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2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

იაპონური ენისა და კულტურის ცენტრი 

  

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

 

ცენტრის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნანა გელაშვილი 

კოორდინატორი:  თათია მემარნიშვილი 

 

№ შესრულებული 

სამუშაოს თარიღი 

განხორციელებული 

სამუშაოს 

დასახელება 

დამატებითი ინფორმაცია სამუსაოს 

შესახებ (სამუშაოს სპეციფიურობა, 

თანამონაწილეები …) 

  

29.01-16.02.2018 

„შესავალი კურსი 

იაპონურ ენაში“ 

 

თსუ-ს სტუდნეტებისათვის უფასო 

მოკლე კურსი იაპონურ ენაში.  

 01.03.2018  კეიოს 

უნივერსიტეტის 

ვიზიტი 

ჩვენ ცენტრს კეიოს უნივერსიტეტის 11 

სტუდენტი ეწვია.გაიმართა შეხვედრა 

ჩვენი მიმართულების სტუდენტებთან. 

შეხვედრაზე  განიხილეს ქართული და 

იაპონური კულტურის მსგავსებები და 

სხვაობა. ჩვენმა სტუდნეტბმა 

სასარგებლო რჩევები მიიღეს 

იაპონელი თანატოლებისგან. 

 



  

18.04.2018 

იაპონური კინო-

კლუბი 

იაპონური კინოკლუბის ფარგლებში 

მოეწყო იაპონური ფილმის „ჰარაკირი“ 

ჩვენება. 

 18.05.2018 

 

იაპონური კინო-

კლუბი 

იაპონური კინოკლუბის ფარგლებში 

მოეწყო იაპონური ფილმის 

„გამცილებელი“ ჩვენება. 

  

19.06.2018 

გაცვლითი 

პროგრამების 

ტესტირება 

19 ივნისს ცენტრში იაპონიის საელჩომ 

იაპონიის მთავრობის  სტიპენდიების 

მოსაპოვებელი ტესტირება ჩაატარა 

ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის 

იაპონიაში გავლის მსურველთათვის.  

 

 

 

20.11.2018 IV სამეცნიერო 

კონფერენცია 

შორეული აღმოსავლეთის 

რეგიონმცოდნეობის 

მიმართულებასთან ერთად ჩატარდა 

IV სამეცნიერო კონფერენცია 

„შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნები 

და საქართველო: ისტორიული 

წარსული და სამომავლო გამოწვევები“. 

20 ნოემბრის სესიებს და კონფერენციის 

დახურვას იაპონური ენისა და 

კულტურის ცენტრმა უმასპინძლა. 

 

 

21.11.2017 იაპონური კინო-

კლუბი 

გაიმართა იაპონური ფილმის 

“კიკუჯიროს“ ჩვენება 
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2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივ. ჯავახშივილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

პოლონისტიკის ცენტრი  

  

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

 

პროფესორი მარიამ ფილინა 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  
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2.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 
   

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ დასრულებული პროექტის დაწყების და პროექტში ჩართული 



3 
 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

დამთავრების წლები  პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

საერთაშორისო პროექტში 

„კონსტანტინე გორსკის კვალი 

საქართველოში“ 

01.01.2018-30.11.2018 წ. 

იოანა ჟებერი (პოლონეთი, 

კკორდინატორი), 

მარიამ ფილინა 

(კონსულტანტი, კონკურსის 

„კონსტანტინე გორსკის 

კვალდაკვალ“ საექსპერტო 

კომისიის თავმჯდომარე) 

ხელშეკრულება 

UMW/2018/GEO/ZLC/4 

კონსტანტინე გორსკი - ცნობილი პოლონელი მუსიკუსი და კომპოზიტორი. 1882-1888 წწ. პროექტი 

მიძღვნილია ქართულ-პოლონურ კულტურათაშორის კონტაქტებისა და პოლონური მუსიკის 

გავრცელებას საქართველოში. პროექტი რალიზებულია პოლონეთის რესპუუბლიკის სენატის 

თანადაფინანსებით 2018 წლის პოლონია და საზღვარგარეთ მცხოვრები პოლონელები პროგრამის 

ფარგლებში (ფონდთან „შემოქმედთა აქტიური კრეატიული ასოციაცია „ტაკ!!!“). 

1. პროექტის ფარგლებში თსუ-ს პოლონისტიკის ცენტრთან და საქართველოს პოლონელთა 

კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირ „პოლონია“-სთან ერთად კონსტანტინე გორსკის მუსიკის 

კონწერთის მოწყობა (წმ. პეტრე და პავლეს კქთოლიკუირი ექლესია თბილისში, 28 ივნისი). 

2. პროექტის ფარგლებში თსუ-ს პოლონისტიკის ცენტრთან, ივ. სარაჯიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო კონსერვატორიასთან და საქართველოს პოლონელთა კულტურულ-

საგანმანათლებლო კავშირ „პოლონია“-სთან ერთად კონსტანტინე გორსკის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილ კონკურსის ჩატარება (ოქტომბერი-ნოემბერი) (კომისიის თავმჯდომარე - პროფ. მარიამ 

ფილინა) 

3. პროექტის ფარგლებში თსუ-ს პოლონისტიკის ცენტრთან და საქართველოს პოლონელთა 

კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირ „პოლონია“-სთან ერთად, პოლონეთის რესპუბლიკის 

საელჩოსთან საქართველოში მეშვეობით, პოლონეტის რესპუბლიკის სენატის დელეგაციის 

მანაწილეობით  საზეიმო კონცერტის ორგანიზება და ჩატარება საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნულ ბიბლიოთეკაში (18 ნოემბერი). კონცერტი მიძღვნილია პოლონეტის 

დამოუკიდებლობის 100 წლისთავისადმი. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს 150-ზე მეტი 

ადამიანი, მათ შორის პოლონეთის რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში ბატონი მარიუშ მაშკევიჩი, 

პოლონეთის სენატის პოლონიური ბიუროს დირექტორი გჟეგოჟ სეროჩინსკი, საელჩოს 

თანამშრომლები, მუსიკოსები, საქართველოს და პოლონეტის მედიების წარმომადგენლები. 

 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
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4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მარიამ ფილინა, 

დანუტა ოსოვსკა 

(ოლშტინის 

უნივერსიტეტი, 

პოლონეთი) 

პოლონელთა ბედი 

კავკასიაში. ნაწილი I 

(ქართული ვერსია) 

ISBN 978-9941-22-767-7 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

310 გვ. 

წიგნი წარმოადგენს 2007 და 2015 წწ. პოლონურ ენაზე გამოცემული მონოგრაფიის რუსულ 

ვერსიას. წიგნი ეძღვნება კავკასიაში 1830-1840  წლებში პოლონელთა ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ჯგუფის მოღვაწეობასა და შემოქმედებას. ამ ჯგუფის წევრები იყვნენ ახალგაზრდა მებრძოლები, 

რომლებიც პოლიტიკური საქმიანობის გამო გადმოსახლებულ იქნენ კავკასიაში. ნაშრომში ერთ 

გალერეაში გაერთიანებულია გადმოსახლებული რომანტიკოსების ბიოგრაფიები, ანთოლოგიის 

სახით ჩართულია „კავკასიელ“ პოეტთა ჯგუფის აქამდე უცნობი ან დავიწყებული ტექსტები, 

რომლებიც შესწავლილია თანამედროვე ლიტერატურადმცოდნეობის პოზიციიდან. 

მრავალმხრივი ქართულ-პოლონური ლიტერატურული ურთიერთობის განვითარება იწყება XIX 

საუკუნის პირველ ნახევარში და წიგნში სწორედ ეს პერიოდია აღწერილი და გამოკვლილი. 

სამეცნიერო რედაქტორი პროფ. ნორბერტ კასპარეკ (პოლონეთი) 

ქართულად თარგმნა სალომე ბედუკაძემ 

პოეტური ტარგმანები - რუსუდან ჭანტურიშვილი 

ქართული ვერსიის რედაქტორი ანდრო ბედუკაძე 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     
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2 

3 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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ISBN 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

მარიამ ფილინა, 

დანუტა 

ოსოვსკა 

(ოლშტინის 

უნივერსიტეტი, 

პოლონეთი) 

1830-1831 წლების 

აჯანყების შემდეგ 

კავკასიაში 

პოლონეთის 

გადასახლების 

პირველი ტალღის  

როლი (პოლონურ 

ენაზე) 

ISSN: 2544-7726 

E-ISSN: 2544-8048 

Kavkaz - Przeszłość 

- Teraźniejszość - 

Przyszłość 

„კავკასია: წარსული - 

აწმყო - მომავალი“ 

ჟეშუვის 

უნივერსიტეტი, 

ჟეშუვი 

(პოლონეთი) 

21 

კავკასიის პოლონია წარმოადგენს ერთ-ერთი უძველეს პოლონიას, რომელსაც ორას წელზე 

მეტი ისტორია გააჩნია. პირველი პოლონელები საქართველოსი გამოჩდნენ  XVI 

საუკუნეში. პოლონიის ისტორია მჭიდროდაა დაკავშირებული ქვეყანაში აქტიური 

პოლიტიკური ცხოვრების პერიოდთან. ზუსტად მაშინ მყარდებოდა პოლონურ-

კავკასიური კონტაქტები. 

1830-1840 წწ. კავკასიის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა პოლონელ პოლიტიკურ „დამნასავეთა“ 

პირველი ყველაზე დიდი და ერთსულოვანი ჯგუფი. აჯანყება იყო მთელი თაობის ისეთი 

განსაცდელი გადმოსახლებულთათვის, მათ შორის რომანტიკოსთა მთელი პირველი 

თაობისტვის, რომელმაც გაჰყო პოლონელები ადგილობრივებად და ემიგრანტებად. 1831 
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წელი გახდა სიმბოლური, რადგან ამ წელს გადმოსახლეს აჰანყებულტა ახალი ტალღა. იმ 

ტაობის პოლონელტა ღვაწლი საქართველოში და კავკასიაში მნიშვნელოვანი იყო თითქმის 

ყველა დარგში. 

 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

მარიამ ფილინა, დანუტა 

ოსოვსკა (ოლშტინის 

უნივერსიტეტი, პოლონეთი) 

 

 

 

 

 

 

მარიამ ფილინა - სამეცნიერო 

საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრი 

 

მარიამ ფილინა 

 

კავკასიაში გადასახლებულ 

პოლონელთა ტექსტებში 

თვითიდენტიფიკაციის 

ასახვა: პოზიციების და 

მოსაზრებების 

დიაპაზონი(1830-1850 წწ.) 

 

 

 

ქართული „პოლონია“-ს 

ისტორია და თავისებურებანი 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„Ссылка, изгнанничество, 

эмиграция: самосознание, 

ответственность и сочувствие в 

зеркале эго-документов и 

фикциональной литературы“ 

ტიუმენი - ტობოლსკი, 2018 წ. 

27-29 სექტემბერი 

(დისტანციურად). 

 

V მსოფლიო პოლონიის 

ყრილობა. 

პოლონური კულტურის 

ფორუმი 

ვარშავა, 2018 წ. 20-23 

სექტემბერი 

            

1. შეხედულებათა განსხვავება ყველაზე უფრო ნათლად იკვეთება მაშინ, როცა გადასახლებულთა 

ტექსტებს ვადარებთ იმათ აღწერებს, ვინც კავკასია სამსახურისა და სწრაფი კარიერული 

წინსვლისთვის აირჩია. მაგალითისთვის გამოგვადგება ერთი მხრივ,  - მათეუშ გრალევსკის, 

სტანისლავ პილატის, ვლადისლავ იურკოვსკის ან გედეონ გედროიჩის მოგონებები, ხოლო მერე 
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მხრივ, - იულიუშ სტრუტინსკი (ბერლიჩ სასი) ან ჰენრიკ ძერჟეკი. ჩვენი შესწავლის საგანს არ 

წარმოადგენს ამ უკანასკნელთა შემოქმედება, რომლებიც კავკასიაში კარიერის მოწყობის მიზნით 

იმყოფებოდნენ რუსული არმიის რიგებში და არ მალავდნენ, რომ რუსეთის ოფიციალურ 

იდეოლოგიას იზიარებდნენ, მის ,,მისიას“ კავკასიაში ,,ცივილიზაციის დანერგვის“ შესახებ. 

შეხედულაბათა დიაპაზონის ილუსტრირება შემდეგი მაგალითით არის შესაძლებელი: 

სტრუტინსკისთვის თბილისის მაღალი საზოგადოების რუსიფიკაცია, ქართული ელიტის მაღალი 

წრის ცხოვრება კავკასიის მმართველთა სალონებში, წვეულებები რუს გენერლებთან ,,ოქროს 

ახალგაზრდობის“ ბანკეტები სავსებით ბუნებრივი იყო, უპირობოდ მისაღები მოვლენა, 

გარდაუვალი დანერგილ კოსმოპოლიტიზმის ატმოსფეროში. თუკი სტრუტინსკი რამეზე 

მსჯელობდა, ეს იყო ,,ქართველთა არაგულწრფელობა“ ამ პროცესებში, თუმცა მას განიხილავდა 

როგორც ეროვნულ სპეციფიკას. თუმცა კავკასიაში მყოფი პოლონელების აქტივობის ფონზე (იქ კი 

მხოლოდ გადასახლებულები არ იყვნენ) იმათი იდეური მრწამსი, ვინც ნებაყოფლობით იყო 

კავკასიაში, მკვეთრად განსხვავდებოდა განდევნილობაში მყოფებისაგან. ეს ვლინდებოდა 

როგორც რუსეთთან, ისე კავკასიელ ხალხთან მიმართების საკითხში. მაგრამ კავკასიაში 

,,იძულებით მცხოვრებთა“ შორისაც იყო სხვადასხვა პოლუსი: ერთი მხრივ, რადიკალური 

სოციალური და ეროვნული შეხედულებების გამომხატველი, რუსეთის მიმართ ღიად მტრულად 

განწყობილი მატეუშ გრალევსკი, ხოლო მეორე მხრივ, ვოიცეხ პოტოცკი - ადამიანი, რომელსაც 

კავშირები ჰქონდა პოლიტიკურ ელიტასთან და ახლობლობდა კავკასიის მეფის ნაცვალ მიხეილ 

ვორონცოვთან. 

 

 

2.კავკასიური და ქართული პოლონია მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესთაგანია და მისი ისტორია 

მჭიდროდ უკავშირდება მხარის პოლიტიკური აქტიურობის პერიოდებსა და პლლონურ-

კავკასიური კანტაქტების განვითარების ტრადიციას. პოლონელთა მასობრივი ჩამოსახლება 

კავკასიაში XVIII საუკუნეში პოლონეთში ჩატარებულ პოლიტიკურ რეპრესიებს უკავშირდება. 

კავკასია “სამხრეთის ციმბირად” გადაიქცა. 1794 წელს კავკასიაში თავდაპირველად იმ პოლონელ 

ჯარისკაცთა გადასახლების ადგილი გახდა, რომლებიც ცდილობდნენ აჯანყებულებს 

შეერთებოდნენ, მოგვიანებით კი ტყვეებს. Kამ პერიოდში კავკასიაში მსახურობდნენ პოლონელი 

ოფიცრები ქვეყნის განაპირა რაიონებიდან. ქართულ პოლკებში აგრეთვე პოლონელი ტყვეები 

ნაპოლეონის ჯარებიდან აღმოჩნდნენ. ისტორიკოსები ჯარისკაცთა სხვადასხვა რაოდენობაზე 

მოგვითხრობენ - თითო ორ-ორიდან რამოდენიმე ათეულ ათასამდე. მათი უმრავლესობა 

ალექსანდრე I-ის მანიფესტის გამოსვლის შემდეგ პოლონეთს დაუბრუნდა, ხოლო ნაწილი კი 

კავკასიაში დარჩა, რასაც ადასტურებს იმ წლების მოგონებები, მათ შორის მამა იუზეფ სურინისა. 

პოლონელთა განსაკუთრებულად მრავალრიცხოვანი ნაკადის შემოსვლა კავკასიაში უკავშირდება 

ნოემბრის აჯანყების დამხობის შემდეგ დაწყებულ რუსულ რეპრესიებს. ნოემბრის აჯანყებამ 

წარუშლელი კვალი დაამჩნია გადასახლებულთა და რომანტიკოსთა პირველი თაობის ცხოვრებას, 

მანვე გამიჯნა ერთმანეთისაგან ქვეყანა და ემიგრაცია. პოპულარულ ნაშრომებში ვხვდებით 

ცნობებს, რომ 1831 წელს აჯანყების შემდეგ ჩამოვიდა გადასახლებულთა ახალი ნაკადი, ამიტომაც 

ამ წელს გარკვეული თვალსაზრისით სიმბოლური მნიშვნელობა მიენიჭა. სინამდვილეში კი 

ათასობით პოლიტიკური მიზეზით გადასახლებული მოხვდა კავკასიაში კოსტიუშკოს აჯანყების 

შემდეგ, 1830-31 და 1863 აჯანყებათა შორის პერიოდში, შიმონ კონარსკისა (1839 წ.) და მამა პეტრე 

სცეგენის შეთქმულებების გამო და სხვ. ქართულ-პოლონური კონტაქტებისა და კავკასიაში 

პოლონური კულტურის ისტორია მრავალ სხვადასხვა თემას შეიცავს, რომლების ჩამოთვლაც ამ 

შემთხვევაში შეუძლებელია. მაგრამ პირველმა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანმა ჯგუფმა 

შლიახტამ და დიდი სულიერი ღირებულებების მქონე ადამიანებმა განსაზღვრეს კავკასიისათვის 

პოლონელის სახე, როგორც ელიტის წარმომადგენლისა, ნიჭიერისა და მორწმუნესი. Aამას გარდა, 

ორივე ხალხისათვის იმ ეპოქის ძირითად მახასიათებელ სიტყვად “თავისუფლება” გადაიქცა, 
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ხოლო მიზნად - ხალხის დამოუკიდებლობა. Aამ თვალსაზრისით პოლონელების “იძულებითი 

გამოსწორება” კავკასიაში მეფის რუსეთს არ გამოუვიდა. Pპოლონელები საქართველოში მათ 

მიმართ სიძულვილის გრძნობას არ შეხვედრიან, პირიქით - საყოველთაო პატივისცემა 

დაიმსახურეს. 

XIX საუკუნის 30-40-იან წლებში საქართველოში, თბილისში ჩამოდიოდნენ სხვადასხვა 

პროფესიის წარმომადგენელი პოლონელები: მოხელეები და მასწავლებლები, ვაჭრები და 

ბებიაქალებიც კი. XIX საუკუნის შუაწლებისათვის თვით თბილისში 900 პოლონელი იყო, ისინი 

ცხოვრობდნენ სხვა ქალაქებშიც - ქუთაისში, გორში, თელავში, ბათუმში. პოლონელთა ბოლო 

ნაკადი კავკასიაში XX საუკუნის დასაწყისში ჩამოვიდა. ესენი იყვნენ სპეციალისტები - ინჟინრები, 

მუსიკოსები, მასწავლებლები, მხატვრები. დროთა განმავლობაში აღმოჩნდა, რომ კავკასიაში არ 

არსებობს თითქმის არც ერთი სფერო მეცნიერებისა და ხელოვნებისა, სადაც პოლონელებმა 

თავისი კვალი არ დატოვეს. 
 

 

    

 

7. დამატებითი ინფორმაცია სურვილისამებრ (ჯილდოები, სტიპენდიები, სხვადასხვა 

სამეცნიერო ორგანიზაციების, რედკოლეგიების წევრობა, რედაქტორობა,  ელექტრონული 

კურსების მომზადება, საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელობა, 

რეცენზირება, საზღვარგარეთ სასწავლო კურსის (ლექციათა ციკლის) წაკითხვა სასწავლო 

გრანტები და სხვ.). 

1. საერთაშორისო პროექტში „კონსტანტინე გორსკის კვალი საქართველოში“ მონაწილეობა 

(კონსულტანტი და კონკურსისი „კონსტანტინე გორსკის კვალდაკვალ“ საექსპერტო კომისიის 

თავმჯდომარე). პროექტი რალიზებულია პოლონეთის რესპუუბლიკის სენატის 

თანადაფინანსებით 2018 წლის პოლონია და საზღვარგარეთ მცხოვრები პოლონელები 

პროგრამის ფარგლებში (ფონდთან „შემოქმედთა აქტიური კრეატიული ასოციაცია „ტაკ!!!“). 

2. პროექტის ფარგლებში თსუ-ს პოლონისტიკის ცენტრთან და საქართველოს პოლონელთა 

კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირ „პოლონია“-სთან ერთად კონსტანტინე გორსკის 

მუსიკის კონწერთის მოწყობა (წმ. პეტრე და პავლეს კქთოლიკუირი ექლესია თბილისში, 28 

ივნისი). 

3. პროექტის ფარგლებში თსუ-ს პოლონისტიკის ცენტრთან, ივ. სარაჯიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო კონსერვატორიასთან და საქართველოს პოლონელთა კულტურულ-

საგანმანათლებლო კავშირ „პოლონია“-სთან ერთად კონსტანტინე გორსკის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილ კონკურსის ჩატარება (ოქტომბერი-ნოემბერი) (კომისიის თავმჯდომარე - პროფ. 

მარიამ ფილინა) 

4. პროექტის ფარგლებში თსუ-ს პოლონისტიკის ცენტრთან და საქართველოს პოლონელთა 

კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირ „პოლონია“-სთან ერთად, პოლონეთის 

რესპუბლიკის საელჩოსთან საქართველოში მეშვეობით, პოლონეტის რესპუბლიკის სენატის 

დელეგაციის მანაწილეობით  საზეიმო კონცერტის ორგანიზება და ჩატარება საქართველოს 

პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში (18 ნოემბერი). კონცერტი მიძღვნილია პოლონეტის 

დამოუკიდებლობის 100 წლისთავისადმი. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს 150-ზე მეტი 

ადამიანი, მათ შორის პოლონეთის რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში ბატონი მარიუშ 



10 
 

მაშკევიჩი, პოლონეთის სენატის პოლონიური ბიუროს დირექტორი გჟეგოჟ სეროჩინსკი, 

საელჩოს თანამშრომლები, მუსიკოსები, საქართველოს და პოლონეტის მედიების 

წარმომადგენლები. 

5. თსუ-ს პოლონისტიკის ცენტრთან, საქართველოს მწერალთა კავშირთან და საქართველოს 

პოლონელთა კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირ „პოლონია“-სთან ერთად ვისლავა 

შიმბორსკას და მიხეილ ქვლივიძეის პოეზიი საღამოს ორგანიზება და ჩატარება. საღამო 

მიძღვნილია პოლონეტის დამოუკიდებლობის 100 წლისთავისადმი („კავკასიური სახლი“, 7 

ნოემბერი). 

6. თსუ-ს პოლონისტიკის ცენტრთან, და საქართველოს პოლონელთა კულტურულ-

საგანმანათლებლო კავშირ „პოლონია“-სთან ერთად პოლონეტის დამოუკიდებლობის 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი კომკურსის ჩატარება. ლაურეატთა დაჯილდოების საზეიმო 

ცერემონიალის ორგანიზება („კავკასიური სახლი“, 20 ნოემბერი).  

7. ჟეშუვის უნივერსიტეტის დელეგაციის (მათ შორის პრორექტორისამეცნიერო დარგში 

პროფესორი მარეკ კოზიოროვსკი და ისტორიის და სოციოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი  

პროფესორი პაველ გრატა) და თსუ-ს სლავისტიკის ინსტიტუტის თანამშრომლებთან 

შეხვედრის ორგანიზება (2018 წ., თებერვალი) 

8. მონაწილეობა V მსოფლიო პოლონიის ყრილობაში. ყრილობაში წარმოდგენილი იყო 

პოლონელები 100 ქვეყნიდან (600 დელეგატი). საქართველოდან ერთად ერტი მონაწილე - 

პროფ. მარიამ ფილინა. 

 

 

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული ვერსიის  

(CD-დისკი) სახით. 

      ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით “არ შეფასდა”. 



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

       2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება: ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, ,,ისრაელის ცენტრი“. 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით:  

       გურამ ლორთქიფანიძე - თსუ  ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ისრაელის ცენტრის 

კოორდინატორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი. ემერიტუს პროფესორი. 

      იაკობ ოფირი - ისრაელის ცენტრის მკვლევარი, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 

აკადემიური დოქტორი. 

     ელენე გეგეშიძე - ისრაელის ცენტრის მკვლევარი, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 

აკადემიური დოქტორი. 

     ხატია ცეცხლაძე - ლაბორანტი. 

     მავრა ლომთათიძე - ლაბორანტი. 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდა

სახელებამეცნიერებისდარგის

ადასამეცნიერომიმართულები

სმითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელებამეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 



2 
 

 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა  და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

სამეცნიერო პროექტი 

,,უცხოეთში მოღვაწე 

თანამემამულეთა 

მონაწილეობით ერთობლივი 

კვლევებისათვის“ DI/26/2-

101/14 

დაიწყო  - 2015წელს 

გაგრძელა მუშაობა 

პერსპექტიული გეგმის 

შესაბამისად. 

პროექტის ხელმძღვანელი 

გურამ ლორთქიფანიძე   

პროექტის კოორდინატორი 

ქეთევან ლორთქიფანიძე 

შემსრულებლები: ნატო 

ახალაია 

ინგა ზაბახიძე,ზეზვა 

ქავთრაძე, ეკა ხატიაშვილი. 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა ქართველ ებრაელებთან დაკავშირებული საარქივო 

მასალების მოძიება, რომლებიც წარმოდგენილია ოთხ ნაწილად: 1. რელიგიური შინაარსის 

დოკუმენტები 2. კულტურულ - საგანმანათლებლო შინაარსის დოკუმენტები 3. სამართლებრივ-

ეკონომიკური შინაარსის დოკუმენტები 4. პოლიტიკური შინაარსის დოკუმენტები. აღნიშნული 

საბუთები სათნადო ანალიზითა და კომეტარებით პერიოდულად ეცნობებოდა ფართო 

აუდიტორიას სხავდასახვა სახის სამეცნიერო ფორუმებზე.  

 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

სამეცნიერო პროექტი 

,,უცხოეთში მოღვაწე 

თანამემამულეთა 

მონაწილეობით ერთობლივი 

 დარსრულდა - 2018 

პროექტის ხელმძღვანელი 

გურამ ლორთქიფანიძე 

პროექტის კოორდინატორი 

ქეთევან ლორთქიფანიძე 



3 
 

კვლევებისათვის“ DI/26/2-

101/14 

შემსრულებლები: ნატო 

ახალაია 

ინგა ზაბახიძე,ზეზვა 

ქავთრაძე, ეკა ხატიაშვილი. 

 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

      2018 წლის აპრილში დასრულდა გრანტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება. 

მოპოვებული დოკუმენტები. აღნიშნული საბუთები სათნადო ანალიზითა და კომენტარებით 

პირველად გამოქვეყნდა მკლევართა მიერ წიგნის სახით, რომელშიც უხვადაა წარმოდგენილი 

საილუსტრაციო მასალა. 

 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდა

სახელებამეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით,პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

3.2. დასრულებული პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 



4 
 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

გურამ 

ლორთქიფანიძე 

(ავტორი)  

თანაავტორები 

:ქეთევან 

ლორთქიფანიძე 

ნატო ახალაია, ინგა 

ზაბახიძე, ზეზვა 

ქავთრაძე, ეკა   

ხატიაშვილი. 

ქართველი ებრაელები 

საქართველოს საარქივო 

დოკუმენტებში 

ISBN 978-9941-26-313-2 

 

 

 

გამომცემლობა 

,,უნივერსალი“ 

 2018 წელი 

 

 

250 - გვერდი 

2 ელენე გეგეშიძე სიძველეების 

დაუღალავი მკლევარი 

გურამ ლორთქიფანიძე 

,,80“. 

ISBN 978-9941-13-752-5 

თსუ 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

 2018 წელი 

 

96 - გვერდი 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

1.    ნაშრომი მიზნად ისახავს ქართველ ებრაელთა ისტორიული ყოფის წარმოჩენას 

საქართველოს სხვადასხვა არქივსა და ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული 

დოკუმენტური მასალის მიხედვით. 

     საანგარიშო პერიოდში გურამ ლორთქიფანიძის ხელმძღვანელობით მიმდინარეობდა 

ქართველ ებრაელებთან დაკავშირებული საარქივო მასალების მოძიება, რომლებიც 

წარმოდგენილია ოთხ ნაწილად: 1. რელიგიური შინაარსის დოკუმენტები 2. კულტურულ - 

საგანმანათლებლო შინაარსის დოკუმენტები 3. სამართლებრივ-ეკონომიკური შინაარსის 

დოკუმენტები 4. პოლიტიკური შინაარსის დოკუმენტები. 2018 წლის აპრილში დასრულდა 

პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება. მოპოვებული დოკუმენტები. 

აღნიშნული საბუთები სათნადო ანალიზითა და კომენტარებით პირველად გამოქვეყნდა 

მკლევართა მიერ წიგნის სახით.  

2.    საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი გურამ 

ლორთქიფნიძე იმ მეცნიერთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომლებმაც ცხოვრების ნახევარზე 

მეტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაატარა და გახდა ათასობით სტუდენტის 

საყვარელი ლექტორი და მაღალი დონის მეცნიერი მკლავარი, რომელსაც 2018 წლის 14 

სექტემბერს 80 წელი შეუსრულდა. 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები სახელმძღვანელოს გამოცემის ადგილი, გვერდების 
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სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამომცემლობა რაოდენობა 

1 

 

გურამ 

ლორთქიფანიძე 

 

ანდრია ფაქიძე 

ბაკურ ციხის 

არქეოლოგიური 

ძეგლები 

ISBN 978-9941-13-785-

3 

 

თსუ 

         გამომცემლობა 

                2018 

 

 

158 -გვერდი 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ნაშრომში განხილულია  დიდი ქართველი არქეოლოგის ანდრია აფაქიძის პრაქტიკული  

მოღვაწეობა და სამეცნიერო ინტერესები, რაც ძალიან საინტერესოდ წარმოაჩინს მის სამეცნიერო 

მისწრაფებებს, რომლითაც მეცნიერმა საფუძველი დაუდო ქართული  არქეოლოგიური 

სამეცნიერო კვლევების განვითარებას. 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

  2 

 

გურამ 

ლორთქიფანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     იაკობ ოფირი   

ა. აფაქიძის 

პორტრეტი, 

წინასიტყვაობა, 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში 

დაცული პირველი 

საკანდიდატო 

დისერტაცია 

არქეოლოგიაში. 

ეძღვნება თსუ 100 

წლისთავს. 

ISBN 978-9941-13-785-

3 

 

საქართველოს 

ებრაელთა 

საქართველოში ყოფის 

დამადასტურებელი 

ახალი საარქივო 

მასალები 

ISBN 978-9941-13-784-

6 

 

 

 

თსუ 

         გამომცემლობა 

                 2018 

 

 

 

 

 

  

  

 თსუ 

         გამომცემლობა 

                 2018 

 

 

 

 

 

74 -გვერდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            

             147-153 
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1. ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

1. ნაშრომში განხილულია  დიდი ქართველი არქეოლოგის ანდრია აფაქიძის მოღვაწეობისა 

და სამეცნიერო ინტერესების სფეროები, რომელიც ძალიან საინტერესოდ წარმოაჩინა მის 

სამეცნიერო დისერტაციად, რითაც ნიჭიერმა არქეოლოგმა დაუდო საფუძველი ქართულ  

არქეოლოგიურ სამეცნიერო კვლევებს. 

2. განხილულია  საქართვლოში მცხოვრები აბრაელთა  მატერიალური ქონების 

ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიის ახალი დოკუმენტური მასალები.  

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

  1 

 

 

 

 

 

   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3 

 

 

   

 

 

   

 

   

4 

 

   

 

 

 

    გურამ 

ლორთქიფანიძე 

 

 

 

 

გურამ 

ლორთქიფანიძე 

 

 

 

 

 

 

ელენე გეგეშიძე 

 

 

 

 

 

ელენე გეგეშიძე 

იაკობ ოფირი 

ხატია ცეცხლაძე 

 მავრა 

ქართული 

ფალეისტიკის 

სათავებთან 

 

,,Planta Pedis” 

დამღიანი დოქის 

ყური 

დაფნარიდან ახ. წ. 

II-III სს.   

 

 

 

გურამ 

ლორთქიფანიძე -

80 

 

     

 

     გურამ 

ლორთქიფანიძე -

80 

 

   ჟურნალი 

,,ისტორიანი“ № 

4,  

 

 

 

კრებული II 

საერთაშორისო 

კონგრესის 

მასალები, 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემია 

 

 

,,უქიმერიონი’’№ 

7, 

მწერალთა, 

ხელოვანთა, 

მეცნიერთა 

ეროვნული 

აკადემიის 

გაზეთი 

 

დამოუკიდებელი 

ებრაული გაზეთი 

,,მენორა“ № 8-9 

  თბილისი, 

2018. 

 

 

 

 

თბილისი, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქუთაისი 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 2018. 

 

 

 

 

 

 

გვ., 27, სურ 1,2. 

 

 

 

 

 

იბეჭდება 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

     16-17 

 

 

 

 

 

      

     

 

გვ., 4 
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 ლომთათიძე  

 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

გურამ 

ლორთქიფანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

გურამ 

ლორთქიფანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    გურამ 

ლორთქიფანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

ელენე გეგეშიძე 

 

 

 

 

კავკასიის ქვის 

ხანის პატრიარქი 

ISSN-0132-6058 

 

 

 

 

 

 

 

ეპისკოპოსი პეტრე 

კენჭოშვილი 

(1836-1993) 

ჭოროხის ხეობის 

ქართული 

მოსახლეობის 

,,სარწმუნოებრივი 

და ზნეობრივი 

მდგომარეობის 

შესახებ“ 

ISSN 1987-5916 

 

 

ქართული 

ისტორიოგრაფიის 

მნიშვნელოვანი 

შენაძენი-

რეცენზია შ. 

ფუტკარაძის და 

სხვა 

მონოგრაფიაზე. 

ISSN 

 

ქართულ- 

ებრაული 

კულტურის 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის ჟურნალი 

,,მაცნე“ ისტ., 

არქეოლგ., ეთნოლ., 

და ხელოვნების 

ისტორიის სერია   № 

1, 2018 

 

კრებული ,,ჩვენი 

სულიერების 

ბალავარი“ X 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციების 

მასალები. ბათუმი. 

18 მაისი 2018. 

 

 

 

 

კრებული 

,,ქართული 

დიპლომატია 

წელიწდეული 

XVIII“. 

 

 

 

 

კულტურის 

ისტორიისა და 

თეორიის საკითხები 

ნაკვეთი XXXII, 2018 

 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის 

გამომცემლობა,  

ისტ., არქ., 

ეთნოლ., და 

ხელოვნების 

ისტორიის სერია 

 

   ბათუმი.  2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გამომცემლობა 

,,არტანუჯი’’ 

თბილისი, 2018. 

 

 

 

 

 

 

საქართველო, 

თბილისი 

თსუ 

გამომცემლობა 

 

262-264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       295-299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     416-427 

 

 

 

  

 

 

 

 

     117-128 
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5 

 

 

 

 

    

 

 6 

 

 

 

 

  

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

  8  

 

 

 

 

  ელენე 

გეგეშიძე 

   ომარ ძაგნიძე 

 

 

 

 

  

     ელენე 

გეგეშიძე 

 

 

 

 

     ელენე 

გეგეშიძე 

 

 

 

 

 

 

 

ხატია ცეცხლაძე 

 

 

 

 

 

ფუნდამენტური 

კვლევა  და 

სამომავლო 

პერსპექტივები 

ISSN-1512-0694 

 

საგანმანათლებლო 

ვითარების 

შესახებ XVIII-XIX 

საუკუნეების 

საქართველოში 

ISSN-1512-0694 

 

ცივილიზაციურ 

კულტურათა 

დიალოგი 

ISSN-1512-066X 

 

მიხეილ 

ბინიაშვილი 

საქართველო 

უცხოეთის 

კულტურის 

მკლევარი 

ISSN-1512-0959 

 

ოთარ 

სეფიაშვილი-

,,მარტოსულობის 

ნათელ-ჩრდილი“ 

ISSN-1512-0694 

 

 

 

 

კულტურის 

ისტორიისა და 

თეორიის საკითხები 

ნაკვეთი XXXII, 

2018 

 

 

პერიოდული 

სამეცნიერო 

ჟურნალი ,,გონი“ 

№6, 2018 

 

 

 

ქართველოლოგიური 

მემკვიდრეობა XXII 

2018 

      

 

 

 

 

კულტურის 

ისტორიისა და 

თეორიის საკითხები 

ნაკვეთი XXXII, 

2018 

 

 

 

 

საქართველო, 

თბილისი 

თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

საქართველო,  

გამომცემლობა 

,,მერმისი“ 

 

 

 

 

აკაკი წერეთლის 

სახ. 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

საქართველო, 

თბილისი 

თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

129-147 

 

 

 

 

 

 

        234-239    

         

 

 

 

       

 

     369-373 

 

 

 

 

       

     199-205 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

1. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მატერიალური კულტურის ისტორიის 

ინსტიტუტის პეტერბურგის განყოფილების კონსულტანტს ვასილ ლუბინს 2018 წლის 

13 იანვარს ასი წელი შეუსრულდა. მან ღირსეული წვლილი შეიტანა ქართული ქვის 

ხანის არქეოლოგიის კვლევის საქმეში. 

2.  ნაშრომი ეხება ეპისკოპოსს პეტრე კენჭოშვილის იდეოლოგიურ აგიტაციას ჭოროხის 

ხეობის ქართული მოსახლეობის სარწმუნოებრივი და ზნეობრივი მდომარეობის 

შესახებ, ნაშრომში უხვად არის წარმოდგენილი საარქივო დოკუმანტაცია, რომელსაც 

თან ახლავს მეცნიერული დასკვნები. 

3. ნაშრომში წარმოდგენილია რეცენზია შ. ფუტკარაძის მონოგრაფიაზე. განხილულია 

მისი მეცნიერული და პრაქტიკული მნიშვნელობა 

4. ებრაელებისადმი დიდი ინტერესი გამოწვეულია იმ რთული და საინტერესო 

ისტორიული ბედით, რაც ამ ხალხს ხვდა წილად. ებრაელი და ქართველი ხალხის 

ოცდაექვსსაუკუნოვანმა ისტორიამ აჩვენა, რომ ეს ორი ერი მეგობრულად ცხოვრობდა. 
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ეს არის სახვადსხვა ეროვნებათა შორის ურთიერთობის, სხვა ერის მიერ ქართველი 

ხალხისადმი მადლიერების გამოხატვის სანიმუშო მაგალითი.  

5.  XVIII-XIX საუკუნეებში შესაძლებელი გახდა წინსვლა კულტურის დარგში და 

კერძოდ განათლებაში, რასაც დიდ ყურადღებას უთმობდა ქართლ-კახეთის მეფე 

ერეკლე II. განათლების საქმის უშუალო ორგანიზატორი და წარმმართველი იყო 

კათოლიკოსი ანტოტ I-ერისკაცობაში თეიმურზ ბაგრატიონი, რომლის მცდელობით 

მეთვრამეტე საუკუნის საქართველოში საფუძველი ჩაეყარა ან აღსდგა საუკუნეების 

განმავლობაში შეწყვეტილი კულტურულ- საგანმანათლწბლო ცხოვრება. 

6. კულტურათა ურთიერთქმედების პროცესში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 

ფასეულობათა, მახასიათებელთა, კულტურული აქტივობის ფორმათა შეცვლას. 

ახალი ორიენტაციების გაჩენას, რაც გარედან მომდინარე იმპულსების გავლენით 

ხდება. კულტურათა ურთიერთქმედება - ცივილიზაციურ კულტურათა დიალოგი, 

როგორც წესი, ხანგრძლივი პროცესია.  

7. ნაშრომში წარმოდგენილია ქუთაისში მოღვაწე ისტორიკოსის მეცნიერებათა 

კანდიდატის მიხეილ  ბინიაშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობის პირადი საარქივო 

მასალები, რომელიც მოიცავს საერთაშორისო კულტურულ კავშირებს. ფონდი №475, 

საქმე №30. 

8. ნაშრომი ეხება საქართველოში დაბადებული და გარკვეულ მანძილზე აქ მოღვაწე 

კონომცოდნისა დ ხელოვანის წიგნს ,,მარტოსულობის ნათელ-ჩრდილი“, რომელიც 

უკანასკნელი მონათხრობია ჩვენთვის, სიმბოლური აღმოჩნდა ისიც, რომ ოთარ 

სეფიაშვილის სიცოცხლეც და რომანიც ერთდროულად დასრულდა. დასანანია, ასეთი 

ნიჭიერი ადამინების დანაკლისი. მან სიცოცხლე მისი საყვარელი საქართველოდან 

შორს ამერიკაში დაასრულა.  

 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

გურამ ლორთქიფანიძე 

 

 

 

გურამ ლორთქიფანიძე 

 

 

 

 

 

რომაული დამღის იმიტაცია 

კოლხური დოქის ყურზე 

დაფნარიდან. 

 

ეპისკოპოსი პეტრე 

კენჭოშვილი (1836-1993) 

ჭოროხის ხეობის ქართული 

მოსახლეობის 

,,სარწმუნოებრივი და 

ზნეობრივი მდგომარეობის 

შესახებ“ 

                 26-29.09. 2018 

თსუ 

 

   

18 მაისი 2018, ბათუმი, 

საქართველო 
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3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

გურამ ლორთქიფანიძე 

 

 

 

ელენე გეგეშიძე 

 

 

იაკობ ოფირი 

 

,,დავითის ფარი“ (მაგენ 

დავითი) გამოსახულია II-III 

სს. ებრაულ საკინძზე (გონიო 

აფსაროსი) 

 

 საგანმანათლებლო 

ვითარების შესახებ XVIII-XIX 

საუკუნეების საქართველოში 

 

ისრაელი -70, ისრაელის 

სახელმწიფოს შექმნა და 

მოკლე ისტორიული 

მიმოხილვა 

 

 

31აგვისტო-1სექტემბერი, 

ბათუმი, საქართველო. 

 

 

14 ივნისი, 2018, გორი, 

საქართველო 

 

20 დეკემბერი, 

თბილისი, საქართველო 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

1. მოხსენებაში ხზგასმულია ფაქტი, რომ რომის იმპერიასთან ,,დასავლეთთან“ 

თანამშრომლობამ ქართველების თავისთავადობის შენარჩუნებას უფრო  შეუწყო ხელი. 

ვიდრე ეს აშკარა დაპირისპირების პირობებში იყო შესაძლებელი. 

2. მოხსენებაში განხილულია ჭოროხის ხეობაში ეპისკოპოსს  პეტრე კენჭოშვილის 

სარწმუნოებრივი იდეოლოგია. 

3. სამხრეთ - დასავლეთ საქართველოში, გონიო-აფსაროსის ციხე -ქალაქის არქეოლოგიური 

გათხრების დროს სამხრეთ კარიბჭესთან, აბანოთუბანში (Sw II სექტორის 69 კვადრატში) 

ახ.  წ. II- III სს. კულტურულ ფენაში 0, 50 მ. სიღრმეზე მრავალფეროვან არტეფაქტბს შორის 

აღმოჩნდა ბრინჯაოს საკინძის ფრაგმენტი, შემორჩენილია 2,2 სმ დიამეტრის მქონე 

ბრტყელი მრგვალი თავი და ყუნწის ნაწილი. შუბლზე ამოღებული აქვს გეომეტრიული 

ფიგურა ჰექსოგრამა. ის დავითის სახელით ის ცნობილი. 

4. XVIII-XIX საუკუნეებში შესაძლებელი გახდა წინსვლა კულტურის დარგში და კერძოდ 

განათლებაში, რამაც მეთვრამეტე საუკუნის საქართველოში საფუძველი ჩაუყარა ან აღსდგა 

წინა  საუკუნეების განმავლობაში შეწყვეტილი კულტურულ - საგანმანათლებლო 

ცხოვრება. 

5.  მოხსენება ეხება ისრაელის სახლმწიფოს 70 წლის იუბილეს, რასაც დიდი სიყვარულით 

აღნიშნავს საქართველო და კონკრეტულად თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 

6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
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ერთეულს, თუსაჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

 

    ისრაელის კულტურის კვლევის ცენტის თანამშრომლები 2018 წლის საანგარიშო 

კალენდარულ წელს მთელი ეთუზიაზმით ამზადებდნენ ცენტრის ხელმძღვანელის 

საქართველოს მეცნიერებათა  ეროვნული აკადემიის წევრ - კორესპოდენტის ემერიტუს 

პროფესორის გურამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს, რომელიც 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძალისხმევით აღინიშნა სხვადასხვა 

მრავალფეროვანი ღონისძიებებით  თსუ 1 კორპუსის  სააქტო  დარბაზში (4. 10. 2018). 

 

ანგარიში წარმოდგენილი უნდაიყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული 

ვერსიის 

(CD-დისკი) სახით. 

ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელდო კუმენტში 

აღინიშნება  ფორმულით “არშეფასდა”. 



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სკანდინავისტიკის ცენტრი 

 

  

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

 

კახაბერ ლორია (ხელმძღვ.); თამარ კვიჟინაძე; ჰელი ჰარიუ 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

თამარ კვიჟინაძე 

(წიგნის მთარგმნელი 

ნორვეგიულიდან) 

თურბიორნ ეგნერი 

(ავტორი) -  

„ილის ქალაქი“ 
ISBN: 9789941239717  

 

ბ. სულაკაურის 

გამომცემლობა, 

თბილისი, 2018 

199 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     
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2 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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ISBN 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
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6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

Kakhaber Loria The Power of Modernism in 

Ibsen and Vazha-Pshavela 

The XIVth International Ibsen 

Conference 

Skien, Norway, 5-8 September 

2018. 

მოხსენების ანოტაცია: იხილეთ: 

https://www.hf.uio.no/is/english/research/news-and-events/events/2018/book-of-abstracts-xivth-

international-ibsen-conference.pdf?vrtxPreviewUnpublished 

    

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული 

ვერსიის  

(CD-დისკი) სახით. 

      ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით “არ შეფასდა”. 



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

 

დირექტორი - პროფ. ოთარ ბაქანიძე  

უფროსი სპეციალისტი  - ფილოლოგიის დოქტორი ნინო ნასყიდაშვილი  

უფროსი სპეციალისტი  - ფილოლოგიის დოქტორი სოფიო ჩხატარაშვილი 

სპეციალისტი - დოქტორანტი ივანე მჭედელაძე 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ  ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-

კვლევითიპროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

კოლექტიური მონოგრაფია 

        პროფ. ოთარ ბაქანიძის ხელმძღვანელობით მიმდინარეობს გარდამავალ პროექტზე 

„უკრაინული ლიტერატურა XX საუკუნე“ მუშაობა. შედგენილია პროექტის გეგმა, 

განსაზღვრულია მისი მიზნები და ამოცანები, განაწილებულია დასამუშავებელი თემები და 

მიმდინარეობს მათი დამუშავება. პროექტის დასასრულს დარგს შეემატება კიდევ ერთი 

სახელმძღვანელო, რომელიც დიდ დახმარებას გაუწევს „უკრაინისმცოდნეობის“ პროგრამით 

დაინტერესებულ სტუდენტებს, მკვლევრებს, ლიტერატურათმცოდნეებს.  

 

 

 

1.2. 

№ 
დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 
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დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 
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მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

 

 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისს

ათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენო

ბა 

1 ოთარ ბაქანიძე 

(თანაავტორი ლადო 

მინაშვილი) 

„ჩემო კარგო ქვეყანავ“ 

 

თსუ 

გამომცემლობა 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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       წიგნი ეძღვნება დიდი ქართველი მწერლის ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 180 

და გარდაცვალებიდან 110 წელს. 

 წიგნში განხილულია ილია ჭავჭავაძის ცხოვრება და მოღვაწეობა, მისი ღვაწლი 

ქართული ლიტერატურისა და საერთოდ ქართველი ხალხის წინაშე (ავტორი _ პროფ. 

ლადო მინაშვილი). ნაშრომში ცალკე თავი ეძღვნება თემას _ ილია ჭავჭავაძე და 

უკრაინა (ავტორი _ პროფ. ოთარ ბაქანიძე).  

        საქართველოს ისტორიას ბევრი დიდი მამულიშვილის სახელი ამშვენებს. ქართველი 

ხალხი ამაყობს თავისი სახელოვანი გმირებით, მწერლებით, სწავლულებით. მაგრამ ამ 

სასახელო მამულიშვილთა შორის გამოიყოფიან კიდევ რჩეულნი, რომელნიც ამასთანავე 

თავიანთი ქვეყნის მოძღვართ-მოძღვარნიც არიან. მათ შორის, პირველ ყოვლისა, მოჩანს 

მონუმენტური ფიგურა ილია ჭავჭავაძისა, საქართველოს სულიერი და პრაქტიკულ-

საზოგადოებრივი ცხოვრების წარმმართველისა XIX საუკუნის მეორე ნახევარში.  

        ილია ჭავჭავაძის თითოეული ნაბიჯი პიროვნული, საზოგადოებ¬რივი თუ 

ლიტერატურული ცხოვრების გზაზე სინათლითაა სავსე, მიზან-სწრაფულია. ამგვარი 

ვითარება კი განსაზღვრავს მისი შემოქმედების სამყაროში შესვლის ხასიათს. მთავარია 

მოიძებნოს ის დედაძარღვი, რაც მწერლის ცხოვრებისა და შემოქმედების შინაარსად, მისი 

არსებო¬ბის პათოსად ქცეულა და კვალში ჩაუდგე, მიჰყვე, იგი თავად გატა¬რ¬ე¬ბს. 

          გამოჩენილი ქართველი მწერლის ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებასა და შემოქმედებაში 

ნათლად გამოვლინდა და მძლავრად ახმიანდა სხვა ერის შვილებთან, ხალხებთან ძმობისა 

და მეგობრობის იდეა, სხვა ერის კულტურისადმი, ლიტერატურისადმი ღრმა ინტერესი.  

ილია ჭავჭავაძე დიდად აფასებდა უკრაინულ ხელოვნებასა და ლიტერატურას, მწერლობას, 

გულთან ახლოს მიჰქონდა უკრაინელი ხალხის სიხარული თუ ტკივილები. ამის დასტურია 

მთელი ცხოვრება და ღვაწლი დიდი ილიასი. 

       ილია ჭავჭავაძემ მთელი თავისი ცხოვრება და შემოქმედება სამშობლოსა და მშობელი 

ხალხის ბენდიერებას მოახმარა. ჭეშმარიტმა მამულიშვილმა კარგად იცოდა, თუ ერისათვის 

რა დიდი სიკეთის მოტანა შეეძლო ხალხთა ძმობასა და მეგობრობას. ამიტომაც, ასე 

დაუცხრომლად იღვწოდა იგი ისტორიულად ორი მეგობარი ხალხის _ ქართველებისა და 

უკრაინელების ერთმანეთთან კიდევ უფრო დასაახლოებლად. 

         უკრაინული საზოგადოება დიდად აფასებდა ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებასა და 

მოღვაწეობას. იგი პატივს სცემდა და აღიარებდა ქართველი ხალხის გმირული წარსულსა და 

იმდღევანდელობას  და თანაგრძნობით, გულმხურვალედ ეკიდებოდა ეროვნულ-

განმათავისუფლებელი მოძრაობის ქართველი მედროშის მაღალმხატვრულ ხელოვნებასა 

თუ მის თავგანწირულ (თავდადებულ) ბრძოლას მშრომელი ხალხის ეროვნული თუ 

სოციალური თავისუფლებისათვის.  

      წიგნს თანდართული აქვს უკრაინული თარგმანიც, რაც ზრდის მის მნიშვნელობას 

საერთაშორისო ასპარეზზე.  
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4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 სამეცნიერო შრომები 

ISSN 1512-1925 (pdf) 

თსუ გამომცემლობა 

ელექტრონული 

ვერსია  

http://press.tsu.ge/data/

image_db_innova/XVI

-redaktirebul-

PRINT.pdf?fbclid=IwA

R2Q2HXJPRYpK_aey1

6NNlVMPfbXGSn2Mr

eUgb8dUHvvH6bmPJt

2kjPVPJA 
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ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

           „სამეცნიერო შრომები“ (ძვ. სახელწოდება «Научные труды») გახლავთ სამეცნიერო 

სტატიების პერიოდული გამოცემა, რომელშიც უკრაინისტიკის ინსტიტუტის ორგანიზებით 

ჩატარებულ კონფერენციებზე წარმოდგენილი მოხსენებები იბეჭდება.  წინამდებარე კრებული 

მომზადდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტარას 

შევჩენკოს სახელობის კიევის ნაციონალურ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის ფარგლებში.  

 პერიოდული გამოცემის მე-16 ტომში შესულია თბილისის, სოხუმის, გორის, კიევის, 

რურის (გერმანია) და ნაირათის (მექსიკა) პროფესორ-მასწავლებლების, ახალგაზრდა მეცნიერთა 

ნაშრომები ფილოლოგიაში.   

         სამეცნიერო შრომების კრებულის მე-16 ტომი მომზადებულია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის უკრაინისტიკის ცენტრის  მიერ.  იგი წარმოადგენს ყოველწლიურ შეჯამებას 

უკრაინისტიკის ცენტრის თანამშრომლების სამეცნიერო მოღვაწეობისა და ასევე, ცენტრის მიერ 

ორგანიზებულ სამეცნიერო კონფერენციებზე წაკითხული მოხსენებებისა.  

 წარმოდგენილ სამეცნიერო კრებულში გარდა ქართველი მეცნიერების მოხსენებებისა, 

უცხოელი პროფესორების  ნაშრომებია წარმოდგენილი, რაც სამეცნიერო  წრისათვის 

მნიშვნელოვანი პროდუქტია.  

 „სამეცნიერო შრომები“ რეცენზირების შედეგად ხელს უწყობს დოქტორანტებისა და 

ახალგზარდა მკვლევართა ნაშრომების დაბეჭდვას. წინამდებარე ტომში წარმოდგენილია 

ჰუმანიტარულ მეცნეირებათა ფაკულტეტის დოქტორანტების, ასევე უკრაინის მეცნერებათა 

ეროვნული აკადემიის უკრაინული ლიტერატურის ინსტიტუტისა და კიევის უნივერსიტეტის 

http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
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დოქტორანტების სტატიები. 

 

 

 

 

 

 

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის სათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნა

ლის/ 

კრებუ

ლის 

დასახე

ლება 

და 

ნომერ

ი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდე

ბის 

რაოდე

ნობა 

1 

 

ოთარ 

ბაქანიძე 

„ვეფხისტყაოსანი“ მიკოლა გულაკის 

რეცეფციით; წერილი“ 

http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-

redaktirebul-

PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNl

VMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA 

 

სამეცნი

ერო 

შრომებ

ი 

XVI 

ტომი 

ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა  

 

7-28 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

       მსოფლიო ლიტერატურის შედევრმა – „ვეფხისტყაოსანმა“ მიიპყრო არა მარტო ქართველი, არამედ 

სხვა ერების შემოქმედთა და მკვლევართა ყურადღება, მათ შორის უკრაინელი მოღვაწეებისა და 

პოეტებისაც. მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევარში ცხოვრების მღელვარე ტალღებმა საქართველოში 

გადმოისროლა მეფის თვითმპყრობელობის წინააღმდეგ მებრძოლი ახალგაზრდა უკრაინელი – მიკოლა 

გულაკი. მრავალმხრივი და მნიშვნელოვანი იყო მიკოლა გულაკის მოღვაწეობა თბილისში. 

საქართველოში ჩამოსვლამდე მიკოლა გულაკმა ცხოვრების მძიმე გზა გაიარა. იგი დაიბადა 1822 წელს 

პოლტავის გუბერნიაში, აზნაურის ოჯახში. მისი მშობლები შეძლებული ოჯახიშვილები იყვნენ. მამა – 

ივანე გულაკი იმ დროის პროგრესულად მოაზროვნე მემამულე იყო. მ. გულაკმა დაამთავრა დერპტის 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. 1843 წელს მან წარმატებით ჩააბარა კანდიდატის ხარისხის 

მოსაპოვებელი გამოცდები. 

     მრავალმხრივი და მნიშვნელოვანი იყო გულაკის მოღვაწეობა თბილისში. იგი პირნათლად 

ემსახურებოდა თავის მაღალ მოწოდებას – ყოფილიყო პედაგოგი, თვალყურს ადევნებდა 

საზოგადოებრივ ცხოვრებას და ლექციებითა თუ სტატიებით სისტემატურად ეხმაურებოდა აქტუალურ 

მოვლენებს. მ. გულაკი ღრმად დააინტერესა ქართველი ხალხის ისტორიულმა ცხოვრებამ, მისმა 

მხატვრულმა ლიტერატურამ. ჯერ კიდევ საქართველოში ჩამოსვლამდე გულაკს კვლევის გარკვეული 

უნარი აღმოაჩნდა. უნივერსიტეტში ყოფნის დროს მან გერმანულ ენაზე დაწერა საკანდიდატო ნაშრომი 

„ზღვისპირელი სლავების იურიდიული ყოფა“. ეს შრომა ექვსი თავისაგან შედგებოდა. იგი ამჟამად 

გულაკის საქმეებში ინახება. 

http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
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      წმინდა ქართულად მიაჩნია მ. გულაკს პოემაში აღწერილი ჩვეულებები. „ნადირობის დროს მეფის 

ამალას თავადები და დიდებულნი შეადგენდნენ“, წერს იგი. ჩანგზე მომღერლები და მემუსიკენი, ბუკი 

და წინწილი, ეროვნული თამაშობანი – ნარდი, ბურთი და პოემაში ასახული სხვა ჩვეულებანი, 

მკვლევრის აზრით, პოემაში უთუოდ ქართული წარმომავლობისა უნდა იყოს. თვით ის ფაქტი, რომ 

ნაწარმოების გმირები – ავთანდილი, როსტევანი, თინათინი... მზეს იფიცებენ, მ. გულაკის 

შეხედულებით, ასევე იმის დამადასტურებელია, რომ მათი საფუძველი წმინდა ქართულია. ამ 

გარემოებას თავის დროს ყურადღება მიაქცია დ. ჩუბინაშვილმა. მაგრამ პოემაში მათი გაჩენა მან 

აღმოსავლური მითოლოგიის გავლენით ახსნა. 

     პოემა წმინდა ქართულია და მითითება სპარსულზე იმდროინდელი მდგომარეობით არისო 

გამოწვეული, ასკვნის მიკოლა გულაკი. 

 

 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

სოფიო 

ჩხატარაშვილ

ი 

„მაქსიმ რილსკი 

მთარგმნელი და 

თარგმანის 

თეორეტიკოსი“ 

http://press.tsu.ge/da

ta/image_db_innova/

XVI-redaktirebul-

PRINT.pdf?fbclid=I

wAR2Q2HXJPRYpK

_aey16NNlVMPfbX

GSn2MreUgb8dUHv

vH6bmPJt2kjPVPJA 

 

სამეცნიერო 

შრომები 

XVI ტომი 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

109-118 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

        სტატია ეძღვნება მაქსიმ რილსკის როგორც მტარგმნელისა და თეორეტიკოსის 

დახასიათებას, მისი როლის განსაზღვრას უკრაინული ლიტერატურათმცოდნეობის წინაშე.  

        „უკრაინული ლექსის მოცარტი“ – ასე უწოდა სიმონ ჩიქოვანმა უკრაინელ მწერალს, მაქსიმ 

რილსკის, რომლის გარეშე წარმოუდგენელია უკრაინული ლიტერატურის დახასიათება და 

რომელიც საინტერესო და მნიშვნელოვანი პერსონაა უკრაინული ლიტერატურის ისტორიაში. 

მისი ცხოვრება და შემოქმედებითი ასპარეზი განსხვავებული აქცენტების ერთობლიობას 

წარმოადგენს, რითაც მუდმივად იწვევს მკვლევართა ინტერესს. უნდა აღინიშნოს, რომ მაქსიმ 

რილსკის შემოქმედებაში, ქართული თემატიკის სიჭარბე შეინიშნება. მან უდიდესი სიყვარული 

და პატივისცემა საქართველოს მიმართ გამოხატა ლექსებში: „საქართველო“, „ხევსური ველად“, 

„მირგოროდის ჩანაწერები“, „დავით გურამიშვილი“, „შოთა რუსთაველი“, „წვიმა გაგრაში“ და 

სხვ. მაქსიმ რილსკი პოეტურ მოღვაწეობას მეოცე საუკუნის 10-იანი წლებიდან იწყებს და ძალიან 

მალე უკრაინელ კლასიკოსთა შორის იკავებს ადგილს. 

       მაქსიმ რილსკი ფლობდა პოლონურ, რუსულ და ებრაულ ენებს, იყო ბრწყინვალე 

ეთნოგრაფი და ხელოვნებათმცოდნე, მან უკრაინულად თარგმნა შექსპირი, კორნელი, ჰიუგო, 

110 გოეთე, გრიბოედოვი, ლერმონტოვი, საიათნოვა, გალაკტიონი. პოეტის ლაღი და 

http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf?fbclid=IwAR2Q2HXJPRYpK_aey16NNlVMPfbXGSn2MreUgb8dUHvvH6bmPJt2kjPVPJA
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უზრუნველი ბავშვობა, მშობლების მხრიდან დიდი ხელშეწყობა სწავლა-განათლების მიღებაში, 

საბოლოოდ მკვეთრად აისახა მისი, როგორც შემოქმედის ჩამოყალიბებაზე. სამწუხაროდ, 

უდარდელი სიყმაწვილე მამის გარდაცვალებისთანავე დასრულდა 

       აღსანიშნავია, რომ მაქსიმ რილსკი, როგორც მთარგმნელი და თარგმანის თეორეტიკოსი, 

ერთი და იმავე პრინციპის მიმდევარია – ფორმისა და შინაარსის ჰარმონიული სინთეზის 

თვალსაზრისით. 

     პერსონა – მაქსიმ რილსკი თავის თავში აერთიანებს დიდ პოეტსა და დიდ მთარგმნელს, რასაც 

მთელი მისი შემოქმედება ადასტურებს. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაც

იო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელებ

ა და 

ნომერი/ტო

მი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1 

 

ივანე 

მჭედელაძე  

მოდერნულობა, 

როგორც 

კონტექსტი: 

ისტორიული 

ავანგარდისა და 

პოსტმოდერნიზ

მის 

კავშირისათვის 

უკრაინულ 

ლიტერატურაში 

http://press.tsu.ge

/data/image_db_i

nnova/XVI-

redaktirebul-

PRINT.pdf 

 

სამეცნიერო 

შრომები 

XVI ტომი 

ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

141-168 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

        სტატიაში განხილულია მოდერნულობა, როგორც ზოგადკულტურული კონტექსტი, 

რომელმაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა თანამედროვე უკრაინული ლიტერატურის 

ჩამოყალიბებაზე. უახლესი სამეცნიერო გამოცემებების შესწავლის საფუძველზე, 

გაანალიზებულია ავანგარდიზმის ჩამოყალიბებისა და განვითარების ეტაპები უკრაინულ 

ლიტერატურაში. ამ პოზიციიდან გაანალიზებულია პოსტმოდერნისტული  ეპოქის 

თავისებურებები. უკრაინელი და სხვა ევროპელი თეორეტიკოსების ნააზრევზე დაყრდნობით 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ავანგარდიზმისა და პოსტმოდერნიზმს შორის არსებულ 

ტიპოლოგიურ კავშირებს.  

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაც

იო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელებ

ა და 

ნომერი/ტო

მი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობა 

http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf
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2 

 

ივანე 

მჭედელაძე 

„ვეფხისტყაოსნი

ს“ რეცეფცია 

უკრაინული 

ანტისაბჭოთა 

ემიგრაციის 

ახალი 

მასალების 

კონტექსტში 

http://press.tsu.ge

/data/file_db/elzh

urnalebi/journ.pd

f 

 

ლიტერატუ

რული 

კვლევები 

#2 

ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

225-251 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

მსოფლიო ლიტერატურულ და კულტურულ  პროცესებში ქართული ლიტერატურიდან 

„ვეფხისტყაოსანი“, მის შესახებ გამოკვლევები და თარგმანები  ყველაზე დიდი მასშტაბითა და 

რაოდენობრივი მაჩვენებლით დომინირებს. მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრიდან პოლონურ 

საყაროშიც გამოჩნდა ცნობები რუსთველისა და მისი უკვდავი პოემის შესახებ, ხოლო მეოცე 

საუკუნის მეორე ნახევრიდან უფრო გამრავალფეროვნდა.  

მოხსენებაში განხილული იქნება ჟურნალ აღმოსავლეთის 1933, Rok IV.Nr 5-4-შიის 

დაბეჭდილი ვეფხისტყაოსნის პროლოგის თარგმანი პოლონურ ენაზე და 4 გვერდიანი 

პუბლიკაცია „Ten, co nosi skórę  barsa“ რეცენზიის ბოლოს მიწერილია კრიპტონიმი E.M. 

თარგმანმცოდნეობითი და კომპარატივისტული (კონტაქტოლოგიური, შედარებით-

ისტორიული, გენეტიკურ-კონტაქტური) მეთოდების საშუალებით გამოვლენილია 

პუბლიკაციისა და პროლოგის მთარგმნელის ავტორი. კვლევის შედეგად დადგინდა ავტორი და 

მთარგმნელი - უკრაინელი ემიგრაციის ლიდერი ევგენი მალანიუკი, ასევე შუამავალი თარგმანის 

საკითხი, საიდანაც შეიძლებოდა ეთარგმნა მთარგმნელს (მოხდა შედარება ბალმონტის, ბაჟანის 

და უადრესი პოლონური თარგმანის კ. ლაპჩინსკის ტექსტის შედარების საფუძველზე).  

აღსანიშნავია, რომ ევგენი მალანიუკი ათწლეულების მანძილზე საბჭოთა 

ლიტერატურათმცოდნეობისთვის ტაბუდადებული იყო, როგორც ემიგრანტი შემოქმედი, 

შესაბამისად ქართული ლიტერატურათმცოდნეობისთვის  ეს ავტორიც და პროლოგის თარგმანის 

ეს ნაწილი თავისი პუბლიკაციითურთ უცხოა.  

 

 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

 

ნინო 

ნასყიდაშვილი 

იური ფედკოვიჩი და 

უკრაინული რეალიზმი, ISSN  

1512-1933 (pdf) 

ლიტერატურუ

ლი კვლევები, 

# 2 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 
10 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

http://press.tsu.ge/data/file_db/elzhurnalebi/journ.pdf
http://press.tsu.ge/data/file_db/elzhurnalebi/journ.pdf
http://press.tsu.ge/data/file_db/elzhurnalebi/journ.pdf
http://press.tsu.ge/data/file_db/elzhurnalebi/journ.pdf
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იური ფედკოვიჩი და უკრანული რეალიზმი 

 

                   მე-19 საუკუნის 60-80-იან წლებში საერთო უკრაინულ ლიტერატურლ პროცესში 

მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია იური ფედკოვიჩის შემოქემდებას, რომელიც გამოირჩევა 

კაცთმოყვარე მორალური პათოსით, გმირების უჩვეულო ფსიქოლოგიური მდოგმარეობის 

მიმართ დიდი გულისხმიერებით. 

 

ი. ფედკოვიჩის პოეტური ჟანრების მრავალფეროვნება მე-19 საუკუნის უკრაინულ პოეზიაში 

ქმნის ყველაზე ფართო და უმდიდრეს ჟანრობრივ სისტემას, რომელიც მოიცავს ორიგინალურ 

ჟანრობრივ მოდიფიკაციას.  ჟანრობრივი თვალსაზრისით, პოეტის შემოქმედებაში 

განსაკუთრებულ მნიშვნელოვანია მოცულობით მცირე (12-24 სტრიქონი) ლირიკული ლექსი, 

რომელიც შემთხევის (იშვიათად – სიტუაციია) სუბიექტური გაცნობიერების ცოცხალი,  

სულიერ-ფსიქოლოგიური ასახვაა, წარმოაჩენს ადამიანის შინაგან თუ გარე სამყაროს, 

ემოციების სწრაფად ცვლას, სინანულს.  უკრაინულ პოეზიაში ერთ-ერთმა პირველმა სწორედ 

ი. ფედკოვიჩმა სცადა ლირიკული მინიატურების ახმოვანება, რომლებშიც ფიქსირდება 

გრძნობების წამიერი აფეთქება.  განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ციკლი ,,З окрушків” – 

ნოვატორული, ჟანრობრივი მოვლენა უკრაინულ პოეზიაში. ციკლში, რომელიც შედგება 24 

ნაწარმოებისაგან, შეკრებილია ასევე ხალხური გამოთქმები, რომანტიკული ფიქრები პოეტის 

სულის მარტოობაზე, გმირის გრძნოების იმპრესიონისტული გამოხატვა. 

 ფედკოვიჩის პირველი ნაბეჭდი ნაწარმოები იყო გერმანული ბალადა და რომანტიკული 

მოთხრობა «Dერ ღენეგატ». (1859 წელი). სამწუაროდ, ნაწილი ბალადებისა, როლებიც ცალკე 

დაიბეჭდა, დაკარგულია. გერმანულ ენაზე წერას მწერალი თითქმის სიცოცხლის ბოლომდე 

განაგრძობდა, გამოსცა პოეზიის ორი კრებული («Gედიცჰტე», 1865; «Aმ თსცჰერემუსცჰ. 

Gედიცჰტე ეინეს Uზულენ», 1882) და დაბეჭდა უამრავი ლექსი. გერმანულენოვან 

შემოქმედებაში ფედკოვიჩი ამუშავებს და იხილავს იმავე პრობლემებს, იყენებს იმავე 

მოტივებს, როგორსაც უკრაინულ ენაზე შექმნილ ნაწარმოებებში, არცთუ იშვიათად, 

გერმანულენოვანი ნაწარმოებები არის მისი უკრაინული ნაწარმოების გადამღერება, მიბაძვა. 

ფედკოვიჩის გერმანულენოვანმა პოეტურმა ნაწარმოებემა დაიმსახურა  ჩეხი 

ლიტერატურათმცოდნის, კ. კადლეცის მაღალი შეფასება. 

იური ფედკოვიჩის შემოქმედება მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევრის უკრაინული 

ლიტერატურის მნიშვნელოვანი მონაპოვარია. მისი ესთეტიკური იდეების თავისებური 

გენეზისი, მრავალფეროვანი და უჩვეულო გავლენა, ამასთან, შემოქმედის ინდივიდუალური 

თვითმყოფადობა ათწეულების მანძილზე იქცევდა თანამედროვეთა ყურადღებას. პოეტისა 

და დრამატურგის შემოქმედებას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ადრეული უკრაინული 

რეალიზმის ჩამოყალიბების პროცესში. 

 

 

 

 

5.4. სტატიები უცხოეთში 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრა

ოდენობა 

1 Софія „Библейские сюжеты Випуск  Київський 102-108 
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 Чхатарашвілі в поэзии тараса 

шевченко“ 

 

http://philology.knu.u

a/sites/default/files/%

D0%A8%D0%B5%D0

%B2%D1%87%D0%B

5%D0%BD%D0%BA

%D0%BE%D0%B7%

D0%BD%D0%B0%D0

%B2%D1%87%D1%9

6_%D1%81%D1%82

%D1%83%D0%B4%D

1%96%D1%97_21_20

18_0.pdf 

 

21 національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

ВПЦ "Київський 

університет", 2018 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

ტარას შევჩენკო უკრაინულ ლიტერატურასა და ისტორიაში უდიდესი მოვლენაა. მისი 

სახელი ცაში აიყვანა უკრაინელმა ხალხმა და ეს არც არის გასაკვირი, რადგან ისეთი დიდი 

მამულიშვილები, სამშობლოსთვის თავდადებულები, როგორიც იყო მწერალი ტარას შევჩენკო, 

ყოველდღიურად არ იბადებიან. 

ტარას შევჩენკო ვისთვის მწერალია, ვისთვის –მხატვარი, ორივე შემთხვევაში ის არის 

შემოქმედი, თავგანწირული თავისი სამშობლოსთვის. ,,მე მისგან ვისწავლე სამშობლოს 

სიყვარული“ – წერდა აკაკი წერეთელი. ალბათ ეს ციტატა საკმარისია, რომ გავიგოთ თუ 

როგორი პატრიოტი იყო ტარას შევჩენკო. ეს პატრიოტიზმი ვლინდება მთელ მის 

შემოქმედებაში. 

უამრავი ლექსი, ცხრა ვრცელტანიანი მოთხრობა, პოემები, წერილები შეადგენს ტარას 

შევჩენკოს მემკვიდრეობას. მის პოეზიაში აღსანიშნავია ბიბლიური მოტივები, სიუჟეტები, 

თემები, პერსონაჟები, რომლებიც ძალზე თავისებურად ააჟღერა ტ. შევჩენკომ. 

ტარას გრიგორის ძე შევჩენკო დაიბადა 1814 წლის 9 მარტს, კიევის გუბერნიის 

ძვენიგოროდის   მაზრის   სოფელ   მორინცაში,   უღარიბესი   გლეხის   ოჯახში.   ტარასი 

გრიგორ ივანეს ძე შევჩენკოსა და ეკატერინე ბოიკოს მეექვსე შვილი იყო. ბავშვობა მან სოფელ 

კირილოვკაში გაატარა, სადაც 1816 წელს გადასახლდა მთელი მისი ოჯახი. 

ტარას შევჩენკო პატრიარქალურ ოჯახში გაიზარდა, სადაც ღმერთის სიყვარული 

ცხოვრების აუცილებელი პირობა იყო. პირველი ცნობები ეკლესიის, ღვთის სწავლების, 

ქრისტიანული  მორალის შესახებ  ტ.  შევჩენკომ  ძალიან  რელიგიური  მამისგან  მიიღო, 

რომელიც კვირაობით და ძალიან ხშირად ხმამაღლა კითხულობდა წმინდა წერილს და 

წმინდანთა ცხოვრებას. ტ. შევჩენკომ გადაიკითხავდა ხოლმე  წმინდა წერილს დრო და დრო  

უბედობის  ჟამს,  მოღუშულ  დღეებში.  ის  მიმართავდა  მას,  როგორც  სიბრძნის წყაროს და 

ცხოვრებისმიმნიჭებელ ძალას. ,,ახალ აღთქმას“ დიდი აღტაცებით ვკითხულობ“ წერდა ტ. 

შევჩენკო 1850 წელს. 

როგორც ვხედავთ ტ. შევჩენკოს ძველი აღთქმის ყველაზე ცნობილი ეპიზოდები აქვს 

გამოყენებული თავის შემოქმედებაში – ,,დავითის ფსალმუნები“, ოთხი წინასწარმეტყველი 

(ესაია, იერემია, იეზეკიელი, ოსია), მეფე დავითი, მეფე საული... ყოველ მათგანს შევჩენკოსეულ 

ტექსტებში სხვადასხვა დატვირთვა აქვს. 

ბიბლიის გარეშე, მისი მორალურ-ესთეტიკური შეცნობის, სიმბოლიზმებისა და 

http://philology.knu.ua/sites/default/files/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%97_21_2018_0.pdf
http://philology.knu.ua/sites/default/files/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%97_21_2018_0.pdf
http://philology.knu.ua/sites/default/files/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%97_21_2018_0.pdf
http://philology.knu.ua/sites/default/files/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%97_21_2018_0.pdf
http://philology.knu.ua/sites/default/files/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%97_21_2018_0.pdf
http://philology.knu.ua/sites/default/files/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%97_21_2018_0.pdf
http://philology.knu.ua/sites/default/files/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%97_21_2018_0.pdf
http://philology.knu.ua/sites/default/files/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%97_21_2018_0.pdf
http://philology.knu.ua/sites/default/files/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%97_21_2018_0.pdf
http://philology.knu.ua/sites/default/files/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%97_21_2018_0.pdf
http://philology.knu.ua/sites/default/files/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%97_21_2018_0.pdf
http://philology.knu.ua/sites/default/files/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%97_21_2018_0.pdf
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ფრაზეოლოგიზმების შესწავლის გარეშე შეუძლებელია ტარას შევჩენკოს შემოქმედების 

სიღრმისა და სიმდიდრის გაგება. ის ეძებდა თავის ღმერთს, საუბრობდა მასთან 

დაუსრულებლად და ამ მტკივნეულ ღვთისძიებაში, მონოლოგებსა თუ დისკუსიებში ტ. 

შევჩენკო გამოხატავს არა მხოლოდ თაყვანისცემასა და სიყვარულს, არამედ საყვედურს, 

ეკამათება, განსჯის უფლის სამართალს, ზოგჯერ ღვთის უსაზღვრო მოწყალებას გრძნობს,  

ზოგჯერ  კი  ,,სისხლის  ცრემლების  მდინარე“  მოსდის  თვალთაგან.  ამაში იხატება სამყაროს 

არსის ძიება, მისი საწყისების და დასასრულის. 

შევჩენკოსეული გააზრება ბიბლიური ტექსტისა, უკრაინულ 

ლიტერატურათმცოდნეობაში ,,გადამღერების“ სახელით არის ცნობილი. უნდა აღვნიშნოთ, 

რომ ამმხრივ ტარას შევჩენკო არ ყოფილა ,,პირველი მერცხალი“ უკრაინულ ლიტერატურაში . 

მისი წინამორბედი, ცნობილი უკრაინელი მწერალი და მოხეტიალე ფილოსოფოსი, გრიგორი 

სკოვოროდა მასზე ერთი საუკუნით ადრე მოღვაწეობდა და მისი ცხოვრების მიზანი  სამყაროს 

საწყისების შეცნობა  წარმოადგენდა. როგორც მისი ფილოსოფიური ხედვა, ასევე 

შემოქმედებითი მოტივი   შეიძლება ითქვას ბიბლიურ მოტივებზეა დაფუძნებული, თუმცა 

მისი ,,ღვთიური საგალობლები“ საგრძნობლად დაშორდა ღვთის დიდების ჰიმნებს და უფრო 

მეტიც, მისი განსჯის , განკითხვისა და საბოლოოდ   უარყოფის   საშუალებად   იქცა.   

განსხვავებით   წინამორბედისაგან,   ტარას შევჩენკო  ბევრად  უფრო  რეალისტურ  გაგებას  

გვთავაზობს  ბიბლიისა,  თუმცა პესიმისტურ განწყობას მაინც ვერ გაექცა პოეტი და მის 

გამომხატველ ემოციებს ხშირად  შეხვდება მკითხველი მის ლექსებსა თუ წერილებში. 

ბიბლიური თემისა თუ პერსონაჟის ყოველი ახმიანება არის ძალიან ბუნებრივი, XIX 

საუკუნის უკრაინულ ლიტერატურაში ნოვაციას წარმოადგენს. ბიბლიურმა მოტივებმა 

საოცრად გაამდიდრა და უკვდავყო უკრაინელი წინასწარმეტყველის შემოქმედება. 
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უკრაინული ინტელექტუალური ემიგრაციის ის ახლად მოძიებული მასალები, რომლებიც 
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ასახავენ სხდადასხვა ფორმებით რეპრეზენტირებულ  ქართული ლიტერატურის რეცეფციას: 

ქართული თემა უკრაინულ ემიგრანტულ ლიტერატურაში (ვიაჩესლავ ლაშჩენკოს ლექსი 

“Sakartvelo”); კრიტიკული რეცეფცია - ევგენი მალანიუკის პუბლიკაცია „ვეფხისტყაოსნის“, 

შესახებ, რომელიც ეფუძნება მის თეორიულ ნააზრევს კულტურათაშორისი კომუნიკაციების 

შესახებ (კულტურის ტიპოლოგიის მონახაზები). მესამე მოდელად გამოყოფილია თარგმანი. 

გაანალიზებულია ქართული პოეზიის თარგმნის ისტორია უკრაინელ დიასპორულ წრეებში. 

საუბარია უკრაინელ მთარგმნელის, თარგმანის თეორეტიკოსის, ცნობილი აღმოსავლეთმცოდნე 

ვ. დერჟავინის მიერ ქართული პოეზიის თარგმანებზე. 

 
 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

ოთარ ბაქანიძე „კლუბ „უკრაინიდან“ 

უკრაინისტიკის 

ინსტიტუტამდე“  

07.02.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

2 

 

ოთარ ბაქანიძე „XX საუკუნის 30-იანი წლები 

- ახალი ფორმებისა და 

მეთოდების ძიება ორი 

ხალხის კულტურულ 

ურთიერთობებში“ 

27-29.03.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

უკრაინის მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის 

ისტორიის ინსტიტუტის,  

დიპლომატიური და 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების ისტორიის 

სამეცნიერო საზოგადოება 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
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გამოქვეყნებულა) 

 

        ქართველი და უკრაინელი ხალხების ისტორიულ მეგობრულ ურთიერთობებში  ХХ საუკუნის 

20-იანი წლებიდან ახალი ერა იწყება. 

            1931 წლის ზაფხულში საქართველოში ჩატარდა უკრაინული კულტურის დეკადა. დეკადას 

ხელმძღვანელობდა განათლების სახალხო კომისიის მოადგილე ო. პოლოცკი. დელეგაციის 

შემადგენლობაში 200-ზე მეტი ადამიანი შედიოდა.  

            საქართველოს პრესა სტუმრების ჩამოსვლასთან დაკავშირებით აქვეყნებდა მისალმებებს, 

ინფორმაციას „ბერეზილისა“ და უკრაინული ხელოვნების შესახებ.  

           უკრაინული კულტურის დეკადა ითვალისწინებდა: უკრაინული კულტურის მიღწევების 

გამოფენას, სალექციო კითხვას ლიტერატურის, ხელოვნების, თეატრის, მუსიკალური 

კონცერტების  სფეროში მიღწეული წარმატებების შესახებ უკრაინაში,  ფილმების ჩვენებას, თეატრ 

„ბერეზილის“ გასტროლებს, შეხვედრებს მშრომელებთან, ხელოვნების წარმომადგენლებთან, 

მწერლებთან და სხვებთან.  

             დეკადის ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილი თეატრ „ბერეზილის“ გასტროლები იყო. 

„ბერეზილმა“ თბილისში 11 სპექტაკლი გამართა.  

             პრესამ ფართოდ გააცნო თავის მკითხველს თეატრის ისტორია და შეაფასა მისი 

სპექტაკლები.  

 უკრაინული კულტურის დეკადამ იმუშავა სრული დატვირთვით.   

 უკრაინული კულტურის დეკადას დიდი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მნიშვნელობა 

ჰქონდა ორივე ხალხისათვის. მან კიდევ უფრო დააახლოვა ერთმანეთთან მეგობრული ხალხები 

და უჩვენა არა მხოლოდ მაგალითები მათი მიღწევებისა, არამედ მომავალი თანამშრომლობის 

ახალი გზები და მეთოდებიც დასახა.  

 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

3 

 

ოთარ ბაქანიძე „რომანი - ფენიქსი 

ოლეს გონჩარის 

შემოქმედება“  

 

30.04.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

4 

 

ოთარ ბაქანიძე „კულტურათშორისი 

ურთიერთობების ახალი 

ფორმები და მეთოდები“ 

13-14.06.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 
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სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

5 

 

ოთარ ბაქანიძე „საქართველოსა და 

უკრაინის ურთიერთობათა 

ისტორიიდან“  

27.09.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

6 

 

ოთარ ბაქანიძე „ლესია უკრაინკა და 

აგათანგელ კრიმსკი 

საქართველოში: პირადი და 

შემოქმედებითი 

კონტაქტების 

ისტორიისათვის“  

30.09.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თარგმანისა და 

ლიტერატურული 

ურთიერთობების 

ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

7 

 

ოთარ ბაქანიძე „გოლოდომორი 1932-1933 

ტრავმული მეხსიერების 

ისტორია უკრაინაში“  

30.11.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
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№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

სოფიო ჩხატარაშვილი „უკრაინისტიკის 

ინსტიტუტის სასწავლო და 

სამეცნიერო გამოწვევები“  

07.02.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

2 

 

სოფიო ჩხატარაშვილი „XX საუკუნის 60-იანი 

წლების ქართულ-

უკრაინული 

ურთიერთობების 

კულტურული ასპექტები“ 

27-29.03.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

უკრაინის მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის 

ისტორიის ინსტიტუტის,  

დიპლომატიური და 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების ისტორიის 

სამეცნიერო საზოგადოება 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

         საქართველოს, როგორც აღმოსავლური სამყაროს მხატვრული სახე, სამოციანელთა 

შემოქმედებაში მრავალფეროვან სურათს იძლევა, როგორც ქრონოლოგიური, ისე თემატური 

თვალსაზრისით.  

      აღსანიშნავია, რომ სლავურმა კულტურამ ქართული კულტურის აღქმა  აღმოსავლური 

კულტურის კონტექტში განახორციელა, რამაც ამ უკანასკნელს რომანტიკული ელფერი 

შესძინა, (რომანტიკოსების მიერ აღმოჩენილი აღმოსავლეთის მსგავსად, ბაირონი, პუშკინი, 

და სხვ).  

    უკრაინულ ლიტერატურას უკვე ჰქონდა დიდი ტრადიცია ქართული კულტურის 

კვლევის, რისი ბრწყინვალე მაგალითია, აკადემიკოს აგათანგელ კრიმსკის ორიენტალისტურ 

სტუდიებში ქართული მწერლობის კვლევა, ძველი ქართული ლიტერატურის თარგმნა. 

კრიმსკის აკადემიური ნაშრომები გახდა ერთგვარი ბაზისი ქართული კულტურით 

დაინტერესებისა  მეოცე საუკუნის აღმოსავლეთსლავურ სამყაროში.  
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    დმიტრო პავლიჩკო, ივან დრაჩი, ბორის ოლიინიკი, ვიტალი კოროტიჩი, მიკოლა 

ვინგრანოვსკი, ქართული სამყაროს ახლებურ ხედვას გვთავაზობენ, რომელშიც ტრადიცია 

და ნოვაცია თანაბარი დოზით გვხვდება. 

 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

3 

 

სოფიო ჩხატარაშვილი „ოლეს გონჩარი თაობათა 

დიალოგში“ 

 

30.04.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

4 

 

სოფიო ჩხატარაშვილი „ნიკოლოზ ბარათაშვილის 

რეცეფცია მიკოლა 

ვინგრანოვსკის პოეზიაში“ 

 

13-14.06.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

5 

 

სოფიო ჩხატარაშვილი „ქართული თემის არსებობის 

საფუძველი უკრაინელ 

„სამოციანელთა“ 

შემოქმედებაში“  

27.09.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
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№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

6 

 

სოფიო ჩხატარაშვილი „ვეფხისტყაოსნის“ 

აფორიზმები უკრაინულად“  

30.09.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თარგმანისა და 

ლიტერატურული 

ურთიერთობების 

ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

7 

 

სოფიო ჩხატარაშვილი „გოლოდომორი 1932-1933 

ტრავმული მეხსიერება 

ლიტერატურაში“  

30.11.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

ნინო ნასყიდაშვილი „ორენოვანი კრებულები 

ქართულ-უკრაინულ 

ლიტერატურულ 

ურთიერთობათა 

კონტექსტში“  

07.02.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

2 

 

ნინო ნასყიდაშვილი „უკრაინის პირველი 

პრეზიდენტი   მიხაილო 

გრუშევსკი და საქართველო 

27-29.02.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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(ისტორია და  

თანამედროვეობა)“ 

 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

უკრაინის მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის 

ისტორიის ინსტიტუტის,  

დიპლომატიური და 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების ისტორიის 

სამეცნიერო საზოგადოება 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

მოხსენების ანოტაცია 

         ქართულ–უკრაინულ ურთიერთობებს შორეულ წარსულში ჩაეყარა საფუძველი და 

საქართველოსა და უკრაინის ისტორიასა და თანამედროევებაში მრავალმხრივი განვითრება ჰპოვა.  

როდესაც ვსაუბრობთ ურთიერთობებზე, შეუძლებელია არ ვახსენოთ უკრაინის პირველი 

პრეზიდენტი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, ისტორიკოსი, უკრაინული სამეცნიერო 

ისტორიოგრაფიის დამფუძნებელი, პოლიტიკოსი მიხაილო გრუშევსკი, რომელმაც თავის 

ნაყოფიეერი შემოქმედება დაიწყო, როგორც მწერალმა, ლიტერატორმა.   

 მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს მიხაილო გრუშევსკის ოჯახი საცხოვრებლად კავკასიაში, 

კერძოდ ვლადიკავკასში  გადმოვიდა (1878—1880). 1880-წელს  მ. გრუშევსკი  თბილისის 

გიმნაზიაში ჩაირიცხა, სადაც 1886 წლამდე სწავლობდა.  როგორც მისი ბიოგრაფები ამბობენ, 

გრუშევსკი დაწყებით განათლებას სახლში იღებდა და გიმნაზიაშიც პიდაპირ მესამე კლასში 

დასვეს. 

 სწორედ თბილისის გიმნაზიაში სწავლის პერიოდში დაინტერესდა მ. გრუშევსკი უკრაინის 

ისტორიითა და ლიტერატურით. ერთიანად წაიკითხა მიკოლა კოსტომაროვის, პანტელეიმონ 

კულიშის, მიხეილ მაქსიმოვიჩის. გიმნაზიაში სწავლის პერიოდში დაწერა თავისი პირველი 

მოთხორობა, რომელიც უკრაინაში გაუგზავნა ცნობილ მწერალ ივან ნეჩუი–ლევიცკის.  

 მისი გიმნაზიაში ცხოვრების პერიოდზე მეტად საინტერესო მასალად გვაძლევს მისი 

პირადი წერილები, რომლებიც თბილისის გიმნაზიიდან იგზავნებოდა.  წერილები სხვადასხვა 

ხასიათისაა, მაგრამ ზოგ ისეთ ინფორმაციას შეიცავენ, რომლებიც ავსებე ოფიციალურ ისტორიულ 

წყაროებს. ეპისტოლური მემკვიდრეობა ხომ შემოქმედებითი მემკვიდროების ნაწილად ითვლება.  

 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

3 

 

ნინო ნასყიდაშვილი „ოლეს გონჩარის ადრეული 

მოთხრობები და ნოველები“ 

30.04.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 



20 
 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

4 

 

ნინო ნასყიდაშვილი „სიმბოლიზმი _მეოცე 

საუკუნის უკრაინელი 

მწერლების ევროპული 

სტილი“ 

27.09.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

5 

 

ნინო ნასყიდაშვილი „გალაკტიონის „მთაწმინდის 

მთვარის“ უკრაინული 

თარგმანის შედარებისათვის“ 

30.09.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თარგმანისა და 

ლიტერატურული 

ურთიერთობების 

ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

6 

 

ნინო ნასყიდაშვილი „გოლოდომორის თემა 

უკრაინულ ლიტერატურაში“ 

 

30.11.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

მოხსენების ანოტაცია 

 

        1932-1933 წლების გოლოდომორის თემა უკრაინული ლიტერატურაში პირველად  ააჟღერა 

ულას სამჩუკმა, რომანით (ზოგიერთი მკვლევარი მას  უწოდებს  თხზულებას) „მარია“, სწორედ 

გოლოდომორის  წლებში. ამ პერიოდის  უკრაინული ლიტერატურის ისტორია ტრაგიკულია 
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თავისი  შინაარსით, ფილოსოფიური, ბიბლიური, მორალურ–ეთიკური, პოლიტიური   

გააზრებით, რომელიც მილიონობით ხალხის ტრაგედიას მოიცავს.  

 ულას სამჩუკს  თანდათანობით, სიუჟეტის განვითარების შესაბამისად, მკითხველი  

მიჰყავს დასკვნამდე, რომ ნაწარმოების გმირის სიკვდილი                                                                                             

– არაა კანონზომიერება, ესაა უბრალოდ დაგეგმლი გენოციდი.  

 გოლოდომორის თემაზე შექმნილი მხატვრული ნაწარმოებები ძირითადად ემიგრაციაში 

იწერებოდა და იქვე იბეჭდებოდა. ოთხმოციანი  წლების ბოლომდე ეს თემა ფართოდ არავის 

გაუჟღერებია, შესაბამისად, არც გამოუკვლევია. თუმცა, ცნობილმა უკრაინელმა მწერლებმა ჯერ 

კიდევ საბჭოთა ეპოქაში დაიწყეს ამ მძმე და ტრაგიკულ თემაზე წერა. ერთ–ერთი ასეთი 

ნაწარმოებია პავლო ტიჩინას ლექსი „შიმშილი“, რომელსაც მოგვიანებით მოჰყა ლექსი „დედა 

თლიდა კარტოფილს“ და სხვა.  

 მნიშვნელოვანია  ვასლ ბარკას რომანი „ყვითელი თავადი“, რომელმაც უკრაინაში 

ოთხომოცან წლების შემდეგ   უდიდესი აღიარება  მოიოპოვა. 

 გოლოდომორი საყოველთაო ტრაგიკული მოვლენა იყო უკრაინის ისტორიაში და 

შესაბამისად, უკრაინულ ლიტერატურაშიც აისახა.  

 

 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

3 

 

ივანე მჭედელაძე  ოლეს გონჩარი და იური 

შეველოვი 

 

30.04.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

4 

 

ივანე მჭედელაძე „პოსტკოლონიური უკრაინა 

საბჭოთა რეალობასა და 

დესოვიეტიზაციას შორის: 

ევრომაიდნის, როგორც 

სოციოკულტურული 

ფენომენის რეფლექსია 

მხატვრულ 

13-14.06.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
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ლიტერატურაში“ 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

5 

 

ივანე მჭედელაძე დესოვიეტიზაციასა და 

ვესტერნიზაციას შორის: 

დამოკიდებულება საბჭოთა 

წარსულის მიმართ და 

მეხსიერების პოლიტიკა 

თანამედროვე უკრაინაში 

27.09.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

6 

 

ივანე მჭედელაძე თარგმანი როგორც 

კულტურათა 

ინტერფერენცია: ქართული 

ლიტერატურის თარგმნის 

ისტორიის ახალი ასპექტები 

მე-20 საუკუნის უკრაინული 

ემიგრაციის მასალების 

მიხედვით 

30.09.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თარგმანისა და 

ლიტერატურული 

ურთიერთობების 

ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

7 

 

ივანე მჭედელაძე  უკრაინისმცოდნეობითი 

ნაშრომები ქართულ 

ლიტერატურათმცოდნეობაშ

ი: თეორიული მოდელების 

ტიპოლოგიის 

საკითხისათვის  

7.02.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
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8 

 

ივანე მჭედელაძე  აღმოსავლეთსა და 

დასავლეთს შორის: 

საქართველოს კულტურული 

სახის აღქმის პარადიგმები 

უკრაინაში 

14-17. 12. 2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინისტიკის ინსტიტუტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 

 

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული 

ვერსიის  

(CD-დისკი) სახით. 

      ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით “არ შეფასდა”. 

 

 



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრი 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

ხელმძღვანელი: ელგუჯა ხინთიბიძე 

ლაბორანტი: სოფიო გულიაშვილი 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  
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2.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

თანამედროვე 

რუსთველოლოგიური 

კვლევებით კომენტირებული 

„ვეფხისტყაოსანი“ 

2015-2018 პროექტის ხელმძღვანელი 

 

პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

1. პროექტით გათვალისწინებული ფორმით განმარტებული ვეფხისტყაოსნის მთლიანი 

ტექსტი არის პირველი პუბლიკაცია პოემის მეცნიერული კომენტირებისა. არც ერთი დღემდე 

არსებული კომენტარი პოემისა არ არის მეცნიერული არგუმენტირების პრინციპით დაწერილი და 

გამოცემული. რა თქმა უნდა,  პოემის აქამდე არსებულ კომენტირებულ გამოცემათაგან ზოგიერთი 

მათგანი მეცნიერული კვლევის შედეგადაა შექმნილი, მაგრამ ისინი არ წარმოადგენენ 

თხზულების კომენტირებას მეცნიერული არგუმენტირებით, არ ახდენენ მეცნიერული კვლევის 

დემონსტრირებას (დებულების არგუმენტირებას წყაროების მიხედვით, საპირისპირო 

მოსაზრებების წარმოჩენას სათანადო სამეცნიერო ლიტერატურაზე მითითებით). რა არის 

პრივილეგია მეცნიერულად კომენტირებული ტექსტისა? იგი მეცნიერს, მკვლევარს აძლევს 

აუცილებელ ბაზისს შემდგომი სამეცნიერო კველვისათვის, ხოლო სტუდენტობას და მოსწავლე-

ახალგაზრდობას - საჭირო სტიმულს ანალიტიკური აზროვნებისათვის. იმ დონის 

ლიტერატურული თხზულების, როგორიც ვეფხისტყაოსანია, სწორედ ამგვარი მიწოდებაა საჭირო 

ახალგაზრდობისათვის. ასეთი თხზულების ანალიტიკური, მეცნიერული არგუმენტირების 

მეთოდით უნდა აღიზარდოს ერის მომავალი ინტელექტუალური ცვლა. ამავე დროს 

ვეფხისტყაოსნის მეცნიერული კომენტარების გაცნობა აუცილებელია უცხოელი 

მთარგმნელებისათვის. 
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2. ამგვარად კომენტირებული „ვეფხისტყაოსანი“ წარმოაჩენს რუსთველოლოგიური 

მეცნიერების უახლეს მიღწევებს,  რომლებიც აქამდე გაბნეული იყო კონკრეტულ სტატიებსა და 

სამეცნიერო კონგრესების მასალებში და მხოლოდ საუნივერსიტეტო სწავლების საგნად იყო 

ქცეული. იგი  მისცემს ქართველოლოგიას რუსთველის მსოფლმხედველობისა და შუასაუკუნეების 

აზროვნების კონტექსტში მისი ადგილის თაობაზე უახლესი მეცნიერული კონცეფციის 

ფარგლებში განმარტებული პოემის მთლიან ტექსტს. 

3. წინამდებარე პროექტის განხორციელებით შექმნილი „ვეფხისტყაოსნის“ მთლიანი 

ტექსტის მეცნიერული კომენტარი პირველად წარმოაჩენს პოემის პარალელებს და მიმართებებს 

მსოფლიო ლიტერატურისა და ფილოსოფიურ-თეოლოგიური წყაროებისადმი, ასევე ქართული 

პატრისტიკული ლიტერატურისადმი. კერძოდ: სიუჟეტური და ტექსტობრივი პარალელები 

„რამაიანასთან“, „ვისრამიანთან“; პოემის კომპოზიციური სტრუქტურის პარალელები ჰომეროსის 

ეპოსთან; ფრაზეოლოგიური პარალელები ქართულ „ბალავარიანთან“ და ეფთვიმე მთაწმინდელის 

ნათარგმნ ბიზანტიურ პატრისტიკასთან; კონცეპტუალური პარალელები დანტე ალიგიერის 

სიყვარულის მისტიკასთან და სხვ. 

4. წინამდებარე პროექტით განხორციელებული „კომენტირებული ვეფხისტყაოსანი“ 

სრულიად ახალ მეცნიერულ ცოდნას შემოიტანს რუსთველოლოგიაში. საქმე ისაა, რომ ამ 

კომენტარებში პირველად გახდა ფუნდამენტური კვლევის საგნად შედეგები ქართველოლოგიისა 

და ინგლისური ლიტერატურათმცოდნეობის იმ ახალი აღმოჩენისა, რომლის მიხედვითაც 

ვეფხისტყაოსნის ნესტანისა და ტარიელის სიყვარულის ამბავი სიუჟეტურ წყაროდაა 

გამოყენებული შექსპირის ციმბელინსა და ბომონტისა და ფლეტჩერის მეფე და არა მეფეში და 

ფილასტერში. შენიშნულია, რომ ინგლისელი დრამატურგების მიერ რუსთველისეული 

მხატვრული სახეებიცაა გადააზრებული, რაც წინამდებარე პროექტის კვლევისა და 

დემონსტრირების საგანია. 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3.2. დასრულებული პროექტი 

 

№ 
დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 
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დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ 
ავტორი/ავტორე

ბი 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ელგუჯა 

ხინთიბიძე 

თანამედროვე რუსთველო-

ლოგიური კვლევებით 

კომენტირებული  

„ვეფხისტყაოსანი“ 

978-9941-9423-0-3 

თბილისი, 

ქართველოლოგი 

538 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

საგრანტო პროექტის ფარგლებში შექმნილი მონოგრაფია „თანამედროვე რუსთველოლოგიური 

კვლევებით კომენტირებული ვეფხისტყაოსანი“ წარმოადგენს პირველ პუბლიკაციას პოემის 

მეცნიერული კომენტარებისა, რომლის პრივილეგიად შეიძლება ჩაითვალოს რამდენიმე 

ფაქტორი: 1. იგი მეცნიერს, მკვლევარს აძლევს აუცილებელ ბაზისს შემდგომი სამეცნიერო 

კველვისათვის, ხოლო სტუდენტობას და მოსწავლე-ახალგაზრდობას - საჭირო სტიმულს 

ანალიტიკური აზროვნებისათვის. ამავე დროს „ვეფხისტყაოსნის“ მეცნიერული კომენტარების 

გაცნობა აუცილებელია უცხოელი მთარგმნელებისათვის. 2. ამგვარად კომენტირებული 

„ვეფხისტყაოსანი“ წარმოაჩენს რუსთველოლოგიური მეცნიერების უახლეს მიღწევებს, რომლებიც 

აქამდე გაბნეული იყო კონკრეტულ სტატიებსა და სამეცნიერო კონგრესების მასალებში და 

მხოლოდ საუნივერსიტეტო სწავლების საგნად იყო ქცეული. 3. „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტის 

მეცნიერული კომენტარები პირველად წარმოაჩენს პოემის პარალელებს და მიმართებებს 

მსოფლიო ლიტერატურისა და ფილოსოფიურ-თეოლოგიური წყაროებისადმი, ასევე, 17 

ქართული პატრისტიკული ლიტერატურისადმი.4. ამგვარად კომენტირებული „ვეფხისტყაოსანი“ 

სრულიად ახალ მეცნიერულ ცოდნას შემოიტანს რუსთველოლოგიაში, რადგან პირველად 

გახდება ფუნდამენტური კვლევის საგნად შედეგები ქართველოლოგიისა და ინგლისური 

ლიტერატურათმცოდნეობის იმ ახალი აღმოჩენისა, რომლის მიხედვითაც „ვეფხისტყაოსნის“ 

ნესტანისა და ტარიელის სიყვარულის ამბავი სიუჟეტურ წყაროდაა გამოყენებული შექსპირისა და 

მისი თანამედროვეების პიესებში (შექსპირის „ციმბელინსა“, ბომონტისა და ფლეტჩერის „მეფე და 

არა მეფეში“ და „ფილასტერში“). 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
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№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ჟურნალი 

„ქართველოლოგი“ 

N27 

ISSN 1512-1186 თბილისი,  

„ქართველოლოგი“ 

270 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

ს 

რაოდენო

ბა 

1 

 

ელგუჯა 

ხინთიბიძე 

ვარაუდები 

რუსთველის 

პოემის 

დასასრულზე, 

ISBN97899940891

92 

ინოვაციები XXI საუკუნის 

ქართულ 

ლიტერატურათმცოდნეობ

აში 

(მასალები) 

თბილისი, 

ქართველოლოგი 
5 

2 

 

ელგუჯა 

ხინთიბიძე 

რუსთველური 

მხატვრული სახე 

ქართველოლოგი, 

#27 

თბილისი, 

ქართველოლოგი 
5 



6 
 

 

 

შექსპირის 

„ციმბელინში“ 

3 
ელგუჯა 

ხინთიბიძე 

ორიოდე 

კომენტარი 

ვეფხისტყაოსნის 

 ქაჯეთის 

შესახებ 

ქართველოლოგი, 

#27 

თბილისი, 

ქართველოლოგი 
4 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

1. რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი“ ყველა ძველი ხელნაწერებით მე-17 საუკუნითაა 

მოღწეული, რომლებშიც „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტის ე.წ. ვრცელი ვარიანტია წარმოდგენილი. 

რუსთველოლოგიურ მეცნიერებაში მიჩნეულია, რომ პოემის ეს რედაქცია ასეთი სახით არ 

არის გამოსული ავტორის ხელიდან, მასში ჩართულია ე.წ. გაგრძელებები. ასევე ფიქრობენ, 

რომ გაგრძელებების დართვით, რუსთველისეული სავარაუდო ეპილოგი პოემისა, დაიკარგა. 

ვფიქრობ, რომ პოემას შესაძლებელია, რომ ე.წ. ეპილოგი ანუ ავტორის მიერ მისი პოემის 

შესახებ თქმული სტროფები შესაძლებელია, რომ არ ქონოდა. ამგვარი ეპილოგები ნაკლებად 

ჩანს მე-10-მე-12 საუკუნეების სპარსულ ეპიკურ თხზულებებში. უფრო სავარაუდოა, რომ 

პოემა დასრულებულიყო ამბის თხრობით, მაგრამ იმგვარად, რომ ე.წ. გაგრძელებების ამბავი, 

ანუ ბრძოლები ინდოეთის გასათავისუფლებლად და გმირთა შემდგომი ცხოვრებისა მასში 

აღწერილი არ ყოფილიყო. რუსთველის პოემისეულ ბოლოსიტყვაში სავარაუდებლად უნდა 

ყოფილიყო რამდენიმე სტროფი ტარიელისა და ნესტანის ინდოეთში გამეფებაზე, სამი 

მეგობარი ხელმწიფის ბედნიერ ხელმწიფობაზე და, შესაძლებელია, ტარიელის მიერ ასმათის 

ღვაწლის საგანგებო აღნიშვნაზე. ამ ფაქტებზე მიმათითებელი ორიოდე სტროფი პოემის 

ჩვენამდე მოღწეულ ხელნაწერებში იკითხება. 

2.  შექსპირის „ციმბელინში“, რომლის უმთავრესი სიუჟეტური წყარო 

„ვეფხისტყაოსნისეული“ ნესტანისა და ტარიელის სიყვარულის ამბავი უნდა იყოს, 

რუსთველის პოემიდან გადატანილია მხატვრული სახეებიცა და ეპიზოდებიც. ნესტანის 

წერილი მოწერილი ქაჯეთის ციხიდან ტარიელისადმი ამგვარად იწყება: „ჰე ჩემო ესე უსტარი 

არს ჩემგან მონაღვაწები, ტანი კალმად მაქვს, კალამი ნაღველსა ამონაწები“. 

ნაღველის მელნით დაწერილი წერილი იშვიათი მხატვრული სახეა. ნაღველის მელნით 

ხელმწიფის ერთადერთი ასულის მიერ მასთან დაშორებული სატრფოსადმი  მიწერილი 

წერილი ნახსენებია შექსპირის „ციმბელინშიც“. ვფიქრობ, რომ ამ მხატვრული სახის 

ლიტერატურული წყარო შექსპირისათვის „ვეფხისტყაოსანი“ იყო. 

3.  ჩემი აზრით, „ვეფხისტყაოსნის“ ჩვენამდე მოღწეულ ხელნაწერებში ჩანს გადამწერთა 

მიერ შეტანილი ან დამატებული  რამდენიმე სტროფი. ერთი ამგვარი უნდა იყოს 

პოემისეული დახასიათება ქაჯებისა. ფატმანი ავთანდილს დაწვრილებით აუხსნის, 

ესაუბრება ქაჯების შესახებ. აუხსნის „არ ქაჯნია, კაცნიაო...“. ამ სტროფს მოსდევს ქაჯების 

თაობაზე რადიკალურად საწინააღმდეგო ინტერპრეტაცია, რომელშიც ქაჯნი ხალხურ 

წარმოდგენაში გავრცელებულ დემონურ არსებებადაა დახასიათებული. ვფიქრობ, რომ ეს 

მეორე სტროფი გადამწერთა გვიანდელი დანართია. 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

ს 

რაოდენო

ბა 

1 

 

 

სოფიო 

გულიაშვი

ლი 

„გრიგოლ 

ხანძთელის 

ცხოვრების“ 

ჟუნალი 

„ქართველოლოგი“  

N27 

თბილისი, 

საგამომცემლო 

ჯგუფი 

10 გვ 
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ახალი რუსული 

თარგმანი 

 

 

 

 

 

„ქართველოლოგი“ 

 

 

 

 

 

 

2 

 

სოფიო 

გულიაშვი

ლი 

 

პოეტური 

თარგმანის 

პრობლემები და 

ვეფხისტყაოსნის 

რუსული და 

ინგლისური 

თარგმანები 

ლიტინფო 

N12 

http://www.litinfo.ge/v

ol-12/contents-12.html 

4 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

1. 1999 წელს პარიზში გამოცემულ რუსულენოვან ჟურნალ „სიმბოლოს“ (Символ) 42-ე 

ნომერში „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების“ახალი რუსული თარგმანი გამოქვეყნდა. 

თარგმანის ავტორი კი ლატვიაში მოღვაწე ქართველი, დეკანოზი იოსებ ზეთეიშვილი 

გახლავთ. ის საზღვრისპირა ქალაქ ვისაგინასის ტაძრის წინამძღვარია. გიორგი მერჩულის 

თხზულება მის მიერ თარგმნილი ძველი ქართული მწერლობის ერთადერთი ძეგლი არაა. 

იმავე „სიმბოლოს“ სხვადასხვა ნომერში სხვადასხვა დროს გამოქვეყნდა გიორგი 

მთაწმინდელის „იოანე და ეფთვიმე ათონელების ცხოვრება”, გიორგი მცირეს „გიორგი 

მთაწმინდელის ცხოვრება“, „ევსტათი მცხეთელის წამება“, „აბო თბილელის წამება“, 

„შუშანიკის წამება“, დავით აღმაშენებლის „გალობანი სინანულისანი“, ჟამთააღმწერლის 

ისტორია და სტატიები, რომლებიც თითოეული თხზულების თარგმანს უძღვის წინ. სტატია 

კი ამ თარგმანების ერთგვარი შეპირისპირების მცდელობაა იმის წარმოსაჩენად, თუ 

რამდენად განსხვავებული შეიძლება იყოს თარგმანის პროცესისთვის არჩეული მეთოდი; 

მოთხოვნები, რომლებსაც მთარგმნელი საკუთარ ნამუშევარს უყენებს; რა არის თითოეული 

თარგმანის სპეციფიკა და როგორია თითოეულის მიმართება დედანთან. 

2. რუსთველის „ვეფხისტყაოსნის“ სხვა ენებზე თარგმნის პრობლემები და მათი 

გადაწყვეტის პერსპექტივები, პოეტურ თხზულებათა უცხო ენაზე ამეტყველების მცდელობა 

უამრავ გადაულახავ სირთულეს აწყდება. ამავე დროს, სურვილი, თავისი საგანძური 

დანარჩენ მსოფლიოს გააცნოს  და აჩვენოს, ყველა ქვეყანას აქვს.საზღვარგარეთული 

მეცნიერების ინტერესიც რუსთაველის პოემის მიმართ წლიდან წლამდე იზრდება და მისი 

სამყარო ხან ევროპული რენესანსის მკვლევრებისთვის ხდება გასათვალისწინებელი, ხანაც 

მედიევისტების ყურადღების არეალში ექცევა და ისინი პოემას მათთვის ხელმისაწვდომი 

თარგმანებით ეცნობიან. ჩნდება შეკითხვა: შეუძლია კი დღეისათვის არსებულ რომელიმე 

თარგმანს არაქართველ მკითხველამდე პოემის ისე მიტანა, რომ არც  თეორიული 

კონცეფციები, არც მხატვრული ღირებულება და არც ამბის სიზუსტე დაიკარგოს. სტატიის 

მიზანი პრობლემის დასმაა.  

 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ 
ავტორი/ავტორე

ბი 

მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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ISBN 

1 

 

Elguja Khintibidze Medieval Georgian Romance The 

Man in a Panther-skin and 

Shakespeare’s Late Plays / 978-90-

256-1330-3 

Amsterdam, 

Adolf M. Hakkert 

publisher 

301 

ვრცელი ანოტაცია  

მონოგრაფია, რომელიც ამსტერდამში „ადოლფ ჰაკერტის გამომცემლობაში“ 2018 წელს დაიბეჭდა 

დიდ სიახლეს სთავაზობს როგორც რუსთველოლოგიას, ასევე შექსპიროლოგიას: შექსპირის 

შემოქმედების უკანასკნელი პერიოდის თხზულებად მიჩნეულ პიესათაგან ერთ-ერთი – 

„ციმბელინი“ - სიუჟეტურად რუსთველის „ვეფხისტყაოსნისეულ“ ტარიელისა და ნესტანის 

თავგადასავლის ციკლს ეყრდნობა.  კვლევა-ძიება ამ საკითხზე განპირობებული იყო უფრო 

ადრინდელი გამოკვლევებით იმის თაობაზე, რომ „ვეფხისტყაოსნის“ სიუჟეტის მიხედვითაა 

შექმნილი შექსპირის უმცროსი თანამედროვეების ფრანსის ბომონტისა და ჯონ ფლეტჩერის ორი 

პიესა „მეფე და არა მეფე“ და „ფილასტერი“. მონოგრაფია აჯამებს ამ საკითხზე არსებულ ფართო 

კვლევა-ძიებას, რომელსაც ვაწარმოებ ბოლო ათი წლის განმავლობაში. 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახ

ელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1     

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის  ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

ინოვაციები XXI საუკუნის 

ქართულ ლიტერატურათმცოდ-

ნეობაში 

ვარაუდები რუსთველის 

პოემის დასასრულზე 

თბილისი, თსუ, 24-25 

სექტემბერი 

2 

 

ახალგაზრდა მეცნიერთა მეორე 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 

რუსთველის 

„ვეფხისტყაოსნის“ 

თარგმნის პრობლემები და 

მათი გადაწყვეტის 

პერსპექტივები 

თბილისი, თსუ, 14-16 

ნოემბერი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

როგორც ჰომეროლოგიისთვის − ჰომეროსის პოემები და დანტოლოგიისთვის − დანტეს 

შემოქმედება, ისე რუსთველოლოგებისთვის „ვეფხისტყაოსნის“ სამყარო ამოუწურავია. შექმნილია 

უამრავი ნაშრომი თითოეულ ეპიზოდზე, პასაჟზე, ლექსიკურ ერთეულზეც კი. ამავე დროს, 

საზღვარგარეთული მეცნიერების 

ინტერესიც რუსთაველის პოემის მიმართ წლიდან წლამდე იზრდება და მისი სამყარო ხან 

ევროპული რენესანსის მკვლევრებისთვის ხდება გასათვალისწინებელი, ხანაც მედიევისტების 

ყურადღების არეალში ექცევა და ისინი პოემას მათთვის ხელმისაწვდომი თარგმანებით ეცნობიან. 

ჩნდება შეკითხვა: შეუძლია კი დღეისათვის არსებულ რომელიმე თარგმანს არაქართველ 

მკითხველამდე პოემის ისე მიტანა, რომ არც  თეორიული კონცეფციები, არც მხატვრული 

ღირებულება და არც ამბის სიზუსტე დაიკარგოს. მოხსენების მიზანი სწორედ ამ შეკითხვაზე 

პასუხის გაცემის მცდელობაა. საილუსტრაციოდ მოხმობილი მასალისთვის „ვეფხისტყაოსნის“ 

ხუთი ინგლისური და ხუთი რუსული თარგმანია გამოყენებული; პოემის საგანგებოდ შერჩეული 

რამდენიმე მნიშვნელოვანი პასაჟი განხილულია რუსთველოლოგიურ კვლევათა 

გათვალისწინებით და მათ შუქზე გაანალიზებულია, რამდენად არის ან არ არის,  ან თუ ჩანს, 

როგორ  არის  ასახული „ვეფხისტყაოსნის“ სამყაროზე  რუსთველოლოგების ცოდნა თარგმანებში. 

 

6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1    

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრის საგამომცემლო ჯგუმა გამოსაცემად მოამზადა 

კონფერენციის  „ინოვაციები 21-ე საუკუნის ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში“ 

მასალები, ჟურნალ „ქართველოლოგის“ 27-ე ნომერი და კრებული „წყაროთმცოდნეობის 

საკითხები“. ასევე, ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრის ბაზაზე ელგუჯა ხინთიბიძის 

ხელმძღვანელობითა და სოფიო გულიაშვილის აქტიური მონაწილეობით ჩატარდა 
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საგანმანათლებლო პროექტები „ზამთრის საერთაშორისო ქართველოლოგიური სკოლა 2018“ 

და „საერთაშროსო ქართველოლოგიური სკოლა 2018“ (კოორდინატორი). 

 

 

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული 

ვერსიის  

(CD-დისკი) სახით. 

      ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით “არ შეფასდა”. 

 



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შექსპირის ცენტრი 

 

  

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

 

პროფესორი მანანა გელაშვილი 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1 

 

 

მანანა გელაშვილი-

რედაქტორი 

სარედაქციო საბჭო: 

დავით მაზიაშვილი, 

თამარ გელშვილი 

 

„შექსპრი 400“ 

ISBN 978-9941-26-234-

0 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

,,უნივერსალი’’, 2018 

155 გვერდი 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

კრებული ,,შექსპირი 400’’ შეიცავს იმ მოხსენებებს, რომელიც წაკითხული იყო სერთაშორისო 

კონფერენციაზე რომელიც შექსპირის გარაცვალების 400 წლისთავს მიეძღვნა. კონფერენცია 

ორგანიზებული იყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერისიტეტის შექსპირის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრისა და 

რუსთაველის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მიერ და ჩატარდა “მეცნიერებისა და 

ინოვაციების” ფესტივალის ფარგლებში.   

მოხსენებების თემატიკა ძირითადად მოიცავს შემდეგ პრობლემატიკას: 

შექსპირის გავლენა შემდგომი ეპოქის ინგლისურ და ამერიკულ ლიტერატურაზე (,,შექსპირი 

კოლრიჯის ინტერპრეტაციაში” - მ.გელაშვილი, ,,ფოლკნერის რომანის შექსპირული სათაური 

- თ. კობახიძე, ეთერ კირცხლია - ვირჯინია ვულფი და შექსპირი: დიალოგი 300 წლის 

შემდეგ, ქეთი გრძელიძე - რომ არა ცუდი სიზმრები" - შექსპირის "ბოროტმოქმედნი" და 

მილტონის ლუციფერი" , ილია პაჭკორია - ჰამლეტი გოდოს მოლოდინში, ეთერ 

შავრეშიანი -ჰამლეტის პაროდირება აირის მეროკის რომანში ,,შავი პრინცი’’, ელისო ფანცხავა 

- შექსპირული პარალელები და ლეოპოლდ ბლუმი. თამარ გელაშვილი - პატრიკ 

შექსპირიდან ძლევშაკოძალამდე (შექსპირის ევოლუცია ჯოისის შემოქმედებაში - 

,,ულისედან’’ ,,ღამისთევა ფინეგანისათვის’’). 

შექსპირის გავლენა სხვა ქვეყნების ლიტერატურაზე: კოკა ბრეგაძე - შექსპირის “ჰამლეტის” 

დეკონსტრუქცია გერმანულ ნატურალზმში  (არნო ჰოლცისა და იოჰანეს შლაფის ნოველა 

“პაპა ჰამლეტის” (“Papa Hamlet”) მიხედვით), მარტინა ნიკოლს, თამარ ჟღენტი - ,,როცა ასაკი 

მოგვერევა, ჭკუა მარცხდება’’ - შექსპირი და სიბერე” 

შექსპირი თეატრში:  ორდე ლევინსონი - რიალტოს დიალოგები, დავით  მაზიაშვილი - 

სიტყვა, როგორც მუსიკა და მოძრაობა: “შექსპირი. სიყვარული” რუსთაველის თეატრის 

სცენაზე, თამარბოკუჩავა -  შექსპირი და ქართული თეატრი, ლელა წიფურია -  უილიამ 

შექსპირის “ქარიშხლის” ინტერპრეტაცია, შორენა ფხაკაძე - პეტრე ოცხელი: სცენოგრაფია 

“ოტელოსათვის”, თინათინ ბიჭოლაშვილი - შექსპირის პიესები თელავის თეატრის სცენაზე 

ქართული შექსპირიანა თარგმნა, კვლევა:  მაია ყიასაშვილი - შექსპირი ცოცხლობს. ელგუჯა 

ხინთიბიძე - შექსპირის ციმბელინის მთავარი პერსონაჟის სახელის ინტერპრეტაციისათვის, ინესა 

მერაბიშვილი - სონეტებში ასახული პოეტის კოჭლობა და მისი ინტერპრეტაციის გზები.  

კრებული ორენოვანია: ქართულ სტატიებს თან ერთვის ვრცელი ინგლისური რეზიუმე, ხოლო 

ინგლისურ სტატიებს - ქართული. 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
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№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 მანანა გელაშვილი შექსპირის ,,მეფე ლირი’’ 

ქართულად 

კონფერენცია: ინგლისური 

ფილოლოგია: გუშინ, დღეს, 

ხვალ 

16,17 მაისი 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2 დავით მაზიაშვილი „შექსპირის მეტამორფოზა 

2017 წლის ლონდონის 

თეატრებში” 

კონფერენცია: ინგლისური 

ფილოლოგია: გუშინ, დღეს, 

ხვალ 

16,17 მაისი 
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ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

3 დავით მაზიაშვილი პრინცესა დაიანა, შექსპირის 

ჰამლეტი და კორდილია 

XII საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

„ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები“ 

26,27, 28 სექტემბერი 

შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი 

 

    

                                                1.   შექსპირის ,,მეფე ლირი’’ ქართულად 

 

მოხსენება შეისწავლის შექსპირის ცნობილი ნაწარმოების ,,მეფე ლირის’’ სამ სხვადასხვა თარგმანს 

ქართულ ენაზე, კერძოდ ილიასა და მაჩაბლის მიერ მე- 19 ს-ის მეორე ნახევარში შესრულებულ  

თარგმანს, ვახტანგ ჭელიძის მიერ მე-20 საუკუნის 60-იან წლებსი შესრულებულ თარგმანსა და 

მანანა ანთაძის მიერ 21-ე საუკუნის დასაწყისში შესრულებულ თარგმანს. მოხსენება აანალიზებს, 

როგორც იმას, თუ რამ განაპირობა ამ პიესის პოპულარობა საქართველოში, აგრეთვე იმასაც, თუ რა 

მთარგმნელობიტ ხერხებს მიმართავს სამი სახვასხა ეპოქის მთარგმნელი ქართულ ენაზე 

ნაწარმეობის ადექვატური თარგმნის შესაქმნელად. 

 

 

2. შექსპირის მეტამორფოზა 2017 წლის ლონდონის თეატრებში 

მოხსენება შეისწავლის 2017 წელს ლონდონის წამყვან თეატრებში დადგმულ უილიამ შექსპირის 

პიესებს: „მეთორმეტე ღამე“ (ლონდონის ნაციონალური თეატრი) , „შუაზაფხულის ღამის 

სიზმარი“ (იანგ ვიქის თეატრი) და „ჰამლეტი“ (თეატრი ალმეიდა). კვლევის შედეგად 

წარმოჩენილია  თუ რა არის აქტუალურია დღეს ლონდონის თეატრების დადგმებში და 

გააზრებულია შექსპირის შემოქმედების მეტამორფოზა თანამედროვე ინგლისის პილიტიკურ და 

კულტურულ რეალობაში.  

მოხსენება ნაწილია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული 

პროექტისა „შექსპირის რეცეფცია XX საუკუნის მეორე ნახევრისა და XXI საუკუნის ინგლისურ 

ლიტერატურასა და თეატრში“, რომელიც განხორციელდა 2017 წელს ოქსფორდის უნივერსიტეტში 

სამეცნიერო-კვლევითი მივლინებით ფარგლებში.  

     

 

3. პრინცესა დაიანა, შექსპირის ჰამლეტი და კორდელია 

 

 

მოხსენება შეისწავლის შექსპირის ორი ცენტრალური პერსონაჟის – ჰამლეტისა და კორდელიას 

მეტამორფოზას თანამედროვე ინგლისის პოლიტიკურ და კულტურულ რეალობაში. ამ 

კონტექსტში გააზრებულია 2017 წელს ლონდონში, თეატრში `ალმეიდა~  დადგმული შექსპირის 

`ჰამლეტი~, რომელშიც ჰამლეტი ბრიტანეთის პრინცესა დაიანას მეტაფორაა.  
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სტატიაში, „ჰამლეტის~ 2017 წელს ლონდონში დადგმა დაკავშირებულია პრინცესა დაიანას 

გარდაცვალების 20 წლის თარიღთან, რომელმაც მაყურებელს, შექსპირის „ჰამლეტის“  

კონტექსტში კიდევ ერთხელ შეახსენა 1997 წლის ტრაგიკული მოვლენა და პიესის ერთ-ერთ 

მთავარი შეკითხვა - რა მოხდა რეალურად ელსინორში, ამ შემთხვევაში ბუკინგემში? მოკლულია 

თუ არა მამა ჰამლეტის მსგავსად ხალხისთვის სათაყვანებელი პრინცესა თუ ეს ჰამლეტის სიგიჟის 

მსგავსად თანამედროვე საზოგადოების ფსიქიკური პარანოიაა?! 

 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

  . 

მოხსენების ანოტაცია 

 

    

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული 

ვერსიის  

(CD-დისკი) სახით. 

      ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით “არ შეფასდა”. 



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

  

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

ამერიკისმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

  

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

 

ინსტიტუტიტს ხელმძღვანელი პროფესორი ვასილ კაჭარავა. წევრები: პროფესორი თემურ 

კობახიძე, ასოცირებული პროფესორი ელენე მეძმარიაშვილი, ასისტენტ პროფესორი მიხეილ 

ბარნოვი, მკვლევარი კონსტანტინე ოთხმეზური 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

ვასილ კაჭარავა 

 

 

 

 

სახელმძღვანელო 

უმაღლესი 

სასწავლებლებისთის 

დემოკრატიის 

გაკვეთილები, 

თბილისი, თსუ-ის 

გამომცემლობა, 2018 

 

 

 

545  

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

ელენე 

მეძმარიაშვილი, 

მიხეილ ბარნოვი 

  

ამერიკის 

პოლიტიკური 

ისტორია (1877-2008)   

978-9941-13-702 

 

ამერიკული 

დემოკრატიის 

გაკვეთილები. 

ამერიკის 

შეერთებული 

შტატების ისტორია, 

წიგნი 1 (1600-1877) 

 

 

 

 

თბილისი, თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

                 350 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ვ.კაჭარავას მიერ მომზადებულ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია ამერიკის შეერთებული 

შტატების პოლიტიკური ისტორია 1877 წლიდან 2008 წლამდე. წიგნი განკუთვნილია 

საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის, ასევე ამერიკის ისტორიით 

დაინტერესებული ფართო მკითხველი საზოგადოებისთვის. 

ე.მეძმარიაშვილისა და მ.ბარნოვის მიერ   მომზადებულ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია 

ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური ისტორია 1600 წლიდან 1877 წლამდე. წიგნი 

განკუთვნილია საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის, ასევე ამერიკის 

ისტორიით დაინტერესებული ფართო მკითხველი საზოგადოებისთვის. 

 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

2 

3 

ვასილ კაჭარავა, 

ელენე 

მეძმარიაშვილი, 

თემურ კობახიძე, 

მიხეილ ბარნოვი, 

კონსტანტინე 

ოთხმეზური 

კრებული ამერიკის 

შესწავლის საკითხები 

#7    

 

თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცებლობა 

თბილისი, 2018 

  

450 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

კრებულში წარმოდგენილია ქართველი და უცხოელი ამერიკანისტების სტატიები, ასევე 

ამერიკისმცოდნეობის საერთაშორის კონფერენციაზე წარმოდგენილი საუკეთესო მოხსენებები. 

კრებულის ქართულენოვან სტატიებს ახლავს ინგლისური რეზიუმეები, ხოლო ინგლისურენოვან 

სტატიებს ქართული რეზიუმეები. კრებულის მიზანია ხელი შეუწყოს ქართულ 

ამერიკისმცოდნეობაში აქტუალური პრობლემების კვლევისა დ აგაშუქების პროცესს. 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
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№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კაჭარავა ვასილ

  

  

 

 

 

 

 

ელენე 

მეძმარიაშვილი 

 

 

 

 

 

მიხეილ ბარნოვი 

 

 

 

 

 

 

კონსტანტინე 

ოთხმეზური 

 

 

 

 

 

 

 

1992 წლის 

არჩევნებში 

ჯორჯ ბუშის 

დამარცხების 

ზოგიერთი 

მიზეზი 

 

ელეანორ 

რუზველტი: 

ფემინისტი თუ 

სოციალურ 

საკითხებზე 

მზრუნველი 

პოლიტიკოსი 

ინდიელთა 

უკანასკნელი 

რეიდები და 

საზღვრის ეპოქის 

დასასრული 

კანზასში 

(1865-1900) 

„ამერიკის 

შეერთებული 

შტატების და 

საქართველოს 

თანამშრომლობა 

ბილ კლინტონის 

,,დემოკრატიული 

გაფართოების“ 

კონცეფციის 

ფარგლებში“. 

კრებული 

ამერიკის 

შესწავლის 

საკითხები #7   

 

 

 

კრებული 

ამერიკის 

შესწავლის 

საკითხები #7    

 

 

 

 

კრებული 

ამერიკის 

შესწავლის 

საკითხები #7 

 

 

 

კრებული 

ამერიკის 

შესწავლის 

საკითხები #7  

 

 

 

 

 

უნივერსიტეტის 

გამომცებლობა, 

თბილისი, 2018 

 

 

 

 

უნივერსიტეტის 

გამომცებლობა, 

თბილისი, 2018  

 

 

 

 

 

უნივერსიტეტის 

გამომცებლობა, 

თბილისი, 2018 

 

 

 

 

უნივერსიტეტის 

გამომცებლობა, 

თბილისი, 2018  

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

10 
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5  

თემურ კობახიძე 

ირონიული 

ასოცირება ჯეიმზ 

ჯოისის 

მოთხრობაში 

„მადლი“ 

 

  სჯანი #19  

 

თბილისი, თსუ, 

2018 

 

 

              24 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

ვ.კაჭარავას სტატიაში განხილულია აშშ-ის 1992 წლის რიგით 52-ე საპრეზიდენტო არჩევნებში 

ჯორჯ ბუშ უფროსის დამარცხების განმაპირობებელი ძირითადი ფაქტორები. 1992 წლის აშშ-ის 

საპრეზიდენტო არჩევნებში სამი ძირითადი კანდიდატი იყო: მოქმედი პრეზიდენტი ჯორჯ 

ბუში, არკანზასის გუბერნატორი ბილ კლინტონი და ტეხასელი ბიზნესმენი როს პერო. 

არჩევნებში ბილ კლინტონმა გაიმარჯვა. არჩევნებში შედარებით ძლიერი მესამე კანდიდატის 

ფონზე ძირითადი დაპირისპირება მიმდინარეობდა ბუშსა და კლინტონს შორის. სტატიაში 

გაანალიზებულია ის მიზეზები, რომელთა გამოც ბუშმა ვერ შეძლო მეორე ვადით  გამხდარიყო 

ამერიკის პრეზიდენტი. 

 

ე.მეძმარიაშვილის სტატიაში  ავტორი პასუხს სცემს კითხვას: ვინ იყო ელეანორ რუზველტი, 

ფემინისტი თუ სოციალურ საკითხებზე მზრუნველი პოლიტიკოსი. განხილულია ქალთა  

საკითხებში გაწეული მისი ღვაწლი. ავტორი პარალელებს ავლებს ე.რუზველტის, როგორც 

ფემინისტის,  ევოლუციასა და მე-20 საუკუნეში ქალთა მოძრაობის განვითარებას შორის. 

ხაზგასმულია, რომ ელეანორ რუზველტი ქალთა პრობლემებს იმ სოციალურ საკითხებზე 

მუშაობისას გაეცნო, რომელთა გადაჭრაში პირველი ქალბატონობის პერიოდში შეეჯახა, თუმცა 

მათ უფრო ადრეც იცნობდა. 1963 წლამდე იგი იზიარებდა ქალთა უფლებებისათვის მოძრაობის 

სხვადასხვა ფორმასა და სტრატეგიას. ამის დასასაბუთებლად ავტორს ელეანორ რუზველტის 

შესაბამის ორგანიზაციებში საქმიანობის მაგალითები და ოჯახური ცხოვრების გამოცდილება  

მოაქვს. ავტორი ყურადღებას ამახვილებს ასევე მის პირად თვისებებსა და ღირებულებებზე, 

ბრძოლაზე იმ დროს ქალთან დაკავშირებული სტერეოტიპების წინააღმდეგ. სტატიაში 

განხილულია ე.რუზველტის პირველი ქალბატონობის დროინდელი მოღვაწეობა აღნიშნული 

მიმართულებით. ხაზგასმულია, რომ ე.რუზველტისთვის ადამიანის უფლებების დასაცავად 

გადადგმული პირველი ნაბიჯები ქალთა საკითხებზე ყურადღების გამახვილებით დაიწყო. 

მიუხედავად განსხვავებული შეფასებებისა, ავტორს მიაჩნია, რომ ელეანორ რუზველტი მაინც 

ფემინისტი იყო, ქალი, რომელმაც მსოფლიოს დაანახა, რომ საქმის კეთება ქალებსაც შეუძლიათ. 

 

მ.ბარნოვის სტატიაში განხილულია მონაპირე ახალშენების (ფრონტიერის) გაქრობის პროცესი 

სამხრეთ-დასავლეთ კანზასში. სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია: ინდიელების  

წინააღმდეგ  აშშ-ის არმიის რედ რივერის სამხედრო კამპანიისა (1874-1875)  და რკინიგზის 

მშენებლობის მნიშვნელობაზე. ნაჩვენებია, თუ როგორ დააჩქარაამ ორმა ფაქტორმა  მონაპირე 

ახალშენების რეგიონის  გაქრობა სამხრეთ-დასავლეთ კანზასში. სტატიაში ასევე აქცენტია 

გაკეთებული კანზასში მონაპირე ახალშენების  ეპოქის  გაქრობის პერიოდში შტატის 

კულტურულ ტრანსფორმაციაზე, რომელიც ასევე უწყობდა ხელს ფრონტიერის გაქრობასა და 

რეგიონის მოდერნიზაციას.  განხილულია ანთროპოეკოლოგიური პროცესები და ინდიელთა 

თვითმყოფადი ნომადური კულტურის გაქრობის გამომწვევი ძირითადი მიზეზები, კერძოდ, 

ამერიკელთა მიერ ბიზონების განადგურება. 

 

თ. კობახიძის სტატიაში განხილულია ირონიული სოციაციები ჯეიმს ჯოისის მოთხრობაში 

,,მადლი“. ჯოისის „დუბლინელები“ (1914) იმდენად მყარ და  კომპოზიციურად  შეკრულ 

მთლიანობას წარმოადგენს, რომ  ზოგჯერ მას რომანადაც აღიქვამენ, თუმცა ეჭვს არ იწვევს, რომ  
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მასში შემავალი ყოველი მოთხრობა ცალკე, დასრულებული ნაწარმოებია.  “ჩემი ჩანაფიქრი იყო 

ქვეყნის ზნეობრივი ისტორიის შექმნა და დუბლინი   სცენად იმიტომ ავირჩიე,  რომ სწორედ ეს 

ქალაქი წარმომედგინა პარალიჩის ეპიცენტრად,“ წერდა ჯოისი. „...გადავწყვიტე მისი ოთხი 

ასპექტის - ბავშვობის, სიყმაწვილის, ასაკობრივი სიმწიფის და საზოგადოებრივი ცხოვრების 

წარმოჩენა. მოთხრობებიც ამ თანმიმდევრობით არის დალაგებული“ (Joyce II 1966: 134). მწერლის 

მიერ საკუთარი შემოქმედების შესახებ გამოთქმული აზრები  ყოველთვის არ არის სარწმუნო, 

მაგრამ ამ შემთხვევაში ჯოისი ზუსტად განსაზღვრავს როგორც თავის მიზანს, ისე  მოთხრობათა 

თანმიმდევრობის წესს. მათგან ყველაზე  ცნობილია „მკვდრები“ (1907), რომელიც   აგვირგინებს  

„დამბლადაცემული“ დუბლინის  საზოგადოებრივი ცხოვრების  პაროდიულ სურათს, თუმცა 

იმათთვის, ვისაც  ჯოისის  შემდგომი მწერლური ევოლუცაც აინტერესებს,   უფრო  სხვა 

მოთხრობა, „მადლი“ (1905) უნდა იყოს საინტერესო. პირვანდელი ჩანაფიქრით, „დუბლინელები“ 

სწორედ ამ მოთხრობით უნდა დასრულებულიყო - 1905 წელს  ძმისადმი მიწერილი წერილი 

ცხადყოფს (Joyce II 1966: 124), რომ „მადლი“ ჯოისს კრებულის მთავარ მოთხრობად 

წარმოედგინა, თუმცა მოგვიანებით მწერალს გეგმები შეეცვალა. გამომცემელთა მიერ 

მრავალგზის უარყოფილ, ჯერ კიდევ 1905 წელს  დასრულებულ „დუბლინელებს“ საბოლოო 

ვარიანტში მოცულობით ყველაზე დიდი მოთხრობა -  „მკვდრები“ დაემატა, რამაც მთელი 

კრებულის სახე   შეცვალა. 

       „მადლში“ საფუძველი ეყრება  ჯოისის შემოქმედებითი სიმწიფის ხანის ნაწარმოებთა მთავარ 

თვისებებს. ჩანასახობრივად, აქ თავმოყრილია მისი მხატვრული მეთოდის ყველა,  ან თითქმის 

ყველა ის თავისებურება, რაც ბევრად უფრო რთული სახით, მის შემდგომი ხანის  ნაწარმოებებში 

გვხვდება და სერიოზულ თავსატეხს უჩენს უკვე „პორტრეტის“, „ულისეს“ და „ფინეგანის“ 

მკითხველს. „მადლი“ მარტივად აღსაქმელი მოთხრობა ნამდვილად  არ არის  -  თავისი 

შემოქმედების უკვე ამ, ადრეულ ეტაპზე ჯოისი სიტყვის დიდოსტატია და მისი ნაწარმოების 

გააზრება სერიოზულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. აქ უკვე ვხვდებით  რთულ, 

წიგნიერ ირონიას, რომელსაც შეუმზადებელი მკითხველი ძნელად აღიქვამს, რადგან ხშირად არ 

ფლობს, ან ვერ აცნობიერებს იმ ინფორმაციას, რომელსაც ეს ირონია ეყდრნობა. „მადლში“  

გვხვდება ლიტერატურულ, თეოლოგიურ და ისტორიულ წყაროთა პაროდირების  ხერხი, 

რომელიც უსასრულოდ ამდიდრებს ჯოსის მოთხრობის ასოციაციურ ქვეტექსტს. მწერალი 

ფართოდ  იყენებს ექსტრატექსტუალურ ასოციეციებს, დუბლინური ყოფის ირონიულ 

მინიშნებებს,  ისტორიულ მოვლენათა მკრთალ თუ აშკარა გამოძახილს  და მთელი ამ მასალის 

სინთეზირებით სწორედ იმ „ბუნდოვანებას“ (Ambiguity) წარმოქმნის, რომელიც ჯოზეფ კონრადს 

დიდი ლიტერატურის  თვისებად მიაჩნდა (კონრადი 2005: 457). ეს ბუნდოვანება შეუმზადებელ 

მკითხველში ერთგვარ დაბნეულობას იწვევს, მითუმეტეს,  რომ   მოთხრობის მთელი 

ასოციაციური სირთულე  მარტივი,  გამჭვირვალე ენით  და თხრობის საოცარი უბრალოებით 

არის გადმოცემული. უფრო მეტიც - ავტორის მშრალი, ირონიული ტონი და  დიალოგების 

საგანგებო ბანალურობა ხშირად მოსაწყენი ერთფეროვნების, ზოგჯერ - უაზრობისა და 

ალოგიკურობის  შთაბეჭდილებას ახდენს მკითხველზე, რაც, როგორც წესი, ნაწარმოებთან 

ზედაპირული ნაცნობობის შედეგია და სერიოზული, დაფიქრებული განსჯისას სრულიად 

საპირისპირო განწყობილებით იცვლება.   

          „მადლის“ სიუჟეტი (თუკი საერთოდ შესაძლებელია ყოფითი სცენების მარტივ 

მონაცვლეობას  სიუჟეტი ეწოდოს) საკმაოდ მდარეა, არავითარ „ინტრიგას“ ის არ შეიცავს:  

უგონოდ მთვრალი კომივოიაჟორი ტომ კერნანი პაბის საპირფარეშოს  კიბიდან გადმოვარდება 

და ბინძურ იატაკზე ზღართანს მოადენს. უსულგულო მდგომარეობაში მყოფს, მას ტუალეტიდან 

„ორი ჯენტლმენი“ ამოიყანს  და ბართან, იატაკზე დაასვენებენ. შემდეგ სერიოზულად 

დაშავებული კერნანი მის მეგობარს,  ბ-ნ პაუერს  სახლში მიჰყავს, სადაც მას მეუღლე უვლის. 

ორი დღის შემდეგ, ავადმყოფ კერნანს სამი მეგობარი  ესტუმრება - ბ-ნი კანინგემი, ბ-ნი მ’კოი და 

ბ-ნი პაუერი.  მეოთხეს, ბ-ნ ფოგარტის, მოსვლა აგვაინდება, მაგრამ ბოლოს ის მაინც მოუსწრებს   
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დანარჩენ მეგობრებს. ერთხანს ისინი საუბრობენ რელიგიურ თემებზე და საუბრისას ხუთივე 

შეთანხმდება, რომ ორ დღეში ყველანი ერთად  ეკლესიაში წავლენ განსაწმენდად და მოისმენენ 

მამა პერდონის ქადაგებას, რასაც ასრულებენ კიდც. მოთხრობაც სწორედ ქადაგების სცენით 

მთავრდება.   

               „მადლისადმი“ ფართო ინტერესს ბიძგი მისცა ჯოისის ძმის, სტანისლოსის  წიგნმა, 

რომელიც მოთხრობის შექმნიდან  ნახევარი საუკუნით გვიან, 1957 წელს გამოქვეყნდა:  „„მადლი“ 

პირველი შემთხვევა იყო, სადაც ჩემმა ძმამ   მოდელი გამოიყენა,“ წერდა სტანისლოსი. „ეს 

მარტივი სქემა ახალი არ არის და მის ამოცნობას დიდი ჰერმენევტიკული მიხვედრილობა არ 

სჭირდება - ჯოჯოხეთი, სალხინებელი, სამოთხე. ბ-ნ კერნანის ჩამოვარდნა ტუალეტის კიბიდან  

მისი ჯოჯოხეთს ჩასვლაა, შინ ავადმყოფად წოლა -  სალხინებელი, ხოლო ეკლესია, სადაც ის და 

მისი მეგობრები ბოლოს ქადაგებას ისმენენ - სამოთხე.  „მადლში“ ეს სქემა ირონიულია, ოდნავი 

ფარული რისხვით შეფერილი, მაგრამ ჩემი ძმა თავის შემდგომ ნაწერებშიც იმიტომ იხმობდა 

მოდელებს, რომ  მათ  საკუთარ არეულ ცხოვრებაში ხედავდა. რახან ხელოვანი იყო და არა 

ფილოსოფოსი...  ის პირადი გამოცდილებით ამდიდრებდა თავის შემოქმედებას და სწორედ ეს 

იყო ჭეშმარიტი მადლი, მასზე, როგორც მწერალზე,  დაფრქვეული“ (Joyce 1958: 228). ერთი 

სიტყვით,  სტანისლოსმა გაახმოვანა ის ფაქტი, რომ „მადლში“ ჯოისმა პირველად მოარგო 

თავისი სათქმელი სხვა, დიდი ეპიკური ნაწარმოების სქემატურ მოდელს - დანტეს „ღვთაებრივ 

კომედიას“,  ანუ პირველად გამოიყენა  ის მხატვრული ხერხი, რომელიც მან მოგვიანებით  და 

უკვე სულ სხვა მწერლურ დონეზე  „ულისეში“ განახორციელა. 

 

კ.ოთხმეზურის სტატიაში შესწავლილია თანამედორვე ამერიკანისტიკისთვის მეტად 

აქტუალური პრობლემები, კერძოდ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების უახლესი ისტორია. 

სტატიაში გაანალიზებულია შეერთებული შტატებისა და საქართველოს თანამშრომლობა ბილ 

კლინტონის ,,დემოკრატიული გაფართოების“ კონცეფციის ფარგლებში“ და, რეგიონის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით,ამ პროცესის მნიშვნელობა საქართველოს უსაფრთხოებისთვის. 

 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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ISBN 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ელენე 

მეძმარიაშვილი 

 

გაყინული 

კონფლიქტები 

საქართველოს 

ისტორიის ახალ 

სახელმძღვანელოებში 

‘Frozen Conflicts” in 

the New Georgian 

History Textbooks  

სამოქალაქო 

საზოგადოება 

სამხედრო 

კონფლიქტების 

დროს 

 Civil Society in 

Times of Military 

Conflict  

ბრაუნშვაიგი 

(გერმანია), 

გეორგ ეკერტის 

სახელმძღვანელოთა 

კვლევის 

საერთასორისო 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა  

14  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

ვასილ კაჭარავა 

 

 

 

 

History of Georgian-American 

Relations since 1992 and It’s 

Place in American Studies of 

Georgia”  

 

შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის ყოველწლიური 

კონფერენცია, 2018. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

ვასილ კაჭარავა 

 

 

 

 

 

 

 

ვასილ კაჭარავა 

 

 

 

 

 

ელენე მეძმარიაშვილი 

 

 

 

 

 

მიხეილ ბარნოვი 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონსტანტინე ოთხმეზური 

 

რონალდ რეიგანის 

მემკვიდრეობის ზოგიერთი 

ასპექტების შესახებ 

 

 

 

 

 

რიჩარდ ნიქსონის 

წარუმატებელი ომი 

ამერიკული მედიის 

წინააღმდეგ 

 

 

ამერიკელ ქალთა საკითხების 

შესწავლის პრობლემები 

საქართველოში  

   

 

 

,,შაიენების შემოდგომა“ -

ინდიელთა უკანასკნელი 

რეიდები კანზასში. 

 

 

 

 

 

 

„აშშ-

საქართველოსთანამშრომლობა 

2008 წლის რუსეთ-

საქართველოს კონფლიქტის 

დროს“ 

 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ამერიკისმცოდნეობაში ქუთაისის 

სახელმწოფო უნივერსიტეტი,  

2018. 

 

 

 

 

ამერიკის შესწავლის 

საკითხებისადმი მიძღვნილი მე-

19 საერთაშორისო კონფერენცია, 

თბილისი თსუ, 2018 წელი, 17-19 

მაისი.  

 

2018 წლის 17-19 მაისი, თბილისი, 

თსუ, ამერიკის შესწავლის 

საკითხებისადმი მიძღვნილი მე-

19 საერთაშორისო კონფერენცია. 

 

 

2018 წლის 17-19 მაისი, თბილისი, 

თსუ, ამერიკის შესწავლის 

საკითხებისადმი მიძღვნილი მე-

19 საერთაშორისო კონფერენცია 

 

 

 

 

 

22.10.2018 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ  

გამოქვეყნებულა) 

ვ.კაჭარავას მოხსენება შეეხებოდა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობის დინამიური გაღრმავების 

პროცესს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან დღემდე. მოხსენებაში ხაზგასმული 

იყო ამერიკის მთავრობის მხარდაჭერა საქართველოში დემოკრატიული, ფინანსური 

ინსტიტუტების გაძლიერების საქმეში, ჯანდაცვის რეფორმასა და სამოქალაქო საზოგადოების 
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მშენებლობის პროეცესში. 

 

ვ.კაჭარავას მოხსენებაში განხილულ იყო რიჩარდ ნიქსონის საკამოდ წარმატებული 

პრეზიდენტობის მოულოდნელი კრახი და საზოგადოების თვალში მისი რეპუტაციის 

დისკრედიტაცია  რაც დიდწილად განაპირობა პრეზიდენტის წარუმატებელმა ომმა მედიასთან 

უოტერგეიტის სკანდალის ირგვლივ. მრავალი ამერიკელისთვის უოტერგეიტის სკანდალი, 

რომელმაც პრეზიდენტ რიჩარდ ნიქსონის გადადგომა გამოიწვია, გახდა საუკეთესო მაგალითია 

იმისა, თუ როგორ შეიძლება გაუმკლავდეს დემოკრატიული საზოგადოება და მედია კორუფციას 

ხელისუფლების უმაღლეს დონეზე. 70-იანი წლების დამდეგს "ვაშინგტონ პოსტის" ორმა 

ჟურნალისტმა მთელი რიგი წყაროების საშუალებით შეძლო გამოემზეურებინა უოტერგეიტის 

სკანდალი და პროცესებში ნიქსონის ჩართულობა. განსაკუთრეით დიდი დახმარება გაუწია მათ 

წყარომ, ზედმეტსახელად "ღრმა ხახამ", რომელიც 30 წელზე მეტ ხანს ანონიმად რჩებოდა.  

 

ვ.კაჭარავას მოხსენებაში განხილულ იქნა რონალდ რეიგანის ეკონომიკური რეფორმები, ე.წ. 

რეიგანომიკის შედეგბი ქვეყნისთვის. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა რონალდ რეიგანის 

საგარეო პოლიტიკის ძირითადი ასპექტების ანალიზზე, რომელთა შედეგიც იყო საბჭოთა 

კავშირის დეზინტეგრაცია და საბოლოოდ დაშლა. 

 

ე.მეძმარიაშვილის მოხსენებაში განხილულია ამერიკელ ქალთა საკითხების კვლევისა და 

სწავლების საკითხები საქართველოში; წარმოდგენილიაამერიკელი ქალების როლზე, მის 

სტატუსზე ჩვენს ქვეყანაში შექმნილი ნაშრომები და ის პრობლემები, რომლებიც მკვლევრებს 

ექმნებატ, როდესაც ქართველ ქალებთან გარკვეული პარალელების გავლებას ცდილობენ; 

ხაზგასმულია საკითხის აქტუალობა, მისი შესწავლის მდგომარეობა სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ 

შორის, ამერიკის შეერთებულ შტატებში; მოკვლეულია და შესწავლილია მე-19 საუკუნის  

საქართველოში ამერიკელ ქალთა საკითხებზე არსებული მასალები, ასევე, განხილულია 

თანამედროვე ქართველი მკვლევრენის ნაშრომები. იდენტიფიცირებულია, ის პრობლემები, 

რომლებიც კვლევი პროცესში გამოიკვეთა, კერძოდ: 1. ბეჭდვითი მასალების დეფიციტი; 2. 

პარალელების გავლებისას ქართველი ქალების საკითხების შეუსწავლელობა და გენდერული 

სტატისტიკის პრაქტიკულად არარსებობა. ავტორის აზრით, ამერიკელი ქალების საკითხების 

ცოდნა ქართველ ქალებს მომავალ წარმატებაში დაეხმარება. 

 

კ.ოთხმეზურის მოხსენებაში საუბარია ამერიკის მთავრობის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო 

ორგანოს რეაგირებასა და ქმედებებზე რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. ამეირკის მთავრობამ 

ფინანსური დახმარების კუთხით დიდი წვლილი წვლილი შეიტანა საქართველოს  ომისშემდგომ 

რეაბილიტაციაში. შეერთებული შტატები  მხრას უჭერდა და გვერიდთ ედგა საქართველოს 

მთავრობას რიტორიკითა და სერიოზული ფინანსური დახმარებითაც. 

 

 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ მომხსენებელი/ მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  
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მომხსენებლები დრო და ადგილი 

1 

 

 

    2 

 

ელენე მეძმარიაშვილი 

 

 

ელენე მეძმარიაშვილი  

„გაყინული კონფლიქტები“ 

ისტორიის ახალ ქართულ 

სახელმძღვანელოებში 

კიორბერის ფონდის 

ვორკშოპი „ისტორიის 

კონკურსები 

ბელარუსში,საქართველოში, 

მოლდოვასა და 

უკრაინაში“,ექსპერტი  

კიევი, უკრაინა, 2018 წლის 6-9 

დეკემბერი 

 

 ჩისინაუ, მოლდოვა, 

2018 წლის 29-30 ნოემბერი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

    

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული 

ვერსიის  

(CD-დისკი) სახით. 

      ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით “არ შეფასდა”. 



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

 

სრული პროფესორი ვახტანგ ლიჩელი (ხელმძღვანელი), ასოც. პროფესორი ზვიად კვიციანი, 

ასოც. პროფესორი მარინე ფუთურიძე, ასისტენ- პროფესორი კონსტანტინე ფიცხელაური 

 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1    

 

 

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 



2 
 

 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

სახელმწიფო გრანტი 

საზღვარგარეთ არსებული 

ქართული მატერიალური და 

სულიერი მემკვიდრეობის 

სამეცნიერო კვლევისათვის. 

 

არქეოლოგია, 

HE17 43 

2017-2019 

ვ. ლიჩელი - ხელმძღვანელი 

გ. გაგოშიძე - ხელმძღვანელის 

მოადგილე. 

მ.კასრაძე - არქიტექტორი 

ს. პაატაშვილი - არქეოლოგი -

სტუდენტი 

ს. კოხრეიძე - არქეოლოგი -

სტუდენტი 

ბ. გელაშვილი - არქეოლოგი -

სტუდენტი 

ა. ნადირაშვილი - არქეოლოგი 

-სტუდენტი 

თ. ჩოგოვაძე - არქეოლოგი -

სტუდენტი 

ს. ბუგიანიშვილი - 

არქეოლოგი -სტუდენტი 

ს. ტეფნაძე - არქეოლოგი -

სტუდენტი 

პროექტის მიზანია კუნძულ კვიპროსზე არსებული ქართული ეკლესიების მიკვლევა და 

არქეოლოგიური შესწავლა. გარდა ღალიის მონასტრისა, რომელიც უკვე შესწავლილია, სამხრეთ 

კვიპროსში არის რამოდენიმე ეკლესიის ნაშთი, რომლებიც, შესაძლოა ქართველებს ეკუთვნოდათ. 

ამის შესახებ არის პირდაპირი მითითება 1580 წელს პარიზში სტეფანე ლუზინიელის მიერ 

გამოცემულ „კვიპროსის აღწერილობაში“, სადაც მითითებულია, რომ სოფ. ალამინოსის 

მიდამოებში არის ქართული ეკლესიები. სოფ. ალამინოსში ექსპედიციამ უკვე მიაკვლია და 

დაასრულა არქეოლოგიური გამოკვლევა წმ.გიორგის მცირე ეკლესიისა, რომელიც, როგორც ჩანს, 

ქართველების კუთვნილება იყო. ამავე სოფლის არეალშ, სოფ სოფტადესთან, ექსპედიციამ 

მიაკვლია კიდევ ერთ ნაეკლესიარს, რომლის შესწავლა მიმდინარეობს რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის გრანტის ფარგლებში (NHE17 43, 2017-2019), მიკვლეულია და გრძელდება 

შეწავლა ეკლესიისა, რომლის ქრონოლოგიური ჩარჩოები მოიცავს პერიოდს VI  საუკუნიდან 

ვიდრე XVI  საუკუნემდე. ეკლესია არის აგებული ადრეულ კულტურულ ფენებზე, სადაც 
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დადგენილია არქაული, კლასიკური, ელინისტური და რომაული ხანის ნაშთების არსებობა. გარდა 

მრავალრიცხოვანი კერამიკული ნაწარმისა, ექსპედიციამ მიაკვლია ორ რომაული ხანის 

ქანდაკებასაც და ერთი კვიპროსული დამწერლობით შესრულებული  წარწერის ნაშთს. 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1.  

 

სამეცნიერო მიმართულება: 

ჰუმანიტურული 

მეცნიერებები; მეცნიერების 

დარგი: არქეოლოგია. 

სსიპ-შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდისა 

და იტალიის კვლევების 

ეროვნული საბჭოს (CNR) 

ერთობლივი სამეცნიერო 

პროექტი (04/27) 

„ცოდნისა და კულტურის 

გავრცელება უძველეს 

წარსულში: წინა აზიისა და 

სამხრეთ კავკასიის ძვ.წ. 3-2 

ათასწლეულების მხატვრული 

ხელოსნობის ტრანსლაციის 

კონცეფციის კვლევა“ 

 

01.01.2016 

 

01.01.2018 

მარინე ფუთურიძე 

პროექტის კოორდინატორი 

(ქართული მხარე) 

 

სილვანა დი პაოლო 

პროექტის კოორდინატორი 

(იტალიური მხარე) 

 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

1. სამეცნიერო პროექტი „ცოდნისა და კულტურის გავრცელება უძველეს წარსულში: წინა აზიისა 

და სამხრეთკავკასიის ძვ.წ. 3 – 2 ათასწლეულების მხატვრული ხელოსნობის ტრანსლაციის 

კონცეფციის კვლევა“ შერჩეული იქნა იმ მიზნით, რომ მეტი სიცხადე და წინსვლა შეგვეტანა ერთ-

ერთ, ამჟამად უაღრესად აქტუალური პრობლემატიკის კვლევაში. ეს პრობლემა უკავშირდება, 

ზოგადად, ტრანსლაციის კონცეფციას და მასთან დაკავშირებული ჯერ კიდევ არც თუ ნათელი 

ისეთი ასპექტების შესწავლას, როგორებიცაა მხატვრულ-სტილისტური და ტექნოლოგიური 

ინოვაციების გადაცემა და გავრცელება რომელიმე კონკრეტული რეგიონის ცივილიზაციური ან 

კულტურული ფენომენის წიაღიდან სხვა, მისთვის უცხო და მისგან დაშორებულ სივრცეში.  

         ჩვენი პროექტის ფარგლებში გამიზნული გვქონდა ჩაგვეტარებინა ამ საკითხის სპეციალურად 
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კვლევა მხატვრული ხელოსნობის, როგორც ყველაზე ელიტური დარგის და მისი ამსახველი 

არქეოლოგიური მასალების ამ კონკრეტული მიმართულებით გააზრების საფუძველზე. თემაზე 

მუშაობის პროცესში შევეცადეთ ჩვენს მიერ დასახული  მთავარი მიზანი - უძველეს წარსულში 

ცოდნისა და კულტურის გავრცელების გზებისა და თავისებურებების კვლევა წარმოგვეჩინა 

წინააზიურ - სამხრეთკავკასიური შუა ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგიურ კულტურათა ამ 

პრიორიტეტული დარგის კონკრეტულ მონაცემთა ჭრილში.  პროექტის ფარგლებში გამიზნული 

კვლევა გულისხმობდა ამ ორ ფართო რეგიონში ძვ.წ. 3  ათასწლეულის ბოლოსა და მე-2 -ის 

პირველ ნახევარში არსებული კულტურების მხატვრული ხელოსნობის დარგში 

დადასტურებული სხვადასხვა ხასიათის ინოვაციური ასპექტების გამოვლენას, მისი 

წარმომავლობისა  და კულტურაში შემოსვლა-დამკვიდრების დადგენას. ეს ამოცანა და მიღწეული 

შედეგი ნათლად ჩანს წარმოდგენილ კვლევაში. 

            ჩვენი ამოცანის მიხედვით საჭიროდ მივიჩნიეთ კვლევა წარგვემართა მხატვრული 

ხელოსნობის ორი სხვადასხვა ქვედარგის: სამკაულისა და ტორევტიკის არტეფაქტების 

გაანალიზების მიმართულებით.  ამ მასალებზე დაყრდნობით ჩატარებულმა კვლევამ გარკვეული 

ახალი ვარაუდებისა და დასკვნების გამოთქმის საშუალება მოგვცა, რაც ასევე წარმოდგენილია 

კვლევით ნაშრომში.  

       საკვლევ პრობლემასთან დაკავშირებული ზემოაღნიშნული საკითხების წრე თავის  მხრივ 

ფართოა და ამიტომაც კვლევაში ცალ-ცალკე პარაგრაფებად გამოვყავით ის  ასპექტები, რომლებიც, 

ჩვენი აზრით, ნათლად მიგვანიშნებს ტრანსლაციის პროცესებზე და ამ მხრივ სამხრეთ კავკასიის 

შუა ბრინჯაოს ხანის თრიალეთის  კულტურის ამ მნიშვნელოვანი დარგის დაწინაურების 

მიზეზებსა და ინოვაციათა წარმომავლობაზე. აღნიშნული თვალსაზრისით სიახლეს წარმოადგენს 

სამხრეთ კავკასიის თრიალეთის ბრწყინვალე ყორღანების კულტურის მხატვრული ხელოსნობის 

ნიმუშების შედარებითი ანალიზი ეგეოსური სამყაროს ანალოგიურ მასალებთან და მათზე 

დაყრდნობით გამოთქმული ახალი პოზიცია. 

ქრონოლოგიური დიაპაზონი, რომელიც ჩვენ შევისწავლეთ და დავამუშავეთ მოიცავდა 

მხოლოდძვ.წ. 3 -2 ათასწლეულებს, ხოლო გეოგრაფიული სივრცე კი გაცილებით ფართო იყო და 

მოიცავდა მთელს წინააზიას (ეგეოსის ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროდან ვიდრე ცენტრალურ 

აზიამდე). კვლევის შედეგად გამოვავლინეთ და ვუჩვენეთ ამ ვრცელ გეოგრაფიულ სივრცეში 

არსებული მხატვრული ხელოსნობის ის კონკრეტული ნიმუშები, რომლებიც ადასტურებენ ამ 

პერიოდში არსებულ ტრანსლაციის პროცესებს და მიუთებენ მის საგანგებო როლზე მხატვრული 

ხელოსნობის ჩამოყალიბებისა და განვითარების პროცესში.  

 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი პროექტი 

 

№ გარდამავალი პროექტის დაწყების და პროექტში ჩართული 
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(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

დამთავრების წლები  პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

გვიანი ბრინჯაოდან 

ადრერკინის ხანაზე 

გარდამავალი პერიოდის 

ძეგლები ქართლში; 

არქეოლოგია. 

ინსბრუკის უნივერსიტეტი ( 

ავსტრია) 

2013-2020 

ვ. ლიჩელი -პროექტის 

ხელმძღვენელი. 

გ. გრიგოლია-ექსპედიციის 

ხელმძღვანელი 

ვ. კიუნტნერი - 

თანახელმძღვანელი 

ავსტრიული მხრიდან. 

ს. კიუნტნერ-ჰაინჩი - 

არქეოლოგი. 

ა. ჭუმბურიძე -სტუდენტი-

არქეოლოგი 

თ.ჩოგოვაძე სტუდენტი-

არქეოლოგი 

პრეოქტის მიზანია ძვ.წ.  II-I ათასწლეულების კულტურული ფენების შესწავლა ხოვლე 

გორის ნამოსახლარზე. ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში დ. მუსხელიშვლის მიერ გამოცემული 

ნაშრომი ერთადერთია, სადაც მოცემულია ძეგლის სრული სტრატიგრაფია და ქრონოლოგიური 

შკალა, რაც ამ ხანის მასალის შესწავლის ძირითადი საფუძველია. პროექტის მიხედვით გაკეთდა 

რამოდენიმე C14 ანალიზი გორის სხვადსხვა მონაკვეთიდან, რაც აკად. დ. მუსხელიშვლის მიერ 

შემუშავებული ქრონოლოგიური შკალის კიდევ უფრო დაზუსტების საშუალებას იძლევა. 2018 

წელს არქეოლოგიური კვლევა-ძიება გაგრძელდა A თხრილში, ხოვლე გორის აღმოსავლეთით, 

სადაც გათხრები 2013 წელს დაიწყო. გეომაგნიტური ფოტოზე დაყრდნობით, თხრილი 

გაფართოვდა ჩრდილო-აღმოსავლეთით 6,50 მეტრზე. დატოვებულ იქნა დაახლოებით 50 სმ 

სიგანის სტრატიგრაფიული ჭრილი.აქედან გამომდინარე, დამატებულმა სივრცემ მიიღო 

ტრაპეციის ფორმა, რომლის სიგანეც არის 8,30 მეტრი. მიწური ნაგებობები წარმოადგენს მთლიანი 

ნამოსახლარის მთავარ კონსტრუქციულ და სტრატიგრაფიულ მონაპოვარს. წინასწარული 

კვლევებით, აღნიშნული ნაგებობა აგებულია ადრე რკინის ხანაში, ძვ.წ 9-8 საუკუნეებში. 

ნაგებობის სტრატიგრაფია შედგება 5 ფაზისაგან. I-V შრეები წარმოადგენენ უწყვეტ არსებობის 

კვალს ძვ.წ 7/6 საუკუნეებში. აღნიშნული ქრონოლოგიური პერიოდი შეესაბამება ბორცვის წვერზე 

არსებულ მასალებს, რომელიც ამჟამად მიჩნეულია ხოვლეს D პერიოდად, რომელიც 
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მუსხელისშვილის მიერ დადგენილი ქრონოლოგიის მიხედვით ძვ.წ 8-4 საუკუნეებით 

თარიღდებოდა. ნაგებობა მდებარეობს თხემის წვერზე, რომელიც არქიტექტურულად ძვ.წ 7-6 

საუკუნეებში იცვლებოდა, რაც დადგენილია იმ ანალოგიური მასალის მიხედვით, რომელიც 

გამოვლინდა B თხრილში 2014 წელს. ადრე რკინის ხანის ნამოსახლარებისათვის 

დამახასიათებელია მიწური, რომელიც შეჭრილია 1 მეტრის სიღრმეში ბუნებრივ ქანში. თხრილის 

კედლები მოპირკეთებული იყო ქვების წყობით. დამწყარი თიხის ფრაგმენტების (ბათქაშების) 

მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ნათელია ის ფაქტი, ნაგებობის კედლის ზედა ნაწილი შედგებოდა 

შელესილი ხის ნაგებობისგან- და შესაძლოა იყო ჩალით იყო გადახურული. გვიანი რკინის ხანის 

ნაგებობები აშენებულია მართკუთხედის ფორმის აგურებისგან, რომელთა ზომები ძირითადად 

შემდეგნაირია 32/33X22/23X10/11 სმ. ისინი ძირთადად აგებულია ქვის საფუძველზე. 

 

 

 

 

3.2. დასრულებული პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსა

თაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

 

Kote Pitskhelauri Kaukasien un seine 

Nachbarn im VI-II Jt. v. 

Chr ISBN 978-9941-8-

0021-4 

თბილისი, შპს 

„სეზანი“ 

335 
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წიგნში აღწერილია კავკასიის, კერძოდ საქართველოში არსებული ბრინჯაო-რკინის ხანის 

არქეოლოგიური ძეგლები და გამახვილებულია ყურადღება ბრინჯაოში კალის გამოყენების 

საკითხზე. გამოთქმულია ვარაუდი კალის ევროპიდან შემოტანის თაობაზე. ტექსტი გერმანულ 

ენაზეა და ახლავს ვრცელი ქართული რეზიუმე. 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახ

ელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

 

კ. რენფრიუ და პ. ბანი თარგმნილია და 

გადაცემულია  

გამოსაცემად კ. 

რენფრიუსა და პ. 

ბანის არქეოლოგიის 

სახელმძღვანელო. 

თსუ-ს გამომცემლობა 656  

კ.რენფრიუსა და პ. ბანის სახელმძღვანელო  საუკეთესოა დღეისათის საერთშორისო დონეზე 

აღიარებულ სახელმძღვანელოთა შორის. იგი უკვე მეექვსედ გამოიცა უცხოეთში. მისი მთავარი 

დადებითი მხარე არის არქეოლოგიაში დღეს არსებული სრული ინფორმაციის თავმოყრა; მასში 

შესულია დედამიწის ყველა კუთხეში მიკვლეული მეტ-ნაკლები სამეცნიერო ღირებულების 

მქონე ყველა აღმოჩენა; თავმოყრილია საველე კვლევების ყველა ის მეთოდი,  რაც კი დღემდე 

არის გამოყენებული არქეოლოგიაში. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სახელმძღვანელოს იმ 

ნაწილს, რომელშიც დათარიღებისა და  ლაბორატორიული  გამოკვლევების თანამედროვე 

მეთოდებია მოცემული და დეტალურადაა აღწერილი მათი გამოყენების სფეროები და 

პერსპქტივები;  

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

3 

ვ. ლიჩელი ანტიკური კავკასია, 

ენციკლოპედია, ტ. III 

ISBN 978-9941-468-55-

1 

თბილისი, 

„ლოგოსი“ 

32-197 

ნაშრომში შეწავლილია ამიერკავკასიის ძვ.VI  -ახ.წ. IV საუკუნეების არქეოლოგიური ძეგლები. 

პირველად არის თავმოყრილი ერთად კოლხეთის, იბერიის, არმენიისა და აზერბაიჯანის 

ანტიკური ხანის ძეგლები. განსაკუთრებული ყურადღბა აქვს დათმობილი იმ პოლიტიკურ, 

კულტურულ და ეკონომიკურ ურთიერთობებს, რომელებმაც განაპირობეს ამიერკავკასიის 

ტერიტორიაზე მოსახლე ხალხების განვითარების დონე და სახელმწიფოთა ჩამოყალიბების 

პროცესები. მოცემულია ყველა ძირითადი არქეოლოგიური ძეგლის აღწერა და აღმოჩენილი 

არქეოლოგიური მასალის ანალიზი. დიდი ყურადღება აქვს დათმობილი იმ არქეოლოგიური 

ნაშთების დახასიათებასა და კვლევას, რომელთა შესახებ აქამდე მხოლოდ რუსულენოვანი 
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გამოცემები არსებობდა. პირველ რიგში ეს არის აფხაზეთის ტერიტორიაზე გათხრილი 

არქეოლოგიური ძეგლები და იქ აღმოჩენილი ნივთები. ასევე ფართოდ არის გაშუქებული 

არმენიისა და აზერბაიჯანის ყველა ძირითადი ძეგლი და მოცემულია მათი მნიშვნელობა 

აქემენიდური, პოსტ -აქემენუდური და რომაული ხანის კულტურულ და ეკონომიკურ 

ურთიერთობების სხვადასხვა  ეტაპზე. ნაშრომს დართული აქვს ბიბლიოგრაფია (476 ერთეული) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ფუთურიძე 

მარინე 

ოქროს ფიგურა 

თრიალეთის 

კულტურის 

ყორღანიდან 

ISSN 1512-1941 

ცივილიზაციური 

ძიებანი, # 15 

თბილისი, 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

7-11 

2. ზვიად 

კვიციანი. 

ლერი 

ჯიბლაძე 

სპილენძის 

ზოდები, როგორც 

გადახდის 

საშუალებები, 

ე.წ.ადრეული 

ფულის 

ექვივალენტი. 

 

თსუ 

პროფ.გურამ 

ლორთქიფანიძის 

80 წლის 

საიუბილეო 

კრებული 

 

თსუ 

 

 

 

 

10  გვერდი 

 

 

 

 

 

 

3. ზვიად 

კვიციანი. 

ლერი 

ჯიბლაძე 

არქეოლოგიური 

დაზვერვები მდ. 

ცხენისწყლის 

ხეობაში 

(ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი) 

ქუთაისის ილია 

ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საჯარო 

ბიბლიოთეკის 

კრებული   2018 

ქუთაისი 12გვერდი 

4. ვ. ლიჩელი ქართლის გვიანი 

ბრინჯაოს ხანის 

მეტროლოგიის 

საკითხები 

თსუ 

პროფ.გურამ 

ლორთქიფანიძის 

80 წლის 

თბილისი 13 გვერდი 
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საიუბილეო 

კრებული 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

1. სტატია ეძღვნება ტორევტიკის ერთი კონკრეტული ტიპის - ოქროს ფურცლისაგან 

ნაკეთები ცხოველის ფიგურის შესწავლას. ის წარმოადგენს  შუა ბრინჯაოს ხანის II ანუ 

განვითარებული ეტაპის   ამ უნიკალური ნიმუშის განხილვის პირველ ცდას მისი 

წარმომავლობის გარკვევის თვალსაზრისით. 

     აქ განხილული დახვეწილი ნიმუშის სპეციალური სტილისტური და ტექნიკური 

შედარებითი შესწავლა იმ მასალასთან, რომელიც ურის (შუმერი) სამეფო სამაროვნის მეფის 

სამარხიდან  წარმოდგება ცხადყოფს, რომ სამხრეთკავკასიული ნიმუში იმმხატვრული 

ოქრომჭედლობის სკოლის ზეგავლენითაა შექმნილი, რომელიც სამეცნიერო ლიტერატურაში 

ცნობილია როგორც შუმერული ტორევტიკა.  

   ნაშრომში განხილული მაღალმხატვრული ხელოსნობის საკვლევი არტეფაქტი, რომელიც 

მომდინარეობს ბ. კუფტინის მიერ მე-20 ს. 30-იან წლებში გათხრილი წალკის # 5 

ყორღანიდან, დღემდე რჩება უნიკალურად თრიალეთის კულტურის გავრცელების ფართო 

ტერიტორიაზე. 

    წარმოდგენილ ნაშრომში განხილულია ყველა შესაძლო ვერსია თუ რატომაა ასეთი 

იშვიათობა ლითონის ფიგურის შექმნა სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიაზე  ძვირფასი 

ლითონის ტორევტიკის სხვა ტიპებთან შედარებით. 

 

2.გვიანბრინჯაოს ხანის განძების შემადგენელი ელემენტი სპილენძის  ზოდები, 

დასტურდება მცირე, საშუალო და დიდი ზომის. გვხვდება შედარებით მცირე ზომის 

ნამზადებიც. ზოგიერთ შემთხვევაში მათი წონა მითითებულია 1,2,4,7,10-12,30-35კგ. 

ფარგლებში. დიამეტრი კი სხვადასხვა ზომებში მერყეობს. არის შემთხვევები, როდესაც 

განძებში წარმოდგენილი ზოდების საერთო წონა აღწევდა 80კგ. (ტოლა), ანდა 179 კგ. (ზემო 

სიმონეთის განძი) [ქორიძე1965:24].ხანდახან ცალკეული ზოდის სიმძიმე უდრის 50, 80 და 

100კგ.ხშირად ასეთი წონის ზოდები მიკვლეულია სპილენძის საბადოებთან ახლოს (მაგ. 

ვაკიჯვარი) და შესაძლოა ისინი შედარებით შორეული ტრანსპორტირებისთვის არც კი 

ყოფილიყო გამიზნული. საინტერესოა, კოლხეთში გაცვლა-გამოცვლის მიმდინარეობისას, 

როდის და რა ფორმის ზოდები ჩნდება პირველად და თუ შეიძლება ისინი ყოფილიყვნენ 

გადახდის ერთგვარი ექვივალენტი. განსაკუთრებით გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანაში, 

როდესაც იზრდება ბარისა და მთის მოსახლეობას შორის ურთიერთკავშირები.ეს ფაქტი 

პირველ რიგში უნდა გამოიხატებოდეს მთიდან ბრინჯაოს მეტალურგიული წარმოების 

მეორადი კერების სპილენძის ზოდების მომარაგების მაშტაბებში. საფიქრებელია, რომ 

კოლხეთის მთიანეთში ბრინჯაოს მეტალურგიული წარმოების პირველად ცენტრებში, 

რომელიც საკმაოდ დაშორებულია ზღვისპირა ზოლისგან, უნდა დაემზადებინათ 

ტრანსპორტირებისთვის უფრო მოსახერხებული ფორმისა და წონის ზოდები. მაგრამ ისმის 

კითხვა?სანაცვლოდ ზოდებისა რა უნდა მიეღოთ მთის მობინადრეებს ბარის 

მოსახლეობისგან,რადგან ეს უნდა ყოფილიყო ამ ორ რეგიონს შორის მიმდინარე 

ჩვეულებრივი გაცვლა-გამოცვლითი პროცესები. იქნებ მარცვლეული კულტურა-
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ხორბლეულის სახით,რომელიც, როგორც ჩანს, იმდროინდელი კოლხეთის ბარში ფართოდ 

ყოფილა გავრცელებული,რაც არაერთხელ დადასტურდა არქეოლოგიური  აღმოჩენების 

მიხედვითაც (ანაკლია I,ანაკლია II, ფიჩორი, ნაოხვამუ,ყულევი,ანაკლია II,  ნოსირი III და 

ა.შ). იქნებ სულაც კალა, რომლითაც მთა ბართან შედარებით უფრო ძნელი მოსამარაგებელი  

უნდა ყოფილიყო. არ უნდა გამოვრიცხოთ ბარის მოსახლეობისგან გაცვლა-გამოცვლების 

პროცესებში ჩართული ყოფილიყო ქვის მძივ-სამკაულების დასამზადებელი ნედლეული 

მასალებიც,რომელთა საწარმოო სახელოსნოები ცენტრალური კოლხეთის ტერიტორიაზე 

ცნობილია ძვ.წ.VIII-VII სს-ებში (ოჩხომური, მუხურჩის 

ნაწისქვილარი,ნოქალაქევი).თვლიან,რომ ცენტრალურ კოლხეთში ძვ.წ. VIII ს-ში საკმაოდ 

განვითარებული გაცვლითი ვაჭრობები არსებობდა ნატურითაც: სპილენძის ნაკეთობებით, 

საქონლით.შესაძლოა ასევე გაცვლის ობიექტი ყოფილიყო ნახევრად ძვირფასი ქვებისგან 

დამზადებული მძივებიც [Апакидзе 1991:54]. ყოველ შემთხვევაში ეს უნდა ყოფილიყო მთის 

მოსახლეობისთვის მეტად გამოსადეგარი,საჭირო ნივთი. 

  

3. 2017 წლის  4 ოქტომბრიდან 14 ოქტომბრამდე  სვანეთის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ   

(ხელმძღვანელი პროფ. ზ.კვიციანი)  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით, 

არქეოლოგიური სამუშაოები აწარმოა მდ.ცხენისწყლის ხეობაში ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.პირველი ობიექტი,რომელიც დაზვერვილი იქნა არის  

ბაბილში ადგილ „ლენსკრაში“ მარტივი ტიპის სამლოცველო და ნაეკლესიარი. მათი 

კორდინატებია: X 0316779, Y 4740278, სიმაღლე ზღვის დონიდან  848 მ.(სურ.1,2,3,4,5). ისინი  

მდებარეობენ მდ. ცხენისწყლის მარცხენა სანაპიროზე, დაქანებულ ფერდზე. ოვალური 

ფორმის სამლოცველო (ზომები- სიგრძე 3,90 მ,სიგანე 2,80მ) საზღვრების დადგენის მიზნით  

გაიწმინდა ეკალბარდებისგან  და მის ქვეშ მოქცეული აკალდამის შესასვლელის გამოსაჩენად 

მცირე გათხრითი სამუშაოები განხორციელდა.ეს კომპლექსი ზოგადად უნდა  განისაზღვროს 

ადრე შუასაუკუნეების ხანით.შესაძლოა ამ  დათარიღებას ერთგვარად ამაგრებდეს აქვე 

აღმოჩენილი ამავე პერიოდის თიხის ჭურჭლის  ყურ-გვერდის ფრაგმენტი(სურ.7).უახლოეს 

პერიოდში აუცილებელია სამლოცველოსა და აკლდამის ცალკე შემოღობვა,ასევე 

გადახურვა,რათა შემდგომში მოხდეს მისი რესტავრაცია. შესაძლებელი იქნება მისი 

ტურისტულ მარშრუტში შეტანა  

         როგორც ჩანს,  ბაბილში ადრე და შუასაუკუნეების ხანის საკმაოდ მოზრდილ 

სამონასტრო კომპლექსთან უნდა გვქონდეს საქმე. მდ.ცხენისწყლის ორივე სანაპიროზე, 

ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულებით, ჩოლურისა და ლაშხეთის თემებში შემავალ 

სოფლებში ჩატარდა მიწისზედა სადაზვერვო ხასიათის არქეოლოგიური  სამუშაოები.    

ზედაპირული დაზვერვების შედეგად(ასევე პარალელურად ვაწარმოებდით ინფორმაციის 

შეგროვებას სავარაუდოდ ადგილობრივ მოსახლეობაში  გაბნეული არქეოლოგიური არტე-
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ფაქტების გამოსავლენად) არქეოლოგიური ობიექტები არ დადასტურდა მდ.ცხენისწყლის 

მარცხენა სანაპიროზე მდებარე სოფლებში: სასაში, ჟახუნდერი ,ლემზაგორი. შესაძლოა, ამის 

მიზეზი ისიც იყოს,რომ ზოგიერთ დასახელებულ პუნქტში შეინიშნება პალეონამდინარევის 

ნაკვალევი.ასევე განხორციელდა არქეოლოგიური დაზვერვები  ლენტეხის რაიონის სოფ. 

ხოფურში,რომელიც მდებარეობს  მდ. ცხენისწყლის მარცხენა სანაპიროზე,სადაც აწ 

გარდაცვლილი   გურგენ ქურასბედიანის საკარმიდამო ნაკვეთში განთავსებულია 

ნაეკლესიარი.სვანეთის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ მოინახულა და გაარკვია „მაცხვარ 

ლამზირში“ ბაბილის ბრინჯაოს კოლექციის სახელით ცნობილი 2001 წლის    აღმოჩენის  

ვითარება. ამ არტეფაქტების მიმგნებმა გიორგი ქურასბედიანმა ჩვენთან პირად საუბარში 

აღნიშნა, რომ ბრინჯაოს ნივთები უპოვიათ იქვე ახლოს მდებარე კოშკს ქვემოთ სპილენძის 

ჭურჭელში.თუ დავეყრდნობით ამ მონაცემებს,მაშინ უფრო სარწმუნო ჩანს, რომ ბაბილის 

ბრინჯაოს ნივთების სახით საქმე უნდა გვქონდეს არა სამარხეულ ინვეტართან,არამედ მიწაში 

ჩაფლულ განძთან,რომელიც ყურადღებას იპყრობს მასში შემავალი ნივთების 

შემადგენლობით.არქეოლოგიური სადაზვერვო ხასიათის სამუშაოები განხორციელდა 

მდ.ცხენისწყლის მარცხენა სანაპიროზე,სოფ.ნანარში, საიდანაც მომდინარეობს ბრინჯაოს 

ხანის კოლხური ცული (ძვ.წ. XV-XIVსს-ები).    საერთოდ უნდა აღინიშნოს,რომ ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია არქეოლოგიურად თითქმის შეუსწავლელია. აღსანიშნავია, 

რომ  ეს მხარე გვიანენელითური ხანიდან ჩანს დასახლებული. 

4. სტატიაში შესწავლილია ქართლის ბრინჯაოს ხანის მეტროლოგიის საკითხები. 

დადგენილია საწონების ტიპოლოგია  და ასევე, დადგენილია წონის ერთეული  - 363 გრამი.   

 

 

 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსა

თაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 
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5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახ

ელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

3 

    

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ვ. ლიჩელი Kommentaren zum 

archaologischen 

Kontext des 

Grakliani Gora von 

5.-4. 

Jahrhundenten v. 

Chr. ISSN 0232-

4490  

 

In: Georgica, 

Zeitschrift fur  

Kultur, Sprache 

und Gesschichte 

Georgiens und 

Kaukasiens, 38, 

Jahrgang 2017, 

p. 41 -59 ( 

დაიბეჭდა 2018 

წელს) 

 

იენა (გერმანია) 41-58 

2. Puturidze 

Marina 

The Structure and 

Growth of Fortress 

Antiquity,  

A Review of 

Cambridge, 

Cambridge 

1 - 29 
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co-authors:  

Erb-Satullo N., 

Jachvliani D., 

Kayci T., 

Simon K. 

 

Complexes in the 

South Caucasus, c. 

1500-500 BC. 

World 

Archaeology 

 

University Press. 

1. ნაშრომში გამოკვლეულია გრაკლიან გორაზე აღმოჩენილი ძვ.წ. V-IV საუკუნეების 

არქეოლოგიური მასალა - ნაგებობები და სამარხეული ინვენტარი. აღწერლია ამ პერიოდის 

სატაძრო კომპლექსი და ხაზგასმულია, რომ გრაკლიანის ამ პერიოდის არქიტექტურული 

ნაშთების აღმოჩენამდე რეალურად არ არსებობდა ინფორმაცია ამ ხანის შენობა-

ნაგებობების, მათი დაგეგმარების და სამშენებლო სტანდარტების შესახებ. დადგენილია, 

რომ მიუხედავად გარკვეული სიახლეებისა, რაც დაკავშირებულია აქემენიდური ირანის 

გააქტიურებასთან ( მაგლითად, ზოროასტრული საკურთხევლების დამკვიდრება 

ინტერიერებში), ძირითადად შენარჩუნებულია ადგილობრივი ტრადიციები (მაგალითად, 

ქვის, თიხისა და ხის საშენი მასალის კომბინირებული გამოყენება; „ხოვლური“ ღუმელების 

გამართვა ინტერიერში, კერის შენარჩუნება სათავსოს ცენტრალურ ნაწილში, ადგილობრივი 

კულტის ადგილის შენარჩუნება ინტერიერში). ფართო შესადარებელი მასალის ფონზე 

შემუშავებულია გარკვეული კერამიკული ფორმების ქრონოლოგიური შკალა (მაგალითად, 

თასები და მოხატული კერამიკა) 

2. ნაშრომი ეხება  2016 წლის  1- 31 აგვისტოს მარნეულის რაიონში წარმოებულ საველე 

არქეოლოგიურ დაზვერვებს, რომელიც დაიგეგმა და განხორციელდა თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის (პროექტის ხელმძღვანელი  პროფ. მ. ფუთურიძე) და 

ჰარვარდის უნივერსიტეტის ანთროპოლოგიის დეპარტამენტის (პროექტის 

თანახელმძღვანელი პროფ. ნათანიელ ერბ-სატულო) თანამონაწილეობით. დეტალური 

სადაზვერვო სამუშაობის შედეგად გამოვლინდა ნამოსახლარი - კავახ თეფე, რომელზედაც 

ჩატარდა აზომვითი, ასევე, დეტალური სადაზვერვო სამუშაოები ძეგლის ხასიათის 

დადგენის თვალსაზრისით და მოპოვებული მასალის ქრონოლოგიურ-კულტურული 

შესწავლა. აღნიშნული საველე დაზვერვების სეზონის მანძილზე მოპოვებული მონაცემების 

დეტალური კვლევაა ასახული ამ ნაშრომში. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დროდაადგილი 

1. 

 

 

   2. 

ვ. ლიჩელი 

 

 

ვ. ლიჩელი (ნ. სამსონიასთან 

ერთად) 

არქეოლოგიური მისია 

კვიპროსზე. 

 

ახალი აღმოჩენები 

გრაკლიანზე 

რუსთაველის ფონდის 

საანგარიშო სესია, 

თბილისი, ოქტომბერი 

ბათუმი, ივნისი 

3. ფუთურიძე მარინე სამხრეთკავკასიურ-

ანატოლიური კავშირები 

ძვ.წ. II ათასწლეულში: 

შემთხვევით აღმოჩენილი 

ლითონწარმოების ნიმუშები 

24-25 დეკემბერი 2018 

თბილისი, თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

აკად. ს, ჯიქიას 

დაბადებიდან 120 წლისადმი 
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ჭოროხის აუზიდან 

 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია 

1. მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო ის აღმოჩენები, რაც ექსპედიციას ჰქონდა 

სამუშაოების პირველ ეტაპზე.  სოფ სოფტადესთან, ექსპედიციამ მიაკვლია 

ნაეკლესიარს, რომლის შესწავლა მიმდინარეობს. მიკვლეულია და გრძელდება შეწავლა 

ეკლესიისა, რომლის ქრონოლოგიური ჩარჩოები მოიცავს პერიოდს VI  საუკუნიდან 

ვიდრე XVI  საუკუნემდე. ეკლესია არის აგებული პატარ ზღვისპირა ბორცვზე, სადაც 

ასევე მიკვლეულია ადრეული კულტურული ფენები და  დადგენილია არქაული, 

კლასიკური, ელინისტური და რომაული ხანის ნაშთების არსებობა. აღმოჩენილი და 

შესწავლილია  მრავალრიცხოვანი კერამიკული ნაწარმი. 

2. მოხსენებაში ყურადღება გამახვილდა  რამდენიმე ახლად აღმოჩენილ არტრფაქტზე: 

საბეჭდავი ასტრალური გამოსახულებებით, რომელსაც ანალოგიები აქვს ალალახის 

ძეგლებთან; ქვის ლანგარი, რომელიც აღმოჩნდა ურარტული ხანის ნაგებობის ქვეშ 

გამოვლენილ  სარიტუალო ორმოში. ლანგრის კიდეზე ამოკვეთილია მოკლე წარწერა, 

რომელიც ანალოგიურია ძვ.წ. X საუკუნის ტაძარში აღმოჩენილი ცენტრალური 

წარწერისა; საწონები, რომლებიც ანალოგიურია მახლობელი აღმოსავლეთის 

ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ცალებისა და ქმნიან ერთიან მეტროლოგიურ სისტემას. 

3. იბეჭდება 

 

6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

ვ. ლიჩელი 

 

 

 

ვ. ლიჩელი 

 

 

 

ვ. ლიჩელი 

 

 

 

ვ. ლიჩელი 

Unknown script of 10th c BC 

from Central Transcaucasia as a 

result of international 

communication  

 

Pre-Urartian Innovations in 

Georgia 

 

Greek colonization and problem 

 of  

Phasis’ 

 location. 

 

Ancient History and 

Archaeology of Georgia 

ბრიუსელი (ბელგია). 

24 ოქტომბერი 

 

 

 

ინსბუკი(ავსტრია) 

23 ივლისი 

 

ბრიუსელი (ბელგია). 

25 ოქტომბერი 

 

 

კობე (იაპონია) 

11 ნოემბერი 

5. Puturidze Marina 
Mobility Between the South 

Caucasus and the Near East: in 

Context of Cultural Interaction 

Early and Middle Bronze Age 

03-07 April 2018 

 LMU Munchen (Germany) 

11 International Congress on the 

Archaeology of the Ancient Near 

East (ICAANE) 
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Societies 

6.  

Puturidze  Marina 

For the Interpreting of Cultural 

Environment of Period Between 

the End of the Trialeti Culture and 

the Beginning of the Late Bronze 

Age 

 

27-29 October 2018 

International Sumposium 

“Relationship Between Georgia 

and Anatolia Throughout History” 

Erzrum University 

Erzrum (Turkey) 

1. მოხსენებაში გაანალიზებული იყო გრაკლიან გორაზე აღმოჩენილი ძვ.წ.  X  საუკუნის 

წარწერები.  არსებული ანალოგიების მიხედვით გამოთქმულია მოსაზრება, რომ 

ცენტრალური წარწერა შესაძლოა იყოს არამეული დამწერლობის ერთ-ერთი, 

ადგილობრივი ვარიანტი. ამ შემთხვევაში ეს არის დამწერლობის ამ სისტენმით 

შერულებული ყველაზე ჩრდილოეთით მდებარე, ყველაზე შორეული წარწერა. მანამდე 

ასეთ წაწერად ითვლებოდა ურმიის ტბის არეალში აღმოჩენიული ბუკანის წარწერა. 

2. მოხსენებაში გაანალიზებული იყო გრაკლიან გორასა და წინა გორაზე აღმოჩენილი 

საწინები, რომლებიც ერთიან მეტროლოგიურ სისტემას ქმნიან. ყველა საწონი, რომლებიც 

ფორმათა მრავალფეროვნებით გამოირჩევა,  ჯერადია 363 გრამისა, რაც, თავის მხრივ 

კარგად ესადაგება ე.წ ჰიბრიდულ მინას. 

3. მოხსენებაში  განხილული იყო ფაზისის ლოკალიზაციის შესახებ არსებული ყველა 

მოსაზრება და ახალი სეისმური, ჰიდროლოგიური და სედიმენტური მონაცმების 

საფუძველზე გამოთქმული იყო მოსაზრება ქალაქ ფაზისის თანამედროვე სანაპირო 

ზოლიდან აღმოსავლეთით, დაახლოებით 25 კმ-ს დაშორებით არსებობის შსახებ. 

მოხსენება პროექტის სახით გადაეცა კობეს(იაპონია)  უნივერსიტეტს. 

4. მოხსენებაში ნაჩვენები იყო საქართველოს ძველი ისტორიისა და კულტურის  

განვითარების ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპები. ყურადღება გამახვილდა ისტორიის იმ 

მონაკვეთებზე, როდესაც საქართველოს მოსახლეობა განსაკუთრებულ წარმატებებს 

აღწევდა როგორც ეკონომიკური, ისე კულტურული განვითარების თვალსაზრისით. 

5. გადაცემულია დასაბეჭდად 

6. გადაცემულია დასაბეჭდად 

 

 

1. არქეოლოგიის ინსტიტუტმა  ჩაატარა რამდენიმე არქეოლოგიური ექსპედიცია: 

ა) გრაკლიან გორაზე (ხელმძღვანელი ვ. ლიჩელი) 

ბ) სვანეთში (ხელმძღვანელი ზ. კვიციანი) 

გ) კახეთში ( ხელმძღვანელი კ. ფიცხელაური) 

დ) კუნძულ კვიპროსზე (ხელმძღვანელი ვ. ლიჩელი) 

2. არქეოლოგიის ინსტიტუტმა უკვე მეათედ  ჩაატარა ახალგაზრდა არქეოლოგთა 

საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობდნენ როგორც საქართველოს 

უმაღლესი სასწავლებლების, ისე უცხოეთის ( ვარშავის, გდანსკის, ტორუნის, 
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დუბლინის, აარჰუსის, ედინბურგის, ინსბრუკის, იენის, ოქსფორდის, ბორდოს და 

სხვა) წარმომადგენლები. 

3. არქეოლოგიის ინსტიტუტმა  მოაწყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დაარსების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი არქეოლოგიური აღმოჩენების გამოფენა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

  

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

 

გოჩა ჯაფარიძე - ინსტიტუტის ხელმძღვანელი 

არაბისტიკის კათედრა 

   დარეჯან გარდავაძე –  პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) 

  მაია ანდრონიკაშვილი – ასოცირებული პროფესორი 

   მარიამ ნანობაშვილი – ასოცირებული პროფესორი 

   გიორგი ლობჟანიძე – ასოცირებული პროფესორი 

   ხათუნა თუმანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

   ნინო ეჯიბაძე – ასოცირებული პროფესორი 

    ნინო დოლიძე – ასისტენტ პროფესორი  

 

ირანისტიკის კათედრა 

 თეა შურღაია – ასოცირებული პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)  

 მარინე ალექსიძე – ასოცირებული პროფესორი 

  მზია ბურჯანაძე - ასოცირებული პროფესორი 

  მანანა კვაჭაძე – ასოცირებული პროფესორი 

  ფატმან ანთაძე-მალაშხია – ასოცირებული პროფესორი 

 

თურქოლოგიის კათედრა 

    მარიკა ჯიქია – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) 

    ელისაბედ ბჟალავა – ასოცირებული პროფესორი 

    ნანული კაჭარავა – ასოცირებული პროფესორი  

     ქეთევან ლორთქიფანიძე – ასოცირებული პროფესორი 

    თამარ ალფენიძე – ასისტენტ პროფესორი 

 

ებრაისტიკა–არამეისტიკის კათედრა 
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    მარიამ ჩაჩიბაია – ასოცირებული პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) 

    მამუკა ბუცხრიკიძე – ასოცირებული პროფესორი 

 

    არმენოლოგიის კათედრა 

    ნათია ჩანტლაძე – ასოცირებული პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) 

    დალი ჩიტუნაშვილი – ასოცირებული პროფესორი 

 

ასირიოლოგიის კათედრა 

    ირინე ტატიშვილი – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) 

    მაია ღამბაშიძე – ასოცირებული პროფესორი 

    ნინო სამსონია – ასოცირებული პროფესორი 

 

აღმოსავლეთის ისტორიის კათედრა 

    გოჩა ჯაფარიძე  – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) 

    გიული ალასანია – პროფესორი 

    ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი 

    ნანა გელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი 

    მირიან მახარაძე – ასოცირებული პროფესორი 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 
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1 

მიხელ (მიხაკო ) წერეთლის 

ელექტრონული ბაზის შექმნა 

თსუ ბიბლიოთეკის ვებ 

გვერდზე, თსუ-ს 

დამფუძნებელთა ციფრული 

ბიბლითეკა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 წლის მარტიდან  

https://ebooks.tsu.ge/digital-

library-founders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ემერიტუს პროფ. ჯემალ 

შარაშენიძე (მასალის მოძიება) 

პროფ. ირინე 

ტატიშვილი/ასირიოლოგიის 

კათედრა/ - ხეთოლოგიური 

ნაწილის ანოტაციები; 

ასოც. პროფ. ნინო 

სამსონია/ასირიოლოგიის 

კათედრა/ 

- მ. წერეთელი და ასირიოლოგია, 

ანოტაციები;  

პროფ. ლევან გორდეზიანი 

(ურარტოლოგიური ნაწილი, 

ანოტაციები); რუსუდან კობახიძე - 

ემიგრაციის მუზეუმის 

ხელმძღვანელი (ემიგრაციის 

მუზეუმის მასალის მოძიება-

მომზადება); ზურაბ 

გაიპარაშვილი, თსუ 

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი 

(ტექნიკური რედაქტორი). 

2 

თსუ ეროვნულ სამეცნიერო 

ბიბლითეკაში,,მ. წერეთლის 

ახლადაღმოჩენილი 

ხელნაწერების კვლევა 

 

 

 

 

2014 წლიდან (მიმდინარე) 

 

http://dspace.gela.org.ge/hand

le/123456789/2382 

თსუ ასირიოლოგიის კათედრა, 

თსუ ეროვნული სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკა 

 

ჯემალ შარაშენიძე, თსუ 

ემერიტუს პროფ. ნინო 

სამსონია/ასირიოლოგიის 

კათედრა/, თსუ ასოც. პროფ. ირინე 

ტატიშვილი/ასირიოლოგიის 

კათედრა/, თსუ პროფ. ლევან 

გორდეზიანი, თსუ პროფ. ირაკლი 

ღარიბაშვილი, თსუ სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკის დირექტორი; 

ნინო პავლიაშვილი, 

ბიბლიოთეკის დირექტორის 

მოადგილე. 

    

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

https://ebooks.tsu.ge/digital-library-founders
https://ebooks.tsu.ge/digital-library-founders
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1.მიხეილ (მიხაკო) წერეთლის სამეცნიერო  ნაშრომებისა და პუბლიცისტური წერილების 

ელექტრონული  ბაზის შექმნა საკმაოდ შრომატევადი სამუშაოა და სავარაუდოდ 2019 წლის ბოლოს 

დასრულდება. სამუშაოს ვახორციელებთ თსუ ემერიტუს პროფ. ჯემალ სარაშენიძესთან და 

ემიგრაციის მუზეუმის ხელმძღვანელ, რუსუდან კობახიძესთან ერთად.  მოძიებული გვაქვს  

დაახლოებით 8000 გვერდი, რაც ეტაპობრივად მუშავდება.  ჩვენ მიერ მოძიებული მასალა 

განთავსდება თსუ ბიბლიოთეკის  ვებ გვერდზე ანოტაციებით და საძიებო სისტემით. ამჯერად 

განთავსებულია შეკრებილი მასალის მხოლოდ ნაწილი. იხ:  

https://ebooks.tsu.ge/digital-library-founders 

 

 

2. 2014 წელს აღმოჩენილი მიხეილ წერეთლის ხელნაწერების აღწერა-შესწავლა ეროვნული 

სამეცნიერო ბიბლიოთეკისა და თსუ ასირიოლოგიის კათედრისთან თანამშრომლობით 

ხორციელდება.    დღეისათვის გაციფრებულია ყველა ხელნაწერი. ახლო მომავალში  ხელნაწერების 

სამეცნიერო  შესწავლა  იგეგმება. ასირიოლოგიის კათედრასთან თანამშრომლობით, პირველად  

გამოიცა მ. წერეთლის ხელნაწერი  „ქართული ენის გრამატიკა ფრანგულ ენაზე“, ( წინასიტყვაობა). 

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/2382 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1. 
ფუნდამენტური სამეცნიერო 

გრანტი „აღმოსავლეთი და 
      2017-2019 

ასოცირ. პროფ. ელენე 

გოგიაშვილი (სამეცნიერო 
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დასავლეთი ქართულ 

ხალხურ ზღაპრებში: ზეპირი 

და ლიტერატურული 

ტრადიციები“ (FR 217488) 

ხელმძღვანელი); 

პროფ. დარეჯან გარდავაძე 

(კოორდინატორი) - 

არაბისტიკის კათედრა 

2 

ინფორმაციის 

სტრუქტურირების ძირითადი 

მოდელები ქართულის 

დიალექტებში: გურული, 

რაჭული, ხევსურული, 

ქიზიყური 

       2016-2019 

1. რუსუდან ასათიანი 

(ხელმძღვანელი); 2.  ივანე 

ლეჟავა (კოორდინატორი); 3. 

ნათელა დუნდუა (შმს); 4. 

მარინე ივანიშვილი (შმს); 5. 

ეთერ სოსელია (შმს); 6. მარიკა 

ჯიქია (შმს) - თურქოლოგიის 

კათედრა 

3 

„ომის იდეოლოგია 

საქართველოსა და ახლო 

ღმოსავლეთში (ქრისტიანული 

საღვთო ომი და ისლამური 

ჯიჰადი)“ 

 2017-2019 

გოჩა 

ჯაფარიძე/აღმოსავლეთის 

ისტორიის კათედრა/ - 

ხელმძღვანელი; 

ნანი 

გელოვანი/აღმოსავლეთის 

ისტორიის კათედრა/ - 

კოორდინატორი, ძირითადი 

შემსრულებელი; 

მამუკა წურწუმია - ძირითადი 

შემსრულებელი 

4 

XVI-XVIII საუკუნეების 

ახალციხე-არტანუჯის 

რეგიონი ოსმალური 

დავთრების მიხედვით  

20.12.2017-20.12.2020) 

(ფუნდამენტური კვლევები) 

 

მირიან 

მახარაძე/აღმოსავლეთის 

ისტორიის კათედრა/ - 

პროექტის ხელმძღვანელი 

5 

სტამბულის მინისტრთა 

საბჭოს არქივში დაცული 

დოკუმენტები საქართველოს 

შესახებ  

26.07.2018-26.07.2021 

მირიან 

მახარაძე/აღმოსავლეთის 

ისტორიის კათედრა/ - 

პროექტის ხელმძღვანელი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1. პროექტი „აღმოსავლეთი და დასავლეთი ქართულ ხალხურ ზღაპრებში: ზეპირი და 

ლიტერატურული ტრადიციები“ გულისხმობს საერთაშორისო სიუჟეტური ტიპების კვლევას, 

რომლებიც ზეპირი და ლიტერატურული გზით არის გავრცელებული.  პროექტის ფარგლებში 

2018 წელს მომზადდა ვორკშოპი, რომელიც მიზნად ისახავდა  ინტერდისციპლინური 

პერსპექტივით განხილვას (1) ზეპირსიტყვიერი ტექსტებისა, რომლებშიც ლიტერატურული 

გავლენის კვალი შეინიშნება და (2) წერილობითი წყაროებისა, რომლებშიც ფიქსირებული ან 

ინტერპრეტირებულია ხალხური წარმოშობის სიუჟეტები. ვორკშოპის მონაწილეები იყვნენ 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები: ფოლკლორისტიკა, 

ლიტერატურათმცოდნეობა, კლასიკური ფილოლოგია, აღმოსავლეთმცოდნეობა. 

2. გურიასა და რაჭაში ჩატარებული საველე სამუშაოების შედეგად მოპოვებული მასალის 

ანოტირებისათვის დადგინდა საანალიზოდ ღირებული პარამეტრები. მასალის ანოტირება-
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გლოსირება განხორციელდა პროგრამაში ELAN. ანოტირებული მასალა დარედაქტირდა და 

ორგანიზების შედეგად მივიღეთ მონაცემთა ბაზა გურული და რაჭული კორპუსისათვის. ბაზაში 

eaf. ფაილები დალაგებულია დიალექტების, სესიების, სატესტო დავალებისა და ინფორმანტების 

პირობითი ნომრების მიხედვით: მაგ., GUR-S2-14a-6, GUR აღნიშნავს გურულ დიალექტს,  S2 - 

მეორე სესიისას ჩაწერილ მასალას, 14a - სატესტო დავალების კონკრეტულ  ნომერს და 6 - რიგით 

მეექვსე ინფორმანტს. მასალა ანოტირებულია საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და 

ხელმისაწვდომია საკითხით დაინტერესებული არა მხოლოდ ქართველი, არამედ საერთაშორისო 

სამეცნიერო წრეების მკვლევართათვის.  

მასალის პირველადი გაანალიზების შედეგად შემუშავდა განზოგადებული დებულებები, 

გამოვლინდა  IS-ს გარკვეული მოდელები; შედეგები მოხსენდა საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციაზე ქ. ვერონაში და გერმანიაში გოტინგენის უნივერსიტეტში გრანტის 

კონსულტანტთან პროფ. სტავროს სკოპეტეასთან და მის კოლეგებთან სამუშაო შეხვედრაზე. 

ამასთანავე, საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი აქტივობების შესაბამისად ორგანიზებულ იქნა 

ექსპედიცია ხევსურეთსა  და ქიზიყში. პროექტის ყველა მონაწილე გაემგზავრა ჯერ ხევსურეთში 

(ბარისახოს რაიონი, კორშა და მიმდებარე სოფლები), შემდეგ კი ქიზიყში (სიღნაღი და მიმდებარე 

სოფლები). საველე სამუშაოებისას შერჩეული რაიონის სხვადასხვა სოფელში ჩატარდა 8 სესია და 

ჩაწერილ იქნა 16 ინფორმანტი.  მოპოვებული მასალა დამუშავდა PRAAT.exe პროგრამაში და 

შესაბამისი ფაილები ორგანიზებულ იქნა მარტივი ბაზის სახით. ყოველი ფაილის სახელდებისას 

გათვალისწინებულ იქნა შემდეგი პარამეტრები: დიალექტის დასახელება-სესიის ნომერი-

საექსპერიმენტო ამოცანის ნომერი-ინფორმანტის ნომერი; ინფორმანტის იდენტიფიკაცია 

შესაძლებელია უფრო კონკრეტული პარამენტებით (კონკრეტული სოფელი, ასაკი, სქესი, 

მშობლების ენობრივი კომპეტენცია, განათლება, საქმიანობა), რომლებიც წარმოდგენილია ე.წ. 

მეტა-დოკუმენტები-ს სახით. მოხერხდა მასალის ნაწილობრივი გაანალიზება, რის შედეგადაც 

დიალექტებისთვის დამახასიათებელი სინტაქსური  თავისებურებები  (კერძოდ, ერგატიული 

კონსტრუქცია, აფექტური ზმნების არგუმენტული სტრუქტურა და სხვ.) გამოკვლეულ იქნა 

ქართველურ ენებთან მიმართებაში. კვლევის შედეგები, მოხსენებების სახით, რ. ასათიანმა 

წარადგინა ქ. ბოსტონში (აშშ) ASEEES-ის 50-ე საერთაშორისო ფორუმზე და თბილისში  SCCC-2 

საერთაშორისო კონფერენციაზე. ამავე კონპერენციაზე მ. ივანიშვილმა წარმოადგინა ქართველურ 

ენათა ეტიმოლოგიური კვლევის შედეგები: ამ სახის კვლევაში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება 

დიაქლექტურ მონაცემებსაც. მოხსენებებმა ინტერესი გამოიწვია და გამოითქვა სურვილი მსგავსი 

კვლევების გაგრძელების თაობაზე. ინფორმაციას, რომ სწორედ ესაა მიზნობრივად დაგეგმილი 

მიმდინარე პროექტის ფარგლებში, ყველა დამსწრე პოზიტიურად გამოეხმაურა. ისინი ინტერესით 

ელიან მომავალი კვლევის შედეგებს. 

3. მეორე საანგარიშო პერიოდში უკვე მოძიებული წყაროებისა და ლიტერატურის ანალიზის 

საფუძველზე მომზადდა ნაშრომის პირველი თავი:  ომის იდეოლოგია ისლამურ სამყაროში. 

გამოიკვეთა რამდენიმე ძირითადი დასკვნა: 1. საღვთო ომის იდეოლოგია საუკუნეების მანძილზე  

განაპირობებდა ისლამური სამყაროს სამხედრო-პოლიტიკურ კონფრონტაციას საქართველოსთან. 

სამხედრო-პოლიტიკურ კონფრონტაციას ისლამურ სამყაროსთან თან სდევდა მწვავე 

იდეოლოგიური ბრძოლა ორი რელიგიის აღმსარებელთა შორის. ამავე დროს, საქართველოს 

სამეფოს ქვეშევრდომობაში მუსლიმური თემების შესვლა განაპირობებდა იმის აუცილებლობას, 

რომ საქართველოს სამეფო კარს მათ მიმართ გამოემუშავებინა ურთიერთობის გარკვეული 

ფორმები. საქართველოს სამეფოსა და მახლობელი აღმოსავლეთის ისლამური სამყაროს 

ურთიერთობებს ასაზრდოებდა არა მხოლოდ სამხედრო პოლიტიკური და იდეოლოგიური 

კონფრონტაცია. ომებს შორის, მშვიდობიან წლებში, ცხადია, არსებობდა და ვითარდებოდა 

ნორმალური პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული კონტაქტებიც. მნიშვნელოვან 

ფაქტორს მეზობელ ისლამურ სახელმწიფოებთან მშვიდობიანი თანაარსებობისთვის 

წარმოადგენდა ურთიერთობები იმ მუსლიმებთან, რომლებიც საქართველოს სამეფოში,  პირველ 
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ყოვლისა კი, მის სატახტო ქალაქში  - თბილისში ცხოვრობდნენ.დავით IV-მ თბილისელ 

მუსლიმებს ნება დართო შეესრულებინათ აზანი და სალათი და აშკარად და დაუფარავად 

ეკითხათ ყურანი.  დავით IV-ის შთამომავათა დროსაც, ერთი საუკუნის მანძილზე 

რჯულშემწყნარებული პოლიტიკა გრძელდებოდა. თბილისელ მუსლიმებს ჰქონდათ მრავალი 

მეჩეთი. ისინი თავისუფლად ასრულებდნენ თავიანთ ღვთისმსახურებას, დაცულნი იყვნენ 

ქრისტიანებთან და ებრაელებთან არასასურველი კონტაქტებისგან. მათი სასულიერო და 

კულტურული ზედაფენა სარგებლობდა საქართველოს სამეფო კარის 

კეთილგანწყობით.უნიკალური ცნობა აქვს XIII ს-ის 20-იანი წლების ანონიმ სპარსელ ავტორს 

თბილისის მუსლიმი მოსახლეობის შესახებ -  ისინი არიან ,,სარწმუნოებაში მტკიცე, 

ერთღმერთიანები და უცხოელთა მოყვარულნი. [ქალაქში] ბევრი მეჩეთია და კარგად მოუწოდებენ 

სალოცავად’’. 2. ისლამის ექსპანსიისა და არაბთა პირველი ლაშქრობების შესახებ გამოიკვეთა 

ახალი ცნობები, სახელდობრ ჰაბიბ იბნ მასლამას დაცვის სიგელის ახალი დათარიღება -  არაბი 

ისტორიკოსის ხალიფა იბნ ხაიატის ცნობის საფუძველზე; 3. ჯიჰადის ტიპური ნიმუშია 1163 წ. 

მუსლიმთა კოალიციური ლაშქრობა საქართველოს წინააღმდეგ, რომელშიც მონაწილეობდნენ შაჰ-

არმენი სუქმან II, ათაბაგი შამს ად-დინ ელდიგუზი, სულტანი არსლან-შაჰი და ერაყის ამირები. 

რაც კარგად ჩანს ელდიგუზის სიტყვებში (‘გავიგე, რომ გწადიათ ჯიჰადი და დაჟინებით 

მოითხოვთ ალაჰის მტრებთან ბრძოლას’).  

კვლევის შედეგების პოპულარიზაციის მიზნით, საანგარიშო პერიოდში წარდგენილ იქნა ორი 

მოხსენება ადგილობრივ კონფერენციაზე და 1 მოხსენება საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციაზე. ამ მოხსენებების პუბლიკაცია ხელს შეუწყობს სამეცნიერო მიმოქცევაში 

აღმოსავლური წყაროების ახალი ცნობების შემოტანას.  მამუკა წურწუმიამ წაიკითხა საჯარო 

ლექცია და ჩატარდა მრგვალი მაგიდა.  

მომზადდა და ზეგეგმიურად  (უნდა შესრულებულიყო მესამე საანგარიშო პერიოდში) დაიბეჭდა 

ადგილობრივ რეფერირებად ჟურნალში - აღმოსავლეთმცოდნეობა, 7, 2018. 

4. შესწავლილ იქნა: ა) არტანუჯის ლივის აღწერის ვრცელი დავთარი  ერთ-ერთი საუკეთესო 

წყაროა ტაო-კლარჯეთის  ისტორიის მრავალი საკითხის გასათვალისწინებლად. მისი შიფრია 71. 

ზომა 16X45 სმ.  ინახება ანკარის თაფუსა და კადასტრის არქივში. ნაშრომის პირველი გვერდი 

იწყება სათაურით ‘’არტანუჯის ლივის ვრცელი დავთარი’’. ნაშრომს თან ახლავს თუღრა: სულთან 

მურად ხან სულთან სელიმ ხანის ძე მუდამ გამარჯვებული /სულთან მურად III (1574-1595). ბ) 

ახალციხის ლივის მეციხოვნეთა დავთარი. ახალციხის შესახებ ისტორიული წყარო 

გამოუქვეყნებელია, როგორც საქართველოში ასევე თურქეთის რესპუბლიკაში. უფრო მეტიც 

მსგავსი შინაარსისი სოციალ-ეკონომიკური დოკუმენტი  არ ინახება არა მარტო საქართველოს 

არამედ თურქეთის რესპუბლიკის არქივებში. იგი აღმოჩნდა მხოლოდ ანკარის თაფუსა და 

კადასტრის არქივში. მისი შიფრია 340. ზომა 14X40 სმ. დავთრის პირველ გვერძე მითითებულია 

სარჩევი, სადაც წარმოდგენილია როგორც ჩილდირი ციხეები, ასევე ახალციხის მთავარ ციხეზე 

დაქვემდებარებული სოფლები. გ) თორთუმის ლივის ვრცელი დავთარი. იგი მნიშვნელოვანი 

წყაროა აღნიშნული მხარის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების შესასწავლად.  იგი ინახება 

ანკარის თაფუსა და კადასტრის არქივში. მისი შიფრია 159. ზომა 17X41. დავთარს პირველ და 

მეორე გვერძე აწერია თორთუმილ ლივის ვრცელი დავთარი. დავთარი შედგება თორთუმის, 

ლასქავის, აჰჩერექისა და ხახოს ნაჰიეებისაგან. დ) ზემო და ქვემო აჭარის ნაჰიეს ვრცელი 

დავთარი. იგი XVI ს. II ნახევრის აჭარის ისტორიისათვის მეტად ღირებული ძეგლია. მისი შიფრია 

197. ზომა 15X40 სმ. იგი ინახება ანკარის თაფუსა და კადასტრის არქივში.  მსგავსი წყარო 

მოიპოვება სტამბოლის მინისტრთა საბჭოს არქივშიც შიფრი 558, რომელიც საპროექტო ჯგუფმა 

გამოსცა 2011 წელს. მიუხედავად წყაროთა მსგავსებისა, მრავლადაა განსხვავებული მინაწერი, რაც 

აუცილებელს ხდის ანკარის ხელნაწერის გამოკვლევა-გამოცემას. ე) სპერის მოკლე დავთარი. 

შიფრი 322. ზომა  14X40.  მასში შემავალი ნაჰიეებია: სრებრენიცე, ლუდმადი, შუბინი, გლოდინე, 

კროვინა, მემლეჰაი, ბალა; მემლეჰაი ზირა, ბოგურდელენი, ბირვენიქი, გოშმანიჩა, მაჩოვა ბალა, 
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მაჩოვა ზირა. 

 

5.  ოსმალური საარქივო დოკუმენტები თავისი კლასიფიკაციით, შინაარსით და დანიშნულებით 

ძალზე მრავალფეროვანია. ისინი გაფანტულია არქივების სხვადასხვა ფონდებში, რომლებიც 

ქრონოლოგიური ჩარჩოების, კერძო კოლექციების, დოკუმენტთა სახეობის თუ სხვა ნიშნით არის 

შექმნილი. მათ შორის ათეული ათასობითაა დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს ისტორიის რიგ 

საკითხებს შეიცავს. ქვემოთ წარმოგიდგენთ ზოგიერთი სახის დოკუმენტის ზოგად დახასიათებას 

და აღვნიშნავთ მათში მოცემული ინფორმაციის მნიშვნელობას.    1.მუჰიმე დავთრები: „მუჰიმე“ 

(Mühim), განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე დავთრები სულთნის კარზე შედგენილი 

სარეგისტრაციო წიგნებია. მთლიანობაში 250 ტომზე მეტია მასში არის დიდი რაოდენობით ცნობა 

საქართველოს შესახებ. ჩვენ დავამუშავეთ რამდენიმე მათგანი და მივიღეთ არაერთი სიახლე, მათ 

შორის დღემდე უცნობი თარიღები, ქართველ მმართველთა ოსმალეთის ხელისუფლებასთან 

ურთიერთობის და ა.შ. მუჰიმე დავთრების ქრონოლოგიური ჩარჩოა XVI ს-ის შუახანებიდან 

თითქმის XIX საუკუნემდე. 2. ჰათი ჰუმაიუნი: ,,უზენაეს წერილი“, სულთნის მიერ, ან მისდამი 

მიწერილი წერილებია. წერილების. მათი საშუალებით ხდებოდა ყველა დიდი გადაწყვეტილების 

მიღება, დიდვეზირის დანიშვნა, რეფორმების გამოცხადება, ნაგებობების რეკონსტრუქცია და 

ეკლესია-მონასტრების მეჩეთებად გადაცემა. ჰათი ჰუმაიუნებით მიმართავდა სულთანი სხვა 

ქვეყნის მმართველებსაც. 

აღნიშნული წერილები თოფკაფი სარაისა და სტამბოლის მინისტრთა საბჭოს არქივში დიდი 

რაოდენობით ინახება. მათი უმრავლესობა ძალიან საინტერესოა საქართველოს ისტორიისათვის. 

სხვადასხვა პერიოდში მუშაობის დროს ჩვენ შეგხვდა დიდი რაოდენობით და მათ თემატიკასაც 

ზედაპირულად გავეცანით. აღმოჩნდა, რომ ,,ჰათი ჰუმაიუნებს“ შორის ბევრია არამარტო 

სულთნის მიმოწერები ქართველ მეფე-მთავრებთან, არამედ ბევრი მათგანი შეიცავს ინფორმაციას 

ქართული სამთავროების ოსმალეთთან ურთიერთობის შესახებ. 3. ხალხის აღწერის დავთრები: 

XIX ს-ის 30-იან წლებში სულთან მაჰმუდ მეორის ბრძანებით შედგენილი აღწერის დოკუმენტებია. 

იმპერიის სხვა პროვინციებთან ერთად აღწერილ იქნა ქართული პროვინციებიც. ცალცალკეა 

მუსლიმი და არამუსლიმი მოსახლეობის აღწერები. დოკუმენტები საინტერესოა მრავალი 

კუთხით. უნიკალურ ინფორმაციებს შეიცავს ამ პერიოდის ისტორიული ქართული 

ტერიტორიების შესახებ. მათ შორის დემოგრაფიულ, ეთნიკურ, რელიგიურ და სხვა. ფიქსირდება 

გვარები, საკუთარი სახელები, ტოპონიმები და სხვა. 

 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 

აღმოსავლეთსა და 

დასავლეთს შორის: ირანელი 

და ფრანგი ავტორები მე-19 

საუკუნის საქართველოს 

2015-18 

ძირითადი შემსრულებელი 

მარინა 

ალექსიძე/ირანისტიკის 

კთედრა/ 
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შესახებ (FR/269/1-10/14). 

 

2 

შორეული აღმოსავლეთისა და 

ინდოეთის კულტურის 

ძეგლები - საქართველოს 

მუზეუმის უცნობი 

კოლექციები  (FR/372/2-

150/14). 

 

2015-18 

ძირითადი შემსრულებელი 

მარინა 

ალექსიძე/ირანისტიკის 

კთედრა/ 

3 

შუა საუკუნეების ქართული 

მწიგნობრობა ქრისტიანულ 

აღმოსავლეთსა და 

ბიზანტიაში 

FR/308/1-20/14 

2015-2018 

თამარ ოთხმეზური - პროქტის 

ხელმძღვანელი; ზაზა 

ალექსიძე, დალი 

ჩიტუნაშვილი/არმენოლოგიი

ს კათედრა/, მაია რაფავა, 

დარეჯან კლდიაშვილი, ზაზა 

სხირტლაძე, ანა ხარანაული, 

თამარ პატარიძე - ძირითადი 

შემსრულებლები 

4 

 

ქართველები და გარე სამყარო 

(ძვ. წ. XV- ახ. წ. III ს.), 

 

01.12.2017-30.11.2018 

მაია ღამბაშიძე 

/ასირიოლოგიის კათედრა/ 

ერეკლე ასტახიშვილი  

ნატა ახმეტელი  

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 1. 2018 წელს პროექტის ფარგლებში მომზადდა და გამოიცა კრებული: აღმოსავლეთსა და 

დასავლეთს შორის. ირანელი და ფრანგი ავტორები მე-19 საუკუნის საქართველოს შესახებ, 

თბილისი, 2018; ბ) კრებული: საქართველო და აღმოსავლური სამყარო.  

2. 2018 წელს პროექტის ფარგლებში მომზადდა და გამოიცა:  ინდოეთი და შორეული 

აღმოსავლეთი, თბილისი, 2018; საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ჩატარდა მუზეუმში დაცული 

ინდური, ჩინური და იაპონური ექსპონატების გამოფენა. 

3. პროექტი გულისხმობდა უცხოეთის ქართული  მწერლობის  კერების წარმოშობისა და მათი 

ისტორიის შესწავლას, მათი ძირითადი მახასიათებლების,  განვითარებისა  და აქ შექმნილი თუ 

თარგმნილი ხელნაწერების მიმოხილვას. ასევე ქრისტიანულ აღმოსავლეთსა და ბიზანტიაში 

მოღვაწე ქართველი ბერ-მონაზვნების მიერ შექმნილი ლიტერატურული მემკვიდრეობის 

წარმოჩენას და შესწავლას. ივარაუდება მონოგრაფიის გამოცემა ინგლისურ ენაზე (მიმდინარეობს 

მოლაპარაკებები პოტენციურ გამომცემლებთან), რაც წარმოდგენას შეუქმნის უცხოელ მკითხველს 

ქართველების მოღვაწეობის შესახებ აღმოსავლეთისა და ბიზანტიის სამწერლობო კერებში. 

4. გამოიცა წიგნი: მაია ღამბაშიძე, ერეკლე ასტახიშვილი, ნატა ახმეტელი.ქართველები და გარე 

სამყარო თბილისი, შემოქმედი ანგელოზი. თანამედროვე არქეოლოგიური, ლინგვისტური თუ 

ისტორიული წყაროების გამოკვლევებისა და დამუშავების შედეგად განხილულია ცნობები იმ 

ქართველური ტომებისა და ტომობრივი კავშირების ჩამოყალიბებისა და მიგრაციების 

მიზეზებზე,რომლებმაც გარკვეული როლი ითამაშეს ძვ. წ. I ათასწლეულში ქართული 

სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნების ფორმირების პროცესში. 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
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3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1. 

იმან ჰუმაიდან იუნესის ორი 

რომანის „ასო ბ სიტყვებში: ბინა 

და ბეირუთი“; „ველური თუთა“ 

– მხატვრული თარგმანი; 

შარჯას წიგნის საერთაშორისო 

ბაზრობის მთარგმნელობითი 

პროგრამა "არაბული 

ლიტერატურა უცხოურ 

თარგმანებში" 

(2018-2019) 

დარეჯან 

გარდავაძე/არაბისტიკის 

კათედრა/ - მთარგმნელი 

2 

ჯალალ ედ-დინ რუმის 6- 

წიგნიანი პოემის ,,არსთა 

მესნევის“ აკადემიური 

თარგმანი შესავლითადა 

ვრცელი კომენტარით. 

,,ჯალალ ედ-დინ რუმის 

საზოგადოება"; 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ორგანიზაცია,,ბონიად-ე შამს" 

(შამსე თაბრიზის ფონდი) 

2008 – 2020 (სავარაუდოდ) 

გიორგი 

ლობჟანიძე/არაბისტიკის 

კათედრა/ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1. პროექტი ითვალისწინებს თანამედროვე ლიბანელი მწერალი ქალის - იმან ჰუმაიდან იუნესის 

ორი რომანის „ასო ბ სიტყვებში: ბინა და ბეირუთი“; „ველური თუთა“ ტექსტების მხატვრული 

თარგმანის შესრულებას და აკადემიურ წინასიტყვაობას. ბეირუთის სამოქალაქო ომის თემა და 

ქალური ნარატივები ომზე - იმან ჰუმაიდან იუნესის შემოქმედების მთავარი თემებია. ავტორი 

პოპულარულია და თარგმნილია ბევრ ენაზე, რომელთაც მალე ქართულიც მიემატება და 

ქართველ მკითხველს შეეძლება, ამ საინტერესო ავტორის ქართულად წაკითხვა და გაცნობა. 

2. ჯალალ ედ-დინ რუმის ვრცელი პოემა ,,არსთა მესნევი“ კლასიკური სპარსული ლიტერატურის 

შედევრია. ის აღიარებულია სუფიზმის ენციკლოპედიად და ამ ნაწარმოების თარგმანი, როცა ის 

რომელიმე ენაზე სრულდება, თითოეული ამ ენისა და ერის შენაძენია. 2008 წლიდან 

მოყოლებული ვმუშაობ წიგნის აკადემიურ თარგმანსა და კომენტარებზე. ამ სამუშაოს ვასრულებ 

მარტო (პირველი წიგნის რედაქტორობა და თარგმანის შედარება დედანთან თავის თავზე აიღო 
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თსუ ასოცირებულმა პროფესორმა, ფილოლოგიის დოქტორმა თეა შურღაიამ). ამ თარგმანში 

ხდება მთელი ჩემი ძალების მობილიზება ამ ეტაპზე. დასრულებული და გამოსაცემად მზად არის 

ხუთი წიგნი. დარჩა მეექვსე.   

 

 

 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1. 

საქართველოს 

ახალგაზრდობის 

მრავალფეროვნებისა და 

ტოლერანტობისათვის 

მომზადება; 

ა/ო სამოქალაქო 

ინტეგრაციისა და 

ეროვნებათშორისი 

ურთიერთობების ცენტრი - 

CCIIR, ეუთოს ეროვნულ 

უმცირესობათა უმაღლესი 

კომისრის ოფისის ფინანსური 

მხარდაჭერით 

(2017-2018) 

დარეჯან 

გარდავაძე/არაბისტიკის 

კათედრა/ - ხარისხის 

უზრუნველყოფის ექსპერტი 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. პროექტი მრავალმხრივი იყო და ბევრ ასპექტს მოიცავდა საქართველოს ახალგაზრდობის 

მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობისათვის მომზადების კუთხით. ამ პროექტში ჩემი 

ჩართულობა მიზნად ისახავდა პროექტის ფარგლებში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ეთნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამისა და ქართულ ენაში მომზადების პროგრამისთვის 

შემუშავებული კურსის „ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება“ შეფასებასა და  საგანმანათლებლო 

კურსის მიმართ არსებულ სტანდარტულ მოთხოვნებთან მისი შესაბამისობის დადგენას. კურსი 

შემუშავებულია და  გამიზნულია ახალგაზრდებში მრავალფეროვნებისა და შემწყნარებლობის 

ზოგადსაკაცობრიო იდეალების განვითარებისა და ხელშეწყობისთვის. 

2019 წლის გაზაფხულის სემესტრიდან ეს კურსი (არჩევითი კურსის სახით) ინერგება  

ფაკულტეტზე და გამოცხადდება სტუდენტთათვის. 
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

დარეჯან გარდავაძე 

/არაბისტიკის 

კათედრა/ 

უზრიული ღაზალი და 

გადმოცემები უზრიელ 

პოეტ-მიჯნურებზე 

 

ISBN 978-9941-9574-4-4 

გამომცემლობა 

„ქართული 

აკადემიური წიგნი“, 

თბილისი, 2018  

 

167 გვ. 

2 მაია 

ანდრონიკაშვილი/არა

ბისტიკის კათედრა/ 

 

არაბული 

მორფოლოგიის 

სტრუქტურულ-

ტიპოლოგიური 

მახასიათებლები და 

კატეგორიათა 

თავისებურებები 

ISBN 978-9941-9574-2-0 

გამომცემლობა 

„ქართული 

აკადემიური წიგნი“, 

თბილისი, 2017 

(ჩაეშვა დასაბეჭდად 

2017 წელს, გამოიცა 

2018 წ-ს, ამიტომ არ 

ასახულა 2017 წლის 

სამეცნიერო 

ანგარიშში)  

 

202 გვ. 

3  

მანანა 

კვაჭაძე/ირანისტიკის 

კათედრა/. 

 

Manana Kvachadze 

გომბორელ ლაიჯთა 

მეტყველება. ლექსიკონი 

გამოკვლევითურთ. 

Speech of The Gomborian 

Layijis. Dictionary and 

Research. 

KEW – Kolegium Europy 

Wschodniej. Poland 

 

Wojnowice, 2018 

 

206 გვ. 

4 ფატმან ანთაძე-

მალაშხია/ირანისტიკი

ს კათედრა/  

სპარსულ-ქართული 

ენობრივი 

ურთიერთობის 

საკითხები ISBN: 978-

9941-9574-3-7 

თბილისი, acad.ge             108 

5 თამარ ბარბაქაძე, 

ლევან ბრეგაძე,  

ემზარ  კვიტაიშვილი, 

თამარ ლომიძე, 

აპოლონ სილაგაძე, 

მარიკა 

ჯიქია/თურქოლოგიის 

ევროპული და 

აღმოსავლური  მყარი  

სალექსო ფორმები 

ქართულ პოეზიაში. 

ISBN  

978-9941-25 447-5 

პირველი ნაწილი , 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„მერიდიანი“.  

ნაწილი I, ისტორია, 

თეორია(611 გვ.); 

ნაწილი II, 

ქრესტომათია (512 გვ.) 
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კათედრა/ - 

თანაავტორი და 

თანაშემდგენელი. 

შოთა რუსთაველის  

სახელობის ქართული 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი,თბილის

ი, 2018. წიგნი  

გამოიცა რუსთაველის  

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდში 

მოპოვებული 

გრანტის (№FR/496/2-

110/14) ფარგლებში. 

პროექტის 

ხელმძღვანელი - 

თამარ ბარბაქაძე. 

978-9941-25 448-2 

მეორე ნაწილი 

6 გურამ 

ლორთქიფანიძე 

ნატო ახალაია 

ქეთევან 

ლორთქიფანიძე/თურ

ქოლოგიისკათედრა/ 

ეკა ხატიაშვილი 

ზეზვა ქავთარაძე 

ინგა ზაბახიძე 

ქართველი ებრაელები 

საქართველოს საარქივო 

დოკუმენტებში, 

(კოლექტიური 

მონოგრაფია),  

ISBN 978-9941-26-313-2 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“, 2018, 

თბილისი 

250გვ. 

7 თამარ ოთხმეზური, 

დალი 

ჩიტუნაშვილი/არმენო

ლოგიის კათედრა/, 

ნათია მიროტაძე,  

ვლადიმერ კეკელია 

 უცხოეთში 

გადაწერილი ქართული 

ხელნაწერები 

საქართველოს 

სიძველეთსაცავებში 

საქართველო, 

ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი 

143 გვ. 

8 მაია 

ღამბაშიძე/ასირიოლო

გიის კათედრა/, 

ერეკლე ასტახიშვილი, 

ნატა ახმეტელი 

ქართველები და გარე 

სამყარო 
9789941800610 

თბილისი 

შემოქმედი 

ანგელოზი 

245გვ. 

9 მაია 

ღამბაშიძე/ასირიოლო

გიის კათედრა/  

ქართველურ ტომთა 

ეთნოგენეზისის 

საკითხები 

9789941957475 

თბილისი, 

აკადემიური წიგნი 

106გვ. 

10 გოჩა ჯაფარიძე 

/აღმოსავლეთის 

ისტორია/ 

ქართველთა სავანეები 

და სამონასტრო თემი 

წმინდა მიწაზე XI-XVIII 

საუკუნეებში (არაბული 

ნარატიული და 

თბილისი, 

მერიდიანი 

364 
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უნიკალური 

დოკუმენტური 

წყაროების მიხედვით)   

11 ნანი გელოვანი 

/აღმოსავლეთის 

ისტორიის კათედრა/ 

ქალი ისლამში (X-

XVIსს.) 

ISBN: 978-9941-9574-8-2 

თბილისი, 

აკადემიური წიგნი 

256 

12 ნანა გელაშვილი 

/აღმოსავლეთის 

ისტორიის კათედრა/ 

შორეული 

აღმოსავლეთის 

რელიგიები 

978-9941-26-228-9 

თბილისი, გამომც. 

„უნივერსალი“ 

233 

13 მირიან მახარაძე 

/აღმოსავლეთის 

ისტორიის კათედრა/ 

საქართველოს 

ურთიერთობა 

მახლობელ 

აღმოსავლეთთან XV 

საუკუნის 50-70-იან 

წლებში (ოსმალები, 

თეთრბატკნიანები).  

თბილისი,  

გამომცემლობა 

ჰოროსი XXI.  

202 გვ. 

14 მარიამ ჩაჩიბაია 

/ებრაისტიკა-

არამეისტიკის 

კათედრა/ 

სირიული 

ლიტერატურული 

ტრადიცია 

ISBN 978-9941-468-48-3 

თბილისი 

გამომც. „ლოგოსი“ 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1. მონოგრაფიული ნაშრომი წარმოადგენს ომაიანთა ხანის არაბული ღაზალის კვლევას, კერძოდ, 

უზრიული ღაზალისა. მისი მიზანია ამ პოეზიისა და პოეტთა ცხოვრებაზე არსებული 

ტრადიციული გადმოცემების ანალიზი მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი არაბული წყაროს — 

აბასიანთა ხანის ლიტერატორ აბუ ლ-ფარაჯ ალ-ისბაჰანის კრებულ  „სიმღერათა წიგნის“ 

მასალების მიხედვით. ნაშრომში წარმოჩენილია უზრიული ღაზალის მიმართებები იმავე 

პერიოდში ჩამოყალიბებულ ღაზალის მეორე მიმართულებასთან — ჰიჯაზურ ღაზალთან. 

საკითხი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც უზრიული სასიყვარულო კონცეფციით 

არაბული გრძნობათა სამყაროს ფასეულობებმა არაბული კულტურის ფარგლები გადალახა და 

უზრიული ლიტერატურის ამ პოეტურმა ფიგურებმა ბევრად უფრო ფართო განზომილება 

შეიძინეს როგორც ისლამურ სამყაროში, ისე მის გარეთ. ეს თემა გარკვეულწილად 

ქართველოლოგთათვისაც საინტერესო უნდა იყოს „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტის კვლევისას. 

ნაშრომში გაანალიზებულია ისტორიული კონტექსტის შედეგად ჩამოყალიბებული ის 

ლიტერატურული გარემოებები და კულტურული ფაქტორები, რომელთაც დიდი როლი ითამაშეს 

უზრიული ღაზალისა და უზრიული სიყვარულის კონცეფციის  განვითარებასა და 

ჩამოყალიბებაში. 

2. არაბული ენის მორფოლოგიისა და სინტაქსის შესასწავლად პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯები 

თვით არაბული ტრადიციული გრამატიკის მიერ არის გადადგმული.  აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

შუასაუკუნოვანი არაბული გრამატიკების ნაწილში მოიპოვება თანამედროვე ლინგვისტიკის 

რამდენიმე იდეისა და მეთოდის ჩანასახი (მაგ.: იყრაბი, სიტყვათა რიგის გათვალისწინება 

სინტაქსურ სტრუქტურებში, თაკდირი და სხვ.). შემდგომში არაბული ენით დაინტერესებულმა 

ევროპელმა ლინგვისტებმა, არაბ ენათმეცნიერთა ნაშრომებზე დაყრდნობით და შეიარაღებულმა 

კომპარატივისტული გრამატიკის მეთოდოლოგიით, შეიძლება ითქვას, თითქმის სრულყოფილად 
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შეისწავლეს როგორც სალიტერატურო არაბული, ისე ტერიტორიული დიალექტებიც. 

სტრუქტურულ-ტიპოლოგიური ენათმეცნიერების დამკვიდ- რების შემდეგ დადგა ამოცანა 

არაბულის საკმაოდ მრავალფეროვანი და თავისებური სტრუქტურის გადააზრებისა. 

ტრადიციულად ფლექსიურ-ფუზიურად მიჩნეული სხვა სემიტური ენების ფონზე არაბულს 

აღმოაჩნდა არაერთგვაროვანი გზა – აგლუტინაციის მნიშვნელოვანი წილი და აგრეთვე სხვა 

არატიპური მახასიათებლები, რისი გათვალისწინების საშუალება ენათმეცნიერებას მიეცა 

უკანასკნელ ხანს შემუშავებული ენობრივი უნივერსალიების, სტრუქტურულ-ტიპოლოგიური და 

კვანტიტატური მეთოდების გამოყენების შედეგად. სიტყვათა საზღვრების გაერთიანება, სიტყვათა 

საშუალო ფონემური სიგრძის ზრდა ანალიზური ენების პოლისინთეზურობისაკენ გარკვეულ 

გადახრაზე მიუთითებს. შეინიშნება გლობალიზაციის შედეგად უკანასკნელ ხანს განვითარებული 

მოვლენებიც. არაბულ პოლისემიურ მორფემათა სეგმენტების ფუნქციურ-სემანტიკური ანალიზის 

ახალი მეთოდებიც შესაძლოა არაბული მორფოლოგიის არაერთგვაროვანი ხასიათის კიდევ ერთი 

დამადასტურებელი გახდეს. 

არაბული დიგლოსიის კვლევასთან დაკავშირებით გასთვალისწინებელია მისი 

მრავალსაფეხურიანი ხასიათი (ეს განსაკუთრებით ეხება ეგვიპტის ენობრივ სიტუაციას). ჩვენ 

შევეხეთ მხოლოდ თანამედროვე სალიტერატურო არაბულის ზოგიერთ თავისებურებას 

მორფოლოგიის სივრცეში და დიალექტში ყველაზე საყურადღებო ფაქტს ენის ტიპოლოგიური 

დახასიათებისათვის – სიტყვათა საზღვრების გაერთიანებას - ე. წ. აფერიზისს. მულტიგლოსიური 

შუა საფეხურების კვლევა სასურველია გაგრძელდეს ყველა მიმართულებით. ე. წ. გამჭოლი 

კატეგორიების (ასპექტი, გვარი) ანალიზისას გასათვალისწინებელია ზმნათა კლასის მთელ 

სიმრავლეში ამ კატეგორიათა ფუნქციონირების ქვეჯგუფების არსებობა, დიათეზები და 

მოდელთა საპირისპირო გრამატიკული შინაარსით ხმარების ფაქტი. 

ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით, წინამდებარე წიგნი სასარგებლო უნდა აღმოჩნდეს 

როგორც არაბული ენის შემსწავლელთა და მკვლევართათვის, ასევე ზოგადი ენათმეცნიერების 

სპეციალიტებისთვისაც. 

3. ნაშრომის ავტორმა 1982 წელს მიაკვლია ირანულენოვან ეთნოგრაფიულ ჯგუფს, რომლის 

წარმომადგენლებიც XX საუკუნის 10-20-იან წლებში ჩამოსახლებულან საქართველიში, 

მოგვიანებით კი სოფელ გომბორში დამკვიდრებულან. ამ ჯგუფის წარმომადგენლები საკუთარ 

თავს ლაიჯებს  უწოდებენ, ხოლო თავიანთ სამეტყველო ენას - ლაიჯურს. ეს მეტყველება, თავისი 

ძირითადი ნიშნების - ფონეტიკური სისტემის, გრამატიკული წყობისა და ლექსიკის მიხედვით, 

განეკუთვნება ირანულ ენათა სამხრეთ-დასავლურ ჯგუფს, ახლო გენეტიკურ კავშირს ამჟღავნებს 

სპარსულ და ტაჯიკურ ენებთან და თათური ენის კილოკავს წარმოადგენს.  თათები 

აზერბაიჯანის კასპიისპირა რაიონებში, დაღესტნის სამხრეთ ნაწილსა და ირანში მცხოვრები 

ხალხია. ძუნწი ისტორიული ცნობების თანახმად, თათები სპარსელები არიან და უკანასკნელი 

სასანიანების დროს გადმოსახლებულან ირანიდან. სარწმუნოების მიხედვით, ისტორიულად, 

იყოფიან სამ ჯგუფად, ესენია: მუსლიმი თათები, იუდეველი თათები (მთიელი ებრაელები) და 

გრიგორიანი (სომეხი)  თათები. განარჩევენ ორ დიალექტს: მუსლიმურსა და ებრაულს. 

აზერბაიჯანში მცხოვრები მუსლიმი თათების უმრავლესობა თავს აზერბაიჯანელად თვლის; 

აზერბაიჯანელებად იწერებიან გომბორელი ლაიჯებიც. ლაიჯებს გომბორის ძირითად 

მოსახლეობასთნ ტკბილმეზობლური ურთიერთობა აქვთ, დიდია ქართული საყოფაცხოვრებო 

ჩვევებისა და ადათ-წესების გავლენა. მრავალსაუკუნოვანი ახლო პოლიტიკურ-ეკონომიკური, 

კულტურულ-რელიგიური და ენობრივი კონტაქტები კასპიისპირეთის ირანულენოვან და 

თურქულენოვან ხალხებთან, აგრეთვე კავკასიის ხალხებთან, თავიდანვე საინტერესო 

ლინგვისტურ არეალს ქმნიდა თათური ენის გარშემო; კიდევ უფრო საინტერესო 

ეთნოლინგვისტურ სიტუაციაშია მოქცეული გომბორელ ლაიჯთა ყოფა და მეტყველება, 

     ლექსიკონი  შედგენილია 1982-1986; 2000-2002 და 2011-2012 წლებში საველე მუშაობის დროს 

მოპოვებული მასალების საფუძველზე. აქვე ვაქვეყნებთ მასალის მნიშვნელოვან ნაწილს და 
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ნარკვევს ლაიჯთა ისტორიის, ყოფისა და მეტყველების შესახებ. ნაშრომში გამოყენებულია 

ლათინური გრაფიკის საფუძველზე შექმნილი და თათური ენის კილოკავთა აღწერისათვის 

მიღებული საერთაშორისო ფონეტიკური სტრანსკრიფცია.  

P.S.  2018 წლის ოქტომბერში ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობზე ნაშრომი 

გამოფენილი იყო პავილიონში, სტენდზე:                                  CAUCASIAN  STUDIES 

KARTVELOLOGY SABA DICTIONARIES. 

 

4. წინამდებარე წიგნი ეხება სპარსულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობის ნაკლებად შესწავლილ 

საკითხებს, კერძოდ, სპარსულ ნასესხობათა მორფოსემანტიკურ და სტილისტურ ადაპტაციას 

ქართულში, მათი გადმოტანის სტრუქტურულ წესს, ციკლურობის ფაქტორს სესხებისას, 

ნომინაციურ და კომუნიკაციურ ნასესხობებს, სპარსულის შუამავლობას არაბიზმთა სესხებისას 

ქართულში, სპარსულ ანთროპონიმთა სესხების ლინგვოკულტურულ ფონს. ყურადღება 

მახვილდება მორფოსემანტიკური ადაპტაციის იმ ასპექტზე, როცა ნასესხობებს შორის მსესხებელ 

ენაში მყარდება ეტიმონებს შორის არარსებული სისტემური, მაგალითად, სინონიმური  

კავშირები, რაც განპირობებული უნდა იყოს ცალკეულ სიტყვათმნიშვნელობათა ასოციაცურ 

მიმართებებზე  დაფუძნებული სემანტიკური გადააზრებით.  დასტურდება ნასესხობისა და 

ძირეული სიტყვის ომონიმიზაციის შემთხვევებიც.  გაანალიზებულია ასევე ჰიპერკალკირება, ანუ 

ორკომპონენტიანი ერთეულის, ვთქვათ, კომპოზიტის ან რთული ზმნის ერთ-ერთი კომპონენტის 

უთარგმნელად გადმოტანის წესი. სესხების ამგვარი ფორმის საფუძვლად მოიაზრება 

ზეპირმეტყველებითი ურთიერთობა გამსესხებელ და მსესხებელ ენათა მატარებლებს შორის. ამ 

მოსაზრებას ადასტურებს ჰიპერკალკთა სასაუბრო სტილისტურ შრეში განთავსების ტენდენცია. 

ჰიპერკალკებში უთარგმნელად  წარმოდგენილი არაბიზმების არსებობა მიუთითებს მათი, 

როგორც ამა თუ იმ რთული ზმნის ან ფრაზეოლოგიზმის კომპონენტის, სპარსული მეშვეობით 

შემოსვლაზე ქართულში, თუმცა შესაძლებელია, რიგი ამგვარი არაბიზმებისა ცალკეული 

ლექსემების სახით ქართულში უშუალოდ არაბულიდან იყოს შემოსული. სპარსულის 

შუამავლობაზე ასევე მიუთითებს არაბულ სიტყვათა გრამატიკული პოლისემიზება, კერძოდ, 

ეტიმონის მორფოლოგიური კატეგორიის პარალელურად ახალი სტატუსის შეძენა სპარსულში და 

შემდგომ ქართულში ამავე სტატუსით გადმოსვლა და ფუნქციონირება. პირველ რიგში, ეს ეხება 

ნომინაციურ-კომუნიკაციურ ერთეულებს, რომელთაც არაბულში მხოლოდ ნომინაციური 

დატვირთვა აქვთ. 

როგორც საკუთრივ სპარსული, ასევე არაბული წარმომავლობის კომუნიკაციურ ნასესხობათა 

შემოსვლის ძირითად გზად ზეპირი ენობრივი ურთიერთობებია ნავარაუდევი. 

ირანულ/სპარსულ-ქართულ ენობრივ ურთიერთობათა სიძველე და ხანგრძლივობა რიგ 

შემთხვევებში განაპირობებს სესხების ციკლურობას. ქართულში ციკლურად, კერძოდ, სპარსული 

ენის ისტორიის ორ სხვადასხვა(საშუალო და ახალ) ეტაპზე შემოსული ვარიანტები 

განსხვავდებიან არა მხოლოდ ფონეტიკური ფორმით, არამედ სემანტიკური შინაარსითაც. 

ამავდროულად, მათ შორის სადღეისოდ არსებული სემანტიკური სხვაობა უკავშირდება 

ეტიმონისგან ერთ-ერთი ან ორივე პარალელური ფორმის მეტ-ნაკლებ შინაარსობლი დაშორებას 

იმპლიკაციის, ჰიპო-ჰიპერონიმიზაციის ან სიმილაციის საფუძველძე. სესხებისას რიგ 

შემთხვევებში ადგილი აქვს ეტიმონის როგორც მონოსემიზაციას, ასევე პოლისემიზაციას. 

განიხილება ასევე ლინგვოკულტურული ფონის მნიშვნელობა ანთროპონიმთა სესხებისას. 

სპარსულ ანთროპონიმთა ქართულში შემოსვლას განაპირობებდა როგორც ენობრივ 

ურთიერთობათა ხანგრძლივობა და სიმჭიდროვე, ასევე ისტორიულ-კულტურული კონტექსტი, 

კერძოდ, სპარსული ლიტერატურის პოპულარობა საქართველოში. გვიანი შუა საუკუნეების 

ქართველ მკითხველს განსაკუთრებით „შაჰ-ნამე“ იზიდავდა, რომელიც  „ვისრამიანი“ 

მაღალმხატვრულ თარგმანსაც კი ჩრდილავდა. ამის ერთ-ერთი ძირითადი  მიზეზი 

ქართველებისთვის  „ვეფხისტყაოსნიდან“  შეთვისებული და ძალზე ახლობელი კეთილისა და 
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ბოროტის შერკინების მოტივი იყო, რომელიც  „შაჰ-ნამეში“ ირან-თურანი ბრძოლის ფონზეა 

წარმოჩენილი. მეტად მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა ასევე „შაჰ-ნამესეული“  პატრიოტული 

სულისკვეთება, რაც ასე ახლობელი იყო სახელმწიფოებრივ გადარჩენასა თვითმყოფადობის 

შენარჩუნებაზე ორიენტირებული ქართველობისთვის.  წიგნი ნაწილია პროექტისა, რომელიც 

სპარსულიდან ქართულში შემოსულ ნასესხობათა მრავალპარამეტრიან ანალიზს ისახავს მიზნად. 

 

5. ნაშრომი მკითხველს გააცნობს ქართულ პოეზიაში უცხოური მყარი სალექსო ფორმების 

ისტორიასა და თეორიას. ქართული ლექსის ისტორიისა და თეორიის კვლევის გზაზე ავტორთა 

ჯგუფის მიერ მომზადებული ორწიგნეული  ახალ პერსპექტივას შლის: პირველი ნაწილი 

ჩვენშიამა თუ იმ ეტაპზე ევროპული და აღმოსავლური კულტურული სამყაროდან შემოსული  

მყარი სალექსო ფორმების  ისტორიასა და სტრუქტურას ეთმობა. ხოლო მეორე ტომში ქართველი 

პოეტებისა და მთარგმნელების მიერ ათვისებული უცხოური მყარი სალექსო ფორმების  

ორიგინალური თუ    თარგმნილი ქრესტომათიული ნიმუშები ერთიანდება. 

ქართული ლექსის რეფორმებმა ( XII, XVIII, XIX, XX სს.) მეტნაკლებად აირეკლა მყარი სალექსო 

ფორმების გავრცელების სიხშირე.მაგ., იამბიკო და მუხამბაზი უაღრესად პოპულარული იყო 

ჩვენს სინამდვილეში, თუმცა მათ საბოლოოდ ფეხი ვერ მოიკიდეს. რუსთველის მიერ 

დამკვიდრებული ოთხტაეპიანი სტროფი, კატრენი, უფრო ბუნებრივი აღმოჩნდა ქართული 

ლექსისათვის, ვიდრე იამბიკო და მუხამბაზი, რომელთა სახელწოდებით  შექმნილი ბევრი 

შედევრი ამშვენებს ეროვნულ პოეზიას. სულ სხვაგვარად  გრძელდება თავგადასავალი სონეტისა: 

იგი XIXს-ის30-იანი წლებიდან მკვიდრდება საართველოში და დღემდე უაღრესად 

პოპულარულია, არც არავინ ჩივის მის უცხოურობაზე, ანტიქართულობზე, როგორც ამას 

იამბიკოსა და მუხამბაზის მოწინააღმდეგენი აღნიშნავდნენ. 

 

6. საქართველოში , განსაკუთრებით ბოლო წლებში , არაერთი ნაშრომი გამოიცა ქართველი 

ებრაელების ისტორიის,მათი ჩამოსახლების, შიდა მიგრაციებისა თუ ისრაელში,ისტორიულ 

სამშობლოში დაბრუნების შესახებ. ასევე გამოქვეყნებულია მრავალი სამეცნიერო წერილი მათი 

კულტურული თუ ეკონომიკური ცხოვრების შესახებ,დაიწერა მხატვრული 

ნაწარმოებები...აღნიშნულ ფონზე დღის წესრიგში დგება ქართველ ებრაელებთან 

დაკავშირებული იმ საარქივო დოკუმენტური მასალის გამომზიურება, რომელიც დაცულია 

საქართველოს სხვადასხვა არქივსა და კვლევით ცენტრებში. მითუმეტეს როცა ამ ტიპის 

გამოქვეყნებული დოკუმენტები მცირერიცხოვანია და შემოიფარგლება მხოლოდ XX ს. 

პერიოდით. ისრაელშიც სამეცნიერო ინტერესი ებრაელთა დიასპორის, მისი წარსულის მიმართ 

საგრძნობლადაა გაზრდილი. ებრაელობას აინტერესებს თავიანთი წინაპრების ცხოვრებისა და 

მოღვაწეობის ამსახველი უტყუარი ისტორიული მასალა. 

ჩვენმა სამეცნიერო ჯგუფმა საქართველოს ოთხ არქივსა (საქართველოს საისტორიო ცენტრალური 

არქივი, ქუთაისის ცენტრალური არქივი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო 

სამმართველო,შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი ) და ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 

მიაკვლია ებრაულ თემატიკასთან ,ქართველ ებრაელობასთან დაკავშირებულ 300- მდე 

დოკუმენტს. აღნიშნული საბუთები, შესრულებული ებრაულ, ქართულ, რუსულ ენებზე, 

განეკუთვნებიან XV – XX სს. და შეიცავენ მეტად საყურადღებო ინფორმაციას ქართველი 

ებრაელების რელიგიური, კულტურული, პოლიტიკური, თუ ეკონომიკური ცხოვრების შესახებ. 

მხოლოდ საქართველოს საისტორიო არქივში მივაკვლიეთ 165 დოკუმენტს (XV – XIX სს.), 

რომელთაც დიდი სამეცნიერო ღირებულება აქვთ. მათგან ყველაზე ძველია 1427 წლით 

დათარიღებული მეფე ალექსანდრე I - ის სიგელი.(ფონ.1448.დოკ 540 გვ.1) 

1999 წლით თარიღდება ჩვენ მიერ მიკვლეული და გაანალიზებული უკანასკნელი დოკუმენტი, 

რომელიც შეეხება სიონისტურ ორგანიზაცია „ქუთაფსაიას“ და მის წევრებს. აღნიშნული 

დოკუმენტების ყველაზე ყურადსაღები ნიმუშები თემატური კლასიფიკაციის მიხედვით 
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წარმოდგენილია ხუთ ნაწილად. თითოეულ ნაწილს თან ერთვის თვალსაჩინო ილუსტრაცია 

შესაბამისი საბუთებისა.1. რელიგიური; 2. კულტურულ -საგანმანათლებლო; 3. სოციალურ-

ეკონომიკური; 4.პოლიტიკური; 5 გვარ-სახელთა საძიებელი. 

 

7. ნაშრომში ერთად არის თავმოყრილი საქართველოს სხვადასხვა სიძველეთსაცავებში დაცული 

უცოხეთის სამწერლობო კერებში გადაწერილი ქართული ხელნაწერები. თითოეულ ხელნაწერს 

ახლავს მოკლე ტექნიკური აღწერილობა, გადამწერის, გადაწერის ადგილისა და დამკვეთის 

მითითებით. 

 

8. წიგნში თანამედროვე არქეოლოგიური, ლინგვისტური თუ ისტორიული წყაროების 

გამოკვლევებისა და დამუშავების შედეგად განხილულია ცნობები იმ ქართველური ტომებისა და 

ტომობრივი კავშირების ჩამოყალიბებისა და მიგრაციების მიზეზებზე,რომლებმაც გარკვეული 

როლი ითამაშეს ძვ. წ. I ათასწლეულში ქართული სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნების 

ფორმირების პროცესში. 

 

9. წიგნში მოცემულია ცნობები ძელქართველურ ტომთა - ათების, ქასქების, მუსქების, დიაოხისა 

და კოლხას შესახებ. ასევე განხიულიუა მეტალურგიის ჩმოყალიბებისა და განვითარების 

პროცესი. 

 

10. ნაშრომში შესწავლილი და გაანალიზებულია იერუსალიმის სხვადასხვა წიგნთსაცავებში 

დაცული ის არაბული დოკუმენტური წყაროები, რომლებიც ეხება წმინდა მიწაზე (პალესტინაში) 

ქართველთა სავანეებისა და სამონასტრო თემის ისტორიას XI-XVII საუკუნეებში. ნაშრომის 

სიახლეს წარმოადგენს XIII-XVI საუკუნეების 32 არაბული დოკუმენტის  (ძალიან მნიშვნელოვანი 

დოკუმენტები: ეგვიპტის სულთნების და დიდგვაროვნების ბრძანებები, სამეცნიერო 

კომენტარები. ძალიან საინტერესოა ჩვენი წინაპრების მოღვაწეობა  წმინდა მიწაზე და სხვ.) 

ტექსტის პუბლიკაცია ქართული თარგმანითა და კომენტარებით. ნაშრომის მთავარი სიახლე არის 

გამოვლენა, სისტემატიზაცია და შესწავლა იერუსალიმის და სინას მთაზე წმინდა ეკატერინეს 

მონასტრის წიგნსაცავებში დაცული იმ არაბული დოკუმენტური წყაროებისა, რომელიც ეხება 

მამლუქთა და ოსმალთა ბატონობისდროინდელ პალესტინაში ქართული სამონასტრო ცხოვრების 

ისტორიას. 

 

11. ნაშრომში მონოგრაფიულადაა შესწავლილი ქალის როლი X-XVI საუკუნეების მუსლიმური 

საზოგადოების (‘აბასიანები, ფატიმიანები, აიუბიანები და მამლუქები) პოლიტიკურ, სოციალ-

ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში. ნაშრომი იყოფა 4 თემატურ ნაწილად: ქალი და 

პოლიტიკა; ქალი და ქველმოქმედება;  ქალი და განათლება; ქალი და დასაქმება. ნაშრომში 

დასმული საკითხები განხილული და გაანალიზებულია სხვადასხვა ჟანრის (ისტორიული, 

ბიოგრაფიული, სამოგზაურო..) აღმოსავლური და ევროპული წყაროებისა და სპეციალური 

ლიტერატურის მონაცემების ურთიერთშეჯერების საფუძველზე. კონკრეტულად წინამდებარე 

ნაშრომში განხილულია: ქალისა   და  პოლიტიკის  ურთიერთმიმართების  პრობლემა ‘აბასიანთა, 

ფატიმიანთა, აიუბიანთა  და მამლუქთა დინასტიების მმართველობის პერიოდში, რადგანაც 

საუკუნეების მანძილზე ქალის პოლიტიკური როლი   მუსლიმურ სახელმწიფოში ყოველთვის იყო 

დავისა და განსჯის საგანი; ქალი  და ქველმოქმედება X-XVI საუკუნეების მუსლიმურ 

საზოგადოებაში (ქველმოქმედების სახეები: პილიგრიმობა და წმინდა ადგილებთან 

დაკავშირებული ქველმოქმედება;   რელიგიური   და საერო არქიტექტურის მფარველობა . . . ); 

ქალი და განათლება X-XVI საუკუნეების მუსლიმურ საზოგადოებაში (სასწავლო პროგრამა, 

განათლების ცენტრები, ცნობილი მუ- ჰადისი ქალები და მათი როლი რელიგიური ცოდნის 

გადაცემაში...); ქალთა დასაქმება და ე.წ. „ქალთა პროფესიები“ X-XVI საუ- 
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კუნეების მუსლიმურ საზოგადოებაში. 

კომპლექსურად ამ საკითხების შესწავლამ საშუალებას გვაძლევს გადმოგვეცა ქალის  

პოლიტიკური, სოციალ-ეკონომიკური და კულტურული როლის ტრანსფორმაცია ისლამის 

ისტორიის სხვადასხვა პერიოდების მიხედვით (‘აბასიანთა, ფატიმიანთა, აიუბიანთა და 

მამლუქთა დინასტიების მმართველობის პერიოდში) და განგვესაზღვრა X-XVI სს. არაბულ-

მუსლიმური საზოგადოების განვითარების თავისებურებანი და მისი დამოკიდებულება ქალის 

მიმართ. 

 

12. წარმოდგენილი ნაშრომის მიზანია შორეულ აღმოსავლეთში გავრცელებული ძირითადი 

რელიგიური მოძღვრებების ფორმირების, სპეციფიკური მახასიათებლების, საზოგადოებრივ და 

კულტურულ ცხოვრებაზე მათი ზემოქმედების წარმოჩენა, ასევე რელიგიათაშორისი დიალოგისა 

და ურთიერთგავლენის ჩვენება. ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით განხილულია კონკრეტული 

მოძღვრების საწრმოშობისა და განვითარების ისტორია. ყურადრება ფოკუსირებულია ისეთ 

რელიგიებზე, როგორიცაა: კონფუციონიზმი, ტაოიზმი, ლამაიზმი, ჯაინიზმი, ბრაჰმანიზმი, 

ინდუიზმი, ბუდიზმი, ძენ-ბუდიზმი, შინტოიზმი. ხსენებულმა მოძღვრებებმა სხვადასხვა 

დოზით გავრცელება ჰპოვეს აღმოსავლეთ და სამხრეთაღმოსავლეთ აზიაში. ხსენებული 

მოძღვრებებისათვის დამახასითებელია მეზობელ ქვეყნებში გავრცელება, ერთ ტერიტორიაზე 

რამდენიმე რელიგიის პარალელურ რეჟიმში არსებობა, ასევე ერთი და იგივე ღმერთების 

სხვადასხვა რელიგიებში პატივის მიგება, ზოგიერთი რიტუალის ერთმანეთში აღრევა და სხვა. 

  წარმოდგენილი ნაშრომი ეფუძნება ჩემს მიერ შედგენილი სალექციო კურსისათვის „შორეული 

აღმოსავლეთის რელიგიები“ წლების მანძლზე მოძიებულ და დაგროვილ მასალას. 

წარმოდგენილი მოძღვრებები განხილულია ისტორიულ-კულტურულ ჭრილში. თემატური 

დაჯგუფების პრინციპით ნაშრომში საკითხები წარმოდგენილია შორეული აღმოსავლეთის 

შესახებ მოძიებული მრავალრიცხოვანი სამეცნიერო ლიტერატურის (რომლის ნუსხა  ნაშრომს 

თან ერთვის),  პერიოდული გამოცემების და არტეფაქტების შესწავლა ანალიზის საფუძველზე. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, წინამდებარე ნაშრომი, ვფიქრობ, მნიშვნელვოვან დახმარებას 

გაუწევს შორეული აღმოსავლეთის რეგიონით დაინტერესებულ ქართველ სტუდენტებს, ასევე 

მკვლევარ-სპეციალისტებს, პედაგოგებს და ინტერესს გამოიწვევს მკითხველთა ფართო წრეში. 

 

13. აღნიშნული მონოგრაფია შედგება შესავლის შვიდი თავისა და დასკვნითი ნაწილისგან. 

ნაშრომის პირველი თავი ეთმობა წყაროებისა და ლიტერატურის მიმოხილვას. გაანალიზებულია 

ქართული, თურქული და ევროპული წყაროები. ნაშრომის მეორე თავში განხილულია 

ოსმალეთის მოკლე ისტორია 1299 წლიდან XV საუკუნის ბოლომდე. აგრეთვე ამ თავში საუბარია 

XIV-XV საუკუნეების ანტიოსმალურ კოალიციებზე. ნაშრომის მესამე თავში განხილულია 

ქართველების მონაწილეობაზე XV საუკუნის ანტიოსმალურ კოალიციებში. ცალცალკეა 

გადმოცემული ფერარა-ფლორენციის საეკლესიო კრება, ანტიოსმალური კოალიციის შექმნა 

კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ. ლუდოვიკო ბოლონიელის მოღვაწეობა საქართველოში, 

თერჯანის ბრძოლა და კონსტანტინე II-ს მცდელობა კვლავ შეექმნათ ანტიოსმალური კოალიცია. 

ნაშრომის მეოთხე თავში განხილულია ოსმალთა მარბიელი ლაშქრობები საქართველოში. 

კერძოდ 1454, 1461 და 1478 წლის ლაშქრობები.  

ნაშრომის მეექვსე თავი ეხება სხვადასხვა შენიშვნებს, რომელშიც განხილულია XV საუკუნიე 

საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი საკამათო საკითხი. ნაშრომის მეშვიდე თავი ეხება 

თეთრბატკნიანთა კონფედერაციული სახელმწიფოს მეთაურის უზუნ ჰას ანის ურთიერთობა 

საქართველოსთან. განხილულია უზუნ ჰასანის საქართველოში ექვსგზის შემოსევა. აგრეთვე 

განხილულია ქართველ მეფე-მთავრების დიპლომატიური ურთიერთობები უზუნ ჰასანთან. 

აგრეთვე გადმოცემულია მსჯელობა ურჯულო ისაკის ვინაობის დადგენის შესახებ. ნაშრომი 

მთავრდება ინგლისურენოვანი რეზიუმეთი. 
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14. წინამდებარე წიგნი არის სირიული ლიტერატურის ისტორიის შესწავლისა და კვლევის 

პირველი მცდელობა ქართულ აღმოსავლეთმცოდნეობაში. ის ითვალისწინებს ცნობილ სირიელ 

მწერალთა თხზულებებს, ვინც შექმნა და მემკვიდრეობით გადასცემდა სირიული 

ლიტერატურულ ტრადიციას, რომელსაც ასაზრდოებდა, ერთი მხრით, არამეული, ხოლო მეორე 

მხრით, ბერძნული კულტურული ნაკადი. 

მონოგრაფიაში განხილულია ანტიოქიისა და ალექსანდრიის ქრისტოლოგიურ პოზიციებს შორის 

განხეთქილების მიზეზის ამსახველი სირიული ტექსტები, აღმოსავლეთის ასურული ეკლესიის 

ქრისტოლოგიური ტერმინოლოგია უძველეს სირიულ ტექსტებში, ეფრემ ასურის თხზულებათა 

ბერძნული თარგმანები და მათი გავლენა ბერძნულენოვან ეკლესიაზე, ეფრემ ასური - 

ჰიმნოგრაფიული ტექსტები ლექსთწყობის ზოგიერთი საკითხი, კათალიკოს ტიმოთე I 

დამოკიდებულება სირიული ლიტერატურული ტრადიციისადმი, სირიული აპოლოგეტიკური 

ტექსტები და სირიული კულტურის მნიშვნელობა ისლამის ფორმირების ადრეულ ეტაპზე, 

ბალანსი ორიგინალურ სირიულ ლიტერატურულ ტრადიციასა და სირიულად თარგმნილ 

ბერძნულ თხზულებებს შორის, სირიულ ხელნაწერთა კოლექციები მესოპოტამიასა და 

ეგვიპტეში. 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მარინა ალექსიძე 

/ირანისტიკის 

კათედრა/ 

სპარსული პოეტიკა 

ISBN 978-9941-479-07-

6 

თბილისი, „ნეკერი“  184 

2 მაია ღამბაშიძე 

/ასირიოლოგიის 

კათედრა/ 

აქადური ენის 

სასწავლო ლექსიკონი 

9789941918902 

თბილისი, 

აკადემიური წიგნი 

156 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1.  წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს სახელმძღვანელო მოკლე კურსს სპარსულ პოეტიკაში და 

განკუთვნილია როგორც ირანისტიკის სპეციალობის სტუდენტებისთვის, ისე სპარსული პოეზიის 

მოყვარული ფართო საზოგადოებისთვის. მასში განხილულია სპარსული კლასიკური ლექსის 

მეტრული და რითმული სტრუქტურა, ხატოვანი სამყარო, სპარსულ პოეზიაში გავრცელებული 

სალექსო ფორმები, ასევე სპარსული ლირიკის ჟანრები და სახეობები. მასში გათვალისწინებულია 

როგორც შუა საუკუნეების სპარსული პოეტიკური ტრაქტატების მონაცემები, ასევე ქართველ, 

ევროპელ და ირანელ მეცნიერთა შრომები ამ დარგში. სახელმძღვანელოს დართული აქვს 

ავტორის წერილები სპარსული პოეტიკის ცალკეულ საკითხებზე. 

 

2. წინამდებარე ლექსიკონი შექმნილია ქართულენოვანი მომხმარებლისთვის – 

სტუდენტებისთვის, მეცნიერთათვის და უბრალოდ, აქადური ენით დაინტერესებულ 

პირთათვის. მისი გამოყენებით შესაძლებელია სხვადასხვა ჟანრის და პერიოდის ტექსტების 

წაკითხვა (მაგ., ხამურაბის კანონების, სინაქერიბის ექვსწახნაგოვანი პრიზმის და სხვ.). იგი ასევე 

გამოდგება აქადური ენის სახელმძღვანელოს დამხმარედ, ვინაიდან აქადურ-ქართული 

ლექსიკონის გარდა, წიგნში შესულია ქართულ-აქადური სიტყვარი, რაც ამარტივებს 

სავარჯიშოების შესრულებას. ლექსიკონი მოიცავს დაახლ. 2000 ერთეულს, მარტივ ნიშანთა 
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ცხრილს, ლინგვისტურ ტერმინებს, ასევე, მას ერთვის გრამატიკული პარადიგმები, რომელთა 

გარეშეც ძალიან რთულია უძველესი სემიტური ენის, განსაკუთრებით ზმნის ძირებისა და 

ფუძეების მოძებნა. 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

დარეჯან გარდავაძე 

/არაბისტიკის 

კათედრა/ 

 

ელიას ხური, ქალაქის 

კარიბჭეები (მცირე 

ფორმატის რომანი). 

 

აღმოსავლური 

ჟურნალი „არმაღანი“ 

№1. 2018  

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„ინტელექტი“ 

გვ. 30-62 

2 ნინო დოლიძე 

/არაბისტიკის 

კათედრა/ 

 

ჯიბრან ხალილ 

ჯიბრანი 

რჩეული ნაწერები, 

წინასიტყვაობა,  

„წინამორბედი“, 

„წინასწარმეტყველი“, 

„მწირი“  

აკადემიური წიგნი, 

თბილისი 

133 გვ. (215 გვ-დან) 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1. თანამედროვე ლიბანელ მწერალ ელიას ხურის პოსტმოდერნული ტექსტი - ქალაქის 

კარიბჭეები (მცირე ფორმატის რომანი) - წარმოადგენს „ათას ერთი ღამის“ ცნობილი ნარატივის - 

„სპილენძის ქალაქის“ პოსტმოდერნულ გადამუშავებას და მასში ლიტერატურის კრიტიკოსები 

ლიბანის სამოქალაქო ომის ანარეკლს ხედავენ. ავტორი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც 

მრავალი საერთაშორისო ლიტერატურული პრიზის მფლობელია და ქართველი 

მკითხველისთვის საინტერესო უნდა იყოს მისი ქართულად წაკითხვა და გაცნობა. 

 

2. ჯიბრან ხალილ ჯიბრანი (1881-1931) ლიბანელი მწერალი და მხატვარია. წერდა არაბულადაც 

და ინგლისურადაც. აშშ-ში ემიგრირებული არაბი ხელოვანი იძულებული იყო, ინგლისურად 

ეწერა, მიმღებ საზოგადოებაში თავი რომ დაემკვიდრებინა. კრებულში ქრონოლოგიური 

თანმიმდევრობითაა წარმოდგენილი ჯიბრან ხალილ ჯიბრანის ინგლისურენოვანი 

ფილოსოფიური იგავები, აფორიზმები და ესეები: „შლეგი“ (1918), „წინამორბედი“ (1920), 

„წინასწარმეტყველი“ (1923), „ქვიშა და ქაფი“ (1926) და „მწირი“ (1932). აქედან ქართულ ენაზე 

ცალკე წიგნად გამოცემულია მხოლოდ „წინასწარმეტყველი“ (2013), პერიოდიკაში იბეჭდებოდა 

ნაწყვეტები თხზულებიდან „ქვიშა და ქაფი“, ხოლო „შლეგი“, „წინამორბედი“ და „მწირი“ 

ქვეყნდება პირველად. ყველა თხზულება ნათარგმნია ინგლისურიდან (ორიგინალის ენიდან). 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
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№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

დარეჯან 

გარდავაძე 

არაბისტიკის 

კათედრა/ 

ბაჰა ტაჰირი - 

ეგვიპტელი 

მწერლების 60-

იანელთა თაობის 

თვალსაჩინო სახე 

(რეცენზია ბაჰა 

ტაჰირის რომანის 

„დეიდა საფია და 

მონასტერი“ 

ქართულ 

თარგმანზე) 

სამეცნიერო რეცენზია 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გიორგი 

წერეთლის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის 

ყოველწლიურ სამეცნიერო  

კრებულში „ახლო 

აღმოსავლეთი და 

საქართველო“, 2018 

თბილისი, 

ილიაუნი 

 

2 დარეჯან 

გარდავაძე 

/არაბისტიკის 

კათედრა/ 

იბრაჰიმ ალ-ქუნის 

მაგიური 

რეალიზმი.   

 

ISBN 978-9941-417-

09-2 

 

აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის კრებული 

„ორიენტალისტური 

ძიებანი“. აღმოსავლური 

ფილოლოგია-25. 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

სესიის შრომები.  

 

აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

ქუთაისი 

გვ. 148-161 

3 ნინო დოლიძე 

/არაბისტიკის 

კათედრა/ 

მაჰმუდ დარვიშის 

პოეზია როგორც 

„კოლექტიური 

ხმიდან“ 

ინდივიდუალური 

ლექსისკენ 

განვილი გზა,  

ორიენტალისტური ძიებანი აკაკი წერეთლის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი 

16 გვ. 
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978-9941-417-09-2 

4       ნინო დოლიძე 

/არაბისტიკის 

კათედრა/ 

ებრაელებთან 

დამოკიდებულების 

საკითხი და 

ებრაული გავლენა 

მაჰმუდ დარვიშის 

პოეზიაში. 

ახლო აღმოსავლეთი და 

საქართველო 

ილიაუნის 

აღმოსავლეთ 

მცოდნეობის 

ინსტიტუტი 

24 გვ. 

 

5 ხათუნა 

თუმანიშვილი 

 

/არაბისტიკის 

კათედრა/ 

„არაბული 

სოციუმი და ქალის 

სტატუსი“  

(არაბული 
ანდაზების 
კორპუსზე 
დაყრდნობით) 

კულტურის ისტორიისა და 

თეორიის საკითხები,XXXII 

რეცენზირებული და  

რეფერირებული  

(თსუ) სამეცნიერო 

კრებული  

ISSN  1512-0694 

თსუ 

გამომცემლობა 

გვ.: 104-116 

6 ნინო ეჯიბაძე 

/არაბისტიკის 

კათედრა/ 

Some Remarks on 

the Functions of 

Derivative Forms in 

Modern Arabic. 

ISSN 2298-0377 

 

 

აღმოსავლეთმცოდნეობა, 

N7 

თსუ გვ.132-146 

7 მ. ალექსიძე 

/ირანისტიკის 

კათედრა/ 

(ი. კოშორიძის 

თანაავტორობით). 

“იუსუფ ო ზოლე-

იხას“ ქაშმირული 

ხელნაწერი (შალვა 

ამირანაშვილის 

სახელობის 

ხელოვნების 

მუზეუმის 

კოლექცია)   

საქართველო და 
აღმოსავლური სამყარო 

(ინდოეთი და შორეული 
აღმოსავლეთი) 

ISBN 978-9941-27-526-5 

თბილისი, „ვესტა“ 87-99 

8      მ. ალექსიძე 

/ირანისტიკის 

კათედრა/ 

„საქართველო 

ყაჯართა პერი-

ოდის ირანელ 

მოგზაურთა 

თვალით“ 

აღმოსავლეთსა და 

დასავლეთს შორის. 

ირანელი და ფრანგი 

ავტორები მე-19 საუკუნის 

საქართველოს შესახებ 

თბილისი, ილიას 

სახ. 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

89-109 

9 მ. ალექსიძე 

/ირანისტიკის 

კათედრა/ 

„მექაში 

საქართველოს 

გავლით 

(საქართველო მე-19 

საუკუნის სპარსულ 

პილიგ-რიმულ 

ლიტერატურაში)“  

აღმოსავლეთსა და 

დასავლეთს შორის. 

ირანელი და ფრანგი 

ავტორები მე-19 საუკუნის 

საქართველოს შესახებ 

თბილისი, ილიას 

სახ. 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

110-123 

10 მ. ალექსიძე 

/ირანისტიკის 

კათედრა/ 

 (გ. ბერაძისა და     

„Diplomacy, 

Architecture and 

Poetry: Mirza Reza 

აღმოსავლეთსა და 

დასავლეთს შორის. 

ირანელი და ფრანგი 

ავტორები მე-19 საუკუნის 

თბილისი, ილიას 

სახ. 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

16-68 
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ი. კოშორიძის 

თანაავტორობით) 

Khan Arfa’ ad-Dowle 

and Georgia” 

საქართველოს შესახებ 

11 მ. ალექსიძე 

/ირანისტიკის 

კათედრა/ 

 

 (გ. ბერაძის 

თანაავტორობით) 

კავკასიის მუზეუმი 

მე-19 საუკუნის 

სპარსულ 

წყაროებში 

აღმოსავლეთსა და 

დასავლეთს შორის. 

ირანელი და ფრანგი 

ავტორები მე-19 საუკუნის 

საქართველოს შესახებ 

თბილისი, ილიას 

სახ. 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

69-88 

12 ფატმან ანთაძე-

მალაშხია 

/ირანისტიკის 

კათედრა/ 

 

  ნაცნობ ენათა 

მიმართებისათვის 

ახალ/დამატებით 

უცხო ენასთან 

(სპარსულის, 

როგორც ახალი 

/დამატებითი უცხო 

ენის შესახებ) 

 ISSN: 1512-0473 

ენათმეცნიერების 

საკითხები (2017) 

თბილისი, 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

         11 

      (96-107) 

13 მარიკა ჯიქია 

/თურქოლოგიის 

კათედრა/ 

თურქული 

სალექსო ფორმა  -  

ყოშმა  - 

გალაკტიონის 

შემოქმედებაში 

ISSN 1987-6823 

სიმონ ჩიქოვანისადმი 

მიძღვნილი  

ლექსმცოდნეობის მეათე 

სამეცნიერო სესია 

(მასალები), 

თბილისი,2018 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა  

 

გვ. 269-274. 

14 
მარიკა ჯიქია 

/თურქოლოგიის 

კათედრა/ 

თურქული მყარი 

სალექსო ფორმები 

ქართულ პოეზიაში 

ISSN 2298-0377 

აღმოსავლეთმცოდნეობა, 

№7. კრებული ეძღვნება 

აკადემიკოს სერგი ჯიქიას  

(1898 – 1993) ხსოვნას,   

თბილისი,2018 

თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

გვ. 194-213 

15 ქეთევან 

ლორთქიფანიძე 

/თურქოლოგიის 

კათედრა/ 

ოიკონიმები 

თურქულ 

ანდაზებში 

აღმოსავლეთმცოდნეობა N 

7 

„უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა“, 

თბილისი, 2018 

146-152 

16 თამარ ალფენიძე 

/თურქოლოგიის 

კათედრა/ 

საბაჰათთინ ალის 

პუბლიცისტიკა 

აღმოსავლეთმცოდნეობა N 

7 

თსუ 

გამომცემლობა, 

2018 

78-86 

17 მარიამ ჩაჩიბაია 

/ებრაისტიკა-

არამეისტიკის 

კათედრა/ 

თანაავტორი - 

ირმა აბაშიძე 

სირიული 

ლექსთწყობის 

ზოგიერთი 

თავისებურება 

აღმოსავლეთმცოდნეობა N 

7 

თსუ 

გამომცემლობა, 

2018 

159-174 

18 ნინო სამსონია 

/ასირიოლოგიის 

კათედრა/ 

მდინარე ენგურის 

ეტიმოლოგიისთის, 

აღმოსავლეთმცოდნეობა,#7. თსუ 

გამომცემლობა, 

თბილისი. 

გვ.159-165. 

19 მაია ღამბაშიძე 

/ასირიოლოგიის 

კათედრა/ 

მურსილი II-ს 

სინანულის 

ლოცვა და 

,,ფილოსოფიურ-

თეოლოგიური 

მიმომხილველი”  N7, 

თბილისი 2018. 

თბილისი 7 
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აღსარება 

2233-3568 

(იბეჭდება) 

20 ნანა გელაშვილი 

/აღმოსავლეთის 

ისტორიის 

კათედრა/ 

იაპონური ნეცკე 

ISBN 978-9941-27-

526-5 

საქართველო და 

აღმოსავლური სამყარო 

(ინდოეთი და შორეული 

აღმოსავლეთი) 

თბილისი, გამომც. 

„ვესტა“ 

გვ. 45-50 

21 ნანა გელაშვილი 

/აღმოსავლეთის 

ისტორიის 

კათედრა/ 

მონღოლთა 

ბატონობა ჩინეთში 

ISSN 3298-03-77 

აღმოსავლეთმცოდენობა, #7 თბილისი, „თსუ“ 

გამომც. 

 

გვ. 217-228 

22 ნანა გელაშვილი 

/აღმოსავლეთის 

ისტორიის 

კათედრა/ 

  რელიგიათაშორი-

სი დიალოგი 

აღმოსავლურ 

სამყაროში 

ISSN 1512-06-94 

კულტურულ- საისტორიო 

ძიებანი, მე-2 

თბილისი, „თსუ“ 

გამომც. 

 

გვ. 154-162 

23 მირიან მახარაძე 

/აღმოსავლეთის 

ისტორიის 

კათედრა/ 

თეთრბატკნიანთა 

მბრძანებლის 

უზუნ ჰასანის 

მესამე შემოსევა 

საქართველოში 

აღმოსავლეთმცოდენობა, #7 თბილისი, „თსუ“ 

გამომც. 

გვ.237-241 

24 ნანული კაჭარავა 

/თურქოლოგიის 

კათედრა/ 

ადალეთ აღაოღლუ 

და მისი პიესები 

ISSN   

ორიენტალისტური ძიებანი აკაკი წერეთლის 

სახ. სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

ქუთაისი 

გვ.177-185 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. რეცენზიაში დეტალურად არის დახასიათებული მეოცე საუკუნის 60-იანი წლების დასაწყისში 

ეგვიპტის ლიტერატურულ ასპარეზზე გამოსული ახალი თაობა, რომელთაც ეგვიპტური 

ლიტერატურაში ახალი ტალღისა და ახალი ეპოქის სული მოიტანეს,  მათი ურთიერთობა მამების 

თაობასთან, სურვილი დიდი და სახელოვანი „მამების“ ჩრდილიდან გამოსვლისა და მათი ამბიცია - 

საკუთარი „ახალი გამოცდილების“ საფუძველზე პიროვნული და შემოქმედებითი განვითარება-

ჩამოყალიბებისა, მათი სწრაფვა საზოგადოებაში დემოკრატიული, რევოლუციური ცვლილებებისა ამ 

თაობის თვალსაჩინო წარმომადგენლის - ბაჰა ტაჰირის მაგალითზე და  მისი ერთ-ერთი ყველაზე 

შთამბეჭდავი რომანის „დეიდა საფია და მონასტერი“ ქართული თარგმანის ღირსებები  (მთარგმნელი: 

აღმოსავლეთმცოდნე ზვიად ცხვედიანი). 

 

2. სტატია წარმოადგენს თანამედროვე ლიბიელი პროზაიკოსის, ნოველისტისა და რომანისტის, 

ლიტერატურის კრიტიკოსთა მიერ არაბული რომანის ერთ-ერთ საუკეთესო ავტორად აღიარებული 

იბრაჰიმ ალ-ქუნის ფილოსოფიური და ეგზისტენციალური კითხვებითა და უდაბნოს ცხოვრების 

მითოლოგიზებული სურათებით სავსე მწერლობის მიმართ ტერმინ „მაგიური რეალიზმის“ 

გამოყენების მართებულობის განხილვას მწერლის ორი საეტაპო რომანის - „ოქროს ქვიშისა“ და 

„ქვიდან ნაჟური სისხლის“ მაგალითზე. 

 

3. სტატიაში „მაჰმუდ დარვიშის პოეზია როგორც „კოლექტიური ხმიდან“ ინდივიდუალური 

ლექსისკენ განვილი გზა“ პალესტინელი პოეტის შემოქმედება დიაქრონიაშია განხილული. 

მოტანილია მნიშვნელოვანი პოეტური ნიმუშების ქართული თარგმანი. ნათლად იკვეთება, რომ თუ 

თავიდან მისი ლექსები უფრო პოლიტიზირებულია, პოეზია კი მისთვის პოლიტიკური იარაღი და 
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ვირტუალური ბრძოლის ველია, შემდგომში ეს დამოკიდებულება იცვლება. შემოქმედების ბოლო 

ეტაპზე პალესტინის ოკუპაციას დარვიში ისევ უსამართლობად მიიჩნევს, თუმცა თანაგრძნობით 

ეკიდება ებრაელების დევნილობას საუკუნეების განმავლობაში. ამ ფონზე კი მისი ლექსები 

პირდაპირი ლოზუნგების შემცველი ტექსტებიდან ღრმა, ინტიმურ, ინტელექტუალურ პოეზიამდე 

ვითარდება. 

 

4. სტატიაში „ებრაელებთან დამოკიდებულების საკითხი და ებრაული გავლენა მაჰმუდ დარვიშის 

პოეზიაში“ დიაქრონიაშია განხილული დარვიშის პოეტური შემოქმედება როგორც „მეტა-

ლიტერატურული“ ავტობიოგრაფია.  ყურადღება გამახვილებულია ებრაელებზე და ებრაელებთან 

დამოკიდებულებაზე მის შემოქმედებაში, რომელმაც ერთი მხრივ, ებრაული კულტურის აშკარა 

გავლენა განიცადა, მეორე მხრივ კი, დაუპირისპირდა ებრაულ ხედვას. სტატიში მოტანილია 

შესაბამისი მაგალითები იმის დასადასტურებლად, რომ პოეტის ხედვა ე.წ. ებრაული საკითხის“ 

მიმართ სიმკაცრიდან სირბილისკენ შეიცვალა, თავად დარვიში კი წარმოჩენილია პიროვნებად და 

პოეტად, რომელიც პოლიტიკურ დაპირისპირებაზე მაღლა დადგა.  

 

5.      ზოგადად, ქალის  სოციალურ მდგომარეობას,  მისდამი დამოკიდებულებაში შენარჩუნებულ 

ტრადიციულ ფორმებსა და გარკვეულ ცვლილებებს მოცემული საზოგადოების მსოფლმხედველობაში 

დიდწილად განსაზღვრავს რელიგია და ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური მდგომარეობა. დღეს, 

ისლამური სოციუმისთვის ქალის თემა  განსაკუთრებით  აქტუალურია. ბოლო დროს სულ უფრო 

მეტი ყურადღება ეთმობა აღმოსავლურ სამყაროში ქალის უფლებებისადმი დამოკიდებულებას. ქალის 

ადგილისა და როლის განსაზღვრა (არაბულ მუსლიმურ) საზოგადოებაში ყოველთვის წარმოადგენდა 

მოცემული რელიგიის განსაკუთრებული ყურადღების საგანს სხვადასხვა ასპექტით.  კვლევამ აჩვენა,  

რომ მუსლიმურ საზოგადოებაში ქალის სტატუსის განსაზღვრა და სრული სახით წარმოჩენა  

შეუძლებელია წინაისლამურ ხანაში ქალის ადგილის, როლის და უფლებრივ-ქონებრივი 

მდგომარეობის გათვალისწინების გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ ყურანის მიხედვით გენდერული 

თანასწორობა დაცული უნდა იყოს, მაინც არსებობს რიგი მნიშვნელოვანი საკითხებისა, სადაც 

მამაკაცებს თავი უპირატესად მიაჩნიათ და ქალებს აშკარა დისკრიმინაციას უწევენ. ანდაზურ 

ფონდებს, როგორც ამა თუ იმ ხალხის ცხოვრებისეული შეხედულებების ერთგვარ მემატიანეს, 

პრაქტიკულად ზუსტად უნდა ჰქონდეს შემონახული ქალისადმი დამოკიდებულების ყველა 

ძირითადი მოტივი. ის ხატოვნად და, ამავდროულად, უტყუარად  გადმოსცემს ტრადიციული და 

თანადროული საზოგადოების წარმოდგენებს მოცემულ თემასთან მიმართებით. 

             აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილ კვლევაში (მოცემულ თემაზე სალიტერატურო არაბულის 

ნიმუშებთან ერთად) შესულია სირიულდიალექტური (სირია, ლიბანი, იორდანია, პალესტინა), 

ეგვიპტური და ერაყული დიალექტების ანდაზური ფონდების აქტიურად გამოყენებადი მარაგი. აქ 

პარემიოგრაფიული ხაზით ჩატარებული სამუშაოები (შესაბამისი პროფილის კრებულებთან და 

ლექსიკონებთან ერთად), უმრავლეს შემთხვევაში ეყრდნობა მითითებულ არაბულენოვან სივრცეებში 

დღეს აქტიურად მოქმედ (ცოცხალ საკომუნიკაციო ზეპირსიტყვიერ) ფონდებს. კერძოდ, დიალექტურ 

ტექსტთა უმრავლესობა (სათანადო კონტექსტების, მეტიც, საკომუნიკაციო „სიტუაციური ნიშების“ 

დაზუსტებით) მოპოვებულია არაბული პირველწყაროდან, უშუალოდ  ინფორმანტებისგან. აზრის 

ნათელსაყოფად ზოგჯერ მოხმობილია შესაბამისი ქართული შესატყვისებიც. 

 

6.   ნაწარმოებ თემათა სისტემა, რომელსაც, შეიძლება ითქვას, არაბულ მორ¬ფო-ლო¬გი¬აში 

ცენ¬ტრალური მნიშვნელობა აქვს, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ფუნქცი¬ური, თანა¬მედ¬როვე 

არაბულში განვითარების შესაბამის დინამიკას გვიჩვენებს. სტა¬ტიაში წარმოდ¬გენი¬ლია თემათა 

სისტემასთან დაკავშირებული ზოგიერთი თანა¬მედროვე მოვლენის აღწე¬რის მცდე¬ლობა. 

საანალიზო მასალა მოძიებულია თანა¬მედროვე არაბულ სალიტე¬რა¬ტუ¬რო ენასა (პრესის ენა, 

თანამედროვე მხატ¬ვრუ¬ლი და სამეცნიერო ლიტერატურა, ინ¬ტერ¬ნეტრესურსებში 
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გამოქვეყნებული ტექსტები და სხვ.) და დიალექტში, და, საჭირო¬ე¬ბის შემთხვევაში, შედარებულია 

კლასიკური არაბულის მონაცემებთან. 

განხილული მასალის ანალიზს მივყავართ დასკვნამდე, რომ თანამედროვე არაბულის დერივაციულ 

სისტემაში შეიმჩნევა ორი პირდაპირპოპორციული დამოკიდებულება: არაბულის სოციოლინგვისტურ 

ვერტიკალში (კლასიკური არაბული - სტანდარტ არაბული - დიალექტები) დერივაციული სისტემის 

ეკონომიურობის ხარისხი პირდაპირპროპორციულადაა დამოკიდებული ენის სასაუბრო ფუნქციის 

მატებასთან, რის ფონზეც კიდევ უფრო იზრდება დარჩენილი დერივაციული ფორმების (თემების) 

პროდუქტიულობა, რაც, თავისთავად, დერივაციულ სისტემაში ოპტიმიზაციის ილუსტრირებად 

შეიძლება განვიხილოთ. 

დერივაციულ სისტემაში კონსტრუქციის ზრდა პირდაპირპროპორციულ კავ¬შირშია ფუნ¬ქციის 

ზრდასთან, რაც ზოგჯერ ფსიქოლინგვისტურ ელფერს იძენს. 

 

7.  სტატიაში განხილულია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის 

ხელოვნების მუზეუმის აღმოსავლურ ფონდებში დაცული ხელნაწერი (სხმ/აღ 774) _ XV საუკუნის 

ირანელი პოეტის აბდ ორ-რაჰმან ჯამის პოემა ‘იუსუფ ო ზოლეიხა’. განსაკუთრებით საინტერესოა ის 

40 მინიატიურა, რომლებიც წიგნშია ჩართული. ხელნაწერის სტილისტური ანალიზის შედეგად 

დადგინდა, რომ იგი ქაშმირული მინიატურული სკოლის ერთ-ერთი გამორჩეული და იშვიათი 

ნიმუშია. მასში ასახულია როგორც ადგილობრივი ისლამამდელი ინდური ხელოვნების, ასევე 

სპარსული და ინდოეთის მმართველ _ დიდ მოღოლთა მინიატიურული სკოლების ნიმუშთათვის 

სახასიათო ცალკეული სტილური ნიშნები.  

 

8. სტატიაში განხილულია საქართველოსთან დაკავშირებული ის ძირითადი ასპექტები და თემები, 

რომლებიც გვხვდება მე-19 საუკუნის სპარსულ სამოგზაურო და მემუარულ ლიტერატურაში. 

ზემოხსენებული თხზულებები წარმოადგენს საყურადღებო წყაროს როგორც საქართველოს, ისე 

ირანის ისტორიისათვის.  

 

9. სტატიაში განხილულია მე-19 საუკუნის სპარსულ პილიგრიმულ ლიტერატურაში დაცული 

ცნობები საქართველოს შესახებ. საქართველო წარმოადგენდა ერთ-ერთ ყველაზე მოსახერხებელ გზას 

მექასა და სხვა წმინდა ადგილების მომლოცველი ირანელი პილიგრიმებისთვის, ხოლო მე-19 

საუკუნის მეორე ნახევარში ტრანსკავკასიური მაგისტრალის გაყვანამ ეს გზა ფაქტიურად 

უალტერნატივო გახადა. ირანელი პილიგრიმები გვაწვდიან საინტერესო ცნობებს საქართველოს 

ისტორიის, გეოგრაფიის, მოსახლეობის, წეს-ჩვეულებების და, განსაკუთრებით, ღირშესანიშნაობებისა 

და სიახლეების შესახებ. 

 

10.  სტატია ეხება გვიანი ყაჯარული პერიოდის ცნობილ დიპლომატს, მეცენატს, პუბლიცისტსა და 

პოეტს მირზა რეზა ხან არფა ად-დოულეს, რომლის საზოგადოებრივ საქმიანობასა და შემოქმედებაში 

დიპლომატია, არქიტექტურა და პოეზია ისეა გადაჯაჭვული, რომ ძნელი გასამიჯნია სად იწყება ერთი 

და სად მთავრდება მეორე. მირზა რეზა ხანი  საქართველოში 1876-1894 წლებში ცხოვრობდა. ირანის 

გენერალური კონსულის მოვალეობის შესრულების პარალელურად იგი აქტიურ აღმშენებლობით 

მოღვაწეობასაც ეწეოდა - ბორჯომში ააგო სასტუმრო ‘ფირუზე’ და სააგარაკე სახლი ‘დანეშაბადი’, 

ხოლო თბილისში _ ირანის საკონსულო ე.წ. ‘ალმასის სასახლე’. 

 

11.  სტატიაში განხილულია მე-19 საუკუნის სპარსულ სამოგზაურო და მემუარულ ლიტერატურაში 

დაცული ცნობები კავკასიის მუზეუმის შესახებ. ეს ინფორმაცია ახალი დამატებითი დეტალებითა და 

შტრიხებით ავსებს ჩვენს ცოდნას როგორც საკუთრივ კავკასიის მუზეუმის ისტორიის, ისე ზოგადად 

იმდროინდელი თბილისის კულტურული ცხოვრების შესახებ. 
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12.  სტატიაში განიხილება მშობლიური/პირველი ენისა და ნაცნობი/შესწავლილი უცხო ენის გავლენის 

ფაქტორის საკითხი ახალი/დამატებითი უცხო ენის სწავლებისას. კონკრეტული საკვლევი სფერო 

მოიცავს მოიცავს სპარსულის, როგორც საუნივერსიტეტო საფეხურის საწყის ეტაპზე შესასწავლი ენის 

მიმართებას მშობლიურ ქართულთან და მეტ-ნაკლებად ნაცნობ ინგლისურთან. ამგვარი მიმართებები 

შერჩეულია მათი ლინგვოდიდაქტიკური ღირებულების მიხედვით. შერჩევის პრინციპი ეფუძნება 

სპარსულის საუნივერსიტეტო კურსის სწავლების პრაქტიკულ გამოცდილებას. 

   ფსიქოლიგვისტურ კვლევათა თანახმად, რაც უფრო მოზრდილია ენის შემსწავლელი, მით უფრო 

დიდია მშობლიურ და მეტ-ნაკლებად ნაცნობ ენათა გავლენა ახალი ენის შესწავლის პროცესზე. 

ლინგვოდიდაქტიკურ ამოცანა ამ გავლენის პოზიტიურ კალაპოტში ჩაყენებაა. ახალი ენის 

შესწავლისას   ერთი ან მეტი ენის გავლენა გულისხმობს ამ ენათა ნიშან-თვისებების გადმოტანას, ანუ 

ტრანსფერს ახალ ენაში. ტრანსფერი შესაძლებელია იყოს როგორც პოზიტიური, ასევე ნეგატიური 

ხასიათის. პირველ შემთხვევაში ნაცნობ ენათა გავლენა განაპირობებს ახალი ენის უფრო სწრაფ 

შეთვისებასა და გამოყენებას, მაშინ როცა ნეგატიური ტრანსფერი აფერხებს ახალი ენის დაუფლებას. 

 პოზიტიური ტრანსფერის ხელშემწყობ გარემოებებად გვევლინება როგორც მოზრდილი ასაკი, ასევე 

ენის შემსწავლელის წიგნიერების დონე და შესასწავლ და ნაცნობ ენებს შორის არსებული ენობრივი 

მანძილი, ანუ მათ შორის არსებული ტიპოლოგიური მსგავსება-სხვაობანი. თანამედროვე 

საენათმეცნიერო თვალთახედვით, სწავლების ადრეულ საფეხურზე მსგავსებებისკენ ყურადღების 

მიპყრობა ხელს უწყობს პოზიტიურ ტრანსფერს.  

  ლექტორმა უნდა გააცნობიერებინოს სტუდენტს, რომ მისთვის ნაცნობ ენებს მსგავსება შეიძლება 

ახალი/დამატებითი ენის სხვადასხვა სფეროსთან აკავშირებდეს. ასე მაგალითად, სპარსულიდან 

ქართულში შემოსულ ნასესხობათა სიჭარბე განაპირობებს სპარსულისა და ქართულის გარკვეულწილ 

ლექსიკურ მსგავსებას. ამ ორ ენას შორის მსგავსება ფონეტიკის სფეროშიც ჩანს. ეს მსგავსებები და 

ასევე სპარსულსა და ინგლისურს შორის არსებული ძალზე მკაფიო ანალოგიები ქართულენოვან 

სტუდენტს უმცირებს სპარსულის მიმართ უცხოობის გრძნობას. რამდენადაც ქართულ 

უნივერსიტეტთა სტუდენტების უმრავლესობა დაუფლებულია ინგლისური ენის საფუძვლებს, ისინი 

ადვილად აღიქვამენ სპარსულ-ინგლისურ გრამატიკულ ანალოგიებს. სპარსულ-ინგლისურ 

მსგავსებათა ყველაზე თვალსაჩინო სფერო მორფოსინტაქსია. 

სწავლებისას ანალოგიათა შერჩევის პრინციპს უნდა განაპირობებს ამა თუ იმ კატეგორიათა საკვანძო 

ხასიათი შესასწავლი ენის, ჩვენ შემთხვევაში სპარსულის ბაზისური გრამატიკისთვის. აქ არჩევანი 

ძირითადად სამი საკითხით იფარგლება: 1)სპარსულ განუსაზღვრელ არტიკლ i-ს მიმართება 

ინგლისურ a/an განუსაზღვრელ არტიკლთან; 2)სპარსულ თანდებულ-არტიკლ rå-ს მიმართება 

ინგლისურ განსაზღვრებით the არტიკლთან. 3)სპარსული და ინგლისური პერფექტისა და 

პლუსკვამპერფეტის ურთიერთმიმართება. განუსაზღვრელ და განსაზღვრებით არტიკლთა 

ფუნქციების სწავლებისას ვლინდება, რომ ინგლისურიდან სპარსულში პოზიტიურ ტრანსფერს 

განაპირობებს ძირითადი მსგავსების გაცნობიერება. ამგვარი გაცნობიერების მექანიზმს ვეღარ 

აბრკოლებს ვერც ფუქციური და ვერც ფორმალური სხვაობები. ასევე იკვეთება, რომ პოზიტიური 

ტრანსფერისას უპირატესია ფუნქციური და არა ფორმალური მსგავსება. პოზიტიური ტრანსფერი 

ძალზე ადვილად ხორციელდება სპარსული პერფექტისა და პლუსკვამპერფექტის შეთვისებისას. ამის 

მიზეზი შესასწავლ კატეგორიათა თითქმის სრული ფუნქციურ-ფორმალური მსგავსებაა სპარსულსა 

და ინგლისურში, რასაც ემატება ანალოგიური ტიპის პერფექტულ და პლუსკვამპერფექტულ ქართულ 

ფორმათა არსებობა. 

 სწავლების ჩვენეული გამოცდილება ადასტურებს მსგავსებებზე დაფუძნებული 

ფსიქოტიპოლოგიური მიდგომის შედეგიანობას ზრდასრულ და ენობრივად გაცნობიერებულ 

პირებთან. 

 

13. ქართულ-აღმოსავლური - სპარსული, არაბული, თურქული - ლიტერატურული ურთიერთობები 

საუკუნეებს ითვლის.ჩვენში დამკვიდრდა  ლექსწყობისა და პოეტური ხერხებისაღმნიშვნელი 
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ორიენტალიზმები.ამათგან ერთი წყება ნასესხობებისა ლექსის არქიტექტონიკის კომპონენტებს 

წარმოადგენს, , რამდენიმე სიტყვა სალექსო ფორმის სახელდებაა, ხოლო ზოგი ცნება მხატვრულ- 

გამომსახველობით კატეგორიას განეკუთვნება .თბილისის ფაქტორი დიდად უწყობდა ხელს ქართულ 

ყოფიერებაში აქ მოსახლე სომხებისმ სპარსელებისმ აზერბაიჯანელებისწეს-ჩვეულებანი და 

ფოლკლორული ტრადიციები ზეპირი გზით ვრცელდებოდა აშუღთაშორის, რომლებიც უპირატესად 

ტრილინგვებიიყვნენ. ყოშმა ყველაზე გავრცელებული და უძველესი ფორმა თურქულ 

ლოტერატურაში.ქართულ სინამდვილეში ყოშმა გვხვდება ბესიკთან,ხოლო აშუღთაგან --საიათნოვას 

შემოქმედებაში. წინა ასწლეულში აღმოსავლური ხმებისგან სავსებით განთავისუფლებული ყოშმის 

უმშვენიერესი  ნიმუშები შექმნა გალაკტიონ ტაბიძემ ყოშმის სქემითაა დაწერილი მისი „მრავალჟამიერ 

გუგუნებდეს ცა“,“ადამიანი“, ,“აუჩქარა ცხენმა გზაში“ და სხვ. 

 

14.  მუსლიმურ სამყაროსთან ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ხან მტრულ, ხან მეგობრულ 

ურთიერთობათა შედეგად, მეტწილად აღორძინებისა და გარდამავალი ხანის ქართულ პოეზიაში 

შემოჭრილია სხვადასხვა სალექსო ფორმა, პოეტური ხერხი თუ ლექს წყობის ტერმინი.   

         ზოგად ლექსმცოდნეობაში სალექსო 

კომპოზიციათა მრავალი სახეობაა აღნუსხული. მათ შორის აღსანიშნავია ეგრეთ წოდებული მყარი 

ფორმები, რომლებიც გამოირჩევიან სტროფიკითა და რითმით, კერძოდ კი რითმების განსაზღვრული 

რაოდენობითა და თავისებური განლაგებით, ან განსაკუთრებული საზომით, ან გარკვეული 

რაოდენობის ტაეპებით, ან კიდევ ტაეპების აუცილებელი გამეორებით.თურქულ ეთნოსთა პოეტიკაში 

ბატონობდა ორი ურთიერთისაგან განსხვავებული, დამოუკიდებელი მხატვრული სისტემა: პირველი 

_ ეს იყო ხალხური ლიტერატურა, რომელშიც  პირობითად სამ  მიმართულებას გამოყოფენ. ესაა 

ანონიმური ხალხური ლიტერატურა, აშუღური  ლიტერატურა და დერვიშული ლიტერატურა. მეორეა 

მკაცრად კანონიკური ხასიათის დივანის ლიტერატურა, რომელიც ისლამური იდეოლოგიით 

საზრდოობდა. თურქულსა და აზერბაიჯანულ  ლიტერატურაში არსებობს ლექსის მრავალი ფორმა 

(ეროვნულ ნიადაგზე აღმოცენებული თუ ნასესხები). ამ ფორმების  სტრუქტურული აღნაგობა, 

სიმყარე და გენეტიკა სხვადასხვაგვარია.   ამ თვალსაზრისით საკმაოდ დიდი სხვაობა არსებობს 

თურქულ ხალხურ და კლასიკურ ლიტერატურებს შორის. პირველში ბატონობს ეროვნული ფორმები _ 

მანი, თურქუ, ყოშმა, თურქმანი, ვარსაღი და სხვა, რომლებიც სხვავდება, რა თქმა უნდა, ფორმით ანუ 

რითმული კონსტრუქციით და უფრო მეტად _ სასიმღერო მელოდიით. საერთოდ, სასიმღერო 

მელოდია  მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ხალხური ლექსის ფორმების განსაზღვრაში. გარდა ამისა, 

მნიშვნელობა ენიჭება სათქმელს ან თემას, რაზეც არის საუბარი, და მეტრულ საზომს. აქვე საჭიროა 

იმის აღნიშვნა, რომ თურქული ხალხური ლექსის საყრდენი სიდიდე ოთხპწკარედია. ხოლო დივანის 

(კლასიკურ) ლიტერატურაში, ძირითადად, ბატონობს ნასესხები ფორმები, რომელთა სტრუქტურაც  

მყარი და მკაცრად განსაზღვრულია. წერილში წარმოვაჩენთ თურქული წარმომავლობის მყარ 

სალექსო ფორმებს _ ყოშმასა და უჩლამას _ ქართულ პოეზიაში. 

 

15. ანდაზა, ფოლკლორის მცირე ჟანრი, თემატური მრავალფეროვნებით ხასიათდება. უაღრესად 

საინტერესოდაა მიჩნეული ის ანდაზები, სადაც ტოპონიმები ფიქსირდება. ჩვენი სტატია შეეხება იმ 

თურქულ ანდაზებს, რომლებშიც ვხვდებით ქალაქების, ადმიისტრაციული ერთეულების, დაბების 

სახელწოდებებს.აღნიშნულ გეოგრაფიულ ადგილებთან მიმართებით, იკვეთება თურქი ხალხის 

განწყობა-წარმოდგენები, დაკვირვების შედეგად გამოტანილი დასკვნები ამ დასახლებულ პუნქტებზე, 

იქ მცხოვრებ ხალხზე, მათი ცხოვრების წესსა თუ არსებული ბუნებრივი პირობების 

შესახებ.ზოგიერთი ანდაზა ამ სახის ინფორმაციის მატარებელი არ არის, მაგრამ როგორც ოიკონიმის 

შემცველი, სანიმუშოდ მაინც მოვიყვანეთ. 

საკვლევ ანდაზებში (მოვიპოვეთ ასზე მეტი ანდაზა, მაგრამ სტატიაში მხოლოდ ნაწილი 

წარმოვადგინეთ) ფიქსირებულია ადგილობრივი, თურქეთში არსებული დასახლებული პუნქტები და 

უცხოურიც. თავში მოვაქციეთ მხოლოდ ერთი ასტიონიმის : მაგ., სტამბოლი, Aანკარა, იზმირი, 
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აიდინი, კონია ბაღდადი - შემცველი ანდაზები.ცალკე გამოვყავით ის ანდაზები, სადაც ერთზე მეტი 

ოიკონიმი, ადგილობრივი და უცხოურიც ფიქსირდება. პარემიათა ანალიზისას  სემანტიკური 

კუთხით, ვითვალისწინებთ იმ გარემოებას,რომ ანდაზა ზოგადად არის სამშრიანი სემანტიკურ 

პრაგმატულისტრუქტურა,რომლის პირველ, ექსპლიციტურ შრეზე ფიქსირდება ანდაზის ვერბალური 

ფორმა, შუა, იმპლიციტურ შრეზე აქტუალიზდება ანდაზის ზოგადი მნიშვნელობა და კონტექსტური 

პარამეტრები, ხოლო მესამე შრეზე – ენობრივი სამყაროს მოდელის ამ ანდაზასთან დაკავშირებული 

მონაკვეთი. ჩვენთვის ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია ანდაზის ხატი, რომელიც მის ექსპლიციტურ 

დონეზე ფიქსირდება და ეროვნული ხედვის კუთხითაა მნიშვნელოვანი. 

 

16.  მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრიდან ოთხმოციან წლებამდე თურქულ ლიტერატურაში 

სოციალისტური რეალიზმი ძირითად მიმართულებად ჩამოყალიბდა. შემოვიდა მუშების კლასის, 

უბრალო ადამიანის სოფლის ყოველდღიური ცხოვრება, მათი გარემო, კილო და, ზოგადად, 

ღირებულებები. საბაჰათინ ალი ერთ-ერთია იმ პერიოდის სხვა მწერლებს შორის (სუათ დერვიში, 

ჯევდეთ ქუდრეთი, ორჰან ჰანჩერ ოღლუ), ვინც ანატოლიის, თურქეთის გულის, ცხოვრება თავის 

ნაწაროებებში გადმოიტანა. ინგლისურენოვანი მკვლევრები თვლიან, რომ 

მათ შორის ყველაზე გამორჩეულად ალბათ საბაჰათინ ალი უნდა ჩაითვალოს. მისი მოღვაწეობა 

თურქეთის ერთ-ერთ ყველაზე რთულ დროს ემთხვევა და, შესაბამისად, სახელმწიფოსთვის, 

რომელიც აგრძელებდა არსებობას პოლიტიკური უკიდურესი კრიზისის პროცესში, გარდატეხებისა 

და გადაფასებების ძალიან რთულ დროს, დიდ პრობლემას წარმოადგენდა მოღვაწე, რომელსაც 

გერმანიაში ჰქონდა განათლება მიღებული. საბაჰათინ ალის მრავალი ნაწარმოებია ცნობილი და 

თარგმნილი, მათ შორის ქართულადაც.საბაჰათინ ალის სტატიებში, ბუნებრივია, უმნიშვნელოვანესი 

ადგილი უჭირავს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების საკითხს. ტე რიტორიული 

დამოუკიდებლობის მქონე ქვეყანა ეკონომიკურად დაბმული იყო ამერიკული და ევროპის ქვეყნების 

კაპიტალის მარწუხებით. 

 

17. XVIII-XIX საუკუნეების განმავლობაში გაბატონებული იყო სწავლულ-მარონიტთა მოსაზრება 

სირიული პოეზიის შესახებ, თუმცა რომაელ მარონიტთაგან არავის შეუსწავლია საგანგებოდ 

სირიული ლექსწყობა. მათი ცალ¬კე¬უ¬ლი შენიშვნები გაფანტულია სხვადასხვა შრომებში და არ 

იძლევა ერთიან, სრულ სურათს. Petrus Metoscita-Benedictus ტრაქტატში ‘სირიული ენის გრამატიკა’ 

შეეხო სირიული ლექსწყობის ზოგიერთ საკითხს, მაგრამ საგანგებოდ არ შეუსწავლია ლექსის ბუნება 

და მისი სახეობები. მისი მოსაზრების თანახმად: `პოეტისათვის გრძელი და მოკლე მარცვალი 

აბსოლუტურად იდენტურია, მათი გამოყენება შეიძლება ნებისმიერად, მიუხედავად მარცვლის 

სიგრძე-სიმოკლისა. ამ მხრივ სირიელები არ ბაძავენ არც ბერძნებს და არც რომაელებს’. ეფრემ ასურის 

თხზულებების გამოცემის წინასიტყვაობაში იგივე ავტორი წერს: `სირიული ლექსის ხარისხი 

ისაზღვრება არა რაოდენობრივად (სიგრძე-სიმოკლით), არამედ მარცვალთა რაოდენობით’. Assemani-მ 

კი სირიული ლექსის არსი ამგვარი ფრაზით განმარტა: `ლექსად იწოდება წინადადება, სადაც 

ხმოვნები (ე.ი. მარცვლები) ექვემდებარება განსაზღვრულ რაოდენობას. მათ შორის გამოიყოფა ორი 

ტიპი – მარტივი ლექსი, რომელიც სამ სახეობად იყოფა და მარ იაკობის, მარ ბალაის და ეფრემ ასურის 

ზომებს აერთიანებს, და რთული ლექსი, რომლის ნაირსახეობაც მრავალრიცხოვანია’. 

მეორე თვალსაზრისი სირიული ლექსწყობის შესახებ გამთქვა გერმანელმა მეცნიერმა Hubert Grimme-მ 

XIX საუკუნის ბოლოს. თუმცა მანამდე, რამდენიმე წლით ადრე სიროლოგებს მიმართა კლასიკური 

ფილოლოგიის ერთ-ერთმა უდიდესმა ავტორიტეტმა, William Meyer--მა, რომელიც ბიზანტიური 

ლიტერატურის, კერძოდ ბიზანტიური ლექსწყობის სრულიად შეუსწავლელ საკითხებს იკვლევდა. ამ 

მიმართულე¬ბით ჩატარებული კვლევა-ძიების შედეგად მრავალი კითხვა დაიბადა, ერთ-ერთ ასეთ 

კითხვას, რომელიც რითმულ-აქცენტური პოეზიის ევროპულ ნიადაგზე აღმოცენების მიზეზებს 

ეხებოდა W. Meyer-მა ასეთი პასუხი გასცა: `სემიტმა ქრისტიანებმა ქრისტიანულ მოძღვრებებთან 

ერთად ბერძნებსა და რომაელებს რითმული პოეზიის ფორ¬მე¬ბიც მიაწოდეს და შემდგომი 
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საუკუნეების მთელ ლექსთხელოვნებას სემიტური, უფრო ზუსტად კი, სირიული საფუძველი აქვს. 

 

18. სტატიაში ყურადღება გავამახვილეთ ლუგალბანდას ეპოსებსა და ენხედუანას პოეზიაში  

დაფიქსირებულ სიტყვა ენგურზე - შუმ. Engur, მიწისქვეშა მდინარე.  (შუმერული ეპოსის 

”ლუგალბანდა და ანზუდი” 79-ე, 159-ე და 408-ე  სტრიქონი) ტექსტის მიხედვით, საქმე გვაქვს როგორც 

სემანტიკურ, ასევე ფონეტიკურ თანხვედრასთან  საქართველოს მდინარე ენგურთან. ეპოსის ტექსტში 

აღწერილი მაგიური რიტუალი, სრულდება აფსუს ფსკერზე, ენგურში ა-ანკარა იარაღით. ქართულ 

ენაში, სიტყვა “ანკარა”, ზედსართავი სახელია და  სუფთა წყალთან ასოცირდება. ძველ ქართულში კი  

”ანკარა (მძრომი) – მცირე გველსა ჰგავს”. 

 შუმერულ ტექსტებში  ანკარა ინანას იარაღია, უკავშირდება მტკნარი წყლის სტიქიას და ისევე, 

როგორც ქართულში, წყალთან არის ასოცირებული: ა-ანკარა (შუმ.ა=წყალი; ანკარა=იარაღი). ამ 

იარაღით, რომლის ზუსტი მნიშვნელობა უცნობია,  ქალღმერთი ინანა მაგიურ რიტუალებს ატარებს 

ენგურში.  

ურუქის მეფეთა ეპოსები ძვ.წ. XXVI საუკუნეში უნდა შექმნილიყო, თუმცა ჩვენამდე მოღწეული 

ყველაზე ძველი ხელნაწერები, ურის III დინასტიის პერიოდით თარიღდება (ძვ.წ. XXI ს.). ამ 

დროისათვის, უკვე შექმნილი იყო ურის მთვარის ტაძრის ქურუმის, ენხედუანას, პოეზიაც. 

ენხედუანას ჰიმნებში ქალღმერთ ინანასადმი, ანკარა ასევე ინანას იარაღს ნიშნავს.ჩვენ მიერ 

წარმოდგენილი მასალა, შუმერული პოეტური ტექსტების თარგმანზე მუშაობისას მოვიძიეთ. 

არსებული ლურსმული ტექსტები თითქმის ერთი ათასწლეულის (ძვ.წ.III ათასწლეული) სურათს 

წარმოგვიდგენენ, რაც როგორც არსებული საკითხის, ასევე ძველი ახლო აღმოსავლეთისა და კავკასიის 

კულტურული ურთიერთობებისთვის, კიდევ ერთი ნათელი დასტურია. 

 

19.  თურქეთში, თან. ბოღაზქოიში (ხეთების დედაქალაქ ხათუსაში) აღმოჩენილი ლურსმნული 

ფირფიტების არქივიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ე.წ. „სასულიერო“ შინაარსის მქონე 

ტექსტები – ღვთაების სადიდებელი ჰიმნები, საგალობლები და ლოცვები (ჩთH 371-389). ისინი 

გადმოგვცემენ ადამიანსა და ღვთაებას შორის ურთიერთობას – როდესაც ადამიანი ცდილობს 

წერილობით მიაწვდინოს ხმა თავის რომელიმე გასაჭირისა თუ საჭიროების შესახებ. შინაარსის 

მიხედვით ეს ტექსტები ორ ჯგუფად იყოფა: ა) „დიდებანი“ – ღვთაების სადიდებელნი და ბ) 

„ლოცვანი“ – ღვთაების მიმართ აღვლენილი ვედრებანი (1.1-18). 

„დიდებისა“ და „ლოცვის“ ტექსტებს ერთმანეთთან საერთო ნიშნებიც მოეპოვება: როგორც ჩანს, ამ 

ხასიათის ტექსტებისთვის შედგენილი იყო ერთგვარი „ფორმობლივი შაბლონი“, რომლის მიხედვითაც 

ამა თუ იმ ღვთაებისთვის იქმნებოდა საგანგებო საგალობელი თუ თხოვნა.   

ამათგან განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს მეორე ტექსტი (ჩთH 378 II, 2.164-177), სადაც მურსილი 

ხათის ამინდის ღვთაებას შესთხოვს შეწევნას ქვეყანაში დასადგურებული გასაჭირის გამო. 

ჩვეულებრივ, სტანდარტულ თხრობასთან ერთად, როდესაც მეფე ღვთაებას ამცნობს ქვეყანაში 

შექმნილ ვითარებას, მურსილი ცდილობს ამ განსაცდელის მიზეზის გარკვევას - თუ რატომ დაუდგა 

ხათის ქვეყანას ეს მძიმე ყოფა. ამისთვის იგი მიმართავს ისტორიულ წარსულს იხსენებს, რა ხდებოდა 

მისი წინაპრის – სუფილულიუმას დროს და თითქოს აგნებს კიდევაც მიზეზს, როდესაც ამბობს, რომ 

მამამისმა ცოდვა (ხეთ. წაšტულ) ჩაიდინა და ეს გახდა მიზეზი ქვეყნის გაუბედურებისა. ძველ ახლო 

აღმოსავლეთში გავრცელებული შეხდულების მიხედვით, მურსილიც იმ აზრისაა, რომ მამის ცოდვა 

შვილზე გადმოდის და იგი სწორედ მამის, სუფილულიუმას მიერ ჩადენილი ცოდვების გამო ისჯება 

და ამიტომ უნდა შეეგუოს ამ სასჯელს (3.6-7). მაგრამ საინტერესოა, რომ მურსილი, საყოველთაოდ 

გავრცელებული ამ შეხედულებისასაგან განსხვავებით, არა მხოლოდ ყაბულდება ამ ფაქტს, არამედ 

ცდილობს თავი დააღწიოს წინაპრისა თუ საკუთარ ცოდვას ამ ცოდვათა აღიარების – აღსარებისა და 

სინანულის გზით. იგი თვლის, რომ თუ შეინანებს, მაშინ მამის ცოდვა გაბათილდება და ქვეყანაში 

მძვინვარე შავი ჭირი გაქრება. ეს გასაჭირი წინაპართაგან გადმოეცა მურსილის, ვინაიდან, როგორც 

იგი აღნიშნავს, მამამისის დროსაც ასე იყო და ხალხი იხოცებოდა. მურსილის იმდენად 
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შეშფოთებულია, რომ ამინდის ღვთაებას შესთხოვს შველას. თუ ეს გასაჭირი მისი მიზეზითაა, იგი 

ცდილობს აღიაროს ცოდვა და ფიქრობს, რომ თუ იგი წინასწარ აღიარებს ცოდვას, ღვთაება აღარ 

დასჯის მას, როგორც სჯიდა მის წინაპრებს, რომლებიც არ აღიარებდნენ ცოდვებს და პირიქით, 

სცოდავდნენ (მოჰყავს კიდეც მაგალითი: სუფილულიუმამ გატეხა ფიცი, რომელიც დადო 

ეგვიპტესთან სამშვიდობო ხელშეკრულებით, იხ. ქვემოთ ტექსტი § 4). 

საინტერესოა, რომ უძველეს ძველაღმოსავლურ ტექსტებში ვერ ვხვდებით ქვეყნის უმაღლესი 

ხელისუფლისგან სინანულის და აღსარების – წინაპართა თუ პირადი ცოდვების აღიარების ფაქტს. 

ძველი აღმოსავლეთის მეფეთა წარწერები ცნობილია სწორედ ამაყი და ამპატრავნული იდეებით (იხ. 

ძველაღმოსავლური სამეფო „ანალები“ და სხვ.). სადღეისოდ, ჩვენთვის ცნობილი სინანულისა და 

აღსარების უძველესი ლოცვებია: მეფე დავითის „ფსალმუნნი“ (ძვ. წ. X), ანდრია კრეტელის 

„სინანულის დიდი კანონი“ (8 ს.), ქართული ჰიმნოგრაფიიდან კი – დავით აღმაშენებლის „გალობანი 

სინანულისანი“ (რომელიც ანდრია კრეტელის სინანულის დიდი კანონის გავლენით დაიწერა). ყველა 

ამ ჰიმნოგრაფიულ ძეგლს კი ქრონოლოგიურად უსწრებს ძვ. წ. XIII ს-ით დათარიღებული მურსილი 

II-ს სინანულის ლოცვა და აღსარება ღვთის წინაშე, ერთ-ერთი უადრესთაგანი ძველ აღმოსავლურ 

რეალობაში. 

 

20. იაპონიის ხელოვნების ისტორიაში უაღრესად საინტერესო ფენომენია ნეცკე - მინიატურული 

ქანდაკება. მის მიმართ ინტერესი მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან გაჩნდა, როდესაც ხელოვნების 

მოყვარულებს დასავლეთში პირველად მიეცათ საშუალება ფართოდ გაცნობოდნენ იაპონურ 

კულტურას. იაპონური ხელოვნების ნიმუშთა შორის განსაკუთრებული ყურადღება ნეცკემ მიიპყრო 

თავისი ეგზოტიკურობის, ექსპრესიულობისა და გროტესკულობის გამო. შემდეგ დაიწყო მისი 

სიღრმისეული მეცნიერულ დონეზე  შესწავლა და კოლექციების შეგროვებაც. წინამდებარე ნაშრომში  

განხილულია ნეცკეს წარმოშობის ისტორია, მისი ევოლუციური განვითარება საუკუნეთა მანძილზე 

და დღევანდელი ადგილი იაპონურ ხელოვნებაში. ნაშრომში ხაზგასმულია ნეცკეს სიუჟეტების 

მჭიდრო ურთიერთობა მითოლოგიასთან, ლეგენდებთან, ბუდისტურ და შინტოისტურ 

სარწმუნოებასთან. 

 

21. მონღოლთა სახელმწიფოს დაარსებისთანავე (1206წ) ჩინგიზ ყაენი დამპყრობლური საგარეო 

პოლიტიკის განხორციელებას შეუდგა  როგორც დასაველთის, ისე აღმოსავლეთის მიმართულებით. 

აღმოსავლეთით მის მთავარ სამიზნეს მაღალგანვითარებული ჩინეთის იმპერია წარმოადგენდა. 

წერილობით წყაროებში (რაშიდ ად-დინის, პლანო კარპინის, რუბრუკისის და სხვა ავტორთა ნა 

შრომებში) დაცული ინფორმაციის თანახმად, ჩინგიზ ყაენმა ისარგებლა ჩინეთში არსებული 

გართულებული შიდა ვითარებით და 1211 წ. პირველი ლაშქრობა მოაწყო ჩრდილოეთ ჩინეთში. 

მონღოლებმა შეუფერხებლად გადალახეს ჩინეთის დიდი კედელი და ქვეყნის დარბევა-ძარცვას 

შეუდგნენ. რამდენადაც ჩინგიზ ყაენი თავის სიცოცხლეში ვერ მოესწრო მთელი ჩინეთის დაპყრობას, 

მისი პოლიტიკური კურსი ამ რეგიონში აქტიურად გააგრძელეს მისმა შთამომავლებმა. მისმა 

შვილიშვილმა ხუბილაიმ კი წარმატებით დააგვირგვინა ჩნეთის დაპყრობა და 1271 წელს მან ახალი 

დინასტიის დაარსება გამოაცხადა, რომელსაც ჩინური სახელწოდება - იუენ უწოდა ( რომელმაც 1368 

წლამდე იარსება) . მონღოლთა ბატონობას ჩინეთში უმძიმესი შედეგები მოჰყვა, დამუხრუჭდა ქვეყნის 

სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარება. ნაშრომში განხილულია მონღოლთა 

ბატრონობის ხანა  ჩნეთში და  მათი მმართველობის სპეციფიკური მახასიათებლები. 

22. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ აღმოსავლურ სამყაროს უდიდესი წვლილი მიუძღვის მსოფლიო 

ცივილიზაციის განვითარებაში. რელიგიური რწმენა-წარმოდგენებიც და ცივილიზაცია მისი თითქმის 

ყველა რეგიონში ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ყალიბდებოდა - როგორც ახლო, ისე შუა და 

შორეულ აღმოსავლეთში. უძველესი თვითმყოფადი ცივილიზაციებით გამოირჩეული ადგილი უკავია 

ირანს, ინდოეთს, ჩინეთს, უფრო მოგვიანებით პერიოდიდან - არაბულ სამყაროს, იაპონიას და 

აღმოსავლეთ აზიის სხვა ქვეყნებს. ნებიმიერი ისტორიული პერიოდის პოლიტიკურ-ეკონომიკური თუ 
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კულტურული ვითარების  სიღრმისეულად და ობიექტურად  წარმოსაენად ფრიად  მნიშვნელოვანია 

რელიგიური ასპექტების გათვალისწინება, რომელიც მუდამ უშუალო კავშირში იყო და არის 

კონკრეტულ ქვეყანაში მიმდინარე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან პროცესებთან. საუკუნეთა მანძლზე  

უცხო ელემენტების, მათ შორის რელიგიური სეგმენტის შეღწევა ამა თუ იმ  ეროვნულ კულტურაში 

თუ ქვეყანაში მკაცრი შინაგანი კანონების ჩარჩოებში მიმდინარეობდა, რაც რამოდენიმე ფაქტორით 

იყო განპირობებული. მათგან უმთავრესია კონკრეტული ეთნოსის განვითარების დონე, ადათ-წესები, 

რმენა-წარმოდგენები, მენტალობა, ასევე ქვეყნის ადგილმდებარეობა, მისი სამეზობლო, საგარეო 

ურთიერთობების ფორმები, კერძოდ, ეს ურთიერთობები კეთილმეზობლური და მშიდობიანი იყო თუ 

მტრული. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ცივილიზაციათა და კულტურათა ურთიერთგავლენის, 

რელიგიათშორისი დიალოგის საკითხები უნდა განიხილებოდეს არა განყენებულად, არამედ 

კონკრეტულ ისტორიულ პროცესებთან მჭიდრო კავშირში, რაც სხვადასხვა ფასეულობათა მთელი 

სპექტრის ერთობლიობას წარმოადგენს.  

აღმოსავლური სამყაროს დიდ სივრცეში საგანგებო ყურადღებას იმსახურებს ადრეულ შუა 

საუკუნეებში ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში მიმდინარე რადიკალური პოლიტიკურ-ეკონომიკური 

და იდეოლოგიური ძვრები, რის საფუძველზეც აღმოცენდა ე.წ. არაბულ-მუსლიმური კულტურა. 

მართალია იგი ორგანულად იყო დაკავშრებული ისლამთან და არაბთა დაპყრობით ომებთან VII-VIII 

საუკუნეებში. არაბების მიერ დაპყრობილი ქვეყნები (ირანი, სირია, პალესტინა, ბიზანტია, 

ჩრდილოთი აფრიკა, ცენტრალური აზია) სახელმწიფოებრივი და კულტურული განვითარების 

დონით სხვადასხვა საფეხურზე იმყოფებოდნენ, რაც განპირობებული იყო მათი ისტორიული 

წარსულითა და ტრადიციებით. რეგიონში ისლამის გავრცელების შემდეგ მუსულმანურმა კულტურამ 

თავისი კეთილდღეობის ზენიტს X საუკუნეში მიაღწია. შემდგომ პერიოდში კი აღნიშნულმა 

კულტურამ დაქვეითება დაიწყო და მისი ადგილი ე.წ. სპარსულ-მუსლიმურმა კულტურამ დაიკავა. 

ბუდიზმმა ახ.წ. I საუკუნეში  ჩინეთში შეაღწია, სადაც სათანადო ტრანსფორმაცია განიცადა 

ადგილობრივი ფილოსოფიურ-რელიგიურ მოძღვრებებთან - კონფუციონიზმთან და ტაოიზმთან 

შეთავსების ყალობით. რელიგიათშორის დიალოგს ჩნეთის მიწაწყალზე მოჰყვა კულტურათაშორისი 

ჰარმონიული სინთეზი. ასე რომ, დროთა ვითარებაში ბუდიზზმა ხსენებულ ადგილობრივ 

მოძღვრებებთან ერთად სინკრეტული ტრიადა შექმნა. ჩინეთიდან ბუდიზმმა კორეში შეაღწია, იქიდან 

კი - იაპონიაში ( ახ.წ. VI საუკუნის შუა ხანები). ბუდიზმის საშუალებით იაპონია კონტინენტზე 

გავრცელებული სკულპტურის, ხუროთმოძღვრების, ფერწერის და ხელოვნების სხვადასხვა  დარგების 

მაღალმხატვრულ ტექნიკას ეზიარა. ისევე როგორც ჩინეთსა და კორეაში, იაპონიაშიც ბუდიზზმა 

ტრანსფორმაცია განიცადა და რელიგიათაშრისი კლასიკური ნიმუში გამოიკვეთა ბუდიზმსა და 

ადგილობრივ უძველეს სარწმუნოებას - შინტოიზმს შორის.  შორეულ აღმოსავლეთში რელიგიური 

მოძღვრებების გავრცელების არეალი გვიჩვენებს, რომ  მათთვის დამახასიათებელი იყო ერთი 

ქვეყნიდან მეზობელ ტერიტორიებზე მიგრირება და გავრცელება, ასევე ერთ კონკრეტულ ქვეყანაში 

პარალელურ რეჟიმში თანაარსებობა და ურთიერთშორის დიალოგი.  

 

23. უზუნ ჰასანის საქართველოში შემოსევათა რაოდენობაზე და ამ შემოსევათა დათარიღებაზე 

განსხვავებული მოსაზრებაა მკვლევართა შორის. ფაქტია, რომ მესამე შემოსევა განხორციელდა 1462 

წლის შემდეგ, როდესაც თეთრბატკნიანთა მბრძაბებელმა მეორეჯერ ილაშქრა საქართველოში. ამ 

ლაშქრობიდან ყველაზე ახლო წლები, სადაც კვლავ ჩანს უზუნ ჰასანის საქართველოში შემოსვლა 

1465-1467 წლებია.  ირანელი ისტორიკოსი ჰასან რუმლუ `აჰსან ათ თავარიხში~ მოგვითხრობს, რომ 

(1466 წლის) გაზაფხულის დასაწყისში ფადიშაჰმა ჰასანმა ლაშქრობის დროშა საქართველოს მხარეზე 

დაძრა, მდინარე ევფრატი გადალახა და თამარაყისა და [ნამაყარის] იალაღებზე გაჩერდა. სომეხი 

ისტორიკოსი არაქელ დავრიჟეცი მართალია არ გადმოგვცემს ლაშქრობის ტერიტორიას, მაგრამ ამბობს 
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რომ `(1467 წელს) უზუნ ჰასანმა გაილაშქრა საქართველოს წინააღმდეგ და დაიპყრო იგი’. იგივეს 

მოგვითხრობს სომხური ანონიმი ქრონიკაც: `(1467 წელს) ჰასან ბეგმა გაილაშქრა საქართველოზე და 

წარტყვენა იგი’. ამ პერიოდში უზუნ ჰასანის საქართველოში შემოსევაზე გადმოგვცემს მუნეჯიმ ბაში: 

`ჰასან ბეგმა ჰიჯრის 871 წელს ქართველ ურწმუნოებზე საღვთო ომი გამოაცხადა .. საქართველოში 

სამგარის (სამღარის) ციხე აიღო და ახალციხე იქტაც სახით გაიხადა~. თუმცაღა ეს ცნობა უფრო 1458 

წლის უზუნ ჰასანის პირველ ლაშქრობას ეხება. ვ.მინორსკი მუნეჯიმ ბაშიზე დაყრდნობით 

გადმოგვცემს, რომ ჰიჯრის 871 წელს (1466-67) უზუნ ჰასანმა იმერეთში ილაშქრა და მრავალი ტყვე და 

ნადავლი ჩაიგდო ხელში. თუმცაღა აღნიშნული წყარო არაფერს ამბობს უზუნ ჰასანის იმერეთში 

ლაშქრობის შესახებ და პირდაპირ მითითებულია სამცხის დალაშქვრა. თეთრბატკნიანთა 

მბრძანებლის უზუნ ჰასანის საქართველოსი მესამე ლაშქრობის მიზეზი იმ პერიოდის მეფე-მთავართა 

დაპირისპირებაში შეიძლება ვეძებოთ. შესაძლებელია აღნიშნული Lლაშქრობა განხორციელებულიყო 

ყუარყუარეს გაძლიერების საპირისპიროდ.  

კვლევის ჩატარების საფუძველზე ჩვენ მივედით შემდეგ სავარაუდო დასკვნებამდე: 1.

 თეთრბატკნიანთა მბრძანებლის უზუნ ჰასანის საქართველოში ლაშქრობა განხორციელდა 

1466-67 წლებში. 2.   ლაშქრობის ადგილი იყო სამცხე და არა იმერეთი. 3. შესაძლებელია 

ლაშქრობის მიზეზი ყუარყუარეს გაძლიერება იყო. 4. შესაძლებელია უზუნ ჰასანის მოთხოვნით  

საათაბაგოს  ტახტი გადაეცა მის მცირეწლოვან შვილს ბაადურს.შესაძლებელია გიორგი VIII უზუნ 

ჰასანთან ერთად ბრძოლობს შავბატკნიანთა წინააღმდეგ 1467 წელს. 

 

24.  საზღვრების გახსნამ და პოლიტიკურ-ეკონომიკური თუ კულტურული ურთიერთობების 

გაღრმავებამ  განაპირობა ქართული საზოგადოების გაზრდილი ინტერესი თურქეთისადმი. ამჯერად 

ჩვენი დაინტერესების სფეროს წარმოადგენს კულტურა და კერძოდ თურქული ლიტერატურა. 

უკანასკნელ პერიოდში ქართველი თურქოლოგების მიერ განსაკუთრებული აქტივობით ითარგმნა 

ორჰან ფამუქის ნაწარმოებები. ეEს არც არის გასაკვირი, რადგან, როგორც ცნობილია, ორჰან ფამუქი 

პირველი თურქი მწერალია, რომელმაც 2006 წელს საკმაოდ ახალგაზრდამ (54 წლის ასაკში) 

დაიმსახურა ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში. ეს გახლდათ მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციის 

მქონე თურქული ლიტერატურის უდიდესი გამარჯვება. 

 დღეს ქართველ მკითხველს ვთავაზობთ ახალ სახელს, თანამედროვე თურქ ქალ მწერალსა და 

დრამატურგს ადალეთ აღაოღლუს, გაახლებთ მისი ერთ-ერთი პიესის ქართულ თარგმანს და მისი 

შემოქმედებიდან მიმოვიხილავთ პიესებს. მწერლის ბიოგრაფიის მოკლე მიმოხილვის შემდეგ იწყება 

მსჯელობა მისი შემოქმედების შესახებ. საფრანგეთსა და გერმანიაში მოგზაურობის შემდეგ 

დაინტერესდა აბსურდის თეატრით, ახლოდან გაეცნო ა.ადამოვის პირველ პიესებს. 85 წელს 

მიღწეული მხცოვანი მწერალი და დრამატურგი ადალეთ აღაოღლუ ამჟამად სტამბოლში ცხოვრობს.  

მის პიესებს კედევ ერთხელ თუ გადავავლებთ თვალს, დავინახავთ, რომ მას არ ტოვებს მუდმივი 

განახლების, ახალი ფორმების, ახალი თემების, ახალი თხრობის სტილის შემოტანის სურვილი. 

ადალეთ აღაოღლუ ერთი შეხედვით შიშველ ან ჩახლართულ თემას საოცარი ოსტატობით აგებს. 

ზუსტად ეს არის მისი პიესების საერთო დამახასიათებელი თვისება. როგორც შინაარსის, ასევე 

ფორმის   გადმოცემას იგი მთელი სერიოზულობით ეკიდება. მთელი მისი შემოქმედება 

გამსჭვალულია უკიდურესი პასუხისმგებლობის გრძნობით. ადალეთ აღაოღლუ ისეთივე  

სერიოზული დრამატურგია, როგორიც მწერალი, მოაზროვნე და ხელოვანი.  

 

4.6 თარგმანები 

 

№ ავტორი/ სტატიის სათა- ჟურნალის/ გამოცემის გვერდების 
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ავტორები ური, ISSN კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

რაოდენობა 

1 

 

ნინო დოლიძე 

/არაბისტიკის 

კათთედრა/ 

მაჰმუდ 

დარვიშის 

ლექსები 

„პირადობის 

მოწმობა“, 

„შეყვარებული 

პალესტინიდან“, 

„ქორწილები“, 

„ბოლო საღამოს 

ამ მიწაზე“, „ვინ 

ვარ მე 

გადასახლების 

გარეშე“, „მზა 

სცენარი“,   

„ლიტერატურული 

გაზეთი“, #10 (218)  

თბილისი, 2018, 

18-31 მაისი 

გვ.14-15 

2 ნინო ეჯიბაძე 

/არაბისტიკის 

კათედრა/ 

"ლექსი ვეფხისა 

და მოყმისა",  

ISSN 2298-0377 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1. პუბლიკაცია მაჰმუდ დარვიშის ხედვის დინამიკას ასახავს. შემოქმედების საწყის ეტაპზე 

ის პოლიტიკურ ლექსებს ქმნიდა. ამ დროს დაიწერა „პირადობის მოწმობა (1964) და 

„შეყვარებული პალესტინიდან“ (1966). 1980 წელს გამოქვეყნდა „ქორწილები“, სადაც პოეტი 

სიმბოლურად ქორწინდება პალესტინაზე და საქორწინო ღამე სიკვდილით მთავრდება. 90-

იანი წლებისთვის დარვიში უარს ამბობს ე.წ. „წინააღმდეგობის პოეზიაზე“. 1991 წელს 

დაწერილ ლექსში „ბოლო საღამო ამ მიწაზე“ საკუთარი მიწის დატოვებით გამოწვეული 

ტკივილი და ნოსტალგიური განწყობა ისრაელის წინააღმდეგ ბრძოლისკენ მოწოდებაში აღარ 

გადაიზრდება. მნიშვნელოვანი ხდება ხსოვნის თემა. „ვინ ვარ მე გადასახლების გარეშე?“ - ეს 

კითხვა საუკუნეების განმავლობაში შეიძლებოდა ებრაელებსაც დაესვათ. ერთ-ერთ ბოლო 

ლექსში „მზა სცენარი“ ჩნდება მესამე ძალა. „მტერი“ ებრაელთან მიმართებაში ირონიულად 

გამოიყენება. 

2. ლექსი ვეფხისა და მოყმისა (თარგმანი არაბულად) 

 

ცნობილი ფოლკლორული ლექსის მხატვრული თარგმანი არაბულად. თარგმანში 

წარმოდგენილია გარითმვის ელემენტები, თუმცა არაა დაცული სალექსო საზომი. რიგ 

შემთხვევაში გამოყენებულია არაბულ ლექსთწყობაში მოქმედი წესი, რომლის მიხედვითაც 

სალექსო ბწკარედის ბოლო სიტყვის თენვინი არ იკითხება. 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1 

 

გიორგი ლობჟანიძე 

/არაბისტიკის 

კათედრა/ 

Georgiens Herz ist… mit 

Poesie infiziert 

ISBEN: 978-3-95771-222-

6 

GrossenWahn Verlag, 

Berlin, Deutshcland 

165 

2 მამუკა ბუცხრიკიძე 

ებრაისტიკა-

არამეისტიკის 

კათედრა/ 

ვაჟა ფშაველა  

„ალუდა ქეთელაური“ 

ებრაული თარგმანი 

წინასიტყვაობით 

ისრაელი, თელ-

ავივი 

იტაი ბახურის 

გამომცემლობა 

 

3 ირინე ტატიშვილი 

/ასირიოლოგიის 

კათედრა/ 

ქართულ-ხეთური 

ლექსიკონი/Georgisch-

Hethitisches Wörterbuch 

ვარშავა 

გამომცემლობა: 

KEW 

260 

4 ირინე ტატიშვილი, 

 ნინო სამსონია 

/ასირიოლოგიის 

კათედრა/  

მიხეილ (მიხაკო) 

წერეთელი 

ზაფხულის მოკლე ღამე 

ვარშავა 

გამომცემლობა: 

KEW 

124 

5 ირინე 

ტატიშვილი, 

ნინო სამსონია 

/ასირიოლოგიის 

კათედრა/ 

(გამოსაცემად 

მომზადდა 

ასირიოლოგიის 

კათედრაზე) 

მიხეილ (მიხაკო) 

წერეთელი. 

„ვეფხისტყაოსანი“, 

გერმანული თარგმანი _ 

Schota Rusthweli,  Der 

Ritter Im Pantherfell 

ვარშავა 

გამომცემლობა: 

KEW 

250 

6 ირინე 

ტატიშვილი, 

ნინო სამსონია 

/ასირიოლოგი

ის კათედრა/ 

(გამოსაცემად 

მომზადდა 

ასირიოლოგიის 

კათედრაზე) 

   Michael von Tseretheli 

სიბრძნე-სიცრუისა“,  

გერმანული თარგმანი _ 

Die Weishet Der Luge  

ვარშავა 

გამომცემლობა: 

KEW 

210 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. წიგნი წარმოადგენს თანამედროვე ქართული პოეზიის მცირე ანთოლოგიას გერმანელი 

მკითხველისათვის. აერთიანებს 33 თანამედროვე ქართველი ავტორის 2-2 ლექსს. წიგნს ერთვის 

გიორგი ლობჟანიძის წინათქმა და ბოლოსიტყვაობა, ასევე ცნობები ანთოლოგიაში შესულ 

ავტორთა შესახებ. წიგნს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა გერმანულ პრესაში, ჩატარდა რამდენიმე 

პრეზენტაცია 2018 წელს გამართულ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ფარგლებში. დაიწერა 

რამდენიმე ვრცელი რეცენზია და გამოქვეყნდა სხვადასხვა ჟურნალში. 

 

2. ვაჟა ფშაველას „ალუდა ქეთელაური“. თარგმანი და წინასიტყვაობა ებრაულ ენაზე. წიგნი 

გამოიცა ისრაელში, ქალაქ თელ-ავივში, საქართველოს განათლებისა და კულტურის სამინისტროს 

დახმარებით. 
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3. ნაშრომი წარმოადგენს ქართულ-ხეთური ლექსიკონის (ი. ტატიშვილი, ქართულ-ხეთური 

ლექსიკონი, თბილისი, გამომცემლობა „ლოგოსი“, 2017) რედაქტირებულ ვერსიას, რომელიც 

სპეციალურად 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალისთვის გამოიცა ვარშავაში, 

გამომცემლობა KEW-ში.  

ქართულ-ხეთური ანბანურ-სემანტიკური ლექსიკონი შეიქმნა ხეთურ-ქართული ქართულ-

ხეთური ლექსიკონი ლექსიკონის (ი.ტატიშვილი, ხეთურ-ქართული ლექსიკონი, 1-8: A-Z; 9: 

შუმეროგრამები; 10: აქადოგრამები. თბილისი 2006-2014) ბაზაზე.  

ნაშრომი ქართულ ხეთური ლექსიკონის შექმნის პირველი ცდაა. აღსანიშნავია, რომ ქართულის 

გარდა, ხეთური ინვერსიული ლექსიკონი არსებობს მხოლოდ სამ ენაზე _ ფრანგულ, ინგლისურ, 

თურქულ ენებზე. 

ქართულ-ხეთური ლექსიკონის უპირველესი მიზანია, გაუადვილოს ქართველ სტუდენტებს 

ხეთური ენის დაუფლება მშობლიური ენის მეშვეობით. ლექსიკონი განკუთვნილია აგრეთვე 

ხეთური ენით ან ხეთურ-ქართული პარალელებით დაინტერესებული ნებისმერი პირისთვის. 

 

4. ირინე ტატიშვიილი, ნინო სამსონია. მიხეილ (მიხაკო) წერეთელი. ზაფხულის მოკლე ღამე 

ზაფხულის მოკლე ღამე შუმერული, აქადური და ხეთური რელიგიური და საიტერატურო 

ტექსტების კრებულია. ამ წიგნში მითხველი გაეცნობა მნათობებისადმი უძველესი შუმერული 

ლოცვების ნიმუშებს, რომელთაც საუკუნეების მანძილზე ინახავდა ზეპირსიტყვიერება, 

მოგვიანებით კი გადამწერებმა შუმერული ეპოსის ნაწილად აქციეს. მკითხველს ვთავაზობთ 

აგრეთვე კაცობრიობის ისტორიაში ცნობილი პირველი პოეტი ქალის ენხედუანას მიერ შქმნილ 

საგალობლებს, რომლებიც ქალღმერთ ინანას განადიდებენ. მათთან ერთად კრებულში შევიტანეთ 

ქალღმერთ იშთარისადმი ბაბილონის ერთ-ერთი მეფის ლოცვაც, რომელიც, უდავოდ, 

ძველბაბილონური პოეტური სიტყვის ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია. აქადური ლოცვების დიდი 

ნაწიილი კი მიხაკო წერეთლის ცნობილი გილგამეშიანიდან  არის ამოკრებილი. მკითხველს 

შესაძლებლობა ექნება, რომ კიდევ ერთხელ ეზიაროს ძველაღმოსავლურ სამყაროს ცნობილი 

მეცნიერის უზადო თარგმანების მეშვეობით. რაც შეეხება კრებულისთვის შერჩეულ ხეთურ 

ჰიმნებსა და ლოცვებს, ისინი, მხატვრული თვალსაზრისით, შეიძლება ნაკლებად საინტერესო 

მოგვეჩვენოს, მაგრამ გვხიბლავენ თავისი უშუალობით, გულწრფელობითა და სიღრმით. 

ზოგიერთი ხეთური ლოცვა ფილოსოფიური პროზის ნიმუშადაც კი არის მიჩნეული. 

ჩვენ შევეცადეთ, რომ ცალკეული ტექსტის მნიშვნელობა და მიზანდასახულება აგვესახა 

თითოეულისთვის წამძღვარებულ მოკლე შესავალში და იმედს გამოვთქვამთ, რომ 

ტექსტებისთვის დართული კომენტარები დაინტერესებულ მკითხველს დაეხმარება შინაარსის 

აღქმაში და გაარკვევს მას ისტორიულ თუ გეოგრაფიულ რეალიებში. წიგნი გამოიცა ვარშავაში 

სპეციალურად ფრანკფურტის 2018 წლის წიგნის ფესტივალისთვის. 
  

5. თსუ გამომცემლობის მიერ დასტამბული, მიხაკო წერეთლის „ვეფხისტყაოსნის“ გერმანული 

თარგმანი არის სრულიად საქართველოს საგანძური, რომელიც აქამდე საქართველოსთვის 

დაკარგული იყო. ეს გამოცემა ასევე  მნიშვნელოვანია  იმით, რომ მას ახლავს „ვეფხისტყაოსნის“ 

ზუსტი ტექსტი, რომელიც მიხაკო წერეთლის მიერ არის დაწმენდილი გადამწერების მიერ 

დაშვებული შეცდომებისგან“. ის  წარდგენილ იქნა ფრანკფურტის ბაზრობაზე.  

6.  სულხან-საბა ორბელიანის "სიბრძნე სიცრუისას" მიხაკო წერეთლისეული თარგმანი 1933 წელს 

ბერლინში ცნობილი ქართველი ემიგრანტის – არჩილ მეტრეველის სტამბაში დაიბეჭდა. 1980-იან 

წლებში ის ემიგრაციიდან ჩამოიტანა პროფესორმა გურამ შარაძემ და წიგნი მის პირად არქივში 

ინახებოდა. 1994 წელს, მეცნიერმა გერმანულად ნათარგმნი "სიბრძნე სიცრუისა" ემიგრანტული 

კოლექციის სხვა უნიკალურ გამოცემებთან ერთად უნივერსიტეტის ქართული ემიგრაციის 
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მუზეუმში განათავსა. "სიბრძნე სიცრუისას" წერეთლისეული თარგმანი საქართველოში 

პირველად გამოიცა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის მიერ. 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

დარეჯან 

გარდავაძე 

/არაბისტიკის 

კათედრა/ 

Interest in Oriental tales in 

Georgia and Persian and 

Arabic ways to enter these 

tales into Georgian literature. 

 (in Arabic)  

ISBN 978-9927-126-57-4 

Translation and 

Cultural diversity. 

The Arab and 

International 

Relations Forum,  

Qatar,  2018 pp. 139-146 

2 ნინო ეჯიბაძე 

/არაბისტიკის 

კათედრა/ 

 

 

 

 عن بناء الحكايات المصرية الشعبية

 

ISBN 978-617-7652-10-5 

Proceedings of the 

3rd International 

Conference of 

Literature of 

Arabic Literature 

კიევი, ტარას 

შევჩენკოს 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

გვ. 66-72 
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3 ნანა 

გელაშვილი 

/აღმოსავლეთის 

ისტორიის 

კათედრა/ 

Formation of Buddhist 

Culture in Japan 

JSPS KAKENHI grant number 

25243002 

Procedings of 

International 

Conference “ 

Dialogue between  

Georgia and 

Japan”  

June 28-29, 2017 

Tokyo, 

Publisher 

“University of 

Tokyo” 

გვ.41-52 

4 ნანა 

გელაშვილი 

/აღმოსავლეთის 

ისტორიის 

კათედრა/ 

К вопросу об интерпретации 

некоторых сведений 

Сефевидского источника 

«Зейл-и Тарих-и Алам-арай-

и Аббаси» 

ISBN 978-9952-37-083-6 

Материалы 

Международной 

науч. 

Конференции 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

востоковедения» 

посвященной  

памяти акад. З.М. 

Буниятова ,  

17-18,10.2017 

Баку, “Papirus 

NP” 

გვ.13-18 

5 მარიამ ჩაჩიბაია 

/ებრაისტიკა-

არამეისტიკის 

კათედრა/ 

Some Aramaic Inscriptions in 

Georgia  

 

Aram Society for 

Syro-

Mesopotamian 

Stu¬dies, Aram 

Forty Seventh 

Interna¬tional 

Conference, The 

Aramaeans B. C.: 

History, 

Literature, and 

Archeology. 

Proocidings 

The Oriental 

Institute, the 

University of 

Oxford 

 

6 მარიამ ჩაჩიბაია 

/ებრაისტიკა-

არამეისტიკის 

კათედრა/ 

On Some Christological 

Terms in Old Georgian 

Translations of the Gospel  

XIth Congress of 

the European 

Association for 

Jewish Studies 

Proocidings  

Kraków, Poland  

 

 

 

 

7 მარიამ ჩაჩიბაია 

/ებრაისტიკა-

არამეისტიკის 

კათედრა/ 

Aramaic Writing in Georgia 

(Iberia) and Armenia. 

2nd Lisbon 

International 

Conference on 

Humanities and 

Social Science 

(ICSSH) 

Proocidings  

Lisbon  

 

 

8 ნანული 

კაჭარავა 

/თურქოლოგიის 

კათედრა/ 

შოთა რუსთაველი და მისი 

„ვეფხისტყაოსანი“თურქულ 

სალიტერატურო სივრცეში 

ISBN 976-605-81933-1=4 

შოთა 

რუსთაველის 

850-ე 

წლისთავისადმი 

მიძღვნილი 

 ანკარა, პელინ 

ოფსეტ 

397-436 

(ქართულ 

და 

თურქულ 

ენებზე) 



40 
 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მოხსენებათა 

კრებული, 12-14 

მაისი, დუზჯე 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1. სტატიაში განხილულია აღმოსავლური კრებულების (ქილილა და დამანა, ათას ერთი ღამე 

და სხვ.) პოპულარობის მიზეზები მეთვრამეტე-მეცხრამეტე საუკუნეების საქართველოში, 

ქართულ კულტურულ სივრცეში ამ კრებულთა შემოსვლის არაბულ-სპარსული გზები და 

მათი წაბაძვით შექმნილი ე.წ. თავისუფალი თარგმანები. განსაკუთრებული ყურადღება აქვს 

დათმობილი აღმოსავლური თხრობის ტრადიციებს, როცა ფოლკლორული გადმოცემები 

ორიენტირებულია მთხრობელებზე. ერთი მხრივ, მთხრობელი იჩენს ტენდენციას, 

იდენტიფიკაცია მოახდინოს გადმოცემის ავტორთან და მეორე მხრივ, არ იძლევა მკაფიო 

მითითებას, რომელიც ზუსტად განსაზღვრავდა მთხრობელსა და ავტორს შორის 

განსხვავებას. ეს პრობლემაა წამოჭრილი ზემოაღნიშნულ სტატიაში და რამდენიმე კრებულის 

მაგალითზე განხილული. 

 

2. სტატია ეხება არაბულ ფოლკლორულ ზღაპრებს; იგულისხმება საკუთრივ ფოლ-კლორი, 

რომელსაც სტანდარტიზება არ განუცდია. მასალა ჩაწერილია ეგვიპტის სხვა¬დასხვა 

რეგიონში სტატიის ავტორის, ან სხვა მკვლევრების მიერ უშუალოდ ადგილობრივი 

ინფორმანტებისგან. წარმოდგენილია ზღაპართა ანალიზი არა ლიტერატურათმცოდნეობით, 

არამედ – ლინგვისტურ ჭრილში. გამოყოფილია მყარი გამოთქმები, რომლებიც ტექსტის 

სტრუქტურაში გამყოფი მარკერების ფუნქციით შეიძლება გავიაზროთ. საბოლოოდ, 

დადგენილია ფოლკლორული, არასტანდარტიზებული, ეგვიპტური ზღაპრის ფორმულა. 

 

3. იაპონიაში ბუდიზმმა ახ.წ. მე-6 საუკუნეში კორეიდან შეაღწია. მე-8 საუკუნის იაპონური 

ისტორიულ-მითოლოგიური თხზულების „ იაპონური ქრონიკების“ ცნობით, 552 წ. 

იაპონიაში კორეის ელჩობა ჩავიდა, რომელმაც იმპერატორს სხვა საჩუქრებთან ერთად, ბუდას 

მოოქროვილი ქანდაკება და სხვადასხვა ბუდისტური სიწმინდეები მიართვა. ელჩობის 

შემადგენლობაში მყოფმა ბუდისტმა ბერებმა კი ბუდიზმის ქადაგების ნება ითხოვეს. იმ 

მოტივით, რომ ბუდას სახელზე აღვლენილ ლოცვებს უდიდესი მაგიური ძალა ჰქონდა და 

შესაბამისად, იაპონელ ერს ბედნიერებას და კეთილდრეობას მოუტანდა. მმართველი 

ელიტის დიდი ნაწილი მაშინვე მიემხრო აღნიშნულ წინადადებას და აქედან გამომდინარე, 

ბუდიზმმა წარმატებით დაიწყო გავრცელება იაპონიაში. 

ხაზგასასმელია, რომ კონტინენტიდან იაპონიაში შეღწეულ ბუდიზმს მისი თანმდევი 

კულტურის გავრცელება მოჰყვა. ბუდიზმის მეშვეობით იაპონია ეზიარა კონტინენტზე 

აღმოცენებულ არქიტექტურის, სკულპტურის , სახვითი ხელოვნების დახვეწილ და 

მაღალმხატვრულ კულტურას. მე-7-8 სს. იაპონიაში ბუდისტური კულტურის მძლავრი 

აყვავების ხანას წარმოადგენდა. 

 

4. მე-17 საუკუნის სპარსულ ისტორიოგრაფიაში უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია 

ისქანდერ-ბეგ თორქემანს, რომელიც უმეტესწილად მუნშის სახელით მოიხსენიება. 

წარმოდგენილი პუბლიკაცია ეძღვნება ხსენებული ავტორის საისტორიო ნაშრომში 

„გაგრძელება“ („ზეილ“) საქართველოს შესახებ არსებული ცნობების წარმოჩენას და მათ 

კრიტიკულ ანალიზსს. „ზეილ“ წარმოადგენს ისქანდერ მუნშის ფუნდამენტური ნაშრომის 

„აბასის ქვეყნის დამამშვენებელი ისტორიის“ გაგრძელებას და მოიცავს შაჰ სეფი I- ის ზეობის 
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ხანის (1629-1642) ისტორიას. „გაგრძელება“ შეიცავს მრავალ საინტერესო ცნობას 

საქართველოსა და სეფიანთა სახელმწიფოში მოღვაწე ქართველების შესახებ. მათგან 

განსაკუთრებით საყურადრებოა: გ. სააკაძის ოსმალეთში გაქცევა და მისი აღსასრული 1629 

წელს, სიმონ მეფის (1619-1631) მოკვლა ზურაბ არაგვის ერისთავის მიერ, თეიმურაზ მეფის 

მოღვაწეობასთან დაკავშირებული ამბები, მისი და დაუდ-ხან უნდილაძის მიერ ირანის შაჰის 

წინააღმდეგ ორგანიზებული აჯანყება 1632 წელს, უნდილაძეთა საგვარეულოს უკანასკნელი 

დღეების აღწერა, ქართლში როსტომ-ხანის მოღვაწეობის პირველი პერიოდი და სხვა. 

„გაგრძელებაში“ მოთხრობილი ზემოთ ჩამოთვლილი ამბები შედარებულია პარალელური 

ცნობების შემცველ ქართულ, ევროპულ, სპარსულ, თურქულ, სომხურ, რუსულ წერილობით 

წყაროთა მონაცემებთან, რის საფუძველზეც გამოტანილია სათანადო დასკვნები. 

 

5. არამეული წარწერების პალეოგრაფიული შესწავლა და ისტორიული რეალიების 

გათვალისწინება საშუალებას იძლევა, თუნდაც დაახლოებით, მათი დათარიღებისა.  

       საქართველოში არსებული არამეული წარწერების ენის საკითხი სადავო და 

პრობლემურია, წარწერების მცირე ფრაგმენტების გამო. ერთი ან ორი სიტყვა ამის 

საშუალებას ყოველთვის არ იძლევა. დღემდე ყველაზე კარგად შესწავლილია არმაზის 

სტელა, თუმცა, წაკითხვისთანავე ის სადავო გახდა. აკად. გ. წერეთელი, რომელმაც 

პირველად შეისწავლა ბილინგვის არამეული ტექსტის ენა, არ მიიჩნევდა ტექსტის ენას 

ცალსახად არამეულად და აღნიშნავდა საწინააღმდეგო ისეთ ფაქტებსაც, რომლებიც საშუალო 

ირანულისთვის იყო დამახასიათებელი. ცნობილი ირანისტის, ვ.ჰენინგის თანახმად 

წარწერების ენა ირანული იყო, რომელმაც არამეული იდეოგრამები გამოიყენა, თუმცა, ერთი 

ნაწილი ირანელი მკვლევრებისა მიიჩნევდა, რომ ტექსტის ენა არამეული იყო. 

 

6. ახალი აღთქმა შეიქმნა იუდეურ დიასპორასა და ბერძნულ-რომაულ წარმართულ წრეებს 

შორის. ელინიზებულ იუდეურ წრეებში შექმნილი ქრისტიანობის საფუძველი - ახალი 

აღთქმა დიდად არის დამოკიდებული „ძველ აღთქმაზე“. ის ებრაიზმები, რომლებიც ასე 

მრავლად არის სეპტანტაში, ახალ აღღქმაში თითქმის ყველგან მოიპოვება. ქრისტიანულმა 

რელიგიამ ახალი ცნებები შექმნა და ძირითადად აიღო არსებული სიტყვები და 

განსაკუთრებული, მისთვის საჭირო მნიშვნელობებით აღჭურვა ისინი. როგორც ჩანს ასევე 

უნდა მომხდარიყო ქართულ სინამდვილეშიც.  

 

7. ძვ.წ.III  - ახ. წ.III - სს-ში იბერიაში გამოიყენებოდა არამეული და ბერძნული ენები 

სათანადო დამწერლობით, რომელთაც საჭირო შემთხვევაში (კანცელარიასა თუ სხვ.) 

იყენებდნენ ქართველები, როგორც ამას აკეთებდნენ პართიაში, სადაც არშაკიდების ხანაში 

ასევე გამოიყენებოდა ბერძნული და არამეული. ანალოგიური ვითარება უნდა ყოფილიყო 

სომხეთში. როგორც ჩანს, საქართველოს და სომხეთის წარწერები არამეულად არის 

დაწერილი და არამეულადვე იკითხებოდა, ან ქართული ტექსტი არამეულის მეშვეობით 

ალოგლოტოგრაფიულად გადმოცემულია ქართულადვე წასაკითხად. არსებული მასალის 

მიხედვით არამეულ წარწერებთან დაკავშირებით დღეისათვის სხვა მოსაზრებათა 

არგუმენტაცია გაძნელდება. 

 

8. პირველად თურქულ სალიტერატურო სივრცეში შოთა რუსთაველი და მისი 

„ვეფხისტყაოსანი“ გამოჩნდა აჰმეთ ოზქან მელაშვილის წიგნში „საქართველო“. წიგნი 

გამოცემულია 1968 წელს სტამბოლში თურქულ ენაზე. აქ მოთავსებულია წერილი „ქართული 

ლიტერატურა“, სადაც მოკლედ, ქრონოლოგიურად  საუბარია ქართულ ლიტერატურაზე. 

წიგნში თამარის ეპოქაზე საუბრისას სხვა მწერლებთან ერთად ნახსენებია შოთა რუსთაველი 

და მისი „ვეფხისტყაოსანი“, ხოლო წინა გვერდზე მოთავსებულია ვ. იოჰანსენის მიერ 
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შესრულებული პორტრეტი წარწერით: XII ს.-ე. დიდი ქართველი მწერალი შოთა 

რუსთაველი. გავიდა ხანი და 1977 წელს ჟურნალ „ჩვენებურში,“ რომელიც თავიდან 

სტოკჰოლმში გამოდიოდა, დაიბეჭდა სტატია თამარ მეფის ეპოქის შესახებ. აქ ნათქვამია, რომ 

XII ს-ში ქართულმა კულტურამ შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნით“ მიაღწია თავისი 

განვითარების უმაღლეს წერტილს. იქვე, შემდეგ გვერდზევე გამოჩნდა ნაწყვეტი პოემიდან, 

თარგმნილი თვით აჰმეთ ოზქან მელაშვილის მიერ.აჰმეთ ოზქან მელაშვილი წლების 

განმავლობაში დაუღალავად და მოთმინებით თარგმნიდა ამ ნაწარმოებს; გამოყენებული აქვს 

„ვეფხისტყაოსნის“ როგორც ორიგინალი, ასევე ფრანგულიდან და აზერბაიჯანულიდან 

თარგმნილი ვარიანტები და ჟურნალ „ჩვენებურში“ იწყება თურქულად თარგმნილი პოემის 

ბეჭდვა.1988 წელს სტამბოლში გამოიცა წიგნი „ეშმაკის ქვა.წიგნის ბოლოში, „ახლო 

მომავალში გამოსაქვეყნებელი წიგნები“ ნაწილში მოცემულია ცნობა იმის შესახებ, რომ აჰმეთ 

ოზქან მელაშვილის მიერ თარგმნილია „ვეფხისტყაოსანი,“ მაგრამ ჯერ არ არის გამოცემული. 

აქვე ვკითხულობთ, რომ თაჰსინ სარაჩი ფრანგულიდან თარგმნის „ვეფხისტყაოსანს“ და 

დამთავრებისთანავე იგეგმება მისი დაბეჭდვათურქულად  თარგმნილი სრული 

“ვეფხისტყაოსანი” პირველად გამოიცა 1991 წელს  ქ. სამსუნში.  მთარგმნელი გახლავთ 

სამსუნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ეთნიკური ქართველი ბილალ 

დინდარი და ზეინელაბედინ მაკასი. სტატიაში აღნიშნულია ყველა ის შემთხვევა, სადაც 

ოდესმე თუ გამოჩენილა რუსტაველის სახელი თუ პორტრეტი. თურქულ პერიოდიკაში შოთა 

რუსთაველისა და მისი პოემის შემდეგი გამოჩენა მოხდა 1997 წელს ჟურნალ „მამულის“ მე-3 

ნომერში.აქ გამოქვეყნდა ეთნიკური ქართველის, ისმაილ იერგუზის მეტად საინტერესო 

სტატია „შოთა რუსთაველი და „ვეფხისტყაოსანი.“შემდეგი გამოჩენა შოთა რუსთაველისა 

შედგა 2001 წელს, როდესაც ჟურნალმა „ჩვენებურმა“ 2001 წლის აპრილ-ივნისის ნომრის 

ყდაზე დაბეჭდა შოთა რუსთაველის ძეგლის ფოტოსურათი.ეს ძეგლი დგას მოსკოვში, 

მოქანდაკე გახლავთ მერაბ ბერძენიშვილი. 2003 წლის ისევ აპრილ-ივნისისა და ივლის-

სექტემბრის ჟურნალ „ჩვენებურის“ ორ ნომერში, შესაბამისად გაგრძელებით გამოქვეყნდა 

ულაშ ბაშარ გეზგინის სტატია „ქართული ლიტერატურა I“ და „ქართული ლიტერატურა II“. 

ავტორი მოკლედ, მაგრამ შესაშური პროფესიონალიზმით მიმოიხილავს ქართულ 

ლიტერატურას დასაწყისიდან „ვეფხისტყაოსნის“ ჩათვლით. შემდეგი მნიშვნელოვანი 

პერიოდული ჟურნალი გახლდათ “ფიროსმანი.“ „ფიროსმანის“ მე-5 ნომრის ყდაზე გამოჩნდა 

შოთა რუსთველის ფერადი პორტრეტი და ხოლო ჟურნალში სამი სტატია „ვეფხისტყაოსნის“ 

შესახებ თავისი ილუსტრაციებით.პირველი სტატია გახლავთ მაკა ელბაქიძის „რუსთაველი 

და მისი „ვეფხისტყაოსანი.“მეორე სტატია - „სიყვარულის, პატრიოტიზმისა და გმირობის 

ლეგენდა“- ეკუთვნის ეთნიკურად ქართველ თურქეთელ ავტორს ნაზიმ თაბანს.მესამე 

სტატიის „ნავროზობა ვეფხისტყაოსანში“ ავტორებია შურედინ მემედლი და გულნარა 

გოჯა.და ბოლოს, ჟურნალ „ფიროსმანის“ მე-10 ნომერში გამოქვეყნებულია დათო 

ტურაშვილის არაჩვეულებრივი წერილი - ჩემი „ვეფხისტყაოსანი.“ყოველივე ზემოთ თქმულს 

თუ გადავხედავთ, დავინახავთ, რომ თურქულ სალიტერატურო სივრცეში (რასაკვირველია, 

პოემის თურქულად თარგმანის გარდა) შოთა რუსთაველსა და მის პოემაზე 3-4 ფურცელზე 

მეტი სიდიდის წერილი არ გამოქვეყნებულა, ისიც მხოლოდ ჟურნალებში „ჩვენებური,“ 

„მამული,“ და „ფიროსმანი“, რომლებიც თურქეთში მცხოვრებ ქართველთა მიერ დაარსებულ 

პერიოდიკას წარმოადგენდა და შესაბამისად ამ ხალხის მდიდარი ფენის მიერ 

სპონსორდებოდა. მაგრამ აქ ანგარიშგასაწევია წიგნი „საკითხავები ქართულ ენასა და 

ლიტერატურაზე“ თურქულ ენაზე, სადაც შოთა რუსთაველსა და „ვეფხისტყაოსანს“ მთელი 

თავი ეძღვნება. წიგნის ავტორი გახლავთ შავი ზღვის საერთაშორისო  უნივერსიტეტის 

თურქოლოგიის კათედრის გამგე პროფესორი ილიას უსთუნერი. რამდენადაც ჩვენთვის 

ცნობილია, ჰასან ჩელიქს დიდი ხანია დასრულებული აქვს „ვეფხისტყაოსნის“ პწკარედული 

თარგმანი (ჯერ კიდევ თბილისში ყოფნისას, ქალბატონ ლია ჩლაიძესთან ერთად).  იგი ახლა 
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გულმოდგინედ და ბეჯითად პოემის პოეტურ თარგმანზე მუშაობს. დუზჯეს 

უნივერსიტეტის რექტორატის თაოსნობით ქართულ და თურქულ ენაზე დაიბეჭდა 

„ვეფხისტყაოსნის“ აფორიზმები, მთარგმნელი თქვენი მონა-მორჩილი.  

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

დარეჯან გარდავაძე 

/არაბისტიკის კათედრა/ 

ბინარული ოპოზიცია: 

მატერიალისტური დასავლეთი 

და სულიერი  აღმოსავლეთი 

მეოცე საუკუნის აღმოსავლურ 

მწერლობაში  

(ლიტერატურული 

პარალელები: თავფიკ ალ-

ჰაქიმის „ჩიტი 

აღმოსავლეთიდან“ და ორჰან 

ფამუქის „მდუმარე სახლი“) 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გიორგი 

წერეთლის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის ყოველწლიური 

სამეცნიერო  კონფერენცია 

„ახლო აღმოსავლეთი და 

საქართველო“; 2018  წლის 20-

22 დეკემბერი 

2 დარეჯან გარდავაძე 

/არაბისტიკის კათედრა/ 

არაბული ლიტერატურა 

ზეპირსიტყვიერი და 

სამწერლობო ტრადიციების 

მიჯნაზე 

შოთა რუსთაველის 

საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის 

მხარდაჭერით მიმდინარე 

კვლევითი პროექტის -

„აღმოსავლეთი და დასავლეთი 

ქართულ ხალხურ ზღაპრებში. 

ზეპირი და ლიტერატურული 

ტრადიციები“ ფარგლებში 

გამართული ვორკშოპი; 

თბილისი, თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი; 

2018  წლის 11-12 დეკემბერი 

3 დარეჯან გარდავაძე 

/არაბისტიკის კათედრა/ 

რუსთველის აფორიზმების 

ქართულ-არაბული ვარიანტები 

„ვეფხისტყაოსნის“ ნიზარ 

ხალილის არაბული თარგმანის 

მიხედვით 

Georgian-Arabic Versions of 

Rustaveli Aphorisms According to 

the Arabic Translation of "The 

Man in the Panther's Skin" by 

Nizar Khalil 

კოტე წერეთლის სახელობის 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

„სემიტოლოგიური ძიებანი-2“ 

თბილისის მუზეუმების 

გაერთიანების სოსო და კოტე 

წერეთლების მემორიალური 

მუზეუმი 

2018 წლის 15-17 ოქტომბერი 

4 მაია ანდრონიკაშვილი სიტყვა და კომპოზიტი კოტე წერეთლის სახელობის 
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/არაბისტიკის კათედრა/ სალიტერატურო არაბულში და 

ინკორპორაციული ელემენტი 

ეგვიპტურ დიალექტში 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

„სემიტოლოგიური ძიებანი-2“ 

თბილისის მუზეუმების 

გაერთიანების სოსო და კოტე 

წერეთლების მემორიალური 

მუზეუმი 

2018 წლის 15-17 ოქტომბერი 

5 მარიამ ნანობაშვილი 

/არაბისტიკის კათედრა/ 

XVI საუკუნის იტალიელი 

პილიგრიმის, ბარბონე 

მოროზინის, ცნობები 

ქართველთა შესახებ 

პალესტინაში 

ოქსფორდის უნივერსიტეტისა 

და შოთა რუსთაველის 

საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის 

„საქართველოს შემსწავლელი 

მეცნიერებების“ ერთობლივი 

საერთაშორისო კონფერენცია, 

16 ივლისი, 2018 წელი, 

თბილისი 

6 ნინო დოლიძე  

/არაბისტიკის კათედრა/ 

ზეპირსიტყვიერების კვალი 

კლასიკურ არაბულ მაკამებში 

11.12.18-12.12.18 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

7 ხათუნა თუმანიშვილი 

/არაბისტიკის კათედრა/ 

„ენათშორისი პარალელების 

ძიების საკითხისათვის 

ბილინგვურ პარემიულ 

ფონდებში“ 

(არაბული და ქართული 

მასალის ანალიზზე 

დაყრდნობით) 

 

 

II საერთაშორისო კონფერენცია 

- „სემიტოლოგიური ძიებანი“ 

15-17 ოქტომბერი, 2018წ. 

ქ.თბილისი, მუზეუმების 

გაერთიანება, საქართველოს 

პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკა. (საკონფერენციო 

მასალები დაბეჭდილია, გვ.:56-

57) ISBN 978-9941-8-0565-3 

8 ნინო ეჯიბაძე 

/არაბისტიკის კათედრა/ 

არაბული ენის აღწერის 

ზოგიერთი პრობლემა და 

თანამედროვე პერსპექტივები  

 

 

 

ქართულ-აღმოსავლური 

კულტურულ-ისტორიული 

ურთიერთობები და 

თანამედროვე გამოწვევები.  

თბილისის თავისუფალი 

უნივერსიტეტი, არაბული 

ქვეყნებისა და ისლამური 

სამყაროს შემსწავლელი 

ცენტრი, თბილისი, 24 მაისი. 

freeuni.edu.ge/ge/freeunievents 

9 ნინო ეჯიბაძე 

/არაბისტიკის კათედრა/ 

ერთი თანამედროვე ტენ-

დენციის შესახებ არაბულში 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
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(ალ-იდაფას კონსტრუქცია)  

 

XII  სამეცნიერო კონფერენცია, 

13-14 ივნისი. www.tsu.edu.ge 

10 ნინო ეჯიბაძე 

/არაბისტიკის კათედრა/ 

ამორფული hā არაბულში 

(წინასწარი შენიშვნები) 

სერგი ჯიქიას 120 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია, თსუ, 24 

დეკემბერი 

11 თეა შურღაია 

/ირანისტიკის კათედრა/ 

 

The Contributions of Georgian 

Iranologists to Iranian Folklore 

Studies (Achievements, 

Challenges, and Perspective) 

15-18 მარტი,  

თბილისი 

8th Biennial Convention of the 

Association for the Study of 

Persianate Societies 

12 თეა შურღაია 

/ირანისტიკის კათედრა/ 

 

ირანში მცხოვრები 

ქართველების ფოლკლორის 

შესწავლის მდგომარეობა და 

პერსპექტივები 

თბილისი, 11-12 დეკემბერი 

ვორკშოპი „აღმოსავლეთი და 

დასავლეთი ქართულ ხალხურ 

ზღაპრებში (ზეპირი და 

ლიტერატურული 

ტრადიციები“ 

13 მარიკა ჯიქია 

/თურქოლოგიის კათედრა/ 

მურმან  ლებანიძის  პოეტური  

ლექსიკის  ზოგიერთი საკითხი 

29.06.2018 

შოთა რუსთაველის  

სახელობის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი  

14 ელისაბედ ბჟალავა/ 

თურქოლოგიის კათედრა/ 

თურქული ენის სწავლების 

სირთულეები და მათი 

გადაჭრის გზები 

15-17 თებერვალი 2018  

თბილისი  

15 დალი 

ჩიტუნაშვილი/არმენოლოგ

იის კათედრა/,  

ციცინო გულედანი, ხათუნა 

გაფრინდაშვილი, ნათია 

მიროტაძე, ირმა 

ხოსიტაშვილი 

ქართული პალიმფსესტები 

ხელნაწერთა ეროვნულ 

ცენტრში 

ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, თბილისი, 28-30 

ივნისი 

16 ირინე ტატიშვილი 

/ასირიოლოგიის კათედრა/ 

 

 

 

 

 

 

ლითონი ხათურ ლექსიკაში საერთაშორისო კონფერენცია: 

„საქართველო უძველესი 

მეტალოგენური კერა (აჭარა). 

უახლესი აღმოჩენები, 

კონტაქტები აღმოსავლურ 

ცივილიზაციებთან, 

ნოვაციები, პერსპექტივები“. 

25-28. VI. 2018 

ბათუმი. 

17 ნინო სამსონია ძვ.წ. II ათასწლეულის საერთაშორისო კონფერენცია 
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/ასირიოლოგიის კათედრა/ 

ვახტანგ ლიჩელი 

 

 

 

 

ალალახის გლიპტიკის 

სამხრეთშუამდინარული და 

სამხრეთკავკასიური 

ტენდენციები 

 

 

 

 

 

 

 

_საქართველოს უძველესი 

მეტალოგენური კერა (აჭარა), 

უახლესი აღმოჩენები, 

კონტაქტები აღმოსავლურ 

ცივილიზაციებთან, 

ნოვაციები, პერსპექტივები.  

თსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტი, ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

18 ნანა გელაშვილი 

/აღმოსავლეთის ისტორიის 

კათედრა/ 

აშშ არმიის გენერალ დუგლას 

მაკარტურის მოღვაწეობა 

შორეულ აღმოსავლეთში 

ამერიკისმცოდნეობის მე-19 

საერთაშორისო კონფერენცია 

მიძღვნ. საქართველოში 

ამერიკისმცოდნეობის 

დაარსების 20 წლისთავისადმი 

და ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახლემწიფო უნივერსიტეტის  

100 წლის იუბილესადმი.  

თბილისი-თსუ, 2018,17-19 

მაისი 

19 ნანა გელაშვილი 

/აღმოსავლეთის ისტორიის 

კათედრა/ 

იაპონიის პოლიტიკური 

გაერთანება (1571-1603) 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

მე-12 სამეცნიერო კონფერენცია 

მიძღვნილი პირველი 

ქართული უნივერსიტეტის 

დაარსების 100 წლის 

იუბილესადმი. 

თბილისი-თსუ, 2018, 13-14 

ივნისი 

20 ნანა გელაშვილი 

/აღმოსავლეთის ისტორიის 

კათედრა/ 

Japanese Studies at Tbilisi State 

University 

International Scientific 

Conference “Cross-cultural 

Studies: Emic-Etic Correlation in 

Research and Teaching  

Tbilisi- TSU 9-10 September 

21 ნანა გელაშვილი 

/აღმოსავლეთის ისტორიის 

კათედრა/ 

კონტინენტური ზეგავლენის 

სპეციფიკური მახასიათებლები 

იაპონიაში 

 შორეული აღმოსავლეთის 

რეგიონმცოდნეობის IV   

სამეცნიერო კონფერენცია: „ 

შორეული    აღმოსავლეთის 

ქვეყნები და საქართველო : 
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ისტორიული წარსული  და 

სამომავლო გამოწვევები  

გამოწვევები“, მიძღვნ. ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის  

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 100 წლის 

იუბილესადმი  

თბ- თსუ, 19-20 ნოემბერი, 

2018 

22 ნანა გელაშვილი 

/აღმოსავლეთის ისტორიის 

კათედრა/ 

იაპონიის პოლიტიკური 

კურსის პრიორიტეტები 

ტოკუგავას ეპოქაში (1603-1867) 

 აკად. სერგი ჯიქიას 

დაბადებიდან 120 წლის 

იუბილესადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

თბილისი - თსუ, 24-25 

დეკემბერი, 2018 

23 მირიან მახარაძე 

/აღმოსავლეთის ისტორიის 

კათედრა/ 

თეთრბატკნიანთა ტომის 

პირველი ურთიერთობები 

საქართველოსთან 

მეორე საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი: ქართულ-

თურქული ურთიერთობები 

(შუა საუკუნეებში ქართულ-

თურქული ურთიერთობები). 

30.10.2018-01.11.2018. გორის 

სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი. გორი, 

საქართველო 

24 გიული ალასანია 

/აღმოსავლეთის ისტორიის  

კათედრა/ 

თურქეთი სირიის სამოქალაქო 

ომში 

პროფ. თამაზ ბერაძის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი X 

ყოველწლიური  კონფერენცია 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 

მოხსენების საქართველოს 

უნივერსიტეტი. თბილისი. 1 

ივნისი, 2018. 

25 გოჩა ჯაფარიძე 

/აღმოსავლეთის ისტორიის 

კათედრა/ 

არაბულ- ისლამური 

წარმოდგენები საქართველოსა 

და ქართველების შესახებ 

 

შორეული აღმოსავლეთის 

რეგიონმცოდნეობის IV   

სამეცნიერო კონფერენცია: „ 

შორეული    აღმოსავლეთის 

ქვეყნები და საქართველო : 

ისტორიული წარსული  და 

სამომავლო გამოწვევები  

გამოწვევები“, მიძღვნ. ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის  

თბილისის სახელმწიფო 
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უნივერსიტეტის 100 წლის 

იუბილესადმი  

თბ- თსუ, 19-20 ნოემბერი, 

2018 

26 მარიამ ჩაჩიბაია 

/ებრაისტიკა-არამეისტიკის 

კათედრა/ 

არამეული თარგუმები და 

პეშიტა 

თსუ, აკად. მარიამ 

ლორთქიფანიძის 

დაბადებიდან 95 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საიუბილეო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

27 მარიამ ჩაჩიბაია 

/ებრაისტიკა-არამეისტიკის 

კათედრა/ 

სირიულენოვანი ქრისტიანები 

და ისლამი 

თსუ, აკად. სერგი ჯიქიას 

დაბადებიდან 120 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია, 24-

25 დეკემბერი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

5.  ბარბონე მოროზინი XV-XVI საუკუნეთა მიჯნაზე ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა. 1523 წლიდან 

იგი ვენეციის კონსული იყო დამასკოში. მანამდე მან არაერთხელ იმოგზაურა მახლობელ 

აღმოსავლეთში, მათ შორის სირიასა და ლიბანში. 1514 წელს მოროზინი საპილიგრიმოდ 

იმყოფებოდა პალესტინაში. ეს მოვლენა მან დაწვრილებით აღწერა  წიგნში „მოგზაურობა წმინდა 

მიწაზე“, რომელიც დღემდე სრულად გამოცემული არ არის და შემონახულია ერთადერთ 

ხელნაწერში ვენეციაში წმ. მარკოზის ბიბლიოთეკაში (Ms. Svayer, Ital. VI, 6). მოროზინის აღწერაში 

ნათლად ჩანს, რომ XVI საუკუნის დასაწყისში ქართველები ჯერ კიდევ მყარად იყვნენ 

დამკვიდრებულნი წმინდა მიწაზე. გარდა იმისა, რომ მათ ჰქონდათ თავიანთი საკუთარი ეკლესია 

(ჯვრის მონასტერი), ისინი სრულად განმგებლობდნენ გოლგოთის მთაზე ჯვარცმის ადგილას, 

რომლის სიახლოვეს საცხოვრებელიც ჰქონდათ; ასევე მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ქართველები 

სწირავდნენ მაცხოვრის შობის ეკლესიაში არა მხოლოდ წინადაცვეთის სამლოცველოში, რომელიც 

მათ ეკუთვნოდა, არამედ ღვთისმსახურებას ბერძნებთან ერთად აღავლენდნენ მთავარ 

საკურთხეველში. 

მოხსენება წაკითხულ იქნა ინგლისურ ენაზე. კონფერენციასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, 

პროგრამა, თეზისები, სრული პრეზენტაციები იხ.: http://www.rustaveli.org.ge/geo/saqartvelos-

shemstsavleli-metsnierebebis-ertoblivi-saertashoriso-konferentsia 

 

6. აბასიანთა ეპოქაში, როდესაც მაკამა ჩამოყალიბდა როგორც ჟანრი, ლიტერატურის ორივე 

სახეობა თანაარსებობდა – ზეპირიც და წერილობითიც. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ამ პერიოდში 

შექმნილი წერილობითი ლიტერატურა ზეპირსიტყვიერების დაღს ატარებდა. მაკამებს, როგორც 

პროზაულ ნარატიულ ძეგლს, იმთავითვე შემსრულებლობის, წარმოდგენის, პრეზენტაციის 

კონტექსტი ჰქონდა.   

http://www.rustaveli.org.ge/geo/saqartvelos-shemstsavleli-metsnierebebis-ertoblivi-saertashoriso-konferentsia
http://www.rustaveli.org.ge/geo/saqartvelos-shemstsavleli-metsnierebebis-ertoblivi-saertashoriso-konferentsia
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მოხსენებაში ყურადღება გამახვილებულია არა მოარულ სიუჟეტებზე ან ფოლკლორის გავლენაზე, 

რაც შინაარსის თვალსაზრისით განიცადა კლასიკურმა არაბულმა მაკამამ, არამედ შუა 

საუკუნეების მხატვრული პროზის ამ ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ჟანრში გამოყენებულ  

ფორმალურ ხერხებზე (ფიქტიური ისნადი, ციკლურობა, ე.წ. ნარატიული პერფორმანსი...), რაც 

უშუალოდ ზეპირ ტრადიციებთან არის დაკავშირებული. 

 

8.        არაბოფონურ სამყროში, ცნობილია, მწვავედ დგას სალიტერატურო არაბულის 

არასათანადო ცოდნის ან უცოდინრობის პრობლემა. ხშირად საუბრობენ, რომ ამ მდგომარეობის 

დარე¬გუ¬ლირების საშუალებაა არაბულის შემდგომი მოდერნიზება და მისი მიახლოება 

სასაუბრო ენასთან. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში დავდგებით უფრო რთული პრობლემის – კლასიკურ 

არაბულზე შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის სრული გაუცხოების ფაქტის – წინაშე. მეორე 

მხრივ, სალიტერატურო არაბულის მოდერნიზებული ვარიანტი, ე.წ. სტანდარტ ენა, 

ფუნქციონირებს, მაგრამ ამას მდგომარეობა არ განუტვირთავს, პირიქით, გარკვეული 

თვალსაზრისით, კომპლექსურობაც კი დაუმატა. მოხსენებაში წარმოდგენილია შეთავაზება 

მდგომარეობის რეგულირების საშუალების შე¬სახებ, კერძიოდ:  მოდერნიზება არა არაბული ენის, 

არამედ – არაბულის, როგორც მშობლიური ენის, სწავლების სფეროში. დღეს არაბულის, როგორც 

მშობლიური ენის, წავლებისას გა-მოიყენება მეთოდიკა თავის დროს შემუშავებული ძალიან 

სპეციფიკური მსმენელისთვის, რაც მიუღებელი აღმოჩნდა თანამედროვე მიზნებისთვის. 

მიზანშეწონილი ჩანს არა-ბულის აღწერისთვის არსებული ორივე (ევროპული და არაბული) 

მიდგომის სინთეზი-რება; ყოველი კონკრეტული საკითხისთვის უნდა გადაწყდეს, რომელია 

აღწერის თვალსაზრისით უფრო ა) მარტივი, ბ) უნივერსალური და გ) უკეთ მიესადაგება სწორედ 

არაბულის სპეციფიკას. მოხსენებაში კონკრეტული მაგალითების ანალიზის საფუძველზე 

მოცემულია აღნიშნული შეთავაზების ზოგადი მოდელი. 

9. სალიტერატურო არაბული ენა, დიალექტების სოციოლინგვისტური როლის მკვეთრი 

აქტუა¬ლიზებიდან გამომდინარე, განიცდის გარკვეულ გავლენას ამ უკანასკნელთა მხრიდან, რაც 

აისახება მორფოლოგიის, მორფოსინტაქსის, ორთოგრაფიის და ა.შ. სფეროში. სასაუბრო არაბულის 

წიაღში მიმდინარე პროცესების უშუალო ანარეკლია სალიტერატურო ენაში ალ-იდაფას 

კონსტრუქციასთან დაკავშირებული თანამედროვე მოვლენებიც, რომელთა ანალიზზეცაა 

კონცენტრირებული მოხსენება. 

ალ-იდაფას კონსტრუქცია თანამედროვე არაბულში ცალკე დაკვირვების საფუძველს ქმნის. ეს 

კონსტრუქცია სალიტერატურო ენაში კუთვნილების გამოხატვის ყველაზე აქტიურ საშუალებად 

შეიძლება განვიხილოთ. დიალექტები მას უპირისპირებენ ალტერნატიულ საშუალებებს, 

კლასიკური ნორმები დარღვეულია. შედეგად – სასაუბრო არაბულში ალ-იდა¬ფას კონსტრუქციის 

რედუქციის მოწმენი ვხდებით. ეს პროცესი ენაში ჯერაც ვითარდება. დიალექტური მოვლენები 

აისახება ალ-იდაფას კონსტრუქციის ხმარებაზე სალიტერატურო ენაშიც. აქ ყურადღებას იქცევს, 

ერთი მხრივ, ისეთი ცვლილებები, რომლებიც გრაფიკაშიც იჩენს თავს, და, მეორე მხრივ – 

ცვლილებები, რომელთა აღწერა მხოლოდ ორთოეპიაშია შესაძლებელი. საბოლოოდ, სასაუბრო 

ენიდან ინსპირირებული ზოგიერთი შეცდომა მკვიდრდება სალიტერატურო ენაში და 

პრაქტიკულად უკვე ნორმას ქმნის. 

 

10. მოხსენება წარმოადგენს პირველადი აპრობაციის მცდელობას უფრო ფართო კვლევის 
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ნაწილისა, რომელიც, თავის მხრივ, მიზნად ისახავს არაბულში ზოგიერთი ბგერის (და შესაბამისი 

გრაფემის) საკითხის შესწავლას, რომელთაც პირობითად, გამომდინარე მათი სპეციფიკიდან, 

"ამორფულს" ვუწოდებთ. ამჯერად მოხსენება კონცენტრირებულია ყე-ლისმიერ ყრუ ნაპრალოვან 

hā-სა და მის შესაბამის გრაფემაზე. დასკვნები მიღებულია კლასიკური და თანამედროვე 

სტანდარტ არაბულის, ასევე – არაბული დიალექტების მასალის ანალიზის საფუძველზე. 

გათვალისწინებულია სხვა სემიტურ ენათა ზოგიერთი მონაცემიც.   

ყელისმიერი ყრუ ნაპრალოვანი hā არაბულში შეიძლება კვალიფიცირდეს, როგორც "ამორფული", 

რადგან: ადვილად იკარგება (ამოვარდება), ჩნდება (ისეთ ფორმებში, სადაც მი¬სი არსებობა არაა 

განპირობებული რაიმე გრამატიკული ან სემანტიკური მიზეზით), გა-ნიცდის სუბსტიტუციას, 

ზოგჯერ – პრაქტიკულად კარგავს ფონემატურ სიტყვათგანმასხვავებელ ფუნქციას და ქმნის 

შესაბამის ემფატიკურ ან ჰომორ¬განულ თანხმოვნებთან წყვილს მინიმალური განსხვავებით 

სემანტიკაში. მოხსენებაში წარმოდგენილია ზემოთ ჩამოყალიბებული თეზისის საარგუმენტაციო 

მასალა. ყურადღება გამახვილებული იქნება, ასევე, hā-ს შესაბამისი გრაფემის სპეციფიკასა და მის 

თანმხლებ მოვლენებზე არაბულ ორთოგრაფიაში. 

 

11. მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ ირანული ფოლკლორისადმი ინტერესი საქართველოში 

ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ ფოლკლორისტული კვლევები ხშირად დამხმარის როლში 

გამოდიოდა სპარსულ-ქართული ლიტერატურული ურთიერთობის პრობლემატიკის 

შესწავლისას. ეს ვითარება განსაკუთრებით თვალსაჩინოა „შაჰნამეს“ ქართული ვერსიების შესახებ 

არსებულ პუბლიკაციებში. სპარსული ფოლკლორული მასალა მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა 

ორიგინალური ქართული ლიტერატურული ძეგლების კვლევისთვისაც. დღემდე 

პერსპექტიულად რჩება სპარსული ხალხური დასთანებისა და მათი ქართული ვერსიების 

შეპირისპირებითი ანალიზი, რასაც საფუძველი ჩაუყარა ა. გვახარიას შრომებმა.  

ირანულენოვანი ხალხების ზეპირსიტყვიერების გათვალისწინება და ცოდნა აუცილებელია 

ქართული და კავკასიური ფოლკლორის მკვლევართათვის, ამდენად, მათ შრომებშიც არის 

გამოთქმული მოსაზრებები, რომლებიც ირანული ფოლკლორის კვლევისთვის მნიშვნელოვანია.  

ძალზე პერსპექტიულია მდიდარი სპარსული პოეტური ფოლკლორისა და ირანული ხალხური 

თამაშების ქართულ მასალასთან შეპირისპირებითი კვლევა. ამ დროს გასათვალისწინებელი 

იქნება ირანში მცხოვრების ქართული წარმოშობის მოსახლეობის ფოლკლორული ტრადიციებიც. 

მოხსენებაში ხაზგასმულია ირანსა და დანარჩენ მსოფლიოში ქართველი მკვლევრების ნაშრომების 

ცნობადობის ამაღლებისა და პოპულარიზაციის აუცილებლობა.  

  

12. მოხსენებაში აღინიშნა, რომ უკანასკნელ ხანებამდე ირანში მცხოვრებ ქართველთაგან 

ძირითადი ყურადღება ჩვენში ფერეიდნელ ქართველებს ეთმობოდათ, რადგან სწორედ მათ 

მოახერხეს მშობლიური ენის მეტ-ნაკლებად შენარჩუნება. გილანში, ხორასანსა და ირანის სხვა 

რაიონებში მიმოფანტულ თუ კომპაქტურად დასახლებულ ქართველთა ყოფის, კულტურის, 

დღევანდელი მდგომარეობის თანმიმდევრული და კომპლექსური შესწავლა ჯერ კიდევ მომავლის 

საქმეა. ცოტა ხნის წინათ მაზანდარანი - ქართველებით დასახლებული კასპიისპირა რეგიონი 

ირანში - უკვე გახდა ქართველ ირანისტთა კვლევის ობიექტი. საინტერესო აღმოჩნდა მათი 

მუსიკალური ფოლკლორიც, რაც ქართველ ეთნომუსიკოლოგებსაც დააინტერესებს.  

მიუხედავად იმისა, რომ ფერეიდნელი ქართველების შესახებ ცნობები უკვე მე-19 საუკუნის 
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მიწურულიდან გვხვდება (ლ. აღნიაშვილი), ხოლო სადღეისოდ ამ მიმართულებით საკმაო 

სამეცნიერო ლიტერატურა და ფაქტობრივი მონაცემები დაგროვდა, ფერეიდნელების ფოლკლორი 

(რომ არაფერი ვთქვათ სხვა რაიონებში მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებზე) კვლავ მხოლოდ 

დამხმარე მასალად რჩება დიალექტოლოგებისა და ეთნოლოგებისათვის, ფოლკლორისტების 

სათანადო ყურადღება კი ჯერ არ დაუმსახურებია.   

ფაქტბრივი მასალის წარმოდგენისა და ანალიზის გზით მოხსენებაში ნაჩვენები იყო ირანში 

მცხოვრები ეთნიკური ქართველების ფოლკლორის კვლევის პერსპექტიულობა, ამ კვლევაში 

ირანისტებისა და სპარსული ენის სათანადოდ მცოდნეთა აქტიური მონაწილეობის 

აუცილებლობა. ირანისტებთან თანამშრომლობა და გუნდური მუშაობა დაეხმარება ქართველ 

დიალექტოლოგებსა და ეთნოლოგებს მცდარი მოპოვებული მასალის ადეკვატურ ანალიზში. 

ირანის ქართველთა ფოლკლორის კვლევა მნიშვნელოვანი იქნება არა მხოლოდ ქართული და 

სპარსული ფოლკლორის შესწავლისათვის, არამედ,  ზოგადად, ქართველოლოგიის, ირანისტიკის, 

ეთნოფოლკლორისტიკისა და ეთნოლინგვისტიკის, კულტურის ისტორიის და სხვ. 

სპეციალისტებისთვისაც.    

 

13. ქართული ენისა და განსაკუთრებით მისი დიალექტების კვლევისას გასათვალისწინებელია 

ერთი გარემოება: რიგ ისტორიულ ვითარებათა გამო ქართული ენის ორ სეგმენტს  –  ინგილოურსა 

და იმერხეულს  –  განვითარება უხდებოდა ერთმანეთთან ახლო მდგომი აზერბაიჯანულისა და 

ანატოლიური თურქულის გარემოცვაში.  ისმის საკითხი: ეროვნული მასალა (ერთი მხრივ, ინგი-

ლოური, მეორე მხრივ  –  იმერხეული, ტაოური, მაჭახლური თუ ჩვენებურების მეტყველება) ამ 

ორი თურქული ენის როგორ გავლენას განიცდის –   რამდენადმე ერთნაირს თუ დიდად განსხვა-

ვებულს?  როგორც ჰერელები, ისე დასავლელები უპრობლემოდ წარმოთქვამენ L-სა და P-ს; ფუძე-

თანხმოვნიანმა სახელებმა სახელობითის -ი ფორმანტი ვერ შეინარჩუნეს; ენათა ზემოქმედების 

არე უპირატესად ლექსიკაა, თუმცა თურქულ გარემოში მოქცეულ ქართულ დიალექტებში დას-

ტურდება თითო-ოროლა თურქული გრამატიკული მოდელი:  ინგილოები ინტენსივს აზერბაი-

ჯანული მოდელით აწარმოებენ: წი-მ-წითელი, ფე-მ-ფეხშოლა,უ-მ-უმარილო, კო-მ-კოხე, ცა-მ-ცა-

რიელი და სხვ. იმერხეველებთან, ტაოელებთან, ნიგალელებსა თუ მაჭახელას მკვიდრებთან ამგვა-

რი წარმოება არ შეგვხვედრია;   ჩვენებურების მეტყველებაში ხშირია: აქში, მაქში, იქში, რაც 

კალკია თურქული burada/orada/ şurada-სი; ეს კი ინგილოურში არ გვხვდება. მოხსენებაში 

წარმოვაჩენთ ამგვარი ფაქტებს.   

 

14. ყურადღება გამახვილებულია თურქული ენის სწავლების სირთულეებზე და მათი გადაჭრის 

გზებზე. 

 

15. მოხსენებაში საუბარი იყო ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცულ პალიმფსესტებზე, მათი 

იდენტიფიკაციის, დათარიღებისა და გამოცემის პრობლემებზე. მომხსენებლებმა თემატურად 

წარმოადგინეს პალიმფსესტებში წარმოდგენილი ტექსტები,  განისაზღვრა მათი რედაქციულობა. 

მოხსენებაში ასევე ნაჩვენები იყო რამდენად მნიშვნელოვანია პალიმფსესტების შესწავლა და 

გამოქვეყნება ძველი ქართული თარგმნილი ლიტერატურის ისტორიის შესწავლის ჭრილში. 

 

16.  ძვ.წ. III ათასწლეულის მეორე ნახევრის ბოღაზქოის, ალაჯა ჰუიუქის, ალიშარ ჰუიუქის, 

ჰოროზთეფეს მაღალგანვითარებული  არქეოლოგიური ძეგლები საინტერესო ინფორმაციას 
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გვაწვდის ხათებთან ლითონის წარმოების შესახებ. არქეოლოგიურ მონაცემებს კარგად ეხმიანება 

ძვ.წ. II ათასწლეულის ხეთური წერილობითი ტრადიციაც.  

ხეთურ ტექსტებში შემორჩენილი ხათური ლექსიკის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ხათებს საკმაოდ 

მაღალ დონეზე უნდა ჰქონოდათ განვითარებული სხვადასხვა ლითონის წარმოება.  

მოხსენებაში განხილულია ხეთურ ტექსტებში, მათ შორის ხათურ-ხეთურ ბილინგვებში, 

დადასტურებული სხვადასხვა ლითონის აღმნიშვნელი ხათური ტერმინები, აგრეთვე 

მელითონეობის ამსახველი სიტყვები, მაგალითად: ḫapalki (= AN.BAR) „რკინა“; ḫuzzaššai(l) (= 

SIMUG.A) „მჭედელი“; kinawar (= URUDU) “სპილენძი“; tetekuzzan  GUNNI „სადნობი ღუმელი (?)“; zipaḫ 

„დანა, სატევარი“ (=? GÍR); DHaššamili „ღვთაებრივი მჭედელი“ და სხვ. 

აღნიშნული ტერმინების საკვლევად, მოხსენებაში გამოყენებულია შესაბამისი ხეთური და ხათური 

ტექსტობრივი მასალა, გაანალიზებულია  კონტექსტები, რომლებშიც მელითონეობასთან 

დაკავშირებული ხათური სიტყვებია დადასტურებული. 

 

17. გრაკლიანის  ასტრალური საბეჭდავები ასევე ძვ.წ. II ათასწლეულის II ნახევარს განეკუთვნებიან 

და ანალოგიური კვეთის ტექნიკითაა შესრულებული -  წვრილი ბურღის ხმარებით, რომლებიც 

ასევე წრეებშია ჩასმული. იგოეთის ასტრალური საბეჭდავების დიზაინი, ალალახის ანაბეჭდების 

იკონოგრაფიასთან შედარებით, სქემატურია და მხოლოდ ასტრალური სიმბოლიკით 

შემოიფარგლება. აღსანიშნავია, რომ ასტრალური საბეჭდავების ნიმუშები ძალიან მწირია და 

ძირითადად ანაბეჭდების სახით არის შემორჩენილი., რაც ფაქტიურად ალალახის საკუთრებად 

რჩება. ამ მხრივ, საქართველოს ტერიტორიაზე ანალოგიური ნიმუშების აღმოჩენა, მეტად 

მნიშვნელოვანია. გრაკლიან გორაზე, ბოლო წლებში აღმოჩენილი ასტრალური საბეჭდავები 

ნიმუშებითაა წარმოდგენილი, რომლებზეც ალალახის ანაბეჭდებისთვის სახასიათო კვეთის 

ტექნიკა ფიქსირდება. ანალოგიური სურათია გრაკლიან გორაზე აღმოჩენილ ურუქისა და ჯემდეთ-

ნასრის პერიოდის საბეჭდავების შემთხვევაშიც. ამ შემთხვევასიც, შედარებით შუამდინარულთან, 

იკონოგრაფია მარტივია და მხოლოდ ორნამენტით შემოიფარგლება.  

არსებული სურათი მიანიშნებს, რომ სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც დღესდღეობით  წინა აზიის 

კულტურულ ნაწილად მოიაზრება, ვრცელდებოდა სამხრეთ შუამდინარული ტენდენციები, 

რომლის  კიდევ ერთ მტკიცებულებად, ალალახის ანაბეჭდებიც შეიძლება ჩაითვალოს. 

 

18.  აშშ-ს სამხედრო ისტორიაში გამორჩეულად მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს გენერალ დ. 

მაკარტურის (1880-1964), რომელიც  აღიარებულია ერთ-ერთ უნიჭიერეს მთავარსარდლად. დიდ 

სამხედრო დამსახურებათა გამო როგორც დასავლურ, ისე აღმოსავლურ ფრონტებზე, ის უამრავი 

მედლითა და ორდენით იყო დაჯილდოებული. ამჯერად ყურადღება ფოკუსირებულია  

მაკარტურის მოღვაწეობაზე აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, სადაც მან ორ 

ათეულზე მეტი წელი გაატარა და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა აშშ-ს პოზიციების 

გასაძლიერებლად რეგიონში. თავდაპირველად, 1923-1927 წლებში ის ფილიპინებზე მსახურობდა. 

1941 წელს მაკარტური აშშ-ს შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლად დაინიშნა შორეულ 

აღმოსავლეთში და სწორედ ის ხელმძღვანელობდა მოკავშირეთა სამხედრო ძალებს პერლ-

ჰარბორზე იაპონელთა თავდასხმის დროს, ასევე - მოკავშირეთა კონტრშეტევებს  ახალ გვინეაში. 

მანვე გაათავისუფლა საბოლოოდ ფილიპინები იაპონელებისგან 1945 წლის თებერვალში. ამით 

მოკავშირეთა შეიარაღებულმა ძალებმა ახალი სტრატეგიული პლაცდარმი შეიძინეს იაპონიის 
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წინააღმდეგ მიმართული შემდგომი ღონისძიებებისათვის. მაკარტურის შემდგომი სამხედრო 

მღვაწეობა იაპონიაში გაგრძელდა აშშ-ს საოკუპაციო ძალების მთავარსარდლის რანგში, სადაც მან 

ექვს წელიწადში გეგმაზომიერად და წარმატებით განახორციელა ოკუპაციის ძირითადი მისია,   

ქვეყნის დემილიტარიზაცია და დემოკრატიზაცია (მათ შორის იყო იაპონიის ახალი 

კონსტიტუციის  მიღება), მეორე ეტაპზე კი - ეკონომიკის აღორძინება-სტაბილიზაცია. მაკარტურმა 

უკანასკნელი საბრძოლო ოპერაციები კორეის ომში (1950-1953) განახორციელა, როდესაც 

ჩრდილოეთ კორეამ იერიში მიიტანა სამხრეთ კორეაზე. მაკარტურმა, რომელიც გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციის მთავარსარდლად დაინიშნა, სწრაფად მოიგერია თავდასხმა, თუმცა აშშ-ს 

პრეზიდენტმა ტრუმენმა 1951 წელს ის თადარიგში გადაიყვანა. ამის მიზეზი ის იყო, რომ  

მაკარტური საბრძოლო ოპერაციების გაგრძელებას და ჩინეთის წინააღმდეგ ბირთვული ომის 

დაწყებას მოითხოვდა. აშშ-ში დაბრუნების შემდეგ, ის პრეზიდენტ ეიზენჰაუერის მრჩეველი 

გახდა სამხედრო საკითხებში, სიცოცხლის  ბოლო წლები კი მემუარების წერაში გაატარა. 

გენერალი დ. მაკარტური 1964 წლის 5 აპრილს გარდაიცვალა, ის სამხედრო პატივით იქნა 

დაკრძალული ქ. ნორფოლკში. საბრძოლო ოპერაციების  დაგეგმვისა და წარმოების 

განსაკუთრებული ტალანტის გამო, მისმა თანამედროვეებმა მას „ომი ღმერთი“ უწოდეს, 

იაპონიაში კი მას „უგვირგვინო იმპერატორადაც“ კი მოიხსენიებდნენ. 

19. იაპონიის პოლიტიკური გაერთიანების პროცესი მე-16 საუკუნის მეორე ნახევარში დაიწყო, 

როდესაც ხელისუფლების სათავეში გავლენიანი ფეოდალური საგვარეულოს წარმომადგენელი 

ოდა ნობუნაგა (1573-1582) მოვიდა. ეს იყო გამორჩეულად ნიჭიერი მთავარსარდალი, გულადი 

მეომარი და გულმხურვალე პატრიოტი. ერთმანეთის მიყოლებით წარმოებული  წარმატებული 

საომარი ოპერაციების წყალობით, მან მოწინააღმდეგე  ფეოდალური დაჯგუფებები დაამარცხა, 

მთელი რიგი ტერიტორიები შემოიერთა და საბოლოოდ ქვეყნის გაერთიანება შეძლო. ამიტომაც ის 

ისტორიაში იაპონიის პირველი გამაერთიანებლის სახელით შევიდა.  

 ქვეყნის ცენტრალიზაციის მიზნით, თავისი ზეობის  პერიოდში ნობუნაგამ ფართო სპექტრის 

მომცველი მნიშვნელოვანი რეფორმები გაატარა. საამისოდ ის არ ერიდებოდა არც ინოვაციების 

შემოღებას და ექსპერიმენტებს, რამაც საბოლოო ჯამში ქვეყნისათვის სასიკითო შედეგები 

გამოიღო. ამ ჭრილში ყურადღებას იმსახურებს მისი რელიგიური პოლიტიკა. კერძოდ, 

სახელმწიფოს სავაჭრო-ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, ნობუნაგა მფარველობას 

უწევდა იმხანად იაპონიაში პირველად გამოჩენილ ევროპელებს  - პორტუგალიელ ვაჭრებს 

(რომლებსაც იქ ცეცხლსასროლი იარაღი შეჰქონდათ) და კათოლიკე მისიონერებს. რადიკალურად 

განსხვავებული ურთიერთობა ჰქონდა მას ბუდისტურ სამღვდელოებასთან. ამის მიზეზი ის იყო, 

რომ ნობუნაგას პოლიტიკური კურსი ხელისუფლების ცენტრალიზაციაზე იყო ორიენტირებული, 

მსხვილი ბუდისტური მონასტრები კი  გამუდმებით ექიშპებოდნენ მას და სეპარატიზმისკენ 

ისწრაფვოდნენ. აქედან გამომდინარე, ნობუნაგა ყველა ღონეს მიმართავდა (შეიარაღებული 

სისხლისმღვრელი შეტაკებების ჩათვლით) მათი ზღვარგადასული უფლებების შესაკვეცად.  

თავისი რეფორმატორული მოღვაწეობის გამო, 1582 წელს ნობუნაგა მოწინააღმდეგეთა 

შეთქმულების მსხვერპლი გახდა. როდესაც მოულოდნელად ალყაში მოქცეულმა, მან შექმნილი  

გამოუვალი მდგომარეობა გააცნობიერა,  როგორც ღირსეულმა მეომარმა რაინდმა,  ჰარაკირის 

გზით თავი მოიკლა.  

ნობუნაგას წილად ხვდა იაპონიის გაერთიანების  ყველაზე რთული - საწყისი  ეტაპი, რასაც მან 

წარმატებით გაართვა თავი. სწორედ მან შექმნა ის მყარი ფუნდამენტი, რომელზე დაყრდნობითაც 
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იაპონიის  მომდევნო  - ტოკუგავას დინასტიამ (1603-1867) ხელისუფლების სათავეში მოსვლის 

შემდეგ, ნობუნაგას მიერ დაწყებული ქვეყნის გაერთიანების პროცესი წარმატებით დააგვირგვინა. 

 

20. მოხსენება ეძღვნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იაპონისტიკის მიმართულების 

ფუნქციონირების და სამომავლო პერსპექტივის საკითხებს. თსუ-ში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტში 2007 წლიდან 

ფუნქციონირებს ახალი განხრა „ შორეული აღმოსავლეთის რეგიონმცოდნეობა“, რომლის 

უმთავრეს მიმართულებას წარმოადგენს იაპონისტიკა. საქართველოს ამჟამინდელი 

მრავალმხრივი საერთაშორისო ურთიერთობების ფონზე უაღრესად აქტუალური გახდა 

სხვადასხვა რეგიონების კომპლექსურად შესწავლა. სწორედ ამ კუთხით საგანგებო ყურადღებას 

იმსახურებს იაპონია, რაც განპირობებულია მისი მზარდი პოტენციალით და როლით მსოფლიოს 

გლობალური პრობლემების გადაწყვეტის საქმეში. ამიტომაც ძალზე მნიშვნელოვანია იაპონური 

ენის, იაპონიის ისტორიულ-კულტურილი ფენომენის და სხვა პრობლემატიკის აკადემიურ 

დონეზე შესწავლა. ახალი რეალობის გათვალისწინებით ამ ამოცანის გადაჭრა ძალუძს თსუ-ს 

კვალიფიციური კადრების მომზადების საფუძველზე. ხაზგასასმელია, რომ ახალი დარგის მიმართ 

იკვეთება არა მხოლოდ დიდი ინტერესი, არამედ საჭიროება, რამდენადაც იაპონისტიკა 

მოიაზრება დიდი პოტენციალის მქონე სპეციალობად საქართველოში. ამის დასტურია ის, რომ 

სტუდენტთა რაოდენობა ჩვენს მიმართულებაზე ყოველწლიურად მატულობს. აღსანიშნავია, რომ 

ამ კკუთხით ზღვა მასალაა, რომელიც შესწავლას და კვლევას ელის. 

 

21. მოხსენებაში წარმოდგენილია კონტინენტური, უმთავრესად ჩინეთის ზეგავლენის 

სპეციფიკური მახასიათებლები იაპონიში ისტორიულ წარსულში. ხსენებული პროცესი ძვ. წ. მე-3 

საუკუნიდან ახ. წ. მე-8 ს.-ის მეორე ნახევრამდე გრძელდებოდა. იაპონია ეზიარა ჩნური 

ცივილიზაციის მონაპოვრის თითქმის ყველა სეგმენტს, იგი მოიცავდა სოციალურ-ეკონომიკურ, 

პოლიტიკურ დაკულტურის სფეროებს. იაპონელთა დამოკიდებულება უცხო ცივილიზაციის 

ელემენტების მიმართ თავისებურებებით გამოირჩეოდა. კერძოდ, უცხო ელემენტების გადმოღებას 

წმინდა პრაგმატული ხასიათი ჰქონდა ანუ ხდებოდა მხოლოდ იმ სეგმენტების გათავისება, რაც 

საჭირო იყო კონკრეტული ისტორიული განვითარების მოცემულ ეტაპზე ქვეყნისათვის. ამის 

საფუძველზე, კონტინენტური ცივილიზაციის სხვადასხვა კომპონენტები კრეატიულად 

გარდაიქმნებოდა და თანდათან იაპონური რეალობის შემადგენელი ნაწილი ხდებოდა. 

ხაზგასასმელია, რომ ისტორიული განვითარების შემდგომ საფეხურზე იაპონია გარეშე 

ზეგავლენისგან მთლიანად გათავისუფლდა და დამოუკიდებელი გზით, თანაც აღმასვლით 

განაგრძო განვითარება. 

22. იაპონიის ისტორიაში გამორჩეულად საინტერესო და მნიშვნელოვან პერიოდს წარმოადგენს 

ტოკუგავას დინასტიის მმართველობის ხანა (1603-1867). ეს იყო შიოგუნატის ანუ სამხედრო-

ფეოდალური მმართველობის რიგით მესამე და უკანასკნელი დინასტია, რომლის ძირითად 

საყრდენ ძალას სამურაების სამხედრო ფენა წარმოადგენდა. ახალი დინასტიის ფუძემდებელი იყო 

ხსენებული საგვარეულოს ყველაზე გავლენიანი წარმომადგენელი ტოკუგავა იეიასუ, რომელმაც 

ახალი პოლიტიკური კურსის განხორციელება დაიწყო ქვეყანაში.. ტოკუგავას დინასტიის 

მმართველობის უმთავრეს პრიორიტეტებს წარმოადგენდა იმპერატორის ჩამოშორება 

პოლიტიკური საქმეებისგან და დასავლური სამყაროსგან ქვეყნის იზოლაცია, რაც შემდეგი 

ფაქტორებით იყო განპირობებული: ევროპის დიდი სახელმწიფოების მხრიდან პოლიტიკური 



55 
 

ექსპანსიის საფრთხე, რაც პერსპექტივაში დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დაკარგვას 

მოასწავებდა. არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო ქვეყნის იდეოლოგიური საფუძვლების - 

შინტოიზმისა და ბუდიზმის ეროზიის რეალური საშიშროება, ქრისტიანობის სწრაფად 

გავრცელების გამო. თვითიზოლაციის პროცესი იაპონიიდან კათოლიკე მისიონერთა განდევნით 

დაიწყო, რომლებიც ახლად მოქცეული სამწყსოს მანიპულირებით, დაუფარავად ერეოდნენ 

იაპონიის შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ამით ისინი ხელს უწყობდნენ ქვეყანაში 

სეპარატისტული ტენდენციების და რელიგიური შუღლის გაღვივებას. 

იაპონიის ხელისუფლების მიერ აღებულ თვითიზოლაციის კურსში შესაძლებელია სამი მთავარი 

ეტაპი გამოვყოთ:  გარე სამყაროსგან იზოლაციის დასაწყისი 1639 წლიდან, მკაცრი საშინაო 

პოლიტიკა მე-19 საუკუნის დასაწყისამდე, რომელმაც საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფერო 

მოიცვა და იზოლაციონიზმის თანდათან შესუსტება, რაც საბოლოოდ აშშ-ს მიერ ქვეყნის 

ძალდატანებით გახსნით დაგვირგვინდა 1854 წელს. ამ დროიდან მოყოლებული, იაპონია 

დასავლური განვითარების გზას დაადგა, ყველა თანმდევი კომპონენტებით, რომლის ლოგიკურ 

შედეგს წარმოადგენდა 1867/1868 წწ ბურჟუაზიული რევოლუცია და ტოკუგავას შიოგუნატის 

დამხობა. ამიერიდან იაპონიაში აღდგენილ იქნა იმპერატორის ერთპიროვნული მმართველობა. 

 

23. XV საუკუნის II ნახევარში საქართველოს საგარეო პოლიტიკა მჭიდროს იყო დაკავშირებული 

თეთრბატკნიანთა კონფედერაციულ სახელმწიფოსთან.. თეთრბატკნიანები არ 

შემოიფარგლებოდნენ მხოლოდ საქართველოში ლაშქრობებით, ისინი ერეოდნენ საქართველოს 

შიდა პოლიტიკაშიც. ასევე გამოყოფის ღირსია უზუნ ჰასანისა და ქართველების ერთობლივი 

მონაწილეობა ანტიოსმალურ კოალიციაში. ამ ფაქტების შესახებ მოგვითხრობს, როგორც 

ქართულია ასევე აღმოსავლური და ევროპული წყაროები. თუმცაღა XV საუკუნემდე 

საქართველოსა და ბაინდურთა ტომის ურთიერთობაზე გადმოცემა აქვს მხოლოდ 

თეთრბატკნიანთა ისტორიკოსს აბუ-ბექრ თიჰრანის. 

აბუ-ბექრ თიჰრანი თავის ნაწარმოებში დიარბაქირის ისტორია გადმოგვცემს ორ ფაქტს: 1. 

ბაინდურთა ტომის მბრძანებელი ვინმე ყივჩაღ ხანმა ქართველებს ალინჯის ციხე წაართვეს. თუ 

ხალიფების მიხედვით ვიმსჯელებთ აღნიშნული ლაშქრობა VIII საუკუნის ბოლოსა და IX 

საუკუნის დასაწყისში უნდა განხორციელებულიყო. მსგავსი ფაქტი ქართულ წყაროებში არ 

მოიპოვება და აღნიშნული ფაქტთან დაკავშირებით სხვადასხვა ვარაუდის გამოთქმა შეიძლება. 3.

 თეთრბატკნიანთა მბრძანებელმა ქუთლუმ ახალციხე დაიპყრო. არც ამ ფაქტის შესახებ 

მოგვითხრობენ ქართული წყაროები. თუმცაღა ვახუშტი ბატონიშვილს მოეპოვება ცნობა ამავე 

პერიოდში თურქთა მიე სამცხის დარბევის შესახებ სადაც ნათქვამია, რომ ქართველთა მეფემ 

ბაგრატ V თურქები დაამარცხა და განდევნა სამცხიდან. ვახუშტი ბატონიშვილის, აბუ-ბექრ 

თიჰრანის და მიქაელ პანარეტოსის გადმოცემათა ანალიზის საფუძველზე, შეიძლება 

ვივარაუდოთ, რომ თეთრბატკნიანთა მბრძანებელი ქუთლუ შესაძლოა მიეხმარა თავის მოკავშირე 

ტრაპიზონის იმპერატორს ქართველების წინააღმდეგ ბრძოლაში, თუმცაღა აღნიშნული ლაშქრობა 

უშედეგოდ დამთავრდა.   

 

24. განხილულია სირიის სამოქალაქო ომი რეგიონალური უსაფრთხოების კონტექსტში და 

განსაკუთრებით გამოკვეთილია თურქეთის როლი ამ პროცესებში. 

 

25. დასავლურ სამეცნიერო ლიტერატურაში გვხვდება ისეთი ნაშრომები, როგორებიცაა 

მაგალითად, მუსლიმთა წარმოდგენები ბიზანტიელთა, ჯვაროსანთა შესახებ, ანდა პირიქით. 

ქართულ ისტორიოგრაფიაში მსგავსი ნაშრომი არ არსებობს. ჩვენს მიერ წარმოდგენილი მოხსენება 
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სწორედ ამ ხარვეზის გამოსწორებაა. 

 პირველი კონტაქტები საქართველოსა და არაბ-მუსლიმებს შორის VII საუკუნის 40-50 წლებში 

დამყარდა. აქედან მოყოლებული, საუკუნეების მანძილზე, საქართველოს მჭიდრო პოლიტიკური, 

ეკონომიკური და კულტურული კავშირები ჰქონდა სახალიფოსთან, მახლობელი აღმოსავლეთის 

არაბულენოვან სამყაროსთან. ეს კავშირ-ურთიერთობები აისახა მრავალ არაბულ ნარატიულსა და 

დოკუმენტურ წყაროში.  ამ კავშირების შედეგად არაბ მუსლიმებს გარკვეული წარმოდგენები 

შეექმნათ ქართველებისა და საქართველოს შესახებ. მოხსენებაში დაჯგუფებულია შემდეგი 

საკითხები: ქართველთა სახელწოდებები, ქვეყანა, დედაქალაქი, ხასიათი, რელიგია, სახელმწიფო 

მოღვაწეთა დახასიათება, სამხედრო თვისებები. 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

დარეჯან გარდავაძე 

/არაბისტიკის კათედრა/ 

Rawy’s Art and the Way the 

Tales Were Conveyed - The 

Main Reason for the Popularity 

of “A Thousand and One Nights” 

in the Middle East and Europe 

FOLK NARRATIVE IN 

REGIONS OF INTENSIVE 

CULTURAL EXCHANGE; 

Interim Conference of the 

International Society for Folk 

Narrative Research (ISFNR) 

SDS of Foreign Languages and 

Literatures of Ragusa 

Department of Humanities 

(DISUM), University of Catania. 

Ragusa, Italy 

2018 წლის 12-16 ივნისი 

2 თეა შურღაია  

/ირანისტიკის კათედრა/ 

Proverbial Wisdom of Georgian 

Linguistic Island in Fereydan 

Region 

 

19-20 ოქტომბერი, ბერლინი 

(გერმანია) 

Language Islands and Language 

Contact in Iran 

ISEIL 2018 

http://www.iseil.org/program.ht

ml 

3 მანანა კვაჭაძე 

/ირანისტიკის კათედრა/ 

On Georgian realia in Khaqani 

Shirvaniʾs poetry 

International Conference 

Linguistic and Literary Studies 

on the Caucasus 

24-25 May 2018 –University of 

Verona, Italy 

4 ფატმან ანთაძე-მალაშხია 

/ირანისტიკის კათედრა/ 

 

 

 

Anthroponyms as Linguo-

cultural Loans (Iranian vs. 

Arabic and Turkish 

Anthroponyms in Georgian). 

24-25 May 2018, University of 

Verona –Italy (International 

Conference _ Linguistic and 

Literary Studies on the 

Caucasus). 

5. ფატმან ანთაძე-მალაშხია On the Persian Loans in 11-13 October 2018, Yerevan 

http://www.iseil.org/program.html
http://www.iseil.org/program.html
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/ირანისტიკის კათედრა/ Georgian, Based on Certain 

Morphological Classes(Verbs, 

Adverbs, Adjectives, 

Interjections) 

State University, Armenia (ICIL8 

– Eighth International 

Conference on Iranian 

Linguistics)        

6 ქეთევან ლორთქიფანიძე 

/თურქოლოგიის კათედრა/ 

ნატო ახალაია 

 

For the Purposes of Teaching 

Foreign Learners the Subject 

Case Alteration in Georgian 

Language (უცხოელთათვის 

ქვემდებარის 

ბრუნვაცვალებადობის 

სწავლებისათვის ქართულში) 

ASIAC  წლიური კონფერენცია 

კავკსიოლოგიაში, გოროზია 

(იტალია), 5 – 7 დეკემბერი, 

2018წ. 

 

 

7 ქეთევან ლორთქიფანიძე 

/თურქოლოგიის კათედრა/ 

       ნატო ახალაია 

Teaching the Georgian Verbal 

Forms Derived From Nouns to 

Foreign Students (სახელთაგან      

ნაწარმოები ქართული 

ზმნური ფორმების სწავლება 

უცხოენოვანი 

სტუდენტებისათვის) 

IDEC –International Distance 

Education Confererence, Paris, 

France, July 18 -20, 2018წ. 

8 ზაზა ალექსიძე,  

დალი ჩიტუნაშვილი 

/არმენოლოგიის კათედრა/ 

Palimpsest N/Sin 7 kept at the 

Saint Catharine’s monastery on 

Mount Sinai (Identification of 

the Text) 

ავსტრია, ვენა, 25-27აპრილი 

9 ი. ტატიშვილი 

/ასირიოლოგიის კათედრა/  

ლ. გორდეზიანი 

 

 

 

 

Zum wirtschaftlichen Aspekt der 

“Reform” Tuthaliyas IV  

(თუთხალია IV-ის 

„რეფორმის“ სამეურნეო 

ასპექტისთვის) 

საერთაშორისო კონგრესი: 

„Economy of Religions in 

Anatolia and Northern Syria: 

From the early second to the 

middle of the first millennium 

B.C.E“ 

23-25. V. 2018 

Universität Bonn 

10 გოჩა ჯაფარიძე, ნანი 

გელოვანი 

/აღმოსავლეთის ისტორიის 

კათედრა/ 

The Muslim Subjects of the 

Kingdom of Georgia in the 12th-

Early 13th Century 

  

19-20 October, 2018 

International Conference on 

Dynamics of Social Sciences and 

Humanities Research (DSSHR-

2018) 

11 მირიან მახარაძე 

/აღმოსავლეთის ისტორიის 

კათედრა/ 

ქართული წყაროების 

მიხედვით უფლისწულ 

სელიმის საქართველოში 

მარბიელი ლაშქრობა 

თურქეთის ისტორიის მე-18 

საერთაშორისო კონგრესი, 

თურქეთის ისტორიული 

საზოგადოება, ანკარა, 

თურქეთი 01.10.2018-

05.10.2018 
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12 გიული ალასანია 

/აღმოსავლეთის ისტორიის 

კათედრა/ 

Foreign Policy of Turkey in the 

Context of the Post-Syrian Civil 

War. 

თურქოლოგების მეხუთე 

საერთაშორისო კონგრესი. 

Turks and Turkic Peoples 

Among Others - Others Among 

Turks and Turkic Peoples.  

University of Warsaw, Faculty of 

Oriental Studies. Department of 

Turkish Studies and Inner Asian 

Peoples.   

5-7 სექტემბერი. 2018 

13 გიული ალასანია 

/აღმოსავლეთის ისტორიის 

კათედრა/ 

Cooperation    between Persia and 

Georgia 
ASEEES 50-ე ყოველწლიური 

კონფერენცია. 

ბოსტონი, აშშ, დეკემბერი 6-9, 

2018. 

14 მარიამ ჩაჩიბაია 

/ებრაისტიკა-არამეისტიკის 

კათედრა/ 

On Some Christological Terms in 

Old Georgian Translations of the 

Gospel 

Kraków, Poland  

15-19 July, 2018 

15 მარიამ ჩაჩიბაია 

/ებრაისტიკა-არამეისტიკის 

კათედრა/ 

Some Aramaic Inscriptions in 

Georgia  

 

The Oriental Institute, the 

University of Oxford  

09-11 July, 2018 

16 მარიამ ჩაჩიბაია 

/ებრაისტიკა-არამეისტიკის 

კათედრა/ 

Aramaic Writing in Georgia 

(Iberia) and Armenia. 
Lisbon  

21-22 May 

 2018 

17 ნანული კაჭარავა 

/თურქოლოგიის კათედრა/ 

ქართველოლოგიური კერები 

თურქეთში და ქართულის 

სწავლება თურქეთში. 

ანკარა/თურქეთი/, 10-14 

ნოემბერი 

18 ნანული კაჭარავა 

/თურქოლოგიის კათედრა/ 

საქართველო და მისი ბოლო 

მიგრანტები 

დუზჯე /თურქეთი/, 6-8 

დეკემბერი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

2. მოხსენებაში ფერეიდანის რეგიონში მცხოვრები ქართველების ანდაზები განხილულია  

სპარსულ-ქართული ურთიერთობების პარემიოლოგიური რაკურსით. ფერეიდნელთა 

მშობლიურმა ენამ მასპინძელი ერის ნართაული აზროვნებისა და სპარსული ფრაზეოლოგიური 

ფონდის საკმაოდ ძლიერი გავლენა განიცადა. სპარსული კლასიკური ლიტერატურის 

პოპულარობა მე-15-17-ე სს.-ში და ირან-საქართველოს მჭიდრო ლიტერატურული 

ურთიერთობების 9 საუკუნეზე მეტი გამოცდილება, აგრეთვე, განაპირობებდა ირანში მცხოვრები 
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ქართველების მიერ ირანელთა ანდაზური ფონდის შედარებით იოლ გათავისებას.   

ფერეიდნელები ანდაზებს ფერეიდნულ დიალექტზე იმოწმებენ და დარწმუნებულნი არიან, რომ 

ეს ანდაზები ქართული წარმოშობისაა.  

მოხსენებაში წარმოდგენილი კვლევა ეფუძნება როგორც უკვე გამოქვეყნებულ ტექსტებს, ასევე, 

ინტერნეტრესურსებსა და პირად ჩანაწერებს. მასალის ანალიზმა აჩვენა, რომ ფერეიდანის 

რეგიონში მცხოვრები ქართველების მიერ გამოყენებული ანდაზები შეიძლება სამ ჯგუფად 

დაიყოს: 1. სპარსული ანდაზები, რომლებიც თარგმნილია ფერეიდნულ დიალექტზე; 2. ანდაზები, 

რომლებიც ორივე (სპარსულ და ქართულ) ანდაზურ ფონდში დასტურდება და 3. ანდაზები, 

რომლებიც წარმოდგენილია ქართულ საანდაზო ფონდში, მაგრამ არ დასტურდება სპარსულში.  

აღსანიშნავია, რომ ფერეიდნელთა ანდაზების უმეტესობა ასახავს ფერეიდნული დიალექტის 

თავისებურებებს ფონეტიკურ, ლექსიკურ და გრამატიკულ დონეზე. გამოვლენილი მასალის ერთი 

ნაწილი ლიტერატურული /მწიგნობრული წარმოშობის ჩანს - ამოკრეფილია ქართული ბეჭდური 

კრებულებიდან, ქართული სოციალური ქსელებიდან და მასმედიის საშუალებებიდან.  

 

3.        იტალიის ქალაქ ვერონაში გამართული საერთაშორისო კონფერენცია მიეძღვნა კავკასიის 

ხალხთა ენებსა და ლიტერატურებს. ჩემ მიერ წარდგენილ პოსტერში განიხილება საქართველოს 

მეზობლად მდებარე შირვანის კულტურული ცხოვრება XII ს-ში; კერძოდ, შირვანშაჰთა კარზე 

სპარსულენოვანი ლიტერატურული სკოლის ჩამოყალიბებისა და ამ სკოლის თვალსაჩინო 

წარმომადგენლის - ხაყანი შირვანელის შემოქმედების ზოგი საკითხი.  

      როგორც ცნობილია, ხაყანი დედით ქრისტიანულ წრეებს უკავშირდებოდა და კარგად 

იცნობდა ქრისტიანულ სამყაროს. იგი კარგად იცნობდა საქართველოს, მიმოწერა ჰქონდა 

ქართველ მოღვაწეებთან. 

     ხაყანის პოეზია გამოირჩევა მრავალფეროვნებით, მუსიკალობით, ფორმის სირთულით, 

ფილოსოფიური ტერმინებით, რიტორიკული ფიგურებით, ისტორიული და ლიტერატურული 

რემინისცენციებითა და მინიშნებებით. ტექსტი ხშირად შერეულია, გადატვირთულია 

სხვადასხვაენოვანი, მათ შორის, ქართული სიტყვებით, ტოპონიმებით, საკუთარი სახელებით და 

ა.შ.განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ხაყანის ორი ნაწარმოები: 1) ე.წ. „ქრისტიანული ყასიდა“ - 

ოდა, რომელიც ეძღვნება იმხანად (1170-იანი წლები) კავკასიაში - შირვანსა და საქართველოში 

მყოფ ანდრონიკე კომნენოსს, შემდეგში (1183-1185) ბიზანტიის იმპერატორს და 2) ოდა, 

მიძღვნილი ქართველი მეფის, დემეტრე პირველისადმი, რომელიც იყო დავით IV-ის ძე, ძმა 

თამარისა -  შირვანშაჰ მანუჩეჰრის ცოლისა. ხაყანი ხოტბას ასხამს ადრესატებს, ამასობაში 

ამჟღავნებს ღრმა ცოდნას საქართველოს, მისი ისტორიისა და სამეფო კარის შესახებ. ნაშრომში 

ხაზგასმულია ქართული სამეცნიერო ლიტერატურისა და მთარგმნელობითი ტრადიციის 

მნიშვნელობა ხაყანის პოეზიის პრობლემურ საკითხთა გარკვევის საქმეში. 

P.S.  რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, იგეგმება ფორუმის მასალების გამოქვეყნება. 

 

4.  შეთვისებისა და მარკირების თვალსაზრისით, ქართულში შემოსული ირანული 

წარმომავლობის ანთროპონიმები მკვეთრად განსხვავდება არაბული და თურქული 

ანთროპონიმული ნასესხობებისგან. ირანულ ანთროპონიმთა უმრავლესობას ქართველები არ 

აღიქვამენ უცხო ელემენტად. ამგვარი ვითარებას პირველ რიგში, ქრონოლოგიური ფაქტორი 

განაპირობებს. ირანული  ანთროპონიმები  უძველესი დროიდან მკვიდრდებოდა ქართულში. ეს 
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ნასესხობები მოიცავდა როგორც ძველ და საშუალო სპარსულ, ასევე სკვითურ პირის სახელებს. ამ 

სახელთა გათავისებას ხელს უწყობდა ისტორიული და სოციოკულტურული კონტექსტი. არც 

ისლამამდელ და არც ისლამურ პერიოდში შემოსული ირანული სახელები არ ასოცირდებოდა შუა 

საუკუნეების საქართველოსთან  პოლიტიკური და იდეოლოგიური თვალსაზრისით მწვავედ 

დაპირისპირებულ ისლამურ სამყაროსთან. გვიან შუა საუკუნეებში გავრცელდა, გათავისდა და 

პრესტიჟული სოციალური მარკერი შეიძინა ისლამამდელი ირანის მიმართ პატრიოტული 

ნოსტალგიით გაჟღენთილი ეპიკური შედევრის „შაჰ-ნამეს“ პერსონაჟთა სახელებმა. 

   სრულიად სხვა სემიოტიკური სტატუსი ჰქონდათ არაბული და თურქული წარმომავლობის 

სახელებს, რომლებიც ისლამურობით, ანუ უწმინდურობა-ეშმაკეულობით იყვნენ მარკირებული. 

ამგვარ მარკირებას ადასტურებს არაბულ და თურქულ ანთროპონიმთა „ჰომეოპატიური“ 

დატვირთვა ქართულ ხალხურ რწმენა-წარმოდგენებში. ამ სახელებს ახალშობილებს ხშირად 

არქმევდნენ იმ ოჯახებში, სადაც ადრე ჩვილები გარდაცვლილიყვნენ. ამგვარი ქმედებით 

ახალშობილს ეშმაკისგან იცავდნენ, რომელიც მუსლიმურ სახელის მატარებელს „თავისიანად“ 

ჩათვლიდა და სასიკვდილოდ არ გაიმეტებდა. 

  ამგვარად, არაბული და თურქულ სახელები ირანულ სახელებს ქართულ წარმოდგენებში 

უპირისპირდებოდა როგორც უწმინდური არაუწმინდურს და უცხო თავისიანს.   ეს იყო 

უწმიდურებისა და არაუწმინდურების ნიშნით დაპირისპირებული ერთ-ერთი მყარი დიქოტომია 

ქართულ ცნობიერებაში. 

 

5.  ნასესხობათა ანალიზისას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მათ ანალიზს 

მორფოლოგიურ კლასთა, კერძოდ, მეტყველების ნაწილთა მიხედვით. ამგვარი ანალიზი 

გულისხმობს როგორც მსესხებელი, ასევე გამსესხებელი ენის მონაცემთა გათვალისწინებას. 

      საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ყველაზე უფრო სესხებად მეტყველების ნაწილს არსებითი 

სახელი წარმოადგენს, მაგრამ ჩვენ მიერ განხილულია ნაკლებად სესხებადი მეტყველების 

ნაწილები ¬¬_ ზმნები, ზმნიზედები, ზედსართავები და შორისდებულები. სპარსულ ზმნათა 

უმრავლესობა ძირითადად შედგენილი ორკომპონენტიანი ერთეულებითაა წარმოდგენილი. ეს 

ზმნები ქართულში მეტწილად ჰიპერკალკირებული სახით გადმოდის, თუმცა მათ პარალელურად 

გვხვდება სინონიმური შინაარსის ნასახელარი ზმნური ფორმები. სპარსულში მცირერიცხოვნად 

წარმოდგენილ მარტივ ზმნათა სესხების ორიოდე მაგალითი დასტურდება ქართულში. ორივე 

შემთხვევაში გადმოსულია ზმნის ნამყოს ფუძე.სავარაუდოდ ზეპირი გზითაა ნასესხები არაბული 

წარმომავლობის ზმნიზედები. მათი სპარსული მეშვეობით შემოსვლას მიუთითებს 

ქრონოლოგიური ფაქტორი, ისინი ნასესხებია იმ პერიოდში, როცა ქართულს აღარ ჰქონდა 

უშუალო ურთიერთობა არაბულთან. საკმაოდ ხშირია ზედსართავთა სესხების შემთხვევები. 

მეტყველების ეს ნაწილი სესხებისას ძირითადად არ იცვლის გრამატიკულ კატეგორიას და 

მხოლოდ გამონაკლისის სახით გადმოდის ქართულში არსებით სახელად. იშვიათია სპარსულ 

არსებით სახელთა ქართულში გაზედსართავების შემთხვევებიც. დასტურდება როგორც მარტივ, 

ასევე ფრაზულ შორისდებულთა სესხების მაგალითები. სპარსულიდან შემოსული მეტყველების 

ეს ნაწილები თანდათანობით გადადის  ენის არქივში, რადგან ნასესხებ კომუნიკაციურ 

ერთეულთა, კერძოდ, შორისდებულთა მდგრადობა დიდწილად დამოკიდებულია აქტიურ 

ორენოვნებაზე. 
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6.  უცხოელთათვის ქართული ზმნის სწავლებისას, მისი სირთულიდან გამომდინარე, როგორიცაა: 

მრავალპირიანობა, ერგატიულობა, სპეციფიკური დრო-კილოთა სისტემა, პირსა და რიცხვში 

ფუძემონაცვლეობა, პოლივალენტურობა და სხვ., აუცილებელია კონკრეტული საკითხის მარტივ 

მოდელებად, მშობლიურ ენასთან მიმართებით წარმოჩენა, რათა მიწოდებული ინფორმაცია უფრო 

ადვილი და აღქმადი გახდეს მათთვის.ამიტომ შესადარებლად ავიღეთ ნომინატიური 

კონსტრუქციის ყველაზე მეტად გამოყენებადი - ინგლისური ენა, რომელთან შეთანადებითაც 

წარმოვადგენთ თვალსაჩინო ნიმუშებს.  

მოხსენებაში საუბარია ქვემდებარის კონსტრუქციაზე, რისი მარტივად გაგება-შესწავლისათვის 

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მისი წარმოჩენა ძირითად დროებთან და ქვემდებარის 

აქტიურობა/ინაქტიურობასთან დაკავშირებით, რადგან ქვემდებარის ცვალებადობა პირდაპირ 

ბმაშია მოცემულ გრამატიკულ კატეგორიებთან:A. როცა ქვემდებარე მოქმედია, ის ცვალებადი 

კონსტრუქციისაა დროების მიხედვით: თუ  მოქმედება დიურატიულია, მაშინ კონსტრუქცია 

ნომინატიური და დატიურია (1a), ხოლო თუ მომენტობრივი -  ნომინატიური, ერგატიული და 

დატიური (2a). B. როცა ქვემდებარე მოქმედების მიმღებია, მიუხედავად დიურატიულობისა, 

ის სტაბილურად უცვლელი კონსტრუქციისაა. C. ასევე უცვლელია ქვემდებარის კონსტრუქცია 

დეფექტურ გრძნობა-აღქმისა (5c) და მდგომარეობის გამომხატველ ზმნებთან (6c). პირველ 

შემთხვევაში გვაქვს ნომინატიური კონსტრუქცია, მეორე შემთხვევაში - დატიური. იმ ენების 

მატარებელთათვის, სადაც ქვემდებარე მხოლოდ სახელობითი ბრუნვის ფორმითაა 

წარმოდგენილი, აღნიშნული მოვლენა რთული გასაგებია, რადგან მათ აქვთ თავისი მშობლიური 

ენობრივი სტრუქტურა და სწავლისას, წინადადებების შედგენისას,  ისინი მექანიკურად იყენებენ 

მას. სწორედ მშობლიური და  შესასწავლი ენის გრამატიკათა  განსხვავება ქმნის სირთულეს. 

მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია კარგად ცნობილი და ახალი შესასწავლი ენის კონკრეტულ საკითხთა  

შედარებითი სახით წარმოდგენა, ყურადღების გამახვილება არა მარტო სტრუქტურულ, არამედ 

ლექსიკურ-სემანტიკურ და პრაგმატულ დონეებზე.წარმოვადგენთ მოცემული საკითხის 

შესწავლის მარტივ მექანიზმსა და ხერხებს. 

 

7. სახელებისაგან ქართულში ზმნური ფორმები მიიღება მოქმედებითი და ვნებითი გვარის 

მოდელებზე დაყრდნობით.  

1. [...]+R+THM   

2. R +THM  

 

 მოცემული მოდელები საერთოა ორივე გვარის ფორმებისათვის. პირველ სტრუქტურაში 

მოქმედებითი გვარი იყენებს ა-ს, ხოლო ვნებითი ი პრეფიქსს.  

 ასეთი ტიპის ზმნები ლინგვისტურ ლიტერატურაში ნასახელარი ზმნების სახელითაა (verbe 

denominale) ცნობილი. ზოგადად, შედარებით ცოტა ნაშრომია შექმნილი ამგვარ ზმნათა 

კონსტრუქციების შესახებ (D. B. Gerdts, S. A. Marlett). 

        ქართულში უმრავლეს შემთხვევაში არსებითი და ზედსართავი სახელი  ზმნავდება. სახელები 

შესაძლებელია იყოს როგორც ქართული ლექსიკური ფონდიდან ისე სხვა ენებიდან ნასესხები. 

მოხსენებაში განხილულია  DNVs  მოდელები სათანადო  ქართული და თურქულიდან ნასესხები 

ნიმუშების ილუსტრირებით. მაგ., burġi.N : burġ-av-s.DNV 

xelosan-i  burġ-av-s ḳedel-s 
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foreman-NOM drill-THM-3S wall- DAT 

N V N 

   

Foreman  drills  the wall 

 

8.  მოხსენება ეხებოდა სინას მთაზე დაცული ქართული პალიმფსესტის შესწავლას და მასში 

დაცული ტექსტების იდენტიფიკაციას. კვლევის პროცესმა აჩვენა, რომ ხელნაწერში ქვედა ფენაში 

სულ მცირე სამი სხვადასხვა ხელნაწერის გამოყოფა არის შესაძლებელი, ორი მათგანი მე-9 მე-10 

საუკუნეების ფსალმუნის ტექსტს შეიცავენ, მესამე კი, სავარაუდოდ , თორნიკე ერისთავის მიერ 

დაკვეთილი ახალი იადგარის სრულიად უცნობ ნუსხას წარმოადგენს და თავისუფლად შეიძლება 

დათარიღდეს 973 წლამდე პერიოდით, რადგან პალიმფსესტში დაცულ მოსახსენებელში ერისთავი 

მხოლოდ საერო სახელით მოიხსენიება. 

 

9.  თუთხალია IV-ის “რეფორმა“ უნდა გავიგოთ როგორც ხეთების მრავალრიცხოვანი კულტების 

სისტემატიზაცია. რიტუალების აღწერილობების და საკულტო ინვენტარების ზოგიერთი 

თავისებურება გვაფიქრებინებს, რომ ამ სისტემატიზაციის ფარგლებში გარკვეულწილად 

განხორციელდა სახელმწიფო სატაძრო მეურნეობის ცენტრალიზაცია. ხეთების სამეფოს 

დედაქალაქის და ღვთაებების კულტების გადატანას თარხუნთასაში, ხოლო შემდგომ მათ 

დაბრუნებას კვლავ ხათუსაში ხელი უნდა შეეწყო სასახლისთვის, რომ ერთგვარად შეეზღუდა 

ტაძრის შედარებითი სამეურნეო ავტონომია.   

 

10. მე -12 საუკუნის პირველ ნახევარში, დავით IV აღმაშენებელმა, საქართველოს მეფემ (1089-1125) 

დაასრულა ქვეყნის პოლიტიკური გაერთიანება. საქართველომ, თურქ-სალჯუკის მმართველობის 

დომინირების შემდეგ, ძლიერი ფეოდალური მონარქია გადაიქცა. მისი მემკვიდრეები დემეტრე I 

(1125-1156), გიორგი I (1156-11840), თამარი (1184-1210) და გიორგი ლაშა (1210-1223) 

განაგრძობდნენ დავით აღმაშენებლის პოლიტიკურ კურსს, რომელიც ხელმძღვანელობდა 

ამიერკავკასიის ქვეყნებს საქართველოს ხელმძღვანელობის ქვეშ. საქართველოს ექსპანსია არა 

მარტო ქართული მიწების გადანაწილების, არამედ არაქართველი რეგიონების (შირვან, 

ჩრდილოეთ სომხეთის ნაწილის) ერთად მათი არაქართველი და არა-მართლმადიდებლური 

ქრისტიანულ მოსახლეობასთან ერთად: მუსულმანები, იუდეველები და გრიგორიანები / 

მონოფეტე სომხები . ამან სხვა რელიგიების, განსაკუთრებით კი მუსლიმების მიმდევრების 

სტატუსის საკითხი დააყენა, რომელიც პირველად საქართველოს მმართველობის ქვეშ მოვიდა. 

წინამდებარე კვლევა ეხება სხვა მემკვიდრეობის შემწყნარებლობის პოლიტიკას საქართველოს 

მეფე დავით IV აღმაშენებლისა და მისი მემკვიდრეების მიერ მათი მუსულმანური საგნებში. 

ვარაუდობენ, რომ საქართველოს ქრისტიანულ სამყაროში მუსლიმთა სტატუსს ჰგავს ისლამური 

სახელმწიფოების დჰიმმის (ან "დაცული" თემების წევრები), მიუხედავად იმისა, რომ 

საქართველოში მცხოვრები მუსულმანები სარგებლობდნენ უფრო მეტ უფლებებზე, ვიდრე 

დიმიმები ისლამურ ქვეყნებში, იურიდიულად და სოციალურად, ისინი თანაბრად არ იყვნენ 

ქრისტიანებთან. 

მე-12-მე -13 საუკუნეში ქართული ლიტერატურისა და ისტორიული წყაროების გამოხატვა, 

რომლებიც უარყოფითად გრძნობენ ისლამის მიმართ, მდუმარეა ქართველი მეფეების 
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პოლიტიკაზე მუსლიმური მოსახლეობის მიმართ. მაგრამ ამავე პერიოდში დათარიღებული 

არაბული და სპარსული ავტორების ნამუშევრები შეიცავს ინფორმაციას ამ ფაქტთან 

დაკავშირებით. ამ წყაროების ერთი ნაწილი პირველად შესწავლილია საქართველოს ისტორიის 

თვალსაზრისით. წინამდებარე კვლევა - ქართული, სომხური, არაბული და სხვა ენებზე, აგრეთვე 

სალიტერატურო ლიტერატურის ძირითად წყაროებზე დაფუძნებული სხვა რელიგიების 

ტოლერანტობის პოლიტიკას, რომელიც ახორციელებს საქართველოს მეფე დავით IV 

აღმაშენებელსა და მის მემკვიდრეებს მუსლმანური სუბიექტები. 

 

11. ოსმალეთის სახელმწიფოს თანდათანობითმა ტერიტორიულმა გაფართოებამ, გამოიწვია ის, 

რომ ქართული სამეფო-სამთავროები მის ინტერესისი სფეროში მოხვედრილიყო. ჯერ კიდევ 

მეჰმედ II-ს პერიოდში ოსმალებმა რამოდენიმე მარბიელი ლაშქრობა განახორციელეს 

საქართველოში. ოსმალთა აქტიურობა ქართული ტერიტორიების მიმართ გაიზარდა მას შემდეგ, 

რაც ტრაიზონის გამგებელი გახდა უფლისწული სელიმი. ამის უმთავრესი მიზეზი სეფიანთა 

ირანის ჩამოყალიბება იყო, რომელიც თავის მხრივ ცდილობდა საქართველოზე გავლენა 

მოეპოვებინა. მიუხედავად იმისა, რომ ოსმალო ისტორიკოსები, უფლისწულების პერიოდს უფრო 

ნაკლებ ყურადღებას უთმობენ, ვიდრე სულთნებისას. საქართველოში უფლისწული სელიმის 

ლაშქრობა გადმოცემული აქვთ: სად ედ-დინი, სოლაქ ზადე, ჯელალ ზადე, ქოჯა ჰუსეინი, 

გელიბოლუ მუსტაფა ალი, ალი ოსმანი და სხვები.  

ოსმალო ისტორიკოსების გარდა, უფლისწულ სელიმის საქართველოში ლაშქრობას გადმოგვცემს 

ქართული წყაროებიც. აღნიშნული ლაშქრობა გადმოცემულია, როგორც სხვადასხვა მცირე 

ქრონიკებსა თუ მინაწერებში, ასევე ვახუშტი ბატონიშვილთან და ქართლის ცხოვრების მესამე 

ტექსტში. 

ქართული ქრონიკები სხვადასხვა თარიღით გადმოგცემენ სელიმის საქართველოში ლაშქრობას. 

1504, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515. მიუხედავად იმისა, რომ ერთობლიობაში თითქმის 

ერთიდაიგოვე შინაარსის ფაქტს გადმოგვცემენ გარკვეული განსხვავებები, მაინც შეინიშნება, 

როგორც ადგილმდებარეობის კუთხით, ასევე ქართველი მეფეების სახელების მიმართაც. 

უმრავლესი ქართველ მკვლევართა ვარაუდით, აღნიშნული წყაროები ერთიდაიგივე ამბავს 

გადმოგვცემენ, თუმცაღა ჩვენ ვუშვებთ ვარაუდს, რომ შესაძლებელია უფლისწული სელიმის 

სხვადასხვა ლაშქრობებზე გვქონდეს საუბარი. გარდა ამისა ქართული წყაროები, ოსმალურისგან 

განსხვავებით (თუ არ ჩავთვლით გელიბოლუ მუსტაფა ალის), უფრო მრავლისმთქმელია და 

გადმოცემულია სელიმის ლაშქრობის ზუსტი მარშუტი და ადგილმდებარეობა. ქართული 

წყაროების მიხედვით სელიმმა ქუთაისში ილაშქრა, რომელსაც მეგზურობა სამცხის ათაბაგმა 

გაუწია. დასავლეთ საქართველოს მეფეს ამ დროს გორზე ჰქონდა ალყა შემორტყმული, ამიტომ 

მისი ოსმალებთან უშუალო დაპირისპირება არ მომხდარა. ხოლო როდესაც ეს ამბავი შეიტყო 

მაშინვე უკან გამობრუნდა, თუმცაღა ოსმალები იქ აღარ დაუხვდნენ.   

დასკვნა: 1. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ წყაროებში ოსმალთა შემოსევა სხვადასხვა 

თარიღითაა მოცემული ყველა დოკუმენტი ერთიდაიგივე ფაქტზე მოგვითხრობს.2. 1508 წელს 

სელიმმა ლაშქრობა განახორციელა არა ბათუმის, არამედ გუმუშჰანე-სპერის მიმართულებით. 3.

 მზეჭაბუკმა მორჩილება გამოუცხადა ოსმალებს და მათთან ერთად ილაშქრა გურიელის 

წინააღმდეგ. 4. ოსმალები ქუთაისში მივიდნენ აჭარა-გურიის გზით და არა სამცხის. 

აღნიშნული ლაშქრობა განხორციელდა 1508 ან 1509 წლებში 
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ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

1. 2018 წლის 17-20 დეკემბერს ჩატარდა ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს 

ორგანიზებული და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით შესრულებული ირანული კინოს მეორე საერთაშორისო 

ფესტივალი. უნივერსიტეტის მხარეს ამ ფესტივალზე წარადგენდა გიორგი ლობჟანიძე, 

რადგან ქართულად თარგმნა ფესტივალზე ნაჩვენები ყველა ფილმი და ასევე ამ ფესტივალის 

ფარგლებში გამართული შეხვედრები ირანელ რეჟისორებთან და მსახიობებთან.  

ნ. ეჯიბაძის ორგანიზებით, 2018 წლის 25-26 დეკემბერს გაიმართა მეხუთე აღმოსავ-

ლეთმცოდნეობითი ახალგაზრდული სამეცნიერო კონფერენცია (მიეძღვნა აკად. სერგი 

ჯიქიას ხსოვნას).  კონფერენციაში არაბისტიკული, ასირიოლოგიური, ირანისტიკული, 

არმენოლოგიური, ებრაისტიკა-არამეისტიკული და ა.შ. განხრით მონაწილეობა მიიღო 26 

სტუდენტმა, თსუ გამომცემლობამ დაბეჭდა კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 

კრებულის რედაქტორი – ნ. ეჯიბაძე. 

სხვა მნიშვნელოვანი აქტივობა 

1) რედაქტორი წიგნისა     

ფატმან ანთაძე-მალაშხია, სპარსულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობის საკითხები, 

თბილისი, 2018. 

2) რეცენზენტი წიგნისა                  

რუსუდან რამიშვილი, ქართულ-სპარსული ენობრივი ურთიერთობიდან,  თბილისი, 

2018. 

 

აღმოსავლური ენებიდან თარგმნილი მწერლობის ნიმუშების კრებული ,,არმაღანი“ #2, 2018 წ. 

დეკემბერი (რედაქტორი). მზია ბურჯანაძე 

 

 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული 

ვერსიის  

(CD-დისკი) სახით. 

      ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით “არ შეფასდა”. 



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

 

დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის  

სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით: 

                 ს/ს ინსტიტუტის ხელმძღვანელი - პროფ. მანანა გელაშვილი   

ინგლისური ფილოლოგიის კათედრა: 

მანანა რუსიეშვილი – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) 

მანანა გელაშვილი - პროფესორი 

თინათინ მარგალიტაძე – პროფესორი (ლექსიკოგრაფია) 

რუსუდან დოლიძე – ასოცირებული პროფესორი 

გიორგი ყუფარაძე – ასოცირებული პროფესორი 

ნათელა ნემსაძე – ასოცირებული პროფესორი 

ნინო დარასელია – ასოცირებული პროფესორი 

ირინე გველესიანი – ასოცირებული პროფესორი 

დავით მაზიაშვილი  – ასოცირებული პროფესორი 

ირინე დემეტრაძე – ასისტენტ პროფესორი 

მაია გურგენიძე – ასისტენტ პროფესორი  

თამარ გელაშვილი - ასისტენტ პროფესორი  

 

გერმანული ფილოლოგიის კათედრა  

ლალი ქეცბა-ხუნდაძე – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) 

ალექსანდრე კარტოზია – პროფესორი 

მარინა ანდრაზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი 

ნუნუ კაპანაძე – ასოცირებული პროფესორი 

ნინო ქიმერიძე – ასოცირებული პროფესორი 

სოფიო მუჯირი – ასოცირებული პროფესორი  

კონსტანტინე ბრეგაძე – ასოცირებული პროფესორი 

თამარ ჭუმბურიძე – ასისტენტ პროფესორი  
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რომანული ფილოლოგიის კათედრა 

ქეთევან გაბუნია – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) 

ნანა გუნცაძე – ასოცირებული პროფესორი 

ბელა ხაბეიშვილი – ასოცირებული პროფესორი 

მარინე კობეშავიძე – ასოცირებული პროფესორი 

მაია ჯავახიძე – ასოცირებული პროფესორი 

სალომე კენჭოშვილი – ასისტენტ პროფესორი  

 ნინო ჭრიკიშვილი – ასისტენტ პროფესორი 

ნინო ქავთარაძე – ასისტენტ პროფესორი 

 

თარგმანმცოდნეობის კათედრა 

ინესა მერაბიშვილი – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) 

ლელა ებრალიძე  – ასისტენტ პროფესორი 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 

საჯარო ლექცია ლონდონში: 

“Mysticism of Numbers in Lord 

Byron’s Life and Works”. 

ლექცია მიეძღვნა ლორდ 

ბაირონის დაბადების 230 

წლისთავს და 100 წლის 

იუბილეს თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტისა 

15 თებერვალი, 2018 
ინესა მერაბიშვილი, 

მომხსენებელი 

2 საჯარო ლექცია ევროპის 20 თებერვალი, 2018 ინესა მერაბიშვილი, 
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საბჭოში, სტრასბურგში: 

“Discover Galaktion”. 

ლექცია მიეძღვნა 

გალაკტიონის დაბადების 125 

წლისთავს და 100 წლის 

იუბილეს თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტისა. 

მომხსენებელი   

 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. პროფესორ ინესა მერაბიშვილის ბაირონისადმი მიძღვნილი ლექცია ლონდონში 

 

2018 წლის 15 თებერვალს, ლონდონში ბაირონის საზოგადოების მიწვევით ინესა 

მერაბიშვილმა წაიკითხა ლექცია დიდი ინგლისელი პოეტის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე. 

მომხსენებელმა ძირითადად მოიხმო მაგალითები ბაირონის “დონ ჟუანიდან” და ყურადღება 

გაამახვილა იმ შინაარსობრივ სიღრმეებზე, რომელიც იქმნება ტექსტში სიმბოლოთა 

მისტიციზმით, რაც დღემდე უცნობი რჩებოდა ბაირონოლოგიისათვის.  

ლექცია მიეძღვნა ლორდ ბაირონის დაბადების 230 წლისთავს და თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა 30 წლის წინ 

ფართოდ გაუღო კარი მის კედლებში საქართველოს ბაირონის საზოგადოების დაფუძნებას და 

დღესაც წარმატებით განაგრძობს მის მხარდაჭერას. 

ლექციას ესწრებოდნენ ცნობილი ინგლისელი ბაირონოლოგები, ლორდები, 

პოლიტიკოსები და დიპლომატები. 

 

2. სტრასბურგში, ევროპის საბჭოს ერთ-ერთ სხდომათა დარბაზში პროფესორმა ინესა 

მერაბიშვილმა  ინგლისურ ენაზე წაიკითხა ლექცია თემაზე: “აღმოაჩინეთ გალაკტიონი”.  

აქვე ქართველმა მეცნიერმა დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა გალაკტიონის ახალი 

კრებული მისეულ ინგლისურ თარგმანში: Discover Galaktion, Galaktion Tabidze: A Selection of His 

Poems in a New Parallel Translation, Translated from Georgian by Innes Merabishvili, Critical, Cultural 

and Communications Press, რომელიც გამოიცა ლონდონში და განთავსებულია Amazon-ზე.   

ღონისძიება მიეძღვნა გალაკტიონის 125 წლისთავს და თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს. ლექციის მიზანი იყო გალაკტიონის წარმოჩენა, როგორც 

მსოფლიოს უდიდესი პოეტისა, რომელიც დიდ სიკეთესა და აღმავლობას სთავაზობს 

კაცობრიობას მის მიერ წარმოსახული ჰარმონიული სამყაროს შეცნობის გზით. ეს კი, ბუნებრივია, 

მის პოპულარიზაციასა და თარგმნას გულისხმობს.  

სხდომას ესწრებოდნენ ევროპის საბჭოში შემდეგი ქვეყნის ელჩები: დიდი ბრიტანეთი, 

ირლანდია, გერმანია, პოლონეთი, სლოვენია, უნგრეთი, ლიტვა, ესტონეთი, სომხეთი, უკრაინა, 

ბოსნია და ჰერცოგოვინა, თურქეთი, ნორვეგია, ხორვატია, ანდორა და საქართველო, ამერიკის 

შეერთებული შტატების, იაპონიისა და ვატიკანის დამკვირვებლები ევროპის საბჭოში, აგრეთვე 

დიპლომატები სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ევროპის საბჭოს ორგანიზაციის თანამშრომლები. 

ლექციის დასრულების შემდეგ გაიმართა დისკუსია, სადაც დიპლომატებმა მაღალი შეფასება 

მისცეს ინესა მერაბიშვილის კვლევასა და თარგმანს და განსაკუთრებული ინტერესი გამოთქვეს 

გალაკტიონის შემოქმედების გაცნობისადმი.  

ინესა მერაბიშვილმა გალაკტიონისადმი მიძღვნილი ლექციათა ციკლი დაიწყო 2017 წლის 

ნოემბერში ლონდონში და ევროპის საბჭოს შემდეგ გაგრძელდება მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

სსიპ შოთა რუსთაველის 

საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის გრანტი 

ფუნდამეტურ კვლევებში, (6. 

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები,  6.2.5  

ცალკეული ქვეყნების 

ლიტერატურა) - ,,ჯეიმზ 

ჯოისის კვლევისა და 

თარგმნის ისტორია 

საქართველოში’’ -  #FR17_220 

20/12/2017 – 20/06/2020 

პროფ. მანანა გელაშვილი, 

გრანტის ხელმძღვანელი 

პროფ. ირაკლი ცხვედიანი 

ასოც. პროფ. ელისო ფანცხავა 

დოქტორი მაია ყიასაშვილი 

დოქტორი თამარ გელაშვილი- 

ახალგაზრდა მეცნიერი 

დოქტორანტი თათია 

სიბაშვილი - კოორდინატორი 

 

2.  

“შექსპირი საბჭოთა და პოსტ-

საბჭოთა საქართველოში 

(ლიტერატურულ, 

თეატრალურ და სოციო-

პოლიტიკურ ჭრილში) 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

მიმართულება, 

N; UOGSP-2018-052 

21 იანვარი 2019 

20 იანვარი 2020 

დავით მაზიაშვილი 

პროექტის ავტორი და 

შემსრულებელი 

3. 

 

ფუნდამენტური კველვების 

სახელმწიფო სამეცნიერი 

გრანტი FR17_85 

საგრანტო პროექტის 

სახელწოდება: ესპანური 

ტოპონიმების, 

ანთროპონიმების და 

დარგობრივი ტერმინების 

(ლინგვისტურ-

2017- 2020 

მარინა კობეშავიძე -პროექტის 

ხელმძღვანელი და 

შემსრულებელი 
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ლიტერატურულ, 

სამართლებრივ და საჯარო 

ადმინისტრაციის სფეროში) 

დაზუსტება და ქართულ 

ენაში მათი გამოყენების 

ნორმების შემუშავება. 

4 

,,აღმოსავლეთი და 

დასავლეთი ქართულ 

ხალხურ ზღაპრებში. ზეპირი 

და ლიტერატურული 

ტრადიციები’’ FR 217488 

 

2016-2019 

 

ნ. ქავთარაძე 

ე. გოგიაშვილი 

დ. გარდავაძე 

ა. გოგოლაძე 

თ. თათეშვილი 

 

5.  

“სტალინის  სახის  

იდეოლოგემა  და  

მითოლოგემა  ქართულ  

საბჭოთა და ემიგრანტულ  

ლიტერატურაში” 

(№ DI-2016-47) 

2016 (ნოემბ.) – 2019 (ნოემბ.) 

კონსტანტინე  ბრეგაძე 

(ხელმძღვანელი) 

გაგა  ლომიძე  

(კოორდინატორი) 

ირაკლი კენჭოშვილი  

(შემსრულებელი) 

თამარ  ციციშვილი  

(შემსრულებელი) 

ირინე   მოდებაძე  

(შემსრულებელი) 

მედეა  მუსხელიშვილი 

(შემსრულებელი) 

1. გარდამავალი  კვლევითი პროექტის 2018 წლის საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა 

მუშაობა მონოგრაფიაზე ,,ჯეიმზ ჯოისის კვლევისა და თარგმნის ისტორია საქართველოში’’.  

მომზადდა ნაშრომის პირველი ნაწილის სამუშაო ვარიანტი (ქართულ ენაზე ინგლისური 

ანოტაციით), რომელსაც მხოლოდ რედაქტირება სჭირდება.   

მონოგრაფიაზე მუშაობის პარალელურად მიმდინარეობდა მუშაობა ჯეიმზ ჯოისის ბოლო 

რომანის,,ღამისთევა ფინეგანისათვის’’ აკადემიური გამოცემისათვის მომზადებაზე: ტექსტის 

თარგმნა, ანოტაციები და კომენტირება.  

საანგარიშო პერიოდში განხორციედა პროექტის ხელმძღვანელისა და პროექტში ჩართული ორი 

ახალგაზრდა მეცნიერის სამეცნიერო ვიზიტი ოქსფორდში (დიდი ბრიტანეთი). ვიზიტი მიზნად 

ისახავდა ჯოისის შესახებ ოქსფორდის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებში არსებული სამეცნიერო 

ლიტერატურის მოძიებას, დამუშავებას და მათი ასლების მომზადებას, საქართველოში ამ 

მასალებზე მუშაობის გასაგრძელებლად. ამასთანავე შეხვედრებსა და კონსულტაციებს პროექტის 

უცხოელ კონსულტანტთან, პროფ. ფინ ფონდჰემთან. 

კვლევის შუალედური შედეგები, როგორც ეს პროექტის გეგმა-გრაფიკით იყო 

გათვალისწინებული  წარმოდგენილი იყო: საჯარო ლექციებზე, რომელიც ჩატარდა: 

               ა) თსუ-ში (პროფ. მანანა გელაშვილი, დოქტორნტი თათია სიბაშვილი, ასისტენტ პროფ. 

თ გელაშვილი) - სადაც წარმოდგენილი იყო პროექტის ხელნძღვანელისა და ახალგაზრდა 

მეცნიერების ანგარიში დიდი ბრიტანეთში ჩატარებული სამუშაოს შესახებ. მოხდა ჯოისის 

თარგმნილი ტექსტისა და კომენტარების გაცნობა დამსწრე საზოგადოებისათვის. კერძოდ 

წარმოდგენილი იყო მე-6 თავის თარგმანი წიგნიდან ,,ღამისთევა ფინეგანისათვის’’ და სამეცნიერო 

აპარატურა (ანოტაცია, კომენტარები), რომელიც ტექსტს თან ერთვის 
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(https://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/news/-PYnsHVGFLArf-4YT/?p=1) 

         ბ)  აწსუ-ში (პროფ. ი.ცხვედიანი, ასოც. პროფ. ე.ფანცხავა) - ისუბრეს ჯოისის თარგმანებზე.  

              1. "ულისე" ქართულად: მთარგმნელი სკილასა და ქარიბდას შორის" – 

                   პროფესორი ირაკლი ცხვედიანი 

               2. "დუბლინელები" ბავშვობის ციკლის ქართულ თარგმანთა  შესახებ" – 

                   ასოც. პროფ. ელისოფანცხავა 

https://atsu.edu.ge/index.php/news/1185-sajaro-leqcia-18-

dekemberi?fbclid=IwAR1za9Ahthcm4nXv5XEO8GK9fAXWwrNe4GIVXRVVFDFjuNxD3xO7n7VFTck 

საანგარიშო პერიოდში დავიწყეთ მზადება ჯეიმზ ჯოისის იტალიური ფონდის მიერ 

ორგანიზებულ XII საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად (რომი, 

უნივერსიტეტის რომა ტრე. 2019 წლის იანვარი). კონფერენცია ტარდება იანვრის ბოლოს, მაგრამ 

აბსტრაქტების ჩაბარების დედლაინი იყო 25 ნოემბერი.  

https://thejamesjoyceitalianfoundation.wordpress.com/ 

რომის საერთაშორისო კონფერენციაზე მონაწილეობას მიიღებს პროექტში ჩართული ხუთი 

პროფესორი, რომლებიც სხვადასხვა კუთხით გააანალიზებენ ჯოისის თარგმნის მდიდარ 

ისტორიას საქართველოში. კონფერენციაზე ჩატარდება პანელი/მრგვალი მაგიდა სათაურით: 

Translating Joyce: the Georgian Case. 

კონფერენციის საირგანიზაციო კომიტეტის მიერ ჩვენი პანელის კონფერენციაში ჩართვის 

დადასტურებისა და გაგზავნილი პანელის პროექტის გასაცნობად იხ. დანართი 1. (კონფერენციია 

პროგრამა მზად იქნება იანვრის შუა რიცხვებში).  

რომის საერთაშორიზე სიმპოზიუმზე  წარსადგენად მომზადდა შემდეგი მოხსენებები:  

     1. მაია ყიასაშვილი - მოგზაურობა, რომელიც მთელი ცხოვრება გაგრძელდა. (A Lifelong  

         Journey.) 

      2. პროფ. ირაკლი ცხვედიანი (აწსუ)-ქართული ,,ულისე’’- მთარგმნელი სკილასა და  

          ქარიბდას შორის (The Georgian Ulysses: Translator between Scylla and Charybdis.) 

     3. ელისო ფანცხავა - ,,დუბლინელების’’ მოთხრობათა ციკლი ბავშობაზე - ორი  

         ქართული თარგმანის შედარება. (The Childhood Cycle of Dubliners- Comparing two  

         Georgian Translations). 

     4. ასისტენტ პროფ. თამარ გელაშვილი (თსუ) - ,,ღამისთევა ფინეგანისთვის’’ მე-6 თავის  

          თარგმნის სირთულეები. (Tellibly Divilcult (Some difficulties  of Translating Chapter VI of  

         Finnegans Wake.) 

       5. პროფ. მანანა გელაშვილი (თსუ) –მზის ხარები და მისი ადექვატური თარგმნის  

           პრობლემა. (Oxen of the Sun: Problem of its Adequate Translation into Georgian.) 

გარდა გეგმა-გრაფიკით გაწერილი კვლევებისა, ჯგუფის წევრების მიერ განხორციელდა 

რამდენიმე მნიშვნელოვანი აქტივობა, რომელიც ასევე ემსახურება ჯოისის შემოქმედების კვლევას. 

ისინი შედეგად მოყვა იმ სამეცნიერო კონტაქტების დამყარება-გაღრმავებას, რომელიც წინა 

საანგარიშო პერიოდში წარმოიქმნა.  

         1. ლიდსის უნივესირტეტის გამოცემაში James Joyce Broadsheet 

             (http://jamesjoycebroadsheet.co.uk/index.html) ამ წლის ბოლო ნომერში დასაბეჭდად  

              მიღებულია მანანა გელაშვილის სტატია  James Joyce Translations and Studies in  

              Georgia. (იხ. დანართი 2). 

            2. თსუ ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის 10  

               საუკეთესო სტუდენტი (დოქტორ თ.გელაშვილის ხელმძღვანელობით) ჩაერთნენ  

https://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/news/-PYnsHVGFLArf-4YT/?p=1
https://atsu.edu.ge/index.php/news/1185-sajaro-leqcia-18-dekemberi?fbclid=IwAR1za9Ahthcm4nXv5XEO8GK9fAXWwrNe4GIVXRVVFDFjuNxD3xO7n7VFTck
https://atsu.edu.ge/index.php/news/1185-sajaro-leqcia-18-dekemberi?fbclid=IwAR1za9Ahthcm4nXv5XEO8GK9fAXWwrNe4GIVXRVVFDFjuNxD3xO7n7VFTck
https://thejamesjoyceitalianfoundation.wordpress.com/
http://jamesjoycebroadsheet.co.uk/index.html
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               ტომაზო სპაცინი ვილას პროექტში Writing through Ulysses. იხ.  

https://www.facebook.com/pg/James-Joyce-in-Georgia-  

 

2077585339144369/photos/?tab=album&album_id=2266516610251240&__xts__%5B0%5D=68.ARClrjZQo

ZJ8PqXIJ-

xOYIzDmcmTTZdiuM6mM7ta_l8Q1nr8jwCPoqAvLI8tCPdRTGYWuH1iKrRKnJYMp4m6gdOnBDFTlSoc

VAS0yRVUkCVNwoB11XC9XSje9xioUxolMGMsgmg2q4IkpI7MS62ztaO1Uc0a6ZOD2f6gG0Ah3u2JaPlU

Hnd0Dr4T2YsxuuGdygwv2RhHGIOPSNQQJ4cGQXSt4FsA7gWMRqLqexV8t8kZWk0fiwn09LHlnoGkWI

xXJNVEcMaOOiJoBxu-cL_mvLX2eX7lBya_6504u0XhEIkI5h_B9IVMM-MUftO1mcp-

Fr_eGpuDrCug8JgSNRnH0LvJwGKP&__tn__=-UC-R 

2. საქართველოში შექსპირის შემოქმედების თარგმნის, შესწავლისა და სცენური ინტერპრეტაციის 

მდიდარი ტრადიციაა. XIX საუკუნიდან მოყოლებული მეოცე საუკუნის 90-იან წლებამდე ბევრი 

გაკეთდა ამ მიმართულებით. შექსპირის შემოქმედების თარგმნის, დადგმის და შესწავლის საქმეს 

ქართული კულტურისა და მეცნიერების დიდი მოღვაწეები ედგნენ სათავეში და ქართული 

შექსპირიანა ქართული კულტურული, სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ცხოვრების ერთ-ერთი 

მთავარი მამოძრავებელი ძალა იყო.  

ამ მიმართულებით გასული საუკუნის 90-იანი  წლების შემდეგ  ერთგვარი ვაკუუმი შეიქმნა. 

შეწყდა ქართული შექსპირიანას გამოცემა და არაერთი შექსპირული დადგმისა თუ თარგმანის 

მიუხედავად, მათ შესწავლას არა აქვს ერთიანი სისტემური ხასიათი საქართველოში. ქართული 

აკადემიური სივრცისთვის სრულებით უცნობია ის ინტერდისციპლინური სამეცნიერო და 

თეორიული ნაშრომები, რომლებიც დასავლეთის წამყვან უნივერსიტეტებსა და კვლევით 

ცენტრებში იქმნება და პირიქით ქართული შექსპირიანა გამოეთიშა შექსპირის მსოფლიო 

სამყაროს. ამის თქმის საფუძველს მაძლევს 2014 და 2016 წელს ბრიტანეთსა და დასავლეთში 

ჩატარებული არაერთი საერთაშორისო ფორუმი, რომელიც ეძღვნებოდა შექსპირის დაბადებიდან 

450 და გარდაცვალებიდან 400 წლის საუბილეო თარიღებს, სადაც ქართული შექსპირიანა 

მსოფლიო სამეცნიერო და კულტურულ სივრცეში სათანადოდ არ იყო წარმოდგენილი. 

მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, 

საბჭოთა თუ პოსტსაბჭოთა რეალობას მრავალმხრივ შეისწავლიან საქართველოსა და მის 

ფარგლებს გარეთ, მაგრამ შექსპირის ტექსტისა და თეატრის ენით, მისი თემებისა და 

პრობლემატიკის კონტექსტში, თეატრალური ინტერპრეტაციების სამეცნიერო და სახელოვნებო  

ინტერდისციპლინური კვლევის კუთხით ბევრი არაფერია გაკეთებული. საქართველოში თეატრი 

მუდმივად იყო საზოგადოებრივ, პოლიტიკური და სოციო-კულტურული რეალობის ეპიცენტრში. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ინდივიდები საბჭოეთის პერიოდშიც მუდვიდად 

ცდილობდნენ ეჭქვეშ დაეყენებინათ არსებული სახელოვნებო და კულტურული 

გამომხატველობითი ფორმები და სწორედ არსებულის უარყოფით, განსხვავებული ფორმებითა 

და ხელოვნებაში თავისუფალი აზრის ძიებით შეექმნათ კომუნისტური იდეოლოგიისგან 

განსხვავებული და განსაკუთრებული შემოქმედება. 

შექსპირის თეატრის მეშვეობით რეჟისორები, მხატვრები, კომპოზიტორები თუ მსახიობები 

მაღალი მხატვრული ხერხებით ქმნიდნენ სპექტაკლებს, რომელშიც მეტაფორულად და ხშირ 

შემთხვევაში პირდაპირაც ავითარებდნენ ალტერნატიულ აზრს, აკრიტიკებდნენ და საუბრობდნენ 

იმ სინამდვილესა თუ უსამართლობაზე, რომელიც გამეფებული იყო  საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა, 

https://www.facebook.com/pg/James-Joyce-in-Georgia-%20%202077585339144369/photos/?tab=album&album_id=2266516610251240&__xts__%5B0%5D=68.ARClrjZQoZJ8PqXIJ-xOYIzDmcmTTZdiuM6mM7ta_l8Q1nr8jwCPoqAvLI8tCPdRTGYWuH1iKrRKnJYMp4m6gdOnBDFTlSocVAS0yRVUkCVNwoB11XC9XSje9xioUxolMGMsgmg2q4IkpI7MS62ztaO1Uc0a6ZOD2f6gG0Ah3u2JaPlUHnd0Dr4T2YsxuuGdygwv2RhHGIOPSNQQJ4cGQXSt4FsA7gWMRqLqexV8t8kZWk0fiwn09LHlnoGkWIxXJNVEcMaOOiJoBxu-cL_mvLX2eX7lBya_6504u0XhEIkI5h_B9IVMM-MUftO1mcp-Fr_eGpuDrCug8JgSNRnH0LvJwGKP&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/James-Joyce-in-Georgia-%20%202077585339144369/photos/?tab=album&album_id=2266516610251240&__xts__%5B0%5D=68.ARClrjZQoZJ8PqXIJ-xOYIzDmcmTTZdiuM6mM7ta_l8Q1nr8jwCPoqAvLI8tCPdRTGYWuH1iKrRKnJYMp4m6gdOnBDFTlSocVAS0yRVUkCVNwoB11XC9XSje9xioUxolMGMsgmg2q4IkpI7MS62ztaO1Uc0a6ZOD2f6gG0Ah3u2JaPlUHnd0Dr4T2YsxuuGdygwv2RhHGIOPSNQQJ4cGQXSt4FsA7gWMRqLqexV8t8kZWk0fiwn09LHlnoGkWIxXJNVEcMaOOiJoBxu-cL_mvLX2eX7lBya_6504u0XhEIkI5h_B9IVMM-MUftO1mcp-Fr_eGpuDrCug8JgSNRnH0LvJwGKP&__tn__=-UC-R
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https://www.facebook.com/pg/James-Joyce-in-Georgia-%20%202077585339144369/photos/?tab=album&album_id=2266516610251240&__xts__%5B0%5D=68.ARClrjZQoZJ8PqXIJ-xOYIzDmcmTTZdiuM6mM7ta_l8Q1nr8jwCPoqAvLI8tCPdRTGYWuH1iKrRKnJYMp4m6gdOnBDFTlSocVAS0yRVUkCVNwoB11XC9XSje9xioUxolMGMsgmg2q4IkpI7MS62ztaO1Uc0a6ZOD2f6gG0Ah3u2JaPlUHnd0Dr4T2YsxuuGdygwv2RhHGIOPSNQQJ4cGQXSt4FsA7gWMRqLqexV8t8kZWk0fiwn09LHlnoGkWIxXJNVEcMaOOiJoBxu-cL_mvLX2eX7lBya_6504u0XhEIkI5h_B9IVMM-MUftO1mcp-Fr_eGpuDrCug8JgSNRnH0LvJwGKP&__tn__=-UC-R
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https://www.facebook.com/pg/James-Joyce-in-Georgia-%20%202077585339144369/photos/?tab=album&album_id=2266516610251240&__xts__%5B0%5D=68.ARClrjZQoZJ8PqXIJ-xOYIzDmcmTTZdiuM6mM7ta_l8Q1nr8jwCPoqAvLI8tCPdRTGYWuH1iKrRKnJYMp4m6gdOnBDFTlSocVAS0yRVUkCVNwoB11XC9XSje9xioUxolMGMsgmg2q4IkpI7MS62ztaO1Uc0a6ZOD2f6gG0Ah3u2JaPlUHnd0Dr4T2YsxuuGdygwv2RhHGIOPSNQQJ4cGQXSt4FsA7gWMRqLqexV8t8kZWk0fiwn09LHlnoGkWIxXJNVEcMaOOiJoBxu-cL_mvLX2eX7lBya_6504u0XhEIkI5h_B9IVMM-MUftO1mcp-Fr_eGpuDrCug8JgSNRnH0LvJwGKP&__tn__=-UC-R
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მოდერნულ თუ პოსტმოდერნულ საქართველოში. 

აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია საბჭოური და პოსტ-საბჭოური ქართული სინამდვილე 

იმ რეჟისორთა შექსპირული დადგმების კონტექსტში  გავიაზროთ, რომლებიც მოღვაწეობდნენ და 

მოღვაწეობენ მე-20 საუკუნისა და 21-ე საუკუნის საქართველოში.  ამგვარი კვლევა საშუალებას 

მოგვცემს გავიაზროთ და წარმოვაჩინოთ ქართველი ხელოვანების თვალით დანახული საბჭოთა 

და პოსტსაბჭოთა ქართული სინამდვილე, რომელიც შესაძლებელია უფრო ზუსტი, ნამდვილი და 

ობიექტური იყოს, ვიდრე სხვა წყაროები.  

აქედან გამომდინარე, შექსპირის ქვეყანაში, ინტერდისციპლინური კვლევითი 

მეთოდოლოგიით, ქართულ შექსპირიანაში და ქართველი რეჟისორების დადგმებში შექსპირის 

შემოქმედებით დანახული საქართველო და ქართული საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა რეალობა 

ახალი, აქტუალური და საინტერესო უნდა იყოს ისეთი სამეცნიერო და კულტურული 

სივრცისთვის, როგორიც ოქსფორდის უნივერსიტეტია. 

კვლევის მიზანი 

პროექტის “შექსპირი საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა საქართველოში” მიზანია: 

 ინგლისურ პრესასა და  სამეცნიერო ჟურნალებში დაბეჭდილი ქართული 

შექსპირიანას შესახებ მასალების მოძიება-დამუშავება და კვლევა. 

 შერჩეული შექსპირული თეატრალური დადგმების შესწავლა და დადგმების 

კონტექსტში საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა საქართველოს რეალობის ლიტერატურული, 

თეატრალური და სოციო-პოლიტიკური სამეცნიერო-თეორიული ლიტერატურით შესწავლა 

და ანალიზი. 

 საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა საქართველოში შექსპირის შემოქმედების თარგმნის 

შესწავლისა და ინტერპრეტაციის ისტორიის შესწავლა-პოპულარიზაცია ოქსფორდის 

უნივერსიტეტში. 

3. პროექტის გეგმა-გრაფიკის მიხედვით, პირველ საანგარიშო პერიოდში განვახორციელეთ 

გარკვეული  ტიპის აქტივობები: ბიბლიოთეკებში, არქივებში და სამეცნიერო-კვლევით 

ინსტიტუციებში საჭირო მასალების მოძიება და მათი დამუშავება.  

ჩვენს მიერ მოძიებული იქნა კვლევის საწყისი ეტაპისათვის მნიშვნელოვანი მასალები. მათი 

დამუშავების შემდეგ, კვლევის საკითხების უკეთ შესწავლისთვის საჭირო იყო ასევე დარგის 

ქართველ ექსპერთებთან შეხვედრა, რაც განხორციელდა 2018 წლის მარტის თვეში. კერძოდ,  

შეხვედრები გვქონდა პროფესორ ქ. ჯაშთან, რომელიც არის დარგის სპეციალისტი, მთარგმნელი 

და არაერთი ნაშრომის ავტორი აღნიშნული თემატიკასთან დაკავშირებით. ასევე შეხვედრები 

გვქონდა ქალბატონ მერი ტიტივინიძესთან, რომელიც გახლავთ ეპსანური, იტალიური ენებიდან 

მხატვრული ლიტერატურის მთარგმნელი, ასევე პრფესორ გიორგი  ყუფარაძესთან, 

ფონეტიკოსთან.  აღნიშნულ ექსპერტებთან საინტერესო და ნაყოფიერი შეხვედრები 

მნიშვნელოვნად დაგვეხმარა მთელი რიგი საკითხების გარკვევაში, კერძოდ: თუ როგორ 

ითრგმენბოდა ოიკონიმბები და სახ სხვადასხვა ტიპის ტერმინები ფრანგული, ინგლისური და 

იტალირი ენებიდან, რა ნორმების დაცვა არის გასათვალისწინებელი. 

აღნიშნული პერიოდის ფარგლებში ერთ-ერთ ამოცანა იყო მივლინება ესპანეთში, კერძოდ 

ალკალა დე ენარესის უნივერსიტეტში, სადაც შეხვედერები  გვქონდა დარგის ესპანელ 

ექპერტებთან, გვქონდა რამდენიმე მრგვალი მაგიდა და კონსულტაციები.  

ჩვენს შეხვედრებს კორდინაციას უწევდა პროფესორი კარმენ ვალერო გარსესტან, რომელიც 
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არის ალკალა დე ენატესის უნივერსიტეტის თანამედრვოვე ფილოლოგიის დეპარტამენტის, 

ინტერკულტურული კომნუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, ასევე საჯარო 

სამსახურის ზეპირი და წერილობითი ტარგმანის კვლევისა და სწავლების ჯგუფის 

ხელმძღვანელი. მას გავაცანით ჩენი პროექტის ძირითადი მიზნები და გაგვიზიარა თავისი 

შეხედულებები და გამოცდილება ტერმინოლოგიის თარგმანთან დაკავშირებით. შეხვედრა 

გვქონდა ასევე სხვა ესპანელ ექსპერტთან რაკელ როდრიგეს რუბიოსთან რიგ საკითხებთნ 

დაკავშირებით, კერძოდ: თუ როგორ ითრგმნება ოიკონიმბები და სხვადასხვა ტიპის ტერმინები 

ფრანგული, ინგლისური და იტალირი ენებიდან,  და რა ნორმების დაცვა არის 

გასათვალისწინებელი.  

  ესპანელ კოლეგებთნ შეხვედრებმი მნიშვნელოვნად დაგვეხმარება მომავალი კვლევის 

წარმართვაში. 

 მივლინების პერიოდში ვმუშაობდით ალკალა დე ენარესის უნივერსიტეტის ბიბლიოთკაში 

და მოვიძიეთ საჭირო ლიტერატურა და მასალები სამომავლო კველვისთვის. პროექტის 

თითოეულმა წევრა მოიძია კონკრეტული მასალები ტოპონიმების, ანტროპონიმების, საჯარო და 

ადმინისტრაციული ტერმინოლოგიის შესახებ. 

პროექტის გეგმა-გრაფიკის მიხედვით, მეორე საანგარიშო პერიოდში განვახორციელეთ 

გარკვეული  ტიპის აქტივობები:  პროექტის ძირითადი პერსონალის შეხვედრები, სადაც 

განიხილებოდა კვლევის ძირითადი მიმართულებების შესახებ პირველადი დასკვნები, ჩატარდა 

სემინარი და შუალედური შედეგების პრეზენტაცია თსუ-ში. 

პროექტში მონაწილე პერსონალმა ჩაატარა ინდივიდუალური კვლევა, რომლის შედეგებიც 

შემდგომში წარმოდგენილ იქნა სემინარზე და პრეზენტაციაზე.  

2018 წლის 20 ნოემბერს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში გაიმართა სემინარი სტუდენტებისა და დარგის სპეციალისტებისთვის. 

სემინარზე წარმოგენილი იყო მოხსენებები ახალაგაზრდა მეცნიერისა და პროექტში ჩართული 

ძირითადი პერსონალის მიერ. სემინარი გაიმართა თსუ მე-5 კორპუსში (ჭავჭავაძის, გამზ. 36, აუდ 

319). დამადასტურებელი თანდართული მასალის სახით წარმოდგენილია ფოტოები. ღონისძიების 

ჩატარების შესახებ ინფორმაცია, განთავსებულია თსუ ვებ გვერდზე. (იხ. 

https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/announcement/BVPl5d3imUJyXDoOD/?

p=1) 

2018 წლის 22 ნოემბერს გაიმართა შუალედური შედეგების პრეზენტაცია  ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ა/წ 22 ნოემბერს, ჭავჭავაძის გამს. 1, აუდ. 

212. პრეზენტაციის შესახებ ინფორმაცია და მასალები განთავსებულია თსუ ვებ გვერდზე 

(იხ.https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/7dkmmw6fmsqpbpbwx/). 

4. ლიტერატურული და ზეპირი სიუჟეტების ურთიერთმიმართების შესწავლისას 

აუცილებელია არა მარტო მათი კონკრეტული წყაროების გათვალისწინება, არამედ იმ 

სოციალური და კულტურული გარემოსი, რომელსაც ისინი განეკუთვნებიან.  

1) სოციალური ფუნქციის მიხედვით (საზღაპრო კრებულების როლი კულტურულ-

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მათი გავლენა ნაციონალურ ფოლკლორზე),  

2) ტექსტის ანალიზის მეთოდით (ზღაპრის ტიპები, სიუჟეტები და მოტივები, 

ლიტერატურულ წყაროებში ფიქსირებული ხალხური თხრობითი ჟანრები), 3) მთხრობელისა და 

მსმენელის/მკითხველის ინტერპრეტაციები (უცხო ქვეყნის გაცნობა ზღაპრების მეშვეობით, 

ეთნიკური და რელიგიური სტერეოტიპები  და ა.შ.). 

https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/announcement/BVPl5d3imUJyXDoOD/?p=1
https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/announcement/BVPl5d3imUJyXDoOD/?p=1
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 ლიტერატურული და ფოლკლორული სიუჟეტების ურთიერთმიმართების კვლევისას 

გამოიკვეთება სიუჟეტის გავრცელების კონკრეტული გზები (რიგ შემთხვევებში, 

შესაძლოა, თარიღებიც); 

 დაზუსტდება ინფორმაცია იმ სოციალურ და კულტურული გარემოს შესახებ, სადაც 

ევროპული თუ აღმოსავლური წარმოშობის სიუჟეტები იყო მიმოქცევაში; 

 დადგინდება უცხოური წარმოშობის სიუჟეტთა ეროვნული თავისებურებები, თუ 

როგორ ხდება მათი რეცეფცია ნაციონალურ ნიადაგზე; 

 

5. მეორე საგრანტო წელს (2017 ნოემბ.-2018 ნოემბ.) სამეცნიერო საგრანტო პროექტის - “სტალინის 

იდეოლოგემა  და  მითოლოგემა ქართულ საბჭოთა და ემიგრანტულ ლიტერატურაში” (“Stalin's 

Ideologeme and Mythologeme in Georgian Literature of the Soviet Times and Georgian Emigrant 

Literature”) (№ DI-2016-47)  -  ფარგლებში  პროექტით გათვალისწინებულ მეორე სამუშაო წელს 

(2018) მოვამზადე და ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატივისტიკის ჟურნალ “სჯანში” (# 19, 

2018) გამოვაქვეყნე სტატია “რობაქიძე contra სტალინი: ბოლშევიკური ბელადის ხატისა და 

სტალინის არიმანული არსის მითოსური ჰერმენევტიკა გრიგოლ რობაქიძის 

კულტურფილოსოფიურ ესსეებში” (გვ. 229-251).პროექტი ითვალისწინებს პროექტის ერთ-ერთი 

მონაწილის სამეცნიერო მივლინებას გერმანიაში. ამა წლის 20-31 აგვისტოს ვიმყოფებოდი 

გერმანიაში, ქალაქ ბერლინში. სამცნიერო მივლინების ფარგლებში შევხვდი მიშელ ფუკოს 

სპეციალისტს,  ბერლინელ ფილოსოფოს ვილჰელმ შმიდს. სამეცნიერო მივლინება ასევე 

ითვალისწინებდა სამეცნიერო ლიტერატურის მოძიებას შემდგომი სამეცნიერო კვლევისა და 

ნაშრომებისათვის. ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში მუშაობისას 

მოვიძიე ჩემი შემდგომი სამეცნიერო კვლევისათვის მნიშვნელოვანი  ლიტერატურა 

ტოტალიტარიზმის თეორიის საკითხებზე, კერძოდ, ჰანა არენდტის ფუნდამენტური ნაშრომი 

“ტოტალური ძალაუფლების ელემენტები და საწყისები” (გერმ. “Elemente und Ursprünge totaler 

Herrschaft”); ასევე, მიშელ ფუკოს ნაშრომები დისკურსის თეორიაზე. აღნიშნული ლიტერატურის 

საფუძველზე მომდევნო სამუშაო წელს დაგეგმილი მაქვს ორი გამოკვლევის  დაწერა 

ტოტალიტარიზმის თეორიასა და იდეოლოგიური დისკურსის საკითხებზე, რომელთაც 

ემპირიულ მასალად   დაედება ჩემს მიერ დამუშავებული სტალინის სამოცი წლის  იუბილესადმი 

მიძღვნილი კრებული “60 წელი დიდი სტალინის დაბადებიდან” (266 გვ). 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 
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№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

ათწლიანი პროექტი  

ჰაიდელბერგის რუპრეხტ-

კარლის უნივერსიტეტის 

თარგმნისა და თარჯიმ ნობის 

ინსტიტუტისა და გერმანული 

ფილოლოგიის კათედრას 

შორის ინსტი ტუტთაშორისი 

(GIP) პარტნიორობის ფარგლე 

ბში. 

ფინანსური მხარდაჭერა: 

გერმანიის აკადემიური 

სამსახური (DAAD) და 

ჰაიდელბერგის რუპრეხტ 

კარლის სახ. უნივერსიტეტის 

თარგმანისა და თარჯიმნობის 

ინსტიტუტი. 

2018-2023 

პროექტის ხელმძღვანელები: 

ჰაიდელბერგის რუპრეხტ 

კარლის უნივერსიტეტის 

თარგმნისა და თარჯიმნობის 

ინსტიტ უტის პროფ. დოქტ. 

ვაჰრამ ატაიანი და  თსუ გერმა 

ნული ფილოლოგიის 

მიმართულების ხელმ 

ძღვანელი, პროფ. დოქტ. ლალი 

ქეცბა-ხუნდაძე.  

პროექტის ძირითადი 

შემსრულებელი - სოფიო 

მუჯირი, გერმანული 

ფილოლოგიის კათედრის  

ასოცირებული პროფესორი 

 

მოცემული პროექტის ფარგლებში მონაწილეობა მივიღე 21.10.2018 და 07.11.2018  

პროფ. დოქტ. ვ. ატაიანის, დოქტ. ა . ვებერისა  და  დოქტ. დ. მორეტის მიერ ჩატარებულ სემინარებში, რომლებზეც 

ვიმუშავეთ  საკითხებზე: „კულტურული ტრანსფერი ლიტერატურაში, მედიასა  და  დარგობრივ კომუნიკაციაში, 

ლინგვისტურად ორიენტირებული თარგმანმცოდნეობა“ (პროფ. დოქტ. ვ. ატაიანი);  დარგობრივი ენა  და  

დარგობრივი თარგმანი:  გერმანული სიტყვათწარმოება  და  თარგმანი, დარგობრივი ლექსიკის 

თავისებურებები, სიტყვების კლასიფიკაცია , ტერმინოლოგია , კომპოზიტები, ზმნები, გავრცობილი 

ზედსართავები, ფრაზეოლოგია , ტექნიკური ლექსიკის ვარიაცია , ორთოგრაფიული ვარიაცია , დარგობრივი 

სინტაქსი, ენობრივი რეგისტრები და  სტილისტური დონეები, დარგობრივი ტექსტისა  და  დარგობრივი კულტურის  

ეკვივალენტობის საკითხი; სამეურნეო-ეკონომიკური და  იურიდიული ტექსტების თარგმანი:  პრობლემური 

საკითხები (სემანტიკური განსხვავებები), ინსტიტუციების და  საკუთარი სახელები, კომუნიკაციური 

სიტუაციები, სამეტყველო აქტები, ტექსტის თვისებათა  ანალიზი, ქართულად თარგმნის შესაძლებლობები 

(დოქტ. ა . ვებერი);  

სამედიცინო ტექსტების თარგმნა  (მაგ. წამლების ანოტაციების): გერმანული სიტყვათწარმოება , დერივაცია , 

კომპოზიტები, აფიქსების წარმოება , პრეფიქსიანი და  ნაწილაკიანი ზმნები, ვალენტობის ვარიაცია , 

ნომინალური კომპოზიტები, სემანტიკა , პრაგმატიკა , „ნიციალური სიტყვები“, თარგმანმცოდნეობა  და  

კულტურა : ინტერკულტურული კომუნიკაცია , თარგმანი როგორც ქმედება  ენის სისტემას, კულტურასა  და  ტექსტს 

შორის, კრეატიული თარგმანი, კულტურული კონტექსტი, ლიტერატურული თარგმანი (შინაარსი, ტექსტის 

დახასიათება) (დოქტ. დ. მორეტი). 

გერმანისტული ინსტიტუტთაშორისი პარტნიორობის ფარგლებში (29.11.2018-07.12.2018). 

მიწვეული ვიყავი ჰაიდელბერგის რუპრეხტ კარლის სახ. უნივერსიტეტის თარგმანისა  და  თარჯიმნობის 
ინსტიტუტში, სადაც ა). ვმუშაობდი სამეცნიერო-კვლევით თემაზე: „ლინგვისტურად ორიენტირებული 
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თარგმანმცოდნეობა“ (შემუშავებულ იქნა  პროექტის შემდგომი ღონისძიებების დეტალური სამუშაო გეგმა  და  
დაგეგმილი კურსის კურიკულარული განვითარების გეგმა).  
ბ). მონაწილეობა  მივიღე ვორკშოპში თემაზე:  ტექსტის სტრუქტურირება  და  დასათაურება .  
გ). ინსტიტუტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში ვმუშაობდი პროექტისათვის საჭირო სამეცნიერო ლიტერატურის 
მოპოვებაზე. 

ამჟამად ვმუშაობ ლინგვისტურად ორიენტირებული კულტურის ტრანსფერის სფეროში,  

კერძოდ, ინტერკულტურული ლიტერატურის ტრანსფერის საკითხებზე. 

2 

Deutschsprachige Nomina 
Propria unter translatorischem 

Gesichtspunkt: Tradition und 

Trends. 

გერმანულენოვან საკუთარ 

სახელთა ტრანსფერი – 

ტრადიციები და 

ტენდენციები. 

დამფინანსებელი DAAD –

გერმანიის აკადემიური 

გაცვლითი სამსახურის 

ფონდები; (გაიცემა 

გრძელვადიანი სტიპენდიების 

სახით, რომელთაც მოვიპოვებ 

პერიოდულად 

საჭიროებისამებრ კონკურსის 

წესით.  აღნიშნული პროექტის 

მოცულობის 

გათვალისწინებით მის 

შესასრულებლად  დღემდე 

მოპოვებული მაქვს სამი 

გრანტი. 

2013 -  2021 იანვარი 

(გაგრძელებული ვადების 

მიხედვით) 

მ. ანდრაზაშვილი – პროექტის 

ავტორი და ერთპიროვნული 

შემსრულებელი 

 

3 

Übersetzung und Auswertung 

von Tonaufnahmen der 

Kriegsgefangenen des ersten 

Weltkriegs 

პირველი მსოფლიო ომის 

მონაწილეთა აუდიოარქივის 

დამუშავება. 

დამფინანსებელი: ZMO 

ბერლინის თანამედროვე 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ცენტრი. 

2014 - 2021 (გაგრძელებული 

ვადების მიხედვით) 

მ. ანდრაზაშვილი – 

კოოპერატორი 

დოქტ. ჰაიკე ლიბაუ, 

ინსტიტუტის უფროსი 

მეცნიერტანამშრომელი – 

პროექტის ავტორი. 

4 “Deutsche Philologie 

International” 
2013-2020 პროფ. დოქტ. დ. ბუსე, პროფ. 

დოქტ. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე 
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5 

“(გერმანულ-ქართული) 

კულტურის ტრანსფერი 

ლიტერატურულ, მედიალურ 

და დარგობრივ 

კომუნიკაციაში” 

2017-20123 

პროფ. დოქტ. ლალი ქეცბა-

ხუნდაძე 

პროფ. დოქტ. ალექსანდრე 

კარტოზია 

პროფ. ვაჰრამ ატაიანი 

 

2. გერმანულენოვან საკუთარ სახელთა ტრანსფერი – ტრადიციები და ტენდენციები  

(გარდამავალი პროექტი; იხ. გასული წლების ანგარიშები) 

წინამდებარე გამოკვლევა ორიენტაციას იღებს უშუალოდ ანთროპონიმებსა და 

ტოპონიმებზე, როგორც საკუთარ სახელთა სუბკლასის ყველაზე სპეციფიკურ 

რეპრეზენტანტებზე თავიანთი პროპრიალური მახსიათებლებისა და რეფერენციალური 

მიმართბების გამო. იგი მიზნად ისახავს, გერმანული და ქართული ენების საილუსტრაციო 

მასალის შეპირისპირებითი ანალიზის გზით გამოავლინოს ლინგვისტური კრიტერიუმები, 

რომლებიც საკუთარ სახელთა ტრანსფერირებას ერთი ენიდან მეორეზე მთარგმნელის 

გემოვნებასა თუ ენობრივ ალღოზე დამოკიდებულს კი არ გახდის, არამედ დასაბუთებულ 

გრამატიკულ კანონზომიერებებს დაუქვემდებარებს. ამ მიზნით ნაშრომი განსახილველ 

სუბკლასში ერთმანეთისგან გამიჯნავს უშუალოდ სახელებსა და სახელის სინტაგმებს, 

თითოეულ მათგანს აღწერს სემანტიკური იზოლირებულობისა და დესკრიპტიულობის ან 

მოჩვენებითი დესკრიპტიულობის ფაქტორების გათვალისწინებით, შესაბამისად კი გამოყოფს 

საკუთარ სახელთა ტრანსფერირების სამ, თვისობრივად ურთიერთგანსხვავებულ, 

პროცედურულ ხერხს. ანალიზისას, ბუნებრივია, ითვალისწინებს სამიზნე ენის ფონემური და 

გრაფემული ინვენტარის შეთავსებადობას ერთმანეთთან, ისევე როგორც ამოსავალი ენის 

ანალოგიურ ინვენტართან სისტემურ დონეზე, სინტაგმატური მიმართებების თვალსაზრისით კი 

ცდილობს, უპირატესი ანგარიში გაუწიოს სამიზნე ენის გრაფოტაქტიკურ წესებს 

ფონოტაქტიკურთან შედარებით, ამ უკანასკნელთა აშკარა კომპრომისული განწყობის გამო 

ადაპტირება-ასიმილირების პროცესებისადმი თანამედროვე მსოფლიოში ნორმადქცეული 

ინდივიდის მრავალენოვნების ფონზე; ზომიერი ტოლერანტობით უდგება ტრადიციით 

გადმოცემულ მემკვიდრეობას და უშვებს ინდივიდუალურ მიდგომას ანთროპონიმებისადმი, 

როგორც პოტენციურად ვარირებადი/არაიზოტოპური სტრუქტურებისადმი თვით ამოსავალ 

ენაშიც, თუმცა იმავდროულად მკაცრად თანმიმდევრულია ტოპონიმების, როგორც ენის 

ლექსიკური მარაგის მყარი ნაწილის, სალექსიკონო წესით ნორმირების  მიმართ. 

პროექტის განხორციელების შედეგებს სისტემატურად წარვადგენ საჯარო გამოსვლებსა და 

პუბლიკაციებში უპირველესად ევროპის გერმანულენოვან ქვეყნებში, ასევე საქართველოშიც 

(ბოლო საჯარო გამოსვლა აღნიშნული პრობლემატიკისადმი მქონდა 2018 წლის ოქტომბერში 

ლინცის ადალბერტ-შტიფტერ-ჰაუზის მიერ მოწყობილ სიმპოზიუმზე. იხ. პუნქტი 6.2.). 

 

3. . პირველი მსოფლიო ომის მონაწილეთა აუდიოარქივის დამუშავება. (გარდამავალი 

პროექტი; იხ. გასული წლების ანგარიშები) 

ვაგრძელებ მუშაობას ბერლინის აუდიოარქივში დაცული პირველი მსოფლიო ომის მონაწილე 
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სამხრეთკავკასიელი ტყვეების რუსულ- და ქართულენოვანი აუდიოჩანაწერებზე. შევასრულე  

ჩანაწერთა ტრანსკრიპტი, ვთარგმნე გერმანულად და პროექტის ხელმძღვანელ დოქტ. ჰაიკე 

ლიბაუსთან ერთად აღვწერე ისინი ეპოქის ისტორიულ-კულტურული კონტექსტის ფონზე. 

მუშაობას აფერხებს დასამუშავებელი მასალის მოცულობა, ტერიტორიული დაშორება და 

საარქივო მასალის კონფიდენციალურობა, რის გამოც პროექტი ჩაბარების ვადა გადაიწია.  

დაგეგმილი გვაქვს, მიღწეული შუალედური შედეგების შესახებ ერთობლივი მოხსენებით 

წარვსდგეთ 2019 წელს ოქტომბერში კავკასიოლოგთა ფორუმზე, რომელიც გაიმართება 

სავარაუდოდ ფოლკსვაგენ-შტიფტუნგის ფონდის დაფინანსებით. 

 

4. პროექტში “Deutsche Philologie International” ჩემი მონაწილეობა წარმოდგენილია 60 გვერდზე 

არსებულ მონაკვეთში “ტექსტის სახეობები და ტექსტის სტილები”, რომელიც ეძღვნება 

თანამედროვე გერმანული ენის ტექსტის სახეობებს/სტილებს. ეს ნაწილი განსხვავდება პროექტის 

ენათმეცნიერული ძირითადი თავის სხვა ნაწილებისგან (120  გვერდი) რომელიც პროფ. ბუსეს 

ხელმზღვანელობით შედგა, სადაც აღწერილია სისტემური ლინგვისტიკის, ტექსტის 

ლინგვისტიკისა და პრაგმატიკის პრობლემები. 

ზოგადად ენებისა და უცხო ენის ფილოლოგიის სწავლების მიზანია სხვა მიზნებს შორის ის, 

რომ ადამიანმა უნდა შეიძინოს ცოდნა ტექსტის სახეობების შესახებ, ისევე როგორც 

კომპეტენციები სისტემისა და სტილის შესახებ. “ტექსტის სახეობების ცოდნა მშობლიურ ენაზე და 

უცხო ენაზე მოლაპარაკისთვის ყოვლისმომცველი ენობრივი კომპეტენციის შეძენის 

მნიშვნელოვანი ნაწილია (Fandrych/Thurmair 2011:16). სწორედ ტექსტის სახეობების აღწერა არის 

იმის ჩვენების მცდელობაა, რომ ტექსტის სახეობების ცოდნა ისეთივე პროტოტიპული ენობრივი 

ცოდნაა, როგორც დაახლოებით სემანტიკური ცოდნა, სინტაქსური ცოდნა, ფონოლოგიური 

ცოდნა. 

ჩემ მიერ დამუშავებულ ამ ნაწილში ის საკითხია განხილული, ერთი მხრივ, თუ როგორ 

განსხვავდებიან ერთმანეთისგან გერმანული ენის ტექსტის სახეობები, მაშინ როცა 

პროტოტიპული ტექსტის ნიმუშის აღწერა ხდება და მეორე მხრივ, როგორ შეიძლება მათი 

ცვლილება ამ ნიმუშის ობიექტივაციის დროს, როცა მოუბარს აქვს უნარი, ინტერაქციის პროცესში 

ტექსტის სახეობის მოდიფიკაციაზე ან  ცვლილებაზე მიანიშნოს ან დააფიქსიროს ამ სახის 

ტექსტის სქემა, რომელიც ტექსტის სახეობებს ახასიათებს, და რომელიც იცვლება შესაბამისად 

ცვალებადი საკომუნიკაციო საჭიროებებისა ინტერაქციის განმავითარებელ პირობებთან ერთად. 

პროექტში ხდება 20 კონკრეტული ტექსტის (ფიქციონალური და ავთენტური ტექსტის 

სახეობებიდან) თეორიული კვლევების საფუძველზე აღწერა-ამ თანმიმდევრობით: ფუნქცია, 

საკომუნიკაციო სიტუაცია, ტექსტის სახეობების კლასიფიკაციის კრიტერიუმები, ტექსტის 

ფუნქცია და ტექსტის სახეობები(გროსეს, ბრინკერის, ზანდიგის, ადამციკის, ჰაინემან/ფივეგერის 

და სხვ.) მიხედვით. ყველა შემთხვევაში ხდება ტექსტის ფუნქციის, 

კონტექსტუალური(სიტუაციური) და სტრუქტურული კრიტერიუმების გათვალისწინება. 

ერთმანეთთან გარკვეულად დაკავშირებული კონკრეტული მაგალითების ანალიზებსა და 

ინტერპრეტაციებში როგორიცაა მაგ. წერილი/მეილი(პირადი, საქმიანი, პოეტური 

წერილები),ლექსი, მოთხრობა, მოკლე მოთხრობა და ა.შ.  

ნაშრომის გაგრძელება მიმდინარეობს ტექსტების სხვა დანარჩენ სახეობებზე/სტილებზე. 

5. კულტურის ტრანსფერის კვლევა არის დისციპლინა, რომელიც წარმოიქმნა გერმანიასა და 

საფრანგეთში მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში. “კულტურის ტრანსფერის” კვლევა გულისხმობს 

როგორც შიდაკულტურულ, ასევე კულტურათაშორის ურთიერთობებს. კვლევის საგანია 

კულტურათა ურთიერთზეგავლენა,ურთიერთზემოქმედება, ფენომენის პროცესუალურობა - 
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ცვალებადობა და დინამიკურობა.  

სხვა მიდგომებისა და მეთოდოლოგიებისგან, მაგ., რეცეპციის ესთეტიკისგან კულტურული 

ტრანსფერის კვლევა რამდენიმე ასპექტით განსხვავდება: 1. მის კვლევის სფეროში შედის არა 

მხოლოდ ლიტერატურა, არამედ კულტურა ფართო გაგებით; 2. კულტურის ტრანსფერი არ 

გულისხმობს მხოლოდ ცალმხრივ ტრანსფერულ ფენომენებს, ე.ი. ისეთ ფენომენებსა თუ 

გამოვლინებებს, რომელიც ერთი კულტურიდან მეორეში “გადადის”. კულტურის ტრანსფერის 

კვლევის საგანი არის კულტურული ურთიერთობები, როგორც ასეთი. 3. მედიუმის, “საშუამავლო 

ინსტანციის” (“Vermittlerinstanz”) მნიშვნელობის აქცენტირება თავისთავად გულისხმობს, რომ 

კულტურული ტრანსფერის კვლევის ფოკუსი მიმართულია კულტურის არა ცენტრალური, 

არამედ მარგინალური ფენომენებისკენ. 

აქამდე კულტურათაშორისი, მეტაკულტურული ტრანსფერი მხოლოდ მთარგმნელების 

კომპეტენციად მიაჩნდათ. მთარგმნელები, როგორც შუამავლები კულტურათა შორის, ყოველთვის 

ცდილობდნენ ე.წ. ფუნქციონალური თუ კრეატიული თარგმანებით - შემოქმედებითი 

მთარგმნელობითი საქმიანობით კულტურული ბარიერების გადალახვას. მთარგმნელობითი 

საქმიანობა თავისთავად გულისხმობს უცხო კულტურის საკუთარ კულტურასთან გაცნობა-

დაახლოების მცდელობას. თუმცა კითხვები, თუ რა სახის ცვლილებებს განიცდის 

ლიტერატურული, დარგობრივი თუ პრესის (მედიის) ტექსტი თარგმნისას, რამდენად საჭიროა 

“ამოსავალი კულტურის” ცნებებისა და ფენომენების ადაპტაცია ტექსტში, რათა ის “სამიზნე 

კულტურის” აუდიტორიისთვის გასაგები გახდეს, რა სახის პერსპექტივები ცხადდება ამგვარი 

კულტურის ტრანსფერით როგორც “ამოსავალი” ისე “სამიზნე” პუბლიკისთვის, სცილდება 

მთარგმნელობითი თეორიისა და პრაქტიკის სფეროს. ამ თვალსაზრისით კულტურული 

ტრანსფერი ლიტერატურული, მედიალური და დარგობრივი კომუნიკაციის კვლევის საგანია.  

მნიშვნელოვანია, რომ  ამოსავალი და სამიზნე ტექსტი, ამოსავალი და სამიზნე ენისა და 

კომუნიკაციის მოთხოვნილებათა შესაბამისად, შეიძლება განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან. ამ 

დროს მთარგმნელის, როგორც მედიუმის, “საშუამავლო ინსტანციის” კომპეტენცია ჩვენი 

პროგრამის კონცეფციით მესამე ფენომენად წარმოჩინდება. პროფესიონალ მთარგმნელს, ისევე 

როგორ ენის მასწავლებელს ევალება, გადალახოს კულტურული ბარიერები და გაანეიტრალოს 

კულტურული ჰეტეროგენულობა. ეს კი, მიუხედავად იმისა, რომ კულტურული ტრანსფერის 

მკვლევრები ნაციონალური კატეგორიების გამოყენებას ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებდნენ, 

ბილატერალურ/ორენოვან ბაზისს ემყარება.1 

ამ გადმოსახედიდან კულტურული ტრანსფერის ცნება ჩვენს პროექტში ფართო მნიშვნელობით 

უნდა გამოვიყენოთ: ის მოიცავს არა მხოლოდ თარგმნის თეორიასა და პრაქტიკას, არამედ 

ლიტერატურული, მედიალური, დარგობრივი კომუნიკაციის ცოდნასაც. კურსდამთავრებულებმა 

უნდა შეძლონ, კულტურათა და ცივილიზიათაშორისი შუამავლის ფუნქცია შეასრულონ. 

შესაბამისად, ჩვენი პროექტი და შესაბამისად პროგრამა ინტერდისციპლინურია და შემდეგ 

ქვემოდულებს მოიცავს: ლიტერატურულ, მედიალურ და დარგობრივ კომუნიკაციას. თითოეული 

მოდულის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს (ქართულ-გერმანული და გერმანულ-ქართული) 

კულტურის  ტრანსფერის შესაძლებლობათა რეალიზაცია და სწავლება. ამავე დროს მისი 

პრიორიტეტები უნდა შეესაბამებოდეს თანამედროვეობის, სამუშაო ბაზრის მოთხოვნილებათა 

ცვალებადობებს და უნდა იძლეოდეს გარანტიას, რომ კურსდამთავრებულები შეძლებენ 

სხვადასხვა სფეროში პროფესიული კომუნიკაციის დავალებებსა და გამოწვევებს გაართვან თავი - 

ენობრივი და კულტურული ბარიერებისგან დამოუკიდებლად.  
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3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1.  

Grammatik des Deutschen im 

europäischen Vergleich 

გერმანული ენის 

კონტრასტული გრამატიკა 

ევროპულ კონტექსტში 

2013 -  2018 დეკემბერი 

(გაგრძელებული ვადების 

მიხედვით) 

მ. ანდრაზაშვილი – 

კოოპერატორი 

გერმანიის ფედერაციული 

რესპუბლიკა / მანჰაიმის 

გერმანული ენის ინსტიტუტი 

IDS. პროექტის ავტორი პროფ. 

დოქტ. გიზელა ციფონუნი. 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

პროექტი რამდენიმე წლის განმავლობაში იქმნებოდა (იხ. გასული წლების ანგარიშები). 

დასრულების ოფიციალურ ვადად დათქმული იყო 2019 წლის იანვარი,  2018 წლის დეკემბერში 

გამოიკვეთა სურათი, რომ პროექტი ფაქტობრივად უკვე დასრულებილია. 2018  წლის ნოემბერ-

დეკემბერში ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტში მივლინებით ყოფნისას შესაძლებლობა მქონდა, 

შევხვედროდი მანჰაიმის გერმანული ენის ინსტიტუტში სამუშაო ჯგუფს აზრთა 

ურთიერთგაზიარებისა და ჩემზე დაკისრებული მასალების (ანთროპონიმთა და ეთნონიმთა 

პოტენციური გავრცობის შესაძლებლობები მარჯვნივ და მარცხნივ – მათი წარმოდგენა სახელის ან 

წინდებულის სინტაგმის სახით) საბოლოო სახით წარსადგენად. ამჟამად მიმდინარეობს 

სარეცენზიო სამუშაოები. 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

 

 

 

 

მანანა გელაშვილი 

 

 

 

 

მოდერნისტული 

ქრონოტოპი 

ISBN 978-9941-26-271-5 

 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

,,უნივერსალი’’ 

 

 

236 გვ. 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

ქეთევან გაბუნია 

 

 

 

 

 

 

ენა, როგორც 

სოციოლინგვისტური 

ფენომენი ISBN 978-

9941-25-476-5 

 

 

გამომცემლობა 

“მერიდიანი” 2018, 

თბილისი 

 

 

 

 

119 გვ 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

გალაკტიონ ტაბიძე 

ლექსები, 

ინგლისური თარგმანი 

ინესა მერაბიშვილისა 

 

 

ლექსები, 

ინგლისური თარგმანი 

ინესა მერაბიშვილისა 

ISBN 978-9941-13-776-1 

 

 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

 

 

232 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შილონელი ტუსაღი, 

თარგმანი 

ინგლისურიდან ინესა 

მერაბიშვილისა 

 

 

 

 

 

 

 

The Prisoner of Chillon, 

Translated from English 

into Georgian by 

Innes Merabishvili 

შილონელი ტუსაღი, 

თარგმანი 

ინგლისურიდან ინესა 

მერაბიშვილისა 

ISBN 978-9941-13-759-4 

 

 

 

თბილისის  

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გალაკტიონ ტაბიძე 

ლექსები, 

ინგლისური თარგმანი 

ინესა მერაბიშვილისა 

 

 

 

 

 

 

ლექსები, 

ინგლისური თარგმანი 

ინესა მერაბიშვილისა 

Poems,  

Translated from Georgian 

by Innes Merabishvili 

ISBN 978-99928-62-92-6 

 

 

 

თბილისი, 

საქართველოს ილია 

ჭავჭავაძის 

სახელობის 

მწიგნობართა 

ასოციაცია, 

გამომცემლობა 

“სვეტი+” 

 

 

428 
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6.  

 

კონატანტინე ბრეგაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

“მოდერნი და 

მოდერნიზმი”,  

 ISBN 978-9941-25-438-3 

http://literaturatmcodneob

a.tsu.ge/moder-moder.pdf 

 

თბილისი, 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა. 

 

 

320 

 

 

 

 

 

 

7.  
სოფიო მუჯირი 

„გერმანულენოვანი 
ინტერკულტურული 
ლიტერატურული ტექსტის 
ლინგვოკულ ტუროლოგიური 
ასპექტები“ 
ISBN 978-9941-26 

თბილისი, 
გამომცემლობა  

უნივერსალი 2018. 

გვ. 3-133. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

ნაშრომში ქრონოტოპი განხილულია XX საუკუნის რამდენიმე დიდი მწერლის 

შემოქმედებაში: ეზრა პაუნდის, ტომას ვულფის, ჯეიმზ ჯოისის, უილიამ ფოლკნერისა  და  

ვირჯინია ვულფის. ამ ავტორთაგან ტომას ვულფი და უილიამ ფოლკნერი ამერიკელები არიან, 

ვირჯინია ვულფი - ინგლისელი, წარმოშობით ამერიკელი ეზრა პაუნდი და ირლანდიელი ჯეიმზ 

ჯოისი კი ალბათ მსოფლიოს მოქალაქეები უფრო იყვნენ, ვიდრე რომელიმე ქვეყნის. რაც 

თავისთავად მოწმობს იმას, რომ მაღალი მოდერნიზმი ერთიანი კულტურული მოვლენა იყო.  

გარდა აღნიშნული ავტორებისა, ნაშრომს დამატების სახით ერთვის ინგლისურ ენაზე 

დაწერილი სამი სტატია, რომელიც იგივე პრობლემას იკვლევს. პირველი ორი ფოლკნერის 

ადრეულ რომანს ,,სარტორისები’’ და მის პერსონაჟებს იკვლევს ქრონოტოპთან მიმართებაში, 

მესამე კი - პოსტმოდერნისტულ ქრონოტოპს შეეხება, კემბრიჯელი პოეტის რიჩარდ 

ბერენგარტენის პოემაში ,,მენეჯერი’’. პოსტმოდერნისტული  ქრონოტოპი სივრცით უფროა 

დაინტერესებული, ვიდრე დროით. მოდერნისტული და პოსტმოდერნისტული ქრონოტოპების 

ერთმანეთთან შედარება, ისევე როგორც პოსტმოდერნისტული ქრონოტოპის კვლევა,  სცილდება 

ამ ნაშრომის ფარგლებს, მაგრამ უდაოდ საინტერესო იქნება ორივე  მიმართულების ესთეტიკის 

თავისებურებების შესასწავლად, რაც შემდგომი კვლევის საგანი შეიძლება გახდეს. 

 

2.  

მონოგრაფია ეძღვნება იმ ინტერდისციპლინარული არეალის წარმოშობას, რომელსაც 

სოციოლინგვისტიკა ეწოდება . ნაშრომში წარმოდგენილია ორი მნიშვნელოვანი თვალსაზრისის 

მიმოხილვა: ერთის მხრივ, სოციოლინგვისტიკის გენეზისი და მისი ძირითადი საგნის განსაზღვა 

-ენები, იმ საზოგადოებებთან მიმართებაში სადაც ისინი გამოიყენება; მეორეს მხრივ, 

განხილულია სოციოლინგვისისთვის საინტერესო ძირითადი პრობლემატიკა - ვარიაცია, 

ცოცხალი ენების წიაღში და ამ ვარიაციის კოლექტიური წარმოსახვითობა , ლინგვისტური 

კონტაქტები/ კონფლიქტები და ის მოვლენები, რომლებსაც ისინი წარმოშობენ. ასევე 

განხილულია ენების მართვა პლურილინგვურ სახელმწიფოებში. 

 

3.  

http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/moder-moder.pdf
http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/moder-moder.pdf
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წიგნი წარმოადგენს XX საუკუნის უდიდესი ქართველი პოეტის, გალაკტიონ ტაბიძის (1891-

1959) რჩეული ლექსების ორენოვან კრებულს ინესა მერაბიშვილისეულ ინგლისურ თარგმანში. 

ქალბატონი ინესა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და თარგმანმცოდნეობის 

კათედრის ხელმძღვანელი, არის ბაირონის პოეზიის ცნობილი მკვლევარი და მთარგმნელი. 

გალაკტიონის ურთულესი მეტაფორებისა და პოეტური გამოცანების კვლევა აისახა მის შრომებსა 

და ორ მონოგრაფიაში – „გალაკტიონის ენიგმები“, თბილისი, 2003 და „გალაკტიონის Meri, 

პროტოტიპის ძიება “, თბილისი, 2012.   

4. 

წინამდებარე წიგნი გახლავთ ბაირონის ცნობილი პოემის “The Prisoner of Chillon” – 

“შილონელი ტუსაღი” – ორენოვანი პუბლიკაცია. ქართული თარგმანი ეკუთვნის ინესა 

მერაბიშვილს. მთარგმნელის წინასიტყვაობა ვრცლად მოუთხრობს მკითხველს იმ 

ინტერპრეტაციათა შესახებ, რომლებიც აღბეჭდილია ამ პოემის XIX და XX საუკუნეების 

თარგმანებში, რამაც შთააგონა მთარგმნელი, ხელახლა შეესრულებინა მისი ქართული თარგმანი.  

 

5. 

წიგნი წარმოადგენს XX საუკუნის უდიდესი ქართველი პოეტის, გალაკტიონ ტაბიძის (1891-

1959) რჩეული ლექსების ორენოვან კრებულს ინესა მერაბიშვილისეულ ინგლისურ თარგმანში. 

ქალბატონი ინესა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და თარგმანმცოდნეობის 

კათედრის ხელმძღვანელი, არის ბაირონის პოეზიის ცნობილი მკვლევარი და მთარგმნელი. 

გალაკტიონის ურთულესი მეტაფორებისა და პოეტური გამოცანების კვლევა აისახა მის შრომებსა 

და ორ მონოგრაფიაში – „გალაკტიონის ენიგმები“, თბილისი, 2003 და „გალაკტიონის Meri, 

პროტოტიპის ძიება “, თბილისი, 2012. 

  

                                                                                        6. 

წიგნში თავმოყრილია ბოლო წლებში (2014-2017) გამოქვეყნებული ის სამეცნიერო 

სტატიები, რომლებიც ეძღვნება საკუთრივ ლიტერატურულ მოდერნიზმს და მის მიმართებას 

მოდერნის ეპოქისადმი. წიგნისათვის სტატიები სპეციალურად გადამუშავდა და შესწორდა. წიგნი 

განკუთვნილია სტუდენტების, დოქტორანტების, სპეციალისტებისა და აღნიშნული საკითხებით 

დაინტერესებული მკითხველისათვის. 

 

 

 

7. 

 

წინამდებარე ნაშრომი ეძღვნება  თანამედროვე კულტურული,  ესთეტიკური და  ენობრივი სინამდვილის 

დამახასიათებელ ისეთ მოვლენას, რომელსაც სამეცნიერო ლიტერატურაში ეწოდება  „გერმანულენოვანი 

ინტერკულტურული ლიტერატურა“. ეს ლიტერატურა  თანამედროვეობის ფენომენია , რომლის ფარგლებშიც მთელი 

თავისი პრობლემურობით ვლინდება  კულტურის, ტექსტისა  და  ენის ურთიერთმიმართება .   ნაშრომის პირველ 

ნაწილში განხილულია  გერმანულენოვანი ინტერკულტურული ლიტერატურის წარმოქმნის წინაპირობები:  

თანამედროვე გლობალისტური, მიგრაციული პროცესები, რომლებსაც გერმანიაში შედეგად მოჰყვა  

არაგერმანელ მწერალთა  მიერ გერმანულენოვანი ნაწარმოებების შექმნა  მათ „ახალ“ სამშობლოში, 

გერმანიაში. აქვე საუბარია  1960-იან წლებში გერმანიაში ჩამოყალიბებულ გერმანულენოვან 

ინტერკულტურულ ლიტერატურაზე ასახული პოსტმოდერნიზმის გავლენაზე, რომლის ტიპური მახასიათებლებია  

,,ავტორის ნიღაბი“, ორაზროვნება , პაროდია , თხრობის ფრაგმენტული ხასიათი, ამბივალენტობა ,  

კომუნიკაციური პრობლემები და  ა .შ.  ნაშრომის პირველ ნაწილში ასევე განხილულია  ინტერკულტურული 

ლიტერატურის უმთავრესი ცნებები, რომლებიც ფიგურირებენ მისი განვითარების საწყის და  მომდევნო 
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ეტაპებზე და  რომლებიც  სხვადასხვა  მეცნიერთა  მიერ (ა . ვირლახერი, ჰ. ვაინრიხი, ი. აკერმანი, ნ. 

მეკლენბურგი, ლ. კროიცერი, მ. ჰოფმანი და  სხვები.) არაცალსახადაა  დეფინირებული. ესენია : ა)იდენტობის 

კრიზისი, კომუნიკაციის დეფიციტი, ემოციურობა  და  მგრძნობელობა , თხრობის ფრაგმენტული ხასიათი,  

ორაზროვნება  და  სხვ. ბ). ,,საკუთარი,“  ,,უცხო“, ,,ჰიბრიდული“, ,,მესამე სივრცე“ და  სხვა . გაანალიზებულია  

სიტუაცია  ინტერკულტურული ლიტერატურის განვითარების შემდეგ  ეტაპზე, რომელზეც მეორე და  მესამე 

თაობის იმიგრანტი  მწერლები ექსპერიმენტის ობიექტად იყენებენ გერმანულ ენას. ეს გამოიხატება  

ნათქვამის ლექსიკურ-გრამატიკულ პუანტირებაში, მის ბილინგვურ ინტერპრეტაციაში, ასევე, დისტანციური 

ან მიამიტური თხრობის მანერაში,  კულტურული როლებისა  და  პერსპექტივების გაცვლაში, „შუალედური“ ანუ 

ე. წ. „ჰიბრიდული სივრცისა“ და  წარმოსახვითი მოგზაურობის  აღწერაში, ,,ავტორისეული ნიღბის 

მორგებაში“, იუმორისა  და  გაუცხოების ეფექტის შექმნაში.   ნაშრომის მეორე ნაწილში 

ლინგვოკულტუროლოგიურ ჭრილში გაანალიზებულია  გერმანულენოვანი ინტერკულტურული ლიტერატურის 

ყველაზე ცნობილ ავტორთა   ტექსტები.  

 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 მ.რუსიეშვილი, რ. 

დოლიძე 

Readings in English 

Philology. (Materials for 

Seminars)-

გადამუშავებული 

2018 

 

 

 

 

142 გვ. 

 ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  

წიგნი წარმოადგენს აკადემიური ინგლისურის სახელმძღვანელოს ერთ-ერთ პირველ ცდას 

საქართველოში. იგი განკუთვნილია ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის 

პირველკურსელთათავის, სასემინარო სახელმძღვანელოდ საგნისთვის “შესავალი ინგლისურ 

ფილოლოგიაში”. გარდა ფილოლოგიური ტექსტებისა, სახელმძღვანელოში მოცემულია 

თანამედროვე ტიპის სავარჯიშოები, რომლებიც ეხმარება სტუდენტს ფილოლოგიური 

ტექსტისაღქმასა და შესწავლაში. 

 
2 

Sophie Mujiri „Einführung in die Phonologie des 
Deutschen. Ein Leitfaden für den 
akademischen Unterricht“  ISBN 978-
9941-26-295-1 

თბილისი, 
გამომცემლობა  

უნივერსალი 2018. 

გვ. 3-100. 

ეს გერმანულენოვანი სახელმძღვანელო მომზადებულია  სამაგისტრო პროგრამისათვის: გერმანული ენის 
ფონოლოგია . მისი მიზანია , გერმანული ენის მაგალითზე ფონოლოგიის საფუძვლების  გასაგებად გადმოცემა  
და  შესწავლა . ფონოლოგიური საფუძვლების ცოდნა  ორგვარადაა  გადმოცემული: ტექსტისა  და  სქემების 
მეშვეობით. წიგნი იწყება  ფონოლოგიური კვლევების მოკლე ისტორიით, განხილულია: ნეოგრამატიკის, 
პრაღის, კოპენჰაგენის, ამერიკული დესკრიპტივიზმის, დისტრიბუციონალიზმის, გენერატიული გრამატიკის 
ფონოლოგიური სკოლების უმთავრესი დებულებები, რის შემდეგაც წიგნის თითოეულ თავში მოცემულია  
ფონოლოგიის პრობლემურ საკითხებზე მსჯელობა  და  განხილულია  რელევანტური ფონოლოგიური თეორიები, 
როგორიცაა : რა  განსხვავებაა  ფონეტიკასა  და  ფონოლოგიას შორის, გერმანული ენის ფონემური სისტემა , 
პრობლემური შემთხვევები, ფონოლოგიური თვისებები, ფონოლოგიური პროცესები და  წესები (ნეიტრალიზაცია, 
ასიმილაცია ,ეფენთეზა , მეტათეზა  და  ა .შ.), სუპრასეგმენტული ფონოლოგია . 
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სახელმძღვანელოში უხვადაა  მოცემული სქემები, რომლებიც საკმაოდ ინფორმატიულია  რელევანტური 
მასალის გაგებისა  და  შეჯამებისათვის.   
სახელმძღვანელო განკუთვნილია  გერმანისტული ლინგვისტიკის შემსწავლელთათვის, ასევე ამ სფეროთი 
დაინტერესებულ პირთათვის. 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მანანა გელაშვილი 

(რედაქტორი) 

დავით მაზიაშვილი 

თამარ გელაშვილი 

(სარედაქციო 

კოლეგიის წევრები) 

“შექსპრი 400” 

ISBN 978-9941-26-234-

0 

თბილისი, 

საქართველო. 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი” 

155 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

კრებული ,,შექსპირი 400’’ შეიცავს იმ მოხსენებებს, რომელიც წაკითხული იყო 

სერთაშორისო კონფერენციაზე რომელიც შექსპირის გარაცვალების 400 წლისთავს 

მიეძღვნა. კონფერენცია ორგანიზებული იყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერისიტეტის შექსპირის შემსწავლელი სამეცნიერო 

კვლევითი ცენტრისა და რუსთაველის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მიერ და 

ჩატარდა “მეცნიერებისა და ინოვაციების” ფესტივალის ფარგლებში.   

მოხსენებების თემატიკა ძირითადად მოიცავს შემდეგ პრობლემატიკას: 

შექსპირის გავლენა შემდგომი ეპოქის ინგლისურ და ამერიკულ ლიტერატურაზე 

(,,შექსპირი კოლრიჯის ინტერპრეტაციაში” - მ.გელაშვილი, ,,ფოლკნერის რომანის 

შექსპირული სათაური - თ. კობახიძე, ეთერ კირცხლია - ვირჯინია ვულფი და შექსპირი: 

დიალოგი 300 წლის შემდეგ, ქეთი გრძელიძე - რომ არა ცუდი სიზმრები" - შექსპირის 

"ბოროტმოქმედნი" და მილტონის ლუციფერი" , ილია პაჭკორია - ჰამლეტი გოდოს 

მოლოდინში, ეთერ შავრეშიანი -ჰამლეტის პაროდირება აირის მეროკის რომანში ,,შავი 

პრინცი’’, ელისო ფანცხავა - შექსპირული პარალელები და ლეოპოლდ ბლუმი. თამარ 

გელაშვილი - პატრიკ შექსპირიდან ძლევშაკოძალამდე (შექსპირის ევოლუცია ჯოისის 

შემოქმედებაში - ,,ულისედან’’ ,,ღამისთევა ფინეგანისათვის’’). 

შექსპირის გავლენა სხვა ქვეყნების ლიტერატურაზე: კოკა ბრეგაძე - შექსპირის 

“ჰამლეტის” დეკონსტრუქცია გერმანულ ნატურალზმში  (არნო ჰოლცისა და იოჰანეს 

შლაფის ნოველა “პაპა ჰამლეტის” (“Papa Hamlet”) მიხედვით), მარტინა ნიკოლს, თამარ 

ჟღენტი - ,,როცა ასაკი მოგვერევა, ჭკუა მარცხდება’’ - შექსპირი და სიბერე” 

შექსპირი თეატრში:  ორდე ლევინსონი - რიალტოს დიალოგები, დავით  მაზიაშვილი 

- სიტყვა, როგორც მუსიკა და მოძრაობა: “შექსპირი. სიყვარული” რუსთაველის 

თეატრის სცენაზე, თამარბოკუჩავა -  შექსპირი და ქართული თეატრი, ლელა წიფურია -  

უილიამ შექსპირის “ქარიშხლის” ინტერპრეტაცია, შორენა ფხაკაძე - პეტრე ოცხელი: 
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სცენოგრაფია “ოტელოსათვის”, თინათინ ბიჭოლაშვილი - შექსპირის პიესები თელავის 

თეატრის სცენაზე 

ქართული შექსპირიანა თარგმნა, კვლევა:  მაია ყიასაშვილი - შექსპირი ცოცხლობს. 

ელგუჯა ხინთიბიძე - შექსპირის ციმბელინის მთავარი პერსონაჟის სახელის 

ინტერპრეტაციისათვის, ინესა მერაბიშვილი - სონეტებში ასახული პოეტის კოჭლობა და 

მისი ინტერპრეტაციის გზები.  

კრებული ორენოვანია: ქართულ სტატიებს თან ერთვის ვრცელი ინგლისური რეზიუმე, 

ხოლო ინგლისურ სტატიებს - ქართული.  

 

2 
 

სოფიო მუჯირი „ქართულ-გერმანული  
ანდაზების თემატური 

ლექსიკონი“ 
 

თბილისი, გამომცემლობა  
უნივერსალი 2018. 

გვ. 3-120 
იბეჭდება  

 

ანდაზათა  თემატური კრებულის უმთავრესი მიზანია  სტუდენტთა  ენობრივი კომპეტენციის გაზრდა  ქართული 
და  გერმანული ენის ანდაზების მოძიების, გაგებისა  და  ადეკვატურად თარგმნის გზით.  ამ მიზნით 
გერმანული ფრაზეოლოგიური ლექსიკონებიდან, მცირე ფორმატის საზოგადოებრივ-ინფორმაციული და  
მხატვრული გერმანული ტექსტებიდან შეკრებილია  ანდაზები და  მოცემულია   მათი ქართული თარგმანები. 
კრებულის შესავალი ნაწილი  მოიცავს მცირე ინფორმაციას ისეთ თეორიულ საკითხებზე, როგორიცაა : ანდაზის 
ლინგვისტური სტატუსის, ასევე, ქართულ და  გერმანულ ანდაზათა  შედარებისათვის ობიექტური 
კრიტერიუმების განსაზღვრა  და  ეკვივალენტურობის პრობლემის განხილვა . 
სტუდენტთა  პრაქტიკული მეცადინეობის ფორმატისათვის კრებული მიზნად ისახავს  თანდართული 
სავარჯიშოების მეშვეობით გერმანულ ანდაზათა  ქართულ ეკვივალენტებთან  შედარებას, რაც საწინდარია   
სტუდენტთა  მიერ თეორიული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების, ასევე, დაკვირვებისა  და  განზოგადოების 
გზით  ანდაზათა  შეპირისპირებითი ანალიზისა  და  თარგმნის უნარ-ჩვევების გამომუშავების. ეს ზრდის 
სტუდენტის ენობრივ კომპეტენციას, ამზადებს მას გერმანული ანდაზის სიღრმისეული და  ადეკვატური 
გაგებისა  და  თარგმნისათვის.  

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

გვერდები

ს 

რაოდენობ

ა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მანანა რუსიეშვილი, 

კახა გაბუნია 

ბელა პეტრიაშვილი,  

 

 

 

 

 

 

Multilangual  Strategies 
in Tertiary Education 
(Using the example of 

Georgia). 
E ISSN 1512-3146 

(online) ISSN 1987-
9601 (print) 

DOI 

:10.22333/ijme.2018.11001

6 

 

http://multilinguale

ducation.org/storage

/uploads/articles_co

ntents/Rusieshvili.p

d 
 

International Journal 
of Multilingual 

Education w 
ww.multilingualeduc

ation.org 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

მანანა 

რუსიეშვილი-

კარტლეჯი 

 

 

სტუდენტის 

მოტივაციის 

ასამაღლებელი 

სტრატეგიები 
 

II საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

“განათლება, 

კვლევა, პრაქტიკა” 

მასალები 

 

 

 

თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტე

ტი 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

მანანა 

რუსიეშვილი-

კარტლეჯი და 

სოფიო თოთიბაძე 

 

 

 

 

 
GENDER AND IDENTITY 

CONSTRUCTION 
STRATEGIES EMPLOYED BY 

WOMEN POLITICIANS IN 
GEORGIAN POLITICAL 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1.სტატიაში განხილულია მულტილინგვური განათლების პრობლემები ქართული ენის როგორც 

სახელმწიფო ენისა და ინგლისური ენის როგორც უცხო ენის სწავლების მაგალითზე 

აზერბაიჯანელი და სომეხი სტუდენტებისათვის.ემპირიული საანალიზო მასალა ეყრდნობა 

თსუ-ში განხორციელებული პროექტის “მულტილინგვური სტრატეგიების ჩამოყალიბება 

ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის ( საქართველოს მაგალითზე). 

საქართველოს რამდენიმე უნივერსიტეტში აზერი და სომეხი სტუდენტების წინაშე მდგომი 

პრობლემების განხილვისა და ანალიზის შემდეგ, სტატიაში მოცემულია კონკრეტული 

რეკომენდაციები, რომლებიც, ავტორების რწმენით, ხელს შეუწყობს ზემოთნახსენები პრობლემის 

გადაჭრას. 

2.როგორც ცნობილია, სწავლისა და სწავლების პროცესში დიდი როლი ენიჭება მოტივაციას,  

რომელიც გარკვეულწილად,  განსაზღვრავს სტუდენტის საბოლოო წარმატებას. (დორნიეი და 

ქსიზერი, 1998; სუგიტა და ტაკეუჩი, 2010; ჰაპსარი, 2013). 

მეორე მხრივ, სტუდენტის მოტივაციის ხარისხი და მისი წახალისება დიდად  არის 

დამოკიდებული  მასწავლებლის მოტივაციაზე,  მის პროფესიულ კვალიფიკაციასა და 

პიროვნულ თვისებებზე(ჰაპსარი, 2013). 

ნაშრომი მიმოიხილავს მოტივაციის ზოგად პრობლემატიკას და განიხილავს თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პრაქტიკული 

ინგლისური ენის  აკადემიური კურსის მასწავლებლებში ჩატარებულ კვლევის შედეგებს, 

რომელიც მოტივაციის პრობლემას ეძღვნებოდა. კვლევა ჩატარდა როგორც მასწავლებლებში, ისე 

სტუდენტებს შორის, მაგრამ სტატია განიხილავს მხოლოდ თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ინგლისური ენის მასწავლებელთა თვალსაზრისს ტუდენტის მოტივაციის 

ამაღლების კრიტერიუმების  შესახებ. 

 

3. როგორც ცნობილია, პოლიტიკური დისკურსში პოლიტიკოსები არათავაზიანობის 
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სტრატეგიებს იყენებენ ოპონენტების სახეზე შეტევისათვის საკუთარი, ძლიერი და შემძლე 

ლიდერის  იდენტობის აგების პროცესში.  რუსიეშვილი-კარტლეჯი ( 2017) აღწერს იმ 

ლინგვისტურ და არალინგვისტურ სტრატეგიებს, რომლებსაც ქალი ლიდერები იყენებენ 

პოლიტიკური  დებატების დროს საკუთარი პოლიტიკური პლატფორმის დასაცავად. ასევე, იგი 

ასაბუთებს, თუ რატომ იყენებენ ქალი პოლიტიკოსები მამაკაცურ სტრატეგიებს კამათის დროს. 

ეს სტატიააგრძელებს იმავე ხაზს და განიხილავს  შემდეგ პრობლემებს (1) აგრძელებენ თუ არა 

ქართველი ქალი პოლიტიკოსები მამაკაცური სტრატეგიების გამოყენებას ყოველდღიურ 

პოლიტიკურ  საქმიანობაში და (2) რა არის ოპონენტის სახეზე შეტევის რეალური მიზეზი? 

ნაშრომი ეყრდნობა 2012-2017 წლებში ქართული ტელევიზიების მიერ გადმოცემული 

დებატებისა და თოქშოუებიდან ამოკრეფილ, რელევანტური ემპირიული მასალის ანალიზს. 

4. საოჯახო სამართლის ტერმინთა ლინგვისტური და სოციოლინგვისტური თავისებურებები. 

ქ. ჯაში, გ. ყუფარაძე, ლ. რუხიაშვილი 

 

საოჯახო სამართლის ტერმინების ზოგადი მახასიათებლების სტრუქტურაში მოქმედებს ერთი 

მხრივ, შიდასისტემური ფაქტორები, რომლებიც განსაზღვარვენ, როგორც ზოგად, ისე საოჯახო 

სამართლის ტერმინების სპეციფიკურ თვისებებს. მეორე მხრივ, ამ მახასიათებლების 

ურთიერთქმედების დინამიკა, რომელიც განპირობებულია ექსტრალინგვისტური მიზეზების 

ზემოქმედებით, რომლებიც  დაკავშირებულია ერთმანეთთან ოჯახის ინსტიტუტისა და 

ოჯახური ურთიერთობების სოციოკულტურული სიტუაციის განვითარების თავისებურებებით 

სამივე  ქვეყნის  საზოგადოებაში.  თუ გადავხედავთ სამივე ენის საოჯახო სამართლის 

ტერმინებს, განსაკუთრებულ როლს მათ კვლევაში ინტერკულტურული პერსპექტივის 

თვალსაზრისით სამართლებრივი ურთიერთობების განვითარების სოციოკულტურული 

კონტექსტი ასრულებს. სამივე ქვეყნის ფუნქციურმა ანალიზმა გამოავლინა იურიდიულ 

ტერმინებში ნომინაციურ-დეფინიციური, სიგნიფიკატიური და გნოსეოლოგიური ფუნქციების 

არსებობა. უნდა აღინიშნოს, რომ სამივე ენაში ტერმინების უმეტესი ნაწილი,  დაახლოებით 

სიტყვების 90% ეროვნული ენის სიტყვებისაგან შედგება, ხოლო ტერმინების 10% ნაწარმოებია 

ლათინური ფუძიდან, თუმცა პრაქტიკულად ნებისმიერი ლათინური ფუძის მქონე 

ტერმინისათვის არსებობს ნაციონალური ეკვივალენტი. იურიდიული ტექსტის ლინგვისტური 

პრინციპების შემუშავება  სამართლის ენაში სოციალური ცვლილებების დინამიკის, სამართლის 

ენის განვითარების კულტურულ-ისტორიული პერსპექტივების კვლევის და  იურიდიული 

ტექსტების შედარებით-შეპირისპირებითი ანალიზის გათვალისწინებით, საშუალებას იძლევა 

გამოვავლინოთ და აღვწეროთ სამივე ქვეყნის საოჯახო სამართლის ენობრივი ფაქტები, 

რომლებიც იურიდიული ტერმინოლოგიის შესწავლისას  ლინგვისტური და 

სოციოკულტურული ასპექტების  ურთიერთკავშირზე მიუთითებენ. 

5. ლინგვისტიკა არის მეცნიერება, რომელიც სწავლობს ენასა და მის სტრუქტურას. მოცემული 

ესე აანალიზებს ლინგვისტიკასთან ერთად ენის სწავლების არავერბალურ ასპექტს. მისი მთავარი 

მიზანია, აღმოაჩინოს საზღვრები, სადაც არავერბალური კომუნიკაცია და უნარები საჭიროა ენის 

 ესასწავლად. ესეს მთავარი არგუმენტი ისაა, რომ არავერბალური კომუნიკაციის უნარები მეტადש

საჭიროა ენის როგორც შესწავლისას, ისე სწავლებისას. თავიდან განხილული იქნება 

კონკრეტული უცხო ენის არავერბალური ნიშნების შესწავლის გამოყენებადობა. ეს ნაწილი 

მოიცავს ლიტერატურას რომელიც, გამოსადეგია ამ საკითხისთვის. მეორეც, ესეში განიხილება 

ყველაზე ცნობილი არავერბა- ლური ნიშნები, რომლებიც ხშირად სხვადასხვაგვარად აღიქმება 
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სხვადასხვა კულტურაში. ალენის მიხედვით (1999), ადამიანები აფასებენ სხვა ადამიანთა 

სხეულის ენის სიგნალებს საუბრის დროს. როგორც ის აცხადებს, ეს არის გავრცელებული გზა 

ადამიანთათვის, რომ დაამყარონ კომუნიკაცია პირისპირ, თუნდაც ამას ვერ აცნობიერებდნენ. 

ალენის მიხედვით (1999), სხეულის ენის სიგნალების შესწავლის მნიშვნელობა იზრდება 

როდესაც განიხილება ადგილობრივი და არაადგილობრივ მცხოვრებთა საუბარი. რიჩარდსმა და 

შმიდტმა (2010) კომუნიკაცია განმარტეს, როგორც გაცვლა ინფორმაციის, აზრების ან იდეების ორ 

ან მეტ ინდივიდს შორის. მათ ასევე საგანგებოდ წარმოაჩინეს კომუნიკაციის ასპექტები: 

მოსაუბრე, რომელიც გზავნის ინფორმაციას ან שეტყობინებას; שეტყობინება, რო- მელსაც 

აგზავნის მოსაუბრე; და ინდივიდი ან ინდივიდთა ჯგუფი, რომელიც იღებს შეტყობინებას. 

კანელი (1983) იმავე პოზიციას იკავებს კომუნიკაციის განმარტებისას და აღნიშნავს, რომ ის 

მოიცავს ინფორმაციის გაზიარებას, სულ მცირე, ორ მხარეს შორის, რაც გულისხმობს როგორც 

ვერბალურ, ისე არავერბალურ კომუნიკაციას. რიჩარდსმა და შმიდტმა (2010) განსაზღვრეს 

გადამკვეთ კულტურათა კომუნიკაცია და აღნიშნეს, რომ, როდესაც, სულ მცირე, ორი სხვადასხვა 

კულტურული წარმოშობის ინდივიდი უზიარებს ერთმანეთს ნებისმიერი სახის ინფორმაციას, 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. ფრანგული და ინგლისური ოიკონიმური ფრაზეოლოგიზმები 

ც. ახვლედიანი, გ. ყუფარაძე 

 

        ოიკონიმები დასახლებულ პუნქტთა (ქალაქების, დაბების, სოფლებისა და დასხლებათა 

სხვა სახეობების) სახელწოდებებია. ოიკონიმები, როგორც დასახლებულ პუნქტთა 

(ქალაქიდან მოყოლებული ცალკე მდგომ ერთ სახლამდე) სახელწოდებები, წარმოადგენენ 

ტოპონიმიკური სივრცის სახელდებათა ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ჯგუფს. დასახლებული 

პუნქტები, როგორც ხელქმნილი ობიექტები, მკვეთრად გამოიყოფიან გარემომცველი 

ლანდშაფტიდან. უდიდესი ექსტრალინგვისტური განპირობებულობის (სხვა 

სახელწოდებებთან შედარებით) შედეგად, ოიკონიმები ადვილად ერთიანდებიან სიტყვათა 

მყარი შეერთებების სხვადასხვა სახეობებში. ოიკონიმთა თავისებურება (ლექსიკო-

გრამატიკული შემადგენლობისა, მნიშვნელობისა და სხვ.) საშუალებას იძლევა, რომ ისინი 

გამოყოფილ იქნენ ცალკე ჯგუფად. 

        კულტურებს შორის განსხვავებანი აყალიბებენ ეთნიკურ ცრურწმენებს ადამიანთა 

ცხოვრების მრავალ სფეროში, მკვეთრად ავლებენ რა ზღვარს “საკუთარ” და “უცხო” 

კულტურებს შორის. კულტუროლოგიურ ნიშანთა - “საკუთარი – უცხო” – ოპოზიცია 

ისტორიულად დამკვიდრებულია როგორც მკვიდრ, ასევე ნასესხებ ფრაზეოლოგიურ 

ტოპონიმთა სემანტიკაში. სახელდობრ, ამა თუ იმ ლინგვოკულტურული ერთობის მიერ 

“უცხო” სამყაროს ფსიქოლოგიური თავისებურებების აღქმა განაპირობებს კულტურულ-

მარკირებული ტოპონიმებიანი ფრაზეოლოგიზმების შემფასებელ კონოტაციათა სპეციფიკას. 

        დასკვნის სახით შევნიშნავთ, დედაქალაქის სახელწოდებიანი ფრაზეოლოგიზმების 

მნიშვნელობათა და რაოდენობათა მიხედვით, პარიზს ფრანგებისათვის მეტი ასოციაცია 

გააჩნია, ვიდრე ლონდონს ინგლისელებისათვის და ნიუ-იორკს – ამერიკელებისათვის. 

ფრანგები განადიდებენ თავიანთ დედაქალაქს ფრაზეოლოგიზმებით, წარმოაჩენენ მას 

კულტურული და საზოგადოებრივი ცხოვრების ცენტრად, უძველეს, ცოცხალ და აქტიურ 

ქალაქად, რომელიც იძლევა მრავალ შესაძლებლობას თვითრეალიზაციისათვის, იგი არის 

ადგილი ვნებათა ღელვისა, ლოცვისა და თაყვანისცემისა. 
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2. ნაშრომში განიხილულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა აღმნიშვნელი ერთი 

ტერმინის (invalid/ინვალიდი) და მისი დერივატების ლოკუცირი, ილოკუციური და 

პერლოკუციური ძალა თანამედროვე ინგლისურსა (ბრიტანული და ამერიკული ვარიანტი) 

და ქართულში. ორივე ენაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ეტიკეტის 

ნორმების თანახმად ტერმინები: invalid/invalidity/ინვალიდი /ინვალიდობა მიჩნეულია 

შეურაცმხყოფელად; თუმცა ინგლისური ენის ბრიტანული და ამერიკული ვარიანტებისაგან 

განსხვავებით, სადაც ხსენებული ტერმინები თითქმის აღარ გამოიყენება, ქართულში მათი 

გამოყენების სიხშირე საკმაოდ მაღალია, განსაკუთრებით 50 წელს გადაცილებულ ასაკობრივ 

ჯგუფში. გამოყენების თვალსაზრისით ინგლისურში გამონაკლისს წარმოადგენს ფრაზული 

ზმნა to invalid out, რომელსაც აქვს სპეციალური მნიშვნელობა და ასოცირდება ძირითადად 

სამხედრო სფეროსთან. ასევე, ე.წ. გლობალურ ინგლისურშიც, სამხედრო სფეროში ხშირად 

შევხვდებით ტერმინს invalid. მიმაჩნია, რომ ქართულში ტერმინების ინვალიდი/ინვალიდობა 
ჩანაცვლებას უფრო თავაზიანი ტერმინებით  ართულებს ამ უკანასკნელთა ფრაზული 

აგებულება, ლინგვისტურად ,არაეკონომიური’ ხასიათი. 

ნაშრომის თეორიულ საფუძველს ქმნის კვლევები სემანტიკასა (ლიჩი 1983) და 

პრაგმატიკაში (კერძოდ,სახისა და თავაზიანობის თეორიები -გოფმანი 1972; ბრაუნი და 

ლევინსონი 1987; კალპეპერი 1996; ლიჩი 1983; ლიჩი 2005). 

ემპირიული მასალა მოიცავს როგორც წერილობითი, ასევე ზეპირმეტყველებითი 

დისკურსის ჟანრების ნიმუშებს: სტატიებს ინგლისურენოვანი და ქართული ინტერნეტ 

გაზეთებიდან, ინტერნეტ ბლოგებიდან, სალექსიკონო მასალას, უშუალოდ ავტორის  

დაკვირვების შედეგად გაკეთებულ  ჩანაწერებს და ინფორმანტთა მონაცემებს. 

ნაშრომში გამოყენებულ იქნა კვლევის შემდეგი მეთოდები: სიტყვის კომპონენტური  

ანალიზის, თავაზიანობისა და სახის თეორიებთან ასოცირებული კვლევის მეთოდები, 

რომლებიც გულისხმობენ ლექსიკურ ერთეულთა და გამონათქვამთა კონტექსტუალურ, 

დისკურსის დონეზე ანალიზს. 

3. აღნიშნული სტატია განიხილავს ინგლისური ენის სწავლა-სწავლების პროცესს 

კომპიუტერის დახმარებით. სტატიის მიზანია, გამოიკვლიოს  ახალი ტექნოლოგიები  ამ 

მიმართულებით და ის, თუ რა სარგებელი შეიძლება ჰქონდეს  აღნიშნულს საქართველოს 

შემთხვევაში.  ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 

ინგლისური ენის სწავლებისა და სწავლის პროცესის განვითარებისთვის. პირველ რიგში, 

სტატიაში განიხილება ენის სწავლის პროცესი,  სადაც ხაზგასმულია მნიშვნელოვანი 

ასპექტები/აქტივობები. მეორეც, გაანალიზებულია ახალი ტექნოლოგიების მხარდაჭერა/ 

გამარტივება საკლასო გარემოში. აგრეთვე სტატიაში საუბარია   ტექნოლოგიებზე, რომლებიც 

ხელს უწყობენ სხვა ენის სწავლებას, რაც შეიძლება ასევე სასარგებლო იყოს ინგლისური ენის 

სწავლებისთვისაც. მესამეც, განხილულია  ამ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის სარგებელი 

საკლასო პროცესში. 

4. საკუთრების მინდობასთან დაკავშირებული გერმანული და ფრანგული ტერმინების 

თარგმნის პრობლემატიკა 

     მეოცე საუკუნეში საკუთრების მინდობის კონსტრუქციამ ევროპელი 

სამართალმცოდნეებისა და ეკონომისტების განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო. 

საკუთრების მინდობის ინსტიტუტისადმი მზარდი ინტერესისა და მისი დანერგვის 

აუცილებლობის აშკარა წინაპირობას წარმოადგენდა 1985 წლის კონვენცია ტრასტების 

შესახებ, რომელიც მიღებულ იქნა საერთაშორისო კერძო სამართლის ჰააგის კონფერენციაზე. 

კონვენციას ხელი მოაწერა 47 სახელმწიფოს წარმომადგენელმა. ამ ფაქტმა დაადასტურა 

მსოფლიოს სახელმწიფოთა თანხმობა სატრასტო ურთიერთობების გაზიარებასა და 



33 
 

დანერგვაზე. 

     წინამდებარე ნაშრომში განხილულია გერმანიისა და საფრანგეთის საკუთრების მინდობის 

მსგავსი კონსტრუქციები (გერმანული „Treuhand” და ფრანგული „Fiducie”). წარმოდგენილია 

სატრასტო ურთიერთობებთან დაკავშირებული ძირითადი ცნებებისა და ტერმინების 

სისტემები. განხილულია გერმანული და ფრანგული ლექსიკური ერთეულების თარგმნის 

პრობლემატიკა  

 

5. დავით მაზიაშვილი, სიტყვა, როგორც მუსიკა და მოძრაობა:  შექსპირი. სიყვარული 

რუსთავალის თეატრის სცენაზე 

 

2016 წელს რუსთაველის თეატრი შექსპირის გარდაცვალებიდან 400 წლის საიუბილეო 

თარიღს ახალი შექსპირული ინტერპრეტაციით შეხვდა. მარიამ ალექსიძის ქორეოგრაფიული 

ფანტაზია “შექსპირი. სიყვარული”, რომელშიც რუსთაველის დრამატული თეატრის 

მსახიობებმა და ერთმა პროფესიონალმა ბალერინამ სხეულის ენით გადმოგვცეს უილიამ 

შექსპირის შემოქმედება.  

სტატიაში გამოკვლეულია სპექტაკლის იდეური ფუნდამენტი, რომელზეც დაშენებულია 

მთელი წარმოდგენა. ეს საფუძველი კი არის სამყაროსა და ადამიანის წარმოშობის 

პლატონური და ბიბლიური გაგება. შესაბამისად ბიბლიის და  პლატონის “ფედონის”, 

“ნადიმისა” და “ტიმეოსის” ცალკეული ეპიზოდების გააზრებით სპექტაკლის მთლიანი 

სტრუქტურისა და იდეის დეკოდირებაა წარმოდგენილი. 

 

6. დავით მაზიაშვილი- შექსპირის მეტამორფოზა 2017 წლის ლონდონის თეატრებში 

სტატია შეისწავლის 2017 წელს ლონდონის წამყვან თეატრებში დადგმულ უილიამ 

შექსპირის პიესებს: “მეთორმეტე ღამე” (ლონდონის ნაციონალური თეატრი) , “შუაზაფხულის 

ღამის სიზმარი” (იანგ ვიქის თეატრი) და “ჰამლეტი” (თეატრი ალმეიდა). კვლევის შედეგად 

წარმოჩენილია  თუ რა არის აქტუალურია დღეს ლონდონის თეატრების დადგმებში და 

გააზრებულია შექსპირის შემოქმედების მეტამორფოზა თანამედროვე ინგლისის პილიტიკურ 

და კულტურულ რეალობაში.  

სტატია ნაწილია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული 

პროექტისა “შექსპირის რეცეფცია XX საუკუნის მეორე ნახევრისა და XXI საუკუნის 

ინგლისურ ლიტერატურასა და თეატრში”, რომელიც განხორციელდა 2017 წელს ოქსფორდის 

უნივერსიტეტში სამეცნიერო-კვლევითი მივლინებით ფარგლებში.  

7. მანანა გელაშვილი- შექსპირი კოლრიჯის Biographia Literaria-ში 

რომანტიკოსების ესთეტიკის ჩამოყალიბებაში შექსპირის შემოქმედებითმა პრინციპებმა 

დიდი როლი შეასრულა. ინგლისური რომანტიზმის ყველზე მნიშვნელოვანი თეორეტიკოსი 

სემუელ ტეილორ კოლრიჯი შექსპირის შემოქმედებას მიმართავს თავის თეორიულ 

ნაშრომებში: ლექციები შექსპირზე, Biogrphia Literaraia, წერილებსა და მარგინალიებში. 

სტატიაში განხილულია კოლრიჯის Biogrphia Literaraia- ს ერთერთი თავი, რომელშიც 

კოლრიჯი პოეზიის პრინციპებს აყალიბებს შექსპირის ადრეული პოემის ,,ვენერა და 

ადონისის’’ მიხედვით.  

8. მანანა გელაშვილი - უილიამ მორისის მედეა და ქალის კონცეპტი პრერაფაელიტთა 
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შემოქმედებაში 

 

მედეას სახის მრავალ სხვადასხვაგვარ ინტერპრეტაციათა შორის ყურადღებას 

იმსახურებს მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის ინგლისელი მწერლისა და მხატვრის უილიამ 

მორისის მიერ შექმნილი მედეას სახე პოემაში ,,ცხოვრება და სიკვდილი იასონისა’’ (‘The Life 

and Death of Jason’’,1867). მორისის მიერ წარმოდგენილი ინტერპრეტაცია საგრძნობლად 

განსხვავდება ტრადიციისაგან და ზუსტად გამოხტავს  
 

ეპოქის მოუსვენარ სულს, რომლის დროსაც ქალის ემანსიპაციამ სწრაფი ტემპით იწყო 

განვითარება.   

უილიამ მორისი დაახლოებული იყო პრერაფაელიტთა საძმოსთან, ამიტომ, მორისის 

მიერ შექმნილი მედეას სახე  პრერაფაელიტ მწერალთა და მხატვართა მიერ შექმნილ ქალთა 

გალერეაში უკეთ წარმოჩნდება. 

პრერაფაელიტთა საძმო, რომელიც  მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში შეიქმნა, ცნობილ 

ინგლისელ მწერლებსა და მხატვრებს (დანტე გაბრიელ როსეტი, უილიამ ჰანტი, ჯონ მილე 

და სხვ.) აერთიანებდა, რომლებიც მიზნად ისახავდნენ ინგლისური მწერლობისა და 

ხელოვნების განახლებას და თავის წინამორბედთა რეალიზმისაგან თავის დაღწევას, რაც 

გამოიხატა როგორც თემატიკაში, ასევე მათ ესთეტიკურ მრწამსში.  

პრერაფაელიტთან კონცეპტი ქალის შესახებ დიამეტრალურად განსხვავდება 

ვიქტორიანული რეალიზმის  მიერ შექმნილი ქალის იდეალური ხატისაგან. პასიური, 

უმოქმედო ,,ოჯახის ანგელოზის’’ ნაცვლად პრერაფაელიტები სენსუალურ, აქტიურ და 

ხშირად საშიშ ქალთ მთელ გალერეას ქმნიან როგოერც ნახატებში, ასევე პოეზიაში. მაგ. 

დანტე გაბრიელ როსეტრის ,,ლედი ლილიტ’’, (1967), ,,პანდორა’’'(1871), ედვარდ ბერნ-

ჯონსის ..მერლინის მოხიბლვა’’''(1872), უილიამ უოტერსტოუნის ,,ჰილასი და 

ნიმფები’’'(1896), ,,კირკე’’'(1891), უილიამ  მორისის ,,გუინევერის დაცვა’’(1858).  

 მიუხედავად იმისა, თუ რა წარმოადგენს პრერაფალიტთან შთაგონების წყაროს (ბიბლიური 

სიუჟეტი, ბერძნული მითი, არტურის ციკლის ლეგენდა და სხვ.) და შესაბამისად  

წარმოდგენილი ქალიც სრულიად სხვადასხვა ეპოქის პირმშოა, აშკარად იგრძნობა მათი 

საერთო ნიშან-თვისებები: ძლიერი, მაცდური, საბედისწერო ქალის პიროვნებით 

დაინტერესება. 

9. გაბუნია/ახვლედიანი -სტატიაში განხილულია ფრაზეოლოგიურ აფრიკანიზმებში 

სომატიზმების ადგილი; განსაკუთრებული Yყურადღება ეთმობა “სხეულის ნაწილების” 

ჯგუფს, რომელშიც გამოიყოფა სომატიზმები ლექსემებით “გული” და “სისხლი”; განიხილება 

ამ სომატიზმთა აღქმა აფრიკულ და ევროპულ კულტურებში და აღწერილია იმ 

მახასიათებელთა მთელი სპექტრი, რომლებსაც შეიცავს ეს სომატიზმები 

10. გაბუნია/ახვლედიანი-2001 წლიდან, ფრანგულ მასმედიაში გავრცელდა სიტყვები და 

გამოთქმები, რომელთა გამოჩენა უკავშირდებოდა ერთიანი ევროპული ვალუტის – ევროს 

შემოღებას, ფრანგული ეროვნული ვალუტის – ფრანკის ნაცვლად. ტელეგადაცემებში 

შეიძლება გავიგონოთ კალამბურები სიტყვით euro, რომლებიც წარმოქმნილია სიტყვათა 

მყარი შესიტყვებების, ფრთოსანი გამოთქმებისა და ანდაზების საფუძველზე, მათში 

შემავალი ერთ-ერთი სიტყვის სიტყვა euro -თი  შეცვლის გზით. 

11. გაბუნია/ახვლედიანი- სტატიაში განვიხილავთ ფრანგული ენის ფრაზეოლოგიურ 

ერთეულთა თავისებურებებს, წარმოვადგენთ სავარჯიშოებს ფრაზეოლოგიზმთა სწავლების 
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პროცესისათვის, რომლებშიც ეს მყარი გამონათქვამები მოცემულია თავიანთი ქართული 

ექვივალენტებით. 

12. გაბუნია/ახვლედიანი- ნაშრომში განიხილება ფრანგული ენის ზმნური სისტემის 

ევოლუციის სინერგეტიკაში ექსტრალინგვისტური ფაქტორის ქმედება. სინერგეტიკა 

ხორციელდება ფლექსიის გზით. სინერგეტიკის ცენტრალური ცნებებია ინფორმაცია და 

ორგანიზაცია, ასევე თვითორგანიზაციაც, განვითარებაც და თვითგანვითარებაც. მრავალ 

შემთხვევაში, მოწესრიგებისა და თვითორგანიზაციის პროცესი უკავშირდება სისტემის 

წარმომქმნელ ქვესისტემათა ქმედებებს.  

13. გაბუნია/ახვლედიანი- სტატიაში წარმოდგენილია ინტერფერენციის ფონეტიკურ და 

ფონოლოგიურ დონეებზე მოქმედი მექანიზმები; შედარებულია ხმოვან და თანხმოვან 

ბგერათა წარმოთქმის თავისებურებანი ფრანგული ენის აფრიკულ სახესხვაობებში. 

შედარებათა შედეგად, გამოვლინდა, რომ ინტერფერენცია შეიძლება წარმოიშვას არა 

მხოლოდ ლინგვისტურ, არამედ სოციოკულტურულ მიზეზთა შედეგადაც. 

14. გაბუნია/ახვლედიანი- მასობრივ-ინფორმაციულ დისკურსში გამოყენებულ ბიბლიიზმთა 

უმეტესობა განიცდის სხვადასხვაგვარ ტრანსფორმაციას: 1. კომპონენტის ანტონიმური 

შეცვლა; 2. კალამბური სათაურში; 3. ელიფსისი და კომპონენტის შეცვლა; 4.  სიტყვათა 

თამაში, აგებული პარონიმულ დამახინჯებაზე; 5. დამოკიდებული წინადადების გარდაქმნა 

კომპონენტის ორმაგი აქტუალიზაციით; 6. ორი გამონათქვამის კონტამინაცია 

(გადაჯვარედინება); 7. ცნობილი ბიბლიური გამონათქვამის პაროდირება გამონათქვამის 

რამოდენიმე კომპონენტის სუბსტიტუციის გზით და იმ სინტაქსური სტრუქტურის 

შენარჩუნებით, რომლითაც აგებულია ამოსავალი მყარი ერთეული. 

         15. გაბუნია/ახვლედიანი- ნაშრომი წარმოგვიდგენს ფრანგული ენის საერთაშორისო 

ურთიერთობათა საშუალებებად გამოყენების ისტორიულ სურათს, მოყოლებული XI 

საუკუნიდან დღევანდელობამდე, მისი როლის აღმასვლითა და დაცემით; ასევე 

განხილულია ისეთი ასპექტები, როგორიცაა ფრანკოფონია და ფრანგული ენა როგორც 

უცხოური ენა. 

            16. გაბუნია/ახვლედიანი- ფრაზეოლოგიზმები ძირითადად ენის ემოციურ სფეროს 

ემსახურებიან. ემოციური შეფასება გვიჩვენებს გრძნობით დამოკიდებულებას იმ აღსაწერი 

ობიექტისადმი, რომლის შინაარსსაც წარმოადგენს ის განცდა, რომელიც წარმოიშობა 

ხატოვანი წარმოდგენის შედეგად, მისთვის დამახასიათებელი ასოციაციებით. ადამიანის 

მახასიათებელი იდიომატური გამონათქვამები, უმეტესად, ისტორიულადაა 

განპირობებული. 

17. კობეშავიძე, ჭრიკიშვილი - ესპანეთი ლინგვისტური მრავალფეროვნებით 

გამორჩეული ქვეყანაა. პირენეის ნახევარკუნძულზე ხალხური ლათინურის საფუძველზე 

შექმნილმა ენებმა ევოლუციის სხვადასხვა გზა განვლეს და გადალახეს არაერთი რთული 

პერიოდი. განსაკუთრებით რთულ პირობებში უხდებოდათ არსებობა დომინანტი ესპანური 

ენის მიერ შევიწროვებულ რეგიონალურ ენებს, რომელთაც მუდმივად გადარჩენისათვის 

უწევდათ ბრძოლა. კატალანური, გალისიური და ბასკური ენეისათვის უმნიშვნელოვანესი 

თარიღია 1978 წელი, როცა ესპანეთის ახალი კონსტიტუციით მათ ქვეყნის კოოფიციალური 

ენების სტატუსი მიენიჭათ. სწორედ ამ ენებსა და მათ თანამედროვე მდგომარეობას ეხება 
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სტატია, სადაც გამოყენებულია სხვადასხვა წელს ჩატარებული კვლევების მონაცემები, რაც 

საშუალებას გვაძლევს დავაკვირდეთ ესპანეთის რეგიონალურ ენებს. 

18. სტატიაში განხილულია ნუნუ გელაძის მიერ იტალიურ ენაზე შესრულებული 

თანამედროვე ქართველი პოეტების - ანა კალანდაძის, ოთარ ჭილაძის, ვახტანგ ჯავახაძის, 

მანანა ჩიტაშვილის, ლელა სამნიაშვილის, რეზო გეტიაშვილის - თარგმანები. 

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ოკაზიონალური შესიტყვებების თარგმანის ანალიზს 

კომპონენტური ანალიზისა და მნიშვნელობის ბირთვის სემებად დაშლის მეთოდის 

გამოყენებით. მაგალითად, ოკაზიონალური შესიტყვება ოთარ ჭილაძის ლექსიდან 

“გამოთხოვება” “ …მერე რა მოხდა, თუ უცხო თვალი, /ჩვენი უცნაურ სეირით მთვრალი 

/ბაგეს გადასცემს დამცინავ ღიმილს /და იმ ღიმილის უხეში ქიმი /გაგვივლის 

გულში...თარგმნილია როგორც “იმ ღიმილის შხამი”. “ქიმის” ძირითადი 

მადიფერენცირებელი ბირთვული სემაა “გამოშვერილი, წაწვეტებული ნაპირი (რისამე)” 

(ქეგლი), ამ ბირთვული სემის გარშემო განლაგდებიან მეორეხარისხოვანი სემები: გაპობა, 

გახლეჩა, გაკვეთა. სწორედ ეს სემა არის აქტუალიზებული შემდეგ: “გაგვივლის გულში”. 

თარგმანში “ღიმილის ქიმი” გადმოცემულია „ღიმილის შხამით”, თუმცა არის “გაგვივლის  

გულში” - trafiggere (გარჭობა, ჩარჭობა, ჩასობა, გამავალი ჭრილობის მიყენება) il cuore 

(გული). “trafiggere il cuore” იტალიურში შესიტყვებაა და ნიშნავს “გულის ტკენას”, 

შესაბამისად, დაკარგულია ის მნიშვნელობა, რომელიც გააქტიურდებოდა იმ შემთხვევაში, 

თუ “შხამის” ნაცვლად იქნებოდა რაიმე მატერიალური იარაღი, რაც რეალურ ჭრილობას 

მიაყენებდა გულს.   

 სხვა შემთხვევაში მთარგმნელი ოკაზიონალური შესიტყვების შენარჩუნებას ძალიან 

კარგად ახერხებს. მაგალითად, ანა კალანდაძის ლექსში, “ბროწეულები”, ვხვდებით 

ოკაზიონალურ შესიტყვებას: “მზაკვარი სხივი”. ლექსემის “მზაკვარი” ბირთვის 

მადიფერენცირებელი სემა ქეგლის მიხედვით არის  - ცბიერი, ფლიდი; ვერაგი, მუხთალი, 

მუხანათი; ეს მნიშვნელობა კარგად არის გააქტიურებული აღნიშნულ კონტექსტში, ვინაიდან 

სხივის “მზაკვრობა” დასტურდება ისეთი ლექსიკური ერთეულით, როგორიცაა “ქირქილებს”, 

ან კიდევ: “იმას ჰგონია, აქ განზრახ შეხვდნენ ჩვენი გულები”. თარგმანში „მზაკვარი” 

თარგმნილია როგორც “scaltro”, რომლის ძირითადი მადიფერენცირებელი სემა არის – ეშმაკი 

- როგორც ჭკვიანი, გამოცდილი, მოხერხებული, პრაქტიკული, მაგრამ ამასთან ერთად 

ცბიერიც (Che, nell'agire, nel comportarsi o nel parlare mostra di possedere astuzia, avvedutezza, 

esperienza, unite a una certa malizia, Zingarelli), აღნიშნულ მნიშვნელობას ააქტიურებს აგრეთვე 

ლექსემის „ქირქილებს” კარგი იტალიური შესატყვისი – “sghignazza”. 

 მთელ რიგ შემთხვევებში მთარგმნელი ერთგულად ინარჩუნებს პოეტისეულ 

ოკაზიონალურ შესიტყვებებს, აი, თუნდაც, რამდენიმე მაგალითი: „ფიფქების ჩრჩილი” – “le 

tarme dei fiocchi”, „ნიჭმა - კაუჭმა - ოქროს თევზის ამოსაყვანმა” – “Talento – l’amo per pescare il 

pesce d’oro…”  

 „გქონდა სიჩუმის მწველი ხმა” – “avevi la voce ardente del silenzio”, „და თვალებია ღამეების 

შავი სქოლიო” – “e gli occhi sono la nota nera a piè di pagina delle notti”, „ფუჭი მარადისობის 

დიდი სხეული ტკივილებით მოასვირინგო” – “per tatuare coi colori il grande corpo di questa 

futile eternità” და ბევრი სხვა. 

19. სტატიაში მეტაფორის კოგნიტიური თეორიის საფუძველზე განხილულია ორი ტიპის 

კონცეპტუალური მეტაფორა იტალიურ და ქართულ ენებში: პირველი ჯგუფი ემყარება 

ადამიანის ცოდნას, გამოცდილებას და მეორე ჯგუფი ემყარება იმიჯ-სქემებს. მაგალითად, 

მიწა, ცეცხლი, ჰაერი და წყალი ის ოთხი ელემენტია, რომელთაც უკავშირდება ადამიანის 
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ფიზიკური გამოცდილება. ქართულში გული კონცეპტუალიზებულია ცეცხლის, წყლის და 

ქარის ან მათთვის დამახასიათებელ თვისებების ტერმინებში (გულზე ცეცხლი ეკიდება – 

მეტისმეტად წუხს, იტანჯება, გამწარებულია. გული ეწვის _ სიბრალულით იტანჯება, 

მწვავედ განიცდის რამეს, ძალიან სწყინს. გული უდუღს _ დარდი აწუხებს. გულს 

განიქარვებს _ დარდს, მწუხარებას იმსუბუქებს. გული გაუწყალა _ თავი მოაბეზრა) 

იტალიურში კი ცეცხლისა და წყლის (scaldare il cuore (გულის გათბობა) _ დამშვიდება, 

გამხნევება. avere il cuore di ghiaccio (ყინულის გულის ქონა) _ შეუბრალებელია, ქვის გული 

აქვს)  

მეორე ტიპის კონცეპტუალურ მეტაფორა ეფუძნება იმიჯ-სქემას (image-schemas). ამ 

მეტაფორებში წყაროდან მიზანში ხდება იმიჯ-სქემების კონცეპტუალური ელემენტების 

სტრუქტურირება (და არა ცოდნის კონცეპტუალური ელემენტის). ასეთია, მაგალითად, 

ორიენტაციული მეტაფორები. იმიჯ-სქემაზე დაფუძნებულ მეტაფორებს გააჩნიათ ისეთი 

წყაროს დომენი, რომელსაც აქვს სქემატური იმიჯ-სქემა, ამგვარი იმიჯ-სქემა ემყარება, 

მაგალითად, სივრცობრივ მიმართებას „შიგნით-გარეთ”; ასეთი მიმართებები ძალიან ბევრია 

და ისინი ჩვენი გარე სამყაროსთან ურთიერთობის შედეგია. ქართულში და იტალიურში 

გული კონცეპტუალიზებული შემდეგი იმიჯ-სქემების საშუალებით: -ში თანდებულის 

საშუალებით გული კონცეპტუალიზდება როგორც ჭურჭელი, მაშასადამე გული ჭურჭელია 

მასში რაღაც არის მოთავსებული: გულში ჩაუვარდა – მოეწონა, დაინტერესდა. იგივე 

კონცეპტუალიზაციას ვხვდებით იტალიურში: leggere nel cuore (გულში ამოიკითხავს) _ 

მიუხვდება სხვის ჩანაფიქრს. avere una spina nel cuore (გულში ეკალი აქვს) _ დარდობს. –ზე 

თანდებულით გული კონცეპტუალიზებულია როგორც ზედაპირი, მაშასადამე გული 

ზედაპირია, რომელსაც რაიმე სიმძიმე აწევს: გულზე ადევს ლოდი, ქვა, დარდი, 

ვალდებულება და ა.შ. –დან თანდებულით ქართულში საპირისპირო მიმართება 

კონცეპტუალიზდება: გულიდან გადააგდებს, გადაუვარდება, გადაეყრება. იტალიურში 

გული იგივე მნიშვნელობით არის კონცეპტუალიზებული da წინდებულის საშუალებით:  

togliersi il peso dal cuore (გულიდან სიმძიმე მოეხსნება) - მწუხარება, დარდი, ნაღველი 

მოშორდება. გული როგორც საგანი _თან თანდებულიანი კონცეპტუალიზაცია გულისა 

გულისხმობს, რომ გული უძრავი საგანია, რომელსაც რაღაცას ვუახლოვებთ; როდესაც რაიმე 

საგანს ვუახლოვდებით, მას უკეთ ვხედავთ, უკეთ აღვიქვამთ; გულთან რაღაცის 

მიახლოებით კი ამ კონკრეტულ საგანს უკეთ შევიგრძნობთ: გულთან ახლოს მიიტანს – 

განიცდის, ნერვიულობს, ზუსტად იგივე მნიშვნელობა აქვს გულის ამგვარ 

კონცეპტუალიზაციას იტალიურში: prendere a cuore - გულთან ახლოს მიიტანს. გული 

როგორც ინსტრუმენტი: ქართულში ინსტრუმენტი გამოხატულია მოქმედებითი ბრუნვით, 

იტალიურში კი con თანდებულით, გულით ისევე, როგორც ნებისმიერი მატერიალური 

ინსტრუმენტით ვახორციელებთ მოქმედებას: გულით ატარებს – მეხსიერებაში ინახავს, 

გულით ამბობს – გულწრფელად ამბობს, გულით აკეთებს – მთელი მონდომებით აკეთებს. 

fare a cuor leggero -  მსუბუქი გულით – დაუფიქრებლად აკეთებს; fare qualcosa (gareggiare) col 

cuore – რამის გულით – განსაკუთრებული მონდომებით აკეთებს. 

ქართულ ფრაზეოლოგიურ კორპუსში იტალიურთან შედარებით ჭარბობს გულის როგორც 
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უსიამოვნო ემოციების, განცდების, შეგრძნებების ადგილის კონცეპტუალიზაცია და ამ 

მნიშვნელობით ქართულში იტალიურთან შედარებით თითქმის სამჯერ მეტი ერთეული 

ფიქსირდება.   

20. კენჭოშვილი -     ეროვნული თვითმყოფადობის ხასიათზე, კულტურაზე, ლიტერატურის 

განვითარებაზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენენ ინტერკულტურული პროცესები, 

სხვადასხვა ეთნოსთა, რელიგიათა, თვისებრივად განსხვავებული კულტურული 

შენაკადებისა და დიალოგური ურთიერთობის ინტენსიფიკაცია. მიგრანტული ფერმენტი 

საგრძნობლად ცვლის არაერთი თანამედროვე ლიტერატურის თვისებრიობას, თემატიკასა და 

პრობლემატიკას, მისი ტრადიციული ფუნქციონირების ხასიათს.  

     მიგრანტი მწერლების მიერ იტალიურ ენაზე შექმნილი ნაწარმოებები წარმოადგენენ 

თანამედროვე იტალიური ლიტერატურისა და კულტურის სპეციფიკურ შრეს, რომელიც 

ზეგავლენას ახდენს დომინანტური ლიტერატურული კანონის ჩამოყალიბებასა და 

განვითრებაზე. მიგრანტულ ლიტერატურაში, განსაკუთრებით ადრინდელ სტადიაზე, 

შეიმჩნევა დოკუმენტური და ავტობიოგრაფიული ჟანრების აქტუალიზება და ასახვას 

ჰპოვებს იტალიურ საზოგადოებაში მიგრანტთა ინტეგრირების სირთულე. მიგრანტი 

მწერლების მსოფლგანცდის თვალსაჩინო ნიშან-თვისებაა ლიმინალობის, დატოვებულ 

სამშობლოსა და მასპინძელ ქვეყანას შორის გაორების განცდა, ახალი იდენტობის, ახალი 

კულტურული მთლიანობის მტკივნეული ძიება.Mშესაძლოა მიგრანტული ლიტერატურის 

ყველაზე თვალსაჩინო ნიშან-თვისებაა დატოვებული სამშობლოს ნოსტალგიისა და 

ინტერკულტურული სივრცისადმი, ახალი კულტურული ოიკუმენესადმი თანაზიარობის 

განცდის ამბივალენტური შეთავსება.  

     იტალიური მიგრანტული ლიტერატურის უმთავრესი მახასიათებლებია როგორც 

სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოსულ ადამიანთა იტალიურ სინამდველეში  ინტეგრირებასთან 

დაკავშირებული პრობლემების განსჯა, ასევე ხშირ შემთხვევაში _ ტრავმირებული 

ცნობიერების, შინაგანი გაორებისა და ჰიბრიდული იდენტობის  გამოვლინებანი. 

21. ი.მერაბიშვილი               

 

 შექსპირის 37-ე და 89-ე სონეტებში საუბარია პოეტის კოჭლობაზე: 

 
So I, made lame by Fortune’s dearest spite (Sonnet 37).   
Speak of my lameness, and I straight will halt (Sonnet 89).   
 

ნებისმიერი ტექსტის თარგმანი, განსაკუთრებით კი პოეტური ნაწარმოებისა,  არის 

ტექსტის ინტერპრეტაციის ყველაზე სარწმუნო წყარო. ამდენად, აღნიშნული სონეტების 

ქართული და რუსული თარგმანები გვთავაზობენ მათ ინტერპრეტაციას მთარგმნელთა მიერ, 

თუმც კოჭლობასთან მიმართებაში ეს თარგმანები ერთმანეთისაგან განსხვავდება.  

მოხსენების მიზანია, განვიხილოთ ამ სონეტების ქართული და რუსული თარგმანები  

შესაძლო ჩანაფიქრის ფონზე. 

 

22. წინამდებარე ნაშრომში საუბარია პოეტური თარგმანის სირთულეებსა და 
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მათი გადაჭრის გზებზე. ეს თემა მეტად აქტუალურად მიმაჩნია იმის გამო, რომ 

პოეზიის თარგმნა, რომელიც მოითხოვს ნაწარმოების შინაარსთან, ავტორის 

ჩანაფიქრთან,  სტილსა თუ ხატოვანებასთან ერთად წყარო ენიდან სამიზნე ენაზე 

რიტმის, რითმების, მეტრისა და ლექსის სხვა კომპონენტების გადატანას, და 

საბოლოოდ  იმ მიზნის მიღწევას, რომ თარგმანმა მკითხველზე ისეთივე 

შთაბეჭდილება მოახდინოს, როგორსაც დედანი ახდენს თავის მკითხველზე, იმდენად 

რთულ ამოცანად არის მიჩნეული, რომ არაერთი ცნობილი მეცნიერის, მწერლისა თუ 

პოეტის მიერ გამოთქმულა მოსაზრება, რომ ლექსის თარგმნა პრაქტიკულად 

შეუძლებელია.  

მსჯელობისას საილუსტრაციოდ მომყავს მაგალითები ქართულიდან 

ინგლისურად შესრულებული საკუთარი პოეტური თარგმანებიდან. ლექსის 

თარგმნისას გასათვალისწინებელ ასპექტებზე საუბარს ფორმიდან ვიწყებ. ლექსის 

მკითხველს პირველად თვალში სწორედ მისი ფორმა ხვდება. პოეტური ნაწარმოების 

ფორმას დიდი შინაარსობრივი დატვირთვა გააჩნია,  რადგან მას ავტორი ირჩევს 

საკუთარი სათქმელის უკეთ გამოსახატავად. ამიტომ, აუცილებელია თარგმანში 

ნაწარმოების ფორმისა და სტრუქტურის უცვლელად გადატანა, მაგალითად, როდესაც 

პოეტი ლექსის ფორმად ჰაიკუს, სონეტს ან ელეგიას ირჩევს, მათი თარგმანებიც უნდა 

ინარჩუნებდეს ამ ფორმას.  

მაგალითისთვის მომყავს  ვაჟა-ფშაველას ათსტრიქონიანი ლექსი 2რა ტურფა, 

რა ლამაზია3, რომლის თითოეული სტრიქონი რვა მარცვლისაგან შედგება და 

გარითმულია ლექსის მეორე და მეოთხე და შემდგომ, მეექვსე, მერვე და მეათე 

სტრიქონები. თარგმანში შინაარსთან ერთად ზუსტად არის გადმოტანილი დედნის 

სტრუქტურა, მეტრი და რითმები. 

ფორმიდან გადავდივარ შინაარსზე და ვიხსენებ ი. გალპერინის 

(შინაარსობრივ-ფაქტობრივი, შინაარსობრივ-კონცეპტუალური და შინაარსობრივ-

ქვეტექსტური ინფორმაცია) და ი. მერაბიშვილის (შინაარსობრივ-ხატობრივი 

ინფორმაცია) მიერ გამოყოფილ შინაარსობრივ კატეგორიებს. სტატიაში ხაზგასმით 

არის აღნიშნული, თუ რა მნიშვნელოვანია, რომ თარგმანში დაუმახინჯებლად უნდა 

იყოს გადმოცემული ნაწარმოების ფაქტობრივი შინაარსი, მისი კონცეპტი და 

ქვეტექსტი, ასევე შენარჩუნებული უნდა იყოს პოეტური ხატები.  

ფორმასთან და შინაარსთან ერთად აუცილებლად გასათვალისწინებელია 

ნაწარმოების სტილი. ჩემი აზრით, დაუშვებელია ამაღლებული სტილის მქონე ლექსის 

გაუბრალოება, ან, მაგალითად, ხალხური ლექსებისა და შაირების სტილის შეცვლა. 

მომყავს ხალხური ლექსების თარგმანების მაგალითები.  

ცალკე აღნიშვნის ღირსია კულტურული სხვაობა წყარო და სამიზნე ენაზე 

მოსაუბრე მკითხველებს შორის. მთარგმნელისაგან საკმაოდ დიდ ცოდნასა და უნარს 

მოითხოვს კულტურული თავისებურებების ამსახველი ლინგვისტური ელემენტების 

ერთი ენიდან მეორეზე გადატანა. ნაშრომში ჩამოთვლილი  მაქვს ასეთი ელემენტების 

თარგმნის სტრატეგიები, რომელთაც სხვადასხვა მეცნიერები გვთავაზობენ.  

კულტურულ სხვაობასთან ერთად, გასათვალისწინებელია დედნისა და 

თარგმანის ენებს შორის გრამატიკული სხვაობაც, მაგალითად როდესაც ემოციური 

ეფექტის მოსახდენად ერთ ენაზე შესაძლებელია ისეთი გრამატიკული სტრუქტურების 

გამოყენება, რაც მეორე ენისათვის მიუღებელია. ასეთ დროს მთარგმნელმა 

კომპენსაციის სხვა საშუალებები უნდა მოძებნოს, მაგალითად ლექსიკური. 

ინგლისურისათვის ჩვეულებრივ სიტუაციაში მიუღებელია წინადადებაში წევრთა 

ადგილების შეცვლა, რაც ქართულში  პრობლემას არ წარმოადგენს, მაგრამ ემფატური 
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მიზნით ინგლისურ პოეზიაში გვხვდება სიტყვათა წყობის შეცვლის მაგალითები. 

ამიტომაც, თავადაც გამოყენებული მაქვს ეს ხერხი. მაგალითისათვის მომყვს  დუტუ 

მეგრელის ლექსის „შეეჩვია“ ინგლისური თარგმანი.  

სტატიაში საკმაოდ დიდი ადგილი ეთმობა ლექსის მუსიკაზე საუბარს, 

განხილულია იმ ლექსების ინგლისური თარგმანები, რომელთა ჟღერადობის გადატანა 

სხვებთან შედარებით მეტ ძალისხმევას მოითხოვდა. ასეთი ლექსები აღმოჩნდა გ. 

ლეონიძის „კესანე“ და ტ. სიკორსკაიას „იავნანა“.  

       ნაშრომში ასევე განსაკუთრებით არის აღნიშნული ნაწარმოებისა და მისი 

ავტორის შესახებ ექსტრალინგვისტური ცოდნის, ანუ გარე ტექსტის მნიშვნელობა.  

თუ ზემოთ განხილულ საკითხებს შევაჯამებთ, დავასკვნით, რომ ლექსის მთარგმნელის 

მისიას წარმოადგენს მკითხველს მიაწოდოს ტექსტი, რომელშიც შენარჩუნებული იქნება 

დედნის ფორმა და სტილი; დაუმახინჯებლად იქნება გადატანილი დედნის შინაარსი (მასში 

მოცემული ფაქტობრივი, კონცეპტუალური და ქვეტექსტური ინფორმაცია), პოეტური 

ხატები;  რითმის, რიტმისა და ლექსთწყობის სხვა კომპონენტების ადეკვატური 

ტრანსფორმაციის გზით  შექმნილი იქნება დედნის მსგავსი ჟღერდობა, მისი მუსიკა, 

ყოველივე ეს კი მთარგმნელს შეაძლებინებს მიაღწიოს მთავარ მიზანს – შექმნას ისეთი 

პროდუქტი, რომელიც ისეთსავე ემოციურ ეფექტს მოახდენს მკითხველზე, როგორსაც 

დედანი ახდენს წყარო ენაზე მოსაუბრე საზოგადოებაზე. ეს რთული ამოცანაა, რითაც 

აიხსნება საკმაოდ გავრცელებული სკეპტიკური დამოკიდებულება პოეტური თარგმანის 

მიმართ, მაგრამ არანაკლებ რთულია ლექსის თარგმნის მცდელობაზე უარის თქმა. მოცემულ 

ნაშრომში მე გავაანალიზე და მკითხველის სამსჯავროზე გამოვიტანე საკუთარი თარგმანები, 

რათა დამესახა ლექსის თარგმანთან დაკავშირებული სირთულეების გადაჭრის გზები. 

23. კონსტანტინე ბრეგაძე. ლექციაში “რა არის განმანათლებლობა”? (ფრანგ. “Qu’est-ce que les 

Lumières?”) (1983) მიშელ ფუკო საუბრობს ისტორიაში არსებულ ისეთ მოვლენებზე, 

რომელთაც აქვთ ნიშნის თვისება, ანუ აქვთ გარკვეული ფუნდამენტური მახასიათებელი. 

შესაბამისად, ეს ისტორიული მოვლენები, როგორც ნიშნები, მიუთითებენ ისტორიის 

მსვლელობისას მომხდარ რაღაც გარდამტეხ ძირეულ ცვლილებაზე, მიუთითებენ 

ისტორიულ პროცესში ახალი, აქამდე ჯერ არ ყოფილი მოვლენის გაჩენაზე. შემდგომ ფუკო 

ხაზს უსვამს, რომ ისტორიული პროცესების ანალიზისას სწორედ ამ ტიპის ნიშნები უნდა 

გამოიყოს და “არქეოლოგია ჩაუტარდეს” მათ გენეალოგიას, ანუ განისაზღვროს, რა გავლენა, 

რა ზემოქმედება იქონიეს ამ “იკონურმა”, თვალსაჩინო მოვლენებმა ისტორიის შემდგომ 

განვითარებაზე, ან რა გავლენას ახდენენ ისინი აწმყოში მენტალობის ფორმირებისა და 

ღირებულებების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. მ. ფუკოს მიდგომის საფუძველზე 

შევეცადეთ გამოგვეყო ის ნიშნები, რომლებიც თავის მხრივ გრ. რობაქიძემ გამოყო სტალინის 

ფენომენის მითოსური ჰერმენევტიკისას. ეს ფუნდამენტური ნიშნებია: 

 სტალინის უმამობა, 

 სტალინის ნიჰილიზმი,  

 სტალინი, როგორც თანამედროვე ტექნოკრატი ადამიანის ხატი, 

 სტალინი, როგორც დამანგრეველი უპიროვნო ძალა. 

 

      24. კონსტანტინე ბრეგაძე.  - საქართველოში ევროპული განმანათლებლობის, როგორც 

ემანსიპატორული და სეკულარული დისკურსის (რომელიც თავის თავში მოიცავს 

პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ თავისუფლებებს), თანმიმდევრული განვითარება, 
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უპირველესყოვლისა, ილია ჭავჭავაძის (1837-1907) სახელს უნდა დავუკავშიროთ, ვინაიდან  

სწორედ განმანათლებლურ ღირებულებებზე  ორიენტაციაში  ჭვრეტდა იგი, ერთი მხრივ, 

საქართველოს კოლონიური ყოფიდან გამოყვანის, მეორე მხრივ, საქართველოს სოციალურ-

პოლიტიკური ცხოვრების “ევროპული რადიუსით” განახლების შესაძლებლობას. 

ილიასეული განმანათლებლური მოღვაწეობა იმთავითვე  გულისხმობდა ერის 

სეკულარული გაგების დაფუძნებას და ეროვნულ კონსოლიდაციას  ერთიანი  ეროვნული  

სახელმწიფოს,  ე. წ. Nationalstaat-ის ფარგლებში რასაც, ერთი მხრივ, საფუძვლად დაედებოდა 

ევროპული კლასიკური ლიბერალიზმის იდეები - პარლამენტარიზმი, რესპუბლიკანიზმი, 

კონსტიტუციონალიზმი, მეორე მხრივ, განმანათლებლობის წიაღშივე შემუშავებული 

კრიტიკული სული (კანტიანური ნაკადი) და  აღმზრდელობითი  მუშაობა. ამიტომაც, 

შემთხვევითი არაა, რომ ახალი განმანათლებლური და აღმზრდელობითი მუშაობის 

გასაშლელად ილია დაეყრდნო ევროპულ განმანთლებლობაშივე აპრობირებულ 

საკომუნიკაციო არხებს - ერთი მხრივ, პუბლიცისტურ-კრიტიკულ შემოქმედებას (პრესას), 

მეორე მხრივ, მხატვრულ შემოქმედებას (ლიტერატურას).  

 

                25. კონსტანტინე ბრეგაძე. -  ქართულ მოდერნისტულ მწერლობაში თავისი 

ანტიკოლონიური (ანტირუსული-ანტიბოლშევიკური) დისკურსითა და პათოსით მკვეთრად 

გამოირჩევა კ. გამსახურდიას (1893-1975) ექსპრესიონისტული რომანი “დიონისოს ღიმილი”, 

რომლის წერაც ავტორმა ჯერ კიდევ პირველი მსოფლიო ომის დროს 1915 წელს გერმანიაში 

დაიწყო, შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში (1918-1921) პირველი 

რესპუბლიკის დროს გააგრძელა და ბოლოს რუსული ბოლშევიზმის საქართველოში 

შემოჭრის შემდგომ დაასრულა და გამოსცა (1925).  

გარდა ანტიკოლონიური პოზიციისა რომანი გამოირჩევა იმითაც, რომ აქ გაცხადებულია 

ავტორისეული პოლიტიკური ორიენტაციაც, რაც მკვეთრად ოქციდენტოცენტრისტულია: 

ანუ, ორიენტაცია პოლიტიკური, ეკონომიკური, ტექნოლოგიური და კულტურული 

თვალსაზრისით აღებულია დასავლეთზე, ევროპაზე, რაც ექსპლიციტურადაა გამოვლენილი 

თავში “ვენახი”. რომანის ამ თავში სავარსამიძის პერსონაჟი სიზმარში ხედავს პოლიტიკურად 

და მილიტარისტულად ძლიერ, სციენტისტურად განვითარებულ და ტექნოლოგიურად 

დაწინაურებულ საქართველოს, რასაც რუსული ბოლშევიკური ოკუპაციისა და ანექსიის 

ვითარებაში აღსრულება არ უწერია. აქ ბოლშევიზმი ვლინდება, როგორც ახალი 

მონგოლოიდურ-აზიატურ-აღმოსავლური ტექნოლოგიური ჩამორჩენილობისა და 

ანტიკულტურულ-ანტიცივილიზატორული ბარბაროსობის ტოპოსი, ხოლო სიზმრად 

ვიზიონირებული საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა _ როგორც 

დასავლური განვითარების შესაძლებლობის ერთადერთი წინაპირობა. 

26. ძალიან დიდია ქალბატონ ელენე მეტრეველის წვლილი ხელნაწერთა 

ინსტიტუტის საერთაშორისო სარბიელზე გაყვანის საქმეში. მან დიდი როლი შეასრულა 

ევროპაში, და არა მხოლოდ ევროპაში, ქართველოლოგთა რიგების გაფართოების საქმეში. იგი 

დამწყებთ აკვალიანებდა, უგზავნიდა ლიტერატურას, ათარგმნინებდა და აქვეყნებდა მათ 

სტატიებს, იწვევდა ხელნაწერთა ინსტიტუტში სამუშაოდ. Mმისი არქივისთვის ერთი თვალის 

გადავლებითაც ნათლად ჩანს, თუ რამდენად ვრცელია მის კორესპონდენტთა გეოგრაფიული 

არეალი, მრავალფეროვანია კონტინგენტიც. სწერენ სრულიად უცხოელი სტუდენტები, 

ქართველოლოგიით დაინტერესებული პირები, დამწყები ქართველოლოგები და ისეთი 

მეტრები, როგორებიც იყვნენ ჟ. გარიტი, პ. ლემერლი, ჟ. დაგრონი, ი. ასფალგი, ჰ. 
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კაუფჰოლდი, ვ. ჯობაძე, ფ. ლილიენფელდი და სხვები. უცხოელი მეცნიერებიც დიდად 

აფასებდნენ ელ. მეტრეველსა და მის ნაშრომებს. ამას მოწმობს მისი მონაწილეობა ვენის 

ორიენტალისტთა კონგრესზე და გერმანიაში ბიზანტინისტთა კონგრესზე, ასევე მისი არჩევა 

თიუბინგენის უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორად.  

სტატიაში განხილულია ელენე მეტრეველის თანამშრომლობა უცხოელ მეცნიერებთან, 

საზღვარგარეთის სამეცნიერო ცენტრებთან და მისი მონაწილეობა საერთაშორისო 

ფორუმებში. ელენე მეტრეველის მთელი მოღვაწეობა იმის ნიმუშია, თუ როგორ უწყობდა იგი 

ხელს უცხოელ მკვლევარებს ქართული მასალის შესწავლაში. 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

ნანა გუნცაძე Baratacvili et le contexte 
interculturel.Romantisme 

georgien 

PWN 122 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნაშრომი  “ბარათაშვილი და ინტერკულტურული კონტექსტი “  შედგება 123 გვერდისგან 

შეიცავს რვა ავტორის თორმეტ  სტატიას; პროექტის ავტორია პროფ. ნ. გუნცაძე.ნაშრომი შეიცავს 

წინასიტყვაობას და ქართველი მკვლევარების : ლ. ბრეგვაძის, კ. ბრეგვაძის, ლ. ბერძენიშვილის, თ. 

დოიაშვილის , გ. ლომიძის ნ. გუნცაძის მიერ შექმნილ  თორმეტ, თავს. სადაც განხილულია  

ქართველი პოეტის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედების სხვადასხვა ასპექტი. 

წინასკრებულის მიზანია, ხაზი გაუსვას ბარათაშვილის ლექსების კვლევაში ევროპულ 

კონტექსტს და გაამახვილოს  ყურადღება - ქართული პოეზიისა და ევროპული სალიტერატურო 

ტრადიციის ურთიერთკავშირის შესწავლაზე. . ნაშრომების დიდი ნაწილი აქცენტს აკეთებს 

იმაზე, თუ როგორ ასახავს ბარათაშვილის პოეზია სახელგანთქმულ რომანტიკულ თემატიკებს. 

ორი    თავი, ნანა გუნცაძისა და კონსტანტინ ბრეგაძის ავტორობით, ეხება ბარათაშვილის 

სალიტერატურო პროფილის ფრანგულ და გერმანულ რომანტიზმთან შედარებას. სხვა  თავები  

მოგვითხრობს ბარათაშვილის პოეზიის რომანტიკულ ხასიათზე, ზოგად და სპეციფიკურ 

რომანტიკულ გამოხატულებებზე მის ლექსებში. ასევე ვხვდებით მოკლე ნაშრომებს ქართულ 

სალიტერატურო კონტექსზე, ბარათაშვილის ოჯახურ გარემოებაზე და მის პირად საკითხავ 

ლიტერატურაზე. 

ალბათ ამ წიგნის მთავარი კრიტიკული ღირებულება ბარათაშვილის გამორჩეული 

ლექსების კვლევისას გამოვლენილი მრავალი კონკრეტულ აღმოჩენაა,  რომლებიც პრაქტიკულად 

წიგნის ყველა თავშია მოცემული.  
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5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

მანანა რუსიეშვილი, 

რუსუდან დოლიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რუსუდან დოლიძე,  

ნანა კაპანაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მანანა გელაშვილი 

A Contrastive Study of 

Metaphoric Idioms in 

English, Georgian, Russian 

and Turkish  

(გადაცემულიადასაბეჭდა

დ. ხელშეკრულებას 

გამომცემლობასთან 

Cambridge Scholars 

Publishing ხელი მოეწერა 

2018 წლის 4 ოქტომბერს) 

 

 

 

Phrasal units and collocations 

of bioethics in the 

conventions of the European 

Council and United 

Nations(on the example of 

the English, German and 

Georgian languages) 

( გადაცემულია 

დასაბეჭდად. 

ხელშეკრულებას 

გამომცემლობასთან 

Cambridge Scholars 

Publishing ხელი მოეწერა 

2018 წლის 4.10  

 

 

Managing The Manager: 

ინგლისი, 

Cambridge Scholars 

Publishing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ინგლისი, 

Cambridge Scholars 

Publishing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ინგლისი, Cmbrisge 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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Critical Essays on Richard 

Berengarten’s Book-length 

Poem 

edited by Paul Scott Derrick, 

Sean Rys 

Scholars Publishing, 

2018 

ISBN (10) 1-5275-

1934-1 

 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატია, რომელიც გადაცემულია დასაბეჭდად ( ხელშეკრულებაზე კემბრიჯის 

გამომცემლობასთან ხელი მოეწერა 4 ოქტომბერს) ეძღვნება სომატური ერთეულების 

შეპირიპსირებით კველვას ინგლისურ, ქართულ, რუსულ, ფრანგულ და თურქულ ენებში. 

სტატია მიზნად ისახავს დასახელებული ენების როგორც შიდაენობრივი, ისე ენათაშორის  

ლინგვისტურ და კულტურულოგიურ კვლევას. საინტერესოა, რომ საკვლევად აღებული ენები 

ეკუთვნის სხავდასხვა ენობრივი ოჯახის/ქვეჯგუფებს და კულტურებს ( ინგლისური და 

რუსული- ინდოევროპული ენების ოჯახის გერმანიკულ და სლავურ ქვეჯგუფებს, თურქული-

ენათა თურქულ ჯგუფს, ფრანგული- რომანული ენების ქვეჯგუფს, ხოლო ქართული- 

იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახის ქართველურ ენათა ქვეჯგუფს). სტატიაში 

გამოკვლვეულია სომატური იდიომები, რომლებიც შეიცავს ლექსემას “გული” ('heart' ). 

სტატია მიჰყვება თალსაზრისს, რომლიც მიხედვითაც ენაში ასახული სამყარო 

ანტროპოცენტრული ბუნებისაა ( (Rusieshvili, 1990; Vedmanova & Kulikova 2016) და რომ 

იდიომები, როგორც კულტურის ერთ-ერთი შრე, უნდა შეისწავლებოდეს კულტურის 

კონტექსტში. ამ თვალთახედვიდან, განსაკუთრებით საინტერესოა პასუხი შემდეგ კითხვებზე: 

2. ლექსემა “გულის” შემცველი სომატური ერთეულები სემანტიკური თვალსაზრისით 

ინარჩუნებენ თუ არა “გულის” სიმბოლურ მნიშვნელობას ( დადებითი და უარყოფითი 

ემოციების გამომხხატველი ორგანო) და რამდენად ემთხვევა ზემოთნახსენები ენებში 

არსებული რელევანტური იდიომების სემანტიკა?    

ემპირიული მასალა გამოკვლეულია რუსიეშვილის (2005) ანდაზის მეტაფორის 

მოდელზე დაყრდნობით. მიღებულია საინტერესო დასკვნები, რომლებიც ხაზს უსვამენ 5 

ენისა და კულტურის მასშტაბით, ამ ტიპის სომატურ ერთეულებში აღმოჩენილ როგორც 

უნივერსალურ, ისე ასიმეტრიულ, უნიკალურ მახასიათებლებს.  

 

3. მანანა გელაშვილი- დრო და სივრცე რიჩარდ ბერენგარტენის პოემაში ,,მენეჯერი’’ 

ნაშრომში განხლულია პოსტმოდერნისტი მწერლის რიჩარდ ბერენგარტენის პოემის 

ქრონოტოპი. დროისა და სივრცია კორელაცია ნაწარმოებში წარმოდეგნილია მოდერნისტული 

და პოსტმოდერნისტული ქრონოტოპებისა შეპირისპირებითი ანალიზის საუძველზე 

https://books.google.ge/books?id=7gN_DwAAQBAJ&pg=PA159&lpg=PA159&dq=managing+the+

manager+Paul+derrick&source=bl&ots=FZ7qPGwack&sig=7zq3t4iBNFwP77Uxu3YOXMdlcd8&hl=ka

&sa=X&ved=2ahUKEwj1rYiVpd7fAhXGhqYKHbJAuEQ6AEwDHoECAgQAQ#v=onepage&q=managi

ng%20the%20manager%20Paul%20derrick&f=false 

 

 

 

 

 

5.4. სტატიები 

 

https://books.google.ge/books?id=7gN_DwAAQBAJ&pg=PA159&lpg=PA159&dq=managing+the+manager+Paul+derrick&source=bl&ots=FZ7qPGwack&sig=7zq3t4iBNFwP77Uxu3YOXMdlcd8&hl=ka&sa=X&ved=2ahUKEwj1rYiVpd7fAhXGhqYKHbJAuEQ6AEwDHoECAgQAQ#v=onepage&q=managing%20the%20manager%20Paul%20derrick&f=false
https://books.google.ge/books?id=7gN_DwAAQBAJ&pg=PA159&lpg=PA159&dq=managing+the+manager+Paul+derrick&source=bl&ots=FZ7qPGwack&sig=7zq3t4iBNFwP77Uxu3YOXMdlcd8&hl=ka&sa=X&ved=2ahUKEwj1rYiVpd7fAhXGhqYKHbJAuEQ6AEwDHoECAgQAQ#v=onepage&q=managing%20the%20manager%20Paul%20derrick&f=false
https://books.google.ge/books?id=7gN_DwAAQBAJ&pg=PA159&lpg=PA159&dq=managing+the+manager+Paul+derrick&source=bl&ots=FZ7qPGwack&sig=7zq3t4iBNFwP77Uxu3YOXMdlcd8&hl=ka&sa=X&ved=2ahUKEwj1rYiVpd7fAhXGhqYKHbJAuEQ6AEwDHoECAgQAQ#v=onepage&q=managing%20the%20manager%20Paul%20derrick&f=false
https://books.google.ge/books?id=7gN_DwAAQBAJ&pg=PA159&lpg=PA159&dq=managing+the+manager+Paul+derrick&source=bl&ots=FZ7qPGwack&sig=7zq3t4iBNFwP77Uxu3YOXMdlcd8&hl=ka&sa=X&ved=2ahUKEwj1rYiVpd7fAhXGhqYKHbJAuEQ6AEwDHoECAgQAQ#v=onepage&q=managing%20the%20manager%20Paul%20derrick&f=false
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№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ის 

რაოდენო

ბა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

ი. 

გველესიანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ი. 

გველესიანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

დ. 

თვალთვაძე, 

ი. 

გველესიანი 

 

 

 

 

 

 

ნათია 

ნემსაძე 

 

 

 

 

ნათია 

ნემსაძე 

 

 

 

კანადურ 

ლინგვისტურ 

რეალობაში 

არსებული 

ზოგიერთი 

სიტყვათშეთანხმების 

თარგმნის 

პრობლემატიკა,  
ISBN 978-5-907018-83-

9 
 

 

მემკვიდრეობის 

სამართალთან 

დაკავშირებული 

ტერმინები (შუა 

საუკუნეების 

ქართული 

სამართლის 

ძეგლების მიხედვით) 

 

 

დიგიტალური 

რესურსების 

გამოყენება 

სწავლებასა და 

კვლევაში 

(საუნივერსიტეტო 

პროექტების 

მაგალითზე) 

ISSN 1691-5887 

 

 

“სინქრონული 

თარგმნის 

სტრატეგიების 

შესახებ”.  

“მეტყველების 

დეკომპრესიის, 

გენერალიზაციისა და 

კომპენსაციის 

სტრატეგიები 

მასალები საერთაშორისო 

კონფერენციისა “ენა. 

სამართალი. საზოგადოება” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რეცენზირებადი 

სამეცნიერო მონოგრაფია 

"BETWEEN THE EAST AND 

THE WEST. CAUCASUS 

YESTERDAY AND TODAY" 
(გადაცემულია 

დასაბეჭდად) 

 

 

 

“საზოგადოება, 

ინტეგრაცია, განათლება”, 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის 

მასალები, ტომი I. 

 

 

 

 

 

 

#36. www.inteleqtuali.ge 

 

 

 

 

 

#36. www.inteleqtuali.ge 

 

 

 

პენზა, რუსეთი, 

გამომცემლობა 
ПГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პოლონეთი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლატვია, 
Rēzeknes 

Tehnoloģiju 

akadēmija. 

 

 

 

 

 

 

 

ჟურნალი 

“ინტელექტუალ

ი” 

2018 თბილისი  

 

ჟურნალი 

“ინტელექტუალ

ი” 

2018 თბილისი   

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

17  

 

 

 

http://www.inteleqtuali.ge/
http://www.inteleqtuali.ge/
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

1

0 

 

 

 

 

 

 

თ. 

მარგალიტაძ

ე 

 

 

 

 

 

 

 

 

თ. 

მარგალიტაძ

ე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქეთევან 

გაბუნია 

ც.ახვლედია

ნი 

 

 

 

ქეთევან 

გაბუნია 

ც.ახვლედია

ნი 

 

 

 

მარინა 

ანდრაზაშვი

ლი 

Marina 

Andrazashvili 

სინქრონული 

თარგმანის დროს”. 

 

Once again why 

lexicography is science 

(კიდევ ერთხელ იმის 

თაობაზე, თუ რატომ 

არის ლექსიკოგრაფია 

მეცნიერება) 

 

 

 

New Platform for 

Georgian Online 

Terminological 

Dictionaries and  

Multilingual Dictionary 

Management System  

(ქართული 

ტერმინოლოგიური 

ონლაინ-

ლექსიკონების ახალი 

პლატფორმა და 

მრავალენოვანი 

ლექსიკონის მართვის  

 

ენის გასატეხთა 

გამოყენება 
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882;  ББК 74.268.1Рус;  

В40. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. “ტრასტი”, ანუ “საკუთრების მინდობა" ინგლისურ-ამერიკული სამართლის სისტემისათვის 

დამახასიათებელი ინსტიტუტია. იგი სხვადასხვა მოდიფიკაციით მკვიდრდება 

კონტინენტური ევროპის სამართლის სისტემაშიც. ნაშრომში შესწავლილია კანადური 

ლინგვისტურ რეალობა. წარმოდგენილია “ტრასტის-მსგავსი მექანიზმების" 

ტერმინოლოგიური “გარემო”. განხილულია ზოგიერთი ფრანგული თუ ინგლისური 

სიტყვათშეთანხმების თარგმნის პრობლემატიკა. დასაბუთებულია ახალი ტერმინოლოგიური 

ერთეულების შექმნის აუცილებლობა. 

 

 

   2. ნაშრომში განხილულია შუა საუკუნეების ქართული სამართლის ძეგლებში დაცული 

ცნობები მემკვიდრეობის სამართლის შესახებ. შესწავლილია მემკვიდრეობის გადაცემასთან 

დაკავშირებული ძირითადი ცნებები და მათი სახელდების პრინციპები. წარმოდგენილია 

თანამედროვე და შუა საუკუნეების ტერმინთა სისტემების მსგავსება-განსხვავებები. 

ხაზგასმულია მემკვიდრეთა სახეები, სამკვიდრო ქონების განაწილების ძირითადი 

პრინციპები და მათი აღმნიშვნელი ტერმინების თავისებურებანი.  

 

3.        21-ე საუკუნეში მსოფლიო საზოგადოებამ ევოლუციის ახალ "ელექტრონულ" ეტაპზე 

გადაინაცვლა. შესაბამისად, დიდი ყურადღება ეთმობა ისეთი ენობრივი კვლევების 

პოპულარიზაციას, რომლებიც ორიენტირებულია ციფრული მეთოდოლოგიისა და 

თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტენსიურ გამოყენებაზე. მოცემულ ნაშრომში 

წარმოადგენილია ინოვაციურ საუნივერსიტეტო პროექტები, რომლებიც ორიენტირებულია: 

 ციფრული ქართველოლოგიის განვითარების ხელშეწყობაზე; 

 ცნობილი ქართველი და უცხოელი მკვლევრების ციფრული ბიბლიოთეკისა და 

ტექსტური კორპუსის შექმნაზე; 

 ქართული სამეცნიერო მეტა-ენის განვითარებაზე და ა.შ. 

4-5 - ანოტაციები არ არის წარმოდგენილი 

6. თ.მარგალიტაძე - სტატია არის გავრცობილი და გადამუშავებული ვერსია პლენარული 

მოხსენებისა, რომელიც 2017 წლის ივნისში წავიკითხე აფრიკის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის 

22-ე საერთაშორისო კონფერენციაზე სამხრეთღ აფრიკის რესპუბლიკაში.  

არის თუ არა ლექსიკონზე მუშაობა სამეცნიერო საქმიანობა?  

ამ კითხვაზე, სამწუხაროდ, ცალსახა და ერთგავროვანი პასუხი არ არის არა მხოლოდ 

საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. სტატიის მიზანია იმ მიზეზების განხილვა, 

რომლებიც ასეთ შეხედულებებს წარმოშობს. ერთ-ერთ მიზეზად დასახელებულია 

ზედაპირული წარმოდგენა ისეთ რთულ ფენომენზე, როგორიცაა სიტყვის მნიშვნელობა. 

ლექსიკონი სწორედ სიტყვის მნიშვნელობებს აღწერს, ამიტომ არასწორი წარმოდგენა 

მნიშვნელობის პრობლემაზე ქმნის შეხედულებას, რომ ლექსიკონზე მუშაობა ადვილია.  

მეორე მიზეზად ნაშრომში განხილულია ზოგიერთი ევროპელი ენათმეცნიერის შეხედულება 

იმაზე, რომ ლექსიკოგრაფიას არა აქვს თეორია. სტატიაში წამოდგენილია ავტორის 

მოსაზრება ლექსიკოგრაფიის თეორიისა და მისი კომპონენტების შესახებ. სტატიაში ასევე 

განხილულია ლექსიკოგრაფიის სწავლების საკითხები საუნივერსიტეტო დონეზე.  
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ბოლო თავი კი ეთმობა საქართველოს მაგალითის ანალიზს, სადაც ბოლო წლებში 

განვითარებულმა მოვლენებმა, კერძოდ ლექსიკოგრაფიის უგულებელყოფამ, ლექსიკონების 

გამოყენების კულტურის დაკარგვამ, პრობლემები შეუქმნა ქართულ ენას, უკიდურესად 

დააბინძურა ის და შეაფერხა მისი ნორმალური განვითარება. 

7. თ. მარგალიტაძე - მოხსენება სამი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველ ნაწილში განხილული 

იყო თანამედროვე ტერმინოლოგიაში მიმდინარე პროცესები და ის ცვლილებები, რაც ამ 

პროცესებმა გამოიწვია ტერმინთა სტრუქტურულ-სემანტიკური მახასიათებლების 

თვალსაზრისით.  

მოხსენების მეორე ნაწილში საუბარი იყო იმის თაობაზე, თუ როგორ აისახა ეს პროცესები 

და ცვლილებები მრავალენოვანი ლექსიკონის მართვის სისტემაში, რა ველები გამოიყო 

სალექსიკონო სიტყვა-სტატიის ინფორმაციის გასანაწილებლად მონაცემთა ბაზაში. 

მოხსენების მესამე ნაწილში, ინგლისურ-რუსულ-ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგიის 

ონლაინ-ლექსიკონის მაგალითზე ნაჩვენები იყო ქართული ტერმინოლოგიური ლექსიკონის 

სიტყვა-სტატია და მისი კომპონენტები, სტრუქტურა და ა.შ. აღნიშნული ლექსიკონი არის 

პირველი ქართული ტერმინოლოგიური ლექსიკონი, რომელიც არის არა ბეჭდური 

ლექსიკონის ელექტრონული ვერსია, არამედ ლექსიკონის მართვის სისტემაში შექმნილი 

ონლაინ-ლექსიკონი. 

8. ფრანგული ენის ბგერათა სწორი წარმოთქმის სწავლებისას წარმატებით გამოიყენება « ენის 

გასატეხი » გამონათქვამები, როგორც ფრანგული ენის შესწავლის საწყის ეტაპზე, ასევე 

საწარმოთქმო ჩვევების სრულყოფის დროსაც, რადგან მათი საშუალებით ხდება ფრანგული 

ხმოვნების, თანხმოვნებისა და ნახევარხმოვანი ბგერების საწარმოთქმო ჩვევების სწორი 

ფორმირება და ფრანგულ ენაზე მეტყველების სრულყოფა. 

9. მხატვრული კომუნიკაცია ასახვას პოულობს არა მხოლოდ შინაარსობრივი ასპექტით, 

არამედ ამ შინაარსის გადმოცემის ხერხებითაც. ეს ეხება თხრობის როგორც სპეციალურ 

კომპოზიციურ-სამეტყველო ფორმებს, ასევე თხრობის დისკურსულ გაფორმებასაც. საქმე 

ეხება ინფერენციას, ანუ აზრობრივი ოპერაციების შედეგად განსაზღვრული დასკვნების 

მიღებას, რომლებიც საშუალებას იძლევა, რომ ერთეულთა მნიშვნელობის მიღმა გამოჩნდეს 

სიღრმისეული აზრი. ინფერენციის საფუძველს წარმოადგენს ჩვეულებრივი ცნობიერების, 

საღი აზრის, გამოცდილებისაგან მიღებული ცოდნის ლოგიკა. მკითხველი საკუთარი 

დასკვნებით ავსებს დაუმთავრებელ აზრებს, ეყრდნობა რა საკუთარი ცოდნისა და უშუალოდ 

აღქმული ვერბალური ინფორმაციის შეპირისპირებას. 

10. სტატია ეძღვნება გერმანული ენის გრამატიკის აღწერის საკითხებს, დანახულს 

ქართულენოვანი შემსწავლელის პოზიციებიდან. მასში განხილულია ენობრივი 

ტრანსფერისა და ინტერფერენციის მომენტები, რომელიც რელევანტურია ზემოხსენებულ 

კონტექსტში. აღწერილია მასალის მიწოდების ოპტიმალური ფორმები, რომლებიც ეფუძნება 

მოსალოდნელი შეცდომების წინასწარი პროგნოზირებისა და მათი დაძლევის მეთოდების 

ამოქმედებას. 

11. სტატია ეძღვნება საუნივერსიტეტო სივრცეში მოქმედი სამაგისტრო საფეხურის მოდულს 

თარგმანის თეორიისა და პრაქტიკის განხრით. მასში წარმოდგენილი მასალა სამ სემესტრზეა 

გაწერილი და მიზნად ისახავს სლავისტიკისა და გერმანისტიკის პოზიციებიდან დაინახოს 

და შეაფასოს ის უნარები, რომელთა ფლობაც სავალდებულოა ზემოაღნიშნული პროგრამის 

შემსწავლელთათვის. პროგრამა ითვალისწინებს სამი ძირითადი პროფილის – 

სალიტერატურო, საგაზეთო და გამოყენებითი ხასიათის ტექსტების რეცეფციის, სემანტიკის 

დონეზე მათ ტრანსლაციის და კულტურული ფენომენების ტრანსფერის უნარ-ჩვევების 

გამომუშავებას სტუდეტი-მაგისტრებისთვის: გრამატიკაზე ორიენტირებული თარგმნა, 
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პწკარედული თარგმანი, როგორც პირველი სამუშაო ეტაპი და ტექსტის დახვეწა საბოლოო 

პროდუქტის მიღებამდე.  

(მოხსენების სახით წარდგენილი ვერსია საერთაშორისო კონფერენციაზე იხ. პუნქტი 6.3.) 

 

12. სტატიაში ყურადღება  გამახვილებულია  ერთი მხრივ, საქართველოში დარგობრივი ენის გაკვეთილის 
თავისებურებებზე და  მეორე მხრივ, დარგობრივი ენის თარგმნისა  და  დიდაქტიზაციის 
შესაძლებლობებზე ქართულ უნივერსიტეტებში. გამოყენებულია  იურისტული ტექსტების პრეზენტაციის 
მრავალშრიანი ლინგვისტური  და  დიდაქტური მოდელები,  რომლებიც ლექციის დაგეგმვის 
განსაკუთრებულ ფორმასთან და  სპეციალურ საუბართან ერთად, ხელს უწყობს სტუდენტთა  მიერ ენობრივი 
და  დარგობრივი ცოდნის ათვისებას. მოცემული  პროცესი ეფუძნება  სასწავლო მასალის შინაარსის 
შემუშავებასა  და  ლექციის ზეპირი და  წერითი  სეგმენტების დაგეგმილ მონაცვლეობას. სტატიაში 
აღწერილია   იურიდიული ტექსტის სახეები და  მახასიათებლები, როგორიცაა: პასივის კონსტრუქციები, 
იმპერატივის ფორმები, ნომინალური სტილი, ლაკონურობა , კომპოზიტების სიუხვე, აბრევიატურები  და  ა. 
შ. მოცემულია  ცდა  პასუხი გაეცეს კითხვას, თუ რა  სირთულეები იჩენენ თავს იურიდიული ტექსტის 
თარგმნის პროცესში ტერმინილოგიის, სინტაქსური და  სტილისტური სპეციფიკის 
გათვალისწინებით.დასასრულს მოცემულია  ლინგვისტური კონცეპტი და  მეთოდი, რომლებიც მეტად 
ესადაგება  სტუდენტთა  ჯგუფის სპეციფიკასა  და  რეგიონალურ მოცემულობებს. 

 

13. მოცემულ ნაშრომში განხილულია  ქართულ- და  რუსულენოვან სტუდენტებთან ინტერლინგვური 
ინტერფერენციის გადალახვის თავისებურებები და  გზები გერმანული ფონეტიკის სწავლების 
პროცესში. გერმანულ, ქართულ და  რუსულ ენათა  ხმოვან და  თანხმოვან ფონემათა  კონტრასტულმა  
აღწერამ, ასევე სტუდენტთა  საწაროთქმო შეცდომების თავისებურებებზე დაკვირვებამ, საშუალება  
მოგვცა  გამოგვევლინა  მოცემულ ენათა  ვოკალურ და  კონსონანტურ სისტემებს  შორის არსებული 
მსგავსებები და  განსხვავებები   და  დაგვედგინა  სხვადასხვა  გრადაციის მქონე ინტერფერენციული  
შეცდომები. ორი უცხოური ენის პარალელური ცოდნა  განაპირობებს მსჯელობას ტრილინგვიზმის 
მოდალობის განსაკუთრებულ სახეზე, რომელიც მნიშვნელოვნად ზრდის სტუდენტთა  კომუნიკაციურ 
კომპეტენციას. 

 

 

 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

მანანა რუსიეშვილი, კახა 

გაბუნია და იზაბელა 

პეტრიაშვილი 

 

 

 

 

 

Multilingual strategies in tertiary 

education (using the example of 

Georgia) 

 

 

 

 

 

მეორე ენის სწავლ/სწავლება 

მულტილინგვური 

განათლები 

კონტექსტში/Second language 

teaching/ acquisitionin the 

Context of Multilingual 

Education; თბილისი,  15-17 

თებერვალი,2018 
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2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

მანანა რუსიეშვილი და 

სოფიო თოთიბაძე 

 

 

 

 

მანანა რუსიეშვილი 

 

 

 

ც. ახვლედიანი, გ. ყუფარაძე 

 

 

 

 

გ. ყუფარაძე, ც. ახვლედიანი 

 

 

 

 

 

  ი. გველესიანი 

 

 

 

 

 

ირინე დემეტრაძე 

 

 

 

 

 

 

 

მაია გურგენიძე 

 

 

 

 

 

Gender and identity 

construction strategies 

employed by women politicians 

in Georgian political discourse 

 

 

სტუდენტის მოტივაციის 

ასამაღლებელი სტრატეგიები 

 

 

სამეტყველო ეტიკეტის 

პრაგმატიკა და ინტონაცია 

/ინგლისური, ფრანგული და 

ქართული ენების მასალაზე/ 

 

 

ფრანგულ და ინგლისურ 

ისტორიულ 

ფრაზეოლოგიზმთა 

დეკოდირების 

თავისებურებანი 

 

 

ტერმინ “Treuhand”-ის 

თარგმნის პრობლემატიკა 

(რეჰან-გრინისეული თეორიის 

მაგალითზე) 

 

Linguistic and Communicative 
Competence: Coping with the 

Typical Errors of Georgian 
Learners of English 

 

 

 

 

 

მოკლე შეტყობინებების ენა 

და თანამედროვე ინგლისური 

ენის განვითარების 

თავისებურებანი 

 

 

თბილისი, იბსუ, 20-21 

აპრილი,  2018 

 

 

 

 

თელავი, 29-31 სექტემბერი, 

2018 

 

 

ინგლისური ფილოლოგია 

გუშინ, დღეს, ხვალ. 

ქ. თბილისი, საქართველო 

2018 

 

თსუ, საფაკულტეტტო 

კონფერენცია 

ქ. თბილისი, საქართველო 

2018 

 

 

16-17 მაისი, 2018 

თსუ 

 

 

 

საერთაშორისო კონფერენცია 

SECOND LANGUAGE TEACHING / 

ACQUISITION IN THE CONTEXT OF 

MULTILINGUAL EDUCATION"  

15-17 თებერვალი, 2018 წ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

 

XII საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

მიძღვნილი პირველი 

ქართული უნივერსიტეტის 

დაარსების 100 წლის 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თ. მარგალიტაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თ. მარგალიტაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დავით მაზიაშვილი 

 

 

 

 

 

 

დავით მაზიაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ენა და კულტურის ეკოლოგია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტერმინოლოგიური 

პოლიტიკის საკითხისათვის 

საქართველოში 

 

 

 

 

 

 

 

“შექსპირის მეტამორფოზა 

2017 წლის ლონდონის 

თეატრებში” 

 

 

 

 

პრინცესა დაიანა, შექსპირის 

ჰამლეტი და კორდილია 

 

 

 

 

 

 

 

იუბილესადმი, 

13-14 ივნისი, 2018 თბილისი 

 

საერთაშორისო კონფერენცია: 

„აღმოსავლეთ ევროპა, 

როგორც 

მულტიკულტურული 

სივრცე“ 

ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბათუმი, 2018 წლის 

ოქტომბერი 

 

 

საერთაშორისო კონფერენცია: 

„ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები ინფორმაციულ 

საზოგადოებაში - III“ 

ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი ბათუმი, 2018 

წლის დეკემბერი 

 

ინგლისური ფილოლოგია: 

გუშინ, დღეს, ხვალ 

16,17 მაისი ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

XII საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

„ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები“ 

26,27, 28 სექტემბერი 

შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი 
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13.  

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

19 

 

მანანა გელაშვილი 

 

 

 

 

 

 

თამარ გელაშვილი 

 

 

 

 

 

 

თამარ გელაშვილი 

 

 

 

 

 

 

ქეთევან გაბუნია, ციური 

ახვლედიანი 

 

 

 

 

 

ქეთევან გაბუნია, ციური 

ახვლედიანი 

 

 

 

ქეთევან გაბუნია, ციური 

ახვლედიანი 

 

 

 

ქეთევან გაბუნია, ციური 

ახვლედიანი 

 

ითაკას“ მხატვრული 

თავისებურებები და მისი 

ადეკვატური თარგმანის 

პრობლემა 

 

 

ანა ლივია პლურაბელი, 

როგორც კელტური 

სამსახოვანი ღვთაება  ჯეიმზ 

ჯოისის რომანში ,,ღამისთევა 

ფინეგანისათვის”  

 

 

აღდგომის აჯანყებიდან 

,,ხამანწკების ორშაბათამდე” 

(აღდგომის აჯანყება ჯეიმზ 

ჯოისის რომანებში ,,ულისე” 

და ,,ღამისთევა 

ფინეგანისათვის”) 

 

 

 

ლინგვისტური დაკვირვებანი 

ევროპული ვალუტის - 

“ევროს” ჟღერადობაზე 

 

 

კონცეპტ “სივრცის” 

ნაციონალურ-კულტურული 

სპეციფიკა (ფრანგულ და 

ქართული სივრცითი 

თანდებულების მასალაზე) 

 

 

ბიბლიური რემინისცენციები 

ფრანგულ მასობრივ-

ინფორმაციულ დისკურსში 

 

 

ფრანგულენოვან 

საინტერნეტო მეტსახელთა 

(ნიკთა, ნიკნეიმთა) 

თსუ, საფაკულტეტტო 

კონფერენცია ქ. თბილისი, 

საქართველო, 13-14 ივნისი,  

2018 

 

 

 

თსუ, საფაკულტეტტო 

კონფერენცია ქ. თბილისი, 

საქართველო, 13-14 ივნისი,  

2018 

 

 

XII საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

„ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები“ 

26,27, 28 სექტემბერი 

შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი 

 

 

თბილისი, 2018 

 

 

 

 

თბილისი, 2018 

 

 

 

 

 

ბათუმი. 2018 

 

 

 

 

 

თბილისი, 2018 
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21 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო ქავთარაძე 

 

 

ნინო ქავთარაძე 

 

 

 

 

მაია ჯავახაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ს.კენჭოშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

ი.მერაბიშვილი 

 

 

 

 

 

 

ი.მერაბიშვილი 

 

 

 

 

წარმოქმნის მოდელები. 

 

 

ფილოსოფიური ზღაპარი 

 

 

Le littoral de la mer Noire - rêve 

et réalité 

 

 

გულის კონცეპტუალიზაცია  

იტალიურ და ქართულ ენებში 

 

 

 

 

 

 

 

 

იტალიური მიგრანტული 

ლიტერატურის 

განვითარების  ეტაპები და 

თავისებურებანი 

 

 

 

 

ლინგვისტიკიდან ლექსამდე 

(ინტერპრეტაცია და 

თარგმანი).  

 

 

 

 

ქართული პოეზიის უცხოური 

თარგმანების ანალიზი 

(რუსთველიდან 

გალაკტიონამდე). 

საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური 

 

 

თბილისი, თსუ, 11-12 

დეკემბერი 2018 წელი 

 

თბილისი, ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

25-27 ოქტომბერი 2018 წელი 

 

თბილისი, ეროვნული 

ბიბილიოთეკა, 2018 წლის 17-

18 ოქტომბერი,  ტელეხიდი 

ნეაპოლის უნივერსიტეტთან, 

მოხსენება წაკითხული იქნა 

ნეაპოლის უნივერსიტეტის 

(ორიენტალე) 

სტუდენტებისათვის 

 

 

13-14 ივნისი, თბილისი,  

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

 

ინგლისური ფილოლოგია: 

გუშინ, დღეს, ხვალ. 

კონფერენცია მიეძღვნა 

პროფესორ მერი იანქოშვილის 

დაბადებიდან 100 წლისთავს, 

თსუ, 16-17 მაისი, 2018 

 

 

26-29 სექტემბერი, 2018, 

საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია,   

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
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26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლელა ებრალიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლელა ებრალიძე 

 

 

 

 

 

 

მარინა ანდრაზაშვილი 

ნატა ბასილაია 

 

 

 

 

 

მარინა ანდრაზაშვილი 

 

 

 

 

 

 

კონგრესი II, “თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

100 წელი” 

 

   

იდიომები როგორც ხატოვანი 

გამოთქმები და მათი 

ინტერპრეტაცია  

გვ. 367-377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გარე ტექსტის როლი 

მხატვრული ნაწარმოების 

ინტერპრეტაციასა და 

თარგმანში ოსკარ უაილდის 

“რედინგის 

ციხის” მიხედვით 

 

 

კლიპურ-კომიკსალური 

აზროვნების მანერა და 

მისი გამოვლენის ფორმები 

ტექსტში.                           

 

 

 

გერმანულენოვანი 

გრამატიკული ტერმინები 

ქართულ წყაროებში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მერვე საერთაშორისო 

კვლევითი კონფერენცია 

განათლების, ინგლისური 

ენის სწავლების, ინგლისური 

ენისა და ინგლისურენოვანი 

ლიტერატურის საკითხებზე, 

შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი, 

კონფერენციის სრულ 

მოხსენებათა კრებული 

ISSN2298-0180, 2018 წლის 

აპრილი 

 

 

“ინგლისური ფილოლოგია: 

გუშინ, დღეს, ხვალ” 

თბილისი, 2018 წლის მაისი 

 

 

 

 

 

13.–14.06. 2018 , თბილისი. 

თსუ კონფერენცია, 

მიძღვნილი ივ. ჯავახიშვილის 

სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 100 წლის 

იუბილესადმი. 

 

14.09.–16.09.2018 

პირველი საერთაშორისო 

კონფერენცია: ტერმინოლოგია 

– მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა. 

თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის 

სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
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30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

33 

 

კონსტანტინე  ბრეგაძე 

 

 

 

 

 

 

 

კონსტანტინე  ბრეგაძე 

 

 

 

 

 

თამარ ჭუმბურიძე 

 

 

 

 

 

თამარ ჭუმბურიძე 

 

 

“პოლიტიკური ორიენტაციის 

საკითხი და ანტიკოლონიური 

(ანტირუსულ-

ანტიბოლშევიკური) 

დისკურსი კონსტანტინე 

გამსახურდიას რომანში 

დიონისოს ღიმილი (1925)” 

 

“60-70-იანი  წლების   

ბრიტანული  და ამერიკული 

როკ-მუსიკის სოციალური,                        

ეგზისტენციალური და 

მუსიკალური ასპექტები 

(ეტიუდი მუსიკის 

სოციოლოგიისათვის)” 

 

 

ქართველოლოგიის ისტორიის 

მნიშვნელოვანი წყარო 

 

 

 

 

გრიგოლ ფერაძის სამეცნიერო 

მოღვაწეობისათვის 

გერმანიაში (გერმანულ ენაზე) 

 

26-28   სექტ.,  2018;    

შოთა  რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი 

 

 

 

19-20  ოქტ.,  2018; 

აკაკი წერეთლის ქუთაისის   

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ქართული ხელნაწერი 

მემკვიდრეობა, 2018 წ. 28-30 

ივნისი, თბილისი 

 

 

 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ქართველთა კულტურული 

კვალი გერმანიაში,  

4-5 ოქტომბერი, თბილისი, 

ილიას უნივერსიტეტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

4. სამეტყველო ეტიკეტის პრაგმატიკა და ინტონაცია 

/ინგლისური, ფრანგული და ქართული ენების მასალაზე/ 

 

ციური ახვლედიანი, გიორგი ყუფარაძე 

 

პრაგმატიკა კვლავ ლინგვისტიკის ერთ-ერთ აქტუალურ მიმართულებას წარმოადგენს. მეცნიერთა 

ინტერესი ენობრივი ქმედების ამ ასპექტისადმი, ჩვენი აზრით, განპირობებულია თანამედროვე 

კვლევათა ანთროპოცენტრული ხასიათით. პრაგმატიკის სფეროში ჩატარებულ სამეცნიერო 

კვლევათა ერთ-ერთ ვექტორს წარმოადგენს სამეტყველო ეტიკეტის შესწავლა, რაც გულისხმობს 
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არა მხოლოდ სამეტყველო ეტიკეტის მთლიანი სისტემის, არამედ ცალკეული თემატური 

ჯგუფების შესწავლასაც. სამეტყველო ეტიკეტი, პრაგმატიკის პოზიციებიდან, გაანალიზებულია 

მრავალი ცნობილი მეცნიერის მიერ: გ. გრაისის, დ. გორდონის, დ. ლაკოფის, ჯ. ოსტინის, ჯ 

სერლის, მ. ფორდის და სხვ. სამეტყველო ეტიკეტის ძირითად ლინგვოპრაგმატიკულ კატეგორიას 

წარმოადგენს თავაზიანობა, რომელიც გამოიხატება სხვადასხვა ენობრივ დონეთა საშუალებებით: 

ფონეტიკურით, ლექსიკურით, გრამატიკულით, სინტაქსურით, სტილისტიკურით და ასევე მათი 

სხვადასხვა შეერთებებით. ფრანგულ, ინგლისურ და ქართულ ენებში, თავაზიანობის 

გამოსახატავად, გამოიყენება: ფონეტიკური დონე – ენის სუპრასეგმენტური საშუალებები 

(ინტონაცია და პროსოდია); ლექსიკური დონე – სპეციალური მიმართვები, რომლებიც 

სამეტყველო ეტიკეტის ფორმულებს უფრო მეტად თავაზიანს ხდიან; გრამატიკული დონე; 

სინტაქსური დონე, რომელიც წარმოდგენილია ურთიერთობის დამასრულებელი მთლიანი 

წინადადებებით; სტილისტიკური დონე, რომელიც მოიცავს რეპლიკათა კრებულს, რომელთა 

შერჩევა ხდება ურთიერთობის სიტუაციის, თანამოსაუბრეთა სტატუსისა და ადრესანტის 

განზრახვათა მიხედვით.  

ჩვენს ნაშრომში შევეცდებით გამოვავლინოთ და აღვწეროთ ფრანგული, ინგლისური და ქართული 

ენების ინტონაციურ საშუალებათა პრაგმატიკული პოტენციალები, რომლებიც ახორციელებენ 

ეტიკეტურ გამონათქვამთა ილოკუციურ ძალებს სამეტყველო ურთიერთობის დიამეტრალურად 

საპირისპირო სიტუაციებში, ანუ, როგორც მიღებულია პრაგმატიკაში, მისალმებისა და 

დამშვიდობების დიამეტრალურად საპირისპირო სამეტყველო აქტებში. ნებისმიერი სამეტყველო 

აქტის ძირითადი ნიშნებია: განზრახვა (ინტენციონალურობა), მიზანსწრაფულობა და 

კონვენციონალურობა. სამეტყველო აქტებიდან გამოიყოფა შემდეგი ძირითადი კლასები: 

დირექტივები, კომისივები, ექსპრესივები, დეკლარატივები, რეპრეზენტატივები – 

ინფორმაციული სამეტყველო აქტები (შეტყობინებები), რომელთაც მიმოვიხილავთ ჩვენს 

ნაშრომში. პრაგმატიკა შეიცავს რიგ საკითხებს, რომლებიც დაკავშირებულია მოლაპარაკე 

სუბიექტთან, ადრესატთან, მათ ურთიერთქმედებასთან კომუნიკაციაში, ურთიერთობას 

სიტუაციებში, ანუ საკითხთა იმ კომპლექსს, რომელიც ჯდება სამეტყველო ეტიკეტის 

პრობლემური ველის ჩარჩოებში. პრაგმატიკის თვალსაზრისით, სამეტყველო ეტიკეტი ასახავს 

როგორც სინამდვილეს, რომელშიც ეტიკეტური ქცევები განისაზღვრებიან შეგნებული მიზნებითა 

და მოტივებით, ასევე ქცევასაც, რომელიც არაიშვიათად ჩვეულია, ავტომატიზირებულია და 

იმყოფება ღრმა ქვეცნობიერში. განვსაზღვრავთ სამეტყველო ეტიკეტის ადგილს 

კონვენციონალური სამეტყველო აქტების სისტემაში ან მიზანმიმართულ სამეტყველო ქმედებებში, 

რომლებიც სრულდება საზოგადოებაში მიღებულ და რეაქციის ცნების შემცველ სამეტყველო 

ქცევათა პრინციპებისა და წესების შესაბამისად. აღსანიშნავია, რომ სამეტყველო აქტი ორმხრივი 

აქტია, რომელშიც მონაწილეობენ მოლაპარაკეც და მსმენელიც; ამიტომაც თითოეული 

გამონათქვამის მნიშვნელობა უნდა განისაზღვროს არა მარტო მოლაპარაკის ინტენციებით, არამედ 

მსმენელის მიერ აზრის აღქმითაც. ასეთ შემთხვევაში, შეინიშნება კავშირი სამეტყველო 

ზემოქმედებასთან, რომელშიც სამეტყველო ეფექტი ჩანს როგორც გამონათქვამის წარმოების 

პირობათა ერთობლიობა.  

ჩვენს მიერ ჩატარებული კომპლექსური ფონეტიკური კვლევის (ფრანგული, ინგლისური და 

ქართული ენების მასალაზე) შედეგად, შესაძლებლობა გაჩნდა დაგვედგინა ინტონაციურ 

საშუალებათა ფუნქციონირების ზოგიერთი თავისებურება და კანონზომიერება სამეტყველო 

ეტიკეტის ფორმულებში. 

იმ ფორმულათა ინტონაციური ორგანიზაციის შედარებამ, რომლებიც გამოიყენებიან მისალმებისა 

და დამშვიდობების ურთიერთსაპირისპირო სამეტყველო აქტებში, გამოავლინა ზოგიერთი 

კანონზომიერება: მისალმებები, რომლებიც იხმარებიან კონტაქტის დამყარების მიზნით, 

ხასიათდებიან, როგორც წესი, უფრო ფართო მელოდიური დიაპაზონით, უფრო შენელებული 
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ტემპით, წარმოთქმის უფრო მაღალი დონით, ვიდრე კონტაქტის დასრულების მიზნით 

გამოყენებული დამშვიდობებები. უნივერსალური ინტონაციური პარამეტრები, რომლებიც 

მაქსიმალურად ახორციელებენ ილოკუციურ ძალებს, ანუ მოლაპარაკის განზრახვას დაამყაროს ან 

დაასრულოს სამეტყველო კონტაქტი სამეტყველო ეტიკეტის დონეზე კეთილმსურველი 

ტონალობით, რათა შეინარჩუნოს მომდევნო სასიამოვნო შეხვედრის შესაძლებლობა, შეიძლება 

ჩაითვალოს საშუალო, გაფართოებულ და ზოგჯერ ძლიერ გაფართოებულ მელოდიურ 

დიაპაზონად, რომელიც ნარნარად ასრულებს გამონათქვამის მელოდიურ კონტურს, მეტყველების 

შენელებული ტემპით.  

        ამგვარად, მიღებულ მოცემულობათა მიხედვით, ლოკუციურ და პერლოკუციურ სამეტყველო 

აქტებს გააჩნია ინტონაციურ ნიშანთა გამოხატვის სხვადასხვა ხარისხი. ინტონაცია, როგორც 

ენობრივი სისტემის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი, ხასიათდება განსაზღვრული 

პრაგმატიკული პოტენციალით (ილოკუციური ძალებით), რომელიც ხორციელდება მისალმებისა 

და დამშვიდობების სამეტყველო აქტებში.  

 

5.ფრანგულ და ინგლისურ ისტორიულ ფრაზეოლოგიზმთა 

დეკოდირების თავისებურებანი 

 

გიორგი ყუფარაძე, ციური ახვლედიანი 

 

ენის ფრაზეოლოგიური ფენა გამოირჩევა როგორც თავისი კონსერვატიულობით, ასევე 

ტენდენციებით მუდმივი განახლებისაკენ. ძველი ფრაზეოლოგიური ერთეულების შევიწროებისა 

და ახალი ფრაზეოლოგიური ერთეულების გაჩენის პროცესი ფრაზეოლოგიური მასალის 

შესწავლის ერთ-ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი მხარეა. ნებისმიერი ენის 

ფრაზეოლოგიური კორპუსის ევოლუცია ამ ენის მატარებელთა შეუმჩნევლად ხდება, მაგრამ 

წარმოადგენს ლინგვისტთა მუდმივი ყურადღების ობიექტს. ძველ ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა 

უზუსიდან ამოვარდნისა და ახალთა გაჩენის პროცესი – ნებისმიერი ენის ფრაზეოლოგიური 

დონის ერთ-ერთი უნივერსალური კანონია. ამ თეზისში დარწმუნებისათვის, საკმარისია 

შევაპირისპიროთ ისეთი ფრაზეოლოგიური ერთეულები, რომლებიც მიეკუთვნებიან ენის 

ევოლუციის ერთსა და იმავე ისტორიულ ეტაპს, მაგრამ დროში განსხვავება 250-300 წელია.  ჩვენ 

ყურადღებას ვამახვილებთ იმ ფაქტზე, რომ XVII–XVIII საუკუნეების ფრაზეოლოგიურ 

ერთეულთა ერთი ნაწილი, გარკვეულ მიზეზთა გამო, გაუგებარია თანამედროვე ენის 

მატარებელთათვის, ხოლო მეორე ნაწილი, საკუთარი მატერიალური შემადგენლობის 

შენარჩუნებითაც კი, ზოგჯერ სხვა შინაარსს გამოხატავს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რიგ 

შემთხვევებში, ისტორიული ერთეულები ომონიმურნი არიან თანამედროვე ფრაზეოლოგიური 

ერთეულებისა ან შეესაბამებიან ცვლად სიტყვაშეერთებებს. ასეთ ისტორიულ ერთეულთა 

დეკოდირება შეუძლებელია ისტორიული კონტექსტების ცოდნის გარეშე. ზოგიერთი 

ისტორიული ფრაზეოლოგიური ერთეული გასაგებია ენის თანამედროვე მატარებლებისათვის, 

რადგან მათში შემონახულია ის სტრუქტურულ-სემანტიკური მოდელები, რომელთა მიხედვითაც 

ისინი შეიქმნენ.  ასევე დიდ ინტერესს იწვევს ფრაზეოლოგიური ერთეულები, რომლებიც 

შემორჩენილია დღემდე, თუმც მათი მნიშვნელობა სრულიად შეცვლილია, ან დაკარგულია ძველი 

მნიშვნელობებიდან ერთ-ერთი. როგორც ჩანს, არც თუ ისე შორეული ეპოქის დროინდელ 

ისტორიულ ფრაზეოლოგიზმთა სწორი გაგებაც გარკვეულ სიძნელეებთანაა დაკავშირებული, რის 

დეკოდირებაშიც გვეხმარება ფრაზეოლოგიური ლექსიკონები. 
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          ამგვარად, ისტორიულ ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა შესწავლა, სახელდობრ 

კულტუროლოგიური ასპექტით, წარმოადგენს თანამედროვე ფრაზეოლოგიური მეცნიერების 

ერთ-ერთ პერსპექტიულ მიმართულებას. 

 

6, ტერმინ “Treuhand”-ის თარგმნის პრობლემატიკა 

(რეჰან-გრინისეული თეორიის მაგალითზე) 

 

     “Treuhand” -ის შესწავლისას განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს ამ ინსტიტუტთან 

დაკავშირებული ტერმინების თარგმნის პრობლემატიკა. გერმანულ-ინგლისური ლექსიკონები 

წარმოგვიდგენს გერმანული ტერმინების შემდეგ ინგლისურ ეკვივალენტებს: Treuhand – Trust; 

Treuhänder - Trustee; Treugeber – Trustor/Trust maker. მოცემული ეკვივალენტების არსებობა 

ბუნდოვანს ხდის “Treuhand” -ის არსს.  აღნიშნული ფაქტი არაერთი უცხოელი მეცნიერის 

მსჯელობის საგნად იქცა. მაგალითად, შ. ა. სტარკის მოსაზრების თანახმად, ტერმინი Treuhand -ი, 

აშკარად, გერმანული წარმომავლობისაა. “Treu  ნიშნავს “მართალს” და გულისხმობს “სანდოს” 

(Stark Sh. A., 2009). თუმცა, “გერმანულ ენაში სიტყვა Treuhand - ი არ არის მკაფიოდ 

განსაზღვრული ტერმინი. შესაბამისად, მას ვერ გამოვხატავთ ინგლისური  Trust -ით” (Stark Sh. A., 

2009). ჟ. რეჰანი და ა. გრიმი იზიარებენ შ. ა. სტარკის მოსაზრებას და გერმანიის სამართალში 

მოქმედი ინსტიტუტების დახასიათებისას, აღნიშნავენ: “გერმანული სამართალი არ იცნობს Trust -
ის ჰომოგენურ ცნებას” (Rehahn J., Grimm A., 2012). შესაბამისად, Treuhand-ის ინგლისურ ენაზე 

თარგმნის პროცესში, ორაზროვნების თავიდან აცილების მიზნით, ჟ. რეჰანმა და ა. გრიმმა 

შემოიღეს ტერმინოლოგიური ერთეული German trust. 

       წინამდებარე ნაშრომში განხილულია გერმანული “Treuhand”-ი. წარმოდგენილია მასთან 

დაკავშირებული ძირითადი ცნებებისა და ტერმინების სისტემები. განხილულია გერმანული 

ლექსიკური ერთეულების თარგმნის პრობლემატიკა რეჰან-გრინისეული თეორიის მაგალითზე.   

 

7. იხ. გვ/ 27-33. http://multilingualeducation.org/storage/uploads/articles/11.pdf 

 

 

 

9. თ. მარგალიტაძე -1989 წელს გაზეთ “ლიტერატურულ საქართველოში” გამოქვეყნებულ 

სტატიაში “ეკოლოგია და კულტურა” (№2, 13.01.1989), აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე 

ეკოლოგიის პრობლემებს განიხილავს სოციალურ-ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თვალთახედვით 

და შემოაქვს მეტად საგულისხმო ტერმინი “კულტურის ეკოლოგია”.  

“ჩვენ, წერს მეცნიერი, მთელ ყურადღებას მივაპყრობთ ფიზიკურ-ბიოლოგიურ ეკოლოგიას და 

თითქმის მთლიანად უგულებელვყოფთ კულტურის ეკოლოგიის პრობლემებს, მაშინ როდესაც 

მთელი მსოფლიოს ხალხებს, და განსაკუთრებით მცირერიცხოვან ერებს, ფიზიკური გარემოს 

სიწმინდის დაცვაზე არანაკლებ მწვავედ აწუხებთ ეროვნული კულტურისა და ენის გადარჩენის, 

თავიანთ ესთეტიკურ და ეთიკურ ფასეულობათა დაცვის საკითხები”. იმ პერიოდში, როდესაც ეს 

სტატია დაიწერა, ქართულ ენას, ისე როგორც საბჭოთა იმპერიაში მოქცეულ სხვა ენებსაც 

გადაშენების საშიშროება იმუქრებოდა. დღეს, გლობალიზაციის ეპოქაში, მცირერიცხოვანი ერების 

ენები კვლავ საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა, ამჯერად სხვა ტიპის საფრთხის, რომელსაც ღრმა 

http://multilingualeducation.org/storage/uploads/articles/11.pdf
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ანალიზი და კვლევა ესაჭიროება. 

 

თანამედროვე ქართული საზოგადოება ძალიან შეწუხებულია იმით, რომ გამართული 

ლიტერატურული ქართულით მეტყველება სერიოზულ დეფიციტად იქცა ქვეყანაში. ქართული 

ენა დაბინძურებულია. ერთი მხრივ გაღარიბებულია ქართული სიტყვანი, ის სიტყვანი, 

რომლითაც მეტყველებს თანამედროვე ქართველი, მეორე მხრივ კი ენაში დიდი რაოდენობითაა 

შემოჭრილი ინგლისური ძირის სიტყვები როგორც საერთო ლექსიკაში, ისე პრაქტიკულად ყველა 

სამეცნიერო დარგის ტერმინოლოგიაში. ენის შერყვნის პროცესი უკვე აღწევს ისეთ მყარ 

სისტემებშიც კი როგორიცაა ქართული ენის სინტაქსი, მორფოლოგია. ეს პროცესი აისახა 

სიტყვების წარმოთქმაზეც, თავად წინადადების ინტონაციურ გაფორმებაზე.  

 

ქართული ენის ასეთი მასშტაბური დაბინძურება მრავალი მიზეზითაა განპირობებული და ქმნის 

სწორედ იმგვარ კულტურულ-ეკოლოგიურ პრობლემას ქართველი ხალხისათვის, რაზეც 

აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე წერს თავის ზემოხსენებულ სტატიაში. “ასეთი ხალხებისა და 

ენების დაკარგვით კაცობრიობა უფრო ღარიბი და ერთფეროვანი ხდება, რომ აღარაფერი ვთქვათ 

იმ ხალხების ეროვნულ გრძნობებზე, რომელთაც ისტორიულმა ბედმა არგუნა გამხდარიყვნენ 

ცოცხალი მოწმენი თავიანთი ეროვნული ენებისა და ეროვნული კულტურების შებღალვისა”. 

მოხსენებაში დეტალურად იყო გაანალიზებული თანამედროვე ქართულ ენაში მიმდინარე 

პროცესები და მათი გამომწვევი  მიზეზები. 

 

სტატია იბეჭდება კონფერენციის კრებულში. 

 

10. თ. მარგალიტაძე-      XX საუკუნის დასასრული და XXI საუკუნის დასაწყისი აღინიშნა 

უდიდესი მიღწევებით მეცნიერებისა და ტექნიკის თითქმის ყველა დარგში. მეცნიერების ამა თუ 

იმ დარგის ესოდენ სწრაფი განვითარება გულისხმობს ახალი სამეცნიერო ცნებების, და 

შესაბამისად, ახალი ტერმინოლოგიის ბუნებრივ წარმოქმნას. დიდი რაოდენობით ახალი 

სამეცნიერო ტერმინოლოგიის მოზღვავებამ მეცნიერებისა და ტექნიკის სხვადასხვა სფეროში 

გამოიწვია თანამედროვე ტერმინოლოგიის სტრუქტურულ-სემანტიკური ცვლილებები. 

     ერთ-ერთი გამოკვეთილი ტენდენცია არის საერთო ლექსიკის სიტყვების ხშირი მიგრაცია 

ტერმინოლოგიაში. თანამედროვე ტერმინოლოგიაზე დაკვირვებამ გამოავლინა, რომ 

მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი საერთო ლექსიკის სიტყვების გამოყენება ტერმინოლოგიურ 

სიტყვათწარმოებაში. ტრადიციული დარგების ტერმინოლოგიის შედარება უფრო ახალი 

დარგების ტერმინოლოგიასთან ამ ტენდენციას ნათლად ავლენს. საკმარისია თვალი გადავავლოთ 

იმუნოლოგიის, ბიოტექნოლოგიის, კომპიუტერულ, კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების და სხვა დარგების ტერმინებს, მაგ.: ‘chaperone’, ‘checkpoint’, ‘canalization’ 

გენეტიკაში; ‘footprint’, ‘footprinting’ მოლეკულურ ბიოლოგიაში; ‘desktop’, ‘mouse’, ‘motherboard’, 

‘scroll’, ‘hosting’, ‘to bomb’, ‘to hang’, to boot’, ‘memory’ კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში და სხვა. 

ამგვარი მაგალითების მოყვანა დაუსრულებლად შეიძლება. 

     საერთო ლექსიკის სიტყვების ტერმინოლოგიაში მიგრაციის გარდა გამოკვეთილია ენაში უკვე 

შექმნილი ტერმინების ხშირი გადასვლა დარგიდან დარგში, როგორც მონათესავე დარგებში, ისე 

სრულიად არამონათესავე დარგებში. ზემოთ აღწერილი პროცესების მიზეზი ენებში დიდი 

რაოდენობით ახალი სამეცნიერო ცნებების მოზღვავებაა, რასაც ბუნებრივად მოსდევს დიდი 

რაოდენობით ახალი ტერმინების შექმნის საჭიროება. ამ ვითარებაში ენა ცდილობს აამოქმედოს 
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ენობრივი ეკონომიის პრინციპი და მაქსიმალურად გამოიყენოს არსებული ენობრივი რესურსები 

ახალი ცოდნის შესაქმნელად. 

     ეს საკითხები მნიშვნელოვანია ტერმინოლოგიური პოლიტიკის შემუშავების თვალსაზრისით 

ეროვნული ენების მიერ. საერთო ლექსიკის ან არსებული ტერმინების ბაზაზე შექმნილი ახალი 

ტერმინებისთვის ეკვივალენტების შესაქმნელად ეროვნულმა ენებმა უნდა გაითვალისწინონ ეს 

გარემოება და მიიღონ გადაწყვეტილება, თუ როგორ გადმოიტანონ ტერმინები თავის ენებში, 

ტრანსლიტერაციის გზით, თუ გამოიყენონ მშობლიური ენის რესურსი, მიმართონ სემანტიკური 

სესხების მეთოდს და თავადაც მიანიჭონ ტერმინოლოგიური მნიშვნელობა იმავე საერთო 

ლექსიკის სიტყვებს ან ტერმინებს თავის ენებში.     

     თანამედროვე ტერმინოლოგიაზე დაკვირვებამ ასევე დაგვანახა, რომ მნიშვნელოვნადაა 

გაზრდილი ანალიტიკური, მრავალსიტყვიანი ტერმინების რაოდენობა. აღნიშნული ვითარებაც 

მნიშვნელოვანია ეროვნულ ენებში ტერმინოლოგიური პოლიტიკის შემუშავების კუთხით. 

ანალიტიკური ტერმინები, ერთი მხრივ, არ არის სხარტი და ეკონომიურია, მაგრამ მათ აქვთ მეორე 

მხარე, ასეთი ტერმინები გამჭვირვალე და ადვილად აღსაქმელია. ეროვნულ ენებში მათი 

გადატანისას საჭიროა მრავალსიტყვიანი ტერმინების ამ დადებითი მხარის მაქსიმალურად 

შენარჩუნება. სამწუხაროდ, ქართულ ენაში გვხვდება ანალიტიკური ტერმინების 

ტრანსლიტერაციით გადმოტანის ხშირი შემთხვევები. მაგალითისათვის, ფსიქოლოგიის ტერმინი 

‘residual stress pattern’ ინგლისურ-ქართული ფსიქოლოგიური ტერმინების ონლაინ-ლექსიკონში 

ქართულად გადმოტანილია, როგორც “რეზიდუალური სტრესის პატერნი”. ამგვარი ქართული 

ტერმინების შექმნა წესად არის ქცეული, ნაცვლად სტრუქტურული სესხების მეთოდის 

ეფექტურად გამოყენებისა. მსგავსი ტერმინების ენაში მომრავლება ვერ შეუწყობს ხელს ამა თუ იმ 

დარგის განვითარებას, პირიქით, შესაძლოა შემაფერხებელ ფაქტორადაც იქცეს.  

     თანამედროვე ტერმინოლოგიის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თავისებურება უკავშირდება 

ტერმინთა სინონიმიის ზრდას. ტერმინთა სინონიმია, როგორც მათი ერთ-ერთი დამახასიათებელი 

თვისება უკვე ტერმინოლოგიურ სტანდარტებშიც აისახება. სინონიმიის დაშვება, როგორც 

ტერმინთა ერთ-ერთი დამახასიათებელი თვისებისა, ასევე მნიშვნელოვანია ეროვნული ენების 

მიერ ტერმინოლოგიური პოლიტიკის შესამუშავებლად, კერძოდ ენაში ტრანსლიტერაციის გზით 

დამკვიდრებული ტერმინებისათვის შესაძლოა მშობლიური ენის რესურსებით სინონიმების 

შექმნა, რათა ორივე ტერმინმა თანაიარსებოს ენაში, როგორც თანაბარუფლებიანმა სინონიმებმა.        

მოხსენებაში, კონკრეტული მაგალითების განხილვის საფუძველზე, დეტალურად იყო 

გაანალიზებული თანამედროვე ტერმინოლოგიაში მიმდინარე პროცესები და ის მძიმე ვითარება, 

რაც ქართულ ტერმინოლოგიაშია დღეს ამ ფონზე.  

   მოხსენება სტატიის სახით გამოქვეყნდება კონფერენციის კრებულში. 

 

11. დავით მაზიაშვილი- შექსპირის მეტამორფოზა 2017 წლის ლონდონის თეატრებში 

სტატია შეისწავლის 2017 წელს ლონდონის წამყვან თეატრებში დადგმულ უილიამ შექსპირის 

პიესებს: “მეთორმეტე ღამე” (ლონდონის ნაციონალური თეატრი) , “შუაზაფხულის ღამის 

სიზმარი” (იანგ ვიქის თეატრი) და “ჰამლეტი” (თეატრი ალმეიდა). კვლევის შედეგად 

წარმოჩენილია  თუ რა არის აქტუალურია დღეს ლონდონის თეატრების დადგმებში და 

გააზრებულია შექსპირის შემოქმედების მეტამორფოზა თანამედროვე ინგლისის პილიტიკურ და 

კულტურულ რეალობაში.  

სტატია ნაწილია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული 

პროექტისა “შექსპირის რეცეფცია XX საუკუნის მეორე ნახევრისა და XXI საუკუნის ინგლისურ 

ლიტერატურასა და თეატრში”, რომელიც განხორციელდა 2017 წელს ოქსფორდის უნივერსიტეტში 
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სამეცნიერო-კვლევითი მივლინებით ფარგლებში.  

 

 

12. დავით მაზიაშვილი - პრინცესა დაიანა, შექსპირის ჰამლეტი და კორდელია 

 

სტატია შეისწავლის შექსპირის ორი ცენტრალური პერსონაჟის – ჰამლეტისა და კორდელიას 

მეტამორფოზას თანამედროვე ინგლისის პოლიტიკურ და კულტურულ რეალობაში. Aამ 

კონტექსტში გააზრებულია 2017 წელს ლონდონში, თეატრში `ალმეიდა~  დადგმული შექსპირის 

`ჰამლეტი~, რომელშიც ჰამლეტი ბრიტანეთის პრინცესა დაიანას მეტაფორაა.  

სტატიაში, “ჰამლეტის~ 2017 წელს ლონდონში დადგმა დაკავშირებულია პრინცესა დაიანას 

გარდაცვალების 20 წლის თარიღთან, რომელმაც მაყურებელს, შექსპირის “ჰამლეტის”  

კონტექსტში კიდევ ერთხელ შეახსენა 1997 წლის ტრაგიკული მოვლენა და პიესის ერთ-ერთ 

მთავარი შეკითხვა - რა მოხდა რეალურად ელსინორში, ამ შემთხვევაში ბუკინგემში? მოკლულია 

თუ არა მამა ჰამლეტის მსგავსად ხალხისთვის სათაყვანებელი პრინცესა თუ ეს ჰამლეტის სიგიჟის 

მსგავსად თანამედროვე საზოგადოების ფსიქიკური პარანოიაა?! 

 

13. მანანა გელაშვილი 

,,ითაკას’’ მხატვრული თავისებურებები და მისი 

ადექვატური თარგმანის პრობლემა 

 

ჯოისის ,,ულისეს’’ მე-17 ეპიზოდი - ,,ითაკა’’, წიგნის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი ეპიზოდია, 

რომელშიც მამა და შვილი (სტივენ დედალოსი და ლეოპოლდ ბლუმი) ბოლოსდაბოლოს შეხვდნენ 

ერთმანეთს. ამ ეპიზოდით  მთავრდება თანამედროვე ოდისევსის - ლეოპოლდ ბლუმის - ოდისეა, 

რაზეც ჯოისის მიერ ცალკე ხაზზე გადატანილი წერტილის მიუთითებს.  

ჯოისი აღნიშნავდა, რომ ეს თავი  ,,მათემატიკური კატეხიზმოს“ ( “form of mathematical catechism” 

(Ellmann, 501) ფორმით დაიწერა. თუ ,,ულისეს’’ სხვადასხვა თავში ჯოისი სხვადასხვა 

ლიტერატურული და ენობრივი კლიშეების პაროდირებას ახდენს (მაგ. ,,ეოლოსის’’ ეპიზოდში - 

პრესის, ხოლო ,,მზის ხარების’’ ეპიზოდში კი - სალიტერატურო ენის განვითარების სხვადასხვა 

ეტაპების), ამ თავში ჯოისი კიდევ უფრო შორს მიდის და უკვე რომელიმე ლიტერატურულ სტილს 

კი არა, არამედ,  ზოგადად სალიტერატურული ნაწარმოების ფორმისგან განთავისუფლებას 

ცდილობს და მხატვრული პროზის ნაცვლად ნაცვლად იმპერსონალურ ფაქტების ჩამოთვლას 

გვათავაზობს, რომელიც 309 კითხვასა და  პასუხს მოიცავს და რომელიც სიუჟეტის 

უმნიშვნელოვანეს მომენტებს ხელახლა იხსენებს და, როგორც ჯოისი წერდა, ყველა ბუნდოვანებას 

პასუხს სცემს ,,ცივად და თამამად’’. 

ეს ეპიზოდი, საფიქრებელია, რომ მხოლოდ კატეხიზმოს პაროდირებას კი არ ახდენს, არამედ 

ყველანაირი სისტემატიზირების, ასტრონომია იქნება ეს, თეოლოგია თუ ბუნებისმეტყველება. 

ამასთანავე, რადგან კითხა-პასუხის მწკრივი უსასრულოდ შეძლება გაგრძელდეს, ჯოისი თითქოს 

იმაზეც მიგვანიშნებს, რომ ამ ეპიზოდს და მთლიანად ნაწარმოებს ფინალი, ტრადიციული 

გაგებით ვერ ექნება.  

ეპიზოდის ენა ზედმეტად ტექნიკურ და სამეცნიერო ელფერს იღებს, ტრივიალური საგნების 

აღსაწერად (ბლუმის სამზარეულოს თაროები, იმ დღეს დახარჯული ფული და ა.შ.). სწორედ ეს 
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შეუთავსებლობა თემაატიკისა და სტილის შორის წარმოქმნის  პაროდიულ ეფექტს. ასეთივე 

აზრობრივ და ენობრივ კონტრასტს წარმოქმნის ეპიზოდის სტილთან შედარებით ის ალუზიები 

სხვადასხვა ტექსტებზე (შექსპირი, ჰომეროსი, დანტე, ბიბლია და სხვ.), რომლითაც ეპიზოდია 

გაჯერებულია   

ბუნებრივია, რომ ეპიზოდის სტილური მარავალფეროვნება დიდ სირთულეებს წარმოქმნის მისი 

სხვა ენაზე თარგმნისას და მთარგმნელს ჯოისის შემოქმედების ნიუანსობრივი ცოდნა და  

საკუთარი ენის ვირტუოზული ფლობა სჭირდება, რათა ის სტილური მრავალფეროვნება, 

სიტყვათქმნადობა, ბგერწერა, ალუზურობა, რომელიც ეპიზოდს ახასიათებს, თარგმანში 

მაქსიმალურად შენარჩუნდეს.  სტატიაში გაანალიზებულია კონკრეტული მაგალითები ნიკო 

ყიასაშვილის თარგმანიდან, რომელიც აჩვენებს როგორ ხდება სხვადასხვა სირთულეების დაძლევა 

მთარგმნელის მიერ. ხოლო  მთარგმნელის ბრწყინვალე მიგნებები საშუალებას იძლევა ქართულ 

ენაზე ადექვატური თარგმანი შეიქმნას. 

 

14. თამარ გელაშვილი  

ანა ლივია პლურაბელი, როგორც კელტური სამსახოვანი ღვთაება  ჯეიმზ ჯოისის რომანში 

,,ღამისთევა ფინეგანისათვის”  

 

ანოტაცია 

 

ჯეიმზ ჯოისის რომანი ,,ღამისთევა ფინეგანისათვის” სამართლიანადაა მიჩნეული უაღრესად 

მნიშვნელოვან და რთულ ქმნილებად XX საუკუნის დასავლეთ ევროპული ლიტერატურის 

ისტორიაში.  

ერთი შეხედვით, ჯეიმზ ჯოისის რომანის სქემას ჩეპალიზოდში მცხოვრები ლუდხანის 

მეპტრონის, ჰამფრი ჩიპმდენ ეარვიკერისა და მისი ოჯახის ერთი ღამე წარმოადგენს, თუმცა იმ 

მრავალი პარალელისა თუ ალუზიის გამოყენებით, რომელსაც ჯოისი ნაწრმოების აგებისას 

იყენებს, მკითხველისათვის აშკარა ხდება, რომ ეარვიკერი და მისი ოჯახი არქეტიპული ოჯახის 

სახეა და ჯოისის მიზანს ერთი ოჯახის ამბის მოყოლა კი არ წარმოაგენს, არამედ კაცობრიობის 

ისტორიის შექმნა, რისთვისაც იგი ლიტერატურულ, ბიბლიურ თუ მითოლოგიურ ალუზიებს 

იყენებს.  

ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებულად საინტერესოა რომანის ერთერთი ცენტრალური 

პერსონაჟი ანა ლივია პლურაბელი, რომელიც ერთსა და იმავე დროს, ჰამფრი ჩიმპდენ ეარვიკერის 

მეუღლეცაა, მარადქალურის განსახიერებაც  და  დედის არქეტიპულ სახეც. 

ამ სახის შექმნისას ჯოისი ირლანდიურ მითოლოგიას მიმართავს. რომელსაც რომანში 

განსაკუთრებული ადგილი უკავია. საკმარისია ითქვას, რომ წიგნის ხუთი ძირითადი და ორი 

მეორეხარისხოვანი პერსონაჟი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ირლანდიურ წარმართ 

ღვთაებებთან. 

 ანა ლივია პლურაბელი თავის თავში ირლანდიური სამსახოვანი ღვთაების - დანუს - მსგავსად 

სამის ერთარსობას გამოხატავს. იგი სამ ქალშია განფენილი: სადაც მისი ქალწულებრივი 

ჰიპოსტასი -  ქალიშვილი ისია,  დედობრივი - ანა ლივია პლურაბელი და ასაკოვანი კი - 

მოსამსახურე ქეითი.  ამ სიმბოლიკას თავად პერსონაჟიც უსვამს ხაზს ნაწარმოების ბოლოს.   

ამრიგად ალუზიების გამოყენებით ჯოისი ქმნის მრავლშრიან, ინტერტექსტუალურ 

ნაწარმოებს, სადაც ყოველი პერსონაჟი ლიტერტურულ და მითოლოგიურ ტექსტში არსებულ 
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გმირთა კრებით სახეს წარმოადგენს, ხოლო ესა თუ ის მოვლენა ერთჯერი ხდომილება კი არ არის, 

არამედ ციკლურად განმეორებადი და ამრიგად მარადიული. ეს კი საშუალებას აძლევს ჯოისს 

ერთი კონკრეტული ირლანდიური ოჯახის ისტორიამ კაცობრიობის ისტორია მოიცვას. 

 

15. თამარ გელაშვილი 

აღდგომის აჯანყებიდან ,,ხამანწკების ორშაბათამდე” 

(აღდგომის აჯანყება ჯეიმზ ჯოისის რომანებში ,,ულისე” და ,,ღამისთევა ფინეგანისათვის”) 

 

ანოტაცია 

 

,,ულისეში”, ჯეიმზ ჯოისი ამტკიცებდა: "ჩვენ ვერ შევცვლით ქვეყანას. მოდი შევცვალოთ 

საკითხი". ამიტომაც როდესაც 1918 წელს, ფრანგულმა გამომცემლობამ მას ირლანდიის მიმდინარე 

პოლიტიკურ სიტუაციაზე სტატიის დაწერა სთხოვა, ჯოისმა უპასუხა, რომ ირლანდიის 

მდგომარეობს იმდენად რთული ეჩვენებოდა, რომ დიდი ხელოვნება იყო საჭირო მის 

გადმოსაცემად, რაც მის ძალებს აღემატებოდა. მიუხედავა ასეთი პასუხისა და ჯოისის მუდმივი 

მტკიცებისა, რომ პოლიტიკური ცხოვრება ნაკლებად აინტერესებდა, მისი ნაწარმოებები 

სრულიად სხვა სურათს ქმნიან.  

სტატიის მიზანია ჯოისის რომანებში ,,ულისე” და ,,ღამისთევა ფინეგანისათვის” აღდგომის 

აჯანყებასთან დაკავშირებული კომპლექსური ალუზიების შესწავლა. იმისათვის, რომ ამ 

მოვლენისადმი თავისი ინდიფერენტულობა ეჩვენებინა ჯეიმზ ჯოისმა ,,ულისეს” მოქმედების 

თარიღად, საფიქრებელია სპეციალურად, 1904 წელი აიღო, ანუ ლეოპოლდ ბლუმისა და სტივენ 

დედალოსის ოდისეა აღდგომის აჯანყებამდე 12 წლით ადრე ხდება. მიუხედავად ამისა, ორივე 

რომანში მრავლადაა ალუზიები აღდგომის აჯანყებაზე. თუმცა სხვადასხვა მიდგომა შეიმჩნევა, 

მაშინ როცა რომანში ,,ულისე” მისი დამოკიდებულება აღდგომის აჯანყებისა და ირლანდიური 

ნაციონალიზმის მიმართ შეფარვითაა გადმოცემული, ,,ღამისთევა ფინეგანისათვის” ჯოისი უკვე 

ამას დაუფარავად და პირდაპირ აკეთებს. მაშინ როცა ,,ულისეში’’ ციკლოპების ეპიზოდში 

ლეოპოლდ ბლუმი ბარნი კირნანის ლუდხანაში შეხვდება ,,მოქალაქეს”, ,,ღამისთევა 

ფინეგანისათვის” შემთხვევაში აღდგომის აჯანყებაზე ალუზიები რომანის პირველივე 

გვერდებიდან გვხვდება, და ბოლო თავში სრულიად ტრანსფორმირებული ,,ხამანწკების 

ორშაბათად” გვევლინება. 

 

16. 2001 წლიდან, ფრანგულ მასმედიაში გავრცელდა სიტყვები და გამოთქმები, რომელთა 

გამოჩენა უკავშირდებოდა ერთიანი ევროპული ვალუტის – ევროს შემოღებას, ფრანგული 

ეროვნული ვალუტის – ფრანკის ნაცვლად. ტელეგადაცემებში შეიძლება გავიგონოთ კალამბურები 

სიტყვით euro, რომლებიც წარმოქმნილია სიტყვათა მყარი შესიტყვებების, ფრთოსანი 

გამოთქმებისა და ანდაზების საფუძველზე, მათში შემავალი ერთ-ერთი სიტყვის სიტყვა euro -თი  

შეცვლის გზით. 

17. ამ ნაშრომის მიზანია აღნიშნოს ზოგიერთი, ყველაზე მეტად ტიპიური განსხვავება ფრანგული 

და ქართული სივრცითი თანდებულების ხმარებისას და აიხსნას ეს განსხვავებანი კონცეპტ « 

სივრცის » ნაციონალურ-კულტურული სპეციფიკით, ასევე ფრანგული და ქართული ენების 

მატარებელთა მენტალიტეტითა და ქცევის თავისებურებებით.  სივრცის კონცეპტის ნაციონალურ-

კულტურული სპეციფიკის გამოხატვა, უმეტეს შემთხვევაში, იდენტურია ფრანგულ და ქართულ 



65 
 

ენებში, თუმც ასევე გვხვდება განსხვავებანიც. 

18. მასობრივ-ინფორმაციულ დისკურსში გამოყენებულ ბიბლიიზმთა უმეტესობა განიცდის 

სხვადასხვაგვარ ტრანსფორმაციას: 1. კომპონენტის ანტონიმური შეცვლა; 2. კალამბური 

სათაურში; 3. ელიფსისი და კომპონენტის შეცვლა; 4.  სიტყვათა თამაში, აგებული პარონიმულ 

დამახინჯებაზე; 5. დამოკიდებული წინადადების გარდაქმნა კომპონენტის ორმაგი 

აქტუალიზაციით; 6. ორი გამონათქვამის კონტამინაცია (გადაჯვარედინება); 7. ცნობილი 

ბიბლიური გამონათქვამის პაროდირება გამონათქვამის რამოდენიმე კომპონენტის 

სუბსტიტუციის გზით და იმ სინტაქსური სტრუქტურის შენარჩუნებით, რომლითაც აგებულია 

ამოსავალი მყარი ერთეული. 

19. ფრანგულენოვან საიტებზე გამოყენებული ნიკნეიმების ანალიზმა, საშუალება მოგვცა 

გამოგვევლინა მათი წარმოების შემდეგი ხერხები: აფიქსაცია (პრეფიქსაცია, სუფიქსაცია), ფუძეთა 

თხზვა, აბრევიაცია, რედუპლიკაცია, ტელესკოპირება, ნასესხობა, გრაფიკული ხერხები 

20. ფილოსოფიური ზღაპარი 

ფილოსოფიური ზღაპარი მცირე ზომის მხატვრულ-ლიტერატურული ტექსტია, რომლის 

ძირითად მხატვრულ ღირებულებას არსებული რეალობის ალეგორიული, გადატანითი 

მნიშვნელობის მქონე კრიტიკა წარმოადგენს. ხშირად სატირული ხასიათის ან დიდაქტიკური 

დანიშნულების ფილოსოფიური ზღაპარი გამოგონილ ამბავზეა აგებული. შეიძლება ითქვას, რომ 

ფილოსოფიური ზღაპარი, ლიტერატურული ზღაპრის ნაირსახეობაა. ორივე ეპიკური ნატარივის 

ნიმუშია დაOორივე მცირე ზომისაა; ორივეს ტრადიციული  ზღაპრის ელემენტები აერთიანებს, 

იქნება ეს იგავი, ჯადოსნული ზღაპარი, ანეკდოტი, ლეგენდა . . . ლიტერატურულ ზღაპარს 

დიდაქტიკური დანიშნულება აქვს, იმ დროს როდესაც ფილოსოფიური ზღაპარი უფრო არსებული 

რეალობის კრიტიკისკენაა მიმართული, თუმცა ორივეში მკაფიოდაა გამოხატული ავტორისეული 

პოზიცია. 

ლიტერატურული ზღაპარი (ისევე, როგოგრც ფილოსოფიური) ფოლკლორულისგან იმით 

გამოირჩევა, რომ მას ჰყავს კონკრეტული ავტორი და არ აქვს კოლექტიური ხასიათი. ამავე დროს, 

ლიტერატურული და ფილოსოფიური ზღაპრები ეპოქისთვის დამახასიათებელ 

მსოფლმხედველობას და ესთეტიკას წარმოაჩენს, მიუხედავად იმისა, სესხულობს თუ არა 

ხალხური ზღაპრებიდან პერსონაჟებს, სიუჟეტებს, კლიშირებულ ელემენტებს თუ სიტყვა-

მარკერებს. ორივე ჟანრში ქრონოტოპი რეალური და ირეალური სამყაროების თანაარსებობას 

ეფუძნება. მწერლის კონკრეტული მიზნიდან გამომდინარე, ლიტერატურული, მით უფრო 

ფილოსოფიური ზღაპარის არგუმენტირებულ თხრობას შეიძლება გროტესკული, სატირული და 

პაროდიული სახე მიეცეს. Yყოველ შემთხვევაში, სოციალ-ეკონომიკური თუ პოლიტიკურ-

ისტორიული რეალობის ასახვა ლიტერატურული და ფილოსოფიური ზღაპრის დანიშნულებაცაა, 

სადაც ავტორის პირადი დამოკიდებულება მჟავნდება;  ყოველივე ეს კი ფოლკლორული 

ზღაპრისთვის უცხოა. ლიტერატურული ზღაპრის ყველაზე მნიშვნელოვანიY მახასიათებელი 

პერსონაჟების (არა მატრო პროტაგონისტის) ფსიქოლოგიური ასპექტების წინა პლანზე წამოწევაა. 

როგორც ნებისმიერ ზღაპარში, ამ ფილოსოფიურ ნატარივშიც გამონაგონი ამბავია მოთხრობილი, 

ამიტომ   თხრობისთვის ჯადოსნური ელემენტები არაა უცხო.  ფოლკლორული ზღაპრების 

უმრავლესობას კეთილი დასასრული აქვს, ლიტერატურულ და ფილოსოფიურAზღაპრებში ეს 

აუცილებელ პირობას არ წარმოადგენს. ფილოსოფიურ ზღაპარს ხშირად ახლავს ქვესათაური, 

სადაც ავტორი მკითხველს კონკტერულ იდეას თუ მოსაზრებას კარნახობს. ფილოსოფიური 

ზღაპარი თითქოს თავშესაქცევად იქმნება, მაგრამ უფრო დიდ მიზანს ისახავს: იგი 

ფილოსოფიური იდეის ილუსტრირებაა, რომლის განვითარებას, გავრცელებას და დამკვიდრებას 

ემსახურება, რაც პაროდიის, კარიკატურის, ირონიის, შავი იუმორის, სატირის საშუალებით 

მიიღწევა.   
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სხვადასხვა ტიპის ფილოსოფიური ზღაპარი, შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც 

ფილოსოფიური იდეის ან კონცეფციის გადმოცემის საპროგრამო, მხატვრული ფორმა. 

განმანათლებლობის ეპოქაში, როდესაც მკაცრი ცენზურა აზრის გამოხატვის თავისუფლებას 

ზღუდავდა, ფილოსოფიური ზღაპარი ხელსაყრელ ლიტერატურულ ჟანრად იქცა. Aპატარა ზომის 

და მოჩვენებითი სიმსუბუქის  გამო, ზღაპრის ლიტერატურულ-ფილოსოფიური ნარატივი ბევრად 

უკეთ აღიქმებოდა, როგორც მაღალი წრის  წარმომადგენელთა შორის, ასევე საზოგადოების 

დაბალ ფენებში, რადგან გადმოცემის იგავური ფორმა თქმულის მრვალმხრივ და ხშირად უფრო 

მარტივ აღქმას გულისხმობს.  

ფილოსოფიური ზღაპარი შეიძლება განვიხილოთ როგორც მცირე ზომის ნარატივის 

ნაირსახეობა, რომელიც კარგად მოერგო სიტყვის ხელოვნების ძირითად ტენდენციებს და 

თანამედროვე ლიტერატურაში გამეფებულ კვლავწერის  სპეციფიკას. ერთი მხრივ, 

ფილოსოფიური ზღაპარი სათქმელის თავისუფლებაზეა ორიენტირებული (იგულისხმება 

არსებული რეალობის კრიტიკული აღქმის შესაძლებლობა, რასაც ზღაპრის ნახევრად სახუმარო 

ხასიათი იძლევა და, მასთან ერთად _ სიუჟეტის ორიგინალურობა, მისი უნიკალურობა); მეორე 

მხრივ, ფილოსოფიური ზღაპარი, როგორც მცირე ზომის მხატვრულ-ლიტერატურული ტექსტი, 

თანამედროვე ლიტერატურის ჟანრულ მრავალფეროვნებაზე მეტყველებს. ფილოსოფიური 

ზღაპრის მცირე ზომის ალეგორიულ ხასიათის ტექსტი მეოცე და ოცდამეერთე საუკუნეების 

ფრანგული ლიტერატურის ისეთ ტენდენციებთან თანაარსებობს, როგორიცაა 

დოკუმენტურობისკენ სწრაფვა, მოთხრობილი ამბების ბიოგრაფიული ან ფსვედობიოგრაფიული 

ხასიათი. არსებული რეალობის კრიტიკა Eერთ კონკრეტულ ფილოსოფიურ იდეაზე აგებული 

ფილოსოფიური ზღაპრის პირველადი დანიშნულებაა და სწორედ ამ მიზნით იგი ჩამოყალიბდა 

მეთვრამეტე საუკუნეში (ვოლტერი, ჯონათან სვიფტი, დენი დიდრო). შეიძლება ითქვას, რომ 

დღეს, ფრანგულ ლიტერატურაში, მხატვრულ-ლიტერატურული ტექსტების მცირე ფორმა 

ბატონობს, Aამიტომ  ფილოსოფიური ზღაპრის წარმატებაც ლოგიკურია, საკმარისია გავიხსენოთ 

სენტ-ეგზიუპერი, ფრედერიკ ლენუარი, მორის დრიუონი, მატიე რიკარი, ალენ მონიე, ერიკ-

ემანუელ შმიტი, მიშელ ტურნიე.  

21. შავი ზღვა - რეალობა და ოცნება 

კვლევის მიზანს ორი მწერლის ნაწარმოების ანალიზი წარმოადგენს.  ქეთევან დავრიშევის და 

ლადო მრელაშვილის.  ორივე სხვადასვა ქვეყნიდან არიან (საქართველო და საფრანგეთი) ორივე 

სხვადასხვა თობას ეკუთვნის, მაგრამ მათ ორ ტექსტს საერთო თემა აერთიანებს: შავი ზღვა.  

საუბარია ქეთევან დავრიშევის რომანზე ,,შავი ზღა’’ და ლადო მრელაშვილის მოთხრობაზე  

,,ზღვა’’. 

ქეთევან დავრიშევი ქართველი ემიგრანტების ოჯახიდანაა. მისთვის შავი ზღვა შორეული 

ადგილია და უკავშირდება მეოცე საუკუნის დასაწყისში ემიგრირენული ყველა ქართველის 

ოცნებას.  საბჭოთა მწერლის ლადო მრელაშვილის მოთხრობაში ზღვა  საბჭოელების საყვარელ 

დასასვენებელ ადგილთან ასოცირდება. 

დავრიშევი სასიყვარულო ამბავს გვიყვება, სადაც ჩართულია მისი წინაპრების მონათხრობი.  იგი 

ფრანკოფონი მკითხველისთვის საინტრერესო ეგზოტიკურ სურათს ხატავს და ცდილობს  არ 

დაკარგოს კავშირი თავის ფესვებთან. 

ლადო მრელაშვილისმოთხრობა გასული საუკუნის 70 -იან წლებშია დაწერილი. მისთვის ზღვა 

მარტო გასართობი ადგილი როდია. მწერალი გვიღწერს პრივილეგირებულთა დასასვენებელ 

ადგილს და იძლევა საბჭოთა კავშირის კრიტიკულ სურათს.  

22. ანოტაცია წარმოდგენილია პუნქტში 4.5. 
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23. ს. კენჭოშვილი -  

     მიგრანტული ფერმენტი საგრძნობლად ცვლის არაერთი თანამედროვე ლიტერატურის 

თვისებრიობას, მის იდეურ-მხატვრულ თავისებურებებს, მისი განვითარების ხასიათს. 1990-იანი 

წლებიდან მიგრანტების მიერ შექმნილი ნაწარმოებები თანამედროვე იტალიური ლიტერატურის 

ერთ-ერთ თვალსაჩინო მოვლენას წარმოადგენენ. მიგრანტული მწერლობის პირველი ნიმუშები  

დოკუმენტურ პროზას განეკუთვნება. ესაა მოგონებები, სამგზავრო ჩანაწერები, დღიურები და 

ნარკვევები. მათი თემებია დატოვებულ სამშობლოში არსებული დიქტატორული რეჟიმი, 

ეკონომიკური სიდუხჭირე, სამშობლოდან იტალიამდე გავლილი რთული გზა და იტალიურ 

საზოგადოებაში ინტეგრირების სირთულე. ჟანრულ და თემატურ მრავალფეროვნებასთან ერთად 

ამ ნაწარმოებთა ერთ-ერთი მახასიათებელია ერთგვარი ჰიბრიდულობა, სხვადასხვა კულტურული 

და ენობრივი ტრადიციიდან მომდინარე სტილური და აქსიოლოგიური ელემენტების 

თანაარსებობა, კულტურული კუთვნილების ცვლილებით გამოწვეული  ლიმინალობის, 

ზღვრული მდგომარეობის  ეთნიკურ სამშობლოსა და იტალიას შორის ფსიქოლოგიური გაორების 

განცდა.  სამწერლო ენად იტალიურის არჩევისა და მიმღები ქვეყნის სოციალური საკითხების 

განსჯაში ჩართულობის მიუხედავად, მიგრანტების შემოქმედებაში, როგორც წესი, სხვადასხვა 

სახით მაინც ირეკლება მშობლიური ქვეყნის ისტორიული თუ თანამედროვეობასთან 

დაკავშირებული პრობლემატიკა. 

   24. ლინგვისტიკიდან ლექსამდე (ინტერპრეტაცია და თარგმანი) 

 

             მოხსენება მიეძღვნა პოეტური ტექსტის ლინგვისტურ ანალიზს, საკუთრივ ლექსის 

ინტერპრეტაციას სემასიოლოგიური და სტილისტური მეთოდოლოგიის გამოყენებით. 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ტექსტის ლინგვისტიკისა და თარგმანის ლინგვისტიკის 

თანამედროვე მიგნებებს ლექსის ინტერპრეტაციის საქმეში.  

 

25. ქართული პოეზიის უცხოური თარგმანების ანალიზი  

(რუსთველიდან გალაკტიონამდე) 

 

ქართველოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა ქართული მწერლობის შესწავლა და 

პოპულარიზაცია საერთაშორისო სარბიელზე. ბუნებრივია, ეს ვერ მოხერხდება ქართული 

მხატვრული ლიტერატურის თარგმანის გარეშე.  

ლიტერატურა ხელოვნების ერთადერთი დარგია, რომელიც, როგორც სიტყვაზე აგებული 

და ნაშენი, საკუთარ ენობრივ საზღვრებშია მოქცეული და, ამდენად, დედნის ენის 

მცოდნისთვისაა გასაგები მხოლოდ. ამავე დროს, მაღალმხატვრულ ნაწარმოებში, და 

უპირველესად პოეზიაში, დევს ის მძლავრი მუხტი, რომელიც მოსვენებას არ აძლევს 

მთარგმნელს, შედევრი სხვა ხალხისთვისაც, სხვა ერისთვისაც ხელმისაწვდომი და ძვირფასი რომ 

გახადოს. ამგვარად, მთარგმნელის შრომა და თვით თარგმანის აქტი გამოწვეულია ობიექტური 

აუცილებლობით, ერთ ენაზე განცდილი და გააზრებული გასცდეს ენობრივ საზღვრებს და რაც 

შეიძლება მეტი ენის, მეტი ერის კუთვნილებად იქცეს. სწორედ ამ მოვლენაში მდგომარეობს 

თარგმანის დიდი ეროვნული ფუნქციაც და მისი ხელოვნების ნიმუშად გამოცხადების პირობაც. 

თარგმანი, მთელი თავისი წარსულით ნათლად მოწმობს იმ ფაქტს, რომ ყოველ ეპოქასა და 

ყოველ ქვეყანაში თარგმანი იყო გამოძახილი იმ ცოდნისა და კულტურისა, რომელიც გააჩნია ერს, 

ერთი მხრივ, ენის ფენომენის მიმართ, ხოლო, მეორე მხრივ, ნაწარმოების, როგორც ერთი 
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მთლიანის გაგების თვალსაზრისით. ამდენად, ნებისმიერი თარგმანის ანალიზი მისი დედნის 

ღრმა ანალიზს გულისხმობს და მხოლოდ მასთან ურთიერთობაში გამოვლინდება. ეს ეხება 

უპირველესად პოეტურ ტექსტს, რომელიც განსაკუთრებული ინფორმატული, ემოციური და 

ესთეტიკური ტევადობის გამო ჩვენ კვლევის ობიექტად გამოვაცხადეთ. 

როგორც კვლევა მოწმობს, ტექსტის მართებული ინტერპრეტაცია ღრმა მეცნიერულ 

ანალიზს საჭიროებს, განსაკუთრებით იმ მეთოდოლოგიით, რომელსაც გვთავაზობს, ერთი 

მხრივ, ტრადიციული ლიტერატურათმცოდნეობა, ხოლო, მეორე მხრივ, თარგმანის 

ლინგვისტიკა, როგორც თარგმანმცოდნეობის თანამედროვე გამოხატულება.    

მოხსენების მიზანია, მთარგმნელთა ღვაწლის დაფასებასთან ერთად კონკრეტული 

შემთხვევების მაგალითზე გამოვავლინოთ ის მნიშვნელოვანი ხარვეზები, რომელიც ახლავს 

უცხოურ ენაზე თარგმნილ ქართულ პოეტურ შედევრებს, იქნება ეს რუსთაველი, გალაკტიონი 

თუ სხვა.    

 

            26. იხ. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, კონფერენციის სრულ მოხსენებათა 

კრებული ISSN2298-0180, 2018 წლის აპრილი. 

 

       27. გარე ტექსტის როლი მხატვრული ნაწარმოების ინტერპრეტაციასა და თარგმანში 

ოსკარ უაილდის “რედინგის ციხის” მიხედვით 

 

როგორც ცნობილია, თარგმანის შესრულება არ დაიყვანება სამიზნე ენაზე დედნის 

ცალკეული სიტყვების მნიშვნელობების მოძიებამდე, რადგან წინადადების და, მით 

უფრო, ტექსტის მნიშვნელობა არ წარმოადგენს მისი შემადგენელი სიტყვების 

მნიშვნელობათა ჯამს. ამიტომაც, თარგმნისას, უპირველეს ყოვლისა, ხდება იმის 

გააზრება, თუ რას გამოხატავს დედანი, რა არის მასში ნათქვამი, შემდგომ კი − სამიზნე 

ენაზე ამის გადატანა მოცემული ენისათვის ბუნებრივი  საშუალებებით. რაც შეეხება 

გამომხატველობით საშუალებებს, ისინი სხვადასხვა ენებში არასდროს ემთხვევა, რადგან 

ორ ენას შორის არ არსებობს ზუსტი შესაბამისობა ლექსიკური ერთეულების დონეზე, 

რომელთაც ერთმანეთისგან განსხვავებული სემანტიკური თავისებურებები გააჩნიათ და 

განსხვავებულ აზრობრივ ურთიერთობებს ამყარებენ სხვა ერთეულებთან.  

აქედან გამომდინარე, სხვადასხვა ენებზე შექმნილი ტექსტების ერთმანეთთან 

შეპირისპირებისას ირკვევა, რომ მათ შორის იშვიათია ფორმალური შესატყვისობა,  

როდესაც წყარო ენის სისტემაში ამა თუ იმ კატეგორიას იგივე  ადგილი უჭირავს და 

იგივე როლი აკისრია, რაც სამიზნე ენაში. ძირითად, დედანსა და თარგმანს შორის  

მიღწევადია მხოლოდ  ფუნქციური ეკვივალენტობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთარგმნელი 

იძულებულია სამიზნე ენაში დედნისეული კატეგორიების ზუსტი შესატყვისების 

არარსებობის გამო სხვა კატეგორიები გამოიყენოს, მაგალითად გრამატიკულის ნაცვლად 

ლექსიკური.  

ცხადია, რომ ენები სხვადასხვაგვარად გამოხატავენ ერთსა და იმავე აზრს, და  

სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი მთლიანი ტექსტის მნიშვნელობის ჩაწვდომა, მისი 

გააზრება. ტექსტის გააზრებისას თითოეული სიტყვის მნიშვნელობა განიხილება 

კონტექსტში, ანუ ხდება ტექსტის კონტექსტუალიზაცია, რაც სათარგმნი მასალის 

სწორად ინტერპრეტირების საშუალებას იძლევა, სწორი ინტერპრეტაცია კი ადეკვატური 
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თარგმანის შესრულების აუცილებელი პირობაა.  

თუმცა ტექსტის კარგად გასაგებად ზოგჯერ კონტექსტიც არ კმარა და მთარგმნელს 

უწევს ტექსტის ფარგლებს გასცდეს და დამატებითი ინფორმაცია მოიშველიოს 

ნაწარმოების შექმნის ისტორიის, ავტორის ცხოვრებისა და შემოქმედების, მისი 

მოღვაწეობის ეპოქის, მისი ქვეყნის ისტორიისა და კულტურის და სხვა ფაქტორების 

შესახებ. ასეთ ინფორმაციას მეცნიერები სხვადასხვა სახელწოდებებით მოიხსენიებენ − 

როგორც “გარე ტექსტს”, “თეზაურუსს”, “მაკროკონტექსტს”, “დამატებით ტექსტს”, 

“რეპერტუარს”... მაგრამ ყოველი მათგანი თანხმდება იმაზე, რომ მთარგმნელი 

აღჭურვილი უნდა იყოს როგორც ლინგვისტური, ისე ექსტრალინგვისტური ცოდნით. 

ასეთი ცოდნა მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც მთარგმნელს მოეთხოვება 

ავტორის სათქმელის, მისი დამოკიდებულებისა და გრძნობების სრულფასოვნად აღქმა 

და გადმოცემა, რაც შეუძლებელია დედნისადმი ზედაპირული მიდგომის შემთხვევაში. 

მთარგმნელი ვალდებულია ჩაუღრმავდეს და ჩაწვდეს დედანში მოცემულ მრავალი 

შრისაგან შემდგარ ალუზიებსა და მინიშნებებს.  

სწორედ ალუზიებით, მინიშნებებით, განმეორებებით, მეტაფორებით, სიმბოლოებით 

და სხვა სტილისტური ხერხებით ძალზედ მდიდარია ჩვენ მიერ საანალიზოდ არჩეული 

მასალა, კერძოდ ოსკარ უაილდის პოემა “რედინგის ციხის ბალადა”.  

გარე ტექსტის მეშვეობით ვიგებთ, რომ პოემის მთავარი გმირი სამეფო ცხენოსანთა 

გვარდიის კავალერისტი ჩარლზ ტომას ვულდრიჯი იყო. ეს კაცი ეჭვიანობის ნიადაგზე 

საკუთარი ცოლის მკვლელობისათვის ჩამოახრჩვეს, იქამდე კი რედინგის ციხეში 

უაილდთან ერთად იხდიდა სასჯელს. ნაწარმოებში აღწერილია, თუ რა უდრტვინველად 

იტანდა უმძიმეს ყოფას სიკვდილმისჯილი პატიმარი, თუმცა, “რედინგის ციხის 

ბალადა”, უპირველეს ყოვლისა, თავად ოსკარ უაილდის პირად ტრაგედიას, მის სულიერ 

ტკივილსა და ტანჯვას ასახავს. სწორედ ეს ტკივილი იკითხება ნაწარმოების რეფრენში: ... 

each man kills the thing he loves (“ვინც გულით უყვარს, მას ანადგურებს ყოველი კაცი” 

[ლ.ე.]) 

ჩვენ მთლიანად თარგმნილი გვაქვს ოსკარ უაილდის “რედინგის ციხის ბალადა” და 

მაგალითები მოგვყავს ჩვენივე ორენოვანი გამოცემიდან. საანალიზოდ შერჩეული გვაქვს 

პოემის ის ადგილები, რომელთა თარგმნისას მოგვიწია დამატებითი ინფორმაციის 

მოძიება ტექსტის გარეთ. ეს მაგალითები ემსახურება იმის წარმოჩენას, თუ რა 

მნიშვნელოვანი როლი აკისრია გარე ტექსტს ნაწარმოების ინტერპრეტაციასა და 

თარგმანში.  

28. კლიპურ-კომიკსალური აზროვნების მანერა და მისი გამოვლენის ფორმები ტექსტში 

წინმდებარე ნაშრომი არის რიგით მესამე კომიკსებისადმი მიღვნილი ციკლიდან, რომელსაც 

ორივე ავტორი ერთობლივად ვიკვლევდით ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში და მიღწეულ 

შედეგებსაც შესაბამისად წარვადგენდით თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ყოველწლიურ 

კონფერენციებზე.  

თუ საწყის ეტაპზე კვლევის მთავარი მიზანი იყო ნათარგმნი კომიკსების საკუთრივ 

ლინგვისტური და სოციოლინგვისტური პლანის მახსიათებელთა ანალიზი, კეძროდ მათი 

რეცეფცია საქართველოში, როგორც მულტიკულტურულ და მულტილინგვალურ ქვეყნაში 

რესპოდენტთა ურთიერთგანსხვავებული ეროვნული მენტალობის გათვალისწინებით 

კულტურათაშორისი დაილოგის ფონზე, მეორე ეტაპზე სიმძიმის ცენტრი გადატანილი გვქონდა 

კომიკსის როგორც ინტერდისციპლინარული ფენომენის ტექსტლინგვისტურ ანალიზზე, კერძოდ, 

მისი  ჟანრული ევოლუციისა და ტრანსფორმაციის აღწერაზე; ამ კონტექსტში განვიხილეავდით 
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ე.წ. გრაფიკული ნოველის, იმავე რომან-კომიკსის, ისეთ მახასიათებლებს, როგორებიცაა: 

უპირველესად ორიენტაციის აღება მოზრდილი ასაკის მკითხველზე, აქედან გამომდინარე კი – 

ფორმატის გაფართოება, მრავალსიუჟეტიანობა, ფოკუსირება ეპიკურ-ლინეარულ ნარატივზე, 

ექსპრესიონისტული მხატვრობის ჩართვა ნარაციაში, ფაბულისტი-მწერლისა და გრაფიკოს-

ილუსტრატორის როლების დაახლოება, ხშირად ასევე მათი ფიზიკური შერწყმა ერთ პერსონაში. 

წინამდებარე გამოკვლევა ორიენტაციას იღებს იმ კოგნიტიურ პროცესბზე, რომლებიც 

გენეტიკურად არის ჩადებული ინდივიდის ფსიქიკაში ფაქტობრივად მთელი მისი 

ონტოლოგიური განვითარების მანძილზე და ასაზრდოებს როგორც თავად კომიკსს/ჟანრს, ისევე 

მის ტრანსფორმირებულ ფორმებს, რეალიზებულს ტექსტის სრულიად სხვადასხვა სახეობაში. 

ფაქტია, რომ აზროვნების ე.წ. კლიპურ-კომიკსალური მანერის დამკვიდრება ნიშანდობლივი 

გახდა თანამედროვე სამყაროსთვის, მან ტოტალურად მოიცვა საზოგადოება, განურჩევლად 

სოციალური გრადაციისა; ის შეიჭრა თვით იმ სფეროებშიც კი, რომელთათვისაც ჯერ კიდევ ახლო 

წარსულში ატიპურად ითვლებოდა სემიოტიკურ-გრაფიკულ ნიშანთა გამოყენება; პარალელურად 

ამისა მოხდა იმავე გრაფიკულ ნიშანთა ფუნქციური გადააზრება, კერძოდ მათი დატვირთულობის 

დაყვანა სიუჟეტურ ქარგამდე, რომელიც მეორეული გადამუშავების შემდეგ საფუძვლად ედება 

არა მხოლოდ საკუთრივ პროზაულ ნაწარმოებს ვრცელი ნარატივის აგების მიზნით, არამედ ასევე 

კინოსცენარს, თეატრალურ პიესას – როგორც პროტაგონისტთა ინდივიდუალობის გამოვლენის 

არეალს.  

ზემოაღწერილ ფენომენებს განივიხილავთ წინამდებარე გამოკვლევაში სასწავლო 

ლიტერატურის, მოხსენების პრეზენტაციის ფორმატის, ვებგვერდის სტრუქტურირება-

კონსტრუირებისა და, რაც მთავარია, პეტერ ჰანდკეს ნაწარმოებებზე, ისევე როგორც მათ სცენურსა 

და ეკრანულ ვერსიებზე დაყრდნობით.  

 

29. გერმანულენოვანი გრამატიკული ტერმინები ქართულ წყაროებში 

(ისტორიული მიმოხილვა) 

გერმანულენოვანი გრამატიკული ტერმინოლოგიის ქართული ეკვივალენტების ხმარების 

ტრადიცია დაახლოებით საუკუნეს ითვლის, ანუ იმდენივე ხანს, რამდენსაც თვით გერმანული 

ენის სისტემისა და მისი ფუნქციონირების ქართულად აღწერის ისტორია. მიუხედავად ამისა, 

არსებული ეკვივალენტები ქართულ გერმანისტიკაში არასოდეს ქცეულა საგანგებო კვლევის 

ობიექტად. განსხვავებული ვითარება გვაქვს საპირისპირო  მოვლენის, ანუ ქართულისთვის 

სპეციფიკური ენობრივი ფენომენების გერმანულენოვან გრამატიკულ ტერმინებში მოქცევის 

თვალსაზრისით. ეს მოვლენა ზედმიწევნით  აქვს  შესწავლილი გერმანელ ლინგვისტს ჰაინც 

ფენრიხს, კერძოდ, თავისი  წინამორბედის, მეოცე საუკუნის ოციან წლებში შვეიცარიაში მოღვაწე 

ქართველი ენათმეცნიერის კიტა ჩხენკელის მემკვიდრეობის მაგალითზე. შედეგად ფენრიხს, უკვე 

მეოცე საუკუნის მიწურულის გადასახედიდან, თვისობრივად ახალ საფეხურზე აჰყავს ქართული 

ენის სისტემის აღწერა ნაშრომში Kurze Grammatik der deutschen Sprache და შემოაქვს ქართული 

გრამატიკული ტერმინების შესატყვისი გერმანული ეკვივალენტები, რომელთა შერჩევისას ის 

ენობრივი ფენომენის არსიდან ამოდის, ნიუანსირებული გრამატიკული სემანტიკის 

მეთოდიზირებას კი უპირატესად ლათინურ ან ბერძნულ ძირებზე დაყრდნობით ახდენს. 

წინამდებარე გამოკვლევის ობიექტად ვასახელებ გერმანული ენის გრამატიკული 

ტერმინების ქართულ  ეკვივალენტებს, ხოლო მის მიზანს ვხედავ იმაში, რომ აღწეროს, ერთი 

მხრივ, არსებული ტერმინოლოგიური ინვენტარი თანამედროვე ეტაპზე, ანუ ის ფორმები, 

რომელთაც დღეს უზუსად ვაღიარებთ და რომელთა მეშვეობითაც გრამატიკულ თემებზე 

ოპერირებას ვახდენთ; მეორე მხრივ კი, თანამიმდევრულად ასახოს, თუ რა 
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ზოგადენათმეცნიერულ კონტექსტში და რომელ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით ყალიბდებოდა 

ისინი. 

რამდენადაც გრამტიკული ტერმინოლოგიის შექმნა უშუალოდ გრამატიკოგრაფიის  

(Grammatikschreibung) განვითარებას უკავშირდება, ამდენად გამოკვლევაში პირობითად 

გერმანული ენის გრამატიკის ქართულენოვანი ვერსიების შექმნის სამ ძირითად საფეხურს 

გამოვყოფ და თითოეულ მათგანს შესაბამისი ეპოქის ლინგვისტურ კონტექსტში აღვწერ. 

პერიოდიზაციისას ვეყრდნობი შესასწავლი ფენომენით დაინტერესების ინტენსივობას მოცემულ 

კონკრეტულ ეტაპზე და შექმნილი ნაშრომების სანდოობას. 

პირველ ეტაპს ვათარიღებ 1909–1924 წლებით და მის წარმომადგენლებად მივიჩნევ, ერთი 

მხრივ, ქართველ ავტორებს სვანიძე/შევარდნაძეს, მეორე მხრივ კი, გერმანელ ლინგვისტს რიჰარდ 

მეკელაინს. მიუხედავად ამ ორი სკოლის განსხვავებული მიდგომისა აღსაწერი ობიექტისადმი, 

მთლიან პერიოდს ვახასიათებ როგორც ზოგადგრამატიკული ტერმინოლოგიური მინიმუმის 
ჩამოყალიბების ფაზას. 

მეორე ეტაპს 1953–1964 წლებით ვათარიღებ და მის წარმომადგენლებად მივიჩნევ, ერთი 

მხრივ, სიმონ ღოღობერიძესა და ნიკო ქადაგიძეს, მეორე მხრივ – შოთა შათირიშვილს. ამ პერიოდს 

შეიძლება ძირითადი ზოგადგრამატიკული ინვენტარის სრულქმნის კვალიფიკაცია მიენიჭოს, 

რადგან ფაქტობრივად ამ დროს ყალიბდება ენობრივი უნივერსალიების აღმნიშვნელი კლასიკური 

გრამატიკული ტერმინოლოგიის როგორც ლათინურძირიანი, ისე საკუთრივ ქართულძირიანი 

ეკვივალენტების სოლიდური ინვენტარი. თუმცა მათ გვერდით გვხვდება შემთხვევებიც, როცა 

ტერმინი (Vordersatz, Zwischensatz, Nachsatz; Verberststelle, Verbzweitstelle, Verbletztstelle) 

პარაფრაზირებულია, ანუ ჩანაცვლებულია აღწერილობითი ფორმით, როცა საკუთრივ გერმანული 

ფენომენების აღმნიშვნელი ცნება საერთოდ გამოტოვებულია (Vorfeld, Mittelfeld, Nachfeld; 

Kernsatz, Stirnsatz, Spannsatz და ა.შ.) და მისი ექსპლიკაცია მთლიანად კონტექსტს აქვს 

მინდობილი. 

გამოკვლევაში ძირითადი აქცენტები გადამაქვს მესამე ეტაპზე, რომელიც იწყება ჩემ მიერ 

1999–2003 წლებში შედგენილი გერმანული ენის აკადემიური გრამატიკის ოთხტომეულით. 

ნაშრომში ვახდენ მემკვიდრეობით მიღებული ტერმინოლოგიის დახვეწას უახლეს შემეცნებებზე 

დაყრდნობით და ზოგადგრამატიკულის გამდიდრებას საკუთრივ გერმანული ფენომენების 
აღმნიშვნელი ეკვივალენტებით. ამ ტერმინთა ვარგისიანობაზე ის ფაქტიც მეტყველებს, რომ მათ 

შემდგომ ვხვდებით ქართველ გერმანისტთა (მზია გვენცაძის, ვიოლეტა ფურცელაძის, ნანა 

გოგოლაშვილის) მიერ მომდევნო პერიოდში შექმნილ გერმანული ენის პრაქტიკულ 
გრამატიკებში. 

           32. მოხსენების თეზისები დაბეჭდილია: საერთაშორისო კონფერენცია ქართული ხელნაწერი 
მემკვიდრეობა,  მოხსენებათა თეზისები,  28-30 ივნისი, თბილისი 2018 გვ. 99-100 

 

33.  გრიგოლ ფერაძე (1899-1942) ერთ-ერთი გამოჩენილი მკვლევარია XX საუკუნის 

პირველ ნახევარში საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველ მეცნიერთა შორის, რომელმაც 

თავიანთი მეცნიერული საქმიანობის უმთავრეს ამოცანად დაისახა მუშაობა ქართული 

პალეოგრაფიის, არქეოგრაფიისა და კოდიკოლოგია-ტექსტოლოგიის სფეროში, კერძოდ 

კი – უცხოეთში დაცული ქართული წერილობითი ძეგლების ძიება, შესწავლა და 

გამოცემა. ჯერ ბერლინში, შემდეგ ბონში სწავლისას მისი მასწავლებლები იყვნენ იმ 

დროის გამოჩენილ ორიენტალისტები და თეოლოგები: იოჰანეს ლეფსიუსი, ჰაინრიხ 

გუსენი, პაულ კალე, ანტონ ბაუმშტარკი და სხვები. ასევე ცნობილი ბელგიელი მეცნიერი 

პაულ პეეტერსი. ამ მეცნიერებთან თანამშრომლობამ ბევრი შემოქმედებითი იმპულსი 
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მისცა ქართველ მეცნიერს. სპეციალური აღნიშვნის ღირსია გრიგოლ ფერაძის 

მონაწილეობა საერთაშორისში   კონფერენციებში ვენასა და ლოზანაში, ასევე მისი 

თანამშრომლობა უცხოურ სამეცნიერო ჟურნალებთან. მოხსენებაში მოყვანილია 

ამონარიდები მისი ავტობოგრაფიული სტატიიდან, ასევე პირადი წერილებიდან, 

რომლებიდანაც ჩანს მისი ურთიერთობა ევროპელ მკვლევარებთან და მისი ძალისხმევა, 

გაეცნო მათთვის ქართული კულტურა და დაეინტერესებინა ისინი, რათა მეტი 

მზრუნველობით მოკიდებოდნენ ქართული კულტურის შესწავლის საქმეს. 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

მ. რუსიეშვილი, რ. დოლიძე 

 

 

 

მ. რუსიეშვილი, ნ. კაპანაძე 

 

 

 

გ. ლეკიაშვილი, გ. ყუფარაძე 

 

 

 

 

გ. ყუფარაძე, გ.ლეკიაშვილი 

 

 

 

 

 

ც. ახვლედიანი, ქ. გაბუნია,  

გ. ყუფარაძე 

 

 

  

ი. გველესიანი 

ე. მუმლაძე 

 

 

 

 

The importance of Philological 

Competences in ELT 

 

A contrastive study of the 

concept of blood in English, 

German and Georgian languages 

 

Linguistic Landscape Analysis 

Case of Kaunas, Lithuania; 

Tbilisi, Georgia 

 

 

“Vicissitudes of Early Modern 

English in line with Roman 

Hegemony” 

 

 

 

 

Semantic-Structural Peculiarity 

of Paremological Units 

/on the material of French, 

English and Georgian languages/ 

 

 

 

 

მრავალენობრიობა და 

თაობათაშორისი ტრანსმისია 

- ენისა და იდენტობის 

შენარჩუნების ეფექტური 

საშუალება 

18-21 ივნისი, 2018, 

პარიზი 

 

 

ფლორენცია, იტალია. 26-28 

ივნისი 

 

 

 

ქ. ბუქარესტი, რუმინეთი, 2018 

 

 

 

ქ. ლისაბონი, პორტუგალია, 

2018 

 

 

 

 

 

კატანია, იტალია, 2018 

 

 

 

 

 

12 დეკემბერი, 2018 

შვედეთი 
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7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

 

 

დ. თვალთვაძე, 

ი. გველესიანი 

 

 

 

 

ი. გველესიანი 

 

 

 

 

 

 

ნინო დარასელია 

 

 

 

 

მაია გურგენიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მაია გურგენიძე 

 

 

 

 

 

 

 

თანამედროვე მიდგომები 

ფრანგული ნეოლოგიზმების 

თარგმნის პროცესისადმი 

 

 

დიგიტალური რესურსების 

გამოყენება სწავლებასა და 

კვლევაში (საუნივერსიტეტო 

პროექტების მაგალითზე) 

 

 

კანადურ ლინგვისტურ 

რეალობაში არსებული 

ზოგიერთი 

სიტყვათშეთანხმების 

თარგმნის პრობლემატიკა 

 

 

Disability Terms and 
Im/politeness, Book of Abstracts, 

pp13-14 

www.congreso.us.es/epicsviii 

 

 

Computer Assisted Language 

Learning in Georgia 

 

 

 

 

 

 

 

The Use of English as the 

Lingua Franca for Internal 

Company Communications 

 

 

 

 

 

 

 

18-20 ოქტომბერი, 2018 

რუსეთი 

 

 

 

25-26 მაისი, 2018 

 ლატვია 

 

 

 

 

22-25 მაისი, 2018 

პენზა 

 

 

 

 

EPICS VIII, 8th International 

Symposium on Intercultural, 

Cognitive and Social Pragmatics 

Seville University, Spain, 2-4 

May 

 

International Forum on Arts, 

Humanities and Social 

Sciences, International 

University of Paris,  

17-19 სექტემბერი, პარიზი, 

საფრანგეთი 

 

 

ICONASH -2nd International 

Conference on New 

Approaches in Social Science 

and Humanities, Isparta 

University,  

26-28 October 2018 Istanbul, 

Turkey. 

 

 

http://www.congreso.us.es/epicsviii
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12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

მაია გურგენიძე 

 

 

 

 

 

 

მაია გურგენიძე 

 

 

 

 

 

მაია გურგენიძე 

 

 

 

მაია გურგენიძე 

 

 

 

 

 

თ.მარგალიტაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თ.მარგალიტაძე 

 

 

 

 

 

About Some Peculiarities of 

English Language Use in Micro 

Blogging Social Network Site in 

Georgia 

 

 

 

 

Language Teaching in a Global 

Age 

 

 

 

 

About Some peculiarities of 

Social Turn in English 

Language Teaching in Georgia 

 

A course of seminars held at 

Meisei University in Tokyo 

Intercultural Communication: 

Changes, Chances and 

Challenges 

 

 

New Platform for Georgian 

Online Terminological 

Dictionaries and Multilingual 

Dictionary Management System  

(ქართული 

ტერმინოლოგიური ონლაინ-

ლექსიკონების ახალი 

პლატფორმა და 

მრავალენოვანი ლექსიკონის 

მართვის სისტემა) 

 

Dictionary of Barbarisms: the 

Georgian Case. 

ბარბარიზმების ლექსიკონი: 

ქართული ენის მაგალითი 

 

 

 

43rd Annual International 

Conference on Language 

Teaching and Learning and 

Educational Materials 

Exhibition 

18-20 November,2018 Japan 

 

 

III International Scientific and 

Practical Conference, National 

Louis University, Nowy Sacz, 

29-30 November Poland 2018 

 

 

 

IJAS, International Journal of 

Arts and Sciences conference 

3-6 December Freiburg, 

Germany 2018  

 

 

Meisei University, 

16-18 November Tokyo, Japan 

 

 

 

ლიუბლიანას უნივერსიტეტი, 

ლიუბლიანა, სლოვენია 

2018 წლის ივლისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

ინსბრუკის უნივერსიტეტი, 

ინსბრუკი, ავსტრია 

2018 წლის ოქტომბერი 
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17 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

მანანა გელაშვილი 

 

 

 

 

 

მანანა გელაშვილი 

 

 

 

 

 

 

თამარ გელაშვილი 

 

 

 

თამარ გელაშვილი 

 

 

 

 

 

ქეთევან გაბუნია, ციური 

ახვლედიანი 

 

 

 

მარინა ანდრაზაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მარინა ანდრაზაშვილი 

ჯოისის გავლენა ქართულ 

ლიტერატურასა და 

ხელოვნებაზე 

 

 

 

დევნილობა როგორც თემა და 

ნარატივის სტრატეგია 

ჯოისთან 

 

 

 

Self exiled in upon his ego’: A 

lingerous longerous book of  the 

dark of the Exiled Self” 

 

 

ჯეიმზ ჯოისის ,,ღამისთევა 

ფინეგანისათვის”: მერვე 

თავის თარგმნის რამოდენიმე 

სირთულის შესახებ 

 

 

დისკურსულ სიტყვათა 

კომუნიკაციური ფუნქციები 

ფრანგულ და ქართულ 

მხატვრულ ტექსტებში 

 

Namen der Bundesländer: lieber 

interlinguale Allonyme aus 

Treue zur Tradition oder Wende 

zu Endonymen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diminutiva in kontrastiven 

 

ჯეიმზ ჯოისის 26-ე 

საერთასორისო სიმპოზიუმი, 

ანტვერპენი, 11-16 ივნისი, 

2018 

 

ჯეიმზ ჯოისის იტალიური 

საზოგადოების XI 

საერთასორისო კონფერენცია, 

რომი, 1-3 თებერვალი, 2018 

 

 

ჯეიმზ ჯოისის იტალიური 

საზოგადოების XI 

საერთასორისო კონფერენცია, 

რომი, 1-3 თებერვალი, 2018 

 

ჯეიმზ ჯოისის 26-ე 

საერთასორისო სიმპოზიუმი, 

ანტვერპენი, 11-16 ივნისი, 

2018 

 

 

პარიზი, სორბონის 

უნივერსიტეტი, 2018 

 

 

04.10.–06.10.2018 

Namenforschung im 

Spannungsfeld von Wissenschaft 

und Öffentlichkeit. Adalbert-

Sifter-Institut des Landes OÖ. 

Literaturhaus im StifterHaus. 

Linz, Österreich. 

https://stifterhaus.at/fileadmin/us

er_upload/Downloads/Namenfor

schung_2018_Programm.pdf 

 

24.09.–27.09.2018 

LingColl 53 – Linguistics 

https://stifterhaus.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Namenforschung_2018_Programm.pdf
https://stifterhaus.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Namenforschung_2018_Programm.pdf
https://stifterhaus.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Namenforschung_2018_Programm.pdf
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მარინა ანდრაზაშვილი, ნატა 

ბასილია 

Sprachvergleich Deutsch-

Georgisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс Практика перевода в 

рамках многоязычной 

магистерской программы. 

 

Colloquium: Linguistic Variation 

and Diversity. 

content/uploads/lingcoll53_book

ofabstracts1609.pdf 

SDU – University of Southern 

Denmark. Odense. 

http://lingcoll53.sdu.dk/wp-

content/uploads/lingcoll53_book

ofabstracts1609.pdf 

 

13-14 th April 2018. Erzurum 

/Turkey.  

International Symposium on The 

Frame of Ideology of 

Multiculturalism and Tolerance. 

“The 95th Anniverary of Birth   

Atatürk Üniof Founder of 

Azerbaijan Haydar Aliyev. 

Atatürk Üniversitesi, Fakultesi 

Rus. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

1. სტატია განიხილავს საუნივერსიტეტო დონეზე ინგლისური ენის მასწავლებლისთვის 

ფილოლოგიური კომპეტენციის მნიშვნელობას.იგი ეყრდნობა კვლევისათვის რელევანტურ 

ემპირიულ მასალას, რომელიც ამოიკრიბა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის პრაქტიკული ინგლისურის 4 

ჯგუფისა და დანარჩენი ფაკულტეტების საფაკულტეტო ინგლისურის შემსწავლელი 6 

ჯგუფის სტუდენტების პასუხებიდან კითხვარებზე.  ჯგუფები შეირჩა მასწავლებლის 

განათლების ფონის მიხედვით. ორი ჯგუფი გამოიყო: ა) ჯგუფები, რომელთა 

მასწავლებლებს ჰქონდათ ინგლისური ფილოლოგიის  მაგისტრის ხარისხი და CELTA-ს 

სერტიფიკატი; 2) მასწავლებლები, რომლებსაც ჰქონდათ CELTA და მაგისტრის ხარისხი 

სხვა დარგებში. 

როგორც ცნობილია, CELTA იძლევა ენის სწავლების გლობალურ შესაძლებლობას და 

მასწავლებელს აძლევს  ენის სწავლების მეთოდიკისა დიდ გამოცდილებასა და ცოდნას. 

შესაბამისად,  CELTA-ს სერტიფიკატი მფლობელს აძლევს საშუალებას იმუშავოს ინგლისურის 

როგორც მეორე ენის მასწავლებლად (ESL). 

კვლევა ჩატარდა 2016 წელს და მიეძღვნა 4 ჯგუფის ((upper-intermediate) საბოლოო შეფასების 

კითხვარზე პასუხების ანალიზს (173 სტუდენტი).სტუდენტებს თხოვეს შეეფასებინათ 

მასწავლებელი რამდენიმე კრიტერიუმის მიხედვით, რომელთაგანაც ერთ-ერთი იყო აკადემიური 

http://lingcoll53.sdu.dk/wp-content/uploads/lingcoll53_bookofabstracts1609.pdf
http://lingcoll53.sdu.dk/wp-content/uploads/lingcoll53_bookofabstracts1609.pdf
http://lingcoll53.sdu.dk/wp-content/uploads/lingcoll53_bookofabstracts1609.pdf
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ინგლისურის სწავლების გამოცდილება ( კონკრეტულად, გრამატიკის, ფონეტიკის, ლექსიკური და 

იდიომატური გამოთქმების გადაცემა-სწავლება). 

კვლევამ გამოავლინა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ CELTA ხშირად ფიგურირებს როგორც  ერთ-

ერთი ძირითადი მოთხოვნა ენის მასწავლებლისადმი, იმ მასწავლებლებმა, რომლებსაც არ 

ჰქონდათ აკადემიური ხარისხი ინგლისურ ფილოლოგიაში,  ანკეტის ამ  ნაწილში სტაბილურად 

მიიღეს დაბალი შეფასება, ინგლისური ფილოლოგიის სტუდენტებისაგან. მეორე მხრივ, CELTA-ს 

მფლობელმა მასწავლებლებმა კარგი შედეგები აჩვენეს ESP და CLIL-ის კლასებში. 

 

3. . Linguistic Landscape Analysis Case of Kaunas, Lithuania; Tbilisi, Georgia 

 

ანოტაცია 
 

სტატიაში განხილულია კაუნასის და თბილისის ცენტრალური უბნების ლინგვისტური 

ლანდშაპტი ორენოვანი ენობრივი ნიშნების შორის არსებული სხვადასხვა მთარგმნელობითი 

პრინციპების შედარების მაგალითზე. კვლევას საფუძვლად დაედო კაუნასისა და თბილისის 

ცენტრალურ უბნებში 2015 წლის ნოემბერში გადაღებული 180 ფოტო სურათი, რომლებზეც 

ასახულია საზოგადოებრივ ადგილებში არსებული მიმთითებელი ორენოვანი წარწერები. 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა აღნიშნულ ქალაქებში არსებული ორენოვანი წარწერების 

ლინგვისტური ბუნება. ავტორების პირვანდელი მიზანი იყო გამოევლინათ და აღებეჭდათ ორივე 

ქალაქის ცენტრალურ უბნებში არსებული ისეთი ორენოვანი ნიშნები, რომელთა შემდგომი 

შედარების გზით მოხდებოდა აღნიშნულ ენობრივ ნიშნებს შორის არსებული განსხვავებული 

მთარგმნელობითი პრინციპების თანამიმდევრული გამოკლვევა. როგორც მოპოვებული 

მასალების ანალიზმა ცხადყო, ორივე ქალაქში შეინიშნება ერთმანეთისგან განსხვავებული 

მნიშვნელოვანი კონკრეტული ლინგვისტური მახასიათებლები, რომლებიც ერთმანეთისაგან 

გეოგრაფიული მდებარეობით, ნიშნის შინაარსით, პრესტიჟით, სიმბოლური ღირებულებითა და 

ენობრივი ნორმების დაცვის სპეციფიკით განსხვავდებიან. 

კონკრეტული გეოგრაფიული ადგილის ლინგვისტური მეთოდებით შესწავლისას ვლინდება 

მასში არსებული ენობრივი სიტუაცია, მათ შორის - ენობრივი კოლექტივის მიერ ენის გამოყენების 

ზოგადი პრინციპები, ოფიციალური ენის პოლიტიკა, ენის მიმართ არსებული ზოგადი 

დამოკიდებულება და, შესაბამისად, აღნიშნული ენის სხვა ენებთან ხალნგრძლივი კონტაქტის 

შედეგად გაჩენილი ახალი ენობრივი ნორმები, ან ნორმიდან გადახვევის შემთხვევები. 

თითოეული ქალაქის ცენტრალური უბნების ლინგვისტური ლანდშაპტის შესწავლამ 

შესაძლებელი გახადა შესაბამისი გეოგრაფიული ადგილისათვის დამახასიათებელი ე.წ. 

დომინანტი ენის გამოვლენა და იმ ექსტრალინგვისტური ფაქტორების დადგენა, რომლებმაც 

ენათა შორის იერარქიული უერთიერთმიმართების გაჩენა გამოიწვია. კვლევის ერთ-ერთ 

მეთოდად გამოყენებულია ენობრივი ფორმების შედარებითი ანალიზი, რაც კიდევ უფრო 

თვალსაჩინოს ხდის შესაბამის ქალაქებში ენობრივი პოლიტიკის როლსა და მის მნიშვნელობას 

მშობლური ენის ინგლისურ ენასთან მიმართებით გამოყენების თვალსაზრისით. საჯარო 

მიმთითებელ ნიშნებზე დატანილმა ინფორმაციამ და მისმა სათანადო ლინგვისტურმა ანალიზმა 

ერთმნიშვნელოვნად გამოააშკარავა კონკრეტული ენობრივი ჯგუფის დამოკიდებულება, როგორც 
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მშობლიური, აგრეთვე უცხო ენისადმი (ინგლისური ენა), რომელიც, მისი გლობალური 

სტატუსიდან გამომდინარე, ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად გვევლინება. 

 

5.”Vicissitudes of Early Modern English in line with Roman Hegemony” 

გ. ყუფარაძე, გ.ლეკიაშვილი 

               ენობრივი ცვლილებები ადრეულ თანამედროვე ინგლისურში რომაული ჰეგემონიის 

ფონზე 

ენისა და სახელმწიფოს, განსაკუთრებით კი უზარმაზარი იმპერიის ურთიერთკავშირი 

ნამდვილად მრავალწახნაგოვანი ამოცანაა მკვლევართათვის: ენა გვევლინება, როგორც 

კულტურების შერწყმისა და დაკავშირების ერთ-ერთი მთავარი პირობა; კონკრეტულ ენაზე 

მოსაუბრეთა სოციალურ-ლინგვისტური გამოცდილების დასაბამი და იმპერიათა იდეოლოგიის 

ფორმირების ერთ-ერთი ძირითადი პოსტულატი. ენის როლი სახელმწიფო ამოცანების, მაღალი 

მნიშვნელობის საკითხებისა და კულტურათა ლინგვისტური დაახლოების საკითხებში იმდენად 

მნიშვნელოვანია, რამდენადაც აღნიშნული ენობრივ-კულტურული კონტაქტი ახალისებს და ხელს 

უწყობს ახალი ლინგვისტური თავისებურებების წარმოქმნას, ან არსებულთა გარკვეულ დონეზე 

გადრდაქმნას. 

წინამდებარე ნაშრომი ეთმობა ინგლისური და ლათინური ენებს შორის არსებული 

ურთიერთკავშირის შესწავლას. როგორც ირკვევა, ლათინური ენის ლექსიკის საკმაოდ დიდი 

მარაგი ინგლისურ ენაში ორი ძირითადი გზით მოხვდა: რელიგიურ ტერმნითა ერთგვარი 

გადადინებით და ტექნიკური ტერმინების, მათ შორის: სამეცნიერო, სასწავლო და იურიდიული 

ლექსიკის ლათინურიდან ინგლისურში მიგრირებით. ძველი ინგლისურის პერიოდიდან 

მოყოლებული, შუა საუკუნეების ჩათვლით ვიდრე რეფორმაციის ხანამდე, ლათინური ენის 

ჰეგემონია, რაც უმთავრესად განპირობებული იყო რომაული იმპერიის გეო-პოლიტიკური 

მონოპოლიით, აღმოჩნდა მთავარი მიზეზი ინგლისურ ენაში მომხდარი ლინგვისტურად და 

კულტურულად ღირებული ენობრივი ცვლილებებისა. ლათინური, რომელიც ინგლისური 

რენესანსის ეპოქაში მიიჩნეოდა, როგორც განათლების და მეცნიერების ენა, აგრეთვე კლასიკური 

ენებისადმი გამოხატული განსაკუთრებული ენთუზიაზმი და დამოკიდებულება ინგლისურ ენაში 

ათასობით ახალი სიტყვის შემოდინების მთავარ მიზეზად გვევლინება. 

აღნიშნული სამეცნიერო სტატიის ამოცანა თანამედროვე ინგლისური ენის ადრეულ პერიოდში 

მომხდარი ენობრივი ცვლილებებია, რაც, თავის მხრივ, გულისხმობს აღნიშნული ცვლილებების 

სოციალურ-კულტურულ და ენობრივ ჭრილში ანალიზს. იმდენად, რამდენადაც ენა და 

საზოგადოება ცალსახად ურთიერთდაკავშირებული ცნებებია, ენის, როგორც ფენომენის 

განსაზღვრება მისი სოციალურ საზღვრებში გადატანით არის შესაძლებელი. ნაშრომის მიზანს 

აღნიშნული საკითხების ძირეული შესწავლა და ანალიზი წარმოადგენს. 

 

6.Semantic-Structural Peculiarity of Paremological Units 

/on the material of French, English and Georgian languages/ 

ც. ახვლედიანი, ქ. გაბუნია, გ. ყუფარაძე 

 

გასულ საუკუნეში, ანდაზები და თქმები გახდა ფრაზეოლოგიის ახალი დარგის – პარემიოლოგიის 

შესწავლის ობიექტი. სტრუქტურული თვალსაზრისით, ფრანგულ, ინგლისურ და ქართულ 

ანდაზებსა და თქმებს გააჩნია მრავალი თავისებურება. მათში უფრო ხშირად გამოიყენება 
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განსაზღვრული არტიკლი, ვიდრე განუსაზღვრელი. ერთეული საგნის მისათითებლად, ანდაზები 

და თქმები იყენებენ ერთ-ერთ თავიანთ ძირითად ფუნქციას – რიცხობრიობის ფუნქციას. 

ზოგჯერ გვხვდება არტიკლის გამოტოვების შემთხვევები, რაც აიხსნება ან გრამატიკული წესებით, 

რომლებიც ჩამოყალიბებულია ენის ევოლუციის მანძილზე, ან იმ მიზეზით, რომ ზოგიერთი 

ანდაზა და თქმა ენაში გაჩნდა გაცილებით ადრე, ვიდრე არტიკლი როგორც დეტერმინაციის 

გრამატიკული კატეგორია. 

პარემიები იხმარება როგორც აწმყო დროში, ასევე მომავალ დროშიც; როგორც თხრობით, ასევე 

ბრძანებით და პირობით კილოებშიც. სინტაქსურ პლანში, წინადადების მთავარი წევრები 

ანდაზებში წარმოდგენილნი არიან არსებითი სახელებით, რიგობითი რიცხვითი სახელებით, ან 

არსებითი სახელის მნიშვნელობის მქონე განუსაზღვრელი ნაცვალსახელებით; მარტივი ან 

შედგენილი ზმნით; თვით პარემიები კი წარმოდგენილნი არიან თხრობითი, ძახითი ან 

წამქეზებელი წინადადებების სახით. 

ფრანგული, ინგლისური და ქართული ანდაზები და თქმები ქმნიან თემატურ ჯგუფთა და 

სინონიმურ რიგთა მნიშვნელოვან რაოდენობას. ლოგიკურია პარემიოლოგიურ ერთეულთა 

სემანტიკური კლასიფიკაცია წარმოვადგინოთ ასეთი სახით: I. მონდომების აუცილებლობა; II. 

მოვლენის თანადროულობა; III. დამსახურებისადმი მიზღვა; IV. შეგუების აუცილებლობა; V. 

გულგრილობა სხვისი უბედურების მიმართ; VI. მიმდინარე უბედურებათა ციკლურობა; VII. 

მსგავსი მიისწრაფვის მსგავსისაკენ, ანუ სულიერი ნათესაობა; VIII. კოლექტივიზმის სულის 

გაგება; IX. უკეთესის იმედი; X. ფატალიზმი; XI. გარეგნობა მაცდურია; XII. მცირედით 

დაკმაყოფილება; XIII. სრულყოფილების მიღწევა შრომით; XIV. პასუხისმგებლობა საკუთარ 

საქციელზე; XV. შვილები მემკვიდრეობით იღებენ მშობლების ხასიათს. 

სემანტიკური თვალსაზრისით, პარემიოლოგიური ერთეულები უფრო მეტად მეტაფორულნი 

არიან, ვიდრე მეტონიმიურნი. ანდაზებისა და თქმების ფორმირების ძირითადი წყარო თვით 

ცხოვრებაა და ამიტომაც ისინი დაკავშირებულნი არიან ადამიანთა ცხოვრების მრავალფეროვან 

მხარეებთან. პარემიები, თავიანთი თემატური ჯგუფებით, ასახავენ ხალხის გამოცდილებასა და 

სიბრძნეს. 

 

 

8. თანამედროვე მიდგომები 

ფრანგული ნეოლოგიზმების თარგმნის პროცესისადმი 

      გლობალიზაციის პროცესი და ცხოვრების სწრაფი ცვლილება ახალი ცნებების წარმოქმნას 

უკავშირდება, რაც სახელდებისა და კლასიფიკაციის ახალი პრინციპების შემუშავებას მოითხოვს. 

შედეგად, იქმნება ახალი ლექსიკური ერთეულები - ნეოლოგიზმები, რომლებიც  ამდიდრებს ენას 

და ზრდის მის კონკურენტუნარიანობას. წინამდებარე ნაშრომი ეძღვნება 21-ე საუკუნის 

ფრანგული ნეოლოგიზმების შესწავლას, მათ კლასიფიკაციასა და თარგმნის პრობლემატიკას. 

 

17. თ. მარგალიტაძე-  მოხსენება სამი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველ ნაწილში განხილული იყო 

თანამედროვე ტერმინოლოგიაში მიმდინარე პროცესები და ის ცვლილებები, რაც ამ პროცესებმა 

გამოიწვია ტერმინთა სტრუქტურულ-სემანტიკური მახასიათებლების თვალსაზრისით.  

მოხსენების მეორე ნაწილში საუბარი იყო იმის თაობაზე, თუ როგორ აისახა ეს პროცესები და 

ცვლილებები მრავალენოვანი ლექსიკონის მართვის სისტემაში, რა ველები გამოიყო სალექსიკონო 

სიტყვა-სტატიის ინფორმაციის გასანაწილებლად მონაცემთა ბაზაში. მოხსენების მესამე ნაწილში, 

ინგლისურ-რუსულ-ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგიის ონლაინ-ლექსიკონის მაგალითზე 

ნაჩვენები იყო ქართული ტერმინოლოგიური ლექსიკონის სიტყვა-სტატია და მისი კომპონენტები, 

სტრუქტურა და ა.შ. აღნიშნული ლექსიკონი არის პირველი ქართული ტერმინოლოგიური 

ლექსიკონი, რომელიც არის არა ბეჭდური ლექსიკონის ელექტრონული ვერსია, არამედ 

ლექსიკონის მართვის სისტემაში შექმნილი ონლაინ-ლექსიკონი. მოხსენების ტექსტი სტატიის 
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სახით გამოქვეყნებულია კონფერენციის კრებულში. 

 

18. თ. მარგალიტაძე - მოხსენების თეზისი გამოქვეყნებულია კონფერენციის თეზისების 

კრებულში:       https://www.uibk.ac.at/congress/nwlp/book-of-abstracts-update_23.10.2018.pdf 

 

19. მანანა გელაშვილი -ჯოისის გავლენა ქართულ ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე. 

სტატიაში გაანალიზებულია რა გავლენა იქონია ჯეიმზ ჯოისმა ქართულ ლიტერატურაზე,  

კერძოდ განხილულია ისეთი მწერლების შემოქმედება, როგორიცაა ოთარ ჩხეიძე, ოთარ ჭილაძე. 

თანამედროვე მწერლების ზურაბ ქარუმიძის, არჩილ ქიქოძის მოსაზზრებები ჯოისის 

შემოქმედბაზე და რა ისწავლეს მისგან. 

ასევე წარმოდგენილია ცმობილი ფოტოგრაფის გურამ წიბახაშვილის კრებული ,,ულისე’’, 

რომელშიც ,,ულისეს’’ ტექსტი 90-იანი წლების თბილისის ფოტოებზეა მისადაგებული. 

გაანალიზებულია თამარ გელაშვილის მიერ შექმნილი ილუსტრაციები ,,ჯაკომო ჯოისისა’’ და 

,,ულისესათვის.’’ 

 

20. მანანა გელაშვილი - დევნილობა როგორც თემა და ნარატივის სტრატეგია ჯოისთან.  

დევნილობა არა მხოლოდ ჯოისის ბიოგრაფიული ფაქტია, არამედ მისი ნაწარმოებების თემაცა 

და ნარატივის სტრატეგიაც. სტატია იკვლევს, თუ რა სახე მიიღო ემიგრაციის სხვადასხვაგვარმა 

რეპრეზენტაციამ ჯოისის სამ ნაწარმოებში: ,,დუბლინელები’’, ,,ახალგაზრდა ხელოვანის 

პორტრეტი’’ და ,,ულისე’’. 

,,დუბლინელებში’’ წარმოდგენილის ემიგრირება/გაქცევის სხვადასხვა ფორმები, რომელიც 

ამასთანავე მაძიებელი გმირის არქეტიპის პაროდირებასაც წარმოადგენს. 

,,ახალგაზრდა ხელოვანის პორტრეტში’’ თავს იჩენს გაუცხოების თემა, რომელიც უპირველეს 

ყოვლისა იმ ენისადმი გაუცხოებაში გამოიხატა, რომელმაც ირლანდიის მშობლიუი გელურის 

ადგილი დაიჭირა.  

,,ახალგაზრდა ხელოვანის პორტრეტიდან’’ მოყოლებული დევნილობა არა მხოლოდ თემაა 

ჯოისის შემოქმედებაში, არამედ თხრობის, ნარატივის ტაქტიკაც, რაც მასალისაგან 

დისტანცირებაში გამოიხატება. ეს ტენდენცია ყველაზე მეტად ,,ულისეში’’ იჩენს თავს. ტუმცა 

ემიგრაციაში დაწერილი ეს წიგნი იმისი დასტურიცაა, რომ დისტაცირება 

მასალისაგან/ირლანდიისაგან უფრო მძაფრ აღქმას ანიჭებს იმ პრობლემებს, რომელიც ირლანდიას 

ამუხრუჭებს. 

21. თამარ გელაშვილი  

Self exiled in upon his ego’: A lingerous longerous book of  the dark of the Exiled Self”  

(ღამისთევა ფინეგანისათვის, როგორც გაქცეული შემოქმედის ვიზიონი) 

 

წინამდებარე სტატიაში განხილულია გაქცევის მრავალი ფორმა ჯეიმზ ჯოისის ბოლო და 

ყველაზე ენიგმატურ წიგნში ,,ღამისთევა ფინეგანისათვის”. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა 

სამშობლოდან მოშორებით ყოფნა მწერალს  უსახლკარობის შეგრძნებას უჩენს (,,homelessness”). 

ამას გარდა ცვლილებაა ენობრივი თვალსაზრისითაც, რადგან ტრადიციული ხმა/ღიღინი (,,hum”) 

სულ სხვა ენით ნაცვლება, რაც ასევე მნიშვნელოვან ფაქტორად გარდაიქმნება წიგნში. 

ტრანსფორმაციას განიცდის თავად მწერალიც, რომელიც კომპლექსური პიროვნებად ყალიბდება, 

https://www.uibk.ac.at/congress/nwlp/book-of-abstracts-update_23.10.2018.pdf
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რადგან სხვა რეალობასა და სოციუმში აღმოჩენის შემდეგ ერთის მხრივ, ცდილობს არ დაკარგოს 

მშობლიური კულტურა და ამასთანავე ცდილობს მიიღოს ახალი, რაც საკმაოდ საინტერესო 

სიმბიოზს ქმნის, და ამას გარდა მწერალს საშუალებას აწლევს მრავალი კუთხიდან აღიქვას 

სხვადასხვა საკითხი.   

 

22. თამარ გელაშვილი  

ჯეიმზ ჯოისის ,,ღამისთევა ფინეგანისათვის“: მერვე თავის თარგმნის  

რამოდენიმე სირთულის შესახებ 

მოსაზრება, რომ ჯოისის რომანის ,,ღამისთევა ფინეგანისთვის’’ თარგმნა შეუძლებელია, უკვე 

გარკვეულ კლიშედ იქცა. უმბერტო ეკომ ისიც, კი იხუმრა, რომ ეს ნაწარმოები უკვე თარგმნილია, 

რადგან იგი მრავალენოვანია და ამიტომ მისი თარგმნა ,,უაზრობაა’’. მიუხედავად ამისა,  

,,ღამისთევა ფინეგანისათვის” მრავალ ენაზეა თარგმნილი.  

სტატიაში განხილულია ის სირთულეები, რომელიც პირველი წიგნის  ბოლო თავის 

თარგმნისას წარმოიშვება. მერვე თავი პირველი წიგნის ლოგიკურ დასასრულს წარმოადგენს, და 

მაშინ როცა პირველი შვიდი თავის განმავლობაშია ანა ლივია პლურაბელი იგერიებს და 

ცდილობს ,,ჩამორეცხოს” ჰამფრი ჩიმპდენ ეარვიკერის, ფინეგანისა თუ შემის/შონის გარშემო 

არსებული კონფლიქტი თუ ჭორები, ,,რეცხვა” ამ თავის მთავარ თემად წარმოგვიდგება. ჯოისი ამ 

ეპიზოდით გვიჩვენებს, რომ მთელი კაცობიობის ისტორია, ენებიცა და კულტურაც სხვა არაფერია 

თუ არა ,,ჭუჭყის ლაქა’’, რომლის ,,გახეხვასაც’’ და თეთრეულიდან ამ თავში ორი მრეცხავი ქალი 

ცდილობს.  

მერვე თავის ბოლოს, როდესაც ღამდება და ყველაფერი სიბნელეში უნდა შთაინთქას, ქალები 

კიდევ უფრო უმატებენ საუბარს თეთრეულზე და ერთმანეთს ადანაშაულებენ უხარისხო 

რეცხვაში. აღსანიშნავია, რომ თავის ბოლოს როდესაც ღამე დგება, ისინი ,,ხის მორად და ქვად” 

(“stem and stone”) ანუ შემად და შონად გადაიქცევიან, რაც ერთგვარ მინიშნებასაც იძლევა მეორე 

წიგნის მთავარ თემებზე.  

მთარგმნელისათვის საკმაოდ რთულია ამ თავის ნაწილებად დაყოფა, რადგანაც მთელი თავი 

,,მდინარებაზე” დამოკიდებული და ასეც უნდა იქნას წაკითხული. ,,დინება” კი ჯოისის ,,საყვარელ 

თავს” კიდევ უფრო მუსიკალურსა და ამავდროულად მდინარესავით ნარნარსაც და 

აბობოქრებულსაც ხდის, რისი გადმოქართულებაც მთარგმნელისათვის საკმაოდ რთული საქმეა.  

 

23. მხატვრული კომუნიკაცია ასახვას პოულობს არა მხოლოდ შინაარსობრივი ასპექტით, არამედ 

ამ შინაარსის გადმოცემის ხერხებითაც. ეს ეხება თხრობის როგორც სპეციალურ კომპოზიციურ-

სამეტყველო ფორმებს, ასევე თხრობის დისკურსულ გაფორმებასაც. საქმე ეხება ინფერენციას, ანუ 

აზრობრივი ოპერაციების შედეგად განსაზღვრული დასკვნების მიღებას, რომლებიც საშუალებას 

იძლევა, რომ ერთეულთა მნიშვნელობის მიღმა გამოჩნდეს სიღრმისეული აზრი. ინფერენციის 

საფუძველს წარმოადგენს ჩვეულებრივი ცნობიერების, საღი აზრის, გამოცდილებისაგან 

მიღებული ცოდნის ლოგიკა. მკითხველი საკუთარი დასკვნებით ავსებს დაუმთავრებელ აზრებს, 

ეყრდნობა რა საკუთარი ცოდნისა და უშუალოდ აღქმული ვერბალური ინფორმაციის 
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შეპირისპირებას. 

24. ბუნდესლანდების სახელები:  ენდონიმები თუ ისევ ტრადიციული ალონიმები? 

მოხსენება, წაკითხული ლინცში გამართულ გერმანია-ავსტრიის ერთობლივ  ტოპონომასტიკის 

საერთაშორისო სიმპოზიუმზე, ეძღვნება გერმანიის ბუნდესლანდების სახელთა ქართული 

ეკვივალენტების მორგბას ჩემ მიერ  შრამდენიმე წლის წინ ემუშავებული სახლთტრანსფერის 

სამსაფეხურიან მოდელზე (იხ. წინა წლების ანგარიშები). მასში წამოყენებულია არგუმენტები, 

რომლებიც თვალსაჩინოდ განუმარტავს მსმენელს, თუ რატომ არის სასურველი ტრადიციული 

ალონიმები ჩანაცვლდეს ენდონიმებით, რათა ლინგვისტური კორექტულობის სენარჩუნების  

პარალელურად შესაძლებელი გახდეს საკუთარ სახელთა სწორი იდენტიფიკაცია. ნათქვამი 

საგანგებოდ ეხება ისეთ სახელებს, რომელთა ფუძეც რამდენიმე ტოპონიმში  მეორდება, მაგრამ 

ურთიერთგანსხვავებულ მორფოსინტაქსურ გარემოცვაში (მაგ.: Sachsen / Niedersachsen / Sachsen-

Anhalt / Nordsachsen; Franken / Mittelfranken / Unterfranken / Oberfranken). 

25. დიმინუცია – გერმანულ-ქართული შეპირისპირებითი ანალიზი 

მოხსენება, წაკითხული დანიაში ყოველწლიური ლინგვისტური კოლოკვიუმის რიგით 53-ე 

შეკრებაზე, შესრულებულია ინტერნაციონალური დისპუტის/დებატის დისკურსის სტილში და ის 

უპირისპირდებოდა 2015 წელს იენის საერთაშორისო კონფერენციაზე ბერნის უნივერსიტეტის 

წარმომადგენელთა მიერ დიმინუციის ფენომენთან მიმართებაში კონტრასტული ლინგვისტიკის 

პოზიციიდან გამოთქმულ მოსაზრებას: http://www.gip.uni-jena.de/wp-content/uploads/2016/10/GIP-

Tagung_Programm-07.10.2016.pdf         ა) დიმინუციის იზომორფულობის თაობაზე ქართულსა და 

გერმანულში; ბ) დიალექტალურად ან სოციოლექტალურად შეფერილი ფორმების გამოცხადების 

საურთიერთო ქართულისთვის დამახასიათებლად; გ) სამეტყველო/საურთიერთო ქართულის 

მზარდ სწრფვას, დიმინუტიური ფორმების დანერგვის თვალსაზრისით. 

წამოყენებულ მოსაზრებებს მოხსენებაში ვუპირისპირებ საწინააღმდეგოს, მაგრამ არა 

აბსტრაქტულად/იდეის დონეზე, არამედ ემპირიულ მასალაზე დაყრდნობით. ამ მიზნით 

დიმინუციის ფენომენს განვიხილავ სამ ჭრილში: ენის სიტემის დონეზე, ტექსტის დონეზე და 

მხატვრულ თარგმანთან მიმართებაში. გამოკვლევას სრულყოფს  ემპირიული მასალის 

სოციოლინგვისტური ანალიზი, დაფუძნებული საგანგებო კითხვარის მონაცემთა 

შეჯამებაზე.კონფერენციის ორგანიზატორების გადაწყვეტილებით  მოხსენება შეტანილი იქნება 

საკონფერენციო კრებულში. 

26. თარგმანის პრაქტიკული კურსი მრავალენოვანი სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში  

მოხსენება, წაკითხული ერზერუმში თანაავტორ ნატალია ბასილაიასთან ერთად, ეძღვნება 

საუნივერსიტეტო სივრცეში მოქმედი სამაგისტრო საფეხურის მოდულს თარგმანის თეორიისა და 

პრაქტიკის განხრით. მასში წარმოდგენილი მასალა სამ სემესტრზეა გაწერილი და მიზნად ისახავს 

სლავისტიკისა და გერმანისტიკის პოზიციებიდან დაინახოს და შეაფასოს ის უნარები, რომელთა 

ფლობაც სავალდებულოა ზემოაღნიშნული პროგრამის შემსწავლელთათვის. პროგრამა 

ითვალისწინებს სამი ძირითადი პროფილის – სალიტერატურო, საგაზეთო და გამოყენებითი 

http://www.gip.uni-jena.de/wp-content/uploads/2016/10/GIP-Tagung_Programm-07.10.2016.pdf
http://www.gip.uni-jena.de/wp-content/uploads/2016/10/GIP-Tagung_Programm-07.10.2016.pdf
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ხასიათის ტექსტების რეცეფციის, სემანტიკის დონეზე მათ ტრანსლაციის და კულტურული 

ფენომენების ტრანსფერის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას სტუდეტი-მაგისტრებისთვის: 

გრამატიკაზე ორიენტირებული თარგმნა, პწკარედული თარგმანი, როგორც პირველი სამუშაო 

ეტაპი და ტექსტის დახვეწა საბოლოო პროდუქტის მიღებამდე. 

(იხ. პუნქტი 5.4.) 

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული ვერსიის  

(CD-დისკი) სახით. 

ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით “არ შეფასდა”. 

 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა გელაშვილი 

სწავლული მდივანი:  ასისტ. პროფ. ნინო ჭრიკიშვილი      

 



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულეტის ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

  

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

ქეთევან ხუციშვილი (პროფესორი), როზეტა გუჯეჯიანი (ასოც. პროფესორი), თეიმურაზ 

გვიმრაძე (ასოც. პროფესორი)  

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1    

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 

სათემო ტერიტორიებით 
სარგებლობის 
ეთნოგრაფიული 
თავისებურებები 
საქართველოში და 
თანამედროვე პრობლემები, 
პროექტში: “Legal Analysis to 

assess the impact of laws, 

policies and institutional 

frameworks on Community 

Conserved Territories and 

Areas”, ეთნოგრაფია, 

2017 1.12- 2018 1.07 

ხუციშვილი ქეთევანი 

(შემსრულებელი), 

გუჯეჯიანი როზეტა 

(შემსრულებელი) 
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რეგიონული გარემოსდაცვითი 
ცენტრი კავკასია (REC 

Caucasus) 

გეოგრაფიული (ბუნებრივი) გარემო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ყოველი ეთნიკური ჯგუფის 

ჩამოყალიბებისა და განვითარების საქმეში. დროთა განმავლობაში ჯგუფი ეგუება (ადაპტირდება) 

გარემომცველ ბუნებას და გარემო პირობების შეცვლა არა მხოლოდ ყოველდღურ ყოფაზე, არამედ 

ეთნიკურ პროცესებზეც აისახება. გეოგრაფიული გარემო გავლენას ახდენს ეთნიკური კულტურის, 

სამეურნეო-ყოფითი თავისებურებების ჩამოყალიბებაზე. ყოველი ეთნიკური ჯგუფი მჭიდროდ 

არის დაკავშირებული ბუნებასთან, საცხოვრებელ გარემოსთან სამეურნეო საქმიანობით. 

პროექტის ფარგლებში შესწავლილ იქნა საქართველოში სათემო ტერიტორიების გაადგილების 

გეოგრაფიული თავისებურებები (ისტორიული და თანამედროვე ასპექტები); მოხდა 
ადგილობრივი თემების დახასიათება (ისტორიული და თანამედროვე ეთნოკულტურული 

ასპექტები); გაანალიზდა სათემო ტერიტორიებისა და თემების მფლობელობაში არსებული სხვა 

ბუნებრივი რესურსების დაცვისა და გამოყენების (სარგებლობის) წესები - ისტორიულ და 

ეთნოკულტურულ ჭრილში და გაანალიზმდა სათემო ტერიტორიების შენარჩუნების პრობლემები 

თანამედროვე პირობებში, ეთნორეგიონალური თავისებურებების გათვალიწინებით. 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 
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დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

ZOIS research project "Urban 

Religious Diversity in Georgia", 
ანთროპოლოგია, 
აღმოსავლეთ ევროპისა და 
საერთასორისო კვლევების 
ცენტრი, გერმანია 
 

                   2018-2019 

ხუციშვილი ქეთევანი 

(პროგრამის კოორდინატორი, 

შემსრულებელი)  

 
პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ორი საველე ექსედიცია ქ. ბათუმში, მოხდა მასალის 
აღწერა, სისტემატიზაცია, ჩაღრმავებული ინტერვიუებისა და ინტერვიუების ჩაწერა, ასევე, მასალის 
ფოტო და აუდიო ფიქსაცია. მომზადდა კონფერენცია, რომლის ჩატარებაც იგეგმება 2019 წელს. 
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2 

NorGePart: Norwegian-Georgian 
Partnership Program for 
Research-Based Educational 
Collaboration in Anthropology 

(ნორვეგიულ-ქართული 

პარტნიორობის პროგრამა 

ანთროპოლოგიაში კვლევაზე 

დაფუძნებული განათლების 

სფეროში 

თანამშრომლობისათვის), 

ანთროპოლოგია, კოდი: CPEA-

LT-2017/10036, განათლების 

სფეროში საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

ნორვეგიული ცენტრის მიერ 

ევრაზიული პროგრამის 

ფარგლებში მხარდაჭერილი 

პროექტი, ნორვეგია 

2018-2012 

ხუციშვილი ქეთევანი 

(პროგრამის კოორდინატორი, 

შემსრულებელი)  

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპზე განხორციელდა 

სამუშაოთა კოორდინაცია, შედგა ერტობლივი სალექციო კურსის “პოსტ-სოციალისტური 

ტრანსფორმაციები” სილაბუსი, დაიგეგმა საზაფხულო სკოლა, შედგა საზაფხულო სკოლისა და 

დოქტორანტების გაცვლისათვის განაცხადი. 

 

 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

 „ფორმალური და 

არაფორმალური ვაჭრობა და 

ბაზრები ცენრალურ აზიასა 

და კავკასიაში“, 

ანთროპოლოგია,  

ფოლკსვაგენის ფონდი, 

გერმანია 

2015-2018  

ხუციშვილი ქეთევანი, 

ჯგუფის ხელმძღვანელი, 

შემსრულებელი 

პროექტის ფარგლებში ეთნოგრაფიული სამუშაოები ქართული ჯგუფის მხრიდან განხორციელდა 

ზუგდიდის მინიციპალიტეტში, ქ. თბილისში, პეკინსა (ჩინეთი) და დელიში (ინდოეთი). 

შესწავლილ იქნა ფორმალური და არაფორმალური კავშირები და ქცევის მოდელებიი სავაჭრო 
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ურთიერთობებისას. პროგრამნის ფარგლებში მომზადდა ორი სადოქტორო ნაშრომი (თსუ 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სადოქტორო პროგრამა “ანთროპოლოგიის” ფარგლებში), ასევე 

საკონფერენციო მოხსენებები და დაიბეჭდა სამეცნიერო სტატიები, შედგა რამდენიმე სამეცნიერო 

კონფერენცია და სემინარი. 

 

2 

“კავკასია, კულტურა, 

კონფლიქტი VII”, 

ანთროპოლოგია, გერმანიის 

აკადემიური გაცვლის 

სამსახური (DAAD), გერმანია 

2018 
ხუციშვილი ქეთევანი, 

თანადირექტორი 

სასწავლო-სამეცნიერო პროექტის თემა გახლდათ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

პრობლემა. შედგა სტუდენტური ექსპედიცია მესტიაში, რომელშიც მონაწილობდნენ 

საქართველოს (თსუ), გერმანიის (მარბურგის უნივერსიტეტის), სომხეთის (ესუ) და აზერბაიჯანის 

(აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის) სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები. პროექტის 

ძირიტადი მიზანი იყო საერთაშორისო ჯგუფებში კონკრეტული საკვლევი თემის დამუშავება, 

მეთოოლოგიური და თეორიული საკიტხების განხილვა და რეფლექსია. პროექტის დასრულების 

შედეგად სტუდენტურმა ჯგუფებმა შემაჯამებელ კონფერენციაზე წარმოადგინეს კვლევის 

შედეგები. 

 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ხუციშვილი ქეთევანი Anthropological Studies of 
Religious and Ethno-
Cultural Identity in 

Georgia, ISBN 978-9941-

478-40-6 

თბილისი, 

არტანუჯი 

104 გვ. 

ნაშრომში კონკრეტული ეთნოგრაფიული კვლევების მაგალითზე განხილულია რელიგიური და 

ეთნო-კულტურული იდენტობის კონსტრუირების თავისებურებები თანამედროვე 

საქართველოში. გაანალიზებულია ქრისტიანულ-მუსლიმური ურთიერთოების ისტორია 

საქართველოში ეთნოგრაფიული მასალის საფუძველზე, ლაპარაკია იმ ფაქტორებზე რაც 

განაპირობებდა მშვიდობიან თანაცხოვრებას, კერძოდ, წარმოდგენილია ეთნოგრაფიული 

მონაცემები გაზიარებული სალოცავების შესახებ ქვემო ქართლში. განხილულია იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა ადაპტაციის პრობლემები შიდა ქართლში და მათი იდენტობის 

რეკონსტრუქციის საკითხები. საქართველოს ასირიული თემის მაგალითზე განხილულია 

ჯგუფის შიდა დიფერენციერების (რელიგიური და ენობრივი) მიუხედავად მიმდინარე 

ინტეგრაციული პროცესები. ასევე, წარმოდგენილია ნაკვეთი ქართული საზოგადოებისა და 

ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართების შესახებ.  
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4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ხუციშვილი 

ქეთევანი 

Market 
Infrastructure: Past 
and Present 
Transformations 
(ბაზრის 
ინფრასტრუქტურა: 

ანთროპოლოგიური 

კვლევეანი IV  

თბილისი, უნივერსალი გვ. 40-47 
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წარსული და 
თანამედროვე 
ტრანსფორმაციები), 

ISSN 1512-0260 

სტატიაში განხილულია ბაზრის ინფრასტრუქტურის ფორმირების ფაქტორები და 

ტრანსფორმაციები ზუგდიდის ბაზრის მაგლითზე. გამოტანილია დასკვნა, რომ საბაზრო 

კულტურა კავკასიაში განვითარების სპეციფიკური ისტორიული და ეკონომიკური ეტაპების 

შესაბამისი სოციო-ეკონომიკური საჭიროებებისა და მოთხოვნილებების გავლენით 

განვითარდა. გასაბჭოების პერიოდის მკვეთრმა სოციო-პოლიტიკურმა ცვლილებებმა 

ბუნებრივი განვითარების წყვეტა გამოწვია. მიუხედავად ამისა ბაზრებმა განაგრძეს 

ფუნქციონირება ახალი გარემოებების მიხედვით. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომმა 

ტრანსფორმაციებმა მოსახლეობა აიძულა მასობრივად ჩართულიყვნენ სავაჭრო-ეკონომიკურ 

ურთიერთობებში. ეს ურთიერთობები მათი გადარჩენის და ახალ რეალობასთან ადაპტაციის 

გზად იქცა და განსაზღვრა ბაზრის ფორმა და ქცევის წესები.  
 

2 ხუციშვილი 

ქეთვანი 

Problem of 
Translation and 
standardization of 
Ethnographic terms in 
Georgian” 

(ეთნოლოგიური 

ტერმინების 

ქართულად 

თარგმანისა და 

სტანდარტიზაციის 

პრობლემები”  

ISBN 978-9941-480-

15-7 

გიორგი 
ახვლედიანის 
ენათმეცნიერების 
ისტორიის 
საზოგადოებისა და 
თსუ-ს მიერ 
ორგანიზებული 
საერთაშორისო 
კონფერენცია 
“საერთაშორისო 
ტერმინოლოგია: 
თარგმანი და 
სტანდარტიზაცია” 

თბილისი, გრიფონი გვ. 53-54 

მოხსენებაში განვიხილავ ეთნოგრაფიული ტერმინების გამოყენებასთან დაკავშირებულ 

სხვადასხვა საკითხს. ქართული ეთნოლოგიური ტერმინოლოგიის განვითრება XIX საუკუნის 

დასაწყისიდან დაიწყო და საბჭოთა სივრცეში გაგრძელდა. შესაბამისად, დღეისათვის 

ტერმინთა ნაწილი აღარ არის კვლევისა და სწავლებისათვის რელევანტური. თაობათა შორის 

გაჩნდა გარკვეული ტერმინოლოგიური გაუცხოება, რადგან მათ ვინც განათლება დასავლურ 

უნივერსიტეტებში მიიღო, უცხოენოვან ლიტერატურაზე წვდომამ და ქართულენოვანი 

დარგობრივი საბაზისო განათლების უქონლობამ განსხვავებული ტერმინოლოგიური 

აპარატი ჩამოუყალიბა. მათ მიერ ნათარგმნი ტერმინები რიგ შემთხვევებში დარგში უკვე 

დამკვიდრებულისგან განსხვავებული აღმოჩნდა. არანაკლებ მნიშვნელოვანია 

სახელმძღვანელოთა თარგმნის საკითხი. ბოლო წლებში განხორცილებულმა თარგმანებმა 

პრობლემა თვალსაჩინო გახდა, რადგან ახლად თარგმნილი ტერმინოლოგია ხშირად არ 

შეესაბამება ქართული ეთნოლოგიური სკოლის წარმომადგენელთა ტერმინოლოგიას. 

ტერმინთა სტანდარტიზაცია პრობლემატური ჩანს, თვითგამოხატვისა და 

თვითრეალიზაციის თავისუფლების გამოც. სხვადასხვა მეთოდოლოგიური და თეორიული 

მიდგომების არსებობა, ინფორმაციული ეპოქის შესაძლებლობები (ვირტუალური სივრცე, 

სოციალური ქსელები და სხვ.) საშუალებას აძლევს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს 

გამოაქვეყნოს საკუთარი აზრი და შრომები დამატებითი სარედაქციო სამუშაოების გაწევის 
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გარეშე, პროფესიონალთა აზრის გათვალისწინების გარეშე. ამგვარად ვრცელდება და 

მიმოქცევაში შემოდის ახალი ან ახლად აღმოჩენილი ტერმინები და მყარად მკვიდრდება 

ახალი თაობის მკვლევართა ლექსიკონში. 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა 

გვერდებ

ის 

რაოდენო
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საიდენტიფიკა

ციო კოდი DOI 

ან ISSN 

ნომერი/ტომი ბა 

1 

 

ხუციშვი

ლი 

ქეთევანი 

Marketplaces: 
Meeting Places in 
Border Zones of 

Georgia, 14 
March 2018,  

ISSN: 2510-2826   

Working Paper No. 
6, Working Paper 
Series on Informal 

Markets and 
Trade, 

urn:nbn:de:hebis:3
0:3-431160 

მაინის ფრანკფურტი 
http://publikationen.ub.uni-

frankfurt.de/frontdoor/index/index/docI

d/43116 
 

14 გვ. 

სტატიაში საველე მასალის საფუძველზე გაანალიზებულია კონფლიქტის ზონაში სავაჭრო-

ეკონომიკური ურთიერთობები. განალიზებულია გალისა და ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტების სოფლებს შორის ეკონომიკური ურთიერთოებების მახასიათებლები, 

მიმართულებები და ამ ურთიერთობათა სიმყარის მიზეზები პოლიტიკური დაძაბულობის 

მიუხედავად. 

 

2. ხუციშვი

ლი 

ქეთვანი 

Correlation of 
Ethno–cultural 

Identity and 
Sacred 

Geography (Case 
of Georgia) 

ISBN: 978–83–

939946–5–6 

ISSN: 2544-8048 

e-ISSN: 2544-

8048 

KAVKAZ – 

PRZESZŁOŚĆ – 

TERAŹNIEJSZOŚ

Ć – 

PRZYSZŁOŚĆ. 

КАВКАЗ – 

ПРОШЛОЕ – 

НАСТОЯЩЕЕ – 

БУДУЩЕЕ. 

CAUCASUS – 

PAST – PRESENT 

– FUTURE Nr 4 

(2018). Rzeszów 

2018. 

ჟეშოვი, ჟეშოვის უნივერსიტეტი 

Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów 

2018 

გვ. 180-

194 

სტატიაში გაანალიზებულია საკრალური გეოგრაფიის მნიშვნელობა ეთნო-კულტურტული 

იდენტობის ფორმირება-განმტკიცების პროცესში. ნაჩვენებია, თუ რა დიდი მნიშვნელობა 

აქვს ადამიანთა იდენტობის სტრუქტუირებაში ფიზიკურ-ტერიტორიულ კუთვნილებას. 

კონფლიქტის შედეგად ცხინვალისა და ახალგორის რეგიონიდან იძულებით 

გადაადგილებული მოსახლეობის ყოფითი მახასიათებლების მაგალითზე განხილულია მათი 

ადაპტაციის პრობელმები და სიძნელეები იმ ფაქტთან კავშირში, რომ მატ არ აქვთ ფიზიკური 

წვდომა ახლობელთა საფლავებთან და სალოცავებთან. 

 

3. გუჯეჯია

ნი 

როზეტა 

Cultural parallels 

between the 

Georgians and 

North 

Caucasians 

(Balkars, 

Karachays), 

 

 ISBN: 978–83–

KAVKAZ – 

PRZESZŁOŚĆ – 

TERAŹNIEJSZOŚ

Ć – 

PRZYSZŁOŚĆ. 

КАВКАЗ – 

ПРОШЛОЕ – 

НАСТОЯЩЕЕ – 

БУДУЩЕЕ. 

  ჟეშოვი, ჟეშოვის უნივერსიტეტი  

Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów 

2018 

168-179 

http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/43116
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/43116
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/43116
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939946–5–6 

ISSN: 2544-8048 

e-ISSN: 2544-

8048 

 

CAUCASUS – 

PAST – PRESENT 

– FUTURE Nr 4 

(2018). Rzeszów 

2018.  

ქართველთა და ყარაჩაი-ბალყარელთა შორის ხანგრძლივი კომუნიკაციების შედეგად 

ჩამოყალიბდა კულტურის რამდენიმე მსგავსი მახასითებელი, რომელთა კვლევა ქართული 

ეთნოლოგიური სკოლის ერთ-ერთი მიმართულება იყო ჯერ კიდევ XX საუკუნის 40-იანი 

წლებიდან, თუმცა ამ საკითხს ეხება იოჰან გიულდენშტედტიც 1770-იან წლებში. 

განსაკუთრებით მჭიდრო უერთიერთობა ყარაჩაელებთან და ბალყარელებთან ჰქონდათ 

ქართველ მთიელებს: სვანებს, რაჭველებსა და მეგრელებს. XIX საუკუნის 30-იანი წლების 

მიწურულამდე ყარაჩაისა და ბალყარეთში მიწებს ფლობდნენ ქართველი ფეოდალები 

(დადეშქელიანთა სამთავრო სახლი) და მდინარეების ბეზინგისა და  ჩეგემის ხეობებში 

ცხოვრობდა ასეულობით ქართული ოჯახი, 40-მდე ქართული საგვარეულო. 1835 წლიდან ეს 

ტერიტორიები რუსეთის იმპერიამ ჩამოართვა დადეშქელიანთა სამთავრო სახლს და 

დაუქვემდებარა უშუალოდ რუსეთის იმპერიას. ამ დროიდან იწყება ადგილობრივ 

ქართველთა ნაწილის გადმოსვალა კავკასიონის ქედს გადმოღმა სვანეთში, რაჭაში, მთის 

სამეგრელოში. ყარაჩაისა და ბალყარეთში დარჩენილი ქართველები კი თანდათან 

ასიმილირდნენ ყარაჩაელებსა დ აბალყარელებსი, მაგრამ მათმა დიდმა ნაწილმა შეინარჩუნა 

ხსოვნა ეთნიკური ფესვებისა. ერთ ჯგუფს დღემდე აქვს ნათესაური  ურთიერთობა 

საქართველოში მცხოვრებ ნათესავებთან. ქართველთა და ყარაჩაელთა და ბალყარელთა 

ხანგრძლივი თანაარსებობის და სემდგეაც კავკასიონის მთავარ ქედზე გამავალი 

უღელტეხილებით ქართველებთან კომუნიკაციის შედეგად არსებობს ბევრი კულტურული 

ფაქტი, რომელიც აკავშირებს ამ ხალხებს. ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

ხელოვნური დანათესავების ფორები: მაგალითად, ორივე ხალხში არსებობდა ტრადიცია 

შვილების სამ-სამი წლით საცხოვრებლად მეზობელ ხალხში გაშვებისა. ყარაჩაელი და 

ბალყარელი ბავშვები იზრდებოდნენ საქართველოში, ქართველი ბავშვები კი ყარაჩაელებთან 

და ბალყარებთან, რის შედეგადაც ამ  ოჯახებს შორის მყარდებოდა ნათესაური და 

მეგობრული ურთიერთობა. სწორედ ამ გზით შემოდიოდა და მკვიდრდებოდა სვანეთში 

ახალი საკუთარი სახელები: მრავალ ადამიანს ჰქვია ის სახელები, რომლებიც მომდინარეა 

ხელოვნური გზით დნათესავებული ყარაჩაელებისა და ბალყარელების კერძო სახელებიდან. 

საგულისხმოა, რომ ამ სახელებმა საკმაოდ დიდი პროცენტული წილი დაიკავა ქართველთა, 

კერძოდ კი სვანთა ონომასტიკონში (მაჰამათ, შიმა, ხასუ, ყილიჩბეი, ჯარუმხან, ადინგერ, 

ისლამ, უკა, ათმურზა, შეხმურზა, მურზა, მუსურათ, რაშიდ, ასლან, ავღან, თაუბი და სხვ.). 

კონტაქტები მყარდებოდა ვაჭრობითა და გარე სამუშაოებზე სიარულის გზითაც: 

ქართველები გადადიოდნენ ყარაჩაისა და ბალყარეთში და მუშაობდნენ იქ მშენებლებად, 

მინდვრის სამუშაოებზე და ა. შ. ასევე, ჩრდლო კავკასიელებს გადმოჰქონდათ საქართველოში 

სხვადასხვა ნაწარმი და გადმოჰყავდათ მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი  გასაყიდად. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანის რელიგიურობის სინკრეტული ფორმები, რომლებიც 

დადასტურებულია ორივე ხალხში. ყარაჩაისა და ბალყარეთში დღემდეა შემონახული 

ქართული დასახლებების კვალი: კოშკები, ციხეები, ეკლესიები, ნაეკლესიარები, 

სასაფლაეობე, წმიდა მეფე თამარის ჯარის სამყოფელი და ა. შ. არსებობს არაერთი ქართული 

ტოპონიმი.  საყურადღებოა ქრისტიანი წმინდანების ან დღეობების ხალხური ფორმები, 

რომლებიც აღწერილი აქვს ჯერ კიდევ გიულდენშტედტს და შემდგომ XIX-XX საუკუენების 

მეცნიერებასაც. აღსანიშნავია, რომ ქრისტიანული კულტურის ზოგიერთი დანაშრევი 

ამჯამადაც შეინიშნება ყარაჩაისა და ბალყარეთის მოსახლეობის იმ ჯგუფთა ყოფაში, ვისაც 

ქართული ფესვები აქვს: მაგალითად, ელიაობის, გიორგობის სხვადასხვა პლასტები. ამ ორი 
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ხალხის (ქართველები და ყარაჩაელები/ბალყარელები) ხანგრძლივი მეზობლობის შედგად, 

მათ შორის ჩამოყალიბებულია მკვეთრად კეთილგანწყობილი დმაოკიდებულება და 

ურთიერთობები, რომლებიც სრულიად უნიკალურია თავისი გამოხატვის ლოკალური 

ფორმებით და ხალხთა შორის მშვიდობიანი ურთიერთობების საინტერესო ტრდიციებით. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

ხუციშვილი ქეთევანი  Multiculturalism and the Soviet 
Regime 

2018 წლის 9-10 
სექტემბერი, თბილისი 

კროს-კულტურული კვლევები კულტურათა სისტემატურ შედარებაზეა 
ორიენტირებული და მიზნად ისახავს პასუხი გასცეს კულტურულ ვარიაციებს. 
მულტიკულტურალიზმი თანამედროვეობის მახასიათებელია. მისი კვლევა და ანალიზი 
არსებითია თანამედროვე საზოგადოების ფუნქციონირების ახსნაში. საბჭოთა რეჟიმს 
სპეციფიკური მიდგომა გააჩნდა ამ საკითხისადმი. მოხსენებაში განხილულ იქნა საბჭოთა 
პოლიტიკის ფარგლებში მულტიკულტურული საზოაგოებების არსებობის პრობლემები.  

2 ხუციშვილი ქეთევანი “რელიგიურობის 
ტრანსფორმაცია 
თანამედროვე 
საქართველოში” 

2018 წლის 28 

სექტემბერი, თბილისი 

რელიგიის კულტურულ სისტემად წარმოდგენა მას კულტურის პრობლემის 

კვლევასთან აკავშირებს. როგორც ერთიანი სისტემა იგი ვერ გაიაზრება საერთო 

კონტექსტიდან მოწყვეტით. ამდენად მისი დაკავშირება საკითხთა ერთობ მრავალფეროვან 

სპექტრთან, სიმბოლოთა სემანტიკიდან დაწყებული რელიგიის ეკოლოგიით 

დამთავრებული, სავსებით ბუნებრივია. ცალკეული რელიგიური რწმენა-წარმოდგენის 

გაანალიზება თითოეულ კონკრეტულ კონტექსტთან მიმართებაშია აუცილებელი. ამ 

თვალსაზრისით, რელიგია არა მხოლოდ კულტურულ სისტემად, არამედ კულტურის, 

როგორც მთლიანი სისტემის არსებით ელემენტად წარმოგვიდგება. 

რელიგიური სისტემის ტრანსფორმაცია განსაკუთრებით საინტერესო პროცესია 

და მუდმივად მიმდინარეობს ყველა საზოგადოებაში, კულტურის სხვა ელემენტთა 

ცვლილების პარალელურად. ამ პროცესის მახასიათებელი დროში ხანგრძლივობაა. 

ამიტომ, მასზე დაკვირვება ერთი მხრივ, თეორიული თვალსაზრისითაა უაღრესად 

მნიშვნელოვანი საკითხი და მეორე მხრივ, პრაქტიკული დანიშნულებაც აქვს, რათა 

უკეთ იქნას დანახული და გააზრებული მოსახლეობის საჭიროებები და ახალ 

გარემოებებთან მათი ადაპტაციის მიმართულებები. 

 რელიგიურობის კვლევა ბევრ სირთულესთან არის დაკავშირებული. 

პირველყოვლისა, პრობლემურია ტერმინის განმარტება და მისი შეფასების კრიტერიუმების 

გამოყოფა. რელიგიების ანთროპოლოგიურ თეორიებში სხვადასხვაგვარი მიდგომები 

ჩამოყალიბდა. ამ სიძნელეს ემატება, კონკრეტული კონტექსტების კვლევისთვის 

დამხასიათებელი სპეციფიკაც, განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა სივრცეში. “პერესტროიკის” 

პერიოდიდან (1980-იანი წლების მეორე ნახევრიდან) მიმდინარე პროცესებმა ბიძგი მისცეს 

ღირებულებათა და იდენტობათა ცვლას. ამ მხრივ, განსაკუთრებით თვალშისაცემი 
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რელიგიურ ემოციათა გამოვლინება აღმოჩნდა. ერთი მხრივ, საბჭოთა პერიოდში რელიგიის 

რეპრესირებამ რელიგიური ცოდნის ფრაგმენტაცია ან რიგ შემთხვევაში სრული გაქრობა 

გამოიწვია, მეორე მხრივ, კი რელიგიის საზოგადოებრივი სივრციდან განდევნამ 

რელიგიურობის სხვადასხვა ფორმების წარმოშობას შეუწყო ხელი. იდეოლოგიური წნეხის 

მოხსნის შემდგომ რელიგიურობის (როგორც ნორმატიული ისე პრაქტიკულის) აღმავლობამ 

თავის მხრივ, რელიგიურობისა და სეკულარიზმის განსხვავებული ფორმები გააჩინა. 

ამასთან, მზარდმა რელიგიურმა პლურალიზმმა თვალსაჩინო გახადა კიდევ ერთი არსებითი 

ფაქტორი - რელიგიურობის ინდივიდუალიზაცია. 

თანამედროვე საქართველოში რელიგიის როგორც თვისებრივი ისე რაოდენობრივი 

კვლევები თვალსაჩინოს ხდის რელიგიურობის ზრდას ყველა პარამეტრით: ადამიანის 

რელიგიურ პრაქტიკაში ჩართვის ხარისხის (ანუ რიტუალური განზომილების), 

ექსპერიმენტალური, იდეოლოგიური, გარემოებითი და ინტელექტუალური პარამეტრებით. 

ზოგადად შეიმჩნევა რელიგიურობის ზრდა ქართული საზოგადოების ყველა ფენაში და 

გამორჩეულად კი ახალგაზრდობაში. უაღრესად საინტერესოა ამ პრობლემის იდენტობის 

საკითხთან მიმართება, რაც საკმაოდ მწვავედ დგას თანამედროვე საქართველოში, 

რომელიც ისეთი მიმდინარე გამოწვევების წინაშე დგას, როგორიცაა მიგრაციული 

პროცესების მაღალი ხარისხი (როგორც გარე ისე შიდა), უმცირესობათა უფლებების დაცვის 

საკითხი, ნორმატიულ და პრაქტიკულ რელიგიურობის, რელიგიისა და პოლიტიკის 

მიმართების საკიტხები.  

ნაშრომში ეთნოგრაფიული მასალის საფუძველზე განხილულია რელიგიურობის 

ფორმების ტრანსფორმაცია. გაკეთებულია დასკვნა, რომ რელიგიურობის ფორმები 

კონტექსტურია და განპირობებულია კონკრეტული საზოგადოების განვითარების პროცესზე 

მოქმედი ფაქტორებით. რაც, თავის მხრივ, განსაზღვრავს სეკულარიზმის ხარისხსა და 

ფორმებს. დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდგომ საქართველოში პროცესები ორი 

მიმართულებით განვითარდა, ერთი მხრივ, სახეზე იყო რელიგიურობის მკვეთრი და 

პერმანენტული ზრდა, მეორე მხრივ, კი სეკულარიზმის ფორმალური აღიარება-

დადასტურება სახელმწიფო სტრუქტურებისა და საზოგადოების ნაწილის მხრიდან. ამ 

პროცესში ყოველდღიურ პრაქტიკაში გაზიარებულ და დამკვიდრებულ იქნა 

რელიგიურობის ახალი ფორმები, რაც რიგ შემთხვევებში წინააღმდეგობაში მოდის 

ნორმატიულ მიდგომებთან ან რელიგიურობის ტრადიციულ ფორმებთან. 

3 ხუციშვილი ქეთევანი  “Problem of Translation and 

standardization of Ethnographic 
terms in Georgian” 

(ეთნოლოგიური ტერმინების 

ქართულად თარგმანისა და 

სტანდარტიზაციის 

პრობლემები) 

5-7 ოქტომბერი, 2018, 
თბილისი 

მოხსენებაში განხილულია ეთნოგრაფიული ტერმინების გამოყენებასთან 

დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხი. ქართული ეთნოლოგიური ტერმინოლოგიის 

განვითრება XIX საუკუნის დასაწყისიდან დაიწყო და საბჭოთა სივრცეში გაგრძელდა. 

შესაბამისად, დღეისათვის ტერმინთა ნაწილი აღარ არის კვლევისა და სწავლებისათვის 

რელევანტური. თაობათა შორის გაჩნდა გარკვეული ტერმინოლოგიური გაუცხოება, რადგან 

მათ ვინც განათლება დასავლურ უნივერსიტეტებში მიიღო, უცხოენოვან ლიტერატურაზე 

წვდომამ და ქართულენოვანი დარგობრივი საბაზისო განათლების უქონლობამ 

განსხვავებული ტერმინოლოგიური აპარატი ჩამოუყალიბა. მათ მიერ ნათარგმნი ტერმინები 
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რიგ შემთხვევებში დარგში უკვე დამკვიდრებულისგან განსხვავებული აღმოჩნდა. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია სახელმძღვანელოთა თარგმნის საკითხი. ბოლო წლებში 

განხორცილებულმა თარგმანებმა პრობლემა თვალსაჩინო გახდა, რადგან ახლად თარგმნილი 

ტერმინოლოგია ხშირად არ შეესაბამება ქართული ეთნოლოგიური სკოლის 

წარმომადგენელთა ტერმინოლოგიას. ტერმინთა სტანდარტიზაცია პრობლემატური ჩანს, 

თვითგამოხატვისა და თვითრეალიზაციის თავისუფლების გამოც. სხვადასხვა 

მეთოდოლოგიური და თეორიული მიდგომების არსებობა, ინფორმაციული ეპოქის 

შესაძლებლობები (ვირტუალური სივრცე, სოციალური ქსელები და სხვ.) საშუალებას აძლევს 

ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს გამოაქვეყნოს საკუთარი აზრი და შრომები დამატებითი 

სარედაქციო სამუშაოების გაწევის გარეშე, პროფესიონალთა აზრის გათვალისწინების 

გარეშე. ამგვარად ვრცელდება და მიმოქცევაში შემოდის ახალი ან ახლად აღმოჩენილი 

ტერმინები და მყარად მკვიდრდება ახალი თაობის მკვლევართა ლექსიკონში. 

4 გუჯეჯიანი როზეტა თედო სახოკიას „ციმბირული 

მოგონებანი“, როგორც 

ეთნოგრაფიული წყარო. 

10 მაისი, 2018. თბილისი 

მოხსენებაში განხილულია თედო სახოკიას მეცნიერული მემკვიდრეობა. ის გახლდათ 

პირველი ქართველი სწავლული ეთნოლოგი/ანთროპოლოგი, ლექსიკოგრაფი, მთარგმნელი, 

მწერალი. მოხსენების ძირითადი თემაა თედო სახოკიას არქივში (ლიტერატურის მუზეუმი) 

დაცული ხელნაწერი (1931 წლისა) სახელწოდებით „ციმბირში. მოგონებანი 1905 წლის 

რევოლუციის დროიდან“, როგორც ეთნოგრაფიული წყარო. ხელნაწერის სამი თავი 1939 

წელს გამოქვეყნდა „მნათობში“. ხელნაწერის სრულად გამოქვეყნდა 2012 წელს. ცნობილია, 

რომ თედო სახოკია სტუდენტობის წლებშივე ჩაება ეროვნულ-განმათავისუფლებელ 

მოძრაობაში, რისთვისაც ის გარიცხულ იქნა ტფილისის სასულიერო სემინარიიდან. 1890-

იანი წლების დასაწყისიდან თედო სახოკია მეგობრებთან ერთად (გიორგი დეკანოზიშვილი, 

შიო დედაბრიშვილი, გორგი გვაზავა, იაკობ ფანცხავა...) ქმნის „საქართველოს 

თავისუფლების ლიგას“. ამ ეროვნული საქმის გამო ახალგაზრდათა ჯგუფს აპატიმრებენ, 

გამოძიება გრძელდებოდა სამი წელი და შემდეგ ისინი გათავისუფლდნენ, მაგრამ დარჩნენ 

პოლიციის მეთვალყურეობის ქვეშ.  

სწავლისა და მეცნიერული კვლევა-ძიების პარალელურად, თედო სახოკია აგრძელებს 

ეროვნულ მოძრაობასთან თანამშრომლობას. 1902 წელს პარიზში იკირბებიან თედო სახოკია, 

არჩილ ჯორჯაძე, გიორგი დეკანოზიშვილი და იწყებენ სოციალისტ-ფედერალისტთა 

პარტიის გაზეთის გამოცემას: გაზეთი „საქართველო“ 1905 წლამდე გამოიცემოდა და 

ვრცელდებოდა საქართველოშიც. მოღვაწე ქართველთა მიზანი იყო მიმიდნარე მსოფლიო 

პროცესების საქართველოსათვის სასარგებლოდ გამოყენება და საქართველოს 

გათავისუფლება რუსეთის იმპერიისაგან. მსოფლიოში მიმდინარე სხვადასხვა გარემოებათა 

დამთხვევით, ამ დროს შედარებით ხელსაყრელი ვითარება იყო შექმნილი ეროვნული 

მოძრაობის გაძლიერებისათვის. 1905 წლისათვის, გიორგი დეკანოზიშვილის მონდომებით, 

ფინანსებით, შეძენილ იქნა გემი და იარაღი, რაც უნდა ჩატანილიყო საქართველოში და 

დაწყებულიყო ქართველთა ბრძოლა სამშობლოს გათავისუფლებისათვის. გაზაფხულზე 

საქართველოში ნიადაგის მოსამზადებლად გაზავნილ იქნა თედო სახოკია. ოქტომბერში გემი 

„სირიუსი“ იარაღით დატვირთული ამსტრდამიდან ფოთისაკენ გაემგზავრა. გემი ფოთს 22 

ნოემბერს მიადგა. „ოხრანკა“ საქმის კურსში იყო დ აატიურად ცდილობდ აგემისა და 

შეთქმულების დაპატიმრებას. თედო სახოკიამ და მისმა მეგობრებმა მაინც მოახერხეს 

იარღაის ნაწილის გადატანა ნავებზე და ნავებით შეიტანეს საქართველოში. დაჭერილ იქნენ 

მენავეებიც და თედოს სახოკიაც.  

ამა სმოჰყვა დაკავებულთა გაციმბირება, ჯერ გაასამართლეს და გააციმირეს მენავეები: 
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ზოსიმე ხუბუა, კირილე კორშია, ელიზბარ ჩარტია... თედოს სასამართლოს განჩინების 

გამოგზავნა  კარგა ხნით გაგრძელებულა და ამ პერიოდში თედომ შემოირა აფხაზეთის 

ნაწილი და მოიპოვა დიდიძალი ეთნოგრაფიული მასალა, რაც შემდგომ მის შესანიშნავ 

წიგნებში აისახა („მოგზაურობანი“). თედო სახოკიას სამუდამო კატორღა (ირკუტსკის 

მხარეში) მიუსაჯეს და გადაასახლეს. აი, სწორედ ეს რთული ისტორია არის აღწერილი 

წიგნში.  ქრონოლოგია: 1908 წლის ღვინობისთვე – 1909 წლის მაისი. წიგნში აღწერილი 

არაერთი პოლიტიკური ფაქტი, პროცესი, სოციალური გარემო და ყოფითი ნიუანსები ფრიად 

მნიშვნელოვანი წყაროა ისტორიკოსთა და ეთნოლოგთათვის. აღწერილი მასალის 

დიაქრონული ჭრილი: ფოთი, სოხუმი, ქუთაისი, ბათუმი, ურთულესი გზა ციმბირისაკენ, 

გზადაგზა აღწერილი ციხეები (როსტოვის, რიაჟსკის), გემები, მატარებელი, ციმბირი. 1909 

წელს თედო სახოკია ახერხებს გამოქცევას და ამ ნაწილშიც დიდძალი საგულისხმო 

ინფორმაციაა მოცემული. ამრიგად, თედო სახოკიას „ციმბირული მოგონებანი“ უძვირფასესი 

წყაროა 1900-იანი წლების სოციალური კულტურულ-სოციალური ვითარების შესასწავლად 

და მას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმდორინდელი ყოფითი რეალიების 

რეკონსტრუირებისათვის.  

 

5 გუჯეჯიანი როზეტა  ქართველები თურქეთში.   21 მაისი, 2018, 

თბილისი.  

საჯარო ლექცია შეეხებოდა  ეთნიკურ ქართველთა კომპაქტური განსახლების არეალს 

თურქეთში, განხილულ იქნა თურქეთელი ქართველების ყოფისა და კულტურის ძირითადი 

მახასიათებლები, თანამედროვე სოციო-კულტურული პროცესები. 

 

6 გუჯეჯიანი როზეტა "კულტურული პარალელები 

ქართველთა (სვანთა) და 

ყარაჩაელთა/ბალყარელთა 

ყოფაში.“ 

25 სექტემბერი, 2018, 

თბილისი 

საჯარო ლექციაზე განხილულ იქნა ქართული და მალყარულ/ყარაჩაული კულტურული 

ურთიერთობების ისტორია, გაანალიზებულ იქნა ტრადიციული ყოფისა და კულტურის 

ძირითადი მახასიათებლები და თანამედეროვე ვითარება. 

 

7 გუჯეჯიანი როზეტა „სუანეთის ერთობილი ხევის“ 

საისტორო დოკუმენტები და 

სვანეთის სოციო-

კულტურული სტრუქტურა 

XIII-XVსაუკუნეებში. 

28 სექტემბერი, 2018, 

თბილისი 

  

 

სვანეთში შემონახულია ადგილზე შექმნილი მდიდარი საისტორიო  წერილობითი წყაროები, 

რომელთა ერთი ნაწილი პირობითად ჯგუფდება „სუანეთის ერთობილი ხევის“ 

დოკუმენტებად. ამ ჯგუფში მოქცეულ საბუთთა  ქრონოლოგია მოიცავს  XIII–XV 

საუკუნეებს, რის შემდეგაც სვანეთის ხევი იშლება სამ ერთეულად: ბალსზემო სვანეთად, 

ბალსქვემო სვანეთად და ქვემო სვანეთად.  

„სუანეთის ერთობილი ხევის“ საბუთები შედგენილია ადგილზე, ძირითადად, 

იმდროინდელი სვანეთის სულიერ და სოციალურ ცენტრში – სეტის წმიდა გიორგის 

მონასტერში. დოკუმენტთა დიაქრონული არეალი ვრცელდება ზემო სვანეთზე 

(ამაჟამინდელი ადმინისტრაციული დაყოფით მესტიის მუნიციპალიტეტზე).  

„სუანეთის ერთობილი ხევის“ საბუთები მნიშვნელოვანი წყაროა შუასაუკუნეების 

საქართველოს სამრთლებრივი მოწყობის, სოციალური სტურქტურის, იერარქიული კიბისა 
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და სხვა საკითხების კვლევისათვის. იგი ძვირფას ინფორმაციას იძლევა 

წყაროთმცოდნეობითი და პალეოგრაფიული  მონაცემების ბაზისთვისაც.  

ამ საბუთებში მოჩანს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური და 

კულტურული პროცესების ლოკალური ვარიანტი: სვანეთის  საზოგადოების სოციალური 

სტრუქტურა, მიმდინარე ცვილებები, სამეფო ხელისუფლების მიერ დანიშნულ მოხელეთა 

სოციალური სტატუსი, ხევის/თემისა და მისი სულიერი ცენტრის ურთიერთმიმართება, 

ხევის/თემის  ბრძოლა ტრადიციული მართლწესრიგის შენარჩუნებისათვის და ხევის/თემის 

რჩეულ პირთა „ჩენილთა“ როლი საზოგაოდოებრივ პრობლემათა მოგვარების საქმეში და 

სხვ. 

სვანეთის საისტორიო დოკუმენტთა ამ კონკრეტული ნაწილის ეთნოლოგიური კვლევა 

საშუალებას გვაძლევს გამოვავლინოთ XIII–XV საუკუნეების სვანეთის საზოგადოების 

ძირითადი სოციო-კულტურული მახასიათებლები: სწრაფვა ქვეყნის (საქართველოს) 

ერთიანობის შენარჩუნებისა და განვითარებისათვის;  ერთგულება ეკლესიისადმი, როგორც 

ტრადიციული სამრთლებრივი სისტემისა და ცხოვრების წესის განმსაზღვრელი 

მექანიზმისადმი; ქართული სახელმწიფო სამართლის უაღრესად განვითარებული სახეობის 

არსებობა მთიან მხარეში; თემის ყოველი წევრის მნიშვნელობა სოციუმისათვის;  

სოციალური სოლიდარობის ჰუმანური ფორმები და სხვა. 

 კონკრეტულ წყაროთა მონაცემები შედარებულია მოგვიანო ხანის სხვა წერილობით 

დოკუმენტებთან და ეთნოგრაფიულ რეალიებთან, რის საფუძველზეც გამოვლენილია 

სვანეთის საზოგადოების სოციო-კულტურული განვითარების დინამიკა და მისი მიმართება 

ზოგადად საქართველოს ისტორიულ ვითარებათან.   

  

 

8 გუჯეჯიანი როზეტა  ტრადიციული ქართული 

ხალხური დღესასწაული 

კულტურული 

მემკვიდრეობის კონტექსტში. 

2-3 ნოემებრი, 2018, 

თბილისი 

  

 

მოხსენებაში გაანალიზებულია სვანეთში არსებულ ქართულ ხალხურ დღესასწაულთა  

თანმიმდევრობა, მათი ძირითადი არსი,  გამოვკვეთილია დღესასწაულთა ძირითადი 

მახასიათებლები და გაანალიზებულია მათი გენეზისი.  აღწერილია ზოგიერთ ის დღეობა, 

რომელიც ახლახან შეიქმნა და გამოკვეთილია დღესასწაული, როგორც ეროვნული 

კულტურული მემკვიდრეობის ფაქტი. 

 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

ხუციშვილი ქეთევანი  “საზღვრების გადაკვეთა და 

კომუნიკაციის სფეროები 

კონფლიქტის ზონაში: 

ქართულ-აფხაზური 

სასაზღვრო ზოლი” (Crossing 

borders and fields of 

Communication in Conflict 

zone: Georgian-Abkhazian 

borderline)  

28 თებერვალი-3 მარტი, 

ბერლინი, გერმანია 
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კომუნიკაცია ადამიანთა  საზოგადოების არსებობისა და შემდგომი განვითარების 

წინაპირობაა. ერთი მხრივ აუცილებელია ინფორმაციის გადაცემა, მეორე მხრივ 

სასიცოცხლო მნიშვნელობას სოციალური კავშირების არსებობა იძენს, ამ დროს ხდება 

ინფორმაციული ზემოქმედება უშუალო ან ირიბი კონტაქტების მეშვეობით. ეს 

კონტაქტები შეიძლება იყოს: პირდაპირი შეხვედრები და გაცვლა ან სხვადასხვა მედიის 

საშუალებით ირიბი კავშირების დამყარება. მოხსენებაში ქართულ-აფხაზური 

ურთიერთობების მაგალითია განხილული ეტნოგრაფიული მასალის საფუძველზე და 

წარმოჩენილია ურთიერთობათა ვექტორები. 

 

2 ხუციშვილი ქეთევანი Communication in a Conflict zone: 
The Georgian-Abkhazian 
borderline 

24-26 მაისი, 2018 

ესტონეთი, ტარტუ, 

მოხსენებაში განხილულია საკომუნიკაციო არხები ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში. 
ყურადღება გამახვილებულია დე-ფაქტო საზღვრის გაჩენამ ერთი ეთნო-კულტურული 
ჯგუფის წარმომადგენელთა ყოფაზე მძიმე გავლენა იქონია. ამასთან, მიუხედავად 
სიძნელეებისა ურთიერთობები არ გაწყვეტილა და ფორმალური თუ არაფორმალური 
არხები დღემდე ფუნქციონირებენ. 
 

3 ხუციშვილი ქეთევანი  “Research of Georgian-Turkish 

relationships (TSU Institute of 

Ethnology)” 

2018 წლის 27-29 

ოქტომბერი, თურქეთის 

რესპუბლიკა, ქ. 

არზრუმი 

ქართულ-თურქული ურთიერთობები ყოველთვის იყო ქართველ მეცნიერთა 

ინტერესის საგანი. ისტორიკოსები, ეთნოგრაფები, ლინგვისტები და სხვა დისციპლინების 

წარმომადგენლები ამ საკითხს სხვადასხვა პერსპექტივით იკვლევენ. ქართველ 

მკვლევართათვის განსაკუთრებით საინტერესოა თურქეთის რესპუბლიკაში მცხოვრებ 

ეთნიკურ ქართველებთან დაკავშირებული საკითხების კვლევა. სხვადასხვა სამეცნიერო 

ცენტრებთან ერთად ამ მიმართულებით კვლევა მიმდინარეობს ივანე ჯავახიშვილის 

სახლეობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის ინსტიტუტშიც. 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 1939 წელს დაარსებული ეთნოგრაფიის კათედრის მემკვიდრეა. 

ეთნოლოგურ კვლევებს ხანგრძლივი და მრავალფეროვანი ისტორია აქვს. სხვა საკიტხებთან 

ერთად 2006 წლიდან ინსტიტუტის სამეცნიერო კვლევების ფარგლებში იწყება თურქეთში 

მცხოვრები ეთნიკური ქართველების ყოფის, ტრადიციული ეთნიკური, რელიგიური და 

სამეურნეო მახასიათებლების შესწავლა. კომპლექსური კვლევის ძირითადი 

მიმართულებებია: ყოველდღიური ყოფის ელემენტები, მიგრაციული პროცესები, სულიერი 

კულტურა, ხალხური დღესასწაულები, ტრადიციული ყოფის ტრანსფორმაცია და სხვ.. 

ეთნოგრფიულად შესწავლილია ართვინისა და არზრუმის, ასევე თურქეთის ცენტრალური 

და შავი ზღვის რაიონები. არსებული ინფორმაცია და ახალი ეთნოგრაფიული მასალა გახდა 

საფუძველი ინსტიტუტის სასწავლო პროგრამის ფარგლებში შექმნილიყო ახალი სასწავლო 

კურსი - “ქართველები საზღვარგარეთ”, რომელშიც დიდი ადგილი სწორედ თურქეთში 

მცხოვრებ ქართველებს ეთმობა. ამ საკითხებზე ინსტიტუტის ეგიდით ეწყობა 

კონფერენციები, სემინარები და საჯარო ლექციები. მიმდინარე საკვლევ პროექტთა შორის 

აქტიურად მუშავდება პროექტი: “თურქეთის რესპუბლიკაში მცხოვრები ეთნიკური 

ქართვლების თანამედროვე ყოფა და კულტურა”. ასეთი კვლევები ახალი ცოდნის 

დაგროვებას და რეგიონში არსებული სიტუაციის რელისტურ აღქმას უწყობს ხელს. ეს 
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საკითხებია განხილული სტატიაში. 

4 ხუციშვილი ქეთევანი Crossing the de facto borderlines 

between Gali and Zugdidi 

municipalities” “დე ფაქტო 

საზღვრის გადაკვეთა გალისა 

და ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტებს შორის” 

29-30 ნოემბერი, 2018 

ბერლინი, გერმანია, 

მოხსენებაში განხილულია გალისა და ზუგდიდის მოსახლეობის ეკონომიკური 
ურთიერთობები კონფლიქტის შემდგომ. საბაზრო კავშირები, საქონლის მიმოქვევის 
ვექტორები და ეკონომიკური ქსელების აგების მახასიათებლები.  
 

5 გუჯეჯიანი როზეტა   Georgia on the edge between 

the West and East. 

5-6 ივნისი, 2018, 

პოზნანი, პოლონეთი 

 

 

საქართველო გეოგრაფიულად კავკასიის რეგიონის ნაწილია. ცნობილია, რომ ხელსაყრელი 

გეოგრაფიული მდებარეობა და საქართველოს სწრაფვა დასავლური ცივილიზაციისაკენ 

აპირობებდა საქართველოს მუდმივ ჩართულობას/მონაწილეობას ევრაზიის 

გზაჯვარედინზე/გასაყარზე მიმდინარე/არსებულ პოლიტიკურ, სავაჭრო-ეკონომიკურ და 

კულტურულ პროცესებში. კავკასიის რეგიონი დღეისათვის არის მრავალეთნიკური და 

რელიგიურ-კულტურულადაც მრავალფეროვანი. მიუხედავად ეთნიკური და კულტურული 

მრავალფეროვნებისა, კავკასიელ ხალხთა ხანგრძლივი თანცხოვრების შედეგად რეგიონში 

არსებობდა სოციალურ, სავაჭრო-ეკონომიკურ  და კულტურულ ურთიერთობათა 

ტრადიციულად ჩამოყალიბებული ფორმები, რომლებიც ქმნიდნენ მშვიდობიანი 

თანაარსებობის პირობებს. რეგიონის პოლიტიკური, ეთნიკური და რელიგიური ვითარება 

მკვეთრად შეიცვალა რუსეთის იმპერიის დამპყრობლური პოლიტიკის შედეგად. ეს პროცესი 

იყო ხანგრძლივი – შედეგად მკვეთრად შეიცვალა ვითარება კავკასიაში, მის როგორც 

სამხრეთ, ასევე ჩრდილოეთ ნაწილში. საქართველოს ისტორიული როლი და ადგილი 

კავკასიის რეგიონში ავლენს მის დიდ მნიშვნელობას ზოგადად კავკასიის განვითარებისა და 

მშვიდობის შენარჩუნების საქმეში. ისტორიის ყველა ეტაპზე ვლინდება ქართული 

სახელმწიფოების, ქართველ მონარქთა, ქართველ კულტურის მოამაგეთა ღვაწლი და 

მუდმივი მცდელობა რეგიონის ევროპული მომავლისათვის (ისტორიული რაკურსი: 

ელინიზმის ხანა, შუასაუკუენეები, XIX-XX საუკუნეები). თვით რუსიფიკაციის პირობებშიც 

კი ქართველი მწერლები, საზოგადო მოღვაწეები და სასულიერო პირები ზრუნავდნენ 

კავკასიელ ხალხთა შორის  წერა-კითხვის გავრცელების, ქრისტიანული კულტურის 

დამკვიდრებისა და ზოგადად კულტურის დონის ამაღლებისათვის.  

თანამედროვე ვითარებაზე დაკვირვებაც ავლენს საქართველოს სწრაფვას ევროპული 

სტრუქტურებისაკენ და მასთან კულტურული ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების 

ტენდენციას. ამასთანავე, ხანგრძლივი ისტორიის მქონე ქართულ კულტურაში შემოსული და 

დამკვიდრებულია აღმოსავლური კულტურის არაერთი ელემენტი და შეინიშნება ბევრი 

კულტურული პარალელი ძველ ცივილიზაციებთან (შუმერები, ხათები, ასურელები, 

სპარსელები, ხურიტები, ურარტუელები), რაც ეთნოგრაფიულ მასალაშიც კი მოჩანს. 

შესაბამისად, საქართველოში სახეზე გვაქვს აღმოსავლურ და დასავლურ ცივილიზაციათა 

ერთგვარი სინთეზი, რაც ჩვენს დროშიც  ქართული კულტუურის, როგორც ღია და სიახლის 

მიმღები კულტურის, ერთ-ერთი მთავარი ნიშანია. 
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6 გუჯეჯიანი როზეტა Traditional being and culture of 

ethnic Georgians in 

Parkhlistskali Valley  

(Republic of Turkey, Yusufeli 

District) 

27-29 ოქტომბერი 2018, 

არზრუმი, თურქეთი 

 

პარხლისწყლის ხეობის ქართველთა კომპაქტური დსახლებები მდებარეობს  თურქეთის 

რესპუბლიკაში, ართვინის რეგიონის იუსუფელის რაიონში. ისტორიული გეოგრაფიის 

მიხედვით ეს მხარე მოქცეული იყო ამიერტაოს შემადგენლობაში.  ეთნიკური ქართველები ამ 

მხარის ავტოქტონები არიან. გეოგრაფიულად პარხლისწყლის ხეობა მრავალფეროვანი 

ლანდშაფტითა და შესაბამისი კულტურულ-სამეურნეო ყოფით ხასიათდება. დასახლების 

ტიპი ტრადიციული ქართული და მას ქართულ ეთნოლოგიურ ლიტერატურაში ეწოდება 

„ხევისპირული“. პარხლისწყლის ხეობის შესახებ შემონახულია მწირი საისტორიო ცნობები, 

რომელთა მიხედვითაც ტაოს ეს ნაწილი ფეოდალ კავკასიძეთა სამფლობელოდ ითვლებოდა.  

XIX საუკუნეში პარხლისწყლის ხეობის ქართველთა შესახებ პირველი მოგვითხრობს გიორგი 

ყაზბეგი (1874 წ), შემდეგ – ექვთიმე თაყაიშვილი.   

ჩემი კვლევა ეყრდნობა საისტორიო წყაროებსა და საკუთარ საველე-ეთნოგრაფიულ მასალას, 

რომელიც მოვიპოვე 2007-2014 წლების განმავლობაში პარხლისწყლის ხეობაში 

განხორციელებულ ექსპედიციათა შედეგად. დღევანდელი ინფორმაციით პარხლისწყლის 

ხეობაში ეთნიკურად ქართველებითაა დასახლებული სამი დიდი თემი:  „ხევაი“,  ქობაი და  

ბალხი. თითოეული ეს თემი რამდენიმე სოფლის, ხოლო სოფლები, თავის მხრივ, 

უბნებისაგან (მაჰალე//მეჰელე) შედგება. პარხალის ხეობაში არის სოფელთა სხვა ჯგუფებიც, 

სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილის ეთნიკური შემადგენლობა შეცვლილია, მაგრამ ჯერ 

კიდევ ცხოვრობენ ქართველები. ეს სოფლები უშუალოდ მდინარე პარხლის ხეობაში 

მდებარეობს, ამიტომ მათ პირობითად პარხლის თემს ვუწოდებთ. პარხლისწყლის ხეობის 

როგორც ქართველებით დასახლებულ, ასევე სხვა სოფლებშიც, ძირითადად, ქართული  

ტოპონიმიკა ფიქსირდება. ადგილობრივ ქართველთა შორის შემორჩენილია ქართული 

იდენტობა. საშუალო ასაკისა და ხანდაზმულმა ქართველებმა იციან ქართული. 

ახლაგზრდათა შორის – ნაწილმა, ხოლო მოზარდთა შორის  მხოლოდ მცირე ჯგუფებმა 

იციან ქართთული. ეთნოგრაფიული მახასიათებლებით  პარხლისწყლის ხეობის ქართველთა 

ყოფა-ცხოვრება ტიპოლოგიურად მსგავსია ჯავახეთისა (საქართველო) და ზემო აჭარის 

(საქართველო) ყოფა-ცხოვრებისა. ადგილობრივთა შორის შემონახულია 

ისტორიული/კულტურული  მეხსიერების ბევრი ფაქტი: წარღვნის მითის ლოკალური 

ვარიაციები, ხსოვნა წმიდა თამარ მეფისა, რუსეთ-თირექთის ომების ანარეკლი და სხვ. 

შემონახულია ტრადიციული ქართული სტუმარ-მასპინძლობა, ქართული ეტიკეტი, ასაკით 

უფროსისა და ქალისადმი პატივისცეემისა გამოხატვის ტრადიციები. ზოგიერთი ქართული 

ტრადიცია ტრანსფორმირებულია და სეცვლილია რელიგიური სწავლების ან სოციალურ-

ეკონომიკური დინამიკიდან გამომდინარე: ნათესაობის ფორმები, ქორწინებისა და 

დაკრძალვის წესები, ონომასტიკონი, გვართა სისტემა და სხვა. 

მოხსენებაში წარმოდგენილია ადგილობრივ ქართველთა სოციალური, სამეურნეო და 

სულიერი კულტურის ძირითადი ეთნოგრაფიული მახასიათებლები. აღწერილი იქნება 

განსახლების არეალი, დასახლების ტიპი, საცხოვრებელი და სამეურნეო ნაგებობანი, 

მეურნეობის ძირითადი ფორმები (მესაქონლეობა, მიწათმოქმედება, ხელოსნობა, ხალხური 

ტრანსპორტი), მიგრაციული პროცესები, სოციალური სოლიდარობის ფორმები, ხალხური 

დღეობები, კვებითი სისტემა და სხვ. 
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ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული 

ვერსიის  

(CD-დისკი) სახით. 

      ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით “არ შეფასდა”. 



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება: 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება: 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვიზუალური ხელოვნების სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტი  

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით:  

ასოც პროფ.  ლევან სილაგაძე (ხელმძრვანელი), ასოც. პროფ. მერაბ კოკოჩაშვილი, ასისტ. 

პროფ. ვლადიმერ ასათიანი, ასისტ. პროფ. ლელა წიფურია  

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერერთობლივადშესრულებული სამეცნიერო-

კვლევითიპროექტები 

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

(ვიზუალური ხელოვნების მიმართულების პროფესურისათვის ასევე ალბომების გამოცემა 

/ფილმის/კლიპის გადაღება, სცენარის დაწერა) 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ლევან სილაგაძე ტაო-კლარჯეთის ციხე-

სიმაგრეები; 

ჩანახატები და 

მხატვრული 

რეკონსტრუქციები 

978-9941-479-06-9 

თბილისი 2018  

გამომცემლობა 

„ნეკერი“ 

179 

2 ჯეკ ლონდონი 

მხატვარი : 

ლევან სილაგაძე 

დიდი სახლის პატარა 

დიასახლისი 

მარტინ იდენი 

978-9941-29-142-5 

თბილისი 2018  

გამომცემლობა 

„პალიტრა L” 

ილუსტრაციები 

გვერდებზე:  

4,103,385,294,431,607 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ტაო-კლარჯეთის ციხე-სიმაგრეები; 

ჩანახატები და მხატვრული რეკონსტრუქციები 

ალბომში შესულია 2013-2017 წლებში განხორციელებული პროექტის – „ტაო-კლარჯეთის 

ქართული ციხე-სიმაგრეები“ – ფარგლებში შესრულებული გრაფიკული ნამუშევრების დიდი 

ნაწილი, რომელიც ადგილზე შესრულებულ ჩანახატებს და მხატვრული რეკონსტრუქციის 

ვერსიებს წარმოადგენს. 

წიგნი განკუთვნილია სტუდენტებისთვის, ტაო-კლარჯეთისა და ქართული ისტორიის, 

კულტურული მემკვიდრეობის საკიხებით, მხატვრობით  დაინტერესებული საზოგადოებისთვის. 

სამეცნიერო პროეტში, რომლის ძირითადი მიზანი ამჟამინდელი თურქეთის ტერიტორიაზე 

ისტორიული ქართული ციხესიმაგრეების შესწავლა იყო - ავტორის ამოცანას ამ ობიექტების მხატ-

ვრულ-ვიზუალური იერ-სახის დადგენით და მათი გრაფიკული გამომსახველობითი საშუალებ-

ებით წარმოდგენით, ილუსტრაციული სახის შექმნით განისაზღვრებოდა. 

სამ განზომილებიანი სივრცის აღქმა და მისი ორ განზომილებიან სასურათე სიბრტყეზე 

გადმოცემა ნახატის შექმნის, კომპოზიციური სქემის გადაწყვეტის საბაზისო ამოცანაა. რაკურსი-

დან გამომდინარე, ჰორიზონტის ხაზთან მიმართებაში, სწორად აგებული სქემა და შემდეგ ფორ-

მის შუქ-ჩრდილული დამუშავება ქმნის სასურველ ილუზიას – ამ თვალსაზრისით მკვეთრად გა-

მოხატული მთიანი, კლდოვანი რელიეფი და მას მოჭიდებული ციხეები და კოშკები, ჩემი აზრით, 

ნაყოფიერი და შესანიშნავი ვიზუალური მასალაა. როგორც ვთქვით, ციხის აგებისას, მისი სიმტკი-

ცის უზრუნველყოფის ამოცანიდან გამომდინარე, რელიეფთან მორგება ძალიან მნიშვნელოვანია – 

ეს კარგად ჩანს, როდესაც პლენერზე ჩანახატების კეთებით, შემდეგ არქიტექტორის მიერ შესრუ-

ლებულ გეგმებთან და ჭრილებთან შეჯერებით, გრაფიკული გამომსახველობითი საშუალებებით, 

მხატვრული რეკონსტრუქციის ვერსიის შექმნას ცდილობ. ამ დროს მნიშვნელოვანია რამდენიმე 

ასპექტის გათვალისწინება და თითოეულის კომპონენტების შეძლებისდაგვარად ოპტიმალურად 

დაკავშირება: რაკურსის შერჩევისას, ციხის გეგმის და სივრცული კონფიგურაციის მიხედ-

ვით საბოლოო ფორმის თვალსაჩინოდ წარმოჩენის მიზანი, შეიძლება ყველაზე მოხდენილ, შთამ-

ბეჭდავ ხედს დაუპირისპირდეს, მთავარი ობიექტის (ამ შემთხვევაში ციხის, თუ ტაძრის) დეტა-

ლურად წარმოდგენისთვის სასურათე სიბრტყის მაქსიმალურად ათვისება – სურათის კომპოზი-

ციურ-სქემატური და სივრცული გადაწყვეტის სასურველ მხატვრულ ვერსიას. ასეთი სამუშაო რე-

ჟიმი საკმაოდ რთულია, მაგრამ ძალიან საინტერესო. მთელი სამუშაო ციკლის მანძილზე ორასორ-

მოცდაათამდე სურათი შესრულდა; ეს ცოტა ნამდვილად არ არის, მაგრამ თემატიკა იმდენად არ-

ის ემოციურად დამუხტული, ვიზუალური მასალა და მისი ისტორია იმდენად მდიდარია, რომ 

ძალიან ძლიერ იმპულსს იძლევა შემდგომი შემოქმედებითი მუშაობისთვის. 

თითოეულ ნახატთან  ქართულ და ინგლისურ ენაზე მითითებულია ძეგლების 

ისტორიული სახელწოდებები, ხოლო ფრჩხილებში აღნიშნულია მათი გვიანდელი პერიოდისა 

და თანამედროვე თურქული სახელწოდებები.   

 

 

დიდი სახლის პატარა დიასახლისი 

მარტინ იდენი 

წიგნი  გამოიცა პროექტის „პალიტრა კლასიკა“ ფარგლებში, რომელიც მოიცავს ქართული და 



5 
 

უცხორი კლასიკური ლიტერატურის ნაწარმოებებს. მხატვარი პროექტის დაწყებიდან ჩართულია 

ილუსტრირებაში - წინა წელს შექმნილია ილუსტრაციები ვიქტორ ჰიუგოს და ალექსანდრ 

დიუმას ნაწარმოებებისთვის, 2018 წელს შესრულდა ილუსტრაციები დოსტოევსკის რომანისთვის 

„ძმები კარამაზოვები“ და ჰომეროსის „ილიადასთვის“. წიგნები  მზადდება გამოსაცემად. 

 

№ ავტორი/ავტორები  
  

1 

 

მერაბ კოკოჩაშვილი 

 

,,ასი“ -  მხატვრულ 

დოკუმენტური  ფილმი  

სამხატვრო ხელმძღვანელი 

,დამდგმელი რეჟისორი. 

 

პრემიერა  

პრეზიდენტის 

სარეზერვო 

ფონდში და 

საზ.მაუწებლის 1 

არხზე -ნოემბერი. 

 

 

2 მერაბ კოკოჩაშვილი დოკუმენტური ფილმი  

,, შალვა ნუცუბიძე“ -

სამხატვრო ხელმძღვანელი 

და წამყვანი 

. 

პრემიერა  

14 დეკემბერი თსუ 

და საზ. 

მაუწყებელი 

 

 

 

 

 

 

3 ლელა წიფურია დოკუმენტური ფილმი 

"აქ, მუზეუმში"  შალვა 

ნუცუბიძის სახლ-მუზეუმის 

შესახებ 

  

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

 

ლელა წიფურია  

„ჟანრთა 

მრავალგვარობა 

თბილისის 

საერთაშორისო 

თეატრალურ 

ფესტივალზე“, 

„თეატრი“ 

თბილისი, 

საქართველოს 

თეატრალური 

საზოგადოება 

8 

2 ლელა წიფურია 2018 უილიამ 

შექსპირის 

„ქარიშხლის“ 

ინტერპრეტაცია, 

შექსპირი 400, 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

კრებული.  

 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. შოთა 

რუსთაველის 

სახელობის 

სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, 

გამომცემლობა 

უნივერსალი, 

თბილისი 2018  

8  

(გვ.130-138) 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

უილიამ შექსპირის „ქარიშხლის“ ინტერპრეტაცია 

უილიამ  შექსპირის „ქარიშხალი“ გენიალური დრამატურგის ბოლო პიესაა და მას შექსპირის 

ანდერძსაც უწოდებენ.  „ქარიშხალი“ არაერთი თანამედროვე თეატრის რეპერტუარშია 

წარმოდგენილი. თბილისის საერთაშორისო თატრალურ ფესტივალზე ნაჩვენები  იყო უილიამ 

შექსპირის „ქარიშხლის“ სილვიო პურკარეტესეული ინტერპრეტაცია. მსოფლიოში 

სახელგანთქმული რუმინელი რეჟისორის სპექტაკლები ორი წლის წინ პირველად იხილა 

თბილისელმა მაყურებელმა. მაშინ ორი დადგმა იყო ნაჩვენები: სამუელ ბეკეტის „გოდოს 

მოლოდინი“ და ჯონათან სვიფტის  „გულივერის მოგზაურობა“. სწორედ ეს  უკანასკნელი იყო 

სრულიად შოკისმომგვრელი, ტრაგიზმით სავსე და ულამაზესი წარმოდგენა, რომელმაც 

ქართველი თეატრალები დიდი რუმინელი რეჟისორის თაყვანისმცემლებად აქცია. 

სილვიო პურკარეტესგან არავინ ელოდა იმგვარ დადგმას, სადაც სტანდარტული ხედვა ან 

გადაწყვეტა იქნებოდა წარმოდგენილი. რეჟისორსვე ეკუთვნის შექსპირის პიესის ადაპტაცია. 

რუმინელების წარმოდგენა იყო ანტიშექსპირიც და ამავე დროს უაღრესად შექსპირისეულიც 

ერთდროულად. სახელგანთქმულ კრაიოვას მარინ სორესკუს ეროვნულ თეატრში 

განხორციელებული შექსპირის  ბოლო პიესა ტრგიკომედიის ჟანრს განეკუთვნება. თუმცა, უნდა 

ითქვას, რომ სპექტაკლში კომიკური ძალზე ცოტა იყო. სპექტაკლის ვიზუალური გადაწყვეტისას 

უმთავრესი რეჟისორისა და მხატვრის მიერ ქარიშხლის გათამაშება იყო- ქარიშხლის, რომელიც 

შექსპირის პიესის სათაურია და რომლის მეშვეობითაც ხდება ყველაფერი. წარმოდგენაში 

პერიოდულად სცენის სიღრმეში განთავსებული კარებიდან ჰაერის ძლიერი ნაკადი იჭრებოდა. 

ნაკადს თან მოყვებოდა უამრავი ქაღალდი და მტვერი. ქარიშხლის ნაკადი ათამაშებდა სცენის 

სივრცეში პროსპეროს წიგნებს-იგი ხომ სწორედ ამ ჯადოსნური წიგნების წყალობით გახდა 

გრძეული. ქაღალდის ფაქტურა დომინირებდა პერსონაჟების კოსტიუმების გადაწყვეტაშიც. 

ქარიშხალი, წიგნები და ფურცლები - ამ სამ ელემენტზე იგებოდა უპირატესად წარმოდგენის 
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ვიზუალური ეფექტები.  

სპექტაკლში ძირითადი  ანტიშექსპირული სვლა მშვენიერი მირანდასა და ველური კანიბალის 

სიმბიოზი იყო ერთ სხეულში; ძალზე საკამათო გადაწყვეტა, რომელმაც  

არაერთგვაროვანი მოსაზრებები გამოიწვია მაყურებელშიც და სპეციალისტებშიც.  მოხსენებაში 

განალიზებული რუმინელი რეჟისორის დადგმა,   თეატრმცოდნეების განსხვავებული 

მოსაზრებები პურკარეტესეული ინტერპრეტაციის შესახებ. 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი

, გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ლევან 

სილაგაძე 

ვლადიმერ 

ასათიანი 

სახვითი 

ხელოვნების  (ხატვა)  

სწავლება -   მიზნები 

და მეთოდიკა 

საუნივერსიტეტო 

უმაღლეს 

სასწავლებლებში 

ISSN 1512 

 

სამეცნიერო 

შრომები 

XVI 

 

 

თბილისი 2018 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

http://press.tsu.ge/da

ta/image_db_innova/

XVI-redaktirebul-

PRINT.pdf 

გვ. 439-462 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

        ბოლო ხანებში ხელოვნებით დაინტერესებულ საზოგადოებაში აქტუალური გახდა 

პოლემიკა იმის შესახებ, საჭიროა თუ არა უმაღლეს სასწავლებლებში სახვითი ხელოვნების 

შესწავლისას აკადემიური ტრადიციებისა და მიდგომების ზედმიწევნით მიდევნება, თუ 

პროცესი სრულიად ლიბერალურად და თავისუფლად მიმდინარეობდეს. 

არ მიგვაჩნია რა საჭიროდ მკაცრი ნორმატიულობის დაცვა, ვფიქრობთ, რომ სახვითი 

ხელოვნების დისციპლინებს და მათ შორის ხატვას თავისი თეზაურუსი აქვს და საჭიროა 

გარკვეული ბალანსის დაცვა დისციპლინის აკადემიურ, ტექნიკურ ათვისებასა და 

შემოქმედებითი იმპულსების გამოვლენას შორის. 

http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf
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                 თსუ-ს საგრანტო პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის დროს უცხოური 

გამოცდილების შესახებ მოპოვებული მასალის ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ სახვითი ხელოვნების მნიშვნელოვანი სკოლები, ფაკულტეტები და 

განყოფილებები ძირითადად უნივერსიტეტების ბაზაზე და მათ ფარგლებში არსებობს. 

          ჩვენთვის ამის ხაზგასმა მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველოში, და ზოგადად  

პოსტსაბჭოური ქვეყნების სივრცეში, არსებობენ და წარმატებით ფუნქციონირებენ 

შედარებით ვიწრო პროფილის მქონე სპეციალური უმაღლესი სასწავლებლები, რომელთა                                                                                

ნაწილს საუნივერსიტეტო აკადემიური სტატუსი აქვთ და მათში უნივერსიტეტების მსგავსად     

დანერგილი არის ძირითადად ორსაფეხურიანი სწავლების ფორმა (ბაკალავრიატი და 

მაგისტრატურა) პრაქტიკული სახელოვნებ კურსების ფარგლებში, ხოლო სწავლების მესამე 

აკადემიური საფეხური -დოქტორანტურა ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის სფეროში 

ფუნქციონირებს. 

    ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ჩვენი შედარებითი ანალიზის სფეროს წარმოადგენს 

როგორც უცხოური საუნივერსიტეტო გამოცდილება სახვითი ხელოვნების სწავლების 

თვალსაზრისით, ისე ე.წ. სპეციალური სახელოვნებო უნივერსიტეტების გამოცდილების 

ანალიზი და კომპარატივისტიკა არსებულ ზოგადპროფილურ საუნივერსიტეტო 

გამოცდილებასთან. 

                  ჩვენი გამოკვლევის მიზანს წარმოადგენს რა, სახვითი ხელოვნების სწავლების   

ფორმირებისა და მათი ზეგავლენის შესწავლა სტუდენტთა განათლებაზე და  

ინტელექტუალურ ფორმირებაზე. პირველ ეტაპზე აქცენტს ვამახვილებთ ხატვის   შესწავლის 

ფორმებზე, ვინაიდან ხატვა არის ისტორიულად ყველაზე ხანგრძლივი ვიზუალური 

ხელოვნების სახეობა (დაახ. 30-35 ათასი წლისაა). ამ თვალსაზრისით, ხატვის უნარი 

თანამედროვე ადამიანის ცნობიერების ჩამოყალიბების უღრმესი შრეებიდან მომდინარეობს. 

გარდა ამისა, ხატვა საფუძვლად უდევს ზოგადად ვიზუალური ხელოვნების ყველა  სახეობასა 

და დარგს - სახვითი ხელოვნებიდან არქიტექტურამდე, დიზაინამდე, სცენოგრაფიამდე და 

კინოხელოვნებამდე. ხატვა ისე შეესაბამება ვიზუალური  ხელოვნების სახეობებს, როგორც 

მათემატიკა ზუსტ მეცნიერებებს, რომელზეც ამბობენ,  რომ ის მათი დედოფალია და ამავე 

დროს მოახლე. უფრო ფართოდ, გარდა    ვიზუალური  ხელოვნების სახეობათა სწავლებაზე 

სახვითი ხელოვნების და კერძოდ, ხატვის შესწავლის როლზე და ამოცანებზე მსჯელობისა, 

საინტერესოა იმის  გაცნობიერებაც და ანალიზიც, თუ რა გავლენას ახდენს სახვითი 

ხელოვნების და კერძოდ, ხატვის სწავლება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სხვადასხვა 

სპეციალობისა და კურსის სტუდენტების განათლებაზე და ინტელექტუალურ ფორმირებაზე, 

როგორც არჩევითი დისციპლინა (გათვალისწინებული იქნება არაჰუმანიტარულ 

მიმართულებათა სტუდენტების გამოცდილებაც, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ სტუდენტთა 

კონტიგენტი  ძალზე მცირეა). ზემოთქმულის განსახორციელებლად თავდაპირველად 

მივმართავთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის უნივერსიტეტებში სახვითი ხელოვნების და 

კერძოდ  ხატვის სწავლების სფეროში დაგროვილი გამოცდილების ზოგად ანალიზს. ჩვენი 

ჯგუფის მიერ ამერიკის, ევროპისა და აზიის რამდენიმე ათეული უნივერსიტეტის 

გამოცდილება იყო შესწავლილი, სახვითი ხელოვნების სწავლების სფეროში. სტატიის 

ფორმატიდან გამომდინარე, რამდენიმე ცნობილ უნივერსიტეტში არსებული, სახვითი  

ხელოვნების კურიკულუმთა, მოკლე ანალიზია მოყვანილი. 
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                 შესწავლილმა მასალამ გვიჩვენა, რომ სახვითი ხელოვნების სწავლება ფართოდაა 

გავრცელებული მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვან უნივერსიტეტებში. მეტნაკლები 

მოცულობით კურსების კურიკულუმებში გარკვეული ადგილი უჭირავს ხატვის პრაქტიკულ 

შესწავლას. ამავე დროს, აღსანიშნავია, რომ სპეციალური პროფილის მქონე უმაღლეს    

სამხატვრო სასწავლებლებს გარკვეული განსხვავება აქვთ ზოგადსაუნივერსიტეტო   

სასწავლებლების შესაბამის პროგრამებთან შედარებით, მათში ხელოვნების პრაქტიკული 

სწავლების მოდულების მოცულობის სიდიდის თვალსაზრისით. 

                 აღსანიშნავია ისიც, რომ ზემოხსენებული კუთხით გამოირჩევა პოსტსაბჭოური და 

ყოფილი სოციალისტური ბანაკის ქვეყნების უმაღლესი სამხატვრო სასწავლებლები, თუმცა 

აღნიშნული ტენდენცია დასავლეთევროპისა და ამერიკის სასწავლებლებშიც შეინიშნება. 

აღსანიშნავია, რომ ყველგან, უნივერსიტეტებში ხელოვნების პრაქტიკული შესწავლა 

მჭიდროდ არის ინტეგრირებული და კომპლექსურად მოცემული ხელოვნების თეორიულ-

კრიტიკულ სწავლებასთან, რაც ხელოვნების საუნივერსიტეტო შესწავლის სპეციფიკას 

წარმოადგენს. თსუ-ს სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ სახვითი ხელოვნების, ძირითადი 

სწავლების ფორმით შემოღებისთანავე, ის სწორედ ზემოხსენებული სპეციფიკის                 

გათვალისწინებით, თანმიმდევრულად ინერგებოდა ჩვენი უნივერსიტეტის ფარგლებში.  

                 ვფიქრობთ ჩატარებული კვლევისა და პრაქტიკული გამოცდილების  შეჯერებით 

მიღებული დასკვნები საინტერესო უნდა იყოს დარგის სპეციალისტებისათვის,    სწავლების 

სტრატეგიის განსაზღვრისა და დაგეგმვისას. 

 

 

 

 

 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსა

თაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახ

ელწოდება, 

საერთაშორისო 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 
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სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

 

Vladimer (Lado) 

Asatiani 

Catalogo Associativo 

Omagio a LEONARDO 

Di Ser Piero Da Vinci 

Accademia “Italia in 

Arte Nel Mondo” 

Brindisi, Italia 

2 

იტალიის ვიზუალური ხელოვნების აკადემია უშვებს ლეონარდო და ვინჩის „საიდუმლო 

სერობის“ (1498 წ.) 520 წლის თავისადმი და გარდაცვალების (1519 წ.) 500 წლისთავისადმი 

მიძღვნილ ასოციაციირებულ წევრთა კატალოგს, სადაც განთავსებულია ვლადიმერ ასათიანის 

ორი ფერწერული ნამუშევარი, მოკლე ბიოგრაფია და შემოქმედების დახასიათება.    

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და ნომერი/ტომი 

გამოცემისა

დგილი, 

გამომცემლო

ბა 

გვერდებისრაო

დენობა 

1 

2 

3 

Lela 

Tsiphuria 

Moral Values in 
Contemporary 
Literature and Film from 
Georgia: Journey to 
Africa and The Other 
Bank'   

THE LONDON FILM AND 

MEDIA READEER 5 

http://www.thelondonfi

lmandmediaconference.

com/   

 

London 7 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

(ვიზუალური ხელოვნების მიმართულების პროფესურისათვის გამოფენებში / 

ფესტივალებში /ვორქშოპებში /კონკურსებში  მონაწილეობა) 

 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

http://www.thelondonfilmandmediaconference.com/
http://www.thelondonfilmandmediaconference.com/
http://www.thelondonfilmandmediaconference.com/
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1 

 

ლევან სილაგაძე პერსონალური გამოფენა  თბილისი  ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის სახ. 

უნივერსიტეტის საგამოფენო 

დარბაზი. გახსნა -2018 წლის 8 

ივნისი. 

2  

ლელა წიფურია 

“ კლასიკური 

ლიტერატურული თეატრის  

ვარიაციები თანამედროვე 

ევროპულ თეატრში: შავი 

ზღვის აუზის ქვეყნები 

თბილისის საერთაშორისო 

თეატრალურ ფესტივალზე”, 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„შავი ზღვა, როგორც 

ლიტერატურული და 

კულტურული სივრცე“, 

http://blacksea.iliauni.edu.ge/ 

2018 წლის ოქტომბერი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

პერსონალურ გამოფენაზე წარმოდგენილ;ი იყო სხვადასხვა წლებში შექმნილი ფერწერული 

ნამუშევრები და ილ;უსტრაციები სერიისთვის „საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია“ ( 

გამოცემულია 30 ტომო - გამოცემლობა „პალიტრა L“ - სადაც შესულია ლევან სილაგაძის სამასზე 

მეტი ილუსტრაცია ) გამოფენილი იყო ასამდე ილუსტრაცია; აგრეთვე შედგა ალბომის „ტაო-

კლარჯეთის ციხე-სიმაგრეები; ჩანახატები და მხატვრული რეკონსტრუქციები“ პრეზენტაცია 

 

 

6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

ლევან სილაგაძე 

საერთაშორისო ვორკშოპი და 

სახელოვნებო სიმპოზიუმი - 

შესრულებულია სამი 

ფერწერული ნამუშევარი, 

რომლებიც გამოიფინა 

დასკვნით ექსპოზიციაზე 

2018 წლის 27 აპრილი - 2 

ივნისი,  ფეტიე. თურქეთი 

 

2 

ლევან სილაგაძე 

ხელოვნების 25-ე 

საერთაშორისო ფესტივალი - 

შესრულებულია ოთხი 

ფერწერული ნამუშევარი, 

რომლებიც წარმოდგენილი 

იყო ფესტივალის დასკვნით  

გამოფენაზე. 

2018 წლის 23/9 -7/10 .  სნინა. 

სლოვაკეთი  

3 

ლევან სილაგაძე 

პერსონალური გამოფენის 

გახსნა  მერიის 

მუნიციპალიტეტის სასახლის 

2018 წლის 24/9.  სნინა. 

სლოვაკეთი 

http://blacksea.iliauni.edu.ge/
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საგამოფენო დარბაზში 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

2018 წლის 23/9 -7/10 მიწვეული  ვიყავი  ხელოვნების 25-ე საერთაშორისო ფესტივალზე ქ. სნინაში 

(სლოვაკეთის რესპუბლიკა) ეს ფესტივალი წარმოადგენს უკვე ტრადიციულ ღონისძიებას, 

რომელშიც მრავალი ქვეყნის ხელოვანი მონაწილეობს. წელს ადგილობრივ მხატვრებთან ერთად  

იყვნენ ჩეხეთის, რუმინეთის, პოლონეთის, სერბეთის, სლოვენიის, რუსეთის, უკრაინის, 

ნიდერლანდების, ბელორუსის  წარმომადგენლები. მივიღე მონაწილეობა ვორქშოპში, პლენერზე 

პრაქტიკულ სამუშაოებში - შევასრულე ოთხი ფერწერული ნამუშევარი,  რომლებიც  

წარმოდგენილი იყო დასკვნით გამოფენაზე. ამავე დროს 24 ოქტომბერს მერიის 

მუნიციპალიტეტის სასახლის საგამოფენო დარბაზში გაიხსნა ჩემი ნამუშევრების პერსონალური 

გამოფენა, რომელიც გაგრძელდა 2 კვირის განმავლობაში - წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა დროს 

შესრულებული ფერწერული ტილოები, ზამთარში გამოფენა გადაინაცვლებს ბრატისლავაში. 

 

 

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული 

ვერსიის  

(CD-დისკი) სახით. 

      ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით “არ შეფასდა”. 

 

მერაბ კოკოჩაშვილი :  პროექტის ,,ქართული კინო“ - ხელმძღვანელი. ფრანკფურტის წიგნის 

ბაზრობა 

მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმის „დიდი მწვანე ველი „ ჩვენება ტოკიოში (იაპონის საელჩოს 

მიერ ორგანიზებული)  2018 მაისი 

მერაბ კოკოჩაშვილი: აკაკი ბაქრაძე ,,ქართული კინო ,,გარღვეული შეგნების ანარეკლი“  -2018 

--  რეცენზენტი 

მერაბ კოკოჩაშვილი:   გიორგი ვარსიმაშვილი ,,კინორეჟისურის კონსპექტები“ 2018- 

რედაქტორი 

 

ლელა წიფურიას დოკუმენტური ფილმის „უვერტიურა“ ჩვენება2018 წლის მაისში შოთა 

რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიმიტრი 

ალექსიძის სახელობის სასწავლო თეატრში/ყოფილი კინოთეატრი „სპარტაკი“ მოეწყო  

  



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

____________________________________________________________________________ 

  

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

_____________________________________________________________________________ 

 

  

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

ხელმძღვანელი პროფესორი ნანა გაფრინდაშვილი 

ასოც. პროფესორი ეკატერინე ნავროზაშვილი 

ასოც.პროფესორი ნინო წერეთლი 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

 

 

 

 



2 
 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

ქართული ენის დარგობრივი 

სახელმძღვანელო - 

„მშენებლობა”  

 

 

1.04-30.09.2018 

 

ეთერ ღვინერია _ ჯგუფის 

ხელმძღვანელი და 

მეთოდისტი; 

ეკატერინე ნავროზაშვილი _ 

თანაავტორი (ძირითადი 

ტექსტებისა და მოსასმენი 

დიალოგების შემქმნელი); 

ნათია ფუტკარაძე _ ქართული 

ენის ექსპერტი, თანაავტორი; 

ნოდარ ედიშერაშვილი_ 

დარგობრივი ექსპერტი. 

 

დასრულებული 

კვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე) 

1.04-30.09.2018 _ ქართული ენის დარგობრივი სახელმძღვანელო – „მშენებლობა”  

[ზღვრული დონე - ბ1+;] დასრულებულია და იბეჭდება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში; 

დაფინანსდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ. შექმნილი 

სახელმძღვანელო თავისი რვეულით შედგება 300-მდე ნაბეჭდი გვერდისაგან. 

რეზიუმე: ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 

დასრულებულია მუშაობა სახელმძღვანელოზე. მას თან ერთვის სამუშაო რვეული, ეს 

უკანასკნელი კი ჯამურად  200-ზე მეტ ენობრივ სავარჯიშოს მოიცავს.  სახელმძღვანელო 

აგებულია ოთხკომპონენტიანი სწავლების ძირითად მოდელზე; გათვალისწინებულია ენის 

სწავლების საერთაშორისო სტანდარტი, რაც, ვფიქრობთ, მომავალში მნიშვნელოვან სამსახურს 

გაუწევს საქართველოში მცხოვრებ არაქართულენოვან მოქალაქეს, რომელსაც ქართული ენის 

შესწავლასთან ერთად პროფესიული განათლების მიღება სურს.  

პროექტში მონაწილე პერსონალი:  

1. ეთერ ღვინერია – ჯგუფის ხელმძღვანელი და მეთოდისტი; 

2. ეკატერინე ნავროზაშვილი – თანაავტორი (ძირითადი ტექსტებისა და მოსასმენი 

დიალოგების შემქმნელი); 

3. ნათია ფუტკარაძე – თანაავტორი; ქართული ენის ექსპერტი; 

4. ნოდარ ედიშერაშვილი – დარგობრივი ექსპერტი. 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 
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1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

ნანა გაფრინდაშვილი, 

მარიამ მირესაშვილი, 

ნინო წერეთელი 

იმაგოლოგია: კულტურათა 

დიალოგის თავისებურებანი 

(პოსტკოლონიური  ქართული 

ლიტერატურის მაგალითზე) 

ISBN  978-9941-25-431-4 

თბილისი, 

მერიდიანი 

- 307 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

იმაგოლოგია: კულტურათა დიალოგის თავისებურებანი (პოსტკოლონიური  ქართული 

ლიტერატურის მაგალითზე) 

კვლევა წარმოადგენს ფუნდამენტურ ნაშრომს, რომელში მოცემული ხედვა  გავლენას მოახდენს 

დარგის შემდგომ განვითარებაზე.  თანამედროვე ქართული და უცხოური 

ლიტერატურათმცოდნეობის  თანამედროვე მიღწევებზე დაყრდნობით შექმნილ გამოკვლევაში    

მოცემულია ახალი ცოდნა ქართული ლიტერატურის ისტორიის მეტად საინტერესო და 

მრავალფეროვანი პერიოდის (1991-2013 წლები) შესახებ;  ქართული ლიტერატურის მაგალითზე  
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შესწავლილია  ეთნოიმაგოლოგიური მოდელების ჩამოყალიბება;  

ფუნდამენტურ გამოკვლევაში წარმოდგენილია  პოსტკოლონიური ქართული ლიტერატურის 

ისტორიის იმაგოლოგიური დისკურსი;  გაანალიზებულია ქართული სინამდვილის ისტორიული 

და ესთეტიკური წინაპირობები, რომლებმაც განსაზღვრეს ქართული პოსტკოლონიური 

ლიტერატურისთვის დამახასიათებელი თავისებურებების წარმოშობა; 

მონოგრაფიაში წარმოდგენილია  ნაციონალური სტერეოტიპების პრობლემაც, რაც  

დაკავშირებულია ნაციონალური იდენტობის საკითხთან. სტერეოტიპები წარმოდგენილია, 

როგორც ინდივიდის ერთგვარი მაორიენტირებელი და მოტივაციათა განმსაზღვრელი წყარო.  

 როგორც თეორიულ პლანში, ასევე ბოლო პერიოდის  ქართული ლიტერატურის მაგალითზე  

გამოკვლეულია მხატვრულ ლიტერატურაში მოცემული სტერეოტიპების სამი ძირითადი 

შემადგენელი ასპექტი: შემეცნებითი, პრაგმატული და ემოციური.  

აღნიშნული გამოკვლევა მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს  მრავალსაუკუნოვანი ქართული 

ლიტერატურის ისტორიის სრულყოფილად წარმოჩენაში.  მონოგრაფია  საინტერესოა როგორც 

ვიწრო პროფილის  სპეციალისტებისთვის, ასევე მომიჯნავე სამეცნიერო დარგების 

წარმომადგენლებისთვისაც (ისტორიკოსებისათვის, კულტუროლოგებისათვის, 

ეთნოლოგებისათვის და სხვ.); კვლევის შედეგები მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ წმინდა 

ლიტერატურულ-ესთეტიკური,  არამედ პოლიტიკურ-საზოგადოებრივი თვალსაზრისით.        

გამოკვლევაში ლიტერატურის პრობლემები გაშუქებულია პოლიტიკურ, იდეოლოგიურ, 

კულტუროლოგიურ ჭრილშიც, რადგან ე. წ. გარე ფაქტორებს გარკვეული ცვლილებები შეაქვს  

ნებისმიერი ლიტერატურის  ევოლუციაში. 

საქართველოს განვითარების დღევანდელ ეტაპზე არსებობს საზოგადოების დაკვეთა ამ ტიპის 

გამოკვლევებზე.  აღნიშნულ გამოკვლევას წმინდა სამეცნიერო  ღირებულებასთან ერთად 

სასწავლო-საგანმანათლებლო დანიშნულებაც  გააჩნია.     

კვლევის შედეგები მნიშვნელოვანი იქნება საუნივერსიტეტო კურიკულემების 

განვითარებისათვის. მონოგრაფიის შედეგები შეიძლება გათვალისწინებული იყოს  ახალი 

საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსის შექმნისას, რის შედეგადაც   სტუდენტი მიიღებს 

საფუძვლიან თეორიულ ცოდნას ლიტერატურათმცოდნეობითი იმაგოლოგიის, როგორც 

თანამედროვე ფილოლოგიური მეცნიერების ერთ-ერთი წამყვანი დარგის, შესახებ. მონოგრაფია 

დაეხმარება მას, გამოიმუშაოს   სწორი მეთოდოლოგიური მიდგომა და  წარმატებით მოემზადოს 

როგორც თეორიული საკითხების, ასევე შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის 

იმაგოლოგიური პრაქტიკული ასპექტების კვლევისათვის.  სტუდენტები  მიიღებენ თანამედროვე 

ცოდნას კომპარატივისტული თემატოლოგიის, პოსტკოლონიური კვლევების 

კულტუროლოგიური პრობლემატიკის, შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის 

ინტერდისციპლინური  კონტექსტის, ინტერტექსტუალობის კონცეფციის, მათი კვლევის 

ძირითადი მეთოდების შესახებ.   

მონოგრაფია შესაძლებლობას მისცემს  დაინტერესებულ მკითხველს, სწორად გაიაზროს 

პოსტკოლონიური ქართული ლიტერატურის განვითარების, საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ 

მოვლენებთან მისი კავშირისა და ურთიერთზემოქმედების პრობლემები. 
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მონოგრაფია მნიშვნელოვანია როგორც დარგის შემდგომი განვითარების თვალსაზრისით, ასევე 

მკვლევრების წინ გადაშლილი ახალი პერსპექტქივის თვალსაზრისითაც,  რადგან სამომავლოდ  

ავტორები გეგმავენ მის გაგრძელებას და  ახალი  ნაშრომის შექმნას, რომელშიც შესწავლილი 

იქნება საქართველოსა და ქართველების კულტურული იკონოგრაფია უცხოურ ლიტერატურებში. 

 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 ეთერ ღვინერია,  

ეკატერინე 

ნავროზაშვილი, 

ნათია ფუტკარაძე  

 

ქართული ენის 

დარგობრივი 

სახელმძღვანელო - 

„მშენებლობა” , 

გადაცემულია 

დასაკაბადონებლად 

და დასაბეჭდად 

 

საქართველო, 

თბილისი; გამომც.,? 

300-მდე ნაბეჭდი 

გვერდი 

(დაუკაბადონებელი) 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1.04-30.09.2018 _ ქართული ენის დარგობრივი სახელმძღვანელო – „მშენებლობა”  

[ზღვრული დონე - ბ1+;] დასრულებულია და იბეჭდება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში; 

დაფინანსდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ. შექმნილი 

სახელმძღვანელო თავისი რვეულით შედგება 300-მდე ნაბეჭდი გვერდისაგან. 

ანოტაცია: ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 

დასრულებულია მუშაობა სახელმძღვანელოზე. მას თან ერთვის სამუშაო რვეული, ეს 

უკანასკნელი კი ჯამურად  200-ზე მეტ ენობრივ სავარჯიშოს მოიცავს.  სახელმძღვანელო 

აგებულია ოთხკომპონენტიანი სწავლების ძირითად მოდელზე; გათვალისწინებულია ენის 

სწავლების საერთაშორისო სტანდარტი, რაც, ვფიქრობთ, მომავალში მნიშვნელოვან სამსახურს 

გაუწევს საქართველოში მცხოვრებ არაქართულენოვან მოქალაქეს, რომელსაც ქართული ენის 

შესწავლასთან ერთად პროფესიული განათლების მიღება სურს.  

პროექტში მონაწილე პერსონალი:  

1. ეთერ ღვინერია – ჯგუფის ხელმძღვანელი და მეთოდისტი; 

2. ეკატერინე ნავროზაშვილი – თანაავტორი (ძირითადი ტექსტებისა და მოსასმენი 

დიალოგების შემქმნელი); 

3. ნათია ფუტკარაძე – თანაავტორი; ქართული ენის ექსპერტი; 

4. ნოდარ ედიშერაშვილი – დარგობრივი ექსპერტი. 

 

 

4.3. კრებულები 
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№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-ური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელებ

ა და  

ნომერი/ტო

მი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

გვერდებ

ის 

რაოდენო

ბა 

1 

 

ნანა 

გაფრინდაშვი

ლი 

ვეფხისტყაოსნის მეტრი და რითმა, 

როგორც გამოწვევა 

მთარგმნელისათვის (მ. 

ხვედოროვიჩისა და ა. ზვონაკის 

ბელორუსული თარგმანის 

მაგალითზე) 
http://press.tsu.ge/data/image_db_inno
va/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf 

 

სამეცნიერ

ო შრომები,  

ტომი XVI 

თბილისი; 

თსუ 

გამომცემლო

ბა,   2018.  

გვ. 29-38.  

 

 

„ვეფხისტყაოსნის“ მეტრი და რითმა, როგორც გამოწვევა მთარგმნელისათვის  

(მ. ხვედოროვიჩისა და ა. ზვონაკისეული ბელორუსული თარგმანის მაგალითზე) 

ვრცელი ანოტაცია  

ცნობილმა ბელორუსმა პოეტებმა მიკოლა ხვედოროვიჩმა და ალეს ზვონაკმა 

რუსთაველის პოემა „ვეფხისტყაოსანი“ 1966 წელს თარგმნეს პწკარედებით. მთარგმნელთა 

წინაშე, უპირველეს  ყოვლისა, დადგა საზომის პრობლემა.  დედნის ზომის ზუსტი დაცვა 

სხვა ენაზე ხშირად შეუძლებელია, მაგრამ აუცილებელია, რომ მთარგმნელის მიერ 

არჩეული ზომა რამდენადმე მაინც შეეფერებოდეს დედანს. 

ბელორუსმა მთარგმნელებმა ქორეზე შეაჩერეს არჩევანი და პოემა 8-ტერფიანი 

ქორეთი თარგმნეს. ქორე, თუმცა არა რვატერფიანი, ორგანული მეტრია ბელორუსული 

პოეზიისათვის და მე-17 საუკუნიდან გვხვდება პაშკევიჩის შემოქმედებაში.   სალექსო 

რიტმი, რომელსაც საფუძვლად უდევს ქორე, ხელს უწყობს მხიარული, სახუმარო 

განწყობილების შექმნას. თუმცა მრავალტერფიანი ქორე ბელორუს პოეტს, ა. კულიშოვს, 

წარმატებით აქვს გამოყენებული  ფილოსოფიური და ეპიკური პოეზიისათვის. ამდენად, 

მთარგმნელის არჩევანი სრულიად გამართლებული იყო.  

პოემა თარგმნილია კატრენით. მთელ თარგმანში გვხვდება მხოლოდ ჯვარედინი 

რითმა авав, აქედან аа ყოველთვის ქალური რითმაა, вв – ვაჟური, გამონაკლისია მხოლოდ 

http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf
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რამდენიმე სტროფი, რომლებშიც მოცემულია რითმა аааа. 

ქართული შაირის ორი ტონალობა – მაღალი და დაბალი – იმდენად სპეციფიკური 

თავისებურებაა ქართული ლექსისა, რომ მისი ბელორუსულ ენაზე უშუალო გადატანა 

შეუძლებელია. ამიტომ მაღალი შაირითა  და დაბალი შაირით დაწერილი სტრიქონები 

ბელორუსულად რიტმულად ერთნაირად ჟღერს. თუმცა, მთარგმნელები ზოგჯერ 

ცდილობენ, სხვა პოეტური ხერხების გამოყენებით მიაღწიონ განსხვავებულ ინტონაციას, 

მაგალითად, ალაგ-ალაგ ისინი დიდი ტაქტითა და ზომიერებით მიმართავენ შინაგან 

რითმას, რაც ძალიან უხდება „ვეფხისტყაოსნის“ დინამიკურ ადგილებს: 

რუსთველისათვის უცხოა ანჟანბემანი, მთარგმნელებმა ეს ვერ შენიშნეს და ამიტომ 

თარგმანში პოეტური ფრაზის „მოძრაობა“ არანაირ კანონზომიერებას არ ექვემდებარება.  

     „ვეფხისტყაოსნის“ ბელორუსულ ენაზე თარგმნისას ერთ-ერთი ყველაზე ძნელად 

გადასაჭრელი პრობლემა, როგორც მოსალოდნელი იყო,  პოემის ფორმისეული 

ელემენტების, რუსთველის ლექსის გადატანა აღმოჩნდა, რაც ქართული და ბელორუსული 

ლექსწყობის სისტემებს შორის არსებული არსებითი განსხვავებებით არის განპირობებული.  

 

 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნანა 

გაფრინდაშვილი, 

ნატალია 

ბასილაია 

Универсальное и 

национальное в 

грузинском 

графическом 

нарративе. 

ISBN 987-985-460-

808-2  

Материалы III 

международной 

научной 

конференции. 

Минск, 13-14 

октября 2017 г.  

 

Минск, МГЛУ. 

2018  

გვ. 152-155. 

 

უნივერსალური და ეროვნული ქართულ გრაფიკულ ნარატივში 

(ანოტაცია) 

სტატიაში განხილულია უნივერსალურისა და ეროვნულის ურთიერთმიმართების საკითხი 

პირველ ქართულ კომიქსში „ამირანი - დაკარგული ლეგენდები ცოცხლდებიან“. ქართულ 

კომიქსში უნივერსალური წარმოჩნდება იმ ნიშნებში, რომლებიც შეესაბამება სტანდარტული, 

სტერეოტიპული კომიქსის შექმნის წესებს (ყდის,  სატიტულო ფურცლის გაფორმება, კომიქსის 

ძირითადი ნაწილის თავისებურებანის გათვალისწინება, ტიპური კომპოზიცია და სხვ.). ამავე 

მიზანს ემსახურება:  კომიქსის   სტანდარტიზებული გმირის სახის შერჩევა (ის უკვდავია და 
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დაჯილდოებულია ზეადამიანური  შესაძლებლობებით, იცავს გაჭირვებულებს, ცდილობს 

დაამარცხოს ბნელი ძალები, რათა აღადგინოს სამართლიანობა, ჭეშმარიტება და სიკეთე); 

სტანდარტული სიუჟეტური ხაზები (გმირი მოწოდებულია შეასრულოს კეთილშობილური მისია; 

ამ მისიის შესრულება ხდება საოცარი გმირობების ჩადენით და სხვ. ). 

    ეროვნული საწყისი და თავისებურებები კომიქსის „კონცეპტუალურ“ სივრცეში ნათლად 

ვლინდება საქართველოს რეალური ლანდშაფტის  წარმოჩენით. რაც რეალიზდება 

თვალუწვდენელი მთების, კლდეების, უფსკრულების, ბობოქარი მდინარეების გრაფიკული 

ჩვენებით. კომიქსის სტანდარტიზებული გრაფიკის ფარგლებში მხატვარი ცდილობს წარმოაჩინოს 

ქართული რეალიები: გმირები შემოსილნი არიან ქართული ეროვნული სამოსით, ცხოვრობენ 

ტრადიციულ ქართულ საცხოვრებლებში, პერსონაჟთა სამოსი და აღჭურვილობა  მხატვრებმა სა-

ქართველოს მუზეუმებში დაცული ექსპონატების მიხედვით შექმნეს, რათა  დაეცვათ როგორც 

ეროვნული, ასევე ისტორიული კონტექსტიც. უნიკალიების თვალსაზრისით საინტერესოა, რომ  

სუპერგმირის მედალიონზე მისი სახელი ძველი ქართული ანბანით არის ამოტვიფრული, ქამრის 

ბალთას კი ამშვენებს   მზის უძველესი ქართული სიმბოლო - ბორჯღალი.  

    ქართული კომიქსის ნარატოლოგიური რაკურსიც ქართული ეროვნული სპეციფიკით არის 

გამსჭვალული. იგი ეფუძნება უძველეს თქმულებას ამირანის შესახებ, რომელიც, შეიძლება 

ითქვას, რომ   გარკვეული თვალსაზრისით წარმოადგენს პირველ ქართულ პროტოკომიქსს. 

    ამრიგად, კომიქსში „ამირანი - დაკარგული ლეგენდები ცოცხლდებიან“, რომელიც ქართული 

ტრადიციების პოპულარიზებას ემსახურება, ჰარმონიულადაა შერწყმული უნივერსალიები და 

უნიკალიები.    

 

 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

ნანა გაფრინდაშვილი კოლონიური და 

პოსტკოლონიური ეპოქების 

მიჯნის ქართული 

სალიტერატურო ცხოვრების 

რამდენიმე თავისებურების 

შესახებ 

 

2018, 4-6 ოქტომბერი, ბათუმი, 

ბათუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი,  საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

„აღმოსავლეთ ევროპის 

მულტიკულტურული სივრცე.“ 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
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2 

 

ნანა გაფრინდაშვილი კოლონიალიზმის ფაქტორი 

ოჯახისა და მწერლის ბედის 

განსაზღვრაში (ტიტე და გივი 

მარგველაშვილების 

მაგალითზე). 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის XII   

საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია მიძღვნილი პირველი 

ქართული უნივერსიტეტის 

დაარსების 100 წლის 

იუბილესადმი. თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი,  

თბილისი, 13-14 ივნისი, 2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

3 

 

ეკატერინე 

ნავროზაშვილი 

მულტიკულტურალიზმი, 

როგორც 

ლიტმცოდნეობითი პროცესი (გ. 

ბააზოვი)  

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

XII   საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

მიძღვნილი პირველი 

ქართული უნივერსიტეტის 

დაარსების 100 წლის 

იუბილესადმი. თსუ 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი,  

თბილისი, 13-14 ივნისი, 

2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

4 

 

ნინო წერეთელი ფოტოხელოვნება და 

ლიტერატურა: ნაპელბაუმები 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის XII   

საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია მიძღვნილი პირველი 

ქართული უნივერსიტეტის 

დაარსების 100 წლის 

იუბილესადმი. თსუ ჰუმანიტარულ 
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მეცნიერებათა ფაკულტეტი,  

თბილისი, 13-14 ივნისი, 2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

5 

 

ნინო წერეთელი ოპოზიცია ჩემი/სხვა 

პოსტკოლონიურ ქართულ 

დოკუმენტურ პროზაში 

 

ბათუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი,  საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

„აღმოსავლეთ ევროპის 

მულტიკულტურული სივრცე.“ 

ბათუმი, 2018, 4-6 ოქტომბერი, 

 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

ნანა გაფრინდაშვილი Отражение природы Грузии в 

прозе и стихах А. С. Пушкина 

2018, 25-26 ოქტომბერი, 

მინსკი, ბელორუსია -  

Белорусский государственный 

педагогический университет 

им. Максима Танка. VII  

международная научная 

конференция "А.С. Пушкин и 

мировая литература".  

 

    

2 ნანა გაფრინდაშვილი Biography of writer’s family: 

Journey from the author’s 

personal life to his artistic 

creativity on the example of 

Givi Margvelashvili. 

 

2018, 19-20  სექტემბერი, 

პოლონეთი, ტორუნი, 

Nicolaus Copernicus University 

in Torun. conference “The 

Postcolonial Family”.  

 

3 ნანა გაფრინდაშვილი Грузинские литературные 

тексты на белорускую 

тематику (символика березы). 

 

2018, 10-11 მაისი, 

დაუგავპილსი, ლატვია. 

Международная научная 

конференция XXIII славянские 

чтения. Даугавпилсский 

университет. Гуманитарный 

факультет.Кафедра русистики 

и славистики. Центр русского 

языка и культуры. 
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4  

ნანა გაფრინაშვილი, 

ნინო წერეთელი 

Азербайджанско-грузинские 

литературные отношения как 

платформа для сближения 

ценностных критериев.  

 

2018, 9 აპრილი - 5 მაისი, 

ბაქო, აზერბაიჯანი.ჰეიდარ 

ალიევი: 

მულტიკულტურალიზმი და 

ტოლერანტობის იდეოლოგია.  

5 ნანა გაფრინდაშვილი მხატვრული თარგმანი ეპოქის 

პოლიტიკური იდეოლოგიის 

კონტექსტში.  

 

2018,15-17 თებერვალი, 

თბილისი, საქართველო.  

მესამე საერთაშორისო 

კონფერენცია „მეორე  ენის 

სწავლა/სწავლება 

მულტილინგვური 

განათლების კონტექსტში“.  

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ტარტუს უნივერსიტეტი.  

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და 

ეროვნებათაშორისი 

ურთიერთობების ცენტრი.  

 

6. ნინო წერეთელი  Literary representation  of  

families in the Post-colonial 

Georgian literature 

(On the material of the modern 

Georgian prose) 

 

2018, 19-20  სექტემბერი, 

პოლონეთი, ტორუნი, 

Nicolaus Copernicus University 

in Torun. conference “The 

Postcolonial Family”.  

 

7. ნინო წერეთელი The Georgian translation of Victor 

Shklovsky’s “ Sentimental 

journey” 

2018, 10-11 მაისი, 

დაუგავპილსი, ლატვია. 
International scientific 
conference-XXIII Slavic Reading 
Daugavpils University. Facuty of 
Humanities ,Department of Slavic   
Studies 

 

 

8. ნინო წერეთელი Private  letter as a literary fact 2018 წლის 14-15 მაისი  

7th International Conference on 

Narrative and Language Studies 
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(NALANS) 

http://conference.nalans.com/ 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

    

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

 

ნანა გაფრინდაშვილი – 2018 წელს იყო 4 სამაგისტრო ნაშრომის და 

4 დოქტორანტის ხელმძღვანელი; 

სტუდენტთა სამეცნიერო წრის თანახელმძღვანელი; 2018 წლის 

გაზაფხულისა და შემოდგომის სემესტრში გამართა 7 სამეცნიერო 

წრის სხდომა; 

2018 წლის აპრილში ქართული ენის კვირეულის კოორდინატორი 

და ქართული ენისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

2018 წლის ივნისში XI საფაკულტეტო კონფერენციის 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

2018 წლის სექტემბერში მთარგმნელის საერთაშორისო დღისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზატორი და  

კომიტეტის წევრი. 

2018 წლის სექტემბერში სტუდენტთა VI  სამეცნიერო 

კონფერენციის – თარგმანისა და ლიტერატურულ ურთიერთობათა 

აქტუალური პრობლემები –  ორგანიზატორი და  კომიტეტის წევრი. 

2018 წლის ნოემბერში ახალგაზრდა მეცნიერთა მეორე 

საერთაშორისო სიმპოზიუმის ორგანიზატორი, სამეცნიერო და 

საორგანიზაციო კომიტეტების წევრი. 

2018 წლის დეკემბერში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სტუდენტთა  I საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენციის 

სამეცნიერო და საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

2018 წლის დეკემბერში სერგი ჯიქიას დაბადებიდან 120 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

2018 წელს ორენოვანი, ბილინგვური ჟურნალის „სპეკალი“  

რედაქტორი. 

 

 

 

ეკატერინე ნავროზაშვილი – 2018 წელს იყო 1 საბაკალავრო  და  4 

სამაგისტრო ნაშრომის და 2 დოქტორანტის ხელმძღვანელი; 

http://conference.nalans.com/
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სტუდენტთა სამეცნიერო წრის თანახელმძღვანელი; 2018 წლის 

გაზაფხულისა და შემოდგომის სემესტრში გამართა 7 სამეცნიერო 

წრის სხდომა; 

ივანე მჭედელაძის სადოქტორო ნაშრომის – „პოსტსაბჭოთა 

ქართული და უკრაინული ლიტერატურული დისკურსი 

პოსტკოლონიალიზმის კონტექსტში“ – ოპონენტი. 

2018 წლის გაზაფხულზე იყო ინსტიტუტის მუდმივმოქმედი 

სემინარების „საუბრები თარგმანზე“ ორგანიზატორი; გამართა 3 

სემინარი. 

2018 წლის აპრილში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 

ჩატარებული სამეცნიერო ექსპედიციების ანგარიშების 

პრეზენტაციის კოორდინატორი. 

2018 წლის აპრილში ქართული ენის კვირეულის კოორდინატორი 

და ქართულიენისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

2018 წლის აპრილში სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციის - 

სტუდენტთა ქართველოლოგიური კვლევები – საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრი. 

2018 წლის ივნისში XI საფაკულტეტო კონფერენციის 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

2018 წლის სექტემბერში მთარგმნელის საერთაშორისო დღისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზატორი და  

კომიტეტის წევრი. 

2018 წლის სექტემბერში სტუდენტთა VI  სამეცნიერო 

კონფერენციის – თარგმანისა და ლიტერატურულ ურთიერთობათა 

აქტუალური პრობლემები –  ორგანიზატორი და  კომიტეტის წევრი. 

2018 წლის ნოემბერში ახალგაზრდა მეცნიერთა მეორე 

საერთაშორისო სიმპოზიუმის ორგანიზატორი, სამეცნიერო და 

საორგანიზაციო კომიტეტების წევრი. 

2018 წლის დეკემბერში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სტუდენტთა  I საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენციის 

სამეცნიერო და საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

2018 წლის დეკემბერში სერგი ჯიქიას დაბადებიდან 120 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

2018 წელს ორენოვანი, ბილინგვური ჟურნალის „სპეკალი“ 

სარედაქციო საბჭოს წევრი და კოორდინატორი 

2018 წელს თსუ ნორჩ ჰუმანიტარული სკოლის კოორდინატორი. 

2018 წელს მონაწილეობა მიიღო უკრაინაში, ქ. ოსტროგში, 

გამართულ სემიტოლოგთა საერთაშორისო სკოლაში – 14 

ივლისიდან 6 აგვისტოს ჩათვლით.  
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ნინო წერეთელი – 2018 წელს იყო 4 სამაგისტრო ნაშრომის და 1 

დოქტორანტის ხელმძღვანელი; 

2018 წლის სექტემბერში მთარგმნელის საერთაშორისო დღისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზატორი და  

კომიტეტის წევრი. 

2018 წლის სექტემბერში სტუდენტთა VI  სამეცნიერო 

კონფერენციის – თარგმანისა და ლიტერატურულ ურთიერთობათა 

აქტუალური პრობლემები –  ორგანიზატორი და  კომიტეტის წევრი. 

 

 

 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული 

ვერსიის  

(CD-დისკი) სახით. 

      ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით “არ შეფასდა”. 



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

____________________________________________________________________________ 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

_____________________________________________________________________________ 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

აკად. თ .გამყრელიძე (ხელმძღვანელი),  

ასოც. პროფესორები:  რ. ასათიანი, თ. ბოლქვაძე, მ. ივანიშვილი, ი. ლეჟავა, ე. სოსელია 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა დასამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და 

სამეცნიერომიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

ინფორმაციის 

სტრუქტურირების ძირითადი 

მოდელები ქართულის 

დიალექტებში: გურული, 

რაჭული, ხევსურული, 

ქიზიყური 

((ფუნდამენტური კვლევები, 
ჰუმანიტარული 
მეცნიერებები, 
ენათმეცნიერება და 
ლიტერატურა )  
FR/216682/16  

2016-2019 

1. რუსუდან ასათიანი 

(ხელმძღვანელი) 

2. ივანე ლეჟავა 

(კოორდინატორი) 

3. ნათელა დუნდუა (შმს) 

4. მარინე ივანიშვილი (შმს) 

5. ეთერ სოსელია (შმს) 

6. მარიკა ჯიქია (შმს)  

 

ანოტაცია 

გურიასა და რაჭაში ჩატარებული საველე სამუშაოების შედეგად მოპოვებული მასალის 

ანოტირებისათვის დადგინდა საანალიზოდ ღირებული პარამეტრები. მასალის ანოტირება-

გლოსირება განხორციელდა პროგრამაში ELAN. ანოტირებული მასალა დარედაქტირდა და 

ორგანიზების შედეგად მივიღეთ მონაცემთა ბაზა გურული და რაჭული კორპუსისათვის. ბაზაში 

eaf. ფაილები დალაგებულია დიალექტების, სესიების, სატესტო დავალებისა და ინფორმანტების 

პირობითი ნომრების მიხედვით: მაგ., GUR-S2-14a-6, GUR აღნიშნავს გურულ დიალექტს,  S2 - მეორე 

სესიისას ჩაწერილ მასალას, 14a - სატესტო დავალების კონკრეტულ  ნომერს და 6 - რიგით მეექვსე 

ინფორმანტს. მასალა ანოტირებულია საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და 

ხელმისაწვდომია საკითხით დაინტერესებული არა მხოლოდ ქართველი, არამედ საერთაშორისო 

სამეცნიერო წრეების მკვლევართათვის.  

მასალის პირველადი გაანალიზების შედეგად შემუშავდა განზოგადებული დებულებები, 

გამოვლინდა  IS-ის გარკვეული მოდელები; შედეგები მოხსენდა საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციაზე ქ. ვერონაში და გერმანიაში გოტინგენის უნივერსიტეტში გრანტის 

კონსულტანტთან პროფ. სტავროს სკოპეტეასთან და მის კოლეგებთან სამუშაო შეხვედრაზე. 

ამასთანავე, საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი აქტივობების შესაბამისად ორგანიზებულ იქნა 

ექსპედიცია ხევსურეთსა  და ქიზიყში. პროექტის ყველა მონაწილე გაემგზავრა ჯერ ხევსურეთში 

(ბარისახოს რაიონი, კორშა და მიმდებარე სოფლები), შემდეგ კი ქიზიყში (სიღნაღი და მიმდებარე 

სოფლები). საველე სამუშაოებისას შერჩეული რაიონის სხვადასხვა სოფელში ჩატარდა 8 სესია და 

ჩაწერილ იქნა 16 ინფორმანტი.   

მოპოვებული მასალა დამუშავდა PRAAT.exe პროგრამაში და შესაბამისი wav ფაილები 

ორგანიზებულ იქნა მარტივი ბაზის სახით. ყოველი ფაილის სახელდებისას გათვალისწინებულ 

იქნა შემდეგი პარამეტრები: დიალექტის დასახელება - სესიის ნომერი - საექსპერიმენტო ამოცანის 
ნომერი - ინფორმანტის ნომერი; ინფორმანტის იდენტიფიკაცია შესაძლებელია უფრო 
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კონკრეტული პარამეტრებით (კონკრეტული სოფელი, ასაკი, სქესი, მშობლების ენობრივი 

კომპეტენცია, განათლება, საქმიანობა), რომლებიც წარმოდგენილია ე.წ. მეტა-დოკუმენტების 

სახით. 

მოხერხდა მასალის ნაწილობრივი გაანალიზება, რის შედეგადაც დიალექტებისთვის 

დამახასიათებელი სინტაქსური  თავისებურებები  (კერძოდ, ერგატიული კონსტრუქცია, 

აფექტური ზმნების არგუმენტული სტრუქტურა და სხვ.) გამოკვლეულ იქნა ქართველურ ენებთან 

მიმართებაში. კვლევის შედეგები, მოხსენებების სახით, რ. ასათიანმა წარადგინა ქ. ბოსტონში (აშშ) 

ASEEES-ის 50-ე საერთაშორისო ფორუმზე და თბილისში  SCCC-2 საერთაშორისო კონფერენციაზე. 

ამავე კონფერენციაზე მ. ივანიშვილმა წარმოადგინა ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიური კვლევის 

შედეგები: ამ სახის კვლევაში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება დიაქლექტურ მონაცემებსაც. 

მოხსენებებმა ინტერესი გამოიწვია და გამოითქვა სურვილი მსგავსი კვლევების გაგრძელების 

თაობაზე. ინფორმაციას, რომ სწორედ ესაა მიზნობრივად დაგეგმილი მიმდინარე პროექტის 

ფარგლებში, ყველა დამსწრე პოზიტიურად გამოეხმაურა. ისინი ინტერესით ელიან მომავალი 

კვლევის შედეგებს. 

 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

ქართულ-ინგლისური 

ენობრივი კონტაქტის 

ასპექტები  

((ფუნდამენტური კვლევები, 
ჰუმანიტარული 
მეცნიერებები, 
ენათმეცნიერება და 
ლიტერატურა )  
FR/2175000/16 

2016-2018 

1. ნინო ამირიძე 

(ხელმძღვანელი) 

2. რუსუდან ასათიანი 

(კოორდინატორი) 

3. ზურაბ ბარათაშვილი (შმს) 

ანოტაცია 

დამუშავდა უახლესი სპეციალური ლიტერატურა. ინტერნეტ რესურსების (სხვადასხვა 

სოციალური ქსელის) გამოყენებით შეგროვდა საანალიზო მასალა, რომელიც ორგანიზებულ იქნა 

მარტივი ბაზის სახით. მასალის სტრუქტურირებისა და ანალიზის საფუძველზე გამოვლინდა 

სესხების ტიპები და მოდელები. დაფიქსირდა სესხების, ზოგად-ტიპოლოგიური თვალსაზრისით, 

თავისებური შემთხვევები. ორწლიანი სამუშაოს შედეგები წარდგენილ იქნა სხვადასხვა 

საერთაშორისო კონფერენციასა თუ ფორუმებზე, დაიბეჭდა საერთაშორისო კრებულებში. 

 ჯგუფის წევრები მუშაობდნენ ორი მიმართულებით. ერთი მხრივ, ეს იყო ტექნიკური სამუშაო, 

რაც დაკავშირებული იყო ელექტრონული კორპუსის ინფრასტრუქტურის შექმნასთან. მეორე 

მხრივ, ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობდა მონაცემთა მოგროვებისა და არქივიზაციისთვის. 

კორპუსის ინფრასტრუქტურა დაეფუძნა მესამე თაობის კორპუსის პროგრამას, სახელად AntConc. 

მონაცემების წყაროებად გამოყენებული იყო სხვადასხვა სოციალური ქსელი, ონლაინ ფორუმები, 

ბლოგები, ონლაინ მედია, მათი კომენტარები, ასევე პირადად მოსმენილი ფრაზები. მეორე 

პერიოდში დაიწყება მათი ანალიზი, თუმცა მასალის შევსება გარკვეული პერიოდის მანძილზე 
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კვლავ გაგრძელდება. 

ჯგუფის წევრებმა ჩატარებული სამუშაოს აღწერა წარმოადგინეს მოხსენებად ენის, ლოგიკის 

დაგამოთვლების თბილისის მე-12 საერთაშორისო სიმპოზიუმზე, რომელიც ჩატარდა 2017 წლის 

18-22 სექტემბერს ლაგოდეხში (საქართველო). http://events.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2017/. 

წარმოდგენილი მოხსენება აუდიტორიამ ძალიან კარგად მიიღო. დაისვა კითხვები, რომელზეც 

პროექტის წევრებმა ამომწურავი პასუხები გასცეს. ამ მოხსენებაში ნაჩვენები იყო, რამდენად 

მნიშვნელოვანია პროექტში შესწავლილი მასალა ტიპოლოგიისა და კონტაქტის ლინგვისტიკის 

ქვედარგებისთვის. 

ჯგუფის წევრებმა პირველი წლის შედეგების ამსახველი ჩატარებული სამუშაოს აღწერა 

წარმოადგინეს მოხსენებად ავსტრიის 43-ე ლინგვისტურ კონფერენციაზე, რომელიც ჩატარდა 2017 

წლის 8-10 დეკემბერს ქალაქ კლაგენფურტში (ავსტრია, https://conference.aau.at/event/120/). გამოიცა 

მოხსენების აბსტრაქტი და განთავსდა კონფერეციის მოხსენებათა აბსტრაქტების კრებულში. იგი 

ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: https://conference.aau.at/event/120/session/24/contribution/5.  

 

2 

საბჭოთა უტოპიური 

ენობრივი თეორიები და 

ზოგადი ენათმეცნიერების 

პირველი ქართული 

სახელმძღვანელოები  

(ფუნდამენტური კვლევები, 
ჰუმანიტარული 
მეცნიერებები, 
ენათმეცნიერება, 
კავკასიოლოგია) 
FR/503/1-30/14 

2015-2018 

1.თინათინ ბოლქვაძე 

(ხელმძღვანელი) 

2.ნინო აბესაძე  (შმს) 

3.მაკა თეთრაძე (შმს) 

ანოტაცია 

პროექტის მიმდინარეობის მანძილზე საბჭოთა ენათმეცნიერების ოცდაათწლოვანი ისტორიის 

კვლევისთვის საჭირო საარქივო მასალები მოძიებულია სსიპ საქართველოს შინაგანსაქმეთა  

სამინისტროს საარქივო სამმართველოს ყოფილი პარტიული ორგანოების არქივსა და 

საქართველოს ცენტრალურ არქივში, აგრეთვე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქივსა და 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმში, სადაც 

ინახება აკად. გიორგი ახვლედიანის არქივი. ეს მასალები რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის 

არქივის პეტერბურგის ფილიალისა და პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკის საარქივო 

დოკუმენტებთან და რამდენიმე საოჯახო არქივთან ერთად დაედო საფუძვლად პროექტის 

ფარგლებში გამოქვეყნებულ წიგნებს.  პროექტის მიზანი იყო ენათმეცნიერების ისტორიისა და 

თეორიის მკვლევრებისთვის ეჩვენებინა, რა შედეგები მოიტანა საბჭოთა იდეოლოგიის გავლენამ 

ენათმეცნიერებაზე, რომელსაც ეს რეჟიმი იყენებდა მხოლოდ პროპაგანდისათვის, რის გამოც 

ენათმეცნიერება პოლიტიკის მხევალი აღმოჩნდა. საბჭოეთის დროს შექმნილი უტოპიური 

ენობრივი თეორიებიდან განსაკუთრებულად ვიკვლიეთ ნიკო მარის იაფეტური თეორია 

სტალინის ლინგვისტურ წარმოდგენებთან ერთად, რომელსაც მიეძღვნა სპეციალური 

მონოგრაფია. სხვა უტოპიურ თეორიებზე კი შეიქმნა კრებული, რომელშიც შევიდა უტოპიური 

ანბანების, ტერმინოლოგიისა და კავკასიოლოგიის განსხვავებული თეორიები. 

პროექტის ფარგლებში გამოიცა სამი წიგნი: 

1. გიორგი ახვლედიანი, ენათმეცნიერების შესავალი 1918-1919, სამ ნაწილად 

აღვადგინეთ, ტერმინთა საძიებელი დავურთეთ და გამოვეცით რარიტეტული წიგნი, 

ენათმეცნიერების პირველი სალექციო კურსი, რომელსაც გიორგი ახვლედიანი კითხულობდა 

თბილისის უნივერსიტეტის შექმნის პირველი დღეებიდან. ეს სალექციო კურსი 1918-1919 წლებში 

http://events.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2017/
https://conference.aau.at/event/120/
https://conference.aau.at/event/120/session/24/contribution/5


5 
 

გამოვიდა სამ ნაწილად სტუდენტთა შეგროვილი თანხით. სალექციო კურსს განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ჰქონდა უნივერსიტეტის პირველი თაობების კურსდამდავრებულთათვის. 

2. თინათინ ბოლქვაძე, საბჭოთა ენათმეცნიერების  ქართული სამკუთხედი: ნიკო მარი, ი. 

სტალინი,  არნ. ჩიქობავა 

წიგნში საარქივო მასალებზე დაყრდნობით განხილულია ნიკო მარის, ი. სტალინისა და არნ. 

ჩიქობავას როლი საბჭოთა ენათმეცნიერების ისტორიაში. წიგნში გამოყენებული ყველა საარქივო 

დოკუმენტი პირველად შემოდის სამეცნიერო მიმოქცევაში. გამოყენებულია დიდძალი საარქივო 

მასალა, რომელთაგან წიგნში შერჩევით შეტანილია განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე 

დოკუმენტები. 

3. საბჭოთა ენათმეცნიერების ისტორიიდან: საარქივო მასალები 

კრებულში მოცემულია ახალგაზრდა მეცნიერთა სტატიები და სხვადასხვა არქივში მოძიებული 

დოკუმენტები, რომლებიც ასახავენ საბჭოთა ენათმეცნიერების ისტორიას 1950 წლამდე.  კერძოდ, 

უტოპიური ანბანების იდეის ჩასახვასა და განვითარებას საბჭოთა კავშირში, კავკასიოლოგიის 

სწავლების განსხვავებულ მიდგომებს თსუ-სა და სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში და 

ტერმინოლოგიის შექმნის განსხვავებულ მიდგომებს საბჭოთა საქართველოს პირველ პერიოდში. 

კრებულში გამოყენებული  საარქივო დოკუმენტების დიდი ნაწილი პირველად შემოდის 

სამეცნიერო მიმოქცევაში. 

პროექტმა მიიღო ძალიან დადებითი გამოხმაურება როგორც საქართველოში, ისე მის საზღვრებს 

გარეთ. ეს განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა იმ საერთაშორისო კონფერენციებზე, რომლებზეც 

პერიოდულად წარვადგენდით პროექტის შუალედურ და საბოლოო შედეგებს. ამ მხრივ უნდა 

გამოვყო იუნესკოს ენათმეცნიერთა მუდმივმოქმედი კომიტეტის, გიორგი ახვლედიანის 

ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოებისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამი  ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია 2015, 2016 და 2017 

წლებში. ამას გარდა, აშშ-ში (ვაშინგტონი, ჩიკაგო), ევროპასა (ლოზანა, პარიზი, ლაიდენი) და 

რუსეთში (პეტერბურგი) საერთაშორისო კონფერენციებზე წარდგენილი სამეცნიერო მოხსენებები. 

წიგნების წარდგენამ ინტერესი აღძრა არა მხოლოდ დამსწრეთა შორის, არამედ სოციალურ 

ქსელებში მივიღეთ დადებითი გამოხმაურება. ამის მიზეზი არის ის, რომ გამოცემულ ნაშრომებში 

ასახულია საბჭოთა ენათმეცნიერების ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი, რომელიც 

ნაკვლევია სამეცნიერო მიმოქცევაში პირველად შემოსულ საარქივო მასალებზე დაყრდნობით. 

გამოცემული ნაშრომების მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზრდება. 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

3.1. გარდამავალი პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულებისმითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 
The impact of current 

transformational processes on 
2014-2019 

რუსუდან ასათიანი 

(პროექტის ფარგლებში 
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language and ethnic identity: 
Urum and Pontic Greeks in 

Georgia 
გერმანიის სამეცნიერო 

ფონდი-GSF 

შემუშავებული PhD 

პროგრამის ხელმძღვანელი) 

ანოტაცია  

პროექტის ფარგლებში მუშავდება საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური ბერძნების ენობრივი 

თავისებურებები, უკვე დაიბეჭდა პონტოელი ბერძნულის შესახებ ნაშრომი (სვეტლანა 

ბერიკაშვილი); მზადდება ნაშრომი ურუმ ენის მორფოლოგიური სტრუქტურის შესახებ. 

 

 

3.2. დასრულებული პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

თინათინ ბოლქვაძე საბჭოთა 

ენათმეცნიერების 

ქართული სამკუთხედი 

ISBN 978-9941-26-232-6 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

326  

ანოტაცია 

2015-2018 წლებში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით ვიკვლიეთ 

საბჭოთა უტოპიური ენობრივი თეორიები და მათი  გავლენა საქართველოში შექმნილ 

თეორიული ენათმეცნიერების სახელმძღვანელოებზე. ყველაზე ცნობილი საბჭოთა ენობრივ 

თეორიებს შორის არის ნიკო მარის  იაფეტური თეორია, რომელიც ოცდაათი წლის მანძილზე 
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ითვლებოდა მარქსისტული ენათმეცნიერების ბურჯად საბჭოთა კავშირში. ამ თეორიის 

აღზევების პერიოდი ქმნის საბჭოთა ენათმეცნიერების ოცდაათწლოვან ისტორიას. წიგნის 

მიზანია  ენათმეცნიერების ისტორიისა და თეორიის მკვლევრებისთვის, ასევე ამ პერიოდით 

დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო საზოგადოებისათვის ეჩვენებინა, რა შედეგები მოიტანა 

საბჭოთა იდეოლოგიის გავლენამ ენათმეცნიერებაზე, რომელსაც ეს რეჟიმი ფილოსოფიასთან 

ერთად იყენებდა მხოლოდ პროპაგანდისათვის, რის გამოც ენათმეცნიერება პოლიტიკის მხევალი 

აღმოჩნდა. 

ამ წიგნის ძირითადი მიზანი იყოთეორიული ენათმეცნიერების საბჭოთა პრობლემატიკის 

დამუშავების ოცდაათწლოვანი ისტორია ეჩვენებინა საარქივო მასალებზე, როგორც ყველაზე 

სანდო წყაროზე დაყრდნობით. პრობლემის მეცნიერულად შესწავლისთვის საარქივო მასალები 

მოძიებულია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო სამმართველოს ყოფილი 

პარტიული ორგანოების არქივსა და საქართველოს ცენტრალურ არქივში, აგრეთვე საქართველო 

სმეცნიერებათა აკადემიის არქივსა და თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მუზეუმში, სადაც ინახებათბილისი სუნივერსიტეტის ერთ-ერთი 

დამაარსებლის, აკად. გიორგი ახვლედიანის პირადი არქივი. ასევე რამდენიმე საინტერესო 

დოკუმენტი ინახება საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, რომელთაგან 

განსაკუთრებით ხაზგასასმელია ის მასალები, რომლებიც აჩვენებს ნიკო მარის კავშირს 

ჩოხატაურის რაიონის სოფელ დაბლაციხესთან, სადაც იზრდებოდა მომავალი ენათმეცნიერი. 

დაბლაციხეში მოქმედებს ნიკო მარის სახლ-მუზეუმი, რომელიც ინახავს ბევრ დოკუმნეტსა და 

რარიტეტულ გამოცემებს.  

დაბლაციხისა და ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის სახლ-მუზეუმები ასახულია დოკუმენტურ 

ფილმში „ნიკო მარის სახლ-მუზეუმი“, რომელიც გადაღებულია თსუ კინოტელეხელოვნების 

კათედრასთან თანამშრომლობით. ამას გარდა, მუშაობა მოგვიხდა პეტერბურგის ორ არქივში: 

რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის არქივის პეტერბურგის  ფილიალსა და პეტერბურგის საჯარო 

ბიბლიოთეკის არქივში. აქ მუშაობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ნიკო მარი ამ 

ბიბლიოთეკას ხელმძღვანელობდა ექვსი წლის განმავლობაში. საქართველოს ბოლო მეფეების 

საარქივო მასალები მთლიანად მისი აღწერილია, რომ არაფერი ვთქვათ სხვა სამუშაოებზე, 

რომელსაც იგი ატარებდა იმ დროისთვის მსოფლიოში სიდიდით მეორე ბიბლიოთეკაში.  

ჩამოთვლილ საარქივო მასალებს დაემატა რამდენიმე საოჯახო არქივიდან მოპოვებული 

დოკუმენტები. პირველად ეს საარქივო დოკუმენტი შევიდა კანდიდ ჩარკვიანისწიგნში 

„შეხვედრები სტალინთან“, რომელიც დაიბეჭდა გელა ჩარკვიანის რედაქციით. იოსებ 

მეგრელიძის არქივზე მუშაობამ დაგვარწმუნა, რომ აუცილებელია მისიდამოუკიდებლად 

შესწავლა, რადგან იგი შეიცავს პირველხარისხოვანი მნიშვნელობის დოკუმენტებს, რომელთა 

გამოცემა და მონოგრაფიულად კვლევა აუცილებელია საბჭოთა ენათმეცნერების ისტორიის 

სრული სურათის აღდგენისათვის. 

ეს მონოგრაფია ქმნის უფრო სრულყოფილ ცოდნას ქართული და საბჭოთა ენათმეცნიერების 

ისტორიის შესახებ. ამ თვალსაზრისით საინტერესო აარნოლდ ჩიქობავას „პრავდაში“ დაბეჭდილი 

წერილის წინა ვარიანტი. ეს წერილი იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ მას ახლავს იოსებ 

სტალინის კომენტარები. 

წიგნში გამოყენებული საარქივო მასალების აბსოლუტური უმრავლესობა პირველად შემოდის 

სამეცნიერო მიმოქცევაში და ხელს უწყობს საბჭოთა ენათმეცნიერების, როგორც მოვლენის, მასზე 

მოქმედი სოციალურ-პოლიტიკური ფაქტებისა და მისი ამსახველი საბჭოთა ენობრივი 

დისკურსის ძირითადი მოდელების კვლევას. პრობლემის აქტუალობას განაპირობებს 

საზოგადოების დიდი ინტერესი საბჭოური მეცნიერებისა და მისი ფილოსოფიური და 

იდეოლოგიური წანამძღვრების კვლევისადმი, რადგან  შეუძლებელი იყო  პოლიტიკური  

გავლენისაგან  თავისუფალი ენათმეცნიერული თეორიის შექმნა საბჭოთა პერიოდში. რა რთული 

გზა უნდა გაევლო ენათმეცნიერს, რომ სიცოცხლეც შეენარჩუნებინა და თეორიული 
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ენათმეცნიერებაც არ დაზარალებულიყო.  

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

რ. ასათიანი 
კაუზაცია 

ქართველურ 

ენებში 
ISSN 1512-0473 

ენათმეცნიერების 

საკითხები, 2017 

(გამოვიდა 2018) 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

10 

ანოტაცია  

განხილული მასალის საფუძველზე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ კაუზაცია-კონტაქტის ჯერ 

კიდევ გაუდიფერენცირებელი კატეგორია საერთო-ქართველურის ფუძე ენაში უკვე 
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არსებობდა და მისი წარმოება ცალსახად უკავშირდებოდა *ა- პრეფიქსს, რომლის მთავარი 

ფუნქციაც ზმნის არგუმენტულ სტრუქტურაში პირის მატების მარკირება იყო. სუფიქსები 

აზუსტებდნენ ‘მატების’ სპეციფიკურ შინაარსებს და, მიუხედავად იმისა, რომ ქართველური 

ენები ამ სუფიქსების მრავალფეროვნებას ადასტურებენ (განსაკუთრებით, სვანური),  ეს 

„სუფიქსები არსებითად ერთი და იგივეა“  (მაჭავარიანი 2002: 113) და მათი ზოგადი სახე  -ნ- 

ფონემის შემცველ ზოგად ფორმაზე შეიძლება დავიყვანოთ. რამდენადაც სვანურში 

კაუზაცია-კონტაქტის გამიჯნული მოდელები პროდუქტიული არაა, შეიძლება ვივარაუდოთ, 

რომ კაუზაციისა და კონტაქტის წარმოების დიფერენციაცია და მათთვის დამოუკიდებელი 

მოდელების ჩამოყალიბება მხოლოდ ქართულ-ზანურ დონეზე ხდება, თუმცა პროცესი ფუძე-

ენის დონეზევე იწყება, რაზეც მოდელების სტრუქტურული იზომორფიზმი უნდა 

მეტყველებდეს.  

ამგვარად, საერთო-ქართველურ ფუძე-ენაში ხმოვანპრეფიქსების ძირითად ფუნქციად უნდა 

ვივარაუდოთ ზმნის ვალენტობის ‘მატება-კლების’ მარკირება. ამ საერთო ფუნქციის 

შემდგომი ფუნქციონალურ-სემანტიკური დიფერენცირება, კაუზაციისა და კონტაქტის 

კატეგორიების სახით, ქართველური ფუძე-ენის განვითარების შემდგომ საფეხურზე 

ხორციელდება. კაუზაციისა და კონტაქტის კატეგორიების შესაბამისი ფორმალური 

მოდელების გამიჯვნა და, შესაბამისად, კონტაქტის დამოუკიდებელ კატეგორიად ფორმირება 

უკვე მოგვიანებით, მხოლოდ ქართულ-ზანურ დონეზე თუ მოიაზრება. 

2 მ. ივანიშვილი ქართულ 

ენათმეცნიერებაში 

სტრუქტურალიზმის 

განვითარების 

სათავეებთან: აკაკი 

შანიძე 
ISSN 1512-0473 

 

ენათმეცნიერების 

საკითხები, 2017 

(გამოვიდა 2018 

წელს) 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

12 

ანოტაცია  

სტატია ეძღვნება აკაკი შანიძის მიერ ქართული ენის მორფოლოგიის კვლევის 

სტრუქტურალისტური მიდგომების საკითხს გივი მაჭავარიანისა და პატრიკ სერიოს 

ნაშრომების შუქზე. ენის სტრუქტურული ანალიზის მთელი პროცედურა ემყარება 4 

ძირითად პრინციპს:  დისკრეტულობის, სტრუქტურულობის, ფუნქციური ეკვივალენტობისა 

და სინქრონიულობის პრინციპებს. სწორედ ამაზე დაყრდნობით გამოჰყოფს ა. შანიძე 

ენობრივ ერთეულებსა და კატეგორიებს და აღწერს მათ შორის არსებულ ფუნქციონალურ 

დამოკიდებულებებს. ა. შანიძე გადმოგვცემს არა მარტო თავისი კვლევა-ძიების შედეგებს, 

არამედ გვაჩვენებს იმასაც, თუ რა გზით, რა მეთოდების გამოყენებით მიიღო მან ეს შედეგები. 

მისი კვლევის ამოცანა პრაღელი სტრუქტურალისტების მსგავსად იყო სისტემის შინაგანი 

კანონზომიერების გამოვლენა "სტრუქტურულ მთლიანობაზე" გამახვილებით. მართალია, ა. 

შანიძეს არ შეუქმნია ენის ზოგადი თეორია და არ ჩამოუყალიბებია ამოსავალი 

პოსტულატები, არც ის ჩანს აგრეთვე, რომ ის ხელმძღვანელობდა რომელიმე ცნობილი 

ზოგადლინგვისტური კონცეფციით, მაგრამ მისი ენის კვლევის აპარატის ექსპლიციტურობა 

უფლებას გვაძლევს დავახასიათოთ ა. შანიძის თვალსაზრისი როგორც 

"სტრუქტურალისტური". ა. შანიძემ შექმნა მოძღვრება, ფუნდამენტური საფუძველი 

ქართული ენის შემდეგი სინქრონიული კვლევისა, ამის დასტურია ის მშვენიერი შრომები, 

რომლებიც იწერებოდა, იწერება და აუცილებლად დაიწერება მომავალშიც. 

3 ი. ლეჟავა       

 

სვანური ენის 

სიბილანტთა 

ენათმეცნიერების 

საკითხები, 2017 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

6 
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სპექტრული 

თავისებურებანი 
ISSN 1512-0473 

 

(გამოვიდა 2018 

წელს) 

ანოტაცია  

სვანური ენის წინაენისმიერი ნაპრალოვნები და აფრიკატები, ყველა ქართველური ენის 

მსგავსად, ქმნის სპეციფიკურ ე.წ. სისინა [ზ, ს, ძ, ც, წ] და შიშინა [ჟ, შ, ჯ, ჩ, ჭ] სიბილანტების 

ჯგუფს. სპექტროგრაფიული ანალიზი შესრულებულია სვანური ენის ოთხი ძირითადი 

დიალექტის 5 მამაკაცი წარმომადგენლის აუდიოჩანაწერების მიხედვით. 

სვანური სიბილანტების სპექტროგრაფიული ანალიზის შედეგად ირკვევა, რომ 

პალატალიზაციის შედეგად ამ ბგერათა სპექტრული ცვლილებები განაპირობებს 

გარდამავალი სპექტრული სურათის მიღებას შიშინასა და სისინას შორის. სიბილანტთა 

პალატალიზაცია, მსგავსად სისინათა ლაბიალიზაციისა, ხელშემწყობი პირობაა საშუალედო 

სისინ-შიშინა თანხმოვანთა არტიკულაციისათვის, ხოლო თუ გავითვალისწინებთ 

სპექტრული პარამეტრების ცვლილებათა სურათს, უფრო სავარაუდოა, რომ შუა რიგის 

სიბილანტს სწორედ "დარბილებული" შიშინა ბგერა შეესაბამებოდეს. რაც შეეხება 

ლაბიალიზებულ და ველარიზებულ შიშინა ბგერებს, ისინი სპექტრული მახასიათებლების 

მიხედვით მაქსიმალურად განსხვავდებიან სისინა ბგერებისაგან. რადგანაც 

პალატალიზებულ სისინებსა და შიშინებს დაბრკოლების წინა რეზონატორი თითქმის 

უთანაბრდება და შუა ენის მაგარ სასასთან შეხების ფართობიც ეზრდება, ამიტომ 

არტიკულაციური თვალსაზრისით არც სისინების შიშინებში გადასვლა და არც შიშინებისა 

სისინებში - არ არის საფუძველს მოკლებული. 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Tinatin Bolkvadze 

 

Languages of Georgia 

ISBN უცნობია (წიგნი 
ჯერ თბილისში არ 
ჩამოსულა) 

ვარშავა, Kolegium 

Europy Wschodniej 

120 

ანოტაცია  

წიგნში საქართველო წარმოდგენილია როგორც მრავალენოვანი სახელმწიფო ისტორიულად და 

დღეს. დახასიათებულია ქართული ენის სოციოლინგვისტური ფუნქციები; ერთმანეთისგან 

გამიჯნულია საქართველოში გავრცელებული დიგლოსია და ბილინგვიზმი. დაწვრილებით არის 

განხილული ქართველური დიგლოსია - ქართული, მეგრული, ლაზური და სვანური, როგორც 

მონათესავე ენების ისტორიულად ჩამოყალიბებული მრავალსაუკუნოვანი ენობრივი 

ურთიერთობა. ბილინგვიზმის საილუსტრაციოდ ნაჩვენებია საქართველოში გავრცელებული 

ყველაზე დიდი უმცირესობების ენები: ებრაული, სომხური, ბერძნული და აზერბაიჯანული. 

საბჭოთა ენობრივი პოლიტიკის შედეგების საჩვენებლად გაანალიზებულია აფხაზური და ოსური 

ენების მდგომარეობა ისტორიულად და დღეს. ცალკე თავი ეთმობა საქართველოში 

საერთაშორისო ენების სწავლებას და იმ ლინგვისტურ რევოლუციას, რომელიც მოჰყვა საბჭოთა 
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კავშირის დაშლას და რუსულის ნაცვლად ინგლისური ენის არჩევას საერთაშორისო 

ურთიერთობებისათვის. მონოგრაფიაში უხვად არის საილუსტრაციო მასალა ძველი 

ხელნაწერებისა და სხვადასხვა გამოკითხვისა და აღწერების შედეგების სახით. 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 Thomas V. 

Gamkrelidze 

doi.org/10.29091/ 

KRATYLOS/2018/1/14 

ISSN: 0023-4567 

DR. VYACHESLAV 

V. IVANOV (1929–

2017) – An Eminent 

Linguist and Semi-

otician of our Time 

Wiesbaden, 

Dr. Ludwig 

Reichert Verlag 

 

5 

 ანოტაცია 

სტატიაში განიხილება ვიაჩესლავ ივანოვის ბიოგრაფია და სამეცნიერო მოღვაწეობა. მისი 

ღვაწლი წარმოჩენილია ლინგვისტიკისა და, უფრო ფართოდ, სემიოტიკის 

თვალსაზრისით. მოყვანილია მაგალითები ვ. ივანოვის მუშაობისა ისტორიულ-

შედარებით ენათმეცნიერებასა და ტიპოლოგიაში, ნევროსემიოტიკასა და პოეტიკაში; 

ნაჩვენებია მისი ფართო ინტერესები არა მარტო ინდოევროპული ენების (სლავური, 

ანატოლიური...) ნათესაობის საკითხებზე, არამედ კეტური (ენისეურ ენათა ოჯახი) ენის 

ისტორიული კავშირებზე სხვა ენებთან. ასევე განხილულია                 ვ. ივანოვის 

საზოგადოებრივი საქმიანობა, კავშირი სიმბოლისტებთან და პოსტ-სიმბოლისტებთან 

(OBERIU, „სერაპიონის ძმები“). 

2 

 

Caroline Fery, 

Stavros 

Prosodic Separation of 

Postverbal Material in 

Information 
Structure in Lesser-

Amsterdam, 
John Benjamins 

Publishing 

33 

https://doi.org/10.29091/KRATYLOS/2018/1/14
https://doi.org/10.29091/KRATYLOS/2018/1/14
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 Skopeteas, 

Rusudan 

Asatiani 

Georgian A corpus 

study in syntax-

phonology interface 

Company  

doi.org/10.1075/ 

slcs.199.02sko 

Described 
Languages. Studies 
in prosody and 
syntax, Edited by 

Evangelia Adamou, 

Katharina Haude 

and Martine 

Vanhove, 2018 

Company 
 

3 Caroline Fery, 

Stavros 

Skopeteas, 

Rusudan 

Asatiani 

Prosodic phrasing in 

scripted and 

unscripted speech: An 

empirical study on 

Georgian prosodic 

structure 

 El-publications 20 

ანოტაცია 2-3 

ორივე სტატიაში  სხვადასხვა ასპექტით გაანალიზებულია ქართულის პროსოდიული 

ფრაზირების ძირითადი სქემები და მოდელები; წარმოჩენილია მათი როლი ქართულის 

საინფორმაციო სტრუქტურების ფორმირებაში.  

 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 
რ.ასათიანი, მ.ივანიშვილი, 

ი.ლეჟავა, ე.სოსელია  

 

ინდო-ევროპულ ყრუ-

ხშულთა გადმოცემა 

ქართულში: თოქშოუ, 

ტოკშოუ, ტოქშოუ თუ 

თოკშოუ? 

13 აპრილი, 2018, თბილისი, 

თსუ,  

ქართული ენის დღისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია 

გამოქვეყნებულია 

 

2 
რ.ასათიანი პოტენციალისის საკითხი 

ქართულსა და მეგრულ-

ლაზურში 

 

16 მარტი, 2018, თბილისი, 

თსუ, თსუ თეორიული და 

გამოყენებითი 

ენათმეცნიერების  ს/ს 

ინსტიტუტის საჯარო სხდომა 

მიძღვნილი ბაქარ გიგინე-

იშვილის დაბადებიდან  85 

წლისთავისადმი  

ანოტაცია 

1. ფუნქციური გაგებით გვარის კატეგორიის რეკონსტრუქცია საერთო-ქართველურ ფუძე-ენაში 

ვერ ხერხდება, თუმცა პირის კლების შესაბამისი მოდელის ფარგლებში ზმნური 

სემანტიკური კლასების სემანტიკითა და აორისტით განპირობებული ყალიბების 

https://doi.org/10.1075/slcs.199.02sko
https://doi.org/10.1075/slcs.199.02sko
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რეკონსტრუქცია ბუნებრივი (და აუცილებელიც) ჩანს.  

2. პირის ‘მატება-კლების’ მოდელების სახით საერთო-ქართველურ ფუძე-ენაში უკვე არსებობს 

გვარის კატეგორიის ჩამოყალიბებისათვის ხელსაყრელი პირობები.  

3. გვარის კატეგორიის საბოლოო ფორმირება და ფუნქციურ მორფოსინტაქსურ კატეგორიად 

ჩამოყალიბება «გარდამავალი აქტივი» : «კონვერსიული პასივი» დაპირისპირების 

საფუძველზე უკვე დამოუკიდებლად მიმდინარეობს ყოველ ქართველურ ენაში. 

4. ამ პროცესს განაპირობებს ქართველურ ენათა ცვლილებების განმსაზღვრელი ერთი 

ძირითადი ტენდენცია _ სემანტიკური შინაარსების მარკირებიდან ფუნქციური მიმართებების 

მარკირებაზე გადასვლა.  

5. ეს პროცესი იმგვარად მიმდინარეობს, რომ ყოველი ქართველური ენა თავისებური 

სემანტიკური თუ ფუნქციური ინტერპრეტაციების ფორმალიზებას ახდენს. 

6. ეს უნდა იყოს საფუძველი ლაზურში და მეგრულში გვარის  შინაარსის პოტენციალისით 

‘ჩანაცვლებისა’, რასაც ამ ენების ერგატიული კონსტრუქციის თავისებურება განაპირობებს. 

7. კოგნიტიურად გვარისა და პოტენციალისის კატეგორიები მსგავსად კონცეპტუალიზდება 

(ორივეს შემთხვევაში გვაქვს აგენსის შესუსტება გაუჩინარება), რაც ფორმალური მოდელების 

ამგვარი რეინტერპრეტაციის საფუძველს ქმნის. 

3 

 

 

თ. ბოლქვაძე, 

მ. თეთრაძე, 

ნ.  ქელბაქიანი 

ტრანსკრიფცია-ტრანსლი-

ტერაციის პრობლემები: 

ქართული ბგერითი სისტემის 

ლათინურად და ინგლისური 

ენის ბგერათა ქართულად 

ტრასლიტერაცია 

22-23 სექტმბერი, 2018, 

ახალციხე, 

სამცხე-ჯავახეთის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის, 
სახელმწიფო ენის 
დეპარტმენტისა და სამცხე-
ჯავახეთის სამხარეო 
ადმინისტრაციის  
ერთობლივი  რესპუბლიკური 
სამეცნიერო კონფერენცია  - 
სახელმწიფოს ენობრივი 
პოლიტიკა და სამცხე-
ჯავახეთის ონომასტიკა 

ანოტაცია 

მოხსენებაში განხილულია ის პრინციპები, რომლებსაც დაეყრდნო სახელმწიფო ენის 

დეპარტმანეტის მიერ ქართული ენის ბგერითი სისიტემის ლათინურად ჩაწერა და ინგლისური 

ენის ბგერითი სისტემის ქართულად გადმოტანა.  

 

4 

 

 

T. Bolkvadze,  

M. Tetradze, 

N. Kelbakiani 

Problem of Georgian Nominative 

Case Marker in Official 

Documents  

5-7 ოქტომბერი, 2018, 

თბილისი 

Giorgi Akhvlediani Society for 
the History of Linguistics and 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State 
University Joint International 
Conference - International 
Terminology: Translation and 
Standardization  
 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
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გამოქვეყნებულია 

5 

 

 

თ. ბოლქვაძე, 

გ. ალიბეგაშვილი 

საქართველოს კანონი 

სახელმწიფო ენის შესახებ და 

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის ამოცანები 

30 ნოემბერი -2 დეკემბერი, 

2018 

ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია - „ჰუმანი-
ტარული მეცნიერებები 
ინფორმაციულ 
საზოგადოებაში - III” 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

გამოქვეყნებულია 

6 
თ. გამყრელიძე 

თსუ 100 წლისაა 9 თებერვალი, 2018, თბილისი, 

თსუ, 

 სიმპოზიუმი „უმაღლესი 
განათლების პერსპექტივა: 
წარსულის გაცოცხლება და 
ფიქრი მომავალზე“   

ანოტაცია 

მოხსენებაში წარმოჩენილია პირველი ქართული უნივერსიტეტის დაარსებასთან დაკავშირებული 

საკითხები; შედარებულია დასავლეთის უნივერსიტეტებს; აღნიშნულია შუა საუკუნეების 

განათლების კერებსა და  ელინიზმზე დაფუძნებულ ცენტრებთან დაკავშირებული გელათის 

აკადემიის ტრადიციების გაგრძელება, აღმოსავლურ-დასავლური კულტურული ნაკადების 

შერწყმა ერთ სივრცეში და ქართული ტრადიციების ჩამოყალიბება. ხაზგასმულია ივანე 

ჯავახიშვილის ღვაწლი კულტურისა და ქართველი ხალხის წინაშე; წინ წამოწეულია ქართული 

უნივერსიტეტის მნიშვნელობა სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია, რომ თსუ 

პირველი არარუსულენოვანი (ადგილობრივ ენაზე სწავლა-განათლება) უნივერსიტეტი იყო 

რუსეთის იმპერიაში. ერთ-ერთ მთვარ კრიტერიუმად, რომლებიც განსაზღვრავენ ამა თუ იმ 

ხალხისა და ქვეყნის ადგილს სამყაროში, მიჩნეულია ერების ინტელექტუალური და 

კულტურული პოტენციალით გამორჩეულობა. 

7 
მ. ივანიშვილი 

ეტიმოლოგიური ძიებები: 

სოკო 
 

16 მარტი, 2018, თბილისი, 

თსუ, თსუ თეორიული და 

გამოყენებითი 

ენათმეცნიერების  ს/ს 

ინსტიტუტის საჯარო სხდომა 

მიძღვნილი ბაქარ გიგინე-

იშვილის დაბადებიდან 85 

წლისთავისადმი 

ანოტაცია 

სოკოების სახელდება, მცენარეთა სახელების მსგავსად, ჩვეულებრივ, მათი ფერის, ფორმა-

მოყვანილობის, სუნისა და გემოს მიხედვით ხდება, ამაზე მეტყველებს ტიპოლოგიური 

მონაცემებიც. სოკოს სახელთა წარმოებისას ძირს ჩვეულებრივ ერთვის ხოლმე აფიქსები. 

სახელი სოკო ოთხივე ქართველურ ენაში დასტურდება:   

 ქართ. სოკო : მეგრ. სოკო : ლაზ. სოკო : სვან. სოკ, სოკირ, ტყუბულ.  
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ქართველურ ენებში აღნიშნული ფუძეების დაწვრილებითი ანალიზის საფუძველზე მიღებულია 

შემდეგი დასკვნები: 

        1. ქართ. სოკო : მეგრ. სოკო : ლაზ. სოკო : სვან. სოკ, სოკილ, ტყუბულ შესატყვისობის 

საფუძველზე საერთო-ქართველური ფუძეენის დონეზე შესაძლებელია აღვადგინოთ *სოკო ფუძე, 

„სოკო“ ზოგადი მნიშვნელობით. 

 2. -იო დაბოლოებიანი სოკოს სახელები ქართულში უნდა მომდინარეობდეს -ილ-ო > -ი-ო, 
ლ-ს ჩავარდნით კნინობით-საალერსო მაწარმოებელი სუფიქსისგან. 

 3. საერთო-ქართველური ფუძეენის დონეზე უნდა აღდგეს *-ილ კნინობით-საალერსო 

მნიშვნელობის სახელთა მაწარმოებელი სუფიქსი. 

8 
ე.სოსელია *ც1ხოæ- ძირი და მისგან 

ნაწარმოები დერივატები ქარ-

თულ-ზანური ერთიანობის 

დონეზე 

 

16 მარტი, 2018, თბილისი, 

თსუ, თსუ თეორიული და 

გამოყენებითი 

ენათმეცნიერების  ს/ს 

ინსტიტუტის საჯარო სხდომა 

მიძღვნილი ბაქარ გიგინე-

იშვილის დაბადებიდან 85 

წლისთავისადმი 

ანოტაცია 

მოხსენებაში განხილულია ქართულ-ზანური ერთიანობის დონეზე რეკონსტრურებული *ც1ხოæ- 
ძირი, რომელსაც უკავშირდება როგორც კონკრეტული ცხოველების (ცხვარი, ძროხა) აღმნიშვნელი 

ლექსიკური ერთეულები, ასევე ‘ცოცხალის’ მნიშვნელობა. მოხსენებაში აღდგენილია შესაბამისი 

დერივატები ქართულ-ზანური ერთიანობის დონეზე და განსაზღვრულია სემანტიკური 

გადასვლები კონკრეტული შემთხვევებისთვის. 

 

 

6. 2. უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

R. Asatiani Cleft Constructions in the West 

Kartvelian Linguistic Space 

24-25 მაისი, 2018, ვერონა, 

იტალია, 

International Conference  - 

"Linguistic and Literary Studies 
on the Caucasus" 

ანოტაცია 

ლაზურში შეიძლება გამოიყოს ორი ტიპის გათიშული კონსტრუქციები: ერთი (ა.ჰარისის 

ნაშრომში განხილული) ტოპიკის ფორმალიზაციას ემსახურება, მეორე კი ფოკუსის მარკირების 

მოდელია. ეს დისკურსულ-ფუნქციური სხვაობა განაპირობებს, როგორც ჩანს, მათ ფორმალურ 

განსხვავებულობებს: ფოკუსი მთავარშია, მისი ფონი კი (ძველი ინფორმაცია) დამოკიდებულში. 

ტოპიკალიზაციისას კი, პირიქით, ტოპიკი (გამოკვეთილი წევრი) დამოკიდებულშია, ხოლო ის 

ინფორმაცია, რომელსაც მასზე მოვიპოვებთ  არის მთავარში. ეს კონსტრუქცია ფორმალურად 

ასახავს იმ ფაქტს, რომ  ინფორმაციულად ღირებულია არა მხოლოდ თხრობის თემის  

დაწინაურება და მისი ტოპიკალიზაცია, არამედ განსაკუთრებით ის ინფორმაცია, რომელიც 

გვატყობინებს, თუ რა შეემთხვა ტოპიკს, ამ ინფორმაციას კი გადმოგვცემს ძირითადი ზმნა, 
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რომელიც მთავარ წინადადებაში სტრუქტურირდება. 

ლაზურისა და მეგრულის გათიშული კითხვების შეპირისპირებითი ანალიზი გვიჩვენებს, რომ 

ლაზურის კითხვითი კონსტრუქციები გათიშულობის უფრო მაღალ ხარისხს გვიჩვენებენ, ვიდრე 

მეგრულისა. ლაზურში მთავარი წინადადება იკეტება მორფოსინტაქსური მიმართებებით _ 

გამოყოფილი წევრი მართულია მთავარში წარმოდგენილი ყოფნა-ზმნით და ყოველთვის 

საახელობითშია მაშინ, როდესაც მეგრულში მთავარი წინადადება სტრუქტურულად ღიაა და 

მასში წარმოდგენილი ფოკუსი მართულია დამოკიდებული წინადადების ზმნით. 

 

2 N. Amiridze,  

R. Asatiani, 

 Z. Baratashvili 
 

Pattern borrowing from English: 

Nominative marked possessors in 

modern spoken Georgian 

29 აგვისტო - 1-ლი 

სექტემბერი, 2018, ტალინი,  

Societas Linguistica Europaea 

გამოქვეყნებულია 

 

3 R. Asatiani 

 

Ergative Constructions in the 

West Kartvelian Linguistic Space 

6-9 დეკემბერი, 2018, 

ბოსტონი, 50th Annual 
Convention of the Association 
for Slavic, East European and 
Eurasian Studies (ASEEES) 

გამოქვეყნებულია 

 

4 R. Asatiani,  

M. Ivanishvili  

Isomorphism between the 

Historical Development of 

Writing Systems and the 

Structure of Jacob Gogebashvili’s 

Georgian ABC Book Dedaena 
 

6-9 დეკემბერი, 2018, 

ბოსტონი, 50th Annual 
Convention of the Association 
for Slavic, East European and 
Eurasian Studies (ASEEES) 

გამოქვეყნებულია 

 

5 N.Amridze,  

R. Asatiani,  

Z. Baratashvili   

 

Pattern borrowing in the 

Georgian-English language 

contact, 

27 ოქტომბერი, 2018, ავსტრია, 

ÖLT 2018, Altgebäude der Univ. 
Innsbruck 

გამოქვეყნებულია 

 

 

6 T. Bolkvadze A Journey in the History of 

Soviet Linguistics through 

Archives 

 

6-9 დეკემბერი, 2018, 

ბოსტონი,  

50th Annual Convention of the 
Association for Slavic, East 
European and Eurasian Studies 
(ASEEES) 

გამოქვეყნებულია 

 

 

7 T. Bolkvadze Languages of  Tbilisi 13-15 დეკემბერი, 2018, 
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 G. Alibegashvili ლაიდენის უნივერსიტეტი, 

ჰოლანდია. 

Globalising Sociolinguistics 

(GloSoc2) “Communicating in 

the city” 

გამოქვეყნებულია 

 

 

8 M. Ivanishvili,  

I. Lezhava 

 

Distributive and experimental 

analysis of q’ and ’ consonants in 

Megrelian  

24-25 მაისი, 2018, ვერონა, 

იტალია, 

International Conference  - 

"Linguistic and Literary Studies 

on the Caucasus" 

 

ანოტაცია 

 

მეგრულს, მსგავსად ქართულისა, ახასიათებს ხშულთა სამეულებრივი სისტემა. განსხვავებას 

ქართულ თანხმოვანთა სისტემისგან მეგრულში ქმნის ჸ თანხმოვანი. დისტრიბუციული ანალიზის 

შედეგად ირკვევა, რომ /ყ/ და /ჸ/ მეგრული ენის თანხმოვანთა სტრუქტურაში ორი დამოუკიდე-

ბელი ფონემაა. ჸ მეორეული ბგერაა ყ-დან მომდინარე, პირველ ეტაპზე გვქონდა   ყ || ჸ 

ვარიანტების თავისუფალი მონაცვლეობა, ხოლო შემდეგ აღმოჩნდნენ რა კონტრასტულ 

პოზიციებში, ჩამოყალიბდნენ დამოუკიდებელ ფონემებად. მეგრული მეტყველების ციფრული 

აკუსტიკური ანალიზი შესრულებულია კომპიუტერული პროგრამებით. აკუსტიკური სურათის 

მიხედვით ჸ მეგრულში თავკიდურ პოზიციაში გლოტალური მსკდომია (მაგარი შემართვა), ხოლო  

ინტერვოკალურ პოზიციაში გამჟღერებული ფარინგალური აპროქსიმანტი ლარინგალიზაციით. 

სწორედ ჸ ბგერის ასეთი რთული ბუნება უნდა იყოს განსხვავებული, ზოგჯერ წინააღმდეგობრივი 

აღწერის მიზეზი  (ცაგარელი 1880, ყიფშიძე 1914). ყ თანხმოვანი მეგრულში ფაკულტატიურად 

რეალიზდება გლოტალიზებული ხშულის, სპირანტის ან სპირანტოიდის (ინტერვოკალურ 

პოზიციაში) სახით. აღსანიშნავია, რომ სპირანტული წარმოთქმა უფრო დამახასიათებელია 

ჰარმონიულ კომპლექსში და ინტერვოკალურ პოზიციაში.    

 

9 M. Ivanishvili Etymological Issues: sok'o  in 

Kartvelian Languages 

12-14 სექტემბერი, 2018, 

თბილისი, 

The South Caucasian  

Chalk Circle - 2  

ანოტაცია 

სოკოების სახელდება, მცენარეთა სახელების მსგავსად, ჩვეულებრივ, მათი ფერის, ფორმა-

მოყვანილობის, სუნისა და გემოს მიხედვით ხდება, ამაზე მეტყველებს ტიპოლოგიური 

მონაცემებიც. სოკოს სახელთა წარმოებისას ძირს ჩვეულებრივ ერთვის ხოლმე აფიქსები. 

სახელი სოკო ოთხივე ქართველურ ენაში დასტურდება: ქართ. სოკო : მეგრ. სოკო : ლაზ. სოკო : 

სვან. სოკ, სოკირ, ტყუბულ. ქართველურ ენებში აღნიშნული ფუძეების დაწვრილებითი ანალიზის 

საფუძველზე მიღებულია შემდეგი დასკვნები: 1. ქართ. სოკო : მეგრ. სოკო : ლაზ. სოკო : სვან. სოკ, 
სოკილ, ტყუბულ შესატყვისობის საფუძველზე საერთო-ქართველური ფუძეენის დონეზე 

შესაძლებელია აღვადგინოთ *სოკო ფუძე, „სოკო“ ზოგადი მნიშვნელობით; 2. -იო დაბოლოებიანი 
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სოკოს სახელები ქართულში უნდა მომდინარეობდეს -ილ-ო > -ი-ო, ლ-ს ჩავარდნით კნინობით-

საალერსო მაწარმოებელი სუფიქსისგან.            3. საერთო-ქართველური ფუძეენის დონეზე უნდა 

აღდგეს *-ილ კნინობით-საალერსო მნიშვნელობის სახელთა მაწარმოებელი სუფიქსი. 

10 

 

ე. სოსელია Colour categorization in the 

Kartvelian languages (diachronic 

perspective) 

 

24-25 მაისი, 2018, ვერონა, 

იტალია, 

International Conference  - 
"Linguistic and Literary Studies 
on the Caucasus" 

ანოტაცია 

მოხსენებაში განხილულია ქართველურ ენებში დადასტურებული ბაზისურ ფერის ტერმინთა 

სისტემების ჩამოყალიბების გზა საერთო-ქართველურ დონეზე რეკონსტრუირებული 

ორელემენტიანი სისტემიდან თანამედროვე სინქრონიულ მდგომარეობამდე. განვითარების ეს 

გზა ეთანადება ბერლინისა და კეის უნივერსალური მოდელის კანონზომიერებებს, თუმცა 

შეინიშნება გარკვეული თავისებურებებიც, რომლებიც საშუალებას იძლევა აიხსნას აღნიშნული 

უნივერსალური მოდელიდან ზოგიერთ კონკრეტულ ენაში ფიქსირებული  გამონაკლისები. 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

1. თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის  

თანამშრომლები მონაწილეობდნენ მეთოთხმეტე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის „ენა 

და ლოგიკა“  (17-21.09.2018, თბილისი)  და საერთაშორისო  საზაფხულო სკოლისა (SCCC) და 

საერთაშორისო კონფერენციის (SCCC-2) ორგანიზებაში (3-14.09.2018, თბილისი)    

2. ასოცირებულმა პროფესორებმა რუსუდან ასათიანმა და მარინე ივანიშვილმა მონაწილეობა 

მიიღეს კოლოკვიუმში გეორგ-ფოიგტის სახელობის გიოტინგენის უნივერსიტეტის ზოგადი 

ენათმეცნიერების დეპარტამენტის ხელმძღვანელ პროფ. სტავროს სკოპეტეასთან, გეორგ-

ფოიგტის სახელობის გიოტინგენის უნივერსიტეტი, გიოტინგენი, გერმანია (31.05.2018). 

3. ასოცირებულმა პროფესორმა თინათინ ბოლქვაძემ რედაქტორობა გაუწია კრებულს - 

საბჭოთა ენათმეცნიერების ისტორიიდან: საარქივო მასალები (ISBN978-9941-26-230-2), 

გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2018, 154 გვ. კრებულში შესულია ახალგაზრდა 

მეცნიერთა სტატიები და სხვადასხვა არქივში მოძიებული დოკუმენტები, რომლებიც 

ასახავენ საბჭოთა ენათმეცნიერების ისტორიას 1950 წლამდე.   კრებულში გამოყენებული  

საარქივო დოკუმენტების დიდი ნაწილი პირველად შემოდის სამეცნიერო მიმოქცევაში. 

4. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა  ფაკულტეტის თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტმა 

გამართა ბაქარ გიგინეიშვილის დაბადებიდან 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საჯარო 

სხდომა (16.03.2018).  

5. სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული ჟურნალის "ენათმეცნიერების საკითხები" – 2017 

(გამოვიდა 2018 წელს) აღწერილობა: 

ჟურნალი "ენათმეცნიერების საკითხები" (ISSN 1512-0473) ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 

გამოდის 1999 წლიდან. სამეცნიერო ჟურნალი წარმოადგენს მნიშვნელოვან რეცენზირებად, 

ორენოვან, პერიოდულ გამოცემას.  ჟურნალის რედკოლეგიის წევრები არიან ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიური მიმართულების წარმომადგენლები და 

თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის 

თანამშრომლები, ხოლო სარედაქციო საბჭოს წევრები -  გამოჩენილი ქართველი და უცხოელი 

ენათმეცნიერები.  ჟურნალის მთავარი რედაქტორია აკად. თ. გამყრელიძე. ჟურნალს 2007 
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წლიდან მოყოლებული გამოსცემს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა და ჟურნალის ყოველი ნომერი (ISSUES OF LINGUISTICS) 

განთავსებულია თსუ  გამომცემლობის ვებგვერდზე და სოციალურ სამეცნიერო ქსელში - 
academia.edu. 

"ენათმეცნიერების საკითხების" 2017 წლის ნომერი (266 გვ.) ეძღვნება ცნობილი ქართველი 

ენათმეცნიერის გივი მაჭავარიანის დაბადებიდან 90 წლისთავს. კრებულში სტატიებს წინ 

უძღვის გივი მაჭავარიანის  მოკლე ბიოგრაფია და მოგონებები, ასევე სამეცნიერო ნაშრომე-

ბის ანოტირებული ბიბლიოგრაფია და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თეო-

რიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 2016 წლის მიზნობრივი სამეც-

ნიერო-კვლევითი პროექტის ფარგლებში სტუდენტების მიერ შესრულებული ნაშრომი 

"ქართული გრამატიკული აზრის განვითარება: გივი მაჭავარიანი" .  
"ენათმეცნიერების საკითხების" 2017 წლის ნომერი გამოირჩევა სტატიათა თემატური 

მრავალფეროვნებით და ეძღვნება აღმოსავლეთმცოდნეობის, ენათმეცნიერების ისტორიის, 

ქართველური ენების, ფონეტიკის, ფონოლოგიის, მორფოლოგიის, სინტაქსის, ფორმალური 

სემანტიკისა და ლექსიკოლოგიის საკითხებს. 

გარდა სამეცნიერო სტატიებისა კრებულში წარმოდგენილია რეცენზია გერმანულ ენაზე 

დაბეჭდილი წიგნისა _  ”Georgische Verben”  (ავტორები: ჰ.ფენრიხი, ნ.ოდიშელიძე, 

ნ.რაინეკი).  

 

თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების  

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის 

 ხელმძღვანელი                                                                   

  აკად.  თამაზ გამყრელიძე 

 

https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/TamazGamkrelidzeCV.pdf


ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

____________________________________________________________________________ 

  

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

თეორიული და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტი _________________________________________________________________________ 

 

  

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

 

ირმა რატიანი  - პროფესორი, ხელმძღვანელი; გაგა ლომიძე - ასოცირებული პროფესორი; 

რამაზ ჭილაია - ასოცირებული პროფესორი; ანა ლეთოდიანი - ასისტენტ-პროფესორი. 

__________________________________________________________________________ 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 
ლიტერატურული 

მიმდინარეობები 
2018- 2021 

ირმა რატიანი - 

ხელმძღვანელი, გაგა ლომიძე 

- შემსრულებელი,  რამაზ 

ჭილაია - შემსრულებელი.  

2 
კომპარატივისტიკის 

ანთოლოგია 
2016-2019 

ირმა რატიანი 

თათია ობოლაძე 

მაია ნაჭყებია 

ირაკლი კენჭოშვილი 

გაგა ლომიძე 

რუსუდან თურნავა 

ნინო გაგოშაშვილი 
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დეა მუსხელიშვილი 

არჩილ წერედიანი 

ირინე მოდებაძე 

შორენა შამანაძე 

თამარ ნუცუბიძე 

 

3 
ლიტერატურის თეორიის 

ქრესტომათია ტ. 4 
2018-2020 

ნუცუბიძე თამარ 

ნაჭყებია მაია 

შამანაძე შორენა 

კენჭოშვილი ირაკლი 

წერედიანი არჩილ 

ლეთოდიანი გუბაზ 

ბრეგაძე კონსტანტინე 

ტაბუცაძე სოლომონ 

ობოლაძე თათია 

მუსხელიშვილი დეა 

ლომიძე გაგა 

4 ლიტერატურული ჟანრები 2018-2020 

რატიანი ირმა 

ბარბაქაძე თამარ 

შამანაძე შორენა 

ნუცუბიძე თამარ 

კენჭოშვილი ირაკლი 

ლეთოდიანი გუბაზ 

მუსხელიშვილი დეა 

ტაბუცაძე შოლომონ 

გაჩეჩილაძე გიორგი 

ლომიძე გაგა 

ლომიძე თამარ 

ბრეგაძე კონსტანტინე 

წერედიანი არჩილ 

ნაჭყებია მაია 

5 
The Christian-Muslim Relations: 

1500-1900 (CMR1900). 
2018-2020 

ანა ლეთოდიანი ძირითადი 

შემსრულებელი 

1. 2018 წელს დამუშავდა და გამოიცა პროექტის პირველი ნაწილი : „ლიტერატურული 

მიმდინარეობები. კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე“. პროექტი მიზნად ისახავს 

ლიტერატურული მიმდინარეობების განვითარების ისტორიის და სპეციფიკის 

მიმოხილვას; თითოეულ ეტაპზე ჩართულია ქართული ლიტერატურული მასალა.  

2. სამუშაო, პრაქტიკულად, დასრულებულია. ამჟამად მიმდინარეობს წიგნის გამოსაცემად 

მომზადება. რედაქტირების პროცესშია წიგნის შესავალი და მზადდება დანართი 

ანთოლოგიის ავტორების შესახებ. წიგნი გამოიცემა 2019 წლის დასაწყისში და მოიცავს 20-

მდე საერთაშორისო მნიშვნელობის კომპარატივისტის საეტაპო ტექსტის თარგმანს და 
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კომენტარებს (საჭიროებისამებრ). 

3. კვლევითი სამუშაო, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2018-დან 2023 წლამდე, ითვალისწინებს 

ლიტერატურის თეორიის ქრესტომათიის ორი წიგნის გამოცემას. ერთი წიგნის გამოცემა 

ნავარაუდევია 2019-2020 წლებისთვის. ამჟამად მიმდინარეობს თარგმანი: ნორთროპ ფრაის 

“კრიტიკის ანატომიის შესავალი” (თათია ობოლაძე), ჟაკ დერიდას “წერა და განსხვავება” 

(დეა მუსხელიშვილი), რეიმონდ უილიამსი “ქალაქი და სოფელი” (გუბაზ ლეთოდიანი და 

არჩილ წერედიანი). უკვე ითარგმნა ალენ რობ-გრიიეს “რა შემოგვრჩა ახალი რომანიდან?”, 

თეოდორ ადორნოს “მხატვრული ნაწარმოების თეორიისათვის”, ალან კირბი 

“პოსტმოდერნიზმის სიკვდილი და შემდგომი ამბები”, გასტონ ბაშლარის “წამიერება 

პოეტური და წამიერება მეტაფიზიკური”, რობერტ მუზილის “ლიტერატორი და 

ლიტერატურა და ამასთან დაკავშირებული განაზრებანი”, ჟორჟ ბატაის 

“მსხვერპლშეწირვანი”, აკილე ბენიტო ოლივას “ხელოვნების ახალი აქტუალობა”, სიუზან 

სმიტ ნეშის “ტექსტი შემკითხველი: პოეტიკის რღვევა”, ჟერარ ჟენეტის “თხრობის 

საზღვრები”, მაქს ჰორკჰაიმერის და თეოდორ ვ. ადორნოს “კულტურინდუსტრია. 

განმანათლებლობა, როგორც მასების მოტყუება”, ჟერარ ჟენეტის “ნიშანთა შიდაპირი”, პოლ 

დე მანის “თეორიის გამძლეობა”, მაიკლ რიფატერის “ფორმალური ანალიზი და 

ლიტერატურის ისტორია”, სიუზან ზონტაგის “გეორგ ლუკაჩის ლიტერატურული 

კრიტიკა”, ი. ილინის “პოსტმოდერნიზმი საწყისებიდან საუკუნის ბოლომდე”, ჟილ 

დელიოზის და ფელიქს გატარის  “ათასი პლატო”, ნორთროპ ფრაის “არქეტიპულ 

მნიშვნელობათა თეორია”. მიმდინარეობს ჩამოთვლილი ტექსტების რედაქტირების 

პროცესი. მუშაობის მსვლელობაში შეიძლება კიდევ რამდენიმე ტექსტის თარგმნის 

აუცილებლობა გამოიკვეთოს. 

4. ლიტერატურული ჟანრების შესახებ კრებულის მომზადება ითვალისწინებს პერიოდს 2018 

წლიდან 2020 წლამდე. ამ ხნის მანძილზე უნდა მომზადდეს ნაშრომები, გაიაროს 

რედაქტირების და კომენტირების აუცილებელი პროცესები. თემები და შემსრულებლები 

დაყოფილია შემდეგნაირად: ნოველა, პიკარესკული რომანი (ირაკლი კენჭოშვილი), 

ანტიუტოპიური რომანი, ტრაგედია, კომედია (ირმა რატიანი), პატაფიზიკური რომანი (დეა 

მუსხელიშვილი), ვერლიბრი (გუბაზ ლეთოდიანი), რომანის ისტორია (კონსტანტინე 

ბრეგაძე), ანტიკური ლირიკის ჟანრები, სონეტი ქართულ მწერლობაში, ლირიკული პოემა, 

კლასიციზმის პოეზია, ტრუბადურების პოეზია (თამარ ბარბაქაძე), ანტიკური რომანი 

(არჩილ წერედიანი), ესეი, მცირე ჟანრები (სოლომონ ტაბუცაძე), ფიგურული პოეზია, 

აბსურდის თეატრი, გაბაასება (მაია ნაჭყებია), საოჯახო რომანი (შორენა შამანაძე), 

რეალისტური რომანი (გაგა ლომიძე), ავანტიურისტული რომანი (გიორგი გაჩეჩილაძე). 

5. პროექტის მიზანია კონკრეტული პერიოდების მიხედვით ქრისტიანულ-მუსლიმური 

ურთიერთობების შესწავლა და ანალიზი.  

 

  

 

1.2. 
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№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 
ლიტერატურის თეორია. 

ქრესტომათია, ტომი 4. 
2010 

გაგა ლომიძე - 

ხელმძღვანელი, 

ირმა რატიანი - 

შემსრულებელი.    

პროექტი დაიწყო 2010 წელს. ის მოიცავს ლიტერატურის თეორიის ქრესტომათიულ ტექსტებს - 

შესაბამისი კომენტარებით. 2010-2016 წლებში გამოიცა პირველი სამი ტომი. 2018 წელს მომზადდა 

მე-4 ტომი, რომლიც გამოცემაც დაგეგმილია 2019 წელს.  

 

 

 

 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

ინტერკულტურული სივრცე  

-რუსთაველი და ნიზამი. 

N FR17_109 

 

2017-2020 
ირმა რატიანი - 

შემსრულებელი 

2 

სტალინის იდეოლოგემა და 

მითოლოგემა ქართულ 

საბჭოთა და ემიგრანტულ 

ლიტერატურაში, DI-2016-47 

2016-2019 

ირაკლი კენჭოშვილი 

კონსტანტინე ბრეგაძე 

ირინე მოდებაძე 

გაგა ლომიძე 

თამარ ციციშვილი 

დეა მუსხელიშვილი 

1. პროექტის მიზანია, შუასაუკუნეების ორი გენიალური ავტორის პოეტიკური და 

ესთეტიკური პრინციპების შედარებით კვლევა და ანალიზი. 

 

2. პროექტზე მუშაობა დაიწყო 2016 წლის ნოემბერში და 2019 წლის ნოემბრამდე გრძელდება. 

პროექტის საბოლოო შედეგი უნდა აისახოს ორტომეულის გამოცემაში. მანამდე პროექტის 

მეორე პერიოდში (2017-2018) მომზადდა შემდეგი შრომები:  
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კონსტანტინე ბრეგაძე 

სამეცნიერო საგრანტო პროექტის „სტალინის იდეოლოგემა  და  მითოლოგემა ქართულ საბჭოთა 

და ემიგრანტულ ლიტერატურაში“ ფარგლებში  პროექტით გათვალისწინებულ მეორე სამუშაო 

პერიოდში (2018) მომზადდა და ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატივისტიკის ჟურნალ 

„სჯანში“ (# 19, 2018) გამოქვეყნდა სტატია „რობაქიძე ცონტრა სტალინი: ბოლშევიკური ბელადის 

ხატისა და სტალინის არიმანული არსის მითოსური ჰერმენევტიკა გრიგოლ რობაქიძის 

კულტურფილოსოფიურ ესსეებში“ (გვ. 229-251). 

 

ირაკლი კენჭოშვილი 

საბოლოო კრიტიკული ანალიზისა და თეორიული განზოგადებისათვის მომზადებული და 

სისტემატიზებულია ქართული პოეტური სტალინიანას თითქმის ყველა თვალსაჩინო 

წარმომადგენლის, გალაკტიონ ტაბიძიდან დაწყებული ახალგაზრდა მუხრან მაჭავარიანის, იოსებ 

ნონეშვილისა და ანა კალანდაძის ჩათვლით, ლირიკული ტექსტები 1935 წლის შუა ხანებიდან 

1950-იანი წლების დამდეგის ჩათვლით; გამოვლენილია ამ ტექსტებისათვის ნიშანდობლივი 

უმთავრესი იდეოლოგემები და მითოლოგემები, მათი გამოხატვის დომიმანტური სტილური 

მახასიათებლები, ის იდეოლოგიური და მხატვრული სტერეოტიპული ნიშან-თვისებები, 

რომლებიც საერთოა ქართულ და ზოგადად საბჭოურ პოეტურ სტალინიანას შორის; გალაკტიონ 

ტაბიძის პოეზიაში სტალინის სახის თავისებურებათა ჩვენებისას ყურადღება ეთმობა იმ შინაგან 

გაორებას, რომელიც თავს იჩენს პოეტის, ერთი მხრივ, გამოუქვეყნებელ და მეორე მხრივ, 

გამოქვეყნებულ ტექსტებს შორის. 

 

გაგა ლომიძე 

შეისწავლა თეორიული მასალა: იური ბორევის ნაშრომი სტალინის შესახებ, ფროიდის ნაშრომი 

ანეგდოტების და არაცნობიერთან მათი მიმართების შესახებ, ვლადიმირ პროპის ნაშრომი 

კომიზმის და სიცილის საკითხის შესახებ და სხვა ნაშრომები. ამასთანავე, დაამუშავა ი. 

გრიშაშვილის სახელობის ბიბლიოთეკა-მუზეუმში დაცული რარიტეტული გამოცემები. ამის 

საფუძველზე მოამზადა ნაშრომი „სტალინი. დემიურგის მიწიერი განსხეულება“, რომელიც 

დაიბეჭდა საერთაშორისო რეფერირებად გამოცემაში „სჯანი“ (#19, 2018, გვ. 319-325). სტატიაში 

საუბარია სტალინისადმი მიძღვნილ ფოლკლორულ ლექსებში, შინაარსის თვალსაზრისით სამი 

პლასტზე: სოციალური, მითოსური და რესენტიმენტთან დაკავშირებული. სამივე პლასტი 

ერთმანეთთან მჭიდროდ, ჯაჭვისებურადაა გადაბმული. 

 

ირინე მოდებაძე 

გაგრძელდა სტალინის ცხოვრების ახალგაზრდული პერიოდის ამსახველი მასალების შეგროვება, 

შესწავლა და გააზრება. ჩატარებული კვლევის ამოცანად შევარჩიეთ იმის დადგენა, თუ რა გზით 

და რის საფუძველზე იქმნებოდა „დიდი ბელადის“ იდეოლოგემა და მითოლოგემა. საყოველთაოდ 

ცნობილია, რომ „დიდი ბელადის“ ახალგაზრდობა - მისი ბიოგრაფიის ყველაზე იდუმალი 

ნაწილია: საბჭოთა კავშირში 1930-იან წლებში  აიკრძალა ამ თემის გაშუქება, დამკვიდრდა მკაცრი 

პარტიული კონტროლი და „გაიწმინდა“ არქივები. ამავე პერიოდით თარიღდება „დიდი ბელადის“ 

ცხოვრებისადმი ინტერესის გამძაფრება ამერიკასა და ევროპის ქვეყნებში, სადაც იწერება და 

ქვეყნდება მრავალი მემუარული (ან ფსევდომემუარული) ხასიათის მქონე ტექსტი. ჩვენი კვლევის 

პირველ ნაწილში შესწავლილია და დიფერენცირებულია რუსეთის სახელმწიფო არქივსა და 

დასავლეთში აღიარებულ  შრომებში დაცული ორი სრულიად განსხვავებული ტიპის მასალა და 

მათი თავისებურებანი: შეფასებათა  დამთხვევა/სხვაობები. 

კვლევისას გამოვიყენეთ ფსიქო-სოციოლოგიური, იმაგოლოგიური, იმიჯიოლოგიური 
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მეთოდოლოგიები. 

დაიწერა ჩვენი ნაშრომის (პირობითი სათაური - „ხალხთა დიდი ბელადის ახალგაზრდული 

ნიღბები“) შემდეგი ნაწილები: 

• სოციალიზაცია და პიროვნების თვითპრეზენტაციის ფსიქოლოგიური საფუძვლები 

• ბელადის ახალგაზრდული ფსევდონიმები და მეტსახელები საარქივო დოკუმენტებსა და 

მემუარებში 

• იოსებ ჯუღაშვილის მეტსახელები და ფსევდონიმები - როლური სახე-ნიღბებია? 

 

მედეა მუსხელიშვილი 

პროექტის ფარგლებში, შედიოდა მუშაობა ანტისტალინურ ტექსტებზე ქართულ ანტისაბჭოთა 

არალეგალურ გამოცემებსა და გამოუქვეყნებელ ტექსტებში. მის მიერ შესრულდა შემდეგი 

სამუშაო: მომზადდა სტატია „სამანელებზე“ (საქართველოს აყვავებისთვის მებრძოლი 

ახალგაზრდა ნაციონალისტები) საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკისა და 

არქივში მოძიებული მასალის, ასევე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის ვებ-

გვერდზე განთავსებული კვლევების მიხედვით. ასევე, წყაროდ გამოვიყენე მოგონებები პრესაში, 

მოგონებების წიგნები, ინტერვიები, სატელევიზიო გადაცემები აღნიშნულ საკითხთან 

დაკავშირებით და სხვ. 

 

პროექტის ფარგლებში, ასევე: გაგა ლომიძემ თარგმნა დანიელ რანკურ-ლაფერიერის ნაშრომი 

„სტალინის ფსიქიკა“. 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 
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 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1 

 

ირმა რატიანი ქართული მწერლობა და 

მსოფლიო 

ლიტერატურული 

პროცესი.  

ISBN 978-9941-13-422-7 

თბილისი: 

უნივერსიტეტის 

გამომცმელობა, 

2018 

352 

2 გაგა ლომიძე 33 Tales of Georgian Book საქართველო, 

წიგნის 

გამომცემელთა და 

გამავრცელებელთა 

ასოციაცია 

132 

3 გაგა ლომიძე იური ლოტმანი. 

“მოაზროვნე სამყაროთა 

წიაღში”, ISBN 978-9941-

8-0612-4 

საქართველო, 

მწიგნობარი 

432 
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4 გაგა ლომიძე დანიელ რანკურ-

ლაფერიერი. “სტალინის 

ფსიქიკა”, ISBN 978-9941-

8-0613-1 

საქართველო, CCU 

Press 

180 

1. ავტორის ინტერესის არეალში შემოდის ქართული მწერლობის ისტორიისათვის 

მნიშვნელოვანი ისეთი თემები, როგორიცაა: ქართული ნაციონალური მწერლობა და მისი 

მიმართება მსოფლიო ლიტერატურულ პროცესთან; ქართული ლიტერატურული კანონი 

და მისი ჩამოყალიბების ძირითადი კულტურული ვარიანტები; ქართული 

ლიტერატურული კანონის მიმართება დასავლურ და აღმოსავლურ ლიტერატურულ 

მოდელებთან; ქართული მწერლობის პერიოდიზაციის საკითხი; აგრეთვე, ქართული 

მწერლობის ცალკეული ეტაპების ანალიზი თანამედროვე ლიტერატურული პროცესების 

ფონზე. 

2. ქართული ლიტერატურის იმ უმნიშვნელოვანეს ფიგურებსა თუ მოვლენებზე 

მოგვითხრობს, რომლებმაც იოლად გასარჩევი კვალი დატოვეს თაობების ცნობიერებაში 

და გარკვეულწილად განსაზღვრეს კიდეც საქართველოს მომავალი, მისი პოლიტიკური 

თუ კულტურული არჩევანი. ის, რაც ჩვენმა შორეულმა წინაპრებმა ანბანის შექმნით 

დაიწყეს, დღეს მრავალსაუკუნოვან ლიტერატურულ გამოცდილებად, ანგარიშგასაწევ 

ტრადიციად წარმოგვიდგება. ამ წიგნში მოთხრობილი 33 ამბავი კი უფრო ახლოს 

გაგაცნობთ იმ ქვეყანასა და ხალხს, ვინც საუკუნეების მანძილზე არაერთ განსაცდელს, 

არაერთ ისტორიულ უსამართლობას გაუძლო და ამავე დროს დიდი შემოქმედებითი 

ენერგიით შექმნა ქართული წიგნი.   

3. იური ლოტმანის ამ საკულტო წიგნში, რომელიც დღემდე გამორჩეული ავტორიტეტით 

სარგებლობს დასავლეთის ინტელექტუალურ წრეებში, წარმოდგენილია მასშტაბური 

კულტუროლოგიური ანალიზი კულტურაში მიმდინარე პროცესების შესახებ. 

4. წიგნში ფსიქოანალიზის ჭრილში განხილულია სტალინის ფსიქიკა და მისი თითოეული 

ქმედების ანალიზი სწორედ ამ თვალსაზრისითაა წარმოდგენილი. 

 

 

 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ირმა რატიანი 

გაგა ლომიძე 

რამაზ ჭილაია 

დამხმარე 

სახელმძღვანელო  –  

„ლიტერატურული 

მიმდინარეობები“.   

ISBN 978-9941-473-

2906 

თბილისი: 

გამომცემლობა GCLA 

PPRESS, 2018. 

116 

2018 წელს დამუშავდა და გამოიცა პროექტის პირველი ნაწილი : „ლიტერატურული 

მიმდინარეობები. კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე“. წიგნში განხილულია ლიტერატურული 

მიმდინარეობების განვითარების ისტორია და სპეციფიკა; თითოეულ ეტაპზე ჩართულია 

ქართული ლიტერატურული მასალა. ამ ტომში წარმოდგენილია ქართული განმანათელბლობის, 
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რომანტიზმისა და რეალიზმის მიმოხილვა. 

 

 

 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ირმა რატიანი 

ალექსანდრე სტროევი 

გაგა ლომიძე 

რუსუდან თურნავა 

კავკასიის ფრანგული 

დღიური. 

ISBN 978-9941-0-5065-

7 

თბილისი: GCLA 

PRESS 

332 

2 ანა ლეთოდიანი ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გზამკვლევი; 

უდაბნოთა 

ქალაქმყოფელი წ ˜ა 

გრიგოლ ხანძთელი; 

ISBN 978 – 605 – 2278 – 

66 - 6 

თბილისი; თსუ -ს 

გამომცემლობა 

354 

1. კრებული შეიცავს ძალზე საინტერესო საარქივო მასალასა და მათზე თანდართულ 

სამეცნიერო კვლევებს ქართულ-ფრანგული ლიტერატურული ურთიერთობების 

ისტორიიდან. 

2. „გრიგოლ ხანცთელის ცხოვრების“ ერთი პასაჟის საღვთისმეტყველო - 

სახისმეტყველებითი გააზრებისათვის 

 

 „გრიგოლ ხანცთელის ცხოვრების“ ერთ მონაკვეთში, რომელშიც საუბარია გრიგოლ 

ხანცთელის გარდაცვალების შესახებ, აღნიშნულია: „ხოლო რჩეულთა შეკრებაΩ ოთხთაგან 

ქართა ცისათა კიდითგან ცისაΩთ ვიდრე კიდემდე ცისა ესე არს, რამეთუ ქარითა, ვითარცა 

ეტლითა, შეკრიბნეს ქრისტემან წმიდანი თვისნი წინაშე მისსა სიხარულად და შვებად 

საუკუნოდ, ოდეს იგი თითოეული მათი ნაშრომსა თჳსსა უჩუენებდეს უფალსა და 

ნაცვლად მოაქუნდეს სიმდიდრე დაულევნელი“ . 

ჩვენთვის საინტერესო პასაჟი, ვფიქრობთ, ამგვარად უნდა გავიაზროთ: სამყაროს ოთხივე 

მხრიდან, მარადიული დიდების ადგილას, შეკრებს ქრისტე თავის რჩეულთ, წმინდანებს, 

საუკუნო შვებისა და სიხარულისათვის, საუკუნო შვებისა და სიხარულისათვის. 

თითოეული მათგანი წარმოუჩენს უფალს საკუთარ ნაღვაწს და სანაცვლოდ ულევად 

მიიღებს მის მადლს. ამ მონაკვეთში, ერთი მხრივ, საუბარია, ზოგადად, წმინდანების, მათ 

შორის, ბუნებრივია, გრიგოლ ხანცთელის იმქვეყნიერ ხვედრზე. მეორე მხრივ კი, 

წარმოჩენილია აპოკალიპტური სურათი. თუმცა, საგულისხმოა, რომ აქ 

ესქატოლოგიურიმოვლენა გადმოცემულია ამაღლებული განწყობილებით, ჩანს არა შიში 

და ძრწოლა „საშინელი სამსჯავროს“ წინაშე, არამედ „დიდებით“ მოსული უფლის ხილვის 

სურვილი და მზაობა, რასაც განაპირობებს, ზოგადად, წმინდანთა (მათ შორისაა გრიგოლ 

ხანცთელი) ღვაწლი. 
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4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

გაგა ლომიძე სტალინი: 

დემიურგის 

მიწიერი 

განსხეულება, 

ISSN 1512-2514 

სჯანი, #19 თბილისი, 

საქართველო, 

GCLA Press 

გვ. 319-325 

2 გაგა ლომიძე ჩვენ, ყველანი 

ჰოლოგრამები 

ვართ (ზურა 

ჯიშკარიანის 

“საღეჭი 

განთიადები”) 

მატარებელში 

საკითხავი, #11 

თბილისი, 

Georgia Today 

გვ. 78-82 

3 გაგა ლომიძე სინამდვილის 

ალტერნატიული 

ვერსიები (გივი 

მარგველაშვილი) 

მატარებელში 

საკითხავი, #12 

თბილისი, 

Georgia Today 

გვ. 80-84 

4 გაგა ლომიძე სიმონ ჩიქოვანი ლექსმცოდნეობა 

X. სიმონ 

ჩიქოვანი 

თბილისი, 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

გვ. 20-33 

 

1. შეისწავლა თეორიული მასალა: იური ბორევის ნაშრომი სტალინის შესახებ, ფროიდის 

ნაშრომი ანეგდოტების და არაცნობიერთან მათი მიმართების შესახებ, ვლადიმირ პროპის 

ნაშრომი კომიზმის და სიცილის საკითხის შესახებ და სხვა ნაშრომები. ამასთანავე, დაამუშავა 

ი. გრიშაშვილის სახელობის ბიბლიოთეკა-მუზეუმში დაცული რარიტეტული გამოცემები. 

ამის საფუძველზე მოამზადა ნაშრომი „სტალინი. დემიურგის მიწიერი განსხეულება“. 

სტატიაში საუბარია სტალინისადმი მიძღვნილ ფოლკლორულ ლექსებში, შინაარსის 

თვალსაზრისით სამი პლასტზე: სოციალური, მითოსური და რესენტიმენტთან 

დაკავშირებული. სამივე პლასტი ერთმანეთთან მჭიდროდ, ჯაჭვისებურადაა გადაბმული. 
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2. სტატიაში განხილულია ზურა ჯიშკარიანის რომანი `საღეჭი განთიადები~. რომანში 

მოქმედება ხდება სრულიად დისტოპიურ გარემოში, სადაც კრიმინალური სინდიკატები 

ყველაფერს მართავენ. ესაა კრიმინალური სამყარო, სადაც კიბორგები, ანდროიდები თუ 

კლონები და ადამიანები თანაარსებობენ; რომანის მთავარი პერსონაჟი და მთხრობელია 

ადამიანი, მეტსახელად „ჩუჟოი“, რომელიც ტიპური ანტიგმირი, ნარკოდილერია. და რომანის 

ბოლოს, ზურა ჯიშკარიანი ახერხებს, რომ ამ დისტოპიურ სამყაროებში ანტიგმირი ბოლოს 

გმირად აქციოს, მესია კიბერსივრციდან საკუთარ ცნობიერებაში ჩაისახლოს. 

3. სტატია ეხება გივი მარგველაშვილის შემოქმედებას. გივი მარგველაშვილის ტექსტებში 

აშკარად იკითხება 1960-იანი წლების ბოლოს დასავლურ აზროვნებაში მომხდარი 

გარდატეხა, როდესაც ლიტერატურათმცოდნე როლან ბარტმა ლიტერატურულ სამყაროს 

ავტორის სიკვდილი აუწყა და ამ მეტაფორით მკითხველი ტექსტის თანამონაწილედ აქცია. 

ამას წინ უსწრებს დრო, როდესაც ასპარეზზე ექსპერიმენტატორი მწერლები გამოვიდნენ, 

როგორც ლუიჯი პირანდელო, თავისი „ექვსი პერსონაჟი ავტორის ძიებაში“; ან მიგელ დე 

უნამუნო თავისი ექსპერიმენტული პროზის შედევრით „ბურუსი“, სადაც მკითხველი 

აიძულებს ავტორს, რომ ამბავი შეცვალოს. 

4. სიმონ ჩიქოვანი მეამბოხე ავანგარდისტი ექსპერიმენტატორიდან კონიუნქტურულ პოეტად 

იქცა. საინტერესოა, რას შეიძლებოდა გამოეწვია ამგვარი ცვლილება და საერთოდ, რით იყო 

განპირობებული მისი ე.წ. “არანორმატიული” ქცევა? ამ ფაქტების მიუხედავად, ნებისმიერ, 

მით უმეტეს ოფიციალურ ბიოგრაფიას სრული სურათისთვის რამდენიმე დეტალი აკლია. 

 

 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ირმა რატიანი Georgian Literature and 

the World Literary 

Process. 

 

ISBN 978-3-631-74468-0 

(print) 

E-ISBN 978-3-6341-

74531-1(E-PDF) 

E-ISBN 978-3-631-74532-

8 (EPUB) 

E-ISBN 978-3-631-74533-

5 (MOBI) 

DOI 10.3726/b13252   

Peter Lang GmbH. 

Internationaler Verlag 

der Wissenschaften. 

Berlin. 

155 

2 ანა ლეთოდიანი University of ISBN: 978-90-04-  
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Birmingham, United 

Kingdom; 

38416-3 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1. ავტორის ინტერესის არეალში შემოდის ქართული მწერლობის ისტორიისათვის 

მნიშვნელოვანი ისეთი თემები, როგორიცაა: ქართული ნაციონალური მწერლობა და მისი 

მიმართება მსოფლიო ლიტერატურულ პროცესთან; ქართული ლიტერატურული კანონი 

და მისი ჩამოყალიბების ძირითადი კულტურული ვარიანტები; ქართული 

ლიტერატურული კანონის მიმართება დასავლურ და აღმოსავლურ ლიტერატურულ 

მოდელებთან; ქართული მწერლობის პერიოდიზაციის საკითხი; აგრეთვე, ქართული 

მწერლობის ცალკეული ეტაპების ანალიზი თანამედროვე ლიტერატურული პროცესების 

ფონზე. 

 

 

 

2.  

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

2 

 

ირმა რატიანი Essays on Georgian 

Literature. 

ISBN 978-83-01-20281-1 

Warshaw: PWN. 78 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

წიგნი შეიცავს ხუთ ესეის ქართულ მწერლობაზე. ზოგადი თორიული პროცესების ფონზე 

განხილულია შემდეგი ავტორების შემოქმედება: ილია ჭავჭავაძე, ალექსანდრე ყაზბეგგი, მიხეილ 

ჯავახიშვილი, რევაზ ინანიშვილი. 

 

 

 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

ირმა რატიანი 

(თანაავტორი) 

Romanticism in 

Literature. 

On the Cross-road of 

Époques and Cultures. 

 

 გერმანია. 576 

1. წიგნი ეთმობა რომანტიზმის პრობლემების კვლევას მსოფლიო ლიტერატურის, მათ შორის 

- ქართულის, კონტექსტში.  

 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

გაგა ლომიძე Two Stories from 
the Middle Ages 
and the Baroque 

Period: Nizami and 
Guramishvili 

Comparative 

Literature and 

Culture: Starting 

points of national 

literature and 

culture  (ბაქოს 

სლავური 

უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები) 

აზერბაიჯანი, 

ბაქო 

იბეჭდება 

2 გაგა ლომიძე Gagarinova 

Generacija 

Literatura 326, 

August, XXX 

სლოვენია, 

ლიუბლიანა 

გვ. 138-143 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1. ნაშრომში მიშელ ფუკოს ეპისტემეს თეორიის ჭრილში გაანალიზებულია დავით 

გურამიშვილის “მხიარული ზაფხული” და ნიზამი განჯელის “შვიდი ლამაზმანის” ერთი 

მოტივი და გამოვლენილია ამ ორ ტექსტს შორის გარეგნული მსგავსების მიღმა, 

ეპისტემოლოგიური სხვაობები. 

2. ნაშრომში განხილულია ე.წ. გაგარინის თაობის, ანუ 1990-იანელი ქართველი პოეტების 

შემოქმედების თავისებურებები და კულტურული კონტექსტი. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
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6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

ირმა რატიანი 1918‐1921. პოლიტიკური 

პროცესები და კულტურული 

რეალობა. Pro et Contra 

26.09.2018-28.09.2018 

თბილისი, საქართველო 

2 ადა ნემსაძე; ანა ლეთოდიანი მე-20 საუკუნის 80-იანი 

წლები - პოსტკოლონიური 

კულტურული პარადიგმის 

დასაწყისი 

საქართველო, ქ. ბათუმი 

3 ანა ლეთოდიანი ფერთა რეცეფცია ტერენტი 

გრანელის ლირიკაში 

საქართველო, ქ. ბათუმი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3.  

ირმა რატიანი 

 

 

 

 

ირმა რატიანი 

 

 

 

 

ირმა რატიანი 

ომიდან მშვიდობამდე: 

საქართველოს 

ლიტერატურული ცხოვრება 

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 

 

რუსთაველი - ნიზამის 

თანამედროვე, რიგი 

პოეტიკური და ესთეტიკური 

პრინციპების რევიზია. 

 

ქართული მწერლობა 

სტალინური რეპრესიებიდან 

„დათბობის“ ხანამდე 

 

05. 09. 2018-07.09.2018 

ლუბლიანა, სლოვენია.  

 

 

 

14.03.2018-15.03.2018 

ბაქო, აზერბაიჯანი. 

 

 

 

25.10.2018-28.10.2018 

სტამბოლი, თურქეთი 

4. გაგა ლომიძე Two Stories from the Middle 

Ages and the Baroque Period: 

Nizami and Guramishvili 

ნიზამის კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ინტერპრეტაცია 

თანამედროვე პერიოდში 

(ბაქო, აზერბაიჯანი. 14-15 

მარტი, 2018) 

5. გაგა ლომიძე 33 Tales and 33 Emotions ფრანკფურტი, გერმანია, 

ეროვნული სტენდი, 10 
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ოქტომბერი (ფრანკფურტის 

საერთაშორისო წიგნის 

ბაზრობა) 

6. გაგა ლომიძე Silent Swim and Gagarin 

Generation 

ფრანკფურტი, გერმანია, 

მთავარი სცენა, 12 ოქტომბერი 

(ფრანკფურტის 

საერთაშორისო წიგნის 

ბაზრობა) 

7. ანა ლეთოდიანი Несколько аспектов 

христианско-мусульманских 

отношений  

по двум грузинским 

историческим памятникам 

თურქეთი, ქ. ერზრუმი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 

    

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული 

ვერსიის  

(CD-დისკი) სახით. 

      ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით “არ შეფასდა”. 



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

კავკასიოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელი _  პროფ. ცირა ბარამიძე., ასოც. პროფ. ჯონი კვიციანი, ასოც. 

პროფ. მერაბ ჩუხუა, ასოც. პროფ. რევაზ აბაშია. ასოც. პროფ როსტომ ფარეულიძე, ასოც. 

პროფ. ნანა მაჭავარიანი 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 

 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა დასამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და 

სამეცნიერომიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულებისმითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 
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კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. დასრულებული პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსა

თაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

 

ნანა მაჭავარიანი აფხაზურ-ქართული 

ლესიკონი ინდექსითა 

და გრამატიკული 

მიმოხილვით 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

345 

წიგნში წარმოდგენილია 7000-სიტყვიანი აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი ინდექსითა და 

გრამატიკული მიმოხილვით. ნაშრომს ერთვის გამოყენებული ლიტერატურა და რეზიუმე 

ინგლისურ ენაზე. 

წიგნი გამოადგებათ სტუდენტებს,  მკვლევრებს და ფართო საზოგადოების წარმომადგენლებს. 
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4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახ

ელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

ჯონი კვიციანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნანა მაჭავარიანი 

 

1. სახელმძღვანე

ლო (სალექციო 

კურსი). ,, 

კავკასია 

უძველესი 

დროიდან XI 

საუკუნის 

მეორე 

ნახევრამდე’’  

 

2. აფხაზური 

ენის 

პრატიკული 

სახელმძღვანე

ლო 

ISBN 978-9941-

3-734-1 

 

 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

,,უნივერსალი’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, თსუ 

გამოცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

1. 

ავტორის მიერ წარმოდგენილი სალექციო კურსი, რომელიც მოიცავს კავკასიის ხალხთა 

ისტორიას უძველესი დროიდან მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევრამდე, სამხრეთ და 

ჩრდუილო კავკასიის ხალხთა თანაცხოვრების ასახვის, მათი სიციალურ-კულტურული 

განვითარების პროცესის ჩვენების პირველი მცდელობაა. კავკასიის ხალხთა ტრადიციული 

კულტურა აგრარულ ცივილისაციაში ჩამოყალიბდა (ნეოლითური რევოლუციიდან დაწყებული 

ჩვენი წ. აღ.  XV საუკუნით დამთავრებული. თავის მხრივ ეს კულტურა შეიძლება გახდეს ერთ-

ერთი საფუძველი იმისა, რაზეც თანამედროვე რეგიონული ინტეგრაციული პროცესები უნდა 

დამყარდეს. 
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სახელმძღვანელო ოთხი ნაწილისაგან შედგება. პირველი ნაწილი მოიცავს სავარჯიშოებს, მეორე 

არის გრამატიკული მიმოხილვა, მესამე ტექსტები, მეოთხე ლექსიკონი. 

 

აგებულია შემდეგი პრინციპით:  აფხაზურში 64 ფონემაა, (ფონემები დალაგებულია 

ჰომოგენურობის პრინციპის გათვალისწინებით) თითოეულ ფონემასთან მოცემულია ამ ფონემის 

ფონეტიკური და მორფოლოგიური კვალიფიკაცია. 

აფხაზური აგლუტინაციური ტიპის ენაა, ამიტომ არც ერთი მორფოლოგიური თუ სინტაქსური 

კატეგორია არ გვხვდება აფიქსის გარეშე, მარკერები კი  აფხაზური ფონემებია . 

სათითაოდ ყოველ ასო-ბგერასთან, ანუ ფონემასთან მოცემულია ლექსიკური მასალა, სათარგმნი 

ტექსტები აფხაზურიდან ქართულად და ქართულიდან აფხაზურად, გამოტოვებულ ადგილებში 

ჩასასმელი სიტყვები თუ ბგერები, მოდალური, უღლების სხვადასხვა კატეგორიის შემცველი 

ზმნა- შემასმენლები, თხრობითი,  კითხვითი,  ბრძანებითი წინადადებები, ანდაზები, 

აფორიზმები და სხვა...მარტივი ტექსტები, ფონეტიკური და მორფოლოგიური სავარჯიშოებით. 

 

სახელმძღვანელოში განხილულია აფხაზური ენის ფონოლოგიური სისტემა,   ფონეტიკური 

პროცესები, მორფოლოგია: აფხაზური ენის არსებითი სახელი,  ზედსართავი სახელი, რიცხვითი 

სახელი, ნაცვალსახელი, ზმნის მოდალური და უღლების კატეგორიები, სინტაქსი და 

ფრაზეოლოგია. 

აფხაზური ენის მორფოლოგიური მონაცემები განხილულია ამ ენის სტრუქტურულ 

თავისებურებათა გათვალისწინებით. ამოსავალ (შესადარებელ) ენად ივარაუდება ქართული.  

ავტორის მიერ წარმოდგენილი სალექციო კურსი, რომელიც მოიცავს კავკასიის ხალხთა 

ისტორიას უძველესი დროიდან მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევრამდე, სამხრეთ და 

ჩრდუილო კავკასიის ხალხთა თანაცხოვრების ასახვის, მათი სიციალურ-კულტურული 

განვითარების პროცესის ჩვენების პირველი მცდელობაა. კავკასიის ხალხთა ტრადიციული 

კულტურა აგრარულ ცივილისაციაში ჩამოყალიბდა (ნეოლითური რევოლუციიდან დაწყებული 

ჩვენი წ. აღ.  XV საუკუნით დამთავრებული. თავის მხრივ ეს კულტურა შეიძლება გახდეს ერთ-

ერთი საფუძველი იმისა, რაზეც თანამედროვე რეგიონული ინტეგრაციული პროცესები უნდა 

დამყარდეს. 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ცირა ბარამიძე 

ცირა ბარამიძე 

ცირა ბარამიძე 

ცირა ბარამიძე 

რევაზ აბაშია 

რევაზ აბაშია 

რევაზ აბაშია 

როსტომ ფარეულიძე 

როსტომ ფარეულიძე 

1.  XII 

საფაკულტეტო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია  

2. ენათმეცნიერ- 

კავკასიოლოგთ

ა 

V საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

თსუ 

 

 

 

თსუ 

 

 

გვ. 3 

 

 

 

გვ. 3 
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  მასალები 

არნ. ჩიქობავა 120  

978-994-13-767-9 

3.  არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები 

XXIX  

ISBN 9789941-

13-701-3 

4. ჩერქეზული 

(ადიღეური 

კულტურის 

ცენტრი, III 

სამეცნიერო 

სესიის 

მასალები  

5. ენათმეცნიერ- 

კავკასიოლოგთ

ა 

V საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

მასალები ISBN 978- 

9941-13-767-9 

6. XXXVIII 

რესპუბლიკურ

ი 

დიალექტოლო

გიური 

სამეცნიერო 

სესიის 

მასალები. ISBN 

978-9942-

13=763-1 

7. ჩერქეზული 

(ადიღეური) 

კულტურის 

ცენტრი, III 

სამეცნიერო 

სესია.  

8. არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები 

29.მასალები, 

Isbn 9789941-

 

 

 

თსუ 

 

 

ჩერქეზული 

(ადიღეური 

კულტურის ცენტრი. 

 

 

 

 

გამომცემლობა თსუ 

 

 

 

გამომცემლობა თსუ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 2 

 

 

 

გვ. 3 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 3 

 

 

 

 

გვ. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 2 

 

 

 

 

 

 

გვ. 1 

 

 

 

 

 

გვ. 1 
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13-701-3 

9. ენათმეცნიერ 

კავკასიოლოგთ

აV 

საერთაშორისო

სიმპოზიუმი. 

მასალები.  Isbn 

978-994-13-767-

9 

 

 

 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

1. ნაშრომში წარმოდგენილია თაბასარანულ ენაში რედუპლიკაციის ფუნქციონირების 

სახეები. ემპირიული მასალის შესწავლის შედეგად გამოვლინდა, რომ ინტენსიფიკაციის 

გამომხატველი რედუპლიკაცია რედუპლიკაციის ფუნქციათა შორის იერარქიულად 

ყველაზე მაღლა დგას. 

რედუპლიკაციის თვისობრიობათა შორის განსაკუთრებულ თვისებადგამოვყოფთ 

თაბასარანულ ენაში მორფოლოგიურიფუნქციის მქონე რედუპლიკაციას.  თაბასარანული 

ენის რედუპლიკაციის შემთხვევების ფუნქციური სფეროს კვლევა შესრულდა ამ ენის 

ემპირიული მასალის მიხედვით. გამოიყო შემთხვევები, როცა რედუპლიკაცია იძენს 

მორფოლოგიურ დატვირთვას, რაც იშვიათია, ზოგადად, ენებში. 

2. ნაშრომში გაანალიზებულია იბერიულ-კავკასიური ენების მორფოსინტაქსური ჩარჩო-

მოდელის წამყვანი ოდენობის - ლაბილურობის - დიაქრონიული ანალიზი ამ ენათა 

ემპირიული მასალის მიხედვით, ენათა სინქრონიული ჭრილების გათვალისწინებითა და 

ენობრივ ჯგუფებს შორის ქვესისტემათა შინაგანი რეკონსტრუქციის მეთოდით. იბერიულ-

კავკასიური ენების საკვანძო მორფო-სინტაქსური ოდენობებია ასევე გრამატიკული კლასი 

და ერგატიულობა.  ლაბილური კონსტრუქციის ზმნა-შემასმენელი ქმნის აქტანტებისა და 

ტრანზიტიულობა-ინტრაზიტიულობის  ვარირების შესაძლებლობას. ლაბილურობაშია 

ჩართული აქტივისა და პასივის სემანტიკა გვარის ჩამოყალიბებამდე და გვარის გარეშეც 

კარგად გამოხატავს აქტივსა და პასივს. ლაბილური კონტრუქციების პრიორიტეტია 

რეციპიენტის (პირდაპირი ობიექტი)  მარკირება ზმნაში  ნაცვლად სუბიექტისა და 

ერგატიული კონსტრუქცია იმ ენებშიც კი, სადაც ბრუნვა ერგატივი არა გვაქვს, რადგან 

ბრუნება არ ჩამოყალიბებულა (მაგ. აფხაზურში). მოხსენებაშია გაანალიზებულია, თუ 

რატომ არ ჩამოყალიბდა ამ სახის ენებში ბრუნების სისტემა. ერგატიულობა და 

ლაბილურობა გადაჯაჭვულია ყველაზე ძველ მორფოსინტაქსურ ოდენობასთან - 

გრამატიკულ კლასთან. იმ ენებში, სადაც გრამატიკული კლასი კარგად არის შემონახული 

და უღვლილება კლასოვანია, ლაბილურობა-სტაბილურობის კატეგორია სრულად 

ფუნქციონირებს, შეიცავს ტრანზიტიულობა-ინტრანზიტიულობის სემანტიკას  და 

ფორმობრივადაც ზედმიწევნით გამოხატავს აქტივსა  და პასივს. აქტივის გამოხატვა 

პირდაპირ  დაკავშირებულია ზმნაში რეციპიენტის გრამატიკული კლასით 

მარკირებასთან. ობიექტური კლასოვანი უღვლილება არის ამოსავალი მორფოსინტაქსური 

ჩარჩო-მოდელი ერგატიული კონსტრუქციის მქონე ენებისათვის ლაბილურობისა და 

ტრანზიტიულობის გამოხატვის მორფო-სემანტიკური შესაძლებლობებით.   

3. ნაშრომში გაანალიზებულია თაბასარანულ ენაში რედუპლიკაციის ფუნქციონირების 

სახეები. ემპირიული მასალის შესწავლის შედეგად გამოვლინდა, რომ ინტენსიფიკაციის 
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გამომხატველი რედუპლიკაცია რედუპლიკაციის ფუნქციათა შორის იერარქიულად 

ყველაზე მაღლა დგას ( ლიძი-ლიძი „ქათქათა“, სიტყვასიტყვით  „თეთრი-თეთრი“;  წიბ-

წიბ „ცოტა-ცოტა“, წიბ-წიბ-ჯი „ცოტა-ცოტათი“) ადვერბიალიზაციითა და მეორეული 

პრედიკაციით. ადვერბიალიზაცია უხერხდება თითქმის ყველა დადასტურებულ 

რედუპლიცირებულ ძირ-ფუძეს, რომლებიც გამოხატავს ინტენსიობას;  

რედუპლიცირებულ ფუძეთა ფუნქციები შეიცავს აბსოლუტურობის, სისწორის, 

იდენტურობის,  დიურატიულობისა და მასთან დაკავშირებული კატეგორიების,   

პროლეტივის, დისტრიბუტივისა და სხვა ფუნქციებს;  ასევე ლექსიკალიზაციის ფუნქციას, 

რაც, ზოგადად, ფართოდ  არის გავრცელებული ენებში.  

4. ნაშრომში განხილულია რუსეთის ფედერაციის მიერ მიღებული კანონი ენის 

ნებაყოფლობითი შესწავლის შესახებ და ამ კანონის ფონზე ჩრდილო კავკასიის ენათა 

ფუნქციონირებისა და სიცოცხლისუნარიანობის საკითხი. აღნიშნული კანონი 

განამტკიცებს რუსეთის ფედერაციაში რუსულის, როგორც რუსეთის ფედერაციის 

ტერიტორიაზე  მოსახელეობის საერთო სახელმწიფო ენის შესწავლის აუცილებლობის 

ნორმას. მოხსენებაში გაანალიზებულია აღნიშნული კანონის ნეგატიური მხარეები 

5. ნაშრომში ქართველურ ენათა მონაცემების გათვალისწინებით,  განხილულია საერთო 

მორფოლოგიური და ლექსიკური იზოგლოსები, რომლებიც დასტურდება ქართულსა და 

მეგრულ-ლაზურს შორის, ვიდრე ამ ენებსა და სვანურს შორის. გავრცელებული 

მოსაზრების მიუხედავად , რომლის მიხედვითაც საერთოქართველურ ფუძე ენას 

თავდაპირველად  გამოეყო სვანური ენა და არსებობდა  ქართულ-ზანური ერთობა, 

სტატიაში  წარმოდგენილია  სხვა თვალსაზრისი: საერთოქართველური ფუძე ენაში 

თავიდანვე მოიცავდა  აღმოსავლურ (ქრთულ) და დასავლურ (ზანურ, სვანურ) 

დიალექტურ არეალს, რომლის შედეგადაც გამოიყო ზანურ-სვანური ერთობა.  ეს 

თვალსაზრისი გამყარებულია სათანადო ლექსიკური და ფონეტიკური მასალით.  

6. ნაშრომში  წარმოდგენილია ქართული დიალექტური  ( და ამასთანავე, დიალექტების 

მეშვეობით სალიტერატურო ქართულში დამკვიდრებული)  ლექსიკის ნაწილი, სადაც 

ურთიერთმონაცვლე  სისინა და შიშინა სიბილანტებს სინქრონიულ დონეზე 

სახეცვლილების ფონეტიკური საფუძველი არ უჩანთ, თუმცა,  ცხადია,  რომ  ამგვარ 

სახეცვლილებას დიაქრონიულად   ფონეტიკური მიზეზები განაპირობებდა. დიალექტური 

ლექსიკა  მნიშვნელოვანია  არათუ ამ დიალექტების , არამედ სალიტერატურო ენის 

ისტორიული ვითარების სარეკონსტრუქციოდ. ამასთანავე, დიალექტური ლექსიკის 

გათვალისწინების გარეშე შეუძლებელია ქართველურ ენათა ფუძე ენის არაერთი 

მნიშვნელოვანი საკითხის რეკონსტრუქცია.  

7.   ერთგვაროვანი ფონეტიკური პროცესები დამახასიათებელია არამხოლოდ 

ახლომონათესავე  ქართველური ენებისათვის, არამედ  ამ ენათა  მონათესავე მთის 

კავკასიური ენებისთვისაც. მაგალითად, საინტერესო ერთგვაროვანი ფონეტიკური 

მოვლენები დასტურდება ქართველურ და აფხაზურ-ადიღურ ენათა შორის, რაც ზოგ 

შემთხვევაში სხვა იბერიულ-კავკასიურ ენებშიც ვლინდება. 

8.   1905 ა. დინიკმა დაბეჭდა წიგნი ჩეჩნეთსა და დაღესტანში (რუსულ ენაზე) წიგნი 

ენათმეცნიერისათვის საინტერესოა მასში მოცემული ჩეჩნური ლექსიკისა და 

ტოპონიმების გამო, რომელთა დიდი ნაწილი ამჟამად დავიწყებულია 

9. ნაშრომში განხილულია რამდენიმე ნაწილაკი, რომელთა გამოვლენა და ფუნქციების 

დადგენა ფასეულია ნახური ენათმეცნიერებისათვის, კერძოდ, ჩეჩნური 

დიალექტოლოგიისათვის. 
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4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

ნანა 

მაჭავარიანი 

 

 

 

 

 

ნანა 

მაჭავარიანი 

1. ანთროპომორფულ 

არსებათა 

სახელწოდებების 

წარმომავლობისათვის 

აფხაზურში. 

2.  .აფხაზური  -შა 

სუფიქსის ამოსავალი 

მნიშვნელობა და მისი   

სემანტიკური 

შესატყვისი 

ქართულში. 

 

ქართულ-

ამერიკული 

უნივერსიტეტის 

ჟურნალი „ენა და 

კულტურა“ 

 

 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

ტ. 46 

 

თბილისი, 2018. 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 2018. 

 

(112-118) 

 

 

 

 

 

 

(იბეჭდება) 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

ანთროპომორფულ არსებათა სახელწოდებების წარმომავლობისათვის აფხაზურში. 

 

1. ეთნოსის ეთნოფსიქოლოგიის სიღრმისეულად გააზრებისათვის მნიშვნელოვანად 

მიგვაჩნია ანთროპომორფულ სახელწოდებათა ეტიმოლოგიის ცდა, რადგან ვთვლით, 

რომ ენის ლექსიკის ამ უბანში  ნათლად ჩანს ეთნოსის ენობრივი მსოფლხედველობა, 

მისი ისტორია, ეთნოლოგიური ტრადიციები, ჩვევები და რიტუალები. 

2.  აფხაზურში არსებით სახელთა  ერთი წყება იწარმოება -შა სუფიქსით, რომელიც  

თვისებას,  მოქმედების მანერას  ან ხერხს გამოხატავს:   აყაზშა „თვისება, ხასიათი“, 

(აყაზაარა „ყოფნა“), აძსა-შა „ცურვის ხერხი“ (აძსარა „ცურვა“), აფ აშა „კითხვის ჩვევა“ 

(აფ არა „კითხვა“), შესაძლოა ეს სუფიქსი მომდინარეობდეს აშაპ ფეხი“ 

სიტყვისაგან. წარმოსახვითი მნიშვნელობით: რაიმეს მსგავსი, მისნაირი, მისი 

ფეხი.აფხაზური და ქართული ენები აღნიშნულ შემთხვევაში ერთნაირ შიდააზრს 

გვიჩვენებენ. აფხაზურში პროცესი უფრო შორსაა წასული, დამთავრებულია. ფეხის 

აღმნიშვნელი სიტყვა იქ უკვე აფიქსად ქცეულა და სახელსაა მირთული, ან სხვა 

შემთხვევაში გარდაქცევითობას ასახავს. (მაგ. ტაპანთურში.) ქართულში კი 

დაახლოებით იგივე მნიშვნელობა ფრაზეოლოგიზმის სახით გვაქვს წარმოდგენილი.  

ქართულისათვის განვითარების პროცესი აქაა შეჩერებული. მაგრამ ეს არსებითად 

არაფერს ცვლის. ქართულიცა და აფხაზურიც ცდილობენ მსგავსების გამოსახატავად 

გამოიყენონ ერთი და იმავე მნიშვნელობის სიტყვა და ეს სიტყვა მოცემულ 

შემთხვევაში არის „ფეხი“. სტატიაში მოხმობილია აფხაზური ენის სხვადასხვა ზმნურ 

კატეგორიათა მაწარმოებელ ფორმანტთა ამავე ენის  სომატურ ლექსიკასთან კავშირის 

შემთხვევები, გავლებულია პარალელი ქართული ენის მსგავს შემთხვევებთან. 

გამოტანილია დასკვნა, რომ: ქართული და აფხაზური ავლენენ ერთნაირ 

მსოფლმეხედველობრივ დამოკიდებულებას საგანსა და ცნებას შორის გარკვეული 

მიმართების გამოსახატავად.  ენისათვის დამახასიათებელი ეს მოვლენა -  აღსანიშნთან 
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დამოკიდებულების გამოსახატავად ერთნაირი ენობრივი მასალის გამოყენება - 

აერთიანებს ამ ორ ენას, რაც ვფიქრობთ, არ უნდა იყოს შემთხვევითი და შესაძლოა 

გამოდგეს ქართულ და აფხაზურ ენათა ნათესაობის ერთ-ერთ დამატებით 

არგუმენტად. 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემი 

სადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაო

დენობა 

1 

 

ჯონი კვიციანი თანამედროვე 

საქართველოს 

სახელმწიფოებრ

ივი მოწყობის 

პრობლემა 

ISSN 0132-6058 

 

 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

აკადემიის  

,,მაცნე’’  

ისტორიის, 

არქეოლოგიის, 

ეთნოლოგიისა და 

ხელოვნების 

ისტორიის სერია 

№1  

 

 

 

თბილისი 

გამომცემლობა 

,,მეცნიერება’’ 

 

გვ. 11 

 

 

 

 

 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

ნაშრომში ნაჩვენებია თანამედროვე საქართველოს სახელმწიფოებრივი მოწყობის ორი ეტაპი 

1, 1992-2008; 2008-დღემდე. აღნიშნული პერიოდების ანალიზის შედეგად ავტორი აკეთებს 

დასკვნას, რომ საქართველოში სამოქალაქო ერის ფორმირებას ალტერნატივა არ გააჩნია და 

შესაბამისად, უარი უნდა ითქვას ქვეყანაში რაიმე სახის პოლიტიკური ავტონომიების, 

სახელმწიფოების შექმნის დღემდე არსებულ პრაქტიკაზე. 

 

 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსა

თაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

 

მერაბ ჩუხუა 

 

1. „ქართულ-

ჩერქეზულ-

აფხაზურიეტიმო

ლოგიურილექსი

პოლონეთი, 

ვოინოვრიცე 

720 
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კონი“ 

ISBN – 978 83 7893 1869 

 

 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

„ქართულ-ჩერქეზულ-აფხაზური ეტიმოლოგიური  ლექსიკონი“ ახალი რედაქცია მოიცავს 1600-

ამდე სიტყვა-სტატიას. მონოგრაფიაში შემოვიდა ავტორის მიერ შედგენილი უნიფიცირებული 

ტრანსკრიფცია იბერიულ-კავკასიურ ენათა ფონოლოგიური სისტემისათვის. განხილულია 

ქართული, კოლხური (მეგრულ- ლაზური), სვანური, აფხაზური, აბაზური, უბიხური, ადიღეური, 

ყაბარდოულიე ნები სსათანადო ძირეული მასალა, ანუ ის ძირითადი ლექსიკური ფონდი ენისა, 

რომლის მიხედვითაც, შესაბამისი მეთოდის გამოყენებით, მტკიცდება ამა თუ იმ ენებს შორის 

გენეტიკური ნათესაობა. მოხმობილია პარალელები დაღესტნური, ნახური, ბასკური და სხვ. 

იბერიულ-კავკასიური ენებიდან, ასევე ძველი მსოფლიოს ცივილიზაციის ენებიდან (ხათური, 

შუმერული, ჰურიტულ-ურარტული). 

 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახ

ელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

 

ჯონი კვიციანი საქართველოს 

მეცნიერებათა 

აკადემიის  ,,მაცნე’’  

ისტორიის, 

არქეოლოგიის, 

ეთნოლოგიისა და 

თბილისი. მეცნ. 

აკადემიის გამოცემა 

11 გვ. 
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ხელოვნების 

ისტორიის სერია №1 

გვ.76-87 

 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) ანოტაცია არა არის წარმოდგენილი! 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიისსათა

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკა

ციო კოდი DOI 

ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრა

ოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ცირა  

ბარამიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯონი 

კვიციანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯონი 

კვიციანი 

 

 

1Виды 

функционирова

ния 

редуплокации в 

табасаранском 

языке 

(редукция с 

морфологическ

ой функцией) 

2.Модернизаци

я и проблема 

государственн

о-

территориальн

ого устройства 

Грузии в XX-

XXI вв.,  

0102=34=5678 

DOI 

:10. 

31166/V

oprosy 

istorii 

2018 12 

statyi;04 

3. «Об 

использ

овании 

1. Институт языка, 
литературы и 

искусства 
Дагестанского 

научного центра 
Российской 

академии наук 

 

 

2. Вопросы 

истории  №12  

» // Электронный 

научный  журнал 

вестник Дона №3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http//www, 

Ivdon.ru/ri/magazineareli

ve/en3y2018/5236 

1. Институт языка, 
литературы и 
искусства 
Дагестанского 
научного центра 
Российской 
академии наук  

 

 

2 მოსკოვი // Электронный 

научный  журнал вестник 

Дона №3  http//www, 

Ivdon.ru/ri/magazinearelive/

en3y2018/5236 

გვ. 8 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 8 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 17 
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термин

а 

лимитр

оф в 

русскоя

зычной 

литерат

уре, 

1920-

193-х  

гг. и его 

геопол

итичес

кая 

трактов

ка в 

постпер

естроеч

ный 

период. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

1.სტატიაში გაანალიზებულია თაბასარანულ ენაში რედუპლიკაციის ფუნქციონირების 

სახეები. ემპირიული მასალის შესწავლის შედეგად გამოვლინდა, რომ ინტენსიფიკაციის 

გამომხატველი რედუპლიკაცია რედუპლიკაციის ფუნქციათა შორის იერარქიულად ყველაზე 

მაღლა დგას. 

რედუპლიკაციის თვისობრიობათა შორის განსაკუთრებულ თვისებადგამოვყოფთ 

თაბასარანულ ენაში მორფოლოგიურიფუნქციის მქონე რედუპლიკაციას.  თაბასარანული 

ენის რედუპლიკაციის შემთხვევების ფუნქციური სფეროს კვლევა შესრულდა ამ ენის 

ემპირიული მასალის მიხედვით. გამოიყო შემთხვევები, როცა რედუპლიკაცია იძენს 

მორფოლოგიურ დატვირთვას, რაც იშვიათია, ზოგადად, ენებში. 

2.ნაშრომში განხილულია მოდერნიზაცია საქართველოში, სახელმწიფოებრივ-

ტერიტორიული  მოწყობის პროცესში პირველი  დემოკრატიული  რესპუბლიკის (1918-1921) 

და საბჭოთა სახელმწიფოს (1921-1991) პირობებში. ნაჩვენებია,  თანამედროვე საქართველოში 

საბჭოთა გამოცდილების ინერცია კვაზი სახელმწიფოების შექმნაში ავტონომიების სახით, 

რომელიც ეთნიკურ-ენობრივი პრინციპზეა  დაფუძნებული, ხელს უშლის ერთიანი 

პოლიტიკური ერის ფორმირებასა და საქმე ეთნოსთაშორის კონფლიქტებამდე მიჰყავს. 

ავტორი გვთავაზობს აღნიშნული პრობლემების შესაძლო გადაჭრის გზებს. 

3.  ნაშრომი წარმოადგენს ექსკურსს გეოპოლიტიკურ რუსულენოვან ლიტერატურაში ტერმინ 

,,ლიმიტროფის’’ გამოყენების ისტორიის საკითხში, განხილულია აღნიშნული ტერმინის 

ეტიმოლოგია. გარკვეულია, ვინ და როდის  გამოიყენა პირველად საბჭოთა ლიტერატურაში. 
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დეტალურად გაანალიზებულია (1920-1930-იან წწ.), როდესაც ტერმინი  ,,ლიმიტროფი’’ 

აქტიურად გამოიყენებოდა საბჭთა კავშირში, სამხრეთ კავკასიაში. ნაჩვენებია როდის და 

რატომ აღინიშნება ამ ტერმინის ,,მეორედ მოსვლა’’ რუსულენოვან გეოპოლიტიკურ 

ლიტერატურაში.   

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15. 

16 

17 

18 

19 

20 

ცირა ბარამიძე 

ცირა ბარამიძე 

ცირა ბარამიძე 

ცირა ბარამიძე 

მერაბ ჩუხუა 

 

მერაბ ჩუხუა 

მერაბ ჩუხუა 

მერაბ ჩუხუა 

მერაბ ჩუხუა 

მერაბ ჩუხუა 

ნანა მაჭავარიანი 

ნანა მაჭავარიანი 

ნანა მაჭავარიანი 

ნანა მაჭავარიანი 

ნანა მაჭავარიანი 

ნანა მაჭავარიანი 

ნანა მაჭავარიანი 

როსტომ ფარეულიძე 

როსტომ ფარეულიძე 

ჯონი კვიციანი 

 

1. მორფოსინტაქსური 

კონსტრუქციების 

ურთიერთმიმართები

სათვის 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(გრამატიკული კლასი, 

ლაბილურობა, 

ერგატიულობა, გვარი) 

2. მორფოსინტაქსური 

დიასისტემები 

იბერიულ კავკასიურ 

ენებში 

3. რედუპლიკაციის 

ფუნქციონირების  

სახეები 

თაბასარანულ ენაში 

(მორფოლოგიური ფუნქციის 

მქონე რედუპლიკაცია) 

4. კანონი ენის 

ნებაყოფლობითი 

შესწავლის შესახებ და 

მინორიტარულ ენათა 

ესტიმაციური 

მოდელი ჩრდილოეთ 

კავკასიაში 

5. მეორეულირ -> ლ   

ლატერალიზაციის 

ფონეტიკური 

1. 1 მაისი 

თსუ 

24-28 ნოემბერი თსუ 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1-4 მაისი,  არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

3. 14-15 დეკ. ჩერქეზული 

(ადიღეური კულტურის 

ცენტრი, III სამეცნიერო 

სესია. თბილისი   

 

 

 

4. სამეცნიერო 

კონფერენცია „არნოლდ 

ჩიქობავას 

საკითხავები“, XXIX, 

თბილისი, 2018 

 

 

5. საქართველოს 

კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის 
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პროცესის შესახებ 

ჩერქეზულში 

 

 

 

 

6. ბორჯომის 

ეტიმოლოგიისათვის 

 

 

7. ბასკურ-კავკასიური 

კულტურული 

მემკვიდრეობა 

 

 

8. სვანურისებური 

„რომ“ 

კავშირისკვალისათვი

სლაზურში 

9. კავკასიური ტიპის 

უფროობითი 

ხარისხის სუფიქსური 

წარმოებისათვის 

სვანურში 

10. ,,ჩერქეზების 

კულტურულ-

ცივილიზაციური 

არჩევანი კავკასიის 

ხალხთა ისტორიის 

ეტაპზე’’ წ. 

11. .არნოლდ ჩიქობავა 

120 (არნოლდ 

ჩიქობავას ცხოვრება 

და მოღვაწეობა) 

12. აფხაზური ენის 

აფიქსთა და 

მოდალურ 

ელემენტთა 

ლექსიკონი (შედგენის 

პრინციპები) 

13. აკადემიკოს არნ. 

ეროვნული სააგენტო 

სამუზეუმო 

მიმართულება 

  კონფერენცია,, მუზეუმი და 

კულტურული მემკვიდრეობა“ 

 

 

6. სსიპ ჩერქეზული 

(ადიღეური) 

კულტურის ცენტრის 

მე-3 სამეცნიერო სესია 

7. არნოლდჩიქობავას 

სახელობისენათმეცნიერ

ებისინსტიტუტის 77-ე 

სამეცნიერო სესია, 

თბილისი 

 

8.  ენათმეცნიერ -

კავკასიოლოგთა V საე

რთაშორისოსიმპოზი

უმი, თბილისი 

9. ჩერქეზული (ადიღეური 

კულტურის ცენტრი, III 

სამეცნიერო სესია. 14-15 

დეკემბერი 

 

 

10. არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები XXIX, 

(მასალები),  თბილისი 

 

 

 

 

11. არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები XXIX, 

(მასალები), თბილისი 

 

 

12. ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოთა V 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი, მასალები, 

გვ.44-47,  22-24.XI 

 

13. ენათმეცნიერ-
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ჩიქობავას ცხოვრება 

და მოღვაწეობა 

 

14. ზედსართავი 

სახელისა და 

ზნისართის 

გამიჯვნისათვის 

აფხაზურში 

უქონლობის სახელთა 

წარმოებისას 

 

 

15. შესავალი სიტყვა არნ. 

ჩიქობავას 

ცხოვრებისა და 

მოღვაწეობის შესახებ 

 

 

16. სვლა, სიარული, 

დენა...(სემანტიკისა 

და სტრუქტურის 

საკითხები) 

 

 

 

 

 

 

17. -ზა დაბოლოება 

აფხაზურ სახელთა 

ერთ წყებაში 

18. ცნობები  ჩეჩნეთის 

შესახემ ნ.ი. დინიკის 

ნაშრომში ,,ჩეჩნეთსა 

და დაღესტანში’’., 

არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები 29. 

19. სიტყვაწარმოების 

ზოგი საშუალების 

შესახებ ჩეჩნური ენის 

ქისტურ დიალექტში.  

კავკასიოლოთა V 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი, მასალები, 

გვ.48, 22-24.XI. 

14. არნ. ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის  77-ე 

სამეცნიერო სესია, 

მიძღვნილი არნ. 

ჩიობავას დაბადების 

120 

წლისთავისადმი,თბილ

ისი, 25-27. XII.  

 

15. ინსტიტუტის  77-ე 

სამეცნიერო სესია, 

მიძღვნილი არნ. 

ჩიობავას დაბადების 

120 

წლისთავისადმი,თბილ

ისი, 25-27. XII. გვ. 42-43. 

16. ჩერქეზული (ადიღური) 

კულტურის ცენტრი, III 

სამეცნიერო სესია, 

ტრადიციული 

კულტურა, 

ლინგვისტური ძიებანი, 

თბილისი, 14-14 

დეკემბერი,  გვ. 23. 

 

 

 

 

17. არნ.ჩიქობავას სახ.  

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი, 1-4 მაისი 

18. ენათმეცნიერ 

კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი. თბ., 27-28 

 

 

 

19. ჩერქეზული (ადიღეური 

კულტურის ცენტრი, III 

სამეცნიერო სესია. 14-15 

დეკემბერი. თბილისი 
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20. ,,ჩერქეზების 

კულტურულ-

ცივილიზაციური 

არჩევანი კავკასიის 

ხალხთა ისტორიის 

ეტაპზე’’ 

 

 

 

20. ჩერქეზული (ადიღეური 

კულტურის ცენტრი, III 

სამეცნიერო სესია. 14-15 

დეკემბერი. თბილისი 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

ცირა ბარამიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მერაბ ჩუხუა 

 

 

 

 

 

მერაბ ჩუხუა 

 

 

 

 

 

 

 

1. Виды функционирования 

редуплокации в 

табасаранском языке 

(редукция с 

морфологической функцией) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Circassians, Apkhazians, 

Georgians, Vainakhs, 

Dagestanians – peoples of old 

civilization in the Caucasus 

 

3. The Effects of the Russian 

Occupation 

 

 

 

 

 

1.28-29 

ივნისი,რუსეთის 

ფედერაციის, 

სამეცნიერო აკადემიის  

დაღესტნის ენის, 

ლიტერატურისა და 

ხელოვნების   

ინსტიტუტი. 

მაჰაჩყალა. Институт 

языка, литературы и 

искусства Дагестанского 

научного центра 

Российской академии 

наук 

2."Promoting 

International Dialogue 

and Protecting Cultural 

Heritage in the Caucasus" 

- RUCARR – Malmö 

University, 2018 

3. "Promoting 

International Dialogue 

and Protecting Cultural 

Heritage in the 

Caucasus"- RUCARR – 

Malmö University, 2018 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

ნანა მაჭავარიანი 

 

 

 

 

 

 

ნანა მაჭავარიანი 

 

 

 

 

 

4. Semantical-structural 

analysis of animals' Аbkhazian 

names//Кавказские языки: 

генетико- типологические 

общности и ареальные связи: 

 

 

5. Similariti of Abkhazian and 

Georgian verbal constructions 

in formation of the category  

of involuntariness On the 

Origin  the Names of 

Anthrofomorphic Creatures 

in Abkhazian 

 

 

 

4 Материалы  VI 

международной научной 

конференции 28--29 

июня 2018 г. Махачкала, 

2018. С. 272-275. 

 

 

5. International 

Conference Linguistic 

and Literary Studies on 

te aucasus, 24-25 May, 

208- Universiti of 

Verona, Italy 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 

ერთეულს,თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის  

მიერ ჩატარებულ ღონისძიებათა ნუსხა. 

1. საერთაშორისო ყოველწლიური ჟურნალის _ კავკასიოლოგიური ძიებანის ყველა (8) 

ნომრის პრეზენტაცია. 

2. არნ. ჩიქობავას შრომების  14 ტომეულის პრეზენტაცია 

3. მერაბ ჩუხუა, ქართულ-ჩერქეზულ-აფხაზური ეტიმოლოგიური ძიებანი“, წიგნის 

პრეზენტაცია 

4. მიხეილ ქურდიანის „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების საფუძვლები“ 

(თარგმანი რუსულ ენაზე) - წიგნის პრეზენტაცია 

5. ცირა ბარამიძე, „კავკასია დროისა და სივრცის გასაყარზე“, (თარგმანი რუსუსლ ენაზე), 

წიგნის პრეზენტაცია 

6. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - იბერიულ-კავკასიურ ენათა ისტორიულ-

ეტიმოლოგიური კვლევები 

7.   პირველი ქისტი განმანათლებლის მათე ალბუთაშვილის ხსოვნის საღამო და მისი 

დაბადებიდან 155 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია მათე 

ალბუთაშვილის ბიოგრაფიული შტრიხები და შემოქმედება. ,,პანკისის ხეობა დროისა 

და სივრცის ჭრილში’’ 30 იანვარი 14 სთ. 



19 
 

8. ჩერქეზი მხატვრის თეუჩეჟ ყატის შემოქმედების პრეზენტაცია თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში,24 დეკემბერი. 

 



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

  

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა 

და ნეოგრეცისტიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

  

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

* სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი; 

თინა დოლიძე 

* სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა. 

რისმაგ გორდეზიანი 

იამზე გაგუა 

ირინე დარჩია 

ეკატერინე კობახიძე 

ნანა ტონია 

ზაზა ხინთიბიძე 

ქეთევან ნადარეიშვილი 

მანანა ფხაკაძე 

რუსუდან ცანავა 

თინა დოლიძე 

თამარ აფციაური 

ლევან გიგინეიშვილი 

სოფიო შამანიდი 

ანა ჩიქოვანი 

მაკა ქამუშაძე 

 

 

 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  
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1.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 
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პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

1 

საერთაშორისო კონფერენცია: 

პლატონის ფილოსოფია 

ინტერდისციპლინური 

კვლევების კონტექსტში 

MC_CG_16 

01/10/2017 – 30/06/2018 

ირინე დარჩია - პროექტის 

ხელმძღვანელი 

მირიან ებანოიძე - პროექტის 

თანახელმძღვანელი 

მარინა გიროგაძე - პროექტის 

თანახელმძღვანელი 

ეკატერინე კვირკველია - 

პროექტის კოორდინატორი  

ანასტასია ზაქარიაძე - 

კონფერენციის 

საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრი 

ლალი ანთიძე - 

კონფერენციის 

საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრი 

ლევან გიგინეიშვილი - 

კონფერენციის სამეცნიერო 

კომიტეტის თავმჯდომარე  

თიანთინ დოლიძე - 

კონფერენციის 

საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრი 

მაგდანა მჭედლიძე - 

კონფერენციის 

საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრი 

ლალი ზაქარაძე - 

კონფერენციის 

საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრი 

გაბრიელე კორნელი - 

ძირითადი მომხსენებელი 

ჯონ დილონი - ძირითადი 

მომხსენებელი 

ედუარდ ჰალპერი - 

ძირითადი მომხსენებელი 

ჰამლეტ ისახანლი - 

პლენარული მომხსენებელი 

ნობურუ ნოტომი -  

ძირითადი მომხსენებელი 

დომენიკ ო’მეარა - ძირითადი 

მომხსენებელი 

სილვა პეტროსიანი - 

პლენარული მომხსენებელი 
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თომას რობინსონი -  

ძირითადი მომხსენებელი 

ანდრეი როსიუსი -  

ძირითადი მომხსენებელი  

ქრისტოფერ როუვი  -  

ძირითადი მომხსენებელი 

კრლოს სტილი  -  ძირითადი 

მომხსენებელი 

მურო ტული  -  ძირითადი 

მომხსენებელი 

პლატონის ფილოსოფიისადმი მიძღვნილი, სპეციალიზებული საერთაშორისო კონფერენცია 

პირველად ჩატარდა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. კონფერენციაში ძირითადი და 

პლენარული მომხსენებლების სტატუსით მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა თაობის 60-ზე მეტმა 

მეცნიერმა ოთხი კონტინენტიდან, მსოფლიოს 20-ზე მეტი ქვეყნიდან. კონფერენციის ძირითადი 

მომხსენებლები იყვნენ არა მხოლოდ საყოველთაოდ აღიარებული მკვლევარები, არამედ 

იმავდროულად პლატონისტთა საერთაშორისო ასოციაციის წარმომადგენლები, აღნიშნული 

ორგანიზაციის ყოფილი და მომავალი (უkვე არჩეული) პრეზიდენტები, აღმასრულებელი 

კომიტეტის და მრჩეველთა საბჭოს წევრები (https://platosociety.org/about-the-ips/officers-and-

committees/). კონფერენციის ფარგლებში გაიმართა სტუდენტური სექციები, წიგნების გამოფენა 

„პლატონი ქართულად“, ფოტოგამოფენა და ვიდეოჩვენება: „პლატონის დიალოგები სცენაზე“,  გია 

ბუღაძის ნამუშევრების გამოფენა: “ბიბლიოდრამა ანამორფოსის”. 

 

საერთაშორისო კონფერენციის განხორციელების შედეგად მიღწეულ იქნა შემდეგი შედეგები:  

 

1. დამყარდა კომუნიკაცია სხვადასხვა თაობისა და ეროვნების, სხვადასხვა ქვეყნისა და 

ინსტიტუციის, სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებს შორის. გაღრმავდა თანამშრომლობა თსუ-

სა და რეგიონულ, ქუთაისისა და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტებს შორის;  

2. საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოება გაეცნო არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ 

კავკასიის რეგიონში პლატონის კვლევების ისტორიას, ქართველი და ზოგადად კავკასიელი 

მეცნიერების კვლევის შედეგებს;  

3. გაიზარდა ახალგაზრდების ინტერესი პლატონის ფილოსოფიის მიმართ;  

4. გაღრმავდა ქართველ მეცნიერთა თანამშრომლობა პლატონისტთა საერთაშორისო 

საზოგადოებასთან;  

5. გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ქართველი მეცნიერების საერთაშორისო სამეცნიერო 

სივრცეში ინტეგრაციის მიზნით;  

6. გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოში ჰუმანიტარული მეცნიერებების 

ინტერდისციპლინური კვლევების ხელშეწყობის მიზნით;  

7. მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება თსუ-ში კავკასიის პლატონისტთა საზოგადოების შექმნის 

https://platosociety.org/about-the-ips/officers-and-committees/
https://platosociety.org/about-the-ips/officers-and-committees/
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შესახებ, რომელიც იურიდიულად დაფუძნდება 2018 წლის სექტემბრამდე, ხოლო მისი ეგიდით 

პირველი ღონისძიება გაიმართება 2018 წლის 22-30 სექტემბერს, მეცნიერებისა და ინოვაციების 

ფესტივალის ფარგლებში. კავკასიის პლატონისტთა საზოგადოება 2019 წლის ბოლომდე 

გაწევრიანდება პლატონისტთა საერთაშორისო საზოგადოებაში;  

8. კონფერენციის მონაწილე, ცნობილი კანადელი პლატონისტისა და მწერლის, თომას 

რობინსონის პიესები „ასპასია“ და „სოკრატეს დღიურები“ ითარგმნება ქართულად. „ასპასიას“ 

სცენურ ინტერპრეტაციას წარმოადგენს თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და 

ნეოგრეცისტიკის სტუდენტური თეატრი „ოდეონი“ 2018-2019 სასწავლო წელს. პიესების ქართულ 

თარგმანს გამოსცემს თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის 

ინსტიტუტის საგამომცემლო პროგრამა „ლოგოსი“;  

9. ერაზმუს პლუსის პროგრამის ფარგლებში დამყარდება თანამშრომლობა პიზის, ბასკეთის 

ქვეყნის უნივერსიტეტს და თსუ-ს შორის;  

10. კონფერენციის მოხსენებათა კრებული ანონიმური რეცენზირების შემდეგ გამოქვეყნდება  თსუ 

კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის საგამომცემლო 

პროგრამა „ლოგოსის“ მიერ 2019 წლის მაისამდე;   

11. პლატონისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციას მიეცემა სისტემატური ხასიათი და 

ჩატარდება ხუთ წელიწადში ერთხელ, თსუ-ს და კავკასიის პლატონისტთა საზოგადოების 

ორგანიზებით. თბილისის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია „პლატონის ფილოსოფია 

ინტერდისციპლინურ კონტექსტში“ ჩატარდება 2023 წელს. 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

ვორკშოპი 

ინტერდისტიპლინური 

პროექტი - „აღმოსავლეთი 

და დასავლეთი ქართულ 

ხალხურ ზღაპრებში: 

ზეპირი და 

ლიტერატურული 

ტრადიციები“2 

2018  

ელენე გოგიაშვილი - 

ხელმძღვანელი 

მანანა ფხაკაძე-  

მომხსნებელი 

„არგონავტების მითი 

ძველბერძნულ 

ლიტერატურაში“ 

ბერძნული მითოლოგიის ერთ-ერთმა ციკლმა – კოლხეთთან დაკავშირებული 

არგონავტების თქმულებამ და შესაბამისად ოქროს საწმისის ამბავმა უძველესი დროიდანვე 

მიიპყრო ბერძნული მწერლობის ყურადღება. ამ მითის შესახებ ცნობები და კომენტარები 

გვხვდება როგორც ელინურ (ჰესიოდე - VIII-VII სს, პინდაროსი - ძვ.წ. 532/518-443 წწ, 

ევრიპიდე - ძვ.წ. 532/518-443 წწ), ასევე ელინისტურ -რომაული (პალეფატოსი - ძვ.წ. IV ს.; 
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აპოლონიოს როდოსელი - ძვ.წ. 295-215 წწ; სტრაბონი - ძვ.წ. 64-23 წწ; ხარაქს პერგამონელი - 

II-III სს) და 

ბიზანტიური ხანის წერილობით წყაროებსა და ლიტერატურაში (აგათია სქოლასტიკოსი - 

536-582 წწ; იოანე ანტიოქელი - VII ს; სვიდა - XI ს; იოანე ცეცე - 1110-1180 წწ). არგონავტების 

თქმულებისა და მისი გმირების (განსაკუთრებით მედეას) პოპულარობას კი 

შემდგომდროინდელი მსოფლიო ლიტერატურისათვის დასაბამი დაუდო ბერძენი 

ტრაგიკოსის ევრიპიდესა („მედეა“) და გარკვეულწილად აპოლონიოს როდოსელის 

(„არგონავტიკა“) მიერ ამ მითის ლიტერატურულმა დამუშავებამ. 
 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№1 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 
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ღია საზოგადოების 

ინსტიტუტის (OSI) 

ბუდაპეშტის ცენტრალური 

ევროპის უნივერსიტეტის 

გაღრმავებული კვლევების 

ინსტიტუტი (Central 

European University 
Institute of Advanced 

Studies) 

10.2017 – 06.2018 

ლევან გიგინეიშვილი 

(გრანტიორ-მკვლევარი) 

იშტვან პერცელი (მკვლევარი) 

     პროექტი განხორციელდა  ღია საზოგადოების ინსტიტუტის (OSI) გრანტით ბუდაპეშტის 

ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის გაღრმავებული კვლევების ინსტიტუტში (Central 

European University Institute of Advanced Studies), როგორც ამ ინსტიტუტის გრანტიორი-

მკვლევარი (fellow) ლევან გიგინეიშვილი მუშაობდა პროფ. იშტვან პერცელთან ერთად იოანე 

პეტრიწისეულ პროკლეს "ღვთისმეტყველების საფუძვლების" ინგლისურ თარგმანზე. წლის 

განმავლობაში დასრულდა თარგმანი. თარგმანში შედის როგორც პეტრიწის განმარტებები 

პროკლეს დასახელებული ტრაქტატის 211 თავზე, ისე თავად პეტრიწის მიერ ქართულად 

თარგმნილი ტექსტიც. პროფესორ იშტვან პერცელთან ერთად მოხდა პეტრიწის თარგმნილი 

ბერძნული ტექსტის სკრუპულოზურ შედარება ბერძნულ დედანთან ე.რ. დოდდსის ცნობილ 

გამოცემაში (Proclus. The Elements of Theology. Ed. E. R. Dodds, Oxford 1963) ასახული 

ვარიანტული წაკითხვების გათვალისწინებით. პეტრიწის ამ შრომის ინგლისური თარგმანი 

მნიშვნელოვანია 11-13 სს.  ბიზანტიური და აღმოსავლეთ ქრისტიანული ფილოსოფიის 

მკვლევარებისთვის. მიმდინარეობს მოლაპარაკება გამომცემლებთან (Brill), წიგნის 

გამოცემისთვის, რაც მოხდება შესრულებული თარგმნის დამუშავების, დამატებითი 

ფილოლოგიურ-ფილოსოფიური ხასიათის სქოლიოების, შესავალი სტატიის, ინდექსების და 

ლექსიკონის დართვის შემდეგ. 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№1 ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნანა ტონია ევრიპიდე, ჰეკაბე. 

ორენოვანი გამოცემა. 

თარგმანი ძველი 

ბერძნულიდან, 

შესავალი წერილითა და 

კომენტარებით. 

ISBN 978-9941-468-41-4 

თბილისი 

„ლოგოსი“ 

165 

      „ჰეკაბე“ ევრიპიდეს შემოქმედების ადრეული პერიოდის ქნილებაა. მისი ათენური პრემიერა 

შედგა „მედეასა“ და „ჰიპოლიტოსის“ შემდეგ, სავარაუდოდ ძვ.წ. 424 წელს. ტრაგედიაში 

წარმოდგენილია ტროას დედოფლის. ჰეკაბეს შურისძიების ისტორია.ოდესღაც დიდებული, 

მაგრამ უკვე უსამშობლოოდ დარჩენილი, დამონებული დედოფალი, რომელსაც თვალწინ 

მოუკლეს მეუღლე - მეფე პრიამოსი და რომელიც შვილების შემზარავ სიკვდილს მოესწრო, 



8 
 

ყოვლად წარმოუდგენელ შურისძიებას განიზრახავს. იმდენად სულისშემძვრელია მისი 

ტრაგედია, რომ თავად ბერძენთა მთავარსარდალსაც კი მისდამი თანაგრძნობის განცდა ეუფლება. 

უკიდურესად დაძაბულ სულიერ მდგომარეობაში მყოფი ჰეკაბეს სახე ევრიპიდეს შემოქმედების 

შედევრია. 

№2 ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსა

თაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 ზაზა ხინთიბიძე The Rustavelian Theory of 

Poetry: The Composition 

of The Man in a Panther-
Skin and the Classical 

Tradition of Poetics /  

შაირობის 

რუსთველური თეორია, 

ვეფხისტყაოსნის კომპო-

ზიცია და პოეტიკის 

ანტიკური ტრადიცია 

მონოგრაფია ქართულ 

და ინგლისურ ენებზე 

ISBN 978-9941-468-57-5 

თბილისი, ლოგოსი  

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

წინასიტყვაობა 

 მონოგრაფიაში ტრადიციული რუსთველოლოგიური გააზრებისაგან განსხვავებულად, ახლებუ-

რადაა განმარტებული ვეფხისტყაოსნის პროლოგისეული შაირობის თეორიის საკვანძო ცნებები 

და ამდენად, ამავე თეორიის ამსახველი ძირითადი პოეტიკური დებულებები. მასში ამასთანავე 

დადგენილია ის მხატვრულ-ნარატიული პრინციპები, რომელთაც რუსთველი მიზანმიმართუ-

ლად იყენებს ვეფხისტყაოსნის, ანუ (როგორც მას პოემის პროლოგში თავადვე უწოდებს) „წყობი-

ლი მარგალიტის“, შექმნის პროცესში (ამ სიტყვებით, სავარაუდოდ, პოეტი მის მიერ გადმოცემუ-

ლი ამბების მწყობრად „თქმაზე“ უნდა მიანიშნებდეს). აღნიშნული მიმართულებით განხორციელ-

ებული კვლევის შედეგად გამოვლინდა ვეფხისტყაოსნის პოეტიკის ანტიკურ-ბერძნული, კერ-

ძოდ, კლასიკური პერიოდის არაერთი მეთოდოლოგიური ხასიათის წყარო. ეს გარემოება, ვფიქ-

რობ, შესაძლებელს ხდის სრულად და სიღრმისეულად წარმოჩინდეს შაირობის რუსთველური 

თეორიის ფარგლებში გადმოცემული ვეფხისტყაოსნის ავტორის ესთეტიკური ნააზრევის რენე-

სანსული არსი, რამდენადაც მასში, როგორც ირკვევა, არეკლილია (თუმცა, არსებითად გადააზრე-

ბული ფორმით) მშვენიერების კლასიკური, (ანდა როგორც მას სხვაგვარად უწოდებენ) დასავლუ-

რი თეორია, რომელიც მკვლევართა მიერ რენესანსული ესთეტიკის და, საზოგადოდ, დასავლეთ-

ევროპული ხელოვნების, ერთ-ერთ უმთავრეს, საფუძვლის ჩამყრელ მხატვრულ-სააზროვნო კონ-

ცეფციადაა მიჩნეული.  

შესავალი 

არისტოტელეს პოეტიკასთან ვეფხისტყაოსნის მიმართების საკითხის შესწავლა ქართველმა 

ფილოლოგებმა საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაიწყეს; იგივე შეიძლება ითქვას რუსთველის პოემის 

ილიადასა და ოდისეასთან მიმართების საკითხთან დაკავშირებითაც. უკანასკნელ ხანებში კი 

მონოგრაფიის ავტორის მიერ განხორციელდა არისტოტელეს პოეტიკური თვალსაზრისის გათვა-

ლისწინებით რუსთველისა და ჰომეროსის პოემათა კომპოზიციების შედარებითი სტრუქტურუ-

ლი ანალიზიც. კვლევის სწორედ ზემოაღნიშნული მიმართულებებით გაგრძელება და ერთგვა-
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რად შეჯამებაა წიგნის პირველი თავის ძირითადი მიზანი. 

მეორე თავის უმთავრესი მიზანია, დასაბუთებული იქნეს რუსთველოლოგიურ კვლევებთან 

მიმართებით გამოთქმული ახლებური თვალსაზრისი, რომლის სიახლეც იმაში მდგომარეობს, 

რომ ვეფხისტყაოსნის პროლოგისეული შაირობის თეორია შესწავლილია, როგორც რუსთველის 

არა მხოლოდ პოეტიკურ-ესთეტიკური თვალსაზრისი (როგორც ეს აქამდეც ხდებოდა მკვლევარ-

თა მიერ), არამედ, იმავდროულად, როგორც ვეფხისტყაოსნის ავტორის ეთიკურ-ფილოსოფიური 

ხასიათის ორიგინალური ნააზრევი. რაში მდგომარეობს შაირობის რუსთველური თეორიის ინ-

ოვაციურობა? ვფიქრობ იმაში, რომ, როგორც ირკვევა, თავისი პოეტიკური თეორიის ამსახველი 

სტროფებიდან პირველივეში (სტრფ. 12) რუსთველის მიერ პოეზია გამოცხადებულია სიკეთედ! 

როგორც ამ თავში ჩატარებული კვლევის შედეგად გამოვლინდა, პოეზიის არსის გააზრების პრო-

ცესში რუსთველი, მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით, ითვალისწინებს კლასიკური ბერძნული 

პერიოდის პოეტიკურ-ესთეტიკური და ეთიკურ-ფილოსოფიური ხასიათის ისეთ ცნობილ ნაშრო-

მებს, როგორიცაა პლატონის სახელმწიფო (X, 607d), არისტოტელეს პოეტიკა (I, 1447a 9-10; XXVI, 

1462b 18) და ნიკომაქეს ეთიკა, კერძოდ, მისი VIII და X წიგნები. 

მესამე თავი, მეტწილად, ვეფხისტყაოსნის პროლოგისეული შაირობის თეორიის დამასრუ-

ლებელი ნაწილის, მისი ბოლო სტროფის (სტრფ. 17), ახლებურად განმარტებას ეთმობა, რისი სა-

ჭიროებაც ორი გარემოებით იყო განპირობებული: 1) დაზუსტებას, ფაქტობრივად კი, გადახედვას 

საჭიროებდა განსახილველი სტროფის მე-20 საუკუნის დასაწყისში განხორციელებული ნ. მარი-

სეული ინტერპრეტაცია, რომელიც მომდევნო ხანების რუსთველოლოგიამ გაიზიარა, რათა რო-

გორმე აეხსნა ის მოჩვენებითი აზრობრივი წინააღმდეგობა, რომელიც, თითქოს, არსებობს შაირ-

ობის თეორიის პირველი და ბოლო სტროფების შემაჯამებელ დებულებებს შორის (ერთი მხრივ, 

„გრძელი სიტყვა მოკლედ ითქმის, შაირია ამად კარგი“ და, მეორე მხრივ, „მოშაირე არა ჰქვიან, ვე-

რას იტყვის ვინცა გრძელად“); 2) ამავე, ანუ შაირობის თეორიის ამსახველი ბოლო, სტროფის ფარ-

გლებში შეინიშნება სხვადასხვა სახის რამდენიმე საკმაოდ რთულად ასახსნელი თავისებურება, 

რომლებიც, ამდენად, განმარტებას საჭიროებდნენ. აღნიშნული მიმართულებით კვლევამ გამოავ-

ლინა, რომ განსახილველი სტროფი, როგორც ეს მოსალოდნელი იყო, არამც თუ ვერ ჩაითვლება 

გვიანდელ ინტერპოლაციად, რის შესახებ მოსაზრებაც ერთ-ერთ ბოლოდროინდელ რუსთველო-

ლოგიურ ნაშრომშია გამოთქმული, არამედ ის ამთლიანებს და აჯამებს რუსთველის მთელ ესთე-

ტიკურ ნააზრევს. ამ თავის სხვა ნაწილები კი შაირობის თეორიის ამსახველი დანარჩენი ოთხი 

სტროფის (სტრფ. 13-16) ახლებურ ანალიზს ეთმობა. 

მეოთხე თავში გრძელდება და სრულდება წინა სამ თავში დაწყებული მსჯელობა, რომლის 

მიზანიცაა, შეძლებისდაგვარად, სრულად ყოფილიყო შესწავლილი და წარმოჩენილი პოეზიის 

არსის რუსთველისეული გააზრება. კერძოდ, რომ გამოვლენილიყო კიდევ ერთი მნიშვნელობა 

სიტყვისა „კარგი“, რომელსაც შაირობის თეორიის ავტორი იყენებს პოეზიის ესოდენ ლაკონური, 

ფაქტობრივად, ერთსიტყვიანი ფორმით დეფინიციის პროცესში („შაირია ამად კარგი“): როგორც 

ირკვევა, „სიკეთესთან“, ანუ „ბედნიერებასთან“, ერთად, ამგვარი მნიშვნელობაა „მშვენიერება“! 

ზემოაღნიშნული კიდევ უფრო ნათლად წარმოაჩენს რუსთველის ესთეტიკური ნააზრევისათვის 

უდავოდ დამახასიათებელ რენესანსულ ნიშნებს: ისევე როგორც რენესანსის ეპოქის ევროპული 

ესთეტიკური აზროვნება, შაირობის რუსთველური თეორიაც, როგორც ირკვევა, ითვალისწინებს 
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მშვენიერების კლასიკურ კონცეფციას, რომლის თანახმადაც, მშვენიერება საზოგადოდ და ამდე-

ნად, ის კონკრეტული მშვენიერებაც, რომელიც ჭეშმარიტად ღირებული პოეტური ნაწარმოების 

აუცილებელი თანამდევი თვისებაა, მდგომარეობს ერთიანი მთელის და მისი შემადგენელი ინ-

ტეგრალური, განუყოფელი ნაწილების (პოეტური ნაწარმოების შემთხვევაში კი – მთლიანი კომ-

პოზიციისა და სცენა-ეპიზოდების) პროპორციულ, ჰარმონიულ ურთიერთმიმართებაში; ყოველ-

თვის, როცა ხელოვნების ნიმუშის შექმნის პროცესში შემოქმედის მიერ მეორდება ამგვარი ურთი-

ერთმიმართება, ხელახლა იბადება მშვენიერებაც. 

დასკვნა 

ამგვარად, რუსთველის ესთეტიკური ნააზრევის თანახმად, რომელიც თავისი არსით, უდავ-

ოდ, ინოვაციურია, მთელი ნაწარმოების სრულყოფილება, კერძოდ, ფორმის ერთიანობა განპირო-

ბებულია მისი შინაარსით, ანუ იმ მხატვრული თემატიკის სიღრმისეულობითა და მნიშვნელოვ-

ნებით, რომელიც ეპიკურ კომპოზიციაში ასახულია მისი შემადგენელი ნაწილებით, ოღონდ იმ-

გვარად, რომ  ისინი (ნაწილები) გადმოცემულია, ერთდროულად, როგორც ვრცლად, ანუ დაწვრი-

ლებით, ისე ნათლად, გაუჭიანურებლად და ამდენად, შენარჩუნებულია მთელი კომპოზიციის 

სიმწყობრეც. სწორედ ამავე მიმართულებითაა გადააზრებული მშვენიერების კლასიკური თეორია 

რენესანსული, ევროპული ესთეტიკური აზროვნების ფარგლებშიც: ნაწილების უფრო მეტი „ავ-

ტონომიურობა“, დამოუკიდებლობა კომპოზიციურად კვლავინდებურად და ჯერაც ერთიანი 

მთელის ფარგლებში.  

ეს გარემოება სრულიად არაორაზროვნად მეტყველებს რუსთველური ესთეტიკის რენესან-

სულსა და ამდენად, ევროპულ ხასიათზე: „შაირობა“, პოეზია – „გრძელი სიტყვა“, რომელიც „სიბ-

რძნის“, გონების მიერაა შექმნილი, [და ამდენად] ღვთაებრივია, ღვთაებრივადვეა შესამეცნებელი, 

[ამის გამო] მსმენელთათვის დიდად სასარგებლოა, ამასთანავე, ის მოკლედ, ანუ ნათლად, მწყობ-

რად, და შესაფერისი მსმენელისათვის სასიამოვნოდ ითქმის; „შაირია ამად კარგი“: ამიტომაა პო-

ეზია, ერთდროულად, სიკეთე, ანუ სასარგებლო („დიდი მარგი“) – ადამიანთათვის ამქვეყნად ინ-

ტელექტუალური ბედნიერების შეგრძნების მომტანი, და მშვენიერება, ანუ სასიამოვნო („საამო“) – 

ადამიანთათვის ესთეტიკური ტკბობის მომნიჭებელი!.. 

№3 ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

რისმაგ გორდეზიანი პლატონი თანამედროვე 

სამეცნიერო 

ჰიპოთეზების 

კონტექსტში 

თბილისი, 

ლოგოსი 

43 

    პლატონის ნააზრევმა არააერთ ეპოქაში განიცადა აღორძინება თუ რეცეფცია. XX-XXI 

საუკუნეები პლატონის რენესანსის კიდევ ერთ ეპოქად უნდა მივიჩნიოთ, რადგან მას 

მხარდამჭერები გამოუჩნდა ისეთი მეცნიერებების წარმომადგენლებშიც კი, რომელთა დასკვნები 

ფილოსოფოსის საუკუნეების განმავლობაში საკამათოდ ქცეული აზრების განხილვის 

შემთხვევაშიც კი ზუსტი სამეცნიერო კლვევისა და ექსპერიმენტბის შედეგებს ეყრდნობა. ამ 

თვალსაზრისი საილუსტრაციოდ პლატონის ნააზრევის რამდენიმე ასპექტი განიხილება: 1. 
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იდეების თეორია; 2. დემიურგოსი; 3. ელემენტარული ნაწილაკები; 4. სულის უკვდავება; 5. 

სამყაროს უნიკალურობა; 6. მათემატიკის კულტი. 

№4 ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

იამზე გაგუა პუბლიუს ოვიდიუს 

ნაზონი - ქალის სახის 

ნელსაცხებლები, 

ფასტები... 

ISBN 978-9941-468-37-7 

თბილისი, ლოგოსი 137 

  თარგმანი შესრულებული ლათინურიდან. ქალის სახის ნელსახცებლები და ფასტები ეკუთვნის 

ოვიდიუსის ადრინდელ ნაწარმოებებს, ხოლო სევდიანი ლექსები და წერილები პონტოდან, 

პოეტმა გადასახლების პერიოდში დაწერა ტომისში, რომლებიც მნიშვნელოვან ინფორმაციებს 

გვაწვდიან ოვიდიუსის ბიოგრაფიის შესახებ, კერძოდ, მისი გადასახლების მიზეზების თაობაზე. 

თარგმანს წინ უძღვის წინასიტყვაობა, რომელშიც მოკლედ განხილულია ოვიდიუსის ბიოგრაფია 

და შემოქმედება. თარგმანი აღჭურვილია სათანადო კომენტარებით. 

№5 ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

იამზე გაგუა 

ქეთევან გარდაფხაძე 

თამარ თარხნიშვილი 

მანანა ფხაკაძე 

განათლება ძველ რომში 

ISBN 978-9941-468-65-0 

თბილისი, ლოგოსი 179 

  ნაშრომში თავმოყრილი და განხილულია ძველ რომაელ ავტორთა და პოლიტიკურ მოღვაწეთა 

შეხედულებები სწავლა-აღზრდის საკითხებზე. თეორიულ მსჯელობებთან ერთად 

წარმოდგენილია ამონარიდები რომაელ მწერალთა თხზულებებიდან, რომელთა ქართული 

თარგმანები უმეტესად პირველად ქვეყნდება. საყურადღებოა რომაელ ავტორთა მოსაზრებები 

იმის თაობაზე, თუ რა როლი ეკისრებოდა სკოლასა და მასწავლებელს ბავშვის ღირსეულ 

პიროვნებად ჩამოყალიბებაში. მნიშვნელოვანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის ძიძებისა და 

გადიების შერჩევის პრინციპი. 

„რიტორიკული სკოლები ძველ რომში“-მჭევრმეტყველებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა 

ანტიკურ სამყაროში. ნებისმიერ ადამიანს, ვინც ამ ხელოვნებას ფლობდა, შეეძლო  დიდი გავლენა 

მოეხდინა სახელმწიფო პოლიტიკაზე; რომში სიტყვაში  გაწაფულ ადამიანს  ღმერთად 

მიიჩნევდნენ: „ორი რამ ანიჭებს კაცს უმაღლეს პატივს; ძლევამოსილი იმპერატორის და კარგი 

ორატორის საქმიანობა. ერთს სახელი და დიდება მოაქვს მშვიდობიანობის დროს, მეორე ომის 

საფრთხეს აგვაცილებს.“   

მონოგრაფიაში განხილულია ძველ რომში ორატორული სკოლების ჩამოყალიბების პროცესი, 

ფუნქცია. 

გახილულია რომაული რიტორიკული სკოლებისა და  მნიშვნელოვანი ორატორების (აპიუს 

კლავდიუს კეკუსი, კატონი, სერვიუს სულპიციუს გალბა, გაიუს გრაკქუსი ,  მარკუს ანტონიუსი,  

ლუკიუს ლიკინიუს კრასუს, გაიუს ავრელიუს კოტა,  ჰორტენზიუსი,  ციცერონი, 

კვინტილიანუსს, ტაციტუსი და ა.შ.) შემოქმედება და ნაყოფიერი მოღვაწეობა., იდეალური 

ორატორის, სიტყვის აგებულების, სტილის,  
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ორატორული ხელოვნების თეორიისა და პრაქტიკის განვითარება. 

ანტიკურ კულტურაში რიტორიკა არა მარტო სიტყვის სტილს განსაზღვრავდა, არამედ ხალხის 

აზროვნებასა  და ხალხის ქცევასაც ანუ ცხოვრების ფილოსოფიას. ანტიკურ ეპოქაში ჩამოყალიბდა 

რიტორიკის, როგორც მეცნიერებისა და ორატორული ხელოვნების საფუძვლები: კლასიკური 

რიტორიკული კანონი, სწავლება მჭევრმეტყველების გვარსა და  სახეობებზე, რომელიც დღესაც 

აქტუალურია. 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

თინა დოლიძე სახელმძღვანელო 

Latina Mediaevalis  

შუა საუკუნეების 

ლათინური ენა 

ISBN 978-9941- 

ლოგოსი/თბილისი 

(გამოიცემა  2019 

წელს) 

102 გვ.  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

შუა საუკუნეების ლათინური ენა  წარმოადგენს სავალდებულო საგანს ბერძნულ-ლათინური 

ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ბიზანტიურ მოდულზე, რამაც განაპირობა შუა 

საუკუნეების გრამტიკული კურსის დაწერის აუცილებლობა. გამოსაცემად მომზადებული 

სახელმძღვანელო არის პირველი ცდა შუა საუკუნეების ლათინურის მეტ-ნაკლებად სისტემური 

გადმოცემისა ქართულ ენაზე. უნდა ითქვას, რომ ამ ტიპის სახელმძღვანელოები არც დასავლეთის 

უნივერსიტეტებია მდიდარი. აქამდე გამოცემულია სულ რამდენიმე სახელმძღვანელო და ისიც 

მეტად არასრული. შესაბამისად, ეს არის ლათინური ენის  განვითარების ის ეტაპი, რომლის 

ვრცელი თეორიული ექსპონირება სახელმძღვანელოს სახით მომავლის საქმეა. გამოსაცემად 

მომზადებული ლათინური ენის სასწავლო კურსი მოიცავს ფონეტიკას, მორფოლოგიას და 

სინტაქსს. თეორიული გრამატიკის დებულებები სახელმძღვანელოში გამყარებულია რიგი 

მაგალითებით, რაც ამ პერიოდის ლათინური ენის შემსწავლელს გაუადვილებს ტექსტის 

კითხვისა და სწორად ინტერპრეტაციის უნარს. სახელმძღვანელოს დამატების სახით ახლავს 

საკითხავი ტექსტები Vulgata-დან გვიან შუა საუკუნეებამდე.    

 

4.3. კრებულები 

№1 ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

ირინე დარჩია, ლევან 

გორდეზიანი 

(რედაქტორები) 

Medea in World Artistic 

Culture, ISBN 978-

9941-468-56-8 

 

Tbilisi, Logos 451 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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№2 ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Ana Chikovani Medea in World Artistic 

Culture, ISBN 978-

9941-468-56-8 

სტატიის 

სახელწოდება: 

Reshaping Cultural 

Perceptions of the 

Other in 20th and 21st 

Century Greek 

Literature – the case of 

Medea 

Tbilisi, Logos კრებულის გვერდების 

რაოდენობა: 451 

 

 

სტატიის გვერდების 

რაოდენობა - 7 

 

ჩვენი კვლევის მიზანია თანამედროვე ბერძნულ ლიტერატურაში მედეას სახისა და მედეას 

შესახებ მითის ახლებური ინტერპრეტაციების კვლევა. მოხსენებაში განხილულია მეოცე და 

ოცდამეერთე საუკუნის ახალ ბერძნულ ლიტერატურაში წარმოდგენილი მედეას სახის 

ინტერპრეტაციისა და ტრანსფორმაციის სხვადასხვა ასპექტები. მედეას შესახებ მითის 

მრავალმხრივი წაკითხვა საშუალებას იძლევა განხილულ იქნან ის ტენდენციები, რაც 

ლიტერატურულ ნაწარმოებებში გამოვლინდა, ისევე როგორც ამ მითის ახალი ბერძნული  

ლიტერატურისათვის დამახასიათებელი საერთო ელემენტები. 

თანამედროვე ბერძენ მწერალთა უმეტესობა ახერხებს აპრიორი «უცხო» და «სხვა» - მედეას 

ჰიპოსტასად წარმოჩენილი ნაწარმოების გმირი «თავისად», «საკუთრად» შეაცნონ მკითხველს 

თუ მაყურებელს. თითოეულ გასახილველ ნაწარმოებში მედეა თანამედროვე ეპოქის 

კონტექსტშია წარმოდგენილი, ხოლო მედეას სახე  “საკუთარი თავის”, “საკუთარი მეს” 

ასახვის ნიმუშს წარმოადგენს თავისი დადებითი თუ უარყოფითი მხარეებით. წინამდებარე 

კვლევა შეეცდება აჩვენოს, როგორ გამოიხატა ლიტერატურაში იმ კულტურული 

ცვლილებების ელემენტები ბერძნულ საზოგადოებაში რომ მიმდინარეობდა და როგორი 

ასახვა ჰპოვა ამ ცვლილებებმა ბერძენ მწერალთა შემოქმედებაში. 

№3 ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ირინე დარჩია კლასიკური 

ფილოლოგიის 

სწავლების 

აქტუალური 

საკითხები 

(მოხსენებათა 

კრებული), ISBN 978-

9941-468-54-4 

საგამომცემლო 

პროგრამა „ლოგოსი“, 

თბილისი, 2018 

111  

 

      კრებული აერთიანებს 2008-2013 წლებში საქართველოსა და უცხოეთში სხვადასხვა სემინარსა 



14 
 

და კონფერენციაზე წაკითხულ მოხსენებებს, რომლებიც შეეხება კლასიკური ფილოლოგიის 

სწავლების მნიშვნელოვან ასპექტებს ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის 

კონტექსტში, ჰუმანიტარული მეცნიერებების წინაშე არსებული ცალკეული გამოწვევის 

გათვალისწინებით.  კერძოდ, კრებულში წარმოდგენილია შემდეგ სემინარებსა და 

კონფერენციებზე წაკითხული მოხსენებები:   

  

ძველი ბერძნულის სწავლება საქართველოში”. საერთაშორისო კონფერენცია: „ძველი 

ბერძნული ენის სწავლება ევროპაში”. ორგანიზატორი: საბერძნეთის განათლების, მეცნიერებისა 

და რელიგიურ საქმეთა სამინისტრო (საბერძნეთი)  თარიღი: 2 სექტემბერი, 2008, ათენი 

(საბერძნეთი). 

მოხსენება პირველად გამოქვეყნდა 2008 წელს: Teaching of Ancient Greek in Georgia, Proceedings of 

the International Conference “Teaching of Ancient Greek in Europe”, Ministry of National Education and 

Religious Affairs of Greek Republic, Athens 2008.    

                                                       

 ახალი ბერძნული ენის სწავლება კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტებისთვის”. 

საერთაშორისო კონფერენცია: „ძველი ბერძნულიდან ახალი ბერძნულისკენ”. ორგანიზატორი: 

ბერძნული ენის პოპულარიზაციის ორგანიზაცია (საბერძნეთი)  თარიღი: 20 დეკემბერი, 2009, 

ათენი (საბერძნეთი).  

  

ბოლონიის პროცესი და კლასიკური სიძველეთმცოდნეობა”. სამეცნიერო სემინარი კლასიკურ 

ფილოლოგიაში. ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის 

ინსტიტუტი (საქართველო). თარიღი: 16 დეკემბერი, 2010, თბილისი (საქართველო).  

  

ლათინური ენის სწავლება საუნივერსიტეტო საფეხურზე XXI საუკუნეში”. საერთაშორისო 

კონფერენცია: “ილინოისის კლასიკური კონფერენცია”. ორგანიზატორი: ჩიკაგოს უნივერსიტეტი 

(აშშ). თარიღი: 5-7 ოქტომბერი, 2012, ჩიკაგო (აშშ).  

  

ძველი ბერძნული ენის სწავლება საუნივერსიტეტო საფეხურზე XXI საუკუნეში”. 

საერთაშორისო კონფერენცია: „ბერძნული ენა: გუშინ, დღეს, ხვალ”.   

მოხსენება პირველად გამოქვეყნდა 2010 წელს: Διδασκαλία Νέων Ελληνικών στους Κλασικούς 

Φιλολόγους στην Γεωργία, σε «Ελληνική Διεθνής Γλώσσα», τ. 4 (81), Αθήνα 2010.  

№4 ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მაკა ქამუშაძე Medea in World Artistic 

Culture, ISBN 978-

9941-468-56-8 

სტატიის 

სახელწოდება: 

Μήδεια στα έργα των 

ελλήνων 

υπερρεαλιστών (მედეა 

ბერძენი 

სიურეალისტების 

Tbilisi, Logos 213-220 
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შემოქმედებაში) 

 

მითოლოგიურ თემატიკას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ბერძენი სიურეალისტების 

შემოქმედებაში. არაერთი მითოლოგიური სიუჟეტი თუ  პერსონაჟი გვხვდება ცნობილი 

ბერძენი სიურეალისტი პოეტის ნიკოს ენგონოპულოსის პოეზიასა თუ ნახატებში. 

არგონავტების თემას ეძღვნება მისი ორი მხატვრული ტილო "არგო" და "იასონი და მედეა". 

ზოგიერთ შემთხვევაში ენგონოპულოსი იყენებს მითოლოგიურ სამყაროს იმისათვის, რომ 

მასში გამოსახოს რეალური პერსონაჟი, ზოგჯერ კი მითოლოგიური პერსონაჟი არ არის 

მოწყვეტილი მითოლოგიურ სიუჟეტს და მისთვის დმახასიათებელი ტრადციული 

თვისებებით არის წარმოდგენილი და ავტორი გარკვეული სიმბოლოების გამოყენებით 

მიგვანიშნებს მათ მიმართებას მითოლოგიურ პერსონაჟებთან. არგონავტების მითისა და 

მედეას საინტერესო ინტერპრეტაციას გვთავაზობს მეორე ბერძენი სიურეალისტი პოეტი 

ანდრეას ემბირიკოსი თავის პროზაულ ნაწარმოებში „არგო ანუ აეროსტატის გაფრენა“. 

როგორც მოსალოდნელია, მწერალი არ მიჰყვება ამ მითის ძირითად სიუჟეტურ სქემას. 

თუმცა, ქმნილება წარმაოდგენს მითის სიურეალისტური ინტერპრეტაციის საინტერესო 

ცდას. ნაწარმოებში ქაოტურად მიმოფანტული სხვადასხვა ლექსიკური ერთეულები, 

პერსონაჟები, თუ ცალკეული სცენები აშკარად ასოცირდება არგონავტების მოგზაურობასა 

და მედეასა და იასონის ტრაგიკულ ამბავთან. ა. ემბრიკოსის ამ ნაწარმოებში არცერთი ე.წ. 

პერსონაჟი არ გვიჩვენებს ცალსახა მიმართებას მედეასთან. მედეას სახეს გარკვეულწილად 

ეხმიანება ამ ნაწარმოებში წარმოდგენილი ექვსივე ქალი პერსონაჟი. თითოეული მათგანი 

იწვევეს მედეას ტრადიციული სახის რომელიმე ერთი კონკრეტული შტრიხის ან მედეასთან 

დაკავშირებული ამბის რომელიმე ერთი მოტივის ასოციაციას. 

№5 ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Nana Tonia Medea in World Artistic 

Culture, ISBN 978-

9941-468-56-8 

Medea as the Literary 

Image of Classical Greek 

Existentialism 

Tbilisi 

Logos 

კრებულის გვერდების 

რაოდენობა: 451 

 

 

სტატიის გვერდების 

რაოდენობა - 9 

მედეა - ელინური კლასიკის ეგზისტენციის ლიტერატურული სახე 

 

თანამედროვე ცნობიერებაში ეგზისტენციალიზმი XX საუკუნის საზოგადოების „გაუხცოვებული“ 

ინტელიგენციის ფილოსოფიად არის დაფიქსირებული. ეგზისტენციალისტური ლიტერატურის 

მთავარი თემა არის „ბედი“ თავისი იდუმალებითა და გაუცხოვებული სახეებით. 

ეგზისტენციალისტ შემოქმედთა მტკიცებით, სამყაროში ადამიანის მეტაფიზიკური მდგომარეობა 

არის აბსურდი. შესაბამისად, მათი გმირების საზრისი ორ მომენტს ითვალისწინებს: „არსებობის 

უაზრობასა“ და იმას, თუ როგორ იქცევა ადამიანი ექსტრემულ სიტუაციაში. ეს ორი უმთავრესი 

პრობლემა ისეთ კატეგორიებს გულისხმობს, როგორიც არის: ეგზისტენციური შიში, მარადიული 

ტრაგიზმი, ფიქრით წამება, ტრაგიკული ჰუმანიზმი და სხვა. 

ამ კატეგორითა უმეტესობა ელინური კლასიკის ბოლო პერიოდის ქმნილებებში 

განსაკუთრებული სიმძაფრით გამოიხატა, ყველაზე მკვეთრად - ევრიპიდეს ტრაგედიაში „მედეა“. 

გენიოსის სულში განსაკუთრებული სიმძაფრით აღბეჭდილი ეპოქის განცდა აიძულებდა 
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ევრიპიდეს წინამორბედ პოეტთაგან განსხვავებით ეფიქრა ტრაგიზმის უკიდურესობებზე, 

რომლის დროსაც ადამიანი ნათლად წარმოაჩენს საკუთარ თავს იმ ვნებებთან თამაშში, რომლებიც 

ერთიანად იპყრობენ მას, როდესაც რაციო ადგილს უთმობს ემოციას. ევრიპიდეს გმირებს 

(განსაკუთრებით კი მედეას), აღარფერი შერჩათ მითოსურ პროტოტიპთა ჰეროიკისგან. 

ექსტრემულ სიტუაციაში მოხვედრილნი ისინი სასტიკნიც არიან, ავისმზრახველნიც, მკვლელნიც, 

მაგრამ იმავდროულად ღირსეულნიც და თავგანწირულნიც. ღირსების გრძნობა არის ის 

ერთადერთი თვისება, რაც ბერძნული კლასიკის ეგზისტენციის ლიტერატურულ გმირს 

განასხვავებს XX საუკუნის „აბსურდის თეატრის“ გმირისგან.  

 

№6 ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

თ. დოლიძე,  ნ. 

მახარაძე 

(რედაქტორები), 

„ბიზანტინოლოგია 

საქართველოში – 4 “ 

ლოგოსი/ თბილისი 

2018 (გამოიცემა 

2019.01) 

ISBN 978-9941- 

თბილისი  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

კრებული წარმოადგენს 2013 წლის 24-30 სექტემბერს თსუ-სა  და ბსუ-ში ჩატარებული IV 

საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა ბეჭდურ ვერსიას. კრებულში შესული სამეცნიერო 

წერილები ფართო თემატიკისაა. ისინი ეძღვნება მრავალსაუკუნოვან ბიზანტიურ-ქართულ 

ისტორიულ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სალიტერატურო კავშირებს. კრებულში შესული 42 

სამეცნიერო სტატია  განლაგებულია ავტორთა სახელების  ანბანური რიგით  და მოიცავს შემდეგ 

თემატიკას: ისტორია, არქეოლოგია, ნუმიზმატიკა; ენა და ლიტერატურა; კოდიკოლოგია, 

ტექსტოლოგია, თარგმანი; ფილოსოფია, თეოლოგია, ეკლესიოლოგია; კულტურა, ხელოვნება.  

 

№7 ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 რისმაგ გორდეზიანი Medea in World Artistic 

Culture, ISBN 978-

9941-468-56-8 

სტატიის 

სახელწოდება: For the 

Universality of the 

Image of Medea in 

Euripides 

მედეას სახის 

უნივერსალურობისათ

ვის ევრიპიდესთან 

 

Tbilisi, Logos 156-167 
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ევრიპიდეს „მედეას“ პოპულარობის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორია მისი 

ინფორმატიული სისავსე. ტრაგედიის წაკითხვის შემდეგ ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, 

თუ რა უძღვოდა წინ პიესაში განვითარებულ მოვლენებს და რა მოჰყვება მათ. ეს პიესას ძალზე 

ლოგიკურ სისტემად აყალიბებს, ხოლო იმ მოტივების უნივერსალურობა (ანუ 

ყოვლისმომცველობა), რომლებზედაც სტატიაშია საუბარი, ამ ტრაგედიის ახალ-ახალი 

ინტერპრეტაციის პროცესს ამოუწურავ შესაძლებლობებს უქმნის. 

№8 ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 რისმაგ გორდეზიანი ევროპული 

ღირებულებები და 

ევროპული 

იდენტობის იდეა 

სტატიის 

სახელწოდება:ევროპუ

ლი იდენტობის 

აღქმისათვის 

ISBN 978-9941-468-43-

8 

თბილისი, ლოგოსი 183-196 

№9 ავტორი/ავტორები კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

იამზე გაგუა ლოგოსი, 

წელიწდეული 

ელინოლოგიასა და 

ლათინისტიკაში, IV 

ISBN 99940-31-92-9 

თბილისი, ლოგოსი 281-324 

    კრებულში შესულია თარგმანი ციცერონის ცნობილი ტრაქტატიდან „ტუსკულანური 

საუბრები“, რომელიც ხუთი წიგნისაგან შედგება. აქ წარმოდგენილია პირველი წიგნის თარგმანი, 

რომელიც შეეხება თემას - სიკვდილის შიშის დასათრგუნად. 

№10 ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

იამზე გაგუა ლოგოსი, 

წელიწდეული 

ელინოლოგიასა და 

ლათინისტიკაში, IV 

ISBN 99940-31-92-9 

თბილისი, ლოგოსი 281-324 

    კრებულში შესულია თარგმანი ლათინური ლექსისა, რომელიც ეკუთვნის ცნობილ გერმანელ 

პროფესორს მიხაელ ფონ ალბრეხტს. ლექსის სათაურია „თბილისს, საქართველოს დედაქალაქს“. 
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ავტორი ამ ლექსში გამოხატავს თავის სიყვარულს საქართველოს მიმართ და უძღვნის მას თავის 

მეგობარს, პროფესორ რისმაგ გორდეზიანს.  

№11 ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

 

ქეთევან  

ნადარეიშვილი 

ენციკლოპედია 

Caucasus Antiquus III, 

სტატიები: 

„კალიფსო“, 

„კალიქოროსი“, 

„კამბისესი“, 

„კარდუხები“, 

„კასუსი“, 

„კენტრიტესი“, 

„კერავნიის  მთები“, 

„კიანეები“, 

„კიტისოროსი“, 

„კოლხოსი 1“, 

„კოლხოსი 2“, „კოსი“, 

„კრეთევსი“, „კრეონი“, 

„კრეუსა“, „კრიოსი“.  

ISBN 978-9941-468-55-

1 

თბილისის, ლოგოსი,  

2018  

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)  

  ანტიკური კავკასიის, უფრო  ზუსტად კი ბერძნულ-რომაულ  წყაროებში  კავკასიის თემატიკის 

კვლევამ საგრძნობი პროგრესი  განიცადა   მეოცე საუკუნიდან მოყოლებული. კლასიკური 

ფილოლოგიის  ქართველმა  სპეციალისტებმა გამოაქვეყნეს არაერთი  ნაშრომი  საქართველოსა  

და კავკასიის შესახებ   ბერძენ და  რომაელ  ავტორთა ცნობების  თაობაზე.  უფრო  ადრე, XIX-XX 

სს-ის მიჯნაზე  გამოცემულ იქნა ცნობილი კორპუსი Scythica and Caucasica ( ლატიშჩევის 

რედაქტორობით),  რომელიც წარმოადგენდა ანტიკური  წყაროების ნაკრებს  სკვითიისა და 

კავკასიის შესახებ. ამის მიუხედავად, არ ყოფილა გამოქვეყნებული ენციკლოპედიური  ნაშრომი,  

რომელიც შეაჯამებდა  ამ  სფეროში  ჩატარებულ  კვლევებს. 

 

  ენციკლოპედია Caucasus Antiquus: 1) თავს უყრის   ყველა  არსებულ  ინფორმაციას ანტიკური  

კავკასიის  შესახებ ბერძნულ-რომაულ  და  ძველ  აღმოსავლურ  წყაროებში;  2)შეისწავლის  თუ  

რამდენად მასშტაბური იყო კავკასიის ინტეგრაცია ბერძნულ-რომაულ სივრცესთან; 3) 

ობიექტურად გვაწვდის  ანტიკური კავკასიის  შესახებ ისტორიული და  კულტურული ხასიათის 

ცნობებს. ეს უკანასკნელი  განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანამედროვე ეტაპზე კავკასიის  

ისტორიის  შესახებ ცნობების სიმწირი დან გამომდინარე.  

    ბერძნულ-რომაული და ძველი  აღმოსავლური  წყაროები  ანტიკური კავკასიის  შესახებ 

თავმოყრილია ენციკლოპედიის პირველ ტომში, რომელიც გამოიცა 2010 წელს. შემდგომ წლებში 

გამოქვეყნდა ენციკლოპედიის ორი ტომი -II,1 და   II,2, რომლებშიც უკვე წარმოდგენილია 

ანბანურად გაწყობილი სამეცნიერო სტატიები. 2018 წელს გამოიცა მესამე ტომი. მასში 

წარმოდგენილია  საენციკლოპედიო  სტატიები კ- ასოზე. სტატიებში დამუშავებულია: 1) 

ტერმინები (გეოგრაფიული, მითოლოგიური,  ისტორიული);  2) რელიგიური, სოციალური, 



19 
 

კულტურული და ა. შ. ცხოვრების მონაცემები; 3) ანტიკური  ეპოქის  ავტორების შრომები,  

რომლებშიც გვხვდება ინფორმაცია ანტიკური  კავკასიის  შესახებ.  

№12 ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

სოფიო შამანიდი საერთაშორისო 

კონფერენციის “მედეა  

მსოფლიო 

კულტურაში” 

მოხსენებების 

კრებული 

თბილისი, ლოგოსი  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№1 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნანა ტონია ოვიდიუსი, 

მეტამორფოზები 

(განმარტებანი 

გიორგი 

ალექსიძის 

სახელობის 

თბილისის 

თანამედროვე 

ბალეტისათვის) 

ბუკლეტი: 

მეტამორფოზებ

ი, თანამედროვე 

ბალეტი, III  

თბილისი 

შპს „ფავორიტი“ 

 

   „მეტამორფოზები“ - ასეთი სახელწოდებით გიორგი ალექსიძის სახელობის „თბილისის 

თანამედროვე ბალეტისა“ და „Silk Factory Studio“-ს მიერ განხორციელდა პრემიერა 2018 წლის 

2, 3, 4 მარტს თბილისში. 

საბალეტო სპექტაკლისათვის დაიწერა ლიბრეტო ოვიდიუსის „მეტამორფოზების“ მიხედვით 

(ლიბრეტოს ავტორი - ნანა ტონია). ლიბრეტო სრულად წარმოდგენილია ბალეტში: გიორგი 

ალექსიძის სახელობის თანამედროვე ბალეტი, მეტამორფოზები. თბილის, შპს „ფავორიტი“, 

2018 წ. 

№2 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

გამოცემის 

ადგილი, 

გვერდების 

რაოდენობა 
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დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI  

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამომცემლობა 

1 

2 

 

იამზე გაგუა 

ნინო 

ღლონტი 

მითი აქტეონზე 

ოვიდიუსისა და 

გალაკტიონ 

ტაბიძის 

მიხედვით 

ლოგოსი, 

წელიწდეული 

ელინოლოგიასა 

და 

ლათინისტიკაშ

ი, IV 

თბილისი, 

ლოგოსი 

11-23 

სტატიაში წარმოდგენილია ანტიკურ სამყაროში კარგად ცნობილი მითი აქტეონზე, რომელიც 

ვრცლად აქვს დამუშავებული ოვიდიუსს მეტამორფოზებში. პოეტი აქტეონის ბედს თავის 

ბიოგრაფიასთან აკავშირებს. იგი ისევე დაისაჯა თავისი ლექსების გამო, როგორც აქტეონი 

შეეწირა ქალღმერთ დიანას რისხვას. ამ მითს შეეხო გალაკტიონიც ლექსში „როცა აქტეონი 

ძეი არისტეა“. „მარტოობის ორდენის კავალერი“ გალაკტიონი სულიერ სიახლოვეს 

ამჟღავნებს ოვიდიუსთან. 

№3 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილ

ი, გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

 

ქეთევან  

ნადარეიშვი

ლი 

Multifaced Medea: 

Development  

Issues of Medea’s 

Mythic Persona in 

the  Ancient   

Tradition 

Proceedings of 

the 

International 

Conference: 

“Medea in 

World Artistic  

Culture” 

თბილისი, 

ლოგოსი,  2018 

277-289 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

მრავალსახა მედეა: მედეას მითიური სახის განვითარების ეტაპები ანტიკურ ტრადიციაში 

  მედეა ყველა  დროის  ერთ-ერთ  საინტერესო მითოლოგიურ  ფიგურად არის მიჩნეული. მის 

პოპულარობას განაპირობებს მის სახეში  არსებული  ურთიერთგამომრიცხავი  ელემენტების  

არსებობა. ასე მაგალითად,  მედეა  გვევლინება შვილების მკვლელ  და ამავდროულად 

მოყვარულ  დედად, „კარგ“ და „ცუდ“ ქალად,  ძლევემოსილ  ჯადოქრად და  სიყვარულით 

ქანცგაწყვეტილ ქალწულად, და ა.შ.  რა განაპირობებს მისი ლიტერატურული პორტრეტების 

ამგვარ პოლარიზებას?  ერთ-ერთი  მიზეზი უნდა იყოს ის გარემოება, რომ მედეა 

წარმოსდგება  რთულ მითოლოგიურ კონსტრუქციად,  რომელსაც  განსხვავებული  სტატუსი  

აქვს - მისი  სტატუსი განსხვავებულად არის წარმოდგენილი არა მხოლოდ მისი  ბიოგრაფიის  

სხვადასხვა ეპიზოდში,  არამედ  მისი  მითის ერთი, ცალკეული ეპიზოდის  შიგნითაც.  

   ნაშრომში განხილულია: 1. ანტიკური  წყაროები,  რომლებიც მედეას ღვთაებად 

გვისახელებენ; 2. მედეას ფუნქციები, რომლებიც მის  ღვთაებად  მოაზრებას განაპირობებს; 3. 

მედეას, როგორც ჯადოქრის,  ნაირსახეობანი; 4.  მედეას მიმართება მაგიურ სფეროსთან  

დიაქრონულ ჭრილში.   

  დასკვნაში წარმოადგენილია მედეას  სტატუსის განვითარების ზოგადი  ხაზი. უნდა ითქვას, 

რომ მედეას  სტატუსის ცვლილება მისი მითიური ბიოგრაფიის მანძილზე არავითარ  

შემთხვევაში არ არის სწორხაზოვანი და განსხვავებულად იცვლება სხვადასხვა  ეპიზოდში.  
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მედეას  სხვადასხვა  სტატუსის პრობლემატიკა,  ისევე როგორც მედეას  არსის განვითარების  

საკითხი არ ექვემდებარება ცალსახა, ერთმნიშვნელოვან გადაწყვეტას, რაც ისევ და ისევ 

მრავალსახა მედეას  კომპლექსური  ხასიათით არის განპირობებული. 

№

4 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკა

ციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელებ

ა და 

ნომერი/ტო

მი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენ

ობა 

1 

 
მანანა 

ფხაკაძე 

Medea among Us 
ISBN 978-9941-

468-56-8 

Proceedings 

of the 

International 

Conference: 

“Medea in 

World 

Artistic  

Culture” 

თბილისი, 

ლოგოსი,  2018 

319-325 

მედეა ჩვენს   შორის 

მოხსენებაში განხილულია XXI საუკუნის გლობალური პრობლემა - ლტოლვილობა 

ევრიპიდეს ტრაგედია “მედეას” მიხედვით. სტატისტიკის მიხედვით ლტოლვილთა  

რიცხვი წლიდან წლამდე იზრდება და დღეს უკვე  65 მილიონს გადააჭარბა (წუთში 

დაახლოებით 24 ლტოლვილი).  

ანტიკურ ლიტერატურაში ეს პრობლემაც დამუშავებულია, სახელდობრ,  ევრიპიდეს 

ტრაგედიაში “მედეა”.  

ევრიპიდეს შემოქმედებაში ტრაგედია “მედეა”, მისადმი დღემდე გაუნელებელი ინტერესი, 

მისი მრავალგვარი შემდგომი ინტერპრეტაცია (ლიტერატურაში, ხელოვნებაში, მუსიკაში, 

თეტრში, კინოში) არა მხოლოდ პერსონაჟების -“როგორებიც ჩვენ ვართ”,  არა ადამიანის 

პარადიგმატული– რაციოზე ემოციის დამთრგუნველი (1078- 1080) - სახის , არამედ 

თემატიკის მრავალფეროვნებით (სიყვარული, ღალატი, ეჭვიანობა, შურისძიება, შვილების 

მკვლელობა, ჯადოქრობა, ფემინიზმი, გენდერული თანასწორობა,  ძალადობა,  

პატრიოტიზმი,  თავისუფლება, პოლისის  პოლიტიკური და სოციალური მიკროკოსმოსი, 

ფასეულობათა  გადაფასება, “ჩვენ და სხვა”,  (რასიზმი), ეთნიკურობა,  ადამიანის 

მსხვერპლშეწირვა  და ა.შ.) გახდა განსაკუთრებით  პოპულარული.  

მედეას შთამომავლების დიდი ნაწილი ახლაც ლტოლვილია, ტრაგედია ”მედეა” კი 

ლტოლვილობის  ის მოდელია, სადაც ლტოლვილობასთან დაკავშირებული საკითხების  

(მიუსაფრობა, ეთნიკური და ეროვნული იდენტობის გამძაფრებული გრძნობა, საკუთარი 

თავის, საკუთარი ადგილის ძიება უცხო გარემოში, დარღვეული სულიერ მყუდროება, 

ტრაგიკულობის მუდმივ განცდა რეალურსა და ირეალურს  შორის, წარსულში მუდმივად 

დაბრუნება და ა.შ. და ა. შ.) განხილვა  ამ აქტუალური  პრობლემაზე სიღრმისეული  

დაფიქრებისთვის განგვაწყობს.  

 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№1 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

გამოცემის 

ადგილი, 

გვერდების 

რაოდენობა 
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დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამომცემლობა 

1 

 

ირინე დარჩია Reading Plato 

Usinh Digital 

Tools, ISBN: 978-

9941-468-51-3 

გამოქვეყნებული 

საჯარო, ონლაინ 

ლექცია  

Publishing 

Program Logos, 

Tbilisi, 2018 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

წიგნში წარმოდგენილია ონლაინ ლექცია, რომელიც წაკითხულ იქნა 2016 წლის 27 მაისს, 

ციფრული კლასიკური ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო 

კონსორციუმისთვის SunoikisisDC. აღნიშნულ კონსორციუმს ხელმძღვანელობენ ლაიპციგის 

უნივერსიტეტის ციფრული ციფრული ჰუმანიტარიის ალექსანდრე ჰუმბოლდტის კათედრა, 

ჰარვარდის უნივერსიტეტის ელინისტიკის ცენტრი და პროექტი პერსევსი.  

ლექციაში განხილულია პლატონის „ფედონის“ კომპოზიციური ორგანიზაცია უახლესი 

ციფრული ტექნოლოგიის, კერძოდ, პროგრამა AntConc-ის გამოყენებით. ციფრული 

მეთოდებით მიღებული შედეგები შედარებულია ტრადიციული ფილოლოგიური 

მიდგომებით მიღებულ შედეგებს და წარმოჩენილია დიგიტალური ჰუმანიტარიის 

უპირატესობები.  

 

№2 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ირინე დარჩია Heiner Muller’s 

MEDEAMATERIAL 

by Michael 

Marmarinos 

 

Proceedings of 

International 

Conference 

“Medea in World 

Artistic Culture”, 

17-20 September, 

2017 

Publishing 

Program “Logos”,  

5 გვერდი  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სტატიაში განხილულია ცნობილი გერმანელი დისიდენტი მწერლის, ჰაინერ მიულერის 

პიესა „მედეა“ მასალას“ დადგმა მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა 

თეატრში, რომელიც 2000 წელს განახორციელა ბერძენმა რეჟისორმა მიხეილ მარმარინოსმა. 

სტატია წარმოაჩენს აღნიშნული სპექტაკლის იმ ნიშნებს, რომლითაც ის განსხვავდება ჰაინერ 

მიულერის პიესის სხვა პოსტსაბჭოთა და ევროპული ინტერპრეტაციებისგან (იგულისხმება 

მიხაილ მარმარინოსის მიერ ბერძნულ თეატრში და რუსი რეჟისორის, ანატოლი ვასილიევის 

მიერ ავინიონის ფესტივალისთვის დადმული სპექტაკლები). კერძოდ, ქართულ სცენაზე 

ჰაინერ მიულერის „მედეა: მასალა“ წარმოგვიდგება საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და 

სოციალური ასპექტებით, მაშინ როცა მარმარინოსისა და ვასილიევის სხვა დადგმები 

ფოკუსირებულია რელიგიურ-მისტიკურ და ეროტიკულ მოტივებზე.    

 

№3 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ირინე დარჩია ვუდი ალენის 

„ჩემი 
"ჰუმანიტარული ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

5 გვერდი  
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აპოლოგია“ და 

ანტიკური 

სამყარო, ISBN 
978-9941-462-
86-3 

მეცნიერებები 

ინფორმაციულ 

საზოგადოებაში-

III"- 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები 

("Humanities in 

the Information 

Society- III", 

International 

Conference 

Proceedings), 

ბათუმი-2018-

Batumi-2018  

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

2018 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სტატიაში განხილულია ცნობილი ამერიკელი კომედიანტის, მწერლის, სცენარისტის, 

დრამატურგის, მსახიობის, მუსიკოსისა და რეჟისორის მოთხრობების კრებულის, „ჩემი 

აპოლოგიის“ მიმართება ანტიკურ სამყაროსთან. აღნიშნული კრებულის ხუთი მოთხრობა 

„ჩემი აპოლოგია“, „ირლანდიელი გენიოსი“, „ბედისგან დაჩაგრულები“, „უფრთხილდით 

ამოუცნობ მფრინავ ობიექტებს“ და „სასჯელი“ იძლევა საინტერესო მასალას ანტიკური 

მითოლოგიის, დრამისა და ფილოსოფიის ცალკეული ელემენტების გამოყენების 

თვალსაზრისით.  

სტატიაში წარმოდგენილი „ჩემი აპოლოგიის“ ანალიზი – როგორც ანტიკურობის რეცეფციის 

ე.წ. „პოზიტივისტური მიდგომის“ ნიმუში – ცხადყოფს, რომ ანტიკურობასთან 

დაკავშირებული მეტ-ნაკლებად ერთი და იგივე თემები გვხვდება როგორც ვუდი ალენის 

მოთხრობებში, ისე მის ფილმებში. შესაბამისად, ვუდი ალენის მიერ ანტიკურობის აღქმა 

საკმაოდ თანმიმდევრულია.  

ვუდი ალენი ანტიკურობასთან დაკავშირებულ სახეებს, თემებსა და სიუჟეტებს იყენებს 

კომიკურ კონტექსტში, მათი დეჰეროიზაციითა და დესაკრალიზაციით. ამერიკელ 

მწერალთან ანტიკური სამყარო  წარმოგვიდგება არა მხოლოდ ირონიული, არამედ 

სარკასტულ-გროტესკული ელფერით, რითიც ვუდი ალენი ნაკლებად ცნობილ, თუმცა 

უაღრესად თვითმყოფად ბერძენ მწერალს, ბოსტს, იგივე მენტის ბოსტანძოღლუს 

ენათესავება.   

№4 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მაკა ქამუშაძე 

 

ქართულ-

ბერძნული 

დიპლომატიური 

ურთიერთობები 

1918-1921 

წლებში  

ახალი ეპოქის 

დასაწყისი -

საქართველოს 

დემოკრატიული 

რესპუბლიკა 

1918-1921, 

თბილისი 

 

104-111 
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 საერთაშორისო 

კონფერენციის 

შრომების 

კრებული 

ISBN 978-9941-

9470-7-0 

 

       1918-1921 წლებში საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას ორმხრივი 

დიპლომატიური ურთიერთობა ჰქონდა საბერძნეთთან. საქართველოში არსებობდა როგორც 

საბერძნეთის სამეფოს საკონსულო, აქ ასევე მოღვაწეობდა საბერძნეთის საპოლიტიკო მისია. 

საქართველოს მთავრობას კი თავისი წარმომადგენელი ჰყავდა წარგზავნილი საბერძნეთის 

სამეფოში. მართალია, ქართველი დიპლომატის მისია დაახლოებით სამ თვეს გაგრძელდა, 

მაგრამ მას მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეესრულებინა საერთაშორისო ასპარეზზე 

საქართველოს ცნობადობის ამაღლების საქმეში. მისი ხანმოკლე მოღვაწეობა, სავარაუდოდ, 

განპირობებული იყო მატერიალური სიდუხჭირით. გრიგოლ რცხილაძისადმი მიწერილ 

თითქმის ყველა წერილში, ის სთხოვდა მეგობარს ფულის გაგზავნას, რადგან ამოწურა ყველა 

რესურსი. თუმცა მისი თხოვნა უპასუხოდ რჩებოდა. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ გრიგოლ 

რცხილაძისადმი გამოგზავნილი წერილები დაწერილია საბერძნეთში საქართველოს 

დიპლომატიური მისიის ბლანკზე. საინტერესოა, თუ რამდენად არის დაკავშირებული საშა 

მდივნის მოღვაწეობა, იმ ფაქტთან, რომ 1920 წელს საბერძნეთმა აღიარა დე-ფაქტო 

საქართველო.  

 

№5 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათა-ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

თ. დოლიძე,  ორიგენე – ახალი 

შემეცნებითი სისტემის 

არქიტექტორი,  

(რეზიუმე ინგლისურ  

ენაზე) (გამოქვეყნდება 

2019.01).  

ISSN 978-9941- 

თ. დოლიძე, ნ. 

მახარაძე 

(რედაქტორები) 

„ბიზანტინოლოგ

ია 

საქართველოში – 

4 “2018 

(გამოიცემა 

2019.01) 

 

ლოგოსი/ 

თბილისი 

 

56-72 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

თ. დოლიძე, ორიგენე – ახალი შემეცნებითი სისტემის არქიტექტორი  

წინამდებარე სამეცნიერო წერილი განიხილავს ორიგენეს ბიბლიური  ჰერენევტიკის 

ეპისტემოლოგიურ საფუძველს. ყურადღება გამახვილებულია ალექსანდრიელი 

ღვთისმეტყველის შემეცნებითი მეთოდის სიახლეზე ბერძნული ფილოსოფიასთან, 

ძირითადად კი, პლატონიზმთან შედარებით, რომლის  გავლენაც განიცადა მან როგორც 

მოაზროვნემ. ორიგენემ  შექმნა ახალი ‘მეცნიერული’ მეთოდი, რომელიც დაეფუძნა რწმენისა 

და ინტელექტუალური ძიების სინთეზს, რომელშიც ბიბლიური ან სხვა სარწმუნოებრივი 
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მოწმობა  ლოგიკური მსჯელობის წინაპირობას შეადგენს, მოწმობის სახით თანამშრომლობს 

ინტელექტრუალურ ძიების პროცესთან და, ამასთანავე, გვევლინება სასრულ სააზროვნო 

ინსტანციად მსჯელობის სისწორის შესამოწმებლად. წერილში განხილულია ორიგენეს 

ალეგორიის ადგილი მის მიერ შექმნილ სააზროვნო სისტემაში.     

№6 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათა-ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

თ. დოლიძე,  ადამიანის  

კინეტიკურობის არსი 

გრიგოლ ნოსელის 

ანთროპოლოგიაში ISSN 

1512-1879 

  

 

ქრისტიანულ-
არქეოლოგიური 

ძიებანი 
(კორენელი 

კეკელიძის 

სახელობის 

ხელნაწერთა 

ეროვნული 

ცენტრი), ტ. IX, 
2016-2017 

 

თბილისი 

 

11-37 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

თ. დოლიძე, ადამიანის  კინეტიკურობის არსი გრიგოლ ნოსელის ანთროპოლოგიაში 

 

წმ. გრიგოლ ნოსელის ღვთისმეტყველებაში დიდი ადგილი ეთმობა მოძრაობის 

ონტოლოგიური კატეგორიას. მიუხედავად ამ გარემოებისა, ნოსელის შემოქმედების 

კვლევაში ამ საკითხს მხოლოდ მარგინალური ადგილი ეთმობა  სხვა სააზროვნო კონცეფტთა 

განხილვის შუქზე. წინამდებარე გამოკვლევა მიზნად ისახავს, თვალი გაადევნოს მოძრაობის 

იდეის ფუნქციონირებას საკუთრივ გრიგოლ ნოსელის ანთროპოლოგიაში, ეთიკასა და 

მისტიკაში, რათა რელიეფურად გამოკვეთოს ადამიანის კინეტიკურობის იდეა მის ნააზრებში 

და ცხადყოს, რომ ის არსებითი შემადგენელი ნაწილია ნოსელის  მოძღვრებისა ადამიანის 

შესახებ.   დიდმა კაპადოკიელი ღვთისმეტყველმა იმემკვიდრა ფილოსოფიური 

ანთროპოლოგიის ცენტრალური  იდეა ადამიანის კინეტიკური ბუნების შესახებ, მაგრამ  

კაცობრივი ბუნების ეს ძირითადი ნიშან-თვისება მან ახლებურად გაიაზრა ბიბლიური 

მოდელის მიხედვით, რომელიც სხვადვარ  მიმართებას ამყარებს  ღმერთს, ადამიანსა და 

სამყაროს შორის, ვიდრე ეს ფილოსოფიურ ტრადიციაში იყო ცნობილი.   

 

№7 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათა-ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

თ. დოლიძე,  

ა. ქირია, 

წმ. გრიგოლ 

ნაზიანზელის 

„ღვთისმეტყველებისათვ

ის და ეპისკოპოსთა 

დადგინების შესახებ 

სიტყვის  (Or. XX) 

ქრისტიანულ-
არქეოლოგიური 

ძიებანი 
(კორენელი 

კეკელიძის 

სახელობის 

თბილისი 

 

524-558 
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ლექსიკა  (რეზიუმე 

ინგლისურ ენაზე) 

(გამოქვეყნდება 2019.01). 

ISSN 1512-1879 

ხელნაწერთა 

ეროვნული 

ცენტრი), ტ. IX, 
2016-2017 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

თ. დოლიძე, ა. ქირია, წმ. გრიგოლ ნაზიანზელის „ღვთისმეტყველებისათვის და 

ეპისკოპოსთა დადგინების შესახებ სიტყვის“  (Or. XX) ლექსიკა 

 

ნაშრომი წარმოადგენს გრიგოლ ზანიანზელის დოგმატურად  მნიშვნელოვანი   

საღვთისმეტყველო სიტყვის თეოლოგიური ლექსიკისა   და მისი ექვთიმე ათონელისეული 

თარგმანის  ანალიზს. ის სტუდენტთან ერთობლივი სამეცნიერო მუშაობის ნიმუშია, 

რომელიც სამაგისტრო  კურსის წაკითხვის შედეგად შეიქმნა.    ლექსიკონში შესული მასალა 

შემდეგ პრინციპებს ემყარება:  

(ა) ტრადიციული საღვთისმეტყველო მასალის გვერდით  საღვთისმეტყველო ენის 

შემადგენელ ნაწილად  განიხილება  ის   ლექსიკური ერთეულები, რომლებიც  ყოფითი 

ენიდან მომდინარეობს, მაგრამ მოცემულ კოტექსტში თეოლოგიური შინაარსითაა 

დატვირთული. ასეთებად  მიჩნეულია არა მარტო სახელები და ზმნები, არამედ 

მეტყველების სხვა ნაწილებიც.  

(ბ) თეოლოგიურ ლექსემებად განიხილება  ბიბლიური ციტაციები თუ  რემინისცენციები, 

რამდენადაც  საღვთისმეტყველო  ტექსტში  ისინი პატრისტიკული  ეგზეგეტიკას ნაწილად 

წარმოგვიდგება.   

მოცემული ნაშრომი მიეკუთვნება იმ პუბლიკაციების სერიას, რომელიც ბოლო წლების 

მანძილზე წელიწდეულში „ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი“  ქვეყნდება და  მიზნად 

ისახავს ექვთიმე ათონელის თარგმანთა მაქსიმალურად სრული  საღვთისმეტყველო 

ლექსიკის შედგენას.   

 

№8 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენ

ობა 

1 

 

ქეთევან  

ნადარეიშვი

ლი 

ევროპისა  და ე.წ. 

„სხვის“  ანტიკური 

მოდელები,  ISBN 

99940-31-92-9 

ლოგოსი, 

წელიწდეული 

ელინისტიკასა 

და 

ლათინისტიკაშ

ი,  2018 

თბილისი, 

ლოგოსი 

100-115 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

    გამომდინარე იქედან,  რომ ევროპა  განიხილება როგორც  სხვადასხვა ადგილას და 

სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი რეპრეზენტაციების ერთობლიობა, ევროპის პირველი  

რეპრეზენტაციის  - ანტიკური  ეპოქის ევროპისა და მისი  გარემომცველი  სამყაროს -  

შესწავლას  ევროპული  იდენტობის კვლევების თანამედროვე ეტაპზე დიდი მნიშვნელობა 

ენიჭება. შესაბამისად, განსაკუთრებულ  აქტუალობას იძენს საკითხი, თუ  როგორ 

მოიაზრებენ ადრეული  ევროპელები „უცხოს“ - სხვა ხალხებსა  და როგორ მიჯნავდნენ ისინი  

საკუთარ  თავს მათგან ანუ  როგორ  ქმნიდნენ ისინი საკუთარი  იდენტობის მექანიზმს.  

   სტატიაში  განხილულია ევროპის პირველი  რეპრეზენტატორის  - ძველი  ბერძნების მიერ  
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შექმნილი  ე.წ. „სხვის“ უმთავრესი მოდელები,  კერძოდ, სპარსელებისა  და ეგვიპტელების 

ხატების მთავარი მახასიათებლები; გამოკვლეულია ისტორიული  კონტექსტისა და 

გეოპოლიტიკის  როლი პირველი ქსენოსტერეოტიპების უმთავრესი  ელემენტების  

კონსტრუირებაში. გაანალიზებულია ის მსგავსებანი,  რომლებიც შეიმჩნევა ევროპისა და 

არაევროპის  დაპირისპირებისას ანტიკური  ეპოქისა და  შემდგომი  პერიოდების  ევროპის 

ისტორიაში. 

    სტატიის  დასკვნები  საყურადღებო  იქნება იმის  გასააზრებლად, თუ  რა გავლენა იქონია  

ე.წ. „სხვის“ ანტიკურმა მოდელმა ევროპელების მიერ უცხო ხალხი/ხალხების ხატების  

ქმნადობაზე  როგორც შუასაუკუნეებში, ისე  თანამედროვე ეპოქაში. სტატიის დასკვნები  

ასევე დაეხმარება მკვლევარებს გააცნობიერონ,  თუ  რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს 

„სხვის“ ანტიკურ თეორიებს ევროპის თვითიდენტიფიკაციისა და ევროპის მიერ გლობალურ 

კონტექსტში საკუთარი როლის გაცნობიერების პროცესში.    

 

№9 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენ

ობა 

1 

 

მანანა 

ფხაკაძე 

 

რეცენზია: 

ლათინური 

იურიდიული 

ტერმინოლოგია 

99940-31-92-9 

 

ლოგოსი 4 

 

თბილისი, 

ლოგოსი 

215-222 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

    

   

№1

0 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენ

ობა 

1 

 

მანანა 

ფხაკაძე 

 

ლათინური ენის 

ქართული 

სახელმძღვანელოე

ბი 

99940-31-92-9 

ლოგოსი 4 

 

თბილისი, 

ლოგოსი 

229-245 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

    

   

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ანი 

ჩიქოვანი, 

დიმიტრის 

ნოლასი 

Γεωργιανή 

Δημοτική Ποίηση 

(εισαγωγή –

μετάφραση) 

ქართული 

ჟურნალი «Φρέαρ» 

(„ფრეარ“), ტომი 24, 

2018 წლის 

დეკემბერი 

ათენი, 

საბერძნეთი, 

თეოდოროს 

პანდულასის 

გამომცემლობა 

7 
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ხალხური პოეზია 

- მიმოხილვა და 

თარგმანები / 

ბერძნულ ენაზე 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ბერძნულ ლიტერატურულსა და ლიტერატურის კრიტიკის ჟურნალში „ფრეარ“, 2018 წლის 

დეკემბრის ნომერში სპეციალური განყოფილება მიეძღვნა ქართულ ხალხურ პოეზიას. 

მიმოხილვით ნაწილში განხილულია ქართული ხალხური პოეზიის თავისებურებები და 

მახასიათებლები. ქართული ხალხური ლიტერატურული მემკვიდრეობის 

ურთიერთმიმართება მითებთან, ხალხურ წეს-ჩვეულებებთან და ტრადიციებთან,  

განსაკუთრებული აქცენტით ბალადებზე, საგმირო და სატრფიალო პოეზიაზე, რასაც 

მოჰყვება ქართული ხალხური პოეზიის თარგმანები ახალ ბერძნულ ენაზე, შესრულებული 

ანი ჩიქოვანის მიერ. რედაქტორი დიმიტრის ნოლასი. წარმოდგენილია შემდეგი 

ნაწარმოებების თარგმანები: „ლექსი ვეფხისა და მოყმისა“, „ფხოველი და შავანელი“, ხვარამზე 

და ვაჟიკა“, „ბინდისფერია სოფელი“. 

№

2 

ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის სათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობ

ა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ეკატერინ

ე 

კობახიძე 

Etruscan Symbols in Greek Literature 

Doi: 10. 19044/ IIc.v5no2a 1. 
 ISSN [2518-3966] 

http://ijllc.eu/images/issue/vol.5/no.2/1

.pdf 

 

International 

Journal of 

Linguistics, 

Literature and 

Culture, Vol. 5 N 

2, 

Republic of 

Macedonia, 

European 

Scientific 

Institute, ESI, 

1-16 

 

   მეცნიერებაში აქამდე სისტემურად შესწავლილი  არ ყოფილა ტირჰენელთა (ეტრუსკთა)  

გავლენა ელინურ ცივილიზაციაზე. სტატია ეძღვნება იმ ინოვაციურ იდეებს და ფორმებს, 

რომლებიც ხმელთაშუა ზღვისპირეთის ამ ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული 

ცივილიზაციის წიაღში ჩამოყალიბდა და მხატვრულად გარდაისახა ბერძნულ 

ლიტერატურაში. ამ მხატვრულ სიმბოლოთაგან განსაკუთრებით საყურადღებოა: 

ტირსენიელი მეკობრეეები, ტირსენიული საყვირი და ტირსენიული სანდლები, რომლებიც 

არარერთ ბერძნულ ნაწარმოებშია დადასტურებული. კვლევა ეფუძნება ანტიკური 

ლიტერატურული წყაროების ანალიზს (ჰესიოდეს, პინდაროსის, ესქილეს, სოფოკლეს, 

ევრიპიდეს, პავსანიას და სხვათა თხზულებებიდან ამონარიდების შესწავლას), 

არქეოლოგიურ მასალებს და  საკითხზე არსებულ სამეცნიერო ლიტერატურას. ეტრუსკთა 

ცივილიზაციის სხვადასხვა სფერო და ინოვაციები ბერძენთა დიდ ინტერესს აღძრავდა, რაც 

ცხადად წარმოჩნდა ბერძნულ ლიტერატურაში, სადაც ამ ნოვაციებს ახალი, მხატვრული 

ღირებულება მიენიჭა. ეს სიმბოლოები via Graeca მომდევნო ეპოქებისათვის მხატვრულ 

სახეებად იქცნენ. ამ უკანასკნელთა საფუძველზე  მოგვიანებით შემუშავდა ე.წ. 

ლიტერატურული „კლიშეები“, რომლებმაც საფუძველი ჩაუყარეს  ეტრუსკული 

ცივილიზაციის არაერთ რეცეფციას მსოფლიო ლიტერატურაში. 

 

№ ავტო სტატიისსათაური, ჟურნალის/ გამოცემისა გვერდებისრა

http://ijllc.eu/images/issue/vol.5/no.2/1.pdf
http://ijllc.eu/images/issue/vol.5/no.2/1.pdf
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3 რი/ 

ავტო

რები 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

დგილი, 

გამომცემლ

ობა 

ოდენობა 

1 

 

ზაზა 

ხინთ

იბიძე 

Identifying the Structural 

Symmetry of an Oral ‘Ur-

Iliad’ through the Recon-

struction of Aga-

memnon’s Earlier 

Embassies to Achilles / 

აგამემნონის აქილევ-

სისადმი ელჩობის აღ-

დგენილი ვერსიები და 

ზეპირი „წინარე-

ილიადის“ სტრუქ-

ტურული სიმეტრია 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის რეცენზირებადი 

ელექტრონული ბილინგვური 

სამეცნიერო ჟურნალი 

"სპეკალი", N 12, (ქართულად 

და ინგლისურად) 

http://www.spekali.tsu.ge/index.

php/en/article/magazinHeadlines

/12 

თბილისის 

სახელმწიფ

ო უნივერ-

სიტეტის 

ჰუმანი-

ტარულ მეც-

ნიერებათა 

ფაკულტეტი

ს 

10 გვერდი 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

„ილიადის“ მე-9 წიგნის ელჩობის სცენის 182-199 სტრიქონებში არსებული ორობითი 

ფორმების პრობლემა (5 პირის მისვლა და მისალმება აქილევსთან ჰომეროსის მიერ 

გადმოცემულია ორობითი რიცხვის ფორმებით; თითქოს, თხრობა ეხებოდეს 2 პირს და არა 5-

ს) ჰომეროლოგების ერთ ნაწილს არაერთგზის გამოუყენებია „ილიადის“ მრავალავტორობის 

ანალიტიკური თეორიის მხარდასაჭერ უდავო ფაქტობრივ მტკიცებულებად, ხოლო სხვა 

მკვლევარებს - „წერილობითი ჰომეროსის“ თვალსაზრისის დასასაბუთებლად, ანდა, 

პირიქით, „ზეპირი ჰომეროსის“ კონცეფციის განსამტკიცებლად.  

სტატიის ავტორი წარმოადგენს ამ ძირძველი ჰომეროლოგიური პრობლემისადმი სრულიად 

ახლებურ მიდგომას. კერძოდ, სტატიაში გადმოცემული მსჯელობის ფარგლებში 

აღდგენილია აგამემნონის მიერ აქილევსისადმი გაგზავნილი ელჩობის რამდენიმე ადრეული 

(მათ შორის უძველესი, თავდაპირველი) ვერსია, რომლებიც მკვლევარის მიერ მიჩნეულია 

„ილიადის“ მე-9 წიგნის გაფართოების პროცესში სავარაუდოდ არსებული ზეპირი, ე.წ. 

ჩაწერილი (ანუ წერილობით დაფიქსირებული) და წერითი ეტაპების გამოვლენისათვის 

რელევანტურ ფაქტობრივ მონაცემებად; აღნიშნული მსჯელობის ფარგლებშივეა 

გამოვლენილი ჰიპოთეტური ზეპირი „წინარე-ილიადის“ სტრუქტურული სიმეტრიაც. 

უფრო კონკრეტულად; მე-9 წიგნის ბოლოს ოდისევსის მიერ აგამემნონისათვის ელჩობის 

შედეგის არასწორად შეტყობინება, სტატიის ავტორის აზრით, იმის საილუსტრაციო 

ფაქტობრივ მტკიცებულებად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ, თუმცა ამჟამინდელი „ილიადის“ 

მე-9 წიგნის უშუალოდ წინა ვერსიაში (რომელიც, საბოლოო, ე.ი., ახლანდელ, ვერსიასთან 

შედარებით, იყო კვლავინდებურად მოკლე, მაგრამ უკვე ჩაწერილი, ანუ წერილობით 

დაფიქსირებული) აიასი და ფოინიქსი, იმხანად, ანუ „ილიადის“ ფორმირების იმ ეტაპზე, 

უკვე იყვნენ ელჩობის წევრები, ისინი ჯერაც არ ღებულობდნენ მონაწილეობას ოდისევსისა 

და აქილევსის საუბარში. მეორე მხრივ, ზემოაღნიშნულთან ერთად იმ დამატებითი 

გარემოების გათვალისწინებაც, რომ მე-9 სიმღერის მკვლევარის მიერ აღდგენილ 

თავდაპირველ ვერსიაში ოდისევსი აგამემნონის მიერ (ორი მაცნის თანხლებით) აქილევსთან 

გაგზავნილი, როგორც ირკვევა, ერთადერთი ელჩი უნდა ყოფილიყო, სტატიის ავტორის 

თანახმად, შემდეგი ვარაუდის გამოთქმის შესაძლებლობას იძლევა: მე-9 წიგნის ამჟამინდელ, 

ჩვენთვის ცნობილ და წერილობით განვრცობილ, ვერსიამდე მხოლოდ ერთი ვერსია კი არ 

უნდა არსებულიყო, რომელიც იქნებოდა უკვე ჩაწერილი, ანუ წერილობით დაფიქსირებული 

(თუმცა, ფოინიქსისა და აიასის „სიჩუმის“ გამო, სავარაუდოდ, ჯერაც ბოლომდე 

გაუვრცობელი), არამედ მანამდე უნდა ყოფილიყო კიდევ ერთი, უფრო ადრეული, კერძოდ, 
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თავდაპირველი ვერსიაც (ზეპირი და ყველაზე უფრო მოკლე, მაგრამ კვლავაც 

ჰომეროსისეული), რომელშიც აქილევსთან მოლაპარაკებას - „უტყვი“ მაცნეების 

თანდასწრებით - ელჩთაგან, სავარაუდოდ, მხოლოდ ოდისევსი ესწრებოდა და წარმართავდა. 

სტატიის მომდევნო ნაწილებში ავტორის მიერ მოყვანილია ზემოაღნიშნული ვარაუდის 

მართებულობის საილუსტრაციო სხვადასხვაგვარი არგუმენტები. მსჯელობის ბოლოს კი 

წარმოდგენილია ჰიპოთეტური ზეპირი „წინარე-ილიადის“ სტრუქტურული სიმეტრია:  

ა. კონფლიქტი აგამემნონსა და აქილევსს შორის ბრისეისის გამო (ამჟამინდელი „ილიადის“ 1-

ლი წიგნის დასაწყისი) 

ბ. აგამემნონის ბრძანებით, ორი მაცნის მიერ აქილევსისაგან ბრისეისის წაყვანისა და  

ოდისევსის მიერ ქრისეისის მამამისისთვის დაბრუნების შემდეგ აქილევსის განრისხება 

(ამჟამინდელი „ილიადის“ 1-ლი წიგნის დარჩენილი ნაწილი, „აქილევსი-თეტისის“, 

„თეტისი-ზევსისა“ და „ოლიმპოზე ღმერთების კონფლიქტის“ სცენების გამოკლებით) 

გ. აგამემნონის მიერ ტროის ომის მოჩვენებითი დასრულების გადაწყვეტილების 

გამოცხადება (ამჟამინდელი „ილიადის“ მე-2 წიგნი, „ხომალდთა კატალოგის“ გამოკლებით) 

დ. აქილევსის მიერ ბრძოლის გაგრძელებაზე უარის თქმით გამოწვეული 

შედეგები (ამჟამინდელი „ილიადის“ მე-8 წიგნის შესაბამისი, კერძოდ, ნარატიული და 

არა დიალოგური, ანუ დრამატული, ნაწილები, რომლებშიც გადმოცემულია ტროელების - 

და არა აუცილებლად მხოლოდ ჰექტორის - მიერ ბერძნების შევიწროება; სავარაუდოდ, 

აგრეთვე მე-4, მე-5 და მე-7 წიგნების ზოგიერთი მსგავსი ადგილი) 

გ’. აგამემნონის მიერ ტროის ომის ნამდვილად დასრულების გადაწყვეტილების გამოცხადება 

(ამჟამინდელი „ილიადის“ მე-9 წიგნის დასაწყისი) 

ბ’. აგამემნონის ბრძანებით, ორი მაცნის თანხლებით აქილევსთან მისული ოდისევსის 

მიერ ბრისეისის დაბრუნების დაპირების შემდეგ აქილევსის რისხვის დაცხრომა 

(ამჟამინდელი „ილიადის“ მე-9 წიგნიდან ოდისევსის მიმართვა აქილევსისადმი; აქილევსის 

თავდაპირველი პასუხი ოდისევსისადმი „ილიადის“ ამჟამინდელ ვერსიაში არსებითად 

სახეცვლილი ფორმითაა წარმოდგენილი) 

ა’. აგამემნონის მიერ აქილევსისთვის ბრისეისის დაბრუნება და მათი შერიგება (ამჟამინდელი 

„ილიადის“ მე-19 წიგნის დასაწყისი) 

სტატიის ბოლოს ავტორის მიერ გაკეთებული დასკვნის თანახმად, „ამჟამინდელი ელჩობის 

სცენისა და „ილიადის“ მთელი მე-9 სიმღერის ფორმირება უნდა მომხდარიყო თავად 

ჰომეროსის მიერ განხორციელებულ მრავალწლიან, ეტაპობრივ (კერძოდ, ზეპირ, ჩაწერილ და 

წერილობით) გაფართოებათა პროცესში, რომელთა გამომწვევი მიზეზების დადგენა-

გაანალიზება დისკუსიის გაგრძელებას საჭიროებს“. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1. საქართველოში 

№1 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

ირინე დარჩია პლატონის „ფედონი“ როგორც 

მხატვრული ნაწარმოები  

საერთაშორისო კონფერენცია 

:პლატონის ფილოსოფია 

ინტერდისციპლინურ 

კონტექსტში,  

თბილისი, 28-30 მაისი, 2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 



32 
 

გამოქვეყნებულა) 

მოხსენებაში წარმოჩენილ იქნა პლატონის „ფედონში“ გამოყენებული ეპითეტები, შედარებები, 

მეტაფორები, აგრეთვე დიალოგის ბგერწერის თავისებურებები.  

 

№2 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

ირინე დარჩია ვუდი ალენის „ჩემი 

აპოლოგია“ და ანტიკური 

სამყარო  

საერთაშორისო კონფერენცია 

„ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები ინფორმაციულ 

საზოგადოებაში III”,  

ბათუმი,  30 ნოემბერი-2 

დეკემბერი, 2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

ანოტაცია იხ. ზემოთ.  

№3 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

 

 

 

მაკა ქამუშაძე ქართულ-ბერძნული 

დიპლომატიური 

ურთიერთობები 1918-1921 

წლებში  

 

1-2ივნისი 2018, თბილისი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

№4 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

ნანა ტონია საპფო და დიოტიმა? 28 – 30.05.2018 

თბილისი 

საპფო და დიოტიმა? 

დიოტიმა, რომელსაც სოკრატე „სიმპოსიონში“ თავის მოძღვრად (διδασκάλων) 

მოიხსენიებს, დღემდე იდუმალებით მოცული ბრძენია მანტინეადან. მისი მოძღვრება 

სიყვარულის განცდისა და „კალოკაგათიას“ („καλοκαγαθία“) პრობლემებზე მსჯელობას ეხება. 

„კალოკაგათიას“ შინაარსში მოგვიანებით „ზნეობრივ მშვენიერებას“ მოიაზრებენ, ფილოსოფიურ 

ტრაქტატებს მიუძღვნიან და მთელი ელინური კულტურის ეთიკო-ესთეტიკურ იდეალად 

აღიარებენ.   

საგულისხმოა, რომ „კალოკაგათიას“ გაგება პირველად საპფოს პოეზიაში დასტურდება. 

დიოტიმას მოძღვრება ერთიანად იმეორებს საპფოს მიერ პოეტური სტრიქონებით გამოთქმულ 

აზრს მშვენიერისა (καλός) და კეთილის (ἀγαθός) ერთიანობის თაობაზე. უფრო მეტიც, დიოტიმას 
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მსჯელობა სიყვარულის, მშვენიერებისა თუ ბედნიერების განცდაზე სავსებით იდენტურია 

საპფოს ჩვენემდე ესოდენ მწირედ მოღწეულ პოეზიაში ასახული მოსაზრებებისა. ყოველივე ეს კი 

აღძრავს კითხვას: ხომ არ არის დიოტიმას სახე საპფოს პოეზიით შთაგონებული? მით უმეტეს, რომ 

საყოველთაოდ ცნობილია პლატონის დამოკიდებულება მიტილენელი პოეტესასადმი, რომელიც 

თავის ერთ-ერთ ეპიგრამაში «მეათე მუზად“ მოისხენია (Palt. Anth. IX. 506). ამას ემატება ანტიკური 

წყაროების ცნობაც იმის თაობაზე, რომ პლატონი საპფოს “ბრძენს“ უწოდებდა (Aelian. var. hist. 12, 

19). ასეთივე ეპითეტით მიმართავდა იგი დიოტიმასაც, რომელსაც მოძღვრად მიიჩნევდა, ზუსტად 

ისევე, როგორც საპფოს მიიჩნევდნენ აფროდიტეს კულტს ზიარებულ ქალწულთა მოძღვრად. 

 

№5 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

ნანა ტონია ორესტესი „აბსურდის 

თეატრის“ გმირი ევრიპიდეს 

თეატრიდან 

30.11 – 2.12.2018 

ბათუმი 

ორესტესი  „აბსურდის თეატრის“ გმირი ევრიპიდეს თეატრიდან 

  

  XX  საუკუნის შუა წლებიდან ევროპულ თეატრში გაჩნდა  ახალი მიმდინარეობა, რომელიც “აბსუ

რდის თეატრის“ სახელწოდებით  არის  ცნობილი. მან  უარი თქვა რეალისტურ პერსონაჟებზე, 

ტრადიციულ თეატრალურ ხერხებზე, დროისა და ადგილის განსაზღვრულობაზე, მოვლენათა 

შორის კავშირზე და ა.შ.  მთვარი იყო შექმნილ სიტუაციებს   გამოეწვიათ 

შემაშფოთებელი  განწყობა. 

„აბსურდის თეატრის“ ფუძემდებლის, ეჟენ იონესკოს აზრით, „აბსურდის თეატრის“ პერსონაჟები 

არც  ტრაგიკულები  არიან  და  არც კომიკურები, უბრალოდ  სასაცილონი არიან. 

მოკლებულნი  ყოველგვარ ფსიქოლოგიზმს,  ისინი განსაზღვრული ეპოქის წარმომსახველ 

სიმბოლურ პერსონაჟებად  წარმოდგებიან. 

„აბსურდის თეატრი“  ბრძოლის  თეატრიც იყო,  ბრძოლისა  არსებული  საზოგადოების 

წინააღმდეგ,  რომლის პაროდირებასაც ის ახდენდა. 

ევრიპიდეს თეატრმა „ფილოსოფიური თეატრის“ სახელი დაიმკვიდრა, რადგანაც 

დრამატურგი  ცდილობდა ათენელი  მაყურებლისათვის ცხადი  გაეხადა,  რომ  არსებობდა 

უამრავი   კითხვა, როლებზეც პასუხი  ადამიანებს თავად  უნდა ეძიათ. 

ევრიპიდეს  ჩვენამდე მოღწეულ  დრამათა შორის არა ფილოსოფიური  დაფიქრებით,  არამედ 

თავისი აბსურდულობით  გამოირჩევა „ორესტესი“, რომელიც არც ტრაგედიაა და არც 

კომედია,  ხოლო  მისი  გმირი „აბსურდის თეატრის“ პერსონაჟი უფროა,  ვიდრე ჰეროიკული 

ბერძნული  თეატრისა. 

№6 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

რუსუდან ცანავა ანდროგინი და პლატონის 

ანდროგინი. 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„პლატონის ფილოსოფია 

ინტერდისციპლინურ 

28–30 მაისი ,2018წ. თბილისი 
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კონტექსტში“. 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

№7 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

რუსუდან ცანავა Medea in 21st Century: A Symbol 

and a Narrative. 

საერთაშორისო 

ფსიქოანალიტიკური 

კონფერენცია „ მედეა – 

ქალურობა, დედობა, 

სიყვარული და მრისხანება“. 

 

19–20 ოქტომბერი, თბილისი 

2018წ. 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

№8 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

რუსუდან ცანავა ოდისევსი და კიკლოპი. 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

„ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები ინფორმაციულ 

საზოგადოებაში –3“ 

30 ნოემბერი 2 დეკემბერი 2018 

ბათუმი. 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

№9 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

 

 

 

Tina Dolidze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ist eine kinetische Dynamik des 

einen zuzulassen? Zu einer 

philosophischen Frage und ihrer 

Beantwoრtung von Plotin bis 

Iamblichus 

საერთაშორისო კონფერენცია 

პლატონის ფილოსოფია 

ინტერდისციპლინურ 

კონტექსტში 2018, 28-30 მაისი, 

Abtracts, 23-24.   
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

№10 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

 

 

 

ზაზა ხინთიბიძე 

 

ვეფხისტყაოსნის სიუჟეტის 

კომპოზიციური ორგანიზების 

კიდევ ერთი თავისებურება 

და მშვენიერების კლასიკური 

კონცეფციის გადააზრება ან-

ტიკურობიდან რენესანსამდე 

 

24-25 სექტემბერი, 2018; 

თსუ 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

№11 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

 

 

 

ზაზა ხინთიბიძე 

 

კლასიკური ტრადიციის პა-

როდირებული ალუზია, რო-

გორც კომპოზიციური ფუნ-

ქცია რუსთველის ვეფხისტყა-

ოსანში 

 

13-14 ივნისი, 2018; 

თსუ 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

№12 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

 

 

 

ზაზა ხინთიბიძე 

 

პლატონი და რუსთველი ორ-

პირობაზე, სიყვარულსა და 

პოეზიაზე 

28-30 მაისი, 2018; 

თსუ 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

№13 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

იამზე გაგუა ბერძნულ-რომაულ 

კულტურათა შეპირისპირება 

ციცერონის თხზულებათა 

მიხედვით 

ბათუმი, 30 ნოემბერი - 2 

დეკემბერი 2018 
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   ბერძნული კულტურის გავლენაზე არაერთი რომაელი მწერალი მიუთითებს. მათგან 

განსხვავებით ციცერონი აღიარებს ბერძნული მწერლობის, კულტურის გავლენას რომაულზე, 

თუმცა ამას თავისებულ ახსნას უძებნის, რომ ბერძნები ქრონოლოგიურად წინ უსწრებდნენ 

რომაულს კულტურას. ციცერონი ცდილობს ამავე დროს წარმოაჩინოს რომაელთა პრიორიტეტი 

ბერძნულთან შედარებით. 

№14 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

 ქეთევან  ნადარეშვილი  პლატონი ბერძენსა და ე.წ. 

“სხვას” შორის განსხვავების  

შესახებ და ძველი  ბერძნული  

გეოკულტურული  თეორიები 

თსუ, კლასიკური 

ფილოლოგიის, 

ბიზანტინისტიკისა და 

ნეოგრეცისტიკის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტი,    

2018 , 28-30,  05 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 ე. წ. „სხვას“ და  ბერძენს  შორის განსხვავების პლატონისეულ თეორიებში გამოიყოფა,  ერთი 

მხრივ,  ფილოსოფოსის ის მოსაზრებანი, რომლებშიც  მოცემულია მცდელობა,  რომ  ეს 

განსხვავება გეოგრაფიის, კლიმატისა და კულტურის (ფართო  გაგებით) ურთიერთმიმართებაზე  

დაყრდნობით იქნას ახსნილი. მეორე  მხრივ, პლატონის  ნააზრევში  ფართოდაა  განხილული 

ბერძენსა  და  ბარბაროსებს  შორის  არსებული   ის განსხვავებანი,  რომლიც  დაფუძნებულია 

კულტურის რომელიმე  ასპექტზე - იქნება ეს  ამ ორი ერთეულის სხვადასხვაგვარი პოლიტიკური 

მოწყობა თუ  ასევე განსხვავებული  აღზრდა  და  საგანმანათლებლო  სისტემა.  

იმ  სიახლის  შესაფასებლად,  რომელიც  შემოიტანა პლატონმა ბერძნესა  და  ბარბაროსს  შორის 

გეოგრაფიის, კლიმატისა და კულტურის ურთიერთმიმართებით განპირობებული განსხვავების 

გააზრებაში, აუცილებელია პლატონის  მოსაზრებები  სამყაროს  კონცეპტუალური დაყოფის 

ძველი  ბერძნული  თეორიების კონტექსტში  განვიხილოთ.  

მოხსენება მიზნად ისახავს: ა) წარმოადგინოს  სამყაროს კონცეპტუალური  დაყოფის უმთავრესი 

ძველი ბერძნული თეორიები - კერძოდ, იონიელი გეოგრაფოსების, ჰეროდოტოსის, ფსევდო-

ჰიპოკრატესის, არისტოტელესა და ისოკრატესის.  ეს გულისხმობს  იმ  გზის  წარმოდგენას,  

რომელიც ამ  თეორიებმა გაირა კლიმატსა  და გეოგრაფიას შორის  ურთიერთმიმართებაზე 

(იონიელი  გეოგრაფოსები)  მსჯელობიდან ისოკრატესის კონცეფციამდე,  რომელიც უკვე  

კონტინენტებსა (ევროპასა და  აზიას) და მათი  კულტურების  მიმართებას განიხილავდა; 

ბ) გაანალიზოს პლატონის სამი კულტურული ზონა და  მისი  არგუმენტები  ე.წ. „სხვებზე“ 

ბერძნების  აღმატებულების შესახებ; გ) შეისწავლოს სპარსელთა პლატონისეული ხატი და 

განსაზღვროს  პოლიტიკური და იდეოლოგიური  კომპონენტის როლი აღზრდასა  და ცხოვრების  

წესთან  ერთად  ბერძენსა და  ბარბაროსს  შორის არსებული განსხვავებების მიზეზების 

ასახსნელად, მეტიც, სპარსელებზე ბერძნების   აღმატებულების შესამეცნებლად. 

მოხსენების დასკვნები  საყურადღებო  იქნება სამყაროს  კონცეპტუალური (გეოკულტურული) 

დაყოფის ძველი  ბერძნული  თეორიების  დისკურსში  პლატონისეული ნოვატორობის 

გასააზრებლად.  სპარსებელის  პლატონისეული  ხატის შესწავლა დაეხმარება მკვლევარებს  
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გაიაზრონ კულტურული (ფართო  გაგებით)  სხვაობა, როგორც მთავარი  მარკერი, ბერძენსა და ე.წ. 

„სხვას“ შორის არსებულ განსხვავებაში გვიანკლასიკური  ეპოქისათვის. 

 

№ 

15 

მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

მანანა ფხაკაძე  რაინეგსი და საქართველო   30. 11 . 2018 -02.  12. 2018 

ქ. ბათუმი 

იაკობ რაინეგსი და საქართველო 

XVIII საუკუნის გერმანელმა მოგზაურმა, რუსეთის ემისარმა ქართლ-კახეთის მეფე ერეკლე 

მეფის კარზე 1777-1781 წლებში, ავანტიურისტმა იაკობ რაინეგსმა თავისი სპეცდავალების 

(საქართველოში წიაღისეულის, მინერალური წყლების, მეტალების, ნახევრად ძვირფასი 

ქვების, ნავთობის შესწავლა) შესრულებასთან ერთად გარკვეული კვალი დაამჩნია 

ქვეყნის კულტურულ-საგანმანათლებო და საბუნებისმეტყველო - ტექნიკურ ცხოვრებას. 

მან ბევრი ევროპული ტექნიკური სიახლე ქართულ პრაქტიკაში დაამკვიდრა. იაკობ 

რაინეგსმა წარმატებით დაასრულა თავისი მისია, დაარწმუნა მეფე ერეკლე ხელი მოეწერა 

გეორგევსკის ტრაქტატზე და თავისი ღვაწლი ამ საქმეში ხელმოწერითაც განამტკიცა. 

№16 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

ლევან გიგინეიშვილი „კარგი საეშმაკო“ - 

გარეგნული ოქსიმორონი და 

ეროსის პლატონური ხედვა 

შოთა რუსთაველთან 

28-30 მაისი, 2018  

თბილისი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

№1 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

ანა ჩიქოვანი The representation of 
immigrants in Dimitris Nollas’ 
literary works („ემიგრანტების 

ასახვა დიმიტრის ნოლასის 

ლიტერატურულ 

შემოქმედებაში“). 
 

4-8 ოქტომბერი, 2018, 

ლუნდის უნივერსიტეტი, 

შვედეთი, 

     საბერძნეთისაკენ მიგრაცია პოლიტიკური, სოციოლოგიური და ისტორიული თვალსაზრისით 

ფართოდ არის განხილული და შესწავლილი.  თუმცა ჯერ კიდევ ერთ-ერთი შედარებით 

ნაკლებად შესწავლილ საკითხს წარმოადგენს თანამედროვე ბერძენ ავტორთა მიერ ემიგრანტების 

აღქმა და ასახვა. მოხსენებაში წარმოჩენილია არსებული სოციალური სიტუაციისადმი 

თანამედროვე ბერძნულ კულტურასა და ლიტერატურაში წარმოდგენილი დამოკიდებულება, 

რასაც დიმიტრის ნოლასის ლიტერატურულ ნაწარმოებების მაგალითზე განვიხილავთ. 

    

№2 მომხსენებელი/ მოხსენებისსათაური ფორუმისჩატარების 
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მომხსენებლები დროდაადგილი 

1 

 

 

მაკა ქამუშაძე Η Κρητική Επανάσταση και η 

απήχησή της στο γεωργιανό 

κοινό και στον έντυπο τύπο 

1897 წლის [კრეტის აჯანყება-

გამოხმაურება ქართულ 

საზოგადოებასა და პრესაში] 

4-7 ოქტომბერი 2018, ლუნდი 

(შვედეთი) 

ქართველი ხალხის დამოკიდებულება ერთმორწმუნე ბერძნებისადმი და საბერძნეთისადმი 

ნათლად აისახა მეცხრამეტე საუკუნის ქართულ პრესაში. როგორც ცნობილია, პირველი ქართული 

გაზეთი 1819 წელს გამოიცა და 1822 წლამდე იარსება. ეს არის პერიოდი, როდესაც საბერძნეთში 

იწყება განმათავისუფლებელი აჯანყება თურქთა ოთხასწლიანი ბატონობის წინააღმდეგ. 

„ქართული გაზეთი“ რუბრიკაში „უცხო ქვეყნის ამბები“ მნიშვნელოვან ადგილს უთმობს ცნობებს 

საბერძნეთში განვითარებული მოვლენების შესახებ და მხარს უჭერს ბერძნებს ოსმალთა 

წინააღმდეგ წამოწყებულ ბრძოლაში. მთელი მეცხრამეტე საუკუნის ქართული პრესა 

ინტენსიურად აშუქებს საბერძნეთში მიმდინარე მოვლენებს. განსაკუთრებით საუკუნის 

მიწურულს, კუნძულ კრეტაზე დაწყებული განმათავისუფლებელი მოძრაობა და 1897 წელს 

მომხდარი კრეტის აჯანყება ექცევა გაზეთ „ივერიის“ ინტერესის სფეროში. კრეტის საკითხი მწვავე 

შეფასებებით შუქდებოდა გაზეთ "ივერიაში". 1897 წლის იანვრიდან მოყოლებული ივნისის 

ჩათვლით თითქმის არცერთი ნომერი არ გამოსულა, კრეტის შესახებ ინფორმაცია რომ არ 

გამოქვეყნებულიყო. ინფორმაცია ორი ტიპისაა: ერთი ეს არის დეპეშები, სხვადსხვა ქვეყნიდან, 

რომლებიც უცხოური გაზეთებიდან არის თარგმნილი და შეეხება კრეტის პრობლემას და მეორე - 

სტატიები რუბრიკაში უცხოეთი, სათაურით აღმოსავლეთის საქმე, რომლებიც, სავარაუდოდ, 

თავად რედაქტორის ი. ჭავჭავაძის მიერ არის დაწერილი და წარმოადგენს ბერძნულ-თურქული 

ურთიერთობების, ევროპის სახელმწიფოების საბერძნეთისადმი დამოკიდებულების და ზოგადად 

საბერძნეთის ისტორიის შეფასებას. კრეტის საკითხით არამარტო ქართული პრესა დაინტერესდა, 

არამედ მთლიანად ქართულ საზოგადოებაში, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებში, გამოიწვია 

ვნებათა ღელვა. სანკტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის ქართველმა სტუდენტებმა გადაწყვიტეს, 

კრეტაზე მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით თანადგომის წერილი გაეგზავნათ ათენელი 

სტუდენტებისათვის. წერილი 1897 წლის 5 მარტით თარიღდება და ფრანგულ ენაზეა დაწერილი.  

№3 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

 

 

 

თინა დოლიძე  ორიგენეს ბიბლიის 

ჰერმენევტიკის რამდენიმე 

ძირითადი თავისებურება 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

„ჰუმანიტარული  

მეციერებები ინფორმაციულ 

საზოგადოებაში -III, ბათუმის 

შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

30 ნოემბერი- 2 დეკემბერი, 

2018 

i მოხსენებაში გაანალიზებული იყო ორიგენეს ალეგორიული მეტაფიზიკის ძირითადი 

მახასიათებლები, რომლებიც უშუალოდ უკავშირდება ორიგენეს მიერ შექმნილ ენის მეტაფიზიკას. 
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განხილული იყო ორიგენეს ჰერმენევტიკის ისეთი პრინციპები და თითოეული მათგანის 

ფუნქცია,როგორიცაა სიტყვისა და გამონათქვამის ომონიმურობა, პარადოქსული გამოთქმები, 

გამონათქვამთა პოლიფონიური ხასიათი, ობიექტის პერიგრაფია და მიმეტიკური ნიშანი. 

№4 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

სოფიო შამანიდი 

 

 

 

 

ანტიკური ეპოქის ქალები ფრანკფურტის გოეთეს 

სახელობის უნივერსიტეტი, 

გერმანია, 01.2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

სოფიო შამანიდი 

 

 

 

 

მედეას სახე ქართულ 

ლიტერატურაში 

ინალკო, საფრანგეთი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

№1 რეცენზიები 

1 

ნანა ტონია. სოფიო ჩხარტიშვილის მიერ ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის 

მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციისთვის „აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა 

ფოლკლორული მემკვიდრეობა“, ბათუმი 

2 
ნანა ტონია. გეორგია დიმოპულუს მიერ წარმოდგენილი დოქტორანტის II კოლოკვიუმი 

„აგამემნონი ლირიკულ პოეზიაში“, თბილისი 

3 

ქეთევან ნადარეიშვილი - ქალი ანტიკურ  სამყაროში – ელექტრონული  კურსი,  ელ. 

მისამართი:  

http://e-learning.tsu.ge/course/view.php?id=1614 

4 
ქეთევან ნადარეიშვილი - სამეცნიერო ჟურნალ “ლოგოსის” სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

 

5 
ქეთევან ნადარეიშვილი -  მ. კალაძის სამაგისტო  ნაშრომის “მედეას რეცეფციები 

ქართულ სცენაზე  ევროპულ დადგმათა კონტექსტში” ხელმძღვანელი 

6 ქეთევან ნადარეიშვილი - გიორგი  ხარშილაძის საკონფერენციო  თემის: „ანტიგონესა და 

http://e-learning.tsu.ge/course/view.php?id=1614
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ელექტრას მხატვრული  სახეების  შედარებითი ანალიზი“-ს ხელმძღვანელი  

 

 

 

კონფერენციები 

 

საერთაშორისო კონფერენცია „პლატონის ფილოსოფია ინტერდისციპლინური კვლევების 

კონტექსტში - Plato’s Philosophy in Interdisciplinary Context“. გრანტის მიმღები წამყვანი 

ორგანიზაცია: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი; თანამონაწილე ორგანიცაზი(ები)ა: სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი; სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი: ირინე დარჩია; საგრანტო პროექტის 

თანახელმძღვანელი: მირიან ებანოიძე, მარინა გიორგაძე 

 

სხვადასხვა 

1 
მანანა ფხაკაძე - კულტურულ-საგანმანათლებო ფესტივალი „ოქროს საწმისი“ - ჟიურის 

თავმჯდომარე 

2 მანანა ფხაკაძე - თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის საკონკურსო კომისიის წევრი 

3 მანანა ფხაკაძე - სამეცნიერო ჟურნალ “ლოგოსის” სარედაქციო კოლეგიის წევრი  

4 
მანანა ფხაკაძე - რედაქტორი წიგნის: ქეთევან გარდაფხაძე, თამარ ჭეიშვილი  Verba Latina”, 

360 გვ. 

5 მანანა ფხაკაძე - თბილსის იტალიურ სკოლაში საჯარო ლექცია: „თანამედროვე ანტიკურობა“ 

 

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული 

ვერსიის  

(CD-დისკი) სახით. 

      ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით “არ შეფასდა”. 



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

კულტურის კვლევების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

  

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

ნინო ჩიქოვანი, პროფესორი (ხელმძღვანელი) 

ქეთევან კაკიტელაშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

ივანე წერეთელი, ასოცირებული პროფესორი 

მაია ქვრივიშვილი, ასისტენტ პროფესორი 

ირაკლი ჩხაიძე, ასისტენტ პროფესორი 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 

ქართული ნაციონალური 

იდენტობა და „მეხსიერების 

ადგილები“: წარსულის 

კონსტრუირების 

დომინანტური და 

ალტერნატიული 

პერსპექტივები. 

საქართველოს შემსწავლელი 

მეცნიერებები, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

FR17_624 

 

2018-2020 

ნინო ჩიქოვანი, მკვლევარი 

ქეთევან კაკიტელაშვილი, 

მკვლევარი 

ირაკლი ჩხაიძე, მკვლევარი 

2 

პოპულიზმი საქართველოში: 

დასავლეთის 

წინააღმდეგობრივი სახე 

ქართულ საჯარო დისკურსში 

დამოუკიდებლობის 

მოპოვების შემდეგ. 

საქართველოს შემსწავლელი 
მეცნიერებები, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი YS-
18-1461 

2018-2020 
ირაკლი ჩხაიძე, პროექტის 

ხელმძღვანელი, მკვლევარი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1. სამეცნიერო პროექტს „ქართული ნაციონალური იდენტობა და ‘მეხსიერების ადგილები’: 

წარსულის კონსტრუირების დომინანტური და ალტერნატიული პერსპექტივები 10 მვლევარი 

ახორციელებს. თითოეული მათგანი კონკრეტულ საკვლევ საკითხს ამუშავებს. კერძოდ, ეს 

თემებია: საქართველოს, როგორც „ერთიანი და განუყოფელი“ ეროვნული და კულტურული 

სივრცის რეპრეზენტაცია ისტორიულ აზროვნებაში (მალხაზ თორია);  თბილისი, როგორც 

კულტურულ სამყაროთა გზაგასაყარი  (ქართული და უცხოენოვანი დოკუმენტური ხატი) 
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(ნინო ფირცხალავა); წმინდა მეფეები - იდენტობის მარკერი (ბეჟან ჯავახია); მთაწმინდა 

როგორც თანამედროვე ქართული იდენტობის სიმბოლო (ნინო ჩიქოვანი); ილია ჭავჭავაძის 

ფიგურა, როგორც მეხსიერების ადგილი (ირაკლი ჩხაიძე, ქეთევან კაკიტელაშვილი); 

სტალინის მახსოვრობა თანამედროვე საქართველოში (ელენე კეკელია); საბჭოთა წარსულის 

მეხსიერება საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმის მაგალითზე (ოლივერ რაისნერი); „მეხსიერების 

ადგილები“ სამშობლოს გარეთ: იდენტობის ტრანსფორმაცია ემიგრაციაში (მაია 

არავიაშვილი); კალენდარი და სოციალური დრო (კონსტანტინე ლადარია). 

პროექტის ძირითადმა პერსონალმა, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლებისა და 

დოქტორანტებისგან შედგება, გეგმა-გრაფიკის შესაბასად იმუშავა პირველი წლის 

განმავლობაში. კერძოდ მკვლევართა ჯგუფის ამოცანები იყო: სამეცნიერო ლიტერატურის, 

კვლევების, წყაროების მოძიება და ანალიზი და კონცეფტუალური ჩარჩოს შემუშავება. 

ამ პერიოდის განმავლობაში პროექტის ჯგუფის წევრები რეგულარულად, თვეში ერთხელ,  

ხვდებოდნენ ერთმანეთს. შეხვედრებზე განიხილებოდა კონკრეტული ეტაპისთვის 

გათვალისწინებული საქმიანობის პროგრესი. პროექტის თითოეულმა მონაწილემ პირველი 

წლის ამოცანებს კარგად გაართვა თავი. გარდა ამისა, პირველი საანგარიშო პერიოდის 

შემაჯამებელ სამუშაო შეხვედრას დაესწრო უცხოელი კონსულტანტი, ამერიკელი მეცნიერი 

პროფესორი სტივენ ჯონსი. მან მეტად საყურადღებო რჩევები მისცა პროექტის მკვლევარებს. 

უკვე საწყისი ეტაპიდან, უცხოელი კონსულტანტის აქტიური ჩართვა კიდევ უფრო ზრდის 

პროექტის წარმატებით განხორციელების და რეალიზაციის შესაძლებლობებს. 

 

2. პროექტის „პოპულიზმი საქართველოში: დასავლეთის წინააღმდეგობრივი სახე ქართულ 

საჯარო დისკურსში დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ“ მიზანია ქართული 

ნაციონალური პროექტის ჩამოყალიბებისა და განვითარების თავისებურებების შესწავლა 

დასავლური სივრცისადმი დამოკიდებულების თვალსაზრისით, ასევე, იმ ფაქტორების 

ანალიზი, რომლებმაც განაპირობა ორი ურთიერთდაპირისპირებული ნარატივის 

ფორმირების პროცესი. პროექტის განხორციელების შედეგად კვლევა გვაჩვენებს 

პოსტსაბჭოთა საქართველოს დასავლური გზის წინააღმდეგობრივ ხასიათს. უკანასკნელი 

ათწლეულების განმავლობაში პოლიტიკურ დონეზე შეუქცევადი დასავლური ორიენტაცია 

რთული სოციალური პროცესების ფონზე ვითარდება. აღნიშნულის ნათელი დასტურია 

ბოლო პერიოდში საქართველოში განვითარებული ტენდენციები, სადაც სინქრონულად 

მიმდინარეობს დასავლეთის იდეალიზაციისა და დემონიზაციის პროცესი. ვფიქრობთ, რომ ეს 

ტენდენცია დამოუკიდებლობის შემდგომ ჩამოყალიბებული განსხვავებული ნარატივების 

შედეგია, რომელთა დინამიკაში ანალიზი დაგვეხმარება პასუხი გავცეთ კითხვას, თუ რატომ 

არის ქართული საზოგადოების დასავლეთისადმი დამოკიდებულება წინააღმდეგობრივი 

ხასიათის მატარებელი. 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 
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მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ირაკლი ჩხაიძე ჟურნალი 

„ცივილიზაციური 

ძიებანი“, ISBN 978-

9941-13-795-2 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

გვ. 12-22 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1. 1980-იანი წლების ბოლოდან, ქვეყნის დამოუკიდებლობა საქართველოს საბჭოთა 

რესპუბლიკაში აღმოცენებული ეროვნული მოძრაობის უმთავრესი მიზანი გახდა. მიზნის 

მიღწევისა და სუვერენიტეტის მოპოვების შემდეგ, 1990-იანი წლების დასაწყისში, 

დამოუკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა ქართული საზოგადოებისთვის 

ურთულეს გამოწვევად იქცა. საბჭოთა სისტემის დეკონსტრუქციის პროცესში, ქართველებმა 

იდენტობის ახალი კონსტრუქციისა და საერთაშორისო სისტემაში საკუთარი ადგილის ძიება 

დაიწყეს. ამ დროიდან, იდეამ ქართველთა ევროპული წარმოშობისა და დასავლეთთან მჭიდრო 

კავშირის შესახებ მყარად მოიკიდა ფეხი საჯარო და აკადემიურ სივრცეებში.  „ევროპელობის“ 
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იდეა ჯერ კიდევ თამაშობს ერთ-ერთ საკვანძო როლს ქართული იდენტობის ფორმირების 

პროცესში, თუმცა დასავლეთისადმი დამოკიდებულება არ არის ცალსახად პოზიტიური. 

პოლიტიკურ დონეზე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პარალელურად, რომელიც ქართული 

ნაციონალური პროექტის ძირითად გზავნილად იქცა, დასავლეთისადმი შიშმა და უნდობლობამ 

თანდათან დაიპყრო ქართული საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. სხვადასხვა 

საზოგადოებრივი ჯგუფები დასავლეთის დემონიზებას ახდენენ. ნაშრომი მიზნად ისახავს ორი 

განსხვავებული, დაპირისპირებული და, ამავე დროს, მჭიდროდ ურთიერთდამოკიდებული 

ტენდენციის შესწავლას საქართველოს პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაციის პროცესში. 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ნინო ჩიქოვანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო ჩიქოვანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქეთევან 

კაკიტელაშვილი 

Sprachpolitik und 
Sprachkonflikte in der 
Ukraine, Republik 
Moldau und Georgien. 
Vasile Dumbrava 

Dominika Rank (Hg.). 

სტატია: ენობრივი 

პოლიტიკა 

საქართველოში: 

მიღწევები და 

პრობლემები. 

 

Sprachpolitik und 
Sprachkonflikte in der 
Ukraine, Republik 
Moldau und Georgien. 
Vasile Dumbrava 

Dominika Rank (Hg.). 

სტატია: პოლიტიკა 

უმცირესობათა 

მიმართ 

საქართველოში. 

 

Sprachpolitik und 
Sprachkonflikte in der 

DAAD - Moldova-

Institut Leipzig.  

ლაიპციგი, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAAD - Moldova-

Institut Leipzig. 

ლაიპციგი, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAAD - Moldova-

Institut Leipzig. 

ლაიპციგი, 2018 

გვ. 25-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 55-66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 75-84. 
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Ukraine, Republik 
Moldau und Georgien. 
Vasile Dumbrava 

Dominika Rank (Hg.). 

სტატია: ქართველი 

ებრაელების უხილავი 

ისტორია. 

 

 

 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1. ნაშრომში განხილულია ენობრივი პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები განათლების 

სფეროში თანამედროვე საქართველოში, კერძოდ, 1) სახელმწიფო ენის ფლობის გაუმჯობესება, 

ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით და 2) ეთნიკური 

უმცირესობების ენების დაცვისა და მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების 

უზრუნველყოფისაკენ მიმართული ღონისძიებები. კვლევა ეფუძნება სახელმწიფო 

დოკუმენტების (საქართველოს კანონი განათლების შესახებ, „ტოლერანტობისა და სამოქალაქო 

ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფცია“, პროექტები „მომავალი იწყება დღეს“, „ქართული ენა 

მომავალი წარმატებისათვის“, სახელმწიფო ენის შესწავლის სტრატეგია, პროგრამა „1+4“), 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაცემებისა და სტატისტიკური 

მასალის ანალიზს. შესწავლილია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამოცდილება პროგრამა „1+4“ განხორციელების მიმართულებით. 

 

2. პოსტსაბჭოთა პერიოდის პირველი წლების სირთულეების შემდეგ (ეკონომიკური 

პრობლემები, პოლიტიკური არასტაბილურობა, ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტები), თანდათან 

გააზრებულ იქნა საზოგადოებაში ეთნიკური ჯგუფების ინტეგრაციის მნიშვენლობა და 

ჩამოყალიბდა სახელმწიფო პოლიტიკა ეთნიკური უმცირესობების მიმართ. თუმცა წლების 

განმავლობაში ამ პოლიტიკის განხორციელება თანმიმდევრულობით არ გამოირჩეოდა. ნაშრომში 

განხილულია ნაბიჯები, რომლებიც გადაიდგა საქართველოს ეთნიკური და კულტურული 

მრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაციის მიმართულებით 

გადადგმული ნაბიჯები 2003 წლის შემდგომ პერიოდში, როცა პოლიტიკურ დისკურსში 

დამკვიდრდა მრავალეთნიკური ქართველი ერის ცნება. აქცენტი გადატანილ იქნა ეთნიკურიდან 

სამოქალაქო იდენტობის ჩამოყალიბებაზე. შემუშავდა ტოლერანტობისა და სამოქალაქო 

ინტეგრაციის კონცეფცია, რომელმაც განსაზღვრა სახელმწიფო სტრატეგია ექვსი ძირითადი 

მიმართულებით. შეიქმნა სახელმწიფო და არასამთავრობო სტრუქტურები, რომლებიც უშუალოდ 

არიან დაკავებული ეთნოსთა შორის ურთიერთობის პრობლემებით. ადგილობრივი და 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაცემებზე დაყრდნობით, გაანალიზებულია დღეისათვის 

მიღწეული შედეგები და გადასაწყვეტი საკითხები. 

 

3. ნაშრომში განხილულია ის ფაქტორები, რომელთა გამოც ქართველი ებრაელების ისტორია 

და მათი იდენტობა ნაკლებად, ან ცალმხრივადაა შესწავლილი. ერთ-ერთი მთავარი 

დამაბრკოლებელი ფაქტორი, სავარაუდოდ, უნდა იყოს ქართველ ებრაელთა ისტორიის კვლევის 

ის დამკვიდრებული ჩარჩო, რომელსაც პირობითად ქართველთა და ებრაელთა 26 საუკუნოვანი 

მეგობრობის ნარატივი შეიძლება ეწოდოს. ამ ნარატივის ფარგლებში როგორც წესი, ყურადღება 

გამახვილებულია საქართველოში ებრაელთა ისტორიის მხოლოდ პოზიტიურ მომენტებზე; 

აქცენტი მიმართულია ქართულ-ებრაული უნიკალური ურთერთობების კვლევაზე. სწორედ ამ 

მიმართულებით ხდება საკვლევი პრობლემატიკის განსაზღვრა და წყაროების კლასიფიკაცია და 
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შერჩევაც. აქედან გამომდინარე, ქართველ ებრაელთა ისტორიის კვლევა ცალმხრივი და 

ფაქტობრივად, წინასწარ განსაზღვრული სქემით მიმდინარეობს. მეორე დამაბრკოლებელი 

ფაქტორი არის ის, რომ როდესაც საქართველოს ფარგლებს გარეთ მიმდინარეობს რუსეთის 

იმპერიასა და შემდგომ კი საბჭოთა კავშირში ებრაელთა ისტორიის და მათი იდენტობის კვლევა, 

ყურადღება, როგორც წესი, გამახვილებულია დასავლეთ გუბერნიებში/რესპუბლიკებში 

მცხოვრები აშკენაზი ებრაელების თემზე, ხოლო ამავე სახელმწიფოებრივ ფარგლებში მცხოვრები 

სხვა ებრაული თემები, მათ შორის ქართველი ებრაელები, ნაკლებად ხვდებიან საკვლევ 

ფარგლებში. ნაშრომში გაანალიზებულია ამ ორი ძირითადი ფაქტორის მნიშვნელობა და გავლენა 

ქართველი ებრაელების ისტორიის შესწავლის მდგომარეობაზე.  

 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

ნინო ჩიქოვანი 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო ჩიქოვანი 

 

 

 

 

 

ნინო ჩიქოვანი 

„ტრავმული მემკვიდრეობა და 

მეხსიერების პოლიტიკა 

თანამედროვე 

საქართველოში“ 

 

 

 

„საქართველოს ებრაული 

თემის პოლიტიკური 

უფლებების საკითხისათვის 

(მე-20 საუკუნის დასაწყისი)“ 

 

 

„ხალხთა გათავისუფლების 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

„ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები ინფორმაციულ 

საზოგადოებაში-III“. 30 

ნოემბერი-2 დეკემბერი, 2018. 

ბათუმი 

 

II საერთაშორისო  

კონფერენცია 

„სემიტოლოგიური ძიებანი”. 

15-17 ოქტომბერი, 2018. 

თბილისი 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქეთევან კაკიტელაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

ქეთევან კაკიტელაშვილი 

ნინო ჩიქოვანი 

ნინო ფირცხალავა 

 

 

 

 

 

 

ივანე წერეთელი 

 

 

 

 

 

 

ივანე წერეთელი 

 

 

 

 

ამბები“ ევროპიდან: დეაკი თუ 

კოშუთი? 

 

 

 

 

 

 

„ფილოსემიტიზმი და 

არმენოფობია: 

ორი „სხვა” საქართველოში 

XIX-XX საუკუნეთა 

მიჯნაზე“ 

 

 

 

 

„ქართველი ებრაელობა – 

იდენტობის მოდელის ძიება 

საქართველოს 

დემოკრატიული 

რესპუბლიკის პერიოდში“ 

 

 

 

 

“მეხსიერების ადგილები 

პოსტსაბჭოთა პერიოდის 

საქართველოში: რას 

მოგვითხრობს ქართული 

სამოქალაქო კალენდარი” 

 

 

 

 

„სხვა თუ მტერი - ქართველთა 

მიერ ოსების აღქმა 

დამოუკიდებლობის ადრეულ 

ეტაპზე  (1991 წლის გაზეთ 

“საქართველოს რესპუბლიკის“ 

მიხედვით)“ 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დაარსების 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია. 9-

10 მარტი, 2018, თბილისი 

 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დაარსების 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია. 9-

10 მარტი, 2018, თბილისი 

 

 

საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკა 

(1918-1921): 

ფორმისა და შინაარსის 

ძიებაში. ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 23-24 

ოქტომბერი, 2018, თბილისი. 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

„ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები ინფორმაციულ 

საზოგადოებაში-III“. 30 

ნოემბერი-2 დეკემბერი, 2018. 

ბათუმი 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დაარსების 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია. 9-

10 მარტი, 2018, თბილისი 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

ირაკლი ჩხაიძე 

 

 

 

 

 

მაია ქვრივიშვილი 

 

 

 

 

„ილია ჭავჭავაძე: ეროვნული 

ფიგურა როგორც მეხსიერების 

ადგილი“ 

 

 

 

„საბჭოთა იდენტობის 

მარკერების ჩამოყალიბება და 

მეხსიერების პოლიტიკა“ 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

„ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები ინფორმაციულ 

საზოგადოებაში-III“. 30 

ნოემბერი-2 დეკემბერი, 2018. 

ბათუმი 

 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დაარსების 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია. 9-

10 მარტი, 2018, თბილისი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

1. ნაშრომში განხილულია საბჭოთა მემკვიდრეობისადმი დამოკიდებულების პრობლემა 

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. გაანალიზებულია „ახალი მეხსიერების“ ჩამოყალიბების 

გზაზე გადადგმული ზოგიერთი ნაბიჯი. კოლექტიური მეხსიერებისა (პიერ ნორა, იან ასმანი) და 

კულტურული ტრავმის (ჯეფრი ალექსანდერი, პიოტრ შტომპკა) კონცეფციების თეორიულ 

ჩარჩოში, პიერ ნორას მიერ შემოთავაზებული „მეხსიერების არეების“ ცნების გამოყენებით, 

ნაშრომში შესწავლილია „ახალი წარსულის“ შექმნის მცდელობები და ამისთვის გამოყენებული 

ზოგიერთი ხერხი (ტრავმის არტიკულაცია ტექსტური და სხვა ნარატივებით, „ძეგლების ომი“ და 

სხვ.). საბჭოთა წარსულის გააზრებისა და მისადმი დამოკიდებულების საკითხი აქტუალური 

გახდა „პერესტროიკის“ პერიოდში. ცნობილია, რომ მკვეთრი ცვლილებებისა და ახალ სისტემაზე 

გარდამავალ პერიოდებში „ახალი მომავალი მოითხოვს ახალ წარსულს“. 1980-იანი წლების მეორე 

ნახევრიდან საქართველოში სწორედ ასეთი პერიოდი დაიწყო. თითქმის დავიწყებული სახელები 

და ფაქტები საყოველთაო ყურადღების ცენტრში მოექცა. საბჭოთა სისტემის არსებობის ბოლო 

წლებში მეხსიერების პოლიტიკა ნაკლებად იყო გათვლილი შორეულ პერსპექტივაზე; ეს პროცესი, 

ძირითადად, თავს იჩენდა, ერთი მხრივ, „წარსულთან ანგარიშსწორების“, მეორე მხრივ - 

ხელისუფლების მხრიდან ამაზე რეაგირების სახით, რაც გამოიხატებოდა დათმობათა და 

რეპრესიათა მონაცვლეობით, ეროვნულ მოძრაობასა და საპროტესტო ტალღაზე კონტროლის 

შენარჩუნების მცდელობით. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ წარსულის ხელახალი გააზრება 

ერისა და სახელმწიფოს მშენებლობის განუყოფელ ნაწილად იქცა. რეჟიმის ცვლილებას თან 

ახლდა ცვლილებები მეხსიერების პოლიტიკაში. 1990-იანი წლებში ახალმა ტრავმულმა 

მოვლენებმა - ქვეყანაში შექმნილმა მძიმე ეკონომიკურმა მდგომარეობამ, პოლიტიკურმა 

დაპირისპირებებმა, სამოქალაქო ომმა და, რაც მთავარია, კონფლიქტებმა აფხაზეთსა და 

ცხინვალის რეგიონში, რომელსაც დევნილთა რამდენიმე ტალღა მოჰყვა, შექმნა რეალობა, 



12 
 

რომელსაც შეიძლება „გამარჯვების ტრავმა“ (პიოტრ შტომპკა) ვუწოდოთ. მეხსიერების მართვისა 

და ახალი მეხსიერების ფორმირების საკითხმა უკანა პლანზე გადაიწია. დაახლოებით 10-12 წელი 

დასჭირდა ამ ტრავმისა და მასთან გამკლავების ხერხების გააზრებას, რის შემდეგ მეხსიერების 

პოლიტიკაში ძირითადი აქცენტი, წარსულთან ანგარიშსწორებიდან და ძველი მეხსიერების 

წაშლიდან, მეხსიერების ახალი ადგილების შექმნასა და ამ გზით ახალი მეხსიერების 

ფორმირებაზე გადავიდა. საბჭოთა მეხსიერების დაძლევისა და „ახალი მომავლის“ შესაბამისი 

„ახალი წარსულის“ შექმნისათვის მეხსიერების კონსტრუირების სხვადასხვა ხერხი 

გამოიყენებოდა. 

 

2. მოხსენება წარმოადგენს ქართველ ებრაელთა პოლიტიკური ცხოვრების კომპლექსურ და 

დინამიურ სურათს მე-20 საუკუნის პირველ ორ ათწლეულში. რუსეთის იმპერიისათვის ეს იყო 

არამდგრადი პერიოდი, აღსავსე სოციალური და პოლიტიკური დაპირისპირებებით, 

რევოლუციებით, რეჟიმის ცვლილებებით. საქართველოში, რომელიც მე-19 საუკუნის დასაწყისში 

გახდა რუსეთის იმპერიის ნაწილი, ეროვნული პოლიტიკური ჯგუფის ჩამოყალიბება მე-19 

საუკუნის ბოლოს დაიწყო; ქართველმა ინტელექტუალებმა შეიმუშავეს ქართული ნაციონალური 

პროექტის საფუძვლები. საქართველოში მცხოვრები სხვა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების 

მსგავსად, დადგა ებრაული მოსახლეობის იდენტობის განსაზღვრის საკითხიც. ეს პროცესი 

ქართული ნაციონალიზმის ფუძემდებლების მიერ იყო ინიცირებული; მე-20 საუკუნის 

დასაწყისში, ქართველი ებრაელი ინტელექტუალებიც შეუერთდნენ დისკუსიას ებრაული 

იდენტობის შესახებ. 

1910-იან წლებში, ქართულ პრესაში აქტიურად განიხილებოდა ებრაული მოსახლეობის 

არჩევნებში და ზოგადად, პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლების საკითხი. ქართველ 

ებრაელთა სამი ძირითადი, ურთერთდაპირისპირებული ჯგუფის („ასიმილატორები“, 

სიონისტები და ორგანიზაცია „აგუდათ ისრაელი“) პოზიცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით სულ 

უფრო თვალსაჩინოდ იყო წარმოჩენილი. 

ებრაული თემის ეკონომიკურად ძლიერი და ინტელექტუალურად დაწინაურებული ნაწილი - 

თბილისის და ქუთაისის ებრაელები - ხშირად იყვნენ არჩეულნი საქალაქო საბჭოების 

დეპუტატებად. 1917 წლის რუსეთის რევოლუციების შემდეგ  ქართველი ებრაელები იყვნენ 

საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის (1918 წლის 26 მაისი) ხელმომწერთა შორის. 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობის პერიოდში (1918-1921) ებრაელები 

იყვნენ საქართველოს ეროვნული საბჭოს (პარლამენტი) და 1919 წელს არჩეული დამფუძნებელი 

კრების წევრები. მოხსენებაში დეტალურად იქნება წარმოდგენილი იმ ქართველი ებრაელების 

მოღვაწეობა, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს თამაშობდნენ საკვლევი პერიოდის 

საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 

 

3. ნაშრომის მიზანია გააანალიზოს 1890-იან წლებში ქართველ ინტელექტუალთა შორის 

მიმდინარე დისკუსია რუსეთის იმპერიასთან ურთიერთობის გზების შესახებ. მე-19 საუკუნის 

ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში ქართული ინტელექტუალური დისკურსი რუსეთის 

იმპერიულ გარემოცვაში ყალიბდებოდა, მაგრამ ეს არ გახლდათ ერთადერთი კონტექსტი, 

რომელიც გავლენას ახდენდა ქართველ მოაზროვნეთა შეხედულებებზე. ისინი აქტიურად 

განიხილავდნენ ევროპული ქვეყნების გამოცდილებას, იმ მიზნით, რომ შეემუშავებინათ 
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იმპერიულ სივრცეში არსებობის პრობლემებთან გამკლავების სტრატეგია. 

 

4. ნაშრომში გაანალიზებული ქართულ საზოგადოებაში არსებული „სხვის“ ორი 

ურთიერთსაპირისპირო სახე, რომელიც გამოვლენილია ფილოსემიტიზმისა და არმენოფობიის 

სახით. ორი „სხვა“ ჯგუფის განსხვავებული აღქმისა და რეპრეზენტაციის მიზეზები 

გაანალიზებულია ქართული ნაციონალური იდენტობის ფორმირების კონტექსტში. ამ მიზნით, 

განხილულია მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მეოცე საუკუნის დასაწყისში ჩამოყალიბებული 

ქართული, ებრაული და სომხური იდენტობის ნარატივები. 

 

5. ნაშრომში განხილულია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში (1918-1921) 

ქართულ პოლიტიკურ და ინტელექტუალურ დისკურსში არსებული კონცეფციები ქართველ 

ებრაელთა იდენტობის შესახებ. გაანალიზებულია ქართველ ებრაელთა იდენტობის ფორმირების 

დინამიკა მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში; ქართველ ებრაელთა 

უფლებრივი მდგომარეობა ამავე პერიოდში. ქართველ ებრაელთა შორის არსებული დებატები 

ქართული ნაციისა და სახელწიფოს ფარგლებში ებრაელთა ადგილისა და მათი უფლებების 

შესახებ; ქართველ ებრაელთა პოლიტიკური აქტივობა დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში. 

ნაშრომში ასევე მოცემულია დასავლეთ ევროპასა და საქართველოში ებრაელთა ადგილის 

განსაზღვრისა და მათი იდენტობის ფორმირების შედარებითი ანალიზი. 

 

6.  ნაშრომში გაანალიზებულია საქართველოს პოლიტიკური და კულტურული ტრანასფორმაციის 

დინამიკა სამოქალაქო კალენდრის მაგალითზე. ზოგადად კალენდარი წარმოადგენს დღეების 

ორგანიზებას პოლიტიკური, კულტურული, სოციალური და რელიგიური მიზნებით; თუმცა, 

ნაშრომის ფარგლებში ჩვენი კვლევის მიზანია კალენდრის დიზაინის - ფორმის და შინაარსის - 

ცვლილების ანალიზი. საქართველოს შემთხვევაში, კალენდარი გარკვეულ იდეოლოგიურ მანქანას 

წარმოადგენდა, და ეს დღესაც ასეა; ის აერთიანებს „ამბებს“ სხვადასხვა მოვლენებზე, რომლებიც 

იცვლებოდნენ და იცვლებიან საქართველოს პოლიტიკურ და კულტურულ ტრანსფორმაციასთან 

ერთად. კვლევის მიზანია წარმოაჩინოს საქართველოს პოლიტიკური და კულტურული 

განვითარების ძირითადი კურსის - მულტიეთნიკური ქართველი ნაციის მშენებლობის - ასახვა 

კალენდარში. კვლევა წარმოაჩენს საქართველოს სამოქალაქო კალენდარში უმცირესობების 

ჯგუფების ეთნოპოლიტიკური თავისებურებების ასახვის ხასიათს და სტილს.  

 

7. ნაშრომის მიზანია, ვნახოთ როგორ აღიქვამს ეთნიკური ქართველი ეთნიკურ ოსს 

დამოუკიდებლობის მოპოვების გარიჟრაჟზე. გვაინტერესებს, რამ განაპირობა საბჭოთა პერიოდში 

მშვიდობიანი თანაარსებობის ჩანაცვლება კონფლიქტური მდგომარეობით. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ 

პრობლემის საფუძველი გარდამავალი პერიოდისთვის დამახასიათებელ იდენტობის კრიზისს 

უკავშირდება. იდენტობასთან დაკავშირებული უმთვარესი კითხვები „ვინ ვარ მე?“ და „ვინ ვართ 

ჩევნ?“ 90-იანი წლების დასაწყისის საქართველოში მცხოვრები ყველა ეთნიკური ჯგუფისათვის 

მწვავედ დაისვა.  

 

8. ილია ჭავჭავაძე გამორჩეულია იმ ფიგურათაგან, რომელთა დამსახურება ერის/საზოგადოების 

წინაშე საყოველთაოდაა აღიარებული. ილია დადებითი ფიგურაა ქართული საზოგადოების 



14 
 

თითქმის ყველა სეგმენტისთვის. როგორც ფართო საზოგადოებრივ დონეზე, ასევე 

ინტერელქტუალურ წრეებში, ბევრს საუბრობენ მის მიერ დატოვებული მემკვიდრეობის 

მნიშვნელობაზე, თუმცა ილია ჭავჭავაძის მიმართ ეს საყოველთაო პოზიტიური დამოკიდებულება 

არ არის საზოგადოებრივი კონსენსუსის საფუძველი. ჯგუფებს, რომელთათვისაც ილია საკულტო 

მოღვაწეა, სრულიად განსხვავებული ხედვები აქვთ საქართველოს სახელმწიფოსთვის ისეთ 

მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორებიცაა ერის მშენებლობის ფორმები, საზოგადოების 

განვითარების მოდელები და მიმართულებები, საგარეო-პოლიტიკური კურსი და სხვა. 

მეხსიერების კვლევების პერსპექტივიდან ილია ჭავჭავაძის ფენომენის შესწავლა იმ მხრივაც არის 

საინტერესო, რომ მისი სახელი ერთ-ერთი ყველაზე მანიპულირებადია საქართველოს უახლეს 

ისტორიაში. მისადმი დამოკიდებულება რამდენჯერმე რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური 

ვითარების ცვლილებასთან ერთად. მასთან დაკავშირებით დღეს არსებული ნარატივები 

ისტორიული კონტექსტის გათვალისწინებით უნდა ვიკვლიოთ. ვფიქრობთ, ილიას მიმართ 

განსხვავებული დამოკიდებულებების ისტორიულ დინამიკაში კვლევა პასუხს გასცემს მისი 

მოღვაწეობის წინააღმდეგობრივ ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებულ კითხვებს. 

 

9. მოხსენება ეხება ზოგადად საბჭოთა კავშირში და ასევე საბჭოთა საქართველოში მიმდინარე 

პროცესებს, რომლებიც ემსახურებოდა საბჭოთა იდენტობის ჩამოყალიბებას. ნაშრომში ასახულია 

საბჭოთა ხელისუფლების მიერ განხორციელებული რეფორმები: ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, 

იდეოლოგიურ სფეროში, რომელიც საბჭოთა ადამიანს აყალიბებდა. ამ პროცესში 

უმნიშვნელოვანესი იყო მეხსიერების პოლიტიკა, რომელიც საბჭოთა ადამიანის-

ჰომოსოვიეტიკუსის მისი იდენტობის ჩამოყალიბებას, საბჭოური ნარატივების და ისტორიების 

შექმნას ემსახურებოდა. განსაკუთრებით რთული და მძიმე იყო ე.წ. სტალინური ეპოქა, რომლის 

დროსაც დაიწყო ზმოთ ნახსენები პროცესები. ნაშრომში ასახულია საბჭოთა ნომენკლატურის, 

საბჭოთა ინტელიგენციის და საბჭოთა ხალხის-ლატენტურის ბრბოს ჩამოყალიბების პროცესი, 

რომელიც განხორციელებული კოლექტივიზაციის, ინდუსტრიალიზაციის და კულტურული 

რევოლუციის შედეგად შეიქმნა. 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

ნინო ჩიქოვანი 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო ჩიქოვანი 

 

 

 

„ბრძოლა ებრაელთა 

პოლიტიკური 

უფლებებისათვის 

საქართველოში მე-20 

საუკუნის დასაწყისში“ 

 

 

„ტრავმულ 

მემკვიდრეობასთან 

გამკლავება მეხსიერების 

პოლიტიკის მეშვეობით 

ებრაული კვლევების 

ევროპული ასოციაციის მე-11 

საერთაშორისო კონგრესი. 14-

19 ივლისი, 2018. კრაკოვი, 

პოლონეთი 

 

 

რუსეთის და აღმოსავლეთ 

ევროპის ქვეყნების კვლევათა 

ტარტუს მესამე 

ყოველწლიური კონფერენცია 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქეთევან კაკიტელაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

ივანე წერეთელი 

 

 

 

 

 

 

 

 

ირაკლი ჩხაიძე 

 

საქართველოში“ 

 

 

 

 

 

 

“ებრაული იდენტობის 

რელიგიური განზომილების 

განვითარება საქართველოში 

1910-იან წლებში” 

 

 

 

 

 

იმპერიული მემკვიდრეობა და 

ახალი იდენტობების 

ფორმირება საქართველოში  

დამოუკიდებლობის ადრეულ 

ეტაპზე 

 

 

 

 

 

 

„დემონი“ „ანგელოზის“ 

პირისპირ: დასავლეთის 

წინააღმდეგობრივი სახე 

საქართველოში 

დამოუკიდებლობის 

მოპოვების შემდეგ 

 

 

„ნაციონალური 

სახელმწიფოებრიობის 

გააზრება აღმოსავლეთ 

ევროპაში, რუსეთსა და 

ევრაზიაში. 10-12 ივნისი, 2018. 

ტარტუ (ესტონეთი) 

 

ებრაული კვლევების 

ევროპული ასოციაციის მე-11 

საერთაშორისო კონგრესი. 14-

19 ივლისი, 2018. კრაკოვი, 

პოლონეთი 

 

 

 

რუსეთის და აღმოსავლეთ 

ევროპის ქვეყნების კვლევათა 

ტარტუს მესამე 

ყოველწლიური კონფერენცია 

„ნაციონალური 

სახელმწიფოებრიობის 

გააზრება აღმოსავლეთ 

ევროპაში, რუსეთსა და 

ევრაზიაში. 10-12 ივნისი, 2018. 

ტარტუ (ესტონეთი) 

 

 

ეროვნებათა კვლევის 

ასოციაციის 23-ე 

საერთაშორისო კონგრესი, 3-5 

მაისი, 2018.  

ნიუ იორკი, აშშ  

 

 

 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

1. მოხსენებაში წარმოდგენილია ებრაელთა პოლიტიკური უფლებებისათვის ბრძოლის პროცესი 

საქართველოში მე-20 საუკუნის პირველი ორი ათწლეულის განმავლობაში. როგორც ცნობილია, 
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საქართველო იმ დროს რუსეთის იმპერიის ნაწილი იყო. მე-19 საუკუნის ბოლოს ჩამოყალიბებული 

ქართული ნაციონალური პროექტის ირგვლივ მიმდინარე დისკუსიაში, რომლის ფარგლებში 

აქტიურად განიხილებოდა საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის სამომავლო 

პერსპექტივების საკითხი, მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან ებრაელი ინტელექტუალებიც ჩაერთნენ. 

რუსეთის იმპერიაში ებრაელთა  პოლიტიკური, კერძოდ, საარჩევნო უფლებების შეზღუდვა 

სისტემატურ ხასიათს ატარებდა. რაც შეეხება საქართველოში მცხოვრებ ებრაელებს, 1890-იან 

წლებამდე ისინი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში არა მარტო მონაწილეობდნენ, 

არამედ არჩეული იყვნენ სხვადასხვა თანრიგის ხმოსნებად (ქუთაისში). შემდეგ სადაო გახდა, 

უნდა გავრცელებულიყო თუ არა მათზე ე.წ. განსახლების არეალის მიღმა მცხოვრებ 

ებრაელთათვის დაწესებული შეზღუდვები. ქართველი ინტელექტუალები ცდილობდნენ, 

საქართველოში ებრაელთა ხანგრძლივი ცხოვრების მანძილზე მათი თანასწორუფლებიანობის 

არგუმენტის მოშველიებით, იმპერიული ადმინისტრაციისთვის დაემტკიცებინათ, რომ ისინი 

არსებითად განსხვავდებოდნენ რუსეთის იმპერიაში მცხოვრები სხვა ებრაელებისგან და ეს 

შეზღუდვები მათ არ უნდა შეხებოდათ. ზოგჯერ ეს მცდელობები წარმატებითაც სრულდებოდა. 

1910-იან წლებში ქართველ ებრაელთა პოლიტიკური უფლებებისათვის ბრძოლაზე აისახა 

„ასიმილატორებს“, სიონისტებსა და „აგუდათ ისრაელს“ შორის მიმდინარე დისკუსია ქართველ 

ებრაელთა იდენტობის საკითხზე. ნაშრომში განხილულია აგრეთვე ებრაელთა მონაწილეობის 

ფაქტები საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში რუსეთის რევოლუციების მომდევნო და 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში. 

 

2. ნაშრომში განხილულია საბჭოთა მემკვიდრეობის ხელახალი გააზრების პრობლემა და „ახალი 

მეხსიერების“ ფორმირების მიმართულებით გადადგმული ზოგიერთი ნაბიჯი საბჭოთა კავშირის 

დაშლის შემდგომ პერიოდში. პერესტროიკის  დროს აქტუალური გახდა საბჭოთა წარსულის 

ტრავმული მეხსიერების გააზრებისა და მასთან გამკლავების საკითხები.  რეპრესირებული და 

თითქოს დავიწყებული სახელები და ფაქტები ერთბაშად მოექცა საზოგადოების ყურადღების 

ცენტრში. საბჭოთა კავშირის დაშლას მოჰყვა ცვლილებები მეხსიერების პოლიტიკაში. 

დამოუკიდებლობის პირველ წლებში საბჭოთა წარსულისადმი დამოკიდებულებამ „წარსულთან 

ანგარიშსწორების“ ფორმით იჩინა თავი. მოგვიანებით მეხსიერების პოლიტიკა შედარებით 

დაბალანსდა. საბჭოთა მეხსიერების დაძლევისა და ახალი მომავლისთვის „ახალი წარსულის“ 

შესაქმნელად მეხსიერების კონსტრუირების სხვადასხვა ხერხი გამოიყენებოდა. ნაშრომის 

მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს კოლექტიური მეხსიერებისა (მორის ჰალბვაქსი, იან 

და ალეიდა ასმანები) და კულტურული ტრავმის (ჯეფრი ალექსანდერი, პიოტრ შტომპკა) 

თეორიები, აგრეთვე პიერ ნორას მიერ შემოთავაზებული „მეხსიერების არეების“ კონცეფცია. ამ 

თვალსაზრისით, გაანალიზებულია „ძეგლების ომი“ და ტრავმის არტიკულაციის ზოგიერთი 

შემთხვევა, როგორც ტრავმული მემკვიდრეობის დაძლევისა და „ახალი წრასულის“ 

კონსტრუირების საშუალებები. 

 

3. ნაშრომში განხილულია ქართველ ებრაელთა იდენტობის ერთ-ერთი კონცეფცია, რომელიც 

ჩამოაყალიბა ე.წ. „ასიმილატორთა“ ჯგუფმა; გააანალიზებულია მისი გავლენა ქართულ 

პოლიტიკურ და ინტელექტუალურ დისკურსზე 1910-იანი წლების დასასრულისთვის. 

„ასიმილატორები“ იყვნენ ქართველ ებრაელ ინტელექტუალთა მცირერიცხოვანი ჯგუფი, 

რომელთაც პირველებმა წამოიწყეს საჯარო დისკუსია ქართველ ებრაელთა იდენტობის შესახებ და 

სცადეს მისი კონცეპტუალიზაცია. მათი დებულების თანახმად, ქართველი ებრაელები ქართული 

ნაციის ნაწილს წარმოადგენდნენ, რამდენადაც ისინი საუკუნეების მანძლზე იზიარებდნენ 
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ქართულ კულტურას, ენას და ცხოვრების წესს. „ასიმილატორებმა“ სცადეს დაემკვიდრებინათ 

„მოსეს რჯულის ქართველის“ და „ქართველი ისრაელის“ ცნებები, რომელიც, ხაზს უსვამდა 

ებრაული იდენტობის რელიგიურ განზომილებას.  

კვლევა ეფუძნება ქართულენოვანი პრესის მასალებს. მოხსენებში განხილულია ებრაელების 

საკითხი ქართულ ინტელექტუალურ დისკურსში მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის 

დასაწყისში. სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა ქართველ ებრაელთა იდენტობის უმთავრესი 

ასპექტები, რომელთაც განაპირობეს „ასიმილატორთა“ იდეებისათვის ხელშემწყობი 

ინტელექტუალური გარემოს შექმნა. გაანალიზებულია „ასიმილატორთა“ კონცეფცია და დებატები 

ებრაელთა იდენტობის შესახებ სამ დაპირისპირებულ ჯგუფს - „ასიმილატორებს“, სიონისტებსა 

და აგუდათ ისრაელს შორის. შორის. მოცემულია ებრაელთა აღქმა ქართულ ინტელექტუალურ და 

პოლიტიკურ დისკურსში 1910-იანი წლების ბოლოს. 

 

4. გაზეთში გამოქვეყნებული სტატიები და პუბლიკაციები წარმოადგენს იდენტობის მშენებელ 

ნარატივებს. მათი საშუალებით შესაძლებელია 90-იან წლებში მიმდინარე ეთნოსთაშორისი 

ურთიერთობების, ჩვენ და სხვა ჯგუფების ჩამოყალიბებისა და მათ შორის არსებული 

დამოკიდებულებების ანალიზი. საბჭოთა კავშირის დაშლით გამოწვეულმა იდენტობის კრიზისმა 

ნამდვილად განაპირობა ეთნოსთაშორისი კონფლიქტების გაღვივება. ისტორიული წინაპირობები 

არსებობდა, ასევე არსებობს ძლიერი ინსპირატორი კრემლის სახით, რომელიც ცდილობს 

კონფლიქტები იმპერიის შენარჩუნების მიზნით გამოიყენოს. საქართველოში არსებობს 

რადიკალურად განწყობილი პოლიტიკური ელიტა, რომლის იდეოლოგიაც ეთნიკური 

ნაციონალიზმის დოგმებზე დგას, მათი მიზანი ეთნიკური ქართველების, როგორც „კანონიერი 

მოსახლეობის“ უფლებების დაცვა, ქვეყნის ტერიტორიული ერთიანობის შენარჩუნება და 

სახელმწიფოს რეალური დამოუკიდებლობის მიღწევაა. ყველა მტრად აღიქმება, ვინც ამ მიზნების 

მიღწევაში ხელშემშლელ როლს თამაშობს. მტერია რუსეთი, საბჭოთა იმპერია, კრემლი, მტერია 

ოსი სეპარატისტი, რომელიც ცდილობს „დედა სამშობლოს“ ჩამოაცილოს რეგიონი.  

 

5. „ევროპელობის“ იდეა  ერთ-ერთ საკვანძო როლს თამაშობს ქართული იდენტობის ფორმირების 

პროცესში, თუმცა, დასავლეთისადმი დამოკიდებულება არ არის ცალსახად პოზიტიური. 

პოლიტიკურ დონეზე ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის პარალელურად, რომელიც ქართული 

ნაციონალური პროექტის ძირითად გზავნილად იქცა, დასავლეთისადმი შიშმა და უნდობლობამ 

თანდათან დაიპყრო ქართული საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. მოხსენებაში გაანალიზდა 

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ პერიოდში საქართველოში დასავლური სამყაროსადმი 

არაერთგვაროვანი დამოკიდებულების მიზეზები და განმსაზღვრელი ფაქტორები. 

    

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული 

ვერსიის  

(CD-დისკი) სახით. 

      ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით “არ შეფასდა”. 



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტი 

 

  

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

 

მსოფლიო ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი _ პროფ. მურმან 

პაპაშვილი  

 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა 

 

ძველი მსოფლიო ისტორიის კათედრა: 

1. პროფ. ლევან გორდეზიანი _ კათედრის ხელმძღვანელი 

2. ასოც. პროფ. მარიკა მშვილდაძე 

 

შუა საუკუნეების ისტორიის კათედრა 

3. პროფ. მურმან პაპაშვილი _ კათედრის ხელმძღვანელი 

4. ასოც. პროფ. თეა წითლანაძე 

5. ასისტენტ-პროფ. თეა ქარჩავა 

 

ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრა 

6. პროფ. თეიმურაზ პაპასქირი _ კათედრის ხელმძღვანელი 

7. ასოც. პროფ. მერაბ კალანდაძე 

8. ასოც. პროფ. ლეილა (ია) ხუბაშვილი 

9. ასოც. პროფ. ფატიმა შეყლაშვილი 

10. ასისტენტ-პროფ. თამარ ანთაძე 

11. ასისტენტ-პროფ. ზაალ გოგენია 

 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 
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 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

№ გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 „საქართველო XVI საუკუნის 

ევროპულ წყაროებში“, 

FR17_86 

2017-2020 1. მურმან პაპაშვილი – 

პროექტის ხელმძღვანელი 

2. თეა წითლანაძე – 

ძირითადი შემსრულებელი 

3. თეა ქარჩავა  – ძირითადი 

შემსრულებელი 

4. ნიკოლოზ სილაგაძე  – 

ძირითადი შემსრულებელი 

5. ანდრო გოგოლაძე – 

ძირითადი შემსრულებელი 

2 „საქართველო ევროპულ 

სამყაროში (XVII საუკუნის 70–

იანი წლები–XVIII საუკუნე)“, 

2017-2020 1. ზურაბ გამეზარდაშვილი – 

პროექტის ხელმძღვანელი 

2. მურმან პაპაშვილი – 
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HE17_21 ძირითადი შემსრულებელი 

3. ელდარ მამისთვალიშვილი 

– ძირითადი შემსრულებელი 

4. ხათუნა ჩაფიჩაძე – 

ძირითადი შემსრულებელი 

ანოტაცია 

 

საქართველო XVI საუკუნის ევროპულ წყაროებში 

 

2018 წლის ეტაპზე ქართულ ენაზე ითარგმნა XVI საუკუნის დასავლეთ ევროპელ ავტორთა 

თხზულებებიდან  ის მონაკვეთები, როლებიც შეიცავენ სქართველოზე პირდაპირ თუ ირიბ 

ცნობებს. ესენია: 1. ირანში ინგლისის სავაჭრო მისიის წარმომადგენლის არტურ ედუარდსის 1565-

1566 წლის ოთხი ვრცელი რელაციონი; 2.ინგლისელი დიპლომატისა და მოგზაურის, ინგლის-

რუსეთის სავაჭრო კომპანიის აგენტის ენტონი ჯენკინსონის ვრცელი რელაციონი (ქართულ ენაზე 

23 გვერდი შეადგინა); 3.ვენეციელი ექიმისა და ისტორიკოსის ტომაზო მინადიო და როვიგოს 

(1549-1615) 383 გვერდიან წიგნში-„თურქებსა და სპარსელებს შორის მიმდინარე ომების ისტორია“ 

(1578-1590 წწ.) მოცემული ცნობები (41 გვერდი შეადგინა); 4. ვენეციის რესპუბლიკის სენატორის 

მარინო სანუტო უმცროსის (1466-1536) 58 ტომიანი ნაშრომიდან- „დღიურები“ („I Diari”) ითარგმნა 

1498-1515 წწ. ამსახველი მასალები საქართველოს საერთაშორისო კავშირებზე, რომელმაც 21 

გვერდი შეადგინა. დასახელებულ წყაროებში მოცემული ცნობები მეცნიერულ-კრიტიკულად 

დამუშავდა და შეჯერებული იქნა, როგორც ქართულ, ისე სპარსულ და თურქულ წყაროებთან. ეს 

მასალები იძლევა საშუალებას, რომ, ერთი მხრივ, წარმოვაჩინოთ საქართველოს როლი და 

ადგილი იმდროინდელი მახლობელი აღმოსავლეთის საერთაშორისო ურთიერთობებში და, 

მეორე მხრივ, განვსაზღვროთ საქართველოს მნიშვნელობა დასავლეთის აღმოსავლურ 

პოლიტიკაში. ეს თხზულებები ერთი ნაწილია იმ ნაშრომის ფუნდამენტისა, რომელიც საბოლოოდ 

გამოვა სახელწოდებით: „საქართველო XVI საუკუნის ევროპულ წყაროებში“. 

 

საქართველო ევროპულ სამყაროში (XVII საუკუნის 70-იანი წლები–XVIII საუკუნე) 

 

2018 წლის ეტაპზე გადაიჭრა მთავარი ამოცანა და გამოიცა წყაროების კრებული სახელწოდებით: 

„ევროპული წყაროები საქართველოს შესახებ (XVII საუკუნის უკანასკნელი მეოთხედი)“, თბ., 2018, 

211 გვერდი. მასში შესული, ძირითადად დღემდე უცნობი, წყაროები (31 დიდი თუ მცირე 

რელაციონი) ასახავენ შემდეგ ისტორიულ ფაქტებსა და მოვლენებს. კერძოდ: თუ როგორ შეიძინა 

საქართველოსა და წმინდა ტახტს შორის ორმხრივმა რელიგიურ-დიპლომატიურმა 

ურთიერთობებმა ახალი დინამიკური განვითარება XVII საუკუნის 60-იანი წლებიდან.  თბილისში 

დაარსებულმა მისიონმა წარმატებით დაიწყო საქმიანობა. ამას ძირითადად განაპირობებდა 

ქართლის მეფის ვახტანგ V შაჰნავაზის (1658-1675) მიერ მისიონერებისადმი გამოჩენილი 

ლოალური დამოკიდებულება. უპრეცენდენტო მოვლენა იყო, რომ, სახელდებით მუსლიმმა მეფემ, 

მისიონერებს თბილისის ცენტრში უყიდა ორი სახლი და იგი მათ საჩუქრად გადასცა. ასევე ამავე 

მეფის ხელშეწყობით დაარსეს კაპუჩინებმა საკუთარი მისიონი გორშიც, თუმცა ქუთაისში 

დაუძნებულმა მისიონმა იქ არსებული არასტაბილური საშინაო მდგომარეობის გამო დიდხანს ვერ 

შეძლო არსებობა. 

       ქართლის სამეფოში კაპუჩინი მამა-მისიონერების საქმიანობა ახალი ძალებით გიორგი  

გიორგი XI-ის მეფობის პირველ პერიოდში (1676-1688) გაიშალა. ამ უკანასკნელმა თავის 
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წინამორბედ ქართლის ყველა მეფეს გადააჭარბა მისიონერებისადმი მფარველობასა და 

საქართველოში კათოლიკეთა ეკლესიის პატივიცსემაში. ამან უშუალო ასახვა პოვა თბილისისა და 

გორის მისიონის წინსვლაში. კაპუჩინთა საგანმანათლებლო საქმიანობამაც კონკრეტული შედეგი 

გამოიღო. 1679 წელს მისიონის პრეფექტმა თბილისიდან პროპაგანდის კოლეჯში სასწავლებლად 

სამი ყმაწვილი მიავლინა. ამასთან დაკავშირებით საგულისხმოა საკუთრივ თვით მეფე გიორგის 

მიერ პროპაგანდის კოლეჯში სასწავლებლად ქართველი ყმაწვილის  სოლომონ თუმანიშვილის 

გაგზავნა. ამ მოვლენების ამსახველი 8 ვრცელი რელაციონი, რომელიც დღემდე უცნობი იყო 

ქართული ისტორიოგრაფიისათვის, გარდა ამისა, სხვა მრავალ ფაქტობრივ სიახლეს შეიცავს. 

კერძოდ, მათში რელიეფურად ჩანს, რომ მამა-მისიონერების წარმატებებმა ქართველ საერო და 

სასულიერო პირთა ხელშეწყობით მიზანმიმართული ხასიათი მიიღო. ირკვევა კაპუჩინმა მამებმა 

ხელში აიღეს ინიციატივა და მათი ზეგავლენით, უდიდესი მონდომებით, კათოლიკობისაკენ 

გადაიხარა მეფე გიორგი XI, დიდი სულხან-საბა ორბელიანი, ქართლის ჯარების 

მხედრათმთავარი თამაზ ყაფლანიშვილი და სხვ. ამ რელაციონებში აშკარად იკითხება, რომ მამა-

მისიონერებმა ქართლის სამეფოს ზედა ფენებში მაღალი ავტორიტეტი მოიხვეჭეს და მათგან 

დიდი ნდობა დაიმსახურეს.                                                         

 

 

2.2. 

№ დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 
   

ანოტაცია 

 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 
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ფონდი, ქვეყანა 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN-978-9941-9581-7-5 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

მურმან პაპაშვილი, 

ელდარ 

მამისთვალიშვილი, 

ზურაბ  

გამეზარდაშვილი 

„ევროპული წყაროები 

საქართველოს შესახებ 

(XVII საუკუნის 

უკანასკნელი 

მეოთხედი“ 

თბილისი, გამ-ბა 

„საჩინო“ 

211 გვ. 

 

ანოტაცია 

        1663 წელს ქართლის სამეფოში, კერძოდ, თბილისსა და გორში, ერთხანს ქუთაისშიც, ბინა 

დაიდეს კაპუჩინთა ორდენის მისიონერებმა, რომელთაც საქართველოში 182 წლის მანძილზე 

იღვაწეს. მათ დიდი ამაგი დასდეს საქართველოს, პოლიტიკურ, რელიგიუირ, კულტურულ-

საგანმანათლერბლო, სამეურნეო და დიპლომატიურ ცხოვრებას. ამ ორდენის საქართველოს 

მისიოინის პრეფექტებმა, ვიცე-პრეფექტებმა და მამა-მისიონერებმა 1662-1692 წლებში მრავალი 

ათეული დიდი თუ მცირე რელაციონი გააგზავნეს საქართველოდან. მათში ასახულია დღემდე 

უცნობი უამრავი ფაქტი და მრავალფეროვანი ისტორიული მოვლენა საქართველოს საშიანაო და 
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საგარეო პოლიტიკაზე, ქვეყნის რელიგიურ ცხოვრებასა და კათოლიკე მამების სამისიონერო 

საქმიანობაზე. ეს მასალები გვაძლევენ საინტერესო დაკვირვების საშუალებას ქართულ-

ევროპული იდენტობის მახასიათებლებზე. ქართველ პოლიტიკოსთა მიერ დასავლური 

ფასეულობებისადმი დამოკიდებულებაზე, დასავლურ სივრცეში საქართველოს ადგილზე. ამას 

რელიეფურად ასახავს ნაშრომში წარმოდგენილი 31 რელაციონი, რომელიც პირველად  შემოდის 

მეცნიერულ მიმოქცევაში. 

 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

ს 

რაოდენობ

ა 

1. მურმან 

პაპაშვილი 

კრისტოფორო 

კასტელის ერთი 

„კათოლიკური 

მემკვიდრეობა  

თბილისი, სულხან-საბა 

ორბელიანის 

გვ. 58-68 
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ცნობის გაგების 

გამო. ISBN 978-

9941-0087-0 

საქართველოში“, 

1.  

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

2. მურმან 

პაპაშვილი 

 ჯვაროსნული 

ლაშქრობის 

თეორიული 

პროექტები და 

საქართველო XIV 

საუკუნის 

პირველ 

ნახევარში. ISSN 

1512-4657 

 

გორის 

სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი. 

„შრომათა 

კრებული“, №15.  

 

თბილისი, გამ-ბა 

„ჯეოპრინტი“ 

გვ. 105-153 

3. ლევან 

გორდეზიან

ი 

Medea in 

Herodotus 

Act of the 
international 
conference 

“Medea in World 
Artistic Culture” 

თბილისი, გამომცემლობა 

„ლოგოსი“ 

 

4. ლევან 

გორდეზიან

ი 

სტატიები ენციკლოპედია 
ანტიკური 
კავკასია, 3 

თბილისი, გამომცემლობა 

„ლოგოსი“ 

 

5. მარიკა 

მშვილდაძე 

Сасанидские 

цельнокаменные 

перстни-печати 

из Пикрисгора (в 

Мцхета) 

Материалы 

Международной 

научной 

конференций 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

востоковедения» 

(«Бунятовские 

чтения»), 

посвящённая 

памяти 

действительного 

члена 

Национальной 

Академии Наук 

Азербайджана, 

Героя Советского 

Союза Зии 

Мусаевича 

Буниятова (Баку, 

16-17 октября 

2017 г.). 

ბაქო გვ. 92-102 

6. მარიკა 

მშვილდაძე 

პილატე 

პონტოელი. ISSN: 

1512-0694 

კულტურის 

ისტორიისა და 

თეორიის 

თბილისი, გამომცემლობა 

„მწიგნობარი“ 

გვ. 28-39 
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საკითხები, 

XXXII. 

 

7. მარიკა 

მშვილდაძე 

ფლავიუსებისა 

და 

ანტონინუსების 

საიმპერატორო 

გვართან 

დაკავშირებული 

ნივთები მცხეთის 

#14 მდიდრული 

აკლდამიდან. 

ISSN 1987–9970 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის 

შრომები, XIII.  

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

გვ. 103-115 

8. მარიკა 

მშვილდაძე 

საქართველოს 

ტერიტორიაზე 

აღმოჩენილი 

გვიან ანტიკური 

ხანის რომაული 

მედალიონების 

შესწავლის 

საკითხისათვის. 

ISBN: 

9789941131691 

კულტურულ-

საისტორიო 

ძიებანი. II, 

მიძღვნილი 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

აკადემიის წევრ-

კორესპონდენტი

ს, თსუ-ის 

საპატიო 

პროფესორის 

გურამ 

ლორთქიფანიძი

ს დაბადებიდან 

80 წლისთავის 

იუბილესადმი.  

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

გვ. 64-76. 

9. მარიკა 

მშვილდაძე 

მხედრის 

იკონოგრაფიული 

გამოსახულებები 

საქართველოს 

ტერიტორიაზე 

აღმოჩენილ 

გლიპტიკის 

ნიმუშებზე. ISSN 

0132–6058 

იბეჭდება 

მეცნიერებათა 

აკადემიის მაცნე, 

#2. 

თბილისი, გამომცემლობა 

„მეცნიერება“ 

 

10

. 

თეა 

წითლანაძე 

XVI საუკუნის 

მეორე ნახევრის 

ფრანგული 

წყაროები 

საქართველოს 

შესახებ. ISSN 

1987-8583 

ჟურნალი 

„სპეკალი“ 

http://www.spekali.tsu.ge/inde

x. 

php/ge/article/viewArticle/12/1

28 

 

11

. 

თეა ქარჩავა აღმოსავლეთში 

ინგლისელთა 

თსუ 

საქართველოს 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა,  

გვ. 206-232 

http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/viewArticle/12/128
http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/viewArticle/12/128
http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/viewArticle/12/128
http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/viewArticle/12/128
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სავაჭრო და 

დიპლომატიური 

მიზნებისა და 

საქართველოს 

ისტორიის 

ზოგიერთი 

საკითხის 

დაზუსტებისთვი

ს. ISSN 1987–9970 

ისტორიის 

ინსტიტუტის  

შრომები. XIV 

12

. 

მერაბ 

კალანდაძე 

ინგლისში 

სამრეწველო 

გადატრიალების 

შესწავლა 

საქართველოში. 

ISSN 1512-4657 

გორის 

სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი. 

„შრომათა 

კრებული“, №15.  

 

თბილისი, გამ-ბა 

„ჯეოპრინტი“ 

გვ. 346-381 

13

. 

მერაბ 

კალანდაძე 

აკადემიკოს 

მარიამ 

ლორთქიფანიძის 

გახსენება. ISSN 

1987–9970 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის 

შრომები, XIII.  

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

გვ. 547-555 

14

. 

მერაბ 

კალანდაძე 

ინდუსტრიული 

ცივილიზაციის 

ძირითადი 

ეტაპები ISSN 

1521–1518 

ქართული 

დიპლომატიის 

წელიწდეული, 

18 

თბილისი, გამომცემლობა 

„არტანუჯი“ 

გვ. 281-311 

15

. 

მერაბ 

კალანდაძე 

ისტორიკოსი 

გურანდა 

ჭოხონელიძე-

იოსელიანი 

(1938-2006). ISSN: 

1512-0694 

კულტურის 

ისტორიისა და 

თეორიის 

საკითხები, 

XXXII. 

 

თბილისი, გამომცემლობა 

„მწიგნობარი“ 

გვ. 164-170 

16

. 

მერაბ 

კალანდაძე, 

თამარ 

ანთაძე 

კარდინალ 

რიშელიეს 

ცხოვრებისა და 

მოღვაწეობის 

საეტაპო 

მოვლენები. ISSN 

1521–1518 

ქართული 

დიპლომატიის 

წელიწდეული, 

18 

თბილისი, გამომცემლობა 

„არტანუჯი“ 

გვ. 311-331 

17

. 

თამარ 

ანთაძე 

სამრეწველო 

გადატრიალების 

პოპულარიზაციი

ს ერთი 

მცდელობა. ISSN 

1512-4657 

გორის 

სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი. 

„შრომათა 

კრებული“, №15.  

თბილისი, გამ-ბა 

„ჯეოპრინტი“ 

გვ. 197-217 
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 ანოტაცია  

 

მურმან პაპაშვილი 

კრისტოფორო კასტელის ერთი ცნობის გაგების გამო 

 

სტატიაში თეატინელი მისიონერის დონ კრისტოფორო დე კასტელის ერთ დღემდე უცნობ 

წერილსა და მის ალბომში მოცემულ  წყაროებზე დაყრდნობით დასაბუთებულია, რომ მან 

სამეგრელოში მოღვაწეობის დროს აფხაზების, ჩერქეზების, ყარაჩაელებისა და ჯიქებისათვის 

შექმნა ანბანი ქართული მხედრული და ნუსხა-ხუცური ასოების საფუძველზე. კასტელიმ, 

როგორც მეგრულისა და ქართული ენის მცოდნემ გაითვალისწინა ლათინურთან შედარებით 

ქართული ანბანის უპირატესობა, რადგან ამ უკანასკნელს უფრო სრულყოფილად შეეძლო 

დასახელებულ ხალხთა ენაში არსებული ფონემების გადმოცემა. იმ ფონემებისათვის კი, 

რომელიც ხსენებულ ხალხთა ენებშია, მაგრამ ქართულში არაა, მან ქართული ასოების 

საფუძველზე დამატებითი სპეციფიკური ანბანი შექმნა. ყოველივე ამასთან კავშირში 

გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ოდიშის მთავარი ლევან II დადიანი კასტელი მიერ შექმნილი 

ანბანის აღნიშნულ ხალხში გავრცელების გზით ცდილობდა  მათზე კულტურულ-

რელიგიური გავლენის დამყარებას. 

 

მურმან პაპაშვილი 

ჯვაროსნული ლაშქრობის თეორიული პროექტები და საქართველო XIV საუკუნის პირველ 

ნახევარში 

 

პირველწყაროების და მსოფლიო მედიევისტიკის უახლესი სპეციალური ლიტერატურის 

საფუძველზე პირველ რიგში გამოკვლეულია ავინიონელი პაპების აღმოსავლური 

სამისიონერო პოლიტიკის კონტექსტში ქართულ-რომაული ეკლესიების უნიის საკითხი. ეს 

უკანასკნელი მჭიდროდ უკავშირდებოდა ავინიონელი პაპების, კერძოდ, პაპ იოანე XX-ის 

აღმოსავლეთთან ურთიერთობაში დასახულ ორ მიზანს: პირველი, აღმოსავლეთის მისიების 

ორგანიზაციას; მეორე, წმინდა მიწების დასაბრუნებლად ჯვაროსნული ლაშქრობის 

მოწყობის იდეას. ამ კონტექსტში გამოკვლეულია და ახლებური თვალსაზრისით 

შეფასებული საფრანგეთის მეფის ფილიპ VI ვალუას თაოსნობით 1331 წლიდან დაწყებულ 

ანტითურქულ ჯვაროსნულ ლაშქრობის  ამოცანებში საქართველოს მეფის გიორგი V-ის 

ჩაბმის მიზანი. საქართველოს მეფე საკმაოდ იყო ინფორმირებული ამ ლაშქრობის 

თეორიული და პრაქტიკული მომზადების შესახებ და არ იყო დარწმუნებული მის 

რეალურად განხორციელებაში. იმ საერთაშორისო ვითარებაში, როცა საქართველოს 

ეგვიპტის სულტნებთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა, ილხანებისაგან ქვეყანას არანაირი 

საფრთხე არ ელოდა, ხოლო თურქთა მხრიდან საშიშროება ხელშესახები არ იყო, 

საქართველოს მეფემ დიპლომატიურად აიცილა თავიდან ანტითურქულ ალიანსში 

მოკავშირეობის წინადადება. გიორგი V-ის ჯვაროსნული მენტალიტეტი სრულად 

ექვემდებარებოდა აქტიურ სამხედრო მოქმედებას და არა იმ დროს არსებულ სხვადასხვა 

თეორიულ პროექტებს. 

 

ლევან გორდეზიანი 

Medea in Herodotus 

 

სტატიის ანოტაცია ინდივიდუალურ ანგარიშში მოცემული არ არის. 
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ლევან გორდეზიანი 

სტატიები ენციკლოპედიაში 

 

სტატიების ანოტაციები (და არც სათაურები და რაოდენობა) ინდივიდუალურ ანგარიშში 

მოცემული არ არის. 

 

მარიკა მშვილდაძე 

სასანური მთლიანი ქვის საბეჭდავები ფიქრისგორას სამაროვნიდან 

 

224 წ. არდაშირ I-მა დაამარცხა რა პართიის მეფე არტაბან V, დაარსა სასანიანთა სახელმწიფო. 

226 წელს მას საზეიმოთ ვითარებაში დაადგეს მეფეთამეფის – შაჰანშაჰის გვირგინი. ქართლის 

სამეფოს მეზობელი პართიის მაგივრად გახდა სასანიანთა სახელმწიფო. სასანიანთა ირანი 

მეზობლი სახელმწიფოების მიმართ აგრესიულ პოლიტიკას ატარებდა, რომელთა 

ტერიტორიაზეც დაიწყო სასანიანთა რელიგიისა და კულტურის (მათ შორის საბეჭდავების) 

გავრცელება. 

სასანიანთა  გემების შემოსვლა ქართლის ტერიტორიაზე იწყება III საუკუნის ბოლოდან, 

ხოლო მათი ინტენსიური გავრცელება ხდება V საუკუნის  II ნახევრიდან და გრძელდება 

მთელი სასანიანთა პერიოდის მანძილზე. სტატიაში შესწავლილია 2014-2016 წწ-ში 

ფიქრისგორას სამაროვანზე აღმოჩენილი სასანიანთა გლიპტიკის ნიმუშები – მთლიანი ქვის 

საბეჭდავები. 

მთლიანი ქვის საბეჭდავების კვლევის შედეგად დგინდება, რომ საბეჭდავებზე გამოსახული 

ყველა სიუჟეტი, ისეთები როგორიცაა ნახევარმთვარე რვაქიმიანი ვარსკვლავით (ინვ.#58), 

ბროწეულის ყვავილი (ინვ.59), ზოროასტრიზმის საკურთხეველი (არდაშანი) (ინვ.#60), 

ფრინველი (იხვი?) (ინვ.#76), ქურციკი (ინვ.#139) დამახასიათებელია სასანიანთა 

გლიპტიკისათვის.  

მთლიანი ქვის საბეჭდავები გვხვდება ქვაყუთებში. მხოლოდ ერთი საბეჭდავი ქურციკის  

გამოსახულებით (ინვ. #139) (ე.წ. ელიფსური საბეჭდავი) აღმოჩენილია ორმოსამარხში 

(ბავშვის სამარხი) და ისიც ქვებით არის გადახურული. ფიქრისგორის სამარხებში 

დაფიქსირებული მთლიანი ქვის საბეჭდავები დამზადებულია ქალცედონისგან (ინვ.#58), 

სარდიონისგან (ინვ. ##59,60,139) აქატისგან (ინვ.#76). საბეჭდავები კარგად არის შემონახული. 

ქვები ძირითადად კარგად არის დამუშავებული. მათი როგორც ზედა, ისე ქვედა ნაწილი 

კარგად არის გათლილი. დროის ფაქტორის გამო დაზიანებულია მხოლოდ ერთი საბეჭდავი 

ქურციკის გამოსახულებით (ინვ.#139). გამოსახულების სტილის, ბეჭდის ფორმისა და 

სამარხეული ინვენტარის მიხედვით,  მთლიანი ქვის საბეჭდავები IV-VI საუკუნეებით 

თარიღდება. არტეფაქტების შესწავლის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ჩვენმიერ 

შესწავლილი სასანიანთა გლიპტიკის ნიმუშები წარმოადგენს სასანანთა ხელოვნების 

განუყოფელ ნაწილს, რომლებზეც ნათლად აისახა რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და 

რელიგიური სიტუაცია. 

 

მარიკა მშვილდაძე 

პილატე პონტოელი 

 

რომის პრეფექტი იუდეაში პილატე პონტოელი ახალ აღთქმაში მოხსენიებულია მაცხოვრის 

ჯვარცმასთან დაკავშირებით, როგორც ოთხივე სახარებაში, ისე მოციქულთა საქმეებში. 

იოსებ ფლავიუსისა და ტაციტუსის მიხედვით, პილატე პონტოელი იყო რომის 

პროკურატორი. არტეფაქტების შესწავლის შედეგად დგინდება, რომ პილატე პონტოელი ახ.წ. 

26-36 წწ-ში იყო იუდეის მეხუთე პრეფექტი და არა პროკურატორი. ტიტული პროკურატორი 
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მხოლოდ პილატეს მემკვიდრეებს ენიჭებათ ახ.წ. 44 წლის შემდეგ. 

ნაშრომში გაანალიზებულია სამეცნიერო  ლიტერატურაში  პილატეს წარმომავლობის 

შესახებ არსებული სხვადასხვა თვალსაზრისი, რომლებშიც აქცენტი, სავსებით 

სამართლიანად მის ოჯახის სახელზე (nomen) კეთდება, რადგან რომაული ონომასტიკა 

მნიშვნელოვან მასალას გვაწვდის საკვლევი საკითხის შესწავლისათვის. პილატეს პირადი 

სახელი (praenomen) უცნობია. მეტსახელი (cognomen) Pilatus, მკვლევართა ნაწილის აზრით, 

პილოსიდან (ბერძნ. πῖλος – pilos) (ქუდი) უნდა მოდიოდეს. პილოსს ძველ რომში 

გააზატებული მონები ატარებდნენ. ჩვენი აზრით, თუ ამ ჰიპოთეზას გავყვებით, იქიდან 

გამომდინარე, რომ რომში გათავისუფლებული მონები თავიანთი ძველი პატრონის კერძო და 

საგვარეული სახელს იღებდნენ, ხოლო თავის სახელს როგორც მეტსახელს ისე  ატარებდნენ, 

გამოდის რომ პილატეს ოჯახის სახელიც Pontius თავისი ყოფილი პატრონის ოჯახის 

სახელიდან უნდა მომდინაეობდეს.  მეცნიერთა ნაწილი ვარაუდობს, რომ Pilatus ლათინური  

pilum-იდან (შუბი) მომდინარეობს და არ გამორიცხავენ, რომ პილატემ მეტსახელი შესაძლოა 

რომის არმიაში სამსახურის დროს გამოჩენილი მამაცობისათვის მიიღო.  ზოგადად პილატეს 

ოჯახის სახელი Pontius რომის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მცხოვრებ საბინების ტომს 

უკავშირდება. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ პილატეს ოჯახის სახელი Pontius აპოკრიფულ 

ლიტერატურაში მცირეაზიის ოლქს - პონტოს უკავშირდება და რომ პილატე რიგ ენებზე 

თარგმანში (ქართული, საეკლესიოსლავური...) მოიხსენიება პონტოელად და არა პონტიუსად. 

მათეს სახარებაში მოხსენიებულია პილატეს მეუღლე კლავდია პროკულა (სახარებაში 

სახელი არ ფიგურირებს). იქიდან გამომდინარე, რომ რომში ქალების სახელი მათი ოჯახის 

სახელიდან  მომდინარეობდა,  კლავდია პროკულა იულიუს-კლავდიუსების გვართან 

შეგვიძლია დავაკავშიროთ. იგი ბერძნული, კოპტური და ეთიოპური ქრისტიანული 

ეკლესიების მიერ წმინდანად არის შერაცხული. 

 

მარიკა მშვილდაძე 

ფლავიუსებისა და ანტონინუსების საიმპერატორო გვართან დაკავშირებული ნივთები 

მცხეთის #14 მდიდრული აკლდამიდან 

 

ისტორიული ფაქტების შეჯერების შედეგად დგინდება, რომ ახ.წ. პირველ საუკუნეებში 

იბერია საკმაოდ ძლიერი ქვეყანა იყო, რომელსაც რომის იმპერატორებიც კი უწევდნენ 

ანგარიშს. იბერია რომის მოკავშირეა. ორივე ქვეყანას ერთმანეთის მიმართ საკუთარი ქვეყნის 

ინტერესებიდან გამომდინარე, მოკავშირეობის საკუთარი მიზეზი  გააჩნდა. იბერიის მეფეები 

მოქნილ პოლიტიკას აწარმოებდნენ. წერილობითი წყაროები და საქართველოში უკანასკნელ 

წლებში გამოვლენილი არტეფაქტები გვიჩვენებენ, თუ რა მაღალ დონეს მიაღწია I-III სს-ში 

ქართლის მმართველი წრეების რომაულ სამყაროსთან ურთიერთობამ. ეს ფაქტი ნათლად 

აისახა სვეტიცხოვლის #14 სამარხში დაფიქსირებულ ნივთებზე. 

ნაშრომში შესწავლილია 2001 წელს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძრის ჩრდილო-

აღმოსავლეთ კედელთან დაფიქსირებულ მდიდრულ აკლდამაში (სამარხი #14,  თარიღდება 

ახ. წ. III ს-ით) აღმოჩენილი ნივთები:  1. მონეტა-საკიდები ოქროსი ფაუსტინა უმცროსისა და 

ლუცილას გამოსახულებით;  2. საკიდი ოქროსი, ოვალურ ჩარჩოში ჩასმულია ქალის 

პორტრეტული გამოსახულებიანი ქალცედონის ბიუსტი, რომელიც გრეხილი ოქროს 

ყელსაბამითაა შეკრული. ქალს დანაოჭებული ქიტონი (?) მოსავს. თმის ვარცხნილობა 

სარდიონისაა;  3. საკიდი ოქროსი (ორი ცალი), ყუნწიან ბუდეში ჩასმულია სარდინისაგან 

დამზადებული ბავშვის პორტრეტული ბიუსტი. ზემოაღნიშნული მასალა გაანალიზებულია 

ისტორიულ ჭრილში. 

მცხეთის #14 სამარხში აღმოჩენილი ნივთები მჭიდრო კავშირშია რომის საიმპერატორო 

ფლავიუსებისა და ანტონინუსების გვართან, რის ნათელ დადასტურებად შეგვიძლია 



13 
 

მივიჩნიოთ ჩვენ მიერ ზემოთ მოყვანილი მასალა. 

მონეტა-საკიდები ოქროსი ფაუსტინა უმცროსისა და ლუცილას გამოსახულებით, ჩვენი 

აზრით, საკიდი-მედალიონებია, რომლებიც იმპერატორის მიერ  ჯილდოს სახით 

გადაეცემოდათ ლეგიონერებს განსაკუთრებული სამხედრო მამაცობისათვის ან 

იმპერატორთან დაახლოებულ თანამდებობის პირებს ერთგული სამსახურისათვის. სწრედ 

რომის იმპერატორთან დაახლოებული პირი უნდა ყოფილიყო აკლდამაში დაკრძალული 

„დედოფალი ულპია“,  რომელსაც გარკვეული დამსახურების გამო გადაეცა ორი საკიდი-

მედალიონი. მედალიონები უნდა დამზადებულიყო 182/3 წლამდე, ლუცილას 

გარდაცვალებამდე. 

კამეო-საკიდები, უფრო სწორი იქნებოდა გვეთქვა, მინიატურული სკულპტურა-საკიდები 

(სამივე სკულპტურა: ქალისა და ორი ბავშვის) ხელოვნების ნიმუშებად შეგვიძლია 

მივიჩნიოთ. ამ ფორმის სკულპტურები არც თუ ისე ბევრია  აღჩენილი მსოფლიოში. ასეთი 

ბიუსტებით ირთვებოდა ოქროს გვირგვინები, ისინი მაგრდებოდა მედალიონებში, 

შედარებით დიდი ზომების ისმებოდა რომაული ლეგიონების ბანერებზე. 

გამოსახულების სტილისა და ფრმის მიხედვით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მინიატურულ 

სკულპტურა-საკიდზე გამოსახული ქალბატონი ფალავიუსების ან ულპიუსის საიმპერატორო 

გვარის წარმომადგენელი ქალბატონი შეიძლება იყოს. ბავშვის მცირე ზომის პლასტიკის 

ნიმუშები (ორი ცალი) არ უნდა წარმოადგენდეს „ამურების“ გამოსახულებებს. ჩვენი აზრით, 

ამურის სახით საიმპერატორო გვარის წარმომადგენლის გარდაცვლილი შვილებია 

გამოსახული (არ არის გამორიცხული, რომ ესენი ლუცილას გარდაცვლილი შვილები   

Aurelia Lucilla  და Lucius Verus  უმცროსია). 

 

მარიკა მშვილდაძე 

საქართველოს ტერიტორიაზე აღნიჩენილი გვიან ანტიკური ხანის რომაული მედალიონების 

შესწავლის საკითხისათვის 

 

ანტიკურ პერიოდში მედალიონები ფართოდ იყო გავრცელებული რომის იმპერიაში. 

მედალიონები არც ანტიკური პერიოდის  ქართული სინამდვილისთვის იყო უცხო. 

საქართველოს ტერიტორიაზე არაერთი მედალიონია აღმოჩენილი. ნაშრომში 

გაანალიზებულია მედალიონების არსი და დანიშნულება, შესწავლილია ბიჭვინთაში, 

მცხეთასა და სოფ. გონიოსთან აღმოჩენილი გვიან ანტიკური ხანის  მედალიონები.   

ბიჭვინთის ტერიტორიაზე აღმოჩენილია რომაული მონეტებისაგან დამზადებული სამი 

მედალიონი, რომელთა შორისაც ერთი საკიდი-მედალიონია (პიტიუნტის სამაროვნის 

ტერიტორია, #03-5 კირხსნარიანი ორმო სამარხი. სამარხი ახ.წ. IV ს-ით თარიღდება. ჩვენი 

აზრით, სამარხი შესაძლებელია ქალს ეკუთვნოდეს და ახ.წ. III ს-ით დათარიღდეს). ეს არის 

ვერცხლის მონეტა _ კესარიული დიდრაქმა (ახ.წ. II ს-ის დასასრული) (სურ.11). ორი 

მედალიონი აღმოჩენილია კასტელუმის ტერიტორიაზე XX ს-ის 60-იან წლებში.  ერთი 

მათგანი ბრინჯაოსია და მოჭრილია თრაქიის ქალაქ პაუტალიაში. ანტონინუს პიუსისა და 

ქალაქის მმართველის პომპეიუს ვოპისკუსის სახელზე. ხოლო მეორე მედალიონი 

სპილენძისაა და რომის ზარაფხანაშია მოჭრილი ლუცილას სახელით. ორივე მათგანი ახ.წ. II 

საუკუნით თარიღდება.  ბიჭვინთის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი მედალიონები რომის 

ლეგიონერების კუთვნილებადაა მიჩნეული. რაც მეცნიერთა ნაწილის აზრით, მონეტის 

ტარების მოდასთან და რელიგიურ რწმენა-წარმოდგენებთან არის დაკავშირებული.  კვლევის 

შედეგად ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ბიჭვინთის #03-5 სამარხში აღმოჩენილი 

ვერცხლის საკიდი-მედალიონი არ არის გამორიცხული ჯილდოს ხასიათისა ყოფილყო. 

კასტელუმის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ორი მედალიონიდან ერთი _ თრაქიის ქალაქ 

პაუტალიაში მოჭრილი ბრინჯაოს მართლაც მემორიალური ხასიათისა უნდა იყოს, რომელიც 
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სავაჭრო-ეკონომიკური გზით იყო შემოსული ბიჭვინთაში.  ხოლო რომის ზარაფხანაში 

ლუცილას სახელზე მოჭრილი სპილენძის მედალიონი, ჩვენი აზრით, შესაძლებელია 

ჯილდოს წარმოადგენდეს, რომელიც პიტიუნტში დისლოცირებულ რომის XV (Apollinaris)  

ლგიონის ლეგიონერს ჯილდოს სახით გადაეცა იმპერიის წინაშე დამსახურებისათვის.  

მცხეთაში 2001 წელს მდიდრულ აკლდამაში (სამარხი #14, თარიღდება ახ. წ. III ს-ით.) 

აღმოჩენილი რომში მოჭრილის ორი ოქროს საკიდი-მედალიონი _ ფაუსტინა უმცროსისა 

(125/130-175) და მისი ქალიშვილის ლუცილას (149-182) ოქროს აურეუსები (სურ. 14,15), ჩვენი 

აზრით, საკიდი მედალიონ-ფალერებია და  ჯილდოს სახით იქნა გადაცემული სამარხში 

დაკრძალული ქალბატონი  ულპიასათვის რომის იმპერატორის მიერ, რომლებიც, ჩვენი 

აზრით, უნდა დამზადებულიყო 182/3 წლამდე, ლუცილას გარდაცვალებამდე. 

რაც შეეხება გონიოს ოქროს მედალიონს, რომელიც აღმოჩნდა 1974 წ. აფსაროსის ციხესთან 

ახ.წ. I-II სს-ით დათარიღებულ მდიდრულ განძში (გონიოს განძი), ჩვენი აზრით, 

მედალიონზე არსებული გამოსახულიების მიხედვით (ღვთაება ჰელიოსი), რელიგიური 

ხასიათისაა და  მფლობელის რელიგიური ორიენტაციის მაჩვენებელად შეიძლება 

ჩაითვალოს. 

 

მარიკა მშვილდაძე 

მხედრის იკონოგრაფიული გამოსახულებები საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილ 

გლიპტიკის ნიმუშებზე 

 

საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი მხედრისგამოსახულებიანი გემების 11 

ეგზემპლარია (4 მცხეთა, 5 ურბნისი, 1 ქუთაისი 1 ჟინვალი) ცნობილი. გვიანანტიკურ ხანაში 

მხედრის გამოსახულება საკმაოდ იყო გავრცელებული. აღნიშნულ სიუჟეტს ვხვდებით 

სხვადასხვა რელიეფებზე, სასანთლეებზე... რაც როგორც აღმოსავლურ ღვთაებებს (მენი, 

მითრა, მითრა-საბაძიოსი...), ისე თრაკიელი მხედრის კულტს უკავშირდება.  

 გვიანანტიკურ ხანაში არსებული რელიგიური სტუაციისა და საქართველოს ტერიტორიაზე 

აღმოჩენილი მხედრისგამოსახულებიანი გემების შესწავლის შედეგად, მივედით იმ 

დასკვნამდე, რომ მიუხედავად იკონოგრაფიული მსგავსებისა, ზემოაღნიშნულ გემებზე 

გამოსახული სიუჟეტები ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავდება.  

ჩვენი აზრით, მცხეთის სარდიონის ინტალიოებზე (სურ. 10,11,12,13) წარმოდგენილი 

მხედარი სინკრეტული ღვთაებაა, რომელიც გვიან ანტიკური ხანისათვის დამახასიათებელი 

რელიგიური სინკრეტიზმის შედეგად, მისი სხვა ღვთაებებთან  შერწყმის მაჩვენებლად 

მიგვაჩნია და არა მითრად. რისი მტკიცების საშვალებასაც გვაძლევს რამდენიმე მიზეზი. მათ 

შორის: 1. მცხეთის გემებიდან არცერთს მითრას, მენისათვის... დამახასიათებელი 

ატრიბუტები (მითრა _ ხარი, ლომი, გველი, ყორანი და მამალი. მენი _ ნამგალა მთვარე, 

ფიჭვის გირჩი...) არ არის წარმოდგენილი; 2. არც ერთ მათგანს ამ ღვთაებებისათვის 

დამახასიათებელი ფრიგიული ქუდი არ ახურავს. სამივე ინტალიოზე მხედარი დაბალი 

თავსაბურავით  _ ორი სხივანა, ხოლო ერთი ნახევრადსხივანა  ქუდით არის გადმოცემული...; 

3.  სამარხეული ინვენტარის მიხედვით, გემები ქალის კუთვნილბას წარმოდგენს, რაც ძნელი 

წარმოსადგენია მითრასთან დაკავშირებით...  

ურბნისის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი მინისა (სურ. 14,15,16,17) და ჟინვალის სარდიონის 

ინტალიოებზე (სურ.20) წარმოდგენილია ადგილობრივი მხედრის კულტი. ურბნისის მინის 

ინტალიოებზე გამოსახულ მხედარს ტრაპეზუნტის მონეტებზე გამოსახულ ღვთაებასთან, 

იკონოგრაფიულ დეტალებში განსხვავების გამო, ვერ დავაკავშირებთ. ურბნისისა (სურ.18) და 

ქუთაისის (სურ.19) სარდიონის ინტალიოზებზე გამოსახული მხედარი, ისევე როგორც 

მცხეთის სარდიონის გემაზე გამოსახული მხედარი სინკრეტული ღვთაებაა, რომელიც ასევე 

გვიან ანტიკური ხანისათვის დამახასიათებელი რელიგიური სინკრეტიზმის შედეგად, მისი 
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სხვა ღვთაებებთან  შერწყმის მაჩვენებლად მიგვაჩნია. ერბნისის, ქუთაისისა და ჟინვალის 

გემებზე გამოსახული მხედარი სტილისტურად ახლო მსგავსებას პოულობს მცხეთის 

ტერიტორიაზე აღმოჩენილ გემებზე წარმოდგენილი მხედრის გამოსახულებებთან... 

საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილ გემებზე არსებული სიუჟეტების შესწავლის 

შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ქართული წარმართული ღვთაებათა პანთეონი თავს 

ვერ დააღწევდა იმ რელიგიურ სინკრეტიზმს რომელიც ელინისტური ხანიდან მოყოლებული 

არსებობდა ანტიკურ სამყაროში. საქართველოს ტერიტორიაზე  პირველად გავრცელებას 

იწყებს ადგილობრივ ნიადაგზე წარმოქმნილი მხედრის კულტი   _ ცხენზე ამხედრებული 

მხედრის გამოსახულება (ახ.წ. I-II სს.), რომელიც დროთა განმავლობაში სინკრეტიზაციას 

განიცდის ასტრალურ ღვთაებებთან და იქმნება ადგილობრივ ნიადაგზე წარმოშობილი 

სინკრეტული ღვთაება, რომელიც შესაძლოა პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე ერთ-

ერთ წარმმართველ ადგილს იკავებს ქვეყნის რელიგიურ პანთეონში. ზემოაღნიშნულიდან 

გამომდინარე, არ არის გამორიცხული, რომ გემები, რომლებზეც აღნიშნული ღვთაებაა 

გამოსახული, ადგილობრივ ნაწარმს წარმოადგენდეს. 

 

თეა წითლანაძე 

XVI საუკუნის მეორე ნახევრის ფრანგული წყაროები საქართველოს შესახებ 

 

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია ე. შარიეს სამი ფრანგულენოვანი რელაციის სრულად 

შემოტანა ქართულ ისტორიოგრაფიაში. იგი ეკუთვნის კონსტანტინოპოლში მყოფ ფრანგ 

დიპლომატს ჟუიეს. ამ სამი საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციის შემცველი წერილების, 

მეცნიერული მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, რომ იგი ეკუთვნის იმ პირს, ვინც უშუალო 

ინფორმატორისაგან იღებდა ცნობებს. ასევე, რამდენადაც XVI საუკუნის საქართველოს 

საშინაო და საგარეო პოლიტიკურ მდგომარეობაზე, თანადროული ქართული ნარატიული 

წყაროები ფაქტობრივად არ მოგვეპოვება, წარმოდგენილი დოკუმენტების მნიშვნელობა 

უფრო იზრდება. წერილის ავტორი, უდავოა, კარგად ერკვევა ირან-ოსმალეთს შორის 1578 

წელს დაწყებული ომის პოლიტიკურ პერიპეტიებში, რომელსაც როგორც ზოგადი, ასევე 

განსაკუთრებით კი საქართველოს ისტორიისათვის, დიდი მნიშვნელობა აქვს.  

ირან-ოსმალეთის ომის მსვლელობის ყოველ მომენტში კარგად გარკვეული ფრანგი 

დიპლომატის ცნობებს, როგორც ზოგადად ისტორიისათვის, განსაკუთრებით კი 

საქართველოს ისტორიისათვის, დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან სწორედ ამ ხანებში 

ქართველები ძალიან აქტიურად მონაწილეობდნენ ოსმალეთის წინააღმდეგ ომში. 

დიპლომატის ხელიდან გამოსული ფაქტობრივი მასალა ფასდაუდებელია XVI საუკუნის 

უკანასკნელი მეოთხედის საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკური ვითარების 

გასათვალისწინებლად. ეს წყაროები საშუალებას გვაძლევს შევუჯეროთ იგი თანადროულ 

ევროპულ თუ თურქულ ენაზე არსებულ წყაროებს და სინამდვილე დავადგინოთ. ასევე 

თვალი მივადევნოთ, თუ როგორი კუთხით წარმოჩნდა თავისუფლებისათვის მებრძოლი 

საქართველო ევროპულ სამყაროში. 

 

თეა ქარჩავა 

აღმოსავლეთში ინგლისელთა სავაჭრო და დიპლომატიური მიზნებისა და საქართველოს 

ისტორიის ზოგიერთი საკითხის დაზუსტებისთვის 

 

სტატია ევროპა-აღმოსავლეთის ურთიერთობის რეალიების ფონზე, ინგლისელთა სპარსეთსა 

და სამხრეთ კავკასიაში ვიზიტების დიპლომატიური  და სავაჭრო მოტივების გაანალიზების 

მცდელობაა  აგრეთვე, მისი, როგორც ნეიტრალური ავტორის ცნობების ქართულ და 

სპარსულ წყაროებთან შეჯერებით, საშუალება გვეძლევა დავაზუსტოთ ქართული 
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ისტორიოგრაფიისთვის რიგი საკამათო საკითხები. დიდმა გეოგრაფიულმა აღმოჩენებმა, 

რამაც შემდგომში ძირეულად შეცვალა ევროპულ სახელმწიფოთა სოციალურ-ეკონომიკური 

და მენტალური განვითარება; ასევე, ოსმალთა სახელმწიფოს თვალშისაცემმა ექსპანსიამ, 

ადრეული ახალი პერიოდის ევროპისთვის ერთ-ერთი პრობლემატური საკითხი დააყენა 

დღის წესრიგში: ამ ახალ რეალობასთან კონფრონტაცია ან კიდევ თანამშრომლობა. 

ამავდროულად, მომხდარმა კატაკლიზმებმა ძალიან გაამძაფრა ეკონომიკური ინტერესი, 

რამაც ევროპულ ქვეყნებში სხვადასხვა მიმართულებით სავაჭრო-სამიმოსვლო გზებისა და 

ბაზრების მანამდე არნახული მოპოვების სურვილი გამოიწვია. 

რუსეთში ფეხის მოკიდების შემდეგ  „მოსკოვიის კომპანიის“ წარმომადგენლებმა 1558-1581 

წლებში აღმოსავლეთში 7 ვიზიტი განახორციელეს. მათგან ერთი – შუა აზიაში და ექვსი კი – 

სეფიანთა სპარსეთში შედგა. ინგლისელები საოცარი ინტენსივობით შეეცადნენ ამ 

მიმართულებით გზის გაკვალვას და ცნობებიც საინტერესო დატოვეს, როგორც სეფიანთა 

სპარსეთზე ისევე ამ სახელმწიფოს გავლენის ქვეშ მყოფ სამხრეთ კავკასიის ხალხებზე; ამ 

უკანასკნელთა სპარსეთთან და ოსმალეთთან, ასევე მოსკოვის სახელმწიფოსთან 

ურთიერთობაზე, შიდა ეკონომიკურსა და პოლიტიკურ მდგომარეობაზე და სხვა. თუმცა, 

გამომდინარე ქართული სახელმწიფოების იმ კონკრეტული პოლიტიკური ვითარებიდან,   

სპარსეთსა და სამხრეთ კავკასიაში ინგლისელთა განხორციელებული მოგზაურობიდან  

პირველ რიგში, ენტონი ჯენსკინსონისეული  ჩანაწერები იპყრობს. მისი რელაციონი, 

რომელიც ერთი ამოსუნთქვით იკითხება, ნათლად წარმოაჩენს ინგლისელი სავაჭრო 

აგენტების მოგზაურობების საკმაოდ ფართო პროფილს, მათ დიპლომატიურ მოქნილობასა 

და პოლიტიკური ვითარების წვდომას, რაც კარგად გამოჩნდა ჯენსკინსონის საუბრებში არა 

მარტო ყველა იმ პირთან, ვისაც შეხვდა მოგზაურობისას, არამედ, განსაკუთრებით, მის 

მოქმედებებსა და საუბარში შაჰთან აუდიენციის დროს. მეტად საგულისხმოა, რომ მის 

თვალს ამ დროს არ გამორჩა შაჰის კარზე ოსმალთა ელჩობის მიზნები და მიღწეული 

შედეგები; არც მისი ვიზიტისადმი მათი მკვეთრად ნეგატიური დამოკიდებულება გამოეპარა 

და არც ის ხელშემშლელი ფაქტორები, რაც არსებობდა სეფიანი შაჰისგან სავაჭრო 

პრივილეგიების მოპოვებისას. იგივე ითქმის შაჰის ქვეშევრდომ შირვანელ თუ ქართველი 

მეფეებთან კონტაქტის, ამ ქვეყნების პოლიტიკური ვითარების შეფასებისა და საგარეო 

კავშირების გაბმის მცდელობების მიმართულებით. ისევე როგორც დანარჩენი 

მოგზაურობების მონაწილეთა, გამჭრიახი თვითმხილველის – ენტონი ჯენკინსონის 

ცნობებშიც ძალიან კარგად ჩანს ის ინტერესიც, რასაც, თავის მხრივ,  სეფიანების 

ხელისუფლება იჩენს ევროპული სახელმწიფოებისა და რუსეთის სახელმწიფოს 

პოლიტიკური კურსის მიმართ, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდა სამხრეთ კავკასიის 

სახელმწიფოების ბედ-იღბალზე.  საკამათო არაა, რომ XVI საუკუნე საქართველოსთვის 

საკმაოდ მძიმე პერიოდია, როცა ნაწილებად დაშლილი ქვეყანა, თურქ-ოსმალებისა და 

სეფიანთა გავლენების არეალში მოქცეული, თვითგადარჩენისთვის იბრძოდა. შესაბამისად, 

ამ მხრივ თანადროული ქართული წყაროებით ნაკლებად ვართ განებივრებულები, ამიტომ 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ჩვენთვის ყველა ის ცნობა იძენს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის 

წარსულში მომხდარ მოვლენების რეკონსტრუქციისთვის და სურათის ფართო ჭრილში 

დანახვისთვის გამოგვადგება. 

 

მერაბ კალანდაძე 

ინგლისში სამრეწველო გადატრიალების შესწავლა საქართველოში 

 

ნაშრომში განხილულია ინგლისში სამრეწველო გადატრიალების შესწავლა საქართველოში. 

მას გააჩნია ქართული კონტექსტი და საქართველოში ამ საკითხის შესწავლის პირველი 

მცდელობას წარმოაადგენს. 
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მერაბ კალანდაძე 

აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის გახსენება 

 

ნაშრომი წარმოადგენს მოგონებებს აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძეზე. 

 

მერაბ კალანდაძე 

ინდუსტრიული ცივილიზაციის ძირითადი ეტაპები 

 

სტატიის ავტორი კატეგორიულად გმობს მარქსისტულ პერიოდიზაციას და გვთავაზობს 

ცივილიზაციურ მოდელზე გადასვლას. ეს არის ევროპული პერიოდიზაციის რეანიმაცია. 

 

მერაბ კალანდაძე 

ისტორიკოსი გურანდა ჭოხონელიძე-იოსელიანი (1938-2006) 

 

ნაშრომი წარმოადგენს სტატიას ისტორიკოს გურანდა ჭოხონელიძე-იოსელიანზე. 

 

მერაბ კალანდაძე, თამარ ანთაძე 

კარდინალ რიშელიეს ცხოვრებისა და მოღვაწეობის საეტაპო მოვლენები 

 

სტატიას გააჩნია შემეცნებითი დანიშნულება და ყურადღებას ამახვილებს კარდინალი 

რიშელიეს მოღვაწეობის საკვანძო საკითხებზე. ვრცლად მიმოიხილავს საკითხის 

ისტორიოგრაფიას. 

 

თამარ ანთაძე 

სამრეწველო გადატრიალების პოპულარიზაციის ერთი მცდელობა 

 

ნაშრომი ეხება ერთ უცნობ წიგნს სამრეწველო გადატრიალებაზე, რომელიც სრულიად 

მივიწყებული იყო და პირველად არის შემოტანილი სამეცნიერო მიმოქცევაში. 

 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 
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№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 თეიმურაზ 

პაპასქირი 

The Japanese 

Question at the 

Potsdam 

Conference 

Dialogue between 

Georgia and 

Japan. Exploring 

the History and 

Future of 

Scientific and 

Cultural 

Exchange. June 

28-29, 2017, 

Tbilisi State 

University. 

Proceedings. 

ტოკიო, იაპონია გვ. 70-79. 

2 თეიმურაზ 

პაპასქირი 

Fake History as a 

Tool of Russian 
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2299-2421 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

თეიმურაზ პაპასქირი 

იაპონიის საკითხი პოტსდამის კონფერენციაზე 

 

იაპონიის საკითხი ერთ-ერთ იმ მცირერიცხოვან პრობლემას განეკუთვნებოდა, რომლის ღია 

განხილვასაც არ ჰქონია ადგილი „დიდი სამეულის“ – სსრ კავშირის ლიდერის იოსებ 

სტალინის, აშშ-ს პრეზიდენტ ჰარი ტრუმენის და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრის 

უინსტონ ჩერჩილის პოტსდამის (ბერლინის) კონფერენციის პლენარული სხდომების დროს. 

მიუხედავად ამისა, სწორედ იაპონიის საკითხი იქცა იმის ერთ-ერთ ნიშნად, რომ აშშ-ს და-

მოკიდებულება საბჭოთა კავშირის მიმართ იცვლებოდა და რომ პრეზიდენტი ჰარი ტრუმენი 

უფრო მკაცრ საგარეო პოლიტიკას გაატარებდა ამ მიმართულებით. 24 ივლისს ტრუმენმა 

კერძო საუბარში სტალინს გაანდო ინფორმაცია, რომ აშშ-ს გააჩნდა ბომბი, რომლის „და-

მანგრეველი ძალა ბევრად აღემატებოდა ყველა მანამდე არსებულს“ და რომ ამერიკელები მას 

იაპონიის წინააღმდეგ მალე გამოიყენებდნენ. ეს იყო ბირთვული დიპლომატიის გამოყენების 

პირველი მცდელობა. ტრუმენი და ჩერჩილი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ამ საუბარს. 

ჩერჩილი უნდა დაკვირვებოდა სტალინის რეაქციას, რათა გაერკვიათ, მუშაობდა თუ არა სსრ 

კავშირი ბირთვული ბომბის შექმნაზე. სტალინს ერთი წამითაც არ უგრძნობინებია 

ტრუმენისათვის, რომ მიხვდა, თუ რა ტიპის იარაღზე იყო საუბარი. პირიქით, მან „კმა-

ყოფილებაც კი გამოხატა“ და იმედი გამოთქვა, რომ აშშ „კარგად გამოიყენებდა ახალ იარაღს 

იაპონელების წინააღმდეგ“. ამგვარად, იაპონიის საკითხის განხილვა პოტსდამში სტალი-

ნისათვის გარკვეული წარმატებით დასრულდა, ვინაიდან სტალინის რეაქციამ (უფრო სწო-

რად, რეაქციის არქონამ) ამერიკელები და ბრიტანელები დაარწმუნა, რომ საბჭოთა კავშირი 

ძალიან ჩამორჩენილი იყო ატომური ბომბის შექმნის საქმეში. უფრო მეტიც, ამ შეხვედრამ 

იქონია გარკვეული გავლენა ამერიკელი ექსპერტების შეფასებებზეც, რომლებიც თვლიდნენ, 

რომ სსრ კავშირი ბირთვულ ბომბს ვერ შექმნიდა XX ს. 50-იანი წლების შუახანებამდე. გარდა 

ამისა, მან პრაქტიკულად აიძულა ამერიკელები, ფორმალური თხოვნით მიემართა სსრ კა-

ვშირისათვის იაპონიის წინააღმდეგ ომში ჩასაბმელად, რისი სურვილიც ტრუმენს უკვე 

ნამდვილად არ ჰქონდა.  

 

თეიმურაზ პაპასქირი 

ყალბი ისტორია, როგორც რუსული პროპაგანდის იარაღი 

 

ისტორიის ფალსიფიკაცია უხსოვარი დროიდან იწყება. პირველი დაფიქსირებული 

მცდელობები უძველესი წარწერების გაჩენასთან ერთად გვხვდება. იმ დროს ეს იყო უბრა-

ლოდ მეფეთა მიღწევების ჰიპერბოლიზაცია მათი ღმერთებთან გათანაბრების მიზნით. 

დროთა განმავლობაში მეთოდები იხვეწებოდა, მიზნები უფრო კომპლექსური და შედეგები 

უფრო მნიშვნელოვანი ხდებოდა. ისტორიის ფალსიფიკაცია განსაკუთრებით შესამჩნევი 

გახდა საბჭოთა კავშირში, სადაც ლიდერების გულის მოსაგებად წყაროების ნაწილის 

რედაქტირება ხდებოდა. სსრ კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთში მდგომარეობა შეიცვალა, 

მაგრამ, როგორც დღეისათვის ნათელი ხდება, ეს იყო მხოლოდ დროებითი მოვლენა. 

პუტინის მმართველობის წლებში რუსეთის ხელისუფლებამ ისტორიის ფალსიფიკაციასთა 

ბრძოლა ორიგინალური ხერხით სცადა. მან დაიწყო ისტორიის თავისი ვერსიის ლობირება, 

რომელიც ხშირად იმდენად დამახინჯებულია, რომ ის საერთოდ არ წარმოადგენს ისტორიას. 

დღეს პოპულარული ტერმინოლოგიის გამოყენებით, მას შეიძლება ვუწოდოთ „ყალბი (ცრუ) 

ისტორია“. 
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მოხსენება ეხება რუსული პროპაგანდის სამ მიმართულებას ყალბი ისტორიის მი-

მართულებით: 1. მეორე მსოფლიო ომის (დიდი სამამულო ომი რუსეთისთვის) ისტორია; 2. 

საქართველოს ისტორიული კუთხეების – აფხაზეთისა და შიდა ქართლის (ე.წ. სამხრეთ 

ოსეთი) ისტორია; 3. უკრაინის, განსაკუთრებით ყირიმისა და აღმოსავლეთ უკრაინის, 

ისტორია. 

მეორე მსოფლიო ომის ისტორია რუსული პროპაგანდის განსაკუთრებით მნიშვნელო-

ვან ნაწილად რჩება. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ არ მოხდება „დიდ სამამულო 

ომში მიღწეული „უდიდესი გამარჯვების“ მნიშვნელობის დამცრობა“. 2009 წელს რუსეთის 

ხელისუფლებამ შექმნა „რუსეთის ინტერესების საწინააღმდეგოდ ისტორიის ფალსიფიკაციის 

მცდელობებთან მებრძოლი საპრეზიდენტო კომისია“. აღნიშნული კომისია, არქივების 

გახსნისა და იქ ახალი დოკუმენტების მოპოვების ნაცვლად, იკრიბებოდა წელიწადში ორჯერ 

და თითქმის არაფერს აქვეყნებდა. მისი არსებობის პერიოდში სულ რამდენიმე სტატია იქნა 

დაწერილი, რომელთა უმრავლესობა დაბალი ხარისხის იყო, ზოგიერთი კი უბრალოდ 

ტყუილებით იყო სავსე (მაგალითად, ეჭვის შეტანა კატინის სასაკლაოს საბჭოთა 

ხელისუფლების მიერ მოწყობაში). შედეგად, 2012 წელს კომისია გაუქმებულ იქნა. 

აფხაზეთსა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებით ყალბი ისტორიის მთავარი მი-

ზანია იმის დამტკიცება, რომ ეს კუთხეები ისტორიულად საქართველოს შემადგენლობაში 

არასდროს ყოფილა. განსაკუთრებით ოდიოზური ნაბიჯები ამ მიმართულებით გადაიდგა 

2008 წელს, რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ, როდესაც გამოცხადდა, რომ „ერთიანი ოსეთი 

რუსეთის შემადგენლობაში შევიდა 1774 წელს“. ეს ტყუილი გამოყენებულ იქნა აფხაზეთისა 

და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის „დამოუკიდებლობის“ აღიარების პროცესში, თუმცა მისი სიყალბე 

იმდენად აშკარა იყო, რომ რუსმა ისტორიკოსებმა უარი თქვეს მის ღიად გამოყენებაზე. 

უკრაინასთან კავშირში რუსეთის მხრიდან ყალბი ისტორია ფართოდ და რამდენიმე მიმარ-

თულებით გამოიყენება: 1. უკრაინა არასდროს არ იყო სახელმწიფო; 2. ყირიმი ისტორიულად 

ეკუთვნის რუსეთს; 3. დონბასი და ლუჰანსკი ისტორიული ნოვოროსიის ნაწილები იყვნენ; 4. 

ჰოლოდომორი არ მომხდარა და ეს იყო უბრალოდ შიმშილობა, რომელსაც არ ჰქონია 

ხელოვნური ხასიათი და ის არ იყო მიმართული უკრაინელების, როგორც ერის წინააღმდეგ. 

ეს ოთხი პოსტულატი იოლი საპოვნია ოფიციალურ რუსულ ისტორიოგრაფიულ 

დისკუსიებში და მათი განხილვა შეიძლება მხოლოდ ყალბი (ცრუ) ისტორიის ჭრილში. 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1. მურმან პაპაშვილი რუსუდან დედოფლის 

საეკლესიო უნია-ქართული 

დიპლომატიის პირველი 

პრაქტიკა 

23 თებერვალი, გორი, გორის 

სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

2. მურმან პაპაშვილი თბილისის კათოლიკენი 

ჯულიო კრემონელის 

ცნობების მიხედვით (XVII 

საუკუნის 90-იანი წლები) 

5-7 ივნისი, თბილისი, 

სულხან-საბა ორბელიანის 

უნივერსიტეტი 

3. მურმან პაპაშვილი ქართულ-რომაული 

ეკლესიების „გაყრის“ დროისა 

13-14 ივნისი, თბილისი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 
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და უნიის პროცესის  

ახლებური   ინტერპრეტაცია 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

4. მურმან პაპაშვილი სულხან-საბა ორბელიანი 

ევროპეიზმის სათავესთან 

8 დეკემბერი, ქუთაისი, აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

5. მურმან პაპაშვილი მიქელ თამარაშვილის 

მეცნიერული მემკვიდრეობა 

19 დეკემბერი, თბილისი, 

საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია 

6. მურმან პაპაშვილი „დღემდე უცნობი წყარო 

ერეკლე I-ის ერთი 

დიპლომატიური აქტის    

შესახებ“ 

24 დეკემბერი, თბილისი, 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

7. ლევან გორდეზიანი სამხრეთ-დასავლეთ 

საქართველოს ეთნიკური 

სურათისთვის (ლურსმული 

ტექსტების მიხედვით) 

25-28 ივნისი, ბათუმი, 

ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

8. მარიკა მშვილდაძე ქურციკის გამოსახულებიანი 

საბეჭდავები ფიქრისგორის 

სამაროვნიდან 

13-14 სექტემბერი, თბილისი, 

თსუ 

9. მარიკა მშვილდაძე მხედრის იკონოგრაფიული 

გამოსახულებები 

საქართველოს ტერიტორიაზე 

აღმოჩენილ გლიპტიკის 

ნიმუშებზე 

26-29 სექტემბერი, თბილისი, 

თსუ 

10. თეა ქარჩავა მიქელე მემბრე და მისი 

ცნობების საქართველოს 

შესახებ 

13-14 ივნისი, თბილისი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

11. თეიმურაზ პაპასქირი ჰიტლერის გადაწყვეტილება 

საბჭოთა კავშირზე 

თავდასხმის შესახებ 

27 დეკემბერი, თბილისი, 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

12. ლეილა (ია) ხუბაშვილი იესოს საზოგადოების 

მისიონერული საქმიანობა 

ჩინეთში 

19 ნოემბერი, თბილისი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

13. ლეილა (ია) ხუბაშვილი იეზუიტთა ორდენის 

სასკოლო კანონი 

27 დეკემბერი, თბილისი, 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

14. ფატიმა შეყლაშვილი ახალგაზრდული 13-14 ივნისი, თბილისი, ივანე 
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ორგანიზაციები გერმანიაში 

XX საუკუნის 90-იან წლებში 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

15. ფატიმა შეყლაშვილი გერმანიის იმპერია და 

სამხრეთ-დასავლეთ აფრიკა 

27 დეკემბერი, თბილისი, 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

16. მერაბ კალანდაძე საქართველოში იაკობინთა  

მოღვაწეობის შესწავლის 

საკვანძო მომენტები 

13-14 ივნისი, თბილისი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

17. მერაბ კალანდაძე დიმიტრი უზნაძე ფრანგ 

განმანათლებლებზე 

23 თებერვალი, გორი, გორის 

სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

18. მერაბ კალანდაძე,  

თამარ ანთაძე 

ბენჯამინ ფრანკლინი 

ისტორიულ ლიტერატურაში 

17-19 მაისი, თბილისი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

19. მერაბ კალანდაძე,  

თამარ ანთაძე 

ანასტასია (ტასო) კასრაძე 

ისტორიკოსი და 

ბიბლიოგრაფი 

27 დეკემბერი, თბილისი, 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

20. თამარ ანთაძე ვარლამ ჩერქეზიშვილი 

ნაპოლეონ  III-ზე 

23 თებერვალი, გორი, გორის 

სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

21. თამარ ანთაძე ვარლამ ჩერქეზიშვილი 

ჯოზეფ ჩემბერლენზე და სერ 

ართურ ბალფურზე 

13-14 ივნისი, თბილისი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

22. ზაალ გოგენია „ესპანეთის საკითხი“ და 

საბჭოთა კავშირის პოზიცია  

1945-1946  წწ. 

 

13-14 ივნისი, თბილისი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

23. ზაალ გოგენია ესპანეთის რესპუბლიკისთვის 

საბჭოთა სამხედრო 

დახმარების საკითხი ნ. 

კრესტინსკის 9 აგვისტოს  

წერილის მიხედვით 

27 დეკემბერი, თბილისი, 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ანოტაცია 

 

მურმან პაპაშვილი 
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რუსუდან დედოფლის საეკლესიო უნია – ქართული დიპლომატიის პირველი პრაქტიკა 

 

მოხსენებაში არგუმენტირებულად იქნა დასაბუთებული, რომ რუსუდან დედოფლის ქართულ-

მართმადიდებელი და რომაულ-კათოლიკური ეკლესიის უნია, რომელიც მისი ინიციატივით 

დაიწყო, ნაკარნახევი იყო პოლიტიკური მიზნით.  ეკლესიათა გათიშვის (1054 წ.) შემდეგ ეს იყო 

პირველი შემთხვევა, როცა სქიზმაში არამონაწილე ქვეყანა აყენებდა უნიას მსოფლიო საეკლესიო 

კრების მოწვევის გარეშე. თანაც რუსუდან დედოფლისეული უნია ითვალისწინებდა მხოლოდ 

პაპის პრიმატის აღიარებას, რაზეც თანხმდებოდა წმინდა ტახტი. ეს უნიკალური მომენტი იყო ამ 

შემთხვევისათვის. 

 

მურმან პაპაშვილი 

თბილისის კათოლიკენი ჯულიო კრემონელის ცნობების მიხედვით (XVII საუკუნის 90-იანი 

წლები) 

 

მოხსენებაში წარმოდგენილი იქნა თბილისში კაპუჩინთა მისიონის პრეფექტის ჯულიო 

კრემონელის მიერ რომში 1691 წლის 28 ნოემბერს გაგზავნილი ვრცელი ანგარიშიდან ის 

ადგილები, საიდანაც  პირველად ვიგებთ, თუ როგორ მოხდა მისი ძალისხმევით თბილისის 

კათოლიკური ეკლესიის აღდგენა და განახლება. მასში დაწვრილებითაა აღწერილი, თუ ამ 

აღდგენა-განახლების შედეგად როგორ იქცა თბილისის კათოლიკეთა ეკლესია ქალაქის ერთ-ერთ 

უძვირფასეს არქიტექტურულ ძეგლად. ასევე პირველად ვიგებთ ქართლის მეფე გიორგი XI-მ და 

მისმა დივან-ბეგმა, (მთავარი მოსამართლე) თუ რა სახის მატერიალური დახმარება აღმოუჩინეს ამ 

ეკლესიის განახლებაში კათოლიკეებს. ასევე საინტერესოა ის ფაქტი, თუ როგორ ჩამოიტანა 

მოსკოვიდან ერთმა სომეხმა მღვდელმა ორი ახალი ზარი ამ ეკლესიისათვის. უფრო დიდ 

ინტერესს იწვევს თბილისის კათოლიკეთა ყოველდღიურობის შესახებ ავტორის რელეციებში 

ასახული ფაქტოლოგიური მასალა, რაც საკითხით დაინტერესებულ სპეციალისტებს კვლევის 

ფართო შესაძლებლობას მისცემს. 

 

მურმან პაპაშვილი 

ქართულ-რომაული ეკლესიების „გაყრის“ დროისა და უნიის პროცესის  ახლებური  

 ინტერპრეტაცია 

 

მოხსენებაში წარმოდგენილი იქნა რომაულ-კათოლიკურ ეკლესიასთან ქართულ 

მართლმადიდებელი ეკლესიის  „გაყრის“ დროისა და უნიის ახლებური ახსნა. ავტორი ძირეული 

არგუმენტების მოშველიებით შეეცადა დაემტკიცებინა, რომ 1054 წლის დიდმა „სქიზმამ“  

დააფიქსირა მხოლოდ ქრისტიანული ეკლესიის აღმოსავლურად და დასავლურად დაყოფა, ხოლო 

ბიზანტიურ და ლათინურ ეკლესიებს შორის საბოლოო განხეთქილების პროცესი 1204 წელს 

ჯვაროსნების მიერ კონსტანტინოპოლის დაპყრობით დასრულდა. ამ კონტექსტში ქართული 

ეკლესია, მართალია,  არ აღიარებდა „ფილიოკვეს“, არ ემორჩილებოდა რომის ეკლესიას, მაგრამ 

ინარჩუნებდა მასთან ლოიალურ დამოკიდებულებას და, ბერძნების მსგავსად,  არ კიცხავდა 

კათოლიკური ეკლესიის დოგმებსა და წეს-ჩვეულებებს. ამდენად, ქართული ეკლესიის რომაულ-

კათოლიკურ ეკლესიასთან  ზუსტად „გაყრის“  დათარიღება შეუძლებელია. ეს იყო პროცესი, 
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რომელიც პირობითად დაიწყო 1234 წლის შემდეგ და სავარაუდოდ დასრულდა  1329 წელს, როცა 

თბილისში დაარსდა კათოლიკური ეკლესია ლათინური იერარქიით. 

 

მურმან პაპაშვილი 

სულხან-საბა ორბელიანი ევროპეიზმის სათავესთან 

 

მოხსენებაში ავტორმა წყაროების ახლებური წაკითხზვის საფუძველზე ვრცლად წარმოადგინა 

საკვლევი თემა და დაასკვნა: ევროპული იდეის გენეზისი საქართველოში უკავშირდება სულხან-

საბა ორბელიანის სახელს. ქართველი ელჩი საქართველოს პროგრესს საფრანგეთთან 

კულტურულ-საგანმანათლებლო, ეკონომიკურ და სამხედრო-პოლიტიკურ ურთიერთბის 

დამყარებასა და განვითარებაში ხედავდა. 

 

მურმან პაპაშვილი 

მიქელ თამარაშვილის მეცნიერული მემკვიდრეობა 

 

მოხსენებაში ძირითადი ადგილი დაეთმო მიხეილ თამარაშვილის მეცნიერული მემკვიდრეობის 

შეფასებას წყაროთმცოდნეობითი, ახალი მეცნიერული მიმართულებებისა და თემების 

მონოგრაფიული შესწავლა-ანალიზის თვალსაზრისით. 

 

მურმან პაპაშვილი 

დღემდე უცნობი წყარო ერეკლე I-ის ერთი დიპლომატიური აქტის შესახებ 

 

მოხსენებაში წარმოდგენილ იქნა დღემდე უცნობი წყარო ერეკლე I-ის ერთი დიპლომატიური 

აქტის შესახებ. 

 

ლევან გორდეზიანი 

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნიკური სურათისთვის (ლურსმული ტექსტების მიხედვით) 

 

მოხსენების ანოტაცია ინდივიდუალურ ანგარიშში მოცემული არ არის. 

 

მარიკა მშვილდაძე 

მხედრის იკონოგრაფიული გამოსახულებები საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილ 

გლიპტიკოს ნიმუშებზე 

 

ჩვენი ინტერესისი საგანს წარმოადგენს ფიქრისგორას სამაროვნის ##119,127 სამარხებში 2016 წელს 

არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად აღმოჩენილი ორი მთლიანი ქვის (სარდიონი, ბრინკაო) 

საბეჭდავი ქურციკის გამოსახულებით (სამარხი #127,  ინვ.#139, სურ.:1,2; სამარხი #119, ინვ.#202, 

სურ.: 3,4,5). სასანური გემების სპეციფიკური ხასიათის გამო, მათი მხოლოდ სტილისტურ 

ანალიზზე დაყრდნობით თარიღის დადგენა საკმარისი არ არის. ამ მხრივ მნიშვნელოვან 

ინფორმაციას გვაწვდის სამარხეული კომპლექსები. ჩვენც ზემოაღნიშნული საბეჭდავების 

დასათარიღებლად განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ სამარხეულ კომპლექსებში 

აღმოჩენილი მასალის ანალიზსა და თარიღს. 

ფიქრისგორას ##119,127 სამარხებში აღმოჩენილი ქურციკის გამოსახულებიანი გლიპტიკური 
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ძეგლები დამზადებულია სასანური გლიპტიკისათვის დამახასიათებელი მთლიანი ქვის 

საბეჭდავების ორი ტიპისგან: 1. ე.წ. ელიფსური (ქვის) საბეჭდავები. ასეთ საბეჭდავების 

უმრავლესობას აქვს ნახვრეტი ზონრის გასაყრელად. ფიქრისგორის სამარხში აღმოჩენილი ამ 

ფორმის საბეჭდავი დამზადებულია სარდიონისაგან; 2. ლითონის საბეჭდავები, რომლებიც 

ძირითადად ვერცხლისა და ბრინჯაოსაგან არის დამზადებული... ზოგი 

გვერდებშებრტყელებული სფეროს ფორმისაა, ზოგი კონოიდური, რომელსაც ყოველთვის აქვს 

ნახვრეტი ზონრის გასაყრელად. ფიქრისგორის სამარხში აღმოჩენილი ამ ფორმის საბეჭდავი 

დამზადებულია ბრიჯაოსაგან. 

გამოსახულების სტილის, საბეჭდავის ფორმისა და სამარხეული ინვენტარის მიხედვით, #127 

ორმოსამარხში აღმოჩენილი სარდიონის საბეჭდავი (ინვ.#239, სურ.: 1,2) V-VI საუკუნეებით, ხოლო 

#119 ქვასამარხში დაფიქსირებული საბეჭდავი ბეჭედი (ინვ.#202, სურ.: 3,4,5) ახ.წ.  IV საუკუნით 

უნდა დათარიღდეს. 

 

მარიკა მშვილდაძე 

მხედრის იკონოგრაფიული გამოსახულებები საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილ 

გლიპტიკოს ნიმუშებზე 

 

საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი მხედრისგამოსახულებიანი გემების 11 ეგზემპლარია (4 

მცხეთა, 5 ურბნისი, 1 ქუთაისი 1 ჟინვალი) ცნობილი. გვიანანტიკურ ხანაში მხედრის 

გამოსახულება საკმაოდ იყო გავრცელებული. აღნიშნულ სიუჟეტს ვხვდებით სხვადასხვა 

რელიეფებზე, სასანთლეებზე... რაც როგორც აღმოსავლურ ღვთაებებს (მენი, მითრა, მითრა-

საბაძიოსი...), ისე თრაკიელი მხედრის კულტს უკავშირდება.  

 გვიანანტიკურ ხანაში არსებული რელიგიური სტუაციისა და საქართველოს ტერიტორიაზე 

აღმოჩენილი მხედრისგამოსახულებიანი გემების შესწავლის შედეგად, მივედით იმ დასკვნამდე, 

რომ მიუხედავად იკონოგრაფიული მსგავსებისა, ზემოაღნიშნულ გემებზე გამოსახული 

სიუჟეტები ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავდება.  

ჩვენი აზრით, მცხეთის სარდიონის ინტალიოებზე (სურ. 10,11,12,13) წარმოდგენილი მხედარი 

სინკრეტული ღვთაებაა, რომელიც გვიან ანტიკური ხანისათვის დამახასიათებელი რელიგიური 

სინკრეტიზმის შედეგად, მისი სხვა ღვთაებებთან  შერწყმის მაჩვენებლად მიგვაჩნია და არა 

მითრად. რისი მტკიცების საშვალებასაც გვაძლევს რამდენიმე მიზეზი. მათ შორის: 1. მცხეთის 

გემებიდან არცერთს მითრას, მენისათვის... დამახასიათებელი ატრიბუტები (მითრა _ ხარი, 

ლომი, გველი, ყორანი და მამალი. მენი _ ნამგალა მთვარე, ფიჭვის გირჩი...) არ არის 

წარმოდგენილი; 2. არც ერთ მათგანს ამ ღვთაებებისათვის დამახასიათებელი ფრიგიული ქუდი არ 

ახურავს. სამივე ინტალიოზე მხედარი დაბალი თავსაბურავით  _ ორი სხივანა, ხოლო ერთი 

ნახევრადსხივანა  ქუდით არის გადმოცემული...; 3.  სამარხეული ინვენტარის მიხედვით, გემები 

ქალის კუთვნილბას წარმოდგენს, რაც ძნელი წარმოსადგენია მითრასთან დაკავშირებით...  

ურბნისის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი მინისა (სურ. 14,15,16,17) და ჟინვალის სარდიონის 

ინტალიოებზე (სურ.20) წარმოდგენილია ადგილობრივი მხედრის კულტი. ურბნისის მინის 

ინტალიოებზე გამოსახულ მხედარს ტრაპეზუნტის მონეტებზე გამოსახულ ღვთაებასთან, 

იკონოგრაფიულ დეტალებში განსხვავების გამო, ვერ დავაკავშირებთ. ურბნისისა (სურ.18) და 

ქუთაისის (სურ.19) სარდიონის ინტალიოზებზე გამოსახული მხედარი, ისევე როგორც მცხეთის 

სარდიონის გემაზე გამოსახული მხედარი სინკრეტული ღვთაებაა, რომელიც ასევე გვიან 

ანტიკური ხანისათვის დამახასიათებელი რელიგიური სინკრეტიზმის შედეგად, მისი სხვა 

ღვთაებებთან  შერწყმის მაჩვენებლად მიგვაჩნია. ერბნისის, ქუთაისისა და ჟინვალის გემებზე 

გამოსახული მხედარი სტილისტურად ახლო მსგავსებას პოულობს მცხეთის ტერიტორიაზე 

აღმოჩენილ გემებზე წარმოდგენილი მხედრის გამოსახულებებთან... 

საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილ გემებზე არსებული სიუჟეტების შესწავლის შედეგად 
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შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ქართული წარმართული ღვთაებათა პანთეონი თავს ვერ დააღწევდა 

იმ რელიგიურ სინკრეტიზმს რომელიც ელინისტური ხანიდან მოყოლებული არსებობდა ანტიკურ 

სამყაროში. საქართველოს ტერიტორიაზე  პირველად გავრცელებას იწყებს ადგილობრივ 

ნიადაგზე წარმოქმნილი მხედრის კულტი   _ ცხენზე ამხედრებული მხედრის გამოსახულება (ახ.წ. 

I-II სს.), რომელიც დროთა განმავლობაში სინკრეტიზაციას განიცდის ასტრალურ ღვთაებებთან და 

იქმნება ადგილობრივ ნიადაგზე წარმოშობილი სინკრეტული ღვთაება, რომელიც შესაძლოა 

პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე ერთ-ერთ წარმმართველ ადგილს იკავებს ქვეყნის 

რელიგიურ პანთეონში. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, არ არის გამორიცხული, რომ გემები, 

რომლებზეც აღნიშნული ღვთაებაა გამოსახული, ადგილობრივ ნაწარმს წარმოადგენდეს. 

 

თეა ქარჩავა 

მიქელე მემბრე და მისი ცნობების საქართველოს შესახებ 

 

კვიპროსზე მცხოვრები ვენეციელის, მიქელე მემბრეს მიერ დატოვებული რელაციონი შაჰ თამაზის 

კარზე (1539-1541 წწ.) მისი მისიის შესახებ, ერთ-ერთი ყველაზე ინფორმატიული და 

ინდივიდუალური ევროპული წყაროა მე-16 საუკუნის სპარსეთის შესახებ. რელაციონის (ავტორის 

ამოცანა იყო დოჟის წერილი გადაეცა სეფიანი შაჰისთვის,  რათა მას მხარდაჭერა აღმოეჩინა 

ვენეციისა და მისი მოკავშირეებისთვის ოტომანების წინააღმდეგ)   უმეტესი ნაწილი ეხება 

სპარსული სამეფო კარისა და სეფიანი დიდებულების ყოველდღიურობის  აღწერას, თუმცა 

ქართული ისტორიოგრაფიისთვის მნიშვნელოვანებას იძენს მემბრეს  ნაშრომის, როგორც 

ჩვენთვის დღემდე უცნობი და უკვლევი წყაროს  ცნობები საქართველოს შესახებ. მემბრე რომელიც 

საქართველოს როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ ნაწილს გაივლის გზად, ტოვებს 

საგულისხმო ინფორმაციას გარემოს, ხალხის  (ყოფა)  შესახებ; გვაწვდის მათი გარეგნობის, 

ჩაცმულობის, სამხედრო აღჭურვილობის აღწერილობას; ეხება საქართველოს ისტორიის 

მტკივნეულ საკითხს – მონებით ვაჭრობას (ამ კუთხით ისეთ ინფორმაციას გვაწვდის, რაზეც 

მანამდე არც ერთი სხვა ევროპული ან ადგილობრივი წყაროდან ამაზე არაფერი გვსმენია); ქვეყნის 

შიდა დაპირისპირებებს და ა.შ. 

 

თეიმურაზ პაპასქირი 

ჰიტლერის გადაწყვეტილება საბჭოთა კავშირზე თავდასხმის შესახებ 

 

1940 წლის 18 დეკემბერს ადოლფ ჰიტლერმა ხელი მოაწერა დირექტივას №21, რომლითაც 

გენერალურ შტაბს დაევალა საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის გეგმის 

მომზადება. ეს ფაქტობრივად ნიშნავდა რომ გერმანიისა და სსრ კავშირის მოკავშირეობა მეორე 

მსოფლიო ომში დასასრულს უახლოვდებოდა. ამავე დროს, დაისმის კითხვა: რამ უბიძგა 

გერმანიის ფიურერს ასეთი გადაწყვეტილების მიღებისკენ? იყო ეს იძულებითი ნაბიჯი თუ მას 

თავიდანვე განზრახული ჰქონდა საბჭოთა კავშირზე თავდასხმა და მასთან კავშირი უბრალოდ 

ტაქტიკური მოსაზრებით გააფორმა. როგორც მოვლენების შესწავლამ ცხადყო, 1940 წლის 

ივლისამდე ჰიტლერს ასეთი სურვილი არ გააჩნდა და მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყო ამ 

მიმართულებით ფიქრი, რაც საბჭოთა კავშირმა 1939 წლის პაქტის საიდუმლო მუხლებით 

გათვალისწინებული პირობები ნაწილობრივ დაარღვია და რუმინეთს, შეთანხმებაში აღნიშნული 

ბესარაბიის გარდა, ბუკოვინა მოთხოვა. ბუკოვინასთან დაკავშირებულმა ინციდენტმა ჰიტლერი 

დააფიქრა და დააეჭვა, რომ სტალინის განზრახვები არც ისე მისაღები იყო მისთვის, როგორც ეს 

მას თავიდან წარმოედგინა. ყოველ შემთხვევაში, ნათლად შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ 

პერიოდიდან დაიწყო მან ფიქრი, რომ შესაძლოა დასჭირვებოდა სამხედრო დაპირისპირება 

საბჭოთა კავშირთან. სწორედ ამიტომ, უკვე 1940 წლის ივლისიდან გააქტიურდა კონტაქტები 
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ფინეთთან და იქ მუდმივად იყო განთავსებული მცირერიცხოვანი გერმანული კონტინგენტი. 

გარდა ამისა, ამავე პერიოდში დაიწყო მუშაობა გეგმაზე „ოტო“, რომელიც საბჭოთა კავშირთან 

ომის პირველი გეგმა იყო, თუმცა ის ფაქტობრივად უბრალოდ მონახაზს წარმოადგენდა და 

ფაქტობრივად ჩანასახოვან მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ყოველ შემთხვევაში, ნათელია, რომ იმ 

პერიოდში ჰიტლერის მიერ გადადგმული ნაბიჯები უბრალოდ თავის დაზღვევას წარმოადგენდა. 

გადამწყვეტი მომენტი, როდესაც ჰიტლერი დარწმუნდა, რომ საბჭოთა კავშირთან დაპირისპირება 

გარდაუვალი იქნებოდა, გახდა მოლაპარაკებები სსრ კავშირის საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარ 

ვიაჩესლავ მოლოტოვთან (1940 წლის 12-13 ნოემბერი) და შემდგომი კვირების განმავლობაში 

საბჭოთა აქტიურობა ბულგარეთის მიმართულებით. შეხვედრისას ჰიტლერი ყველანაირად ეცადა, 

რომ საბჭოთა მხარის აგრესიული განზრახვები ინდოეთის ოკეანისკენ მიემართა, მაგრამ 

მოლოტოვის დაჟინებულმა მოთხოვნებმა ფინეთის, თურქეთისა და განსაკუთრებით 

ბულგარეთის მიმართულებით, ნათელი გახადა, რომ საბჭოთა მხარეს იმდენად არ აინტერესებდა 

ირანი, რომ სპარსეთის ყურე გაეცვალა ბულგარეთში. იოსებ სტალინმა, მიუხედავად იმისა, რომ 

გერმანიის თანხმობა ვერ მიიღო, კვლავ გააგრძელა მოლაპარაკებები ბულგარელებთან (1940 წლის 

25-30 ნოემბერი) და მათ ფაქტობრივად თურქეთის გაყოფა შესთავაზა, თუმცა ბულგარეთის 

მთავრობამ უარი თქვა ამ ავანტიურაში ჩაბმაზე და, როგორც ჩანს, გერმანელებს შეატყობინა ამის 

შესახებ. სწორედ ამის შემდეგ ჰიტლერმა საბოლოოდ გადაწყვიტა საბჭოთა პრობლემის სამხედრო 

გზით გადაჭრა და ხელი მოაწერა შესაბამის დირექტივას.  

 

ლეილა (ია) ხუბაშვილი 

იესოს საზოგადოების მისიონერული საქმიანობა ჩინეთში 

 

იესოს საზოგადოებამ უზარმაზარი წვლილი შეიტანა კათოლიკობის ისტორიაში. მან არა მარტო 

შეაჩერა რეფორმაცია, არამედ თავისი მისიონერული საქმიანობით უდიდესი როლი შეასრულა 

ქრისტიანობის გავრცელებაში ლათინურ ამერიკაში, აფრიკაში, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, 

ოკეანიაში, ჩინეთსა და იაპონიაში. პირველი ფართო მასშტაბიანი კულტურული კონტაქტი 

ჩინეთსა და ევროპას შორის XVI საუკუნის ბოლოს შედგა, როდესაც იეზუიტმა მისიონერებმა 

პორტუგალიელების დახმარებით ჩინეთში შეაღწიეს. ორმაგი ფუნქცია, რომელიც მათ შეასრულეს 

კარგად არის ცნობილი: ისინი არა მარტო ავრცელებდნენ დასავლურ მეცნიერულ იდეებს 

ჩინეთშიმათემატიკაში, ასტრონომიაში, ფიზიკაში, ჰიდრავლიკაში,გეოგრაფიაში, კალენდრის 

შედგენასა და ქვემეხების დამზადებაში, არამედ ევროპაში ავრცელებდნენ ჩინურ და 

განსაკუთრებით კი, კონფუციანურ იდეებს.  ინტელექტუალი იეზუიტებისთვის გაცილებით 

უფრო ადვილი აღმოჩნდა გავლენა მოეხდინათ ჩინურ მეცნიერებაზე, ვიდრე რელიგიაზე. 

ამიტომაც იყო გათვლილი მათი სამოქმედო ტაქტიკაც და სტრატეგიაც ჩინელი მეცნიერების 

ნდობისა და მეგობრობის მოპოვებაზე. 

 

ლეილა (ია) ხუბაშვილი 

იეზუიტთა ორდენის სასკოლო კანონი 

 

დასავლეთ ევროპის ბერმონაზვნობის ისტორიიდან ცნობილია, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი 

როლი შეასრულა მან ქრისტიანული სამყაროს აღზრდა-განათლებაზე. ამ თვალსაზრისით, 

იეზუიტების ორდენი კულიმინაციას და მისი განვითარების დასასრულს წარმოადგენს. ეს იყო 

ძირითადად მასწავლებელთა და მეცნიერთა ორდენი, ყველაზე დიდი სასკოლო ორგანიზაცია 

მსოფლიოში, ვინაიდან, მისი დაწესებულებების ორ მესამედს სკოლები წარმოადგენდა და მისი 

წევრების ოთხი მეხუთედი კი ან სტუდენტები იყვნენ, ან მასწავლებლები. მსოფლიოში პირველი 

სასკოლო კანონის “Ratio Studiorum”-ის გამოცემაც იეზუიტების ორდენის სახელთანაა 

დაკავშირებული 1598 წელს. 
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ფატიმა შეყლაშვილი 

ახალგაზრდული ორგანიზაციები გერმანიაში XX საუკუნის 90-იან წლებში 

 

1989-1990 წლებში გდრ-სა და გფრ-ს ახალგაზრდებმა დიდი როლი ითამაშეს გერმანიის 

გაერთიანების პროცესში. პროგრესულმა ახალგაზრდულმა ორგანიზაციებმა გაიარეს სხვადასხვა 

ღირებულებების გადააზრების საკმაოდ რთული და მტკივნეული პროცესი და მნიშვნელოვანი 

წვლილი შეიტანეს ტოლერანტული და პლურალისტური საზოგადოების საფუძველზე 

დაფუძნებული ფედერალური სახელმწიფოს შექმნაში. 

 

ფატიმა შეყლაშვილი 

გერმანიის იმპერია და სამხრეთ-დასავლეთ აფრიკა 

 

მოხსენებაში ყურადღება არის გამახვილებული გერმანიის იმპერიის პირველ დაინტერესებაზე 

სამხრეთ-დასავლეთ აფრიკით XIX საუკუნის 80-იან წლებში, ოტო ფონ ბისმარკის კანცლერობის 

პერიოდში. 

 

მერაბ კალანდაძე 

საქართველოში იაკობინთა  მოღვაწეობის შესწავლის საკვანძო მომენტები 

 

პირველად ისტორიოგრაფიაში განხილული არის საქართველოში იაკობინთა დიქტატის 

შესწავლის საკვანძო მომენტები. 

 

მერაბ კალანდაძე 

დიმიტრი უზნაძე ფრანგ განმანათლებლებზე 

 

პირველად ისტორიოგრაფიაში განხილული არის ისტორიულ მეცნიერებაში დიმიტრი უზნაძის 

წვლილს და ამჯერად ვეხებით მის დამოკიდებულებას ფრანგი განმანათლებლებისადმი. 

 

მერაბ კალანდაძე, თამარ ანთაძე 

ბენჯამინ ფრანკლინი ისტორიულ ლიტერატურაში 

 

მოხსენება ატარებს ისტორიოგრაფიულ ხასიათს და ეხება ფრანკლინის შეფასებას 

ისტორიოგრაფიაში. მასში ჩართულია ქართული კონტექსტი, რაც წარმოადგენს სიახლეს. 

 

მერაბ კალანდაძე, თამარ ანთაძე 

ანასტასია (ტასო) კასრაძე ისტორიკოსი და ბიბლიოგრაფი 

 

მოხსენება ატარებს ისტორიოგრაფიულ ხასიათს და წარმოადგენს ანასტასია (ტასო) კასრაძის 

შემოქმედების გაშუქების პირველ მცდელობას. 

 

თამარ ანთაძე 

ვარლამ ჩერქეზიშვილი ნაპოლეონ  III-ზე 

 

მოხსენება ისტორიოგრაფიულ ხასიათს ატარებს და ვცდილობთ, გამოვარკვიოთ ვ. 

ჩერქეზიშვილის დამოკიდებულება ნაპოლეონ III-ის მიმართ. ამ კუთხით ეს საკითხი შესწავლილი 

არ ყოფილა. 
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თამარ ანთაძე 

ვარლამ ჩერქეზიშვილი ჯოზეფ ჩემბერლენზე და სერ ართურ ბალფურზე 

 

ნაშრომი მიზნად ისახავს გამოარკვიოს, თუ როგორი იყო ვარლამ ჩერქეზიშვილის 

დამოკიდებულება ცნობილი ინგლისელი პოლიტიკოსების ჯოზეფ ჩემბერლენისა და სერ ჯეიმზ 

ბალფურისადმი და ახსნას ამის გამომწვევი მოტივები. ამ კუთხით ეს საკითხი შესწავლილი არ 

ყოფილა. 

 

ზაალ გოგენია 

„ესპანეთის საკითხი“ და საბჭოთა კავშირის პოზიცია  1945-1946  წწ. 

 

მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ „ესპანური საკითხი“ დიდ სახელმწიფოებს შორის 

დაპირისპირების საგანი გახდა. საბჭოთა კავშირის პოზიცია მცირე შანსს ტოვებდა კონსესუსის 

მისაღწევად. პირველი რეზოლუცია რომელიც ფრანკისტულ ესპანეთს გაეროს კარებს უკეტავდა 

(თუმცა რეზოლუციაში სიტყვა ესპანეთი ნახსენები არ ყოფილა) სან-ფრანცისკოს დამფუძნებელმა 

კონფერენციამ მიიღო. სტალინის დაჟინებული მოთხოვნით  საკითხი პოტსდამის კონფერენციაზე 

იქნა განხილული სადაც უ. ჩერჩილის და ჰ. ტრუმენის წინააღმდეგობას წააწყდა. სტალინის გეგმა 

უარყოფილ იქნა ესპანეთში ახალი სამოქალაქო ომის გაჩაღების შიშით.  

     სსრკ-ს პოზიცია ესპანეთთან დაკავშირებით გაანალიზებულია ამერიკელი დიპლომატის ჯ. 

კენანის 1946 წლის 2 თებერვლის წერილში სადაც ავტორი საინტერესო აქცენტებს აკეთებს. ეს 

დოკუმენტი საყურადღებოა რადგან კენანის ცნობილი „გრძელი დეპეშა“  სადაც საუბარია საბჭოთა 

გეოპოლიტიკურ მისწრაფებებზე და შეკავების პოლიტიკის კონცეფციაზე გამოგზავნილ იქნა 22 

თებერვალს.  სსრკ გეგმებთან დაკავშირებით საყურადღებოა სხვა ამერიკელი დიპლომატის 

ბონსალის  წერილიც და ა.შ. 

      საკითხის განხილვა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე 1946 წლის თებერვალში დაიწყო. ამას 

დროში დაემთხვა ანტიფრანკისტული პარტიზანული მოძრაობის ლიდერების სიკვდილით 

დასჯა, რამაც საფრანგეთის ტონი გაამკაცრა, ხოლო საბჭოთა პრესას მისცა მიზეზი ახალი ტალღა 

აეგორებინა ფრანკოს რეჟიმის და იმ სახელმწიფოების წინააღმდეგ რომლებიც ცდილობდნენ 

ევროპაში „ფაშისტური კერის“ შენარჩუნებას. ესპანური საკითხის გაეროს უშიშროების საბჭოში 

განხილვა, ინგლისისთვის მიუღებელი იყო, ვინაიდან სსრკ-ს შეეძლო ვეტოს უფლების 

გამოყენება. მოსკოვში უკვე შემუშავებული იყო განსაზღვრული გეგმა, რომლის სრული 

რეალიზებისთვის საჭირო იყო ხელსაყრელი პირობების მთელი კომპლექსს არსებობა. თუმცა 

წარუმატებელი ზეწოლის შემთხვევაშიც ესპანეთი იქნებოდა მთავარი კოზირი დასავლეთთან 

პოლიტიკურ დაპირისპირებაში. 

     ესპანური საკითხი გაეროს უშიშროების საბჭოში განიხილებოდა აპრილ-ივლისში, პოლონეთის 

და მექსიკის წევრობა (2 წლით) უშიშროების საბჭოში სსრკ-ს პოზიციებს აძლიერებდა, ეს კი დიდ 

ბრიტანეთს და აშშ-ს წამგებიან მდგომარეობაში აყენებდა მათ მოუწევდათ ფრანკოს რეჟიმის 

დაცვა, ხოლო სსრკ თავისუფლების და დემოკრატიისთვის მთავარი დამცველის როლში 

გამოვიდოდა.  

     მწვავე დებატების ფონზე. საბჭოთა წარმოამდგენელი ა. გრომიკო ყველა პუნქტში 

ეწინააღმდეგებოდა ბრიტანულ და ამერიკულ პოზიციას. ის ეწინააღმდეგებოდა საკითხის 

უშიშროების საბჭოდან კვლავ გენერალურ ასამბლეაზე გადატანას. ოქტომბერში საკითხი 

გენერალურ ასამბლეაში დაბრუნდა.  ბოლოს 12 დეკემბერს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო 

რეზოლუცია №39 ესპანეთის საკითხთან დაკავშირებით რომელიც ფრანკისტულ ესპანეთს 

იზოლაციაში აქცევდა სანამ იქ არ შეიცვლებოდა არსებული რეჟიმი.  
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ზაალ გოგენია 

ესპანეთის რესპუბლიკისთვის საბჭოთა სამხედრო დახმარების საკითხი ნ. კრესტინსკის 9 

აგვისტოს  წერილის მიხედვით 

 

1936 წლის აგვისტოს პირველ რიცხვებში საბჭოთა ხელმძღვანელობა  არ გამორიცხავდა მადრიდის 

მთავრობისთვის სამხედრო დახმარების აღმოჩენის შესაძლებლობას.  9 აგვისტოს საგარეო საქმეთა 

სახალხო კომისრის მოადგილე ნ. კრესტინსკი სტალინს წერდა, რომ პარიზში საბჭოთა სრულუფ-

ლებიანმა წარმომადგენელმა, მოსკოვის ინსტრუქციების თანახმად, “უკვე ნაწილობრივ დააზუსტა 

საკითხი ესპანეთის მთავრობისთვის ინგლისში საბრძოლო მასალის სავარაუდო შესყიდვის თაობ-

აზე“. ანუ ოპერაცია პროცედურულად რეექსპორტის სახით იგეგმებოდა (მესამე სახელმწიფოს მეშ-

ვეობით). თუ საბჭოთა მთავრობა დააკმაყოფილებდა ესპანელების თხოვნას, შემდგომი გარიგებე-

ბისთვის შესაძლებელი იქნებოდა საბჭოთა ფირმების გამოყენება, თუმცა ამას კრესტინსკი სხვა-

დასხვა რისკებს უკავშირებდა. ის თვლიდა, რომ ინგლისური ფირმები, რომლებიც მზად იყვნენ 

ევაჭრათ ნებისმიერ მესამე სახელმწიფოსთან, შეშინდებოდნენ, როცა მხარედ საბჭოთა კავშირს იხ-

ილავდნენ და ამით „ჩვენ არათუ დავეხმარებით, არამედ ვავნებთ ესპანელებს, ჩავშლით შესყიდ-

ვებს“. სახალხო კომისრის მოადგილის აზრით, გონივრული იქნებოდა, თუ მადრიდი მიმართავდა 

მექსიკას ან სხვა სამხრეთ ამერიკული ქვეყანას: “პატარა ამერიკული სახელმწიფოს ნებისმიერი 

კონსული თუ სამხედრო ატაშე დათანხმდება გარკვეული გასამრჯელოს სანაცვლოდ შესთავაზოს 

თავისი ქვეყნის რომელიმე ფირმა“ (АВП Ф. 010 оп. 11 п. 71 д. 53 л. 29-30). ეს დოკუმენტი მნიშვნე-

ლოვანია, რამდენადაც შეიძლება ჩავთვალოთ როგორც საბჭოთა ხელმძღვანელობის მხრიდან პირ-

ველი ინტერესის გამოვლენა ესპანეთის რესპუბლიკისთვის იარაღის და საბრძოლო მასალის მიწო-

დებასთან დაკავშირებით. როგორც ვხედავთ, მოსკოვში ადრიდანვე განიხილებოდა რესპუბლიკის 

დახმარება სხვადასხვა აგენტების (ამ შემთხვევაში ფირმების) გზით დიდ ბრიტანეთში, თუმცა 

„ბრიტანული გზა“ მალე „დაიხურა“, კერძოდ, 15 აგვისტოს, როდესაც ინგლისი ოფიციალურად შე-

უერთდა ჩაურევლობის შეთანხმებას.  

6 სექტემბერს სტალინმა ლ. კაგანოვიჩს დაავალა, სწრაფად შეესწავლა საკითხი მექსიკისთვის მა-

ღალი სიჩქარის 50 ბომბდამშენის მიყიდვის შესაძლებლობის შესახებ, რათა შემდგომში ისინი ამ 

ქვეყნიდან ესპანეთის რესპუბლიკას შეეძინა. სოჭიდან გამოგზავნილი ეს დეპეშა უთითებს, რომ ნ. 

კრესტინსკის რჩევები სტალინს ჭკუაში დაუჯდა, თუმცა, თუ ,,ოპერაციონალური” კუთხით ვიმ-

სჯელებთ, ეს მთლად კარგი ჩანაფიქრი არ იყო. მექსიკისგან, რომელსაც თავისი თანამედროვე სამ-

ხედრო ავიაცია არ გააჩნდა, რესპუბლიკისთვის 50 ბომბდამშენის მიყიდვა, მსუბუქად რომ 

ვთქვათ, დამაჯერებლობას იქნებოდა მოკლებული. 

 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 თეა ქარჩავა, თეა წითლანაძე 

მურმან პაპაშვილი, ნიკოლოზ 

სილაგაძე, ანდრო გოგოლაძე 

Commercial and Economic Goals 

of British in the Safavid Persia 

and the Countries of South 

Caucasus in the 16th century 

23-25 სექტემბერი, ლისაბონი, 

პორტუგალია 

2 ლევან გორდეზიანი,  

ირინე ტატიშვილი 

Zum wirtschaftlichen Aspekt der 

„Reform“ Tuthaliyas IV. - 

Economy of Religions in 

23-25 მაისი, ბონი, გერმანია 
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Anatolia and Northern Syria: 

From the early second to the 

middle of the first millennium 

B.C.E. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

თეა ქარჩავა, თეა წითლანაძე მურმან პაპაშვილი, ნიკოლოზ სილაგაძე, ანდრო გოგოლაძე 

Commercial and Economic Goals of British in the Safavid Persia and the Countries of South Caucasus in 

the 16th century 

 

მასალები იხ.: https://www.iises.net/proceedings/43rd-international-academic-conference-lisbon/table-of-

content?cid=73&iid=020&rid=9843 

 

ლევან გორდეზიანი, ირინე ტატიშვილი 

Zum wirtschaftlichen Aspekt der „Reform“ Tuthaliyas IV. - Economy of Religions in Anatolia and 

Northern Syria: From the early second to the middle of the first millennium B.C.E. 

 

მოხსენების ანოტაცია ინდივიდუალურ ანგარიშში მოცემული არ არის. 

 

 

    

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული 

ვერსიის  

(CD-დისკი) სახით. 

      ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით „არ შეფასდა“. 



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

საქართველოს ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი – პროფესორი თედო დუნდუა; 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა – პროფესორი ჯაბა სამუშია, 

პროფესორი მარიამ ჩხარტიშვილი, ასოცირებული პროფესორი მიხეილ ბახტაძე, 

ასოცირებული პროფესორი აპოლონ თაბუაშვილი, ასოცირებული პროფესორი ბონდო 

კუპატაძე, ასოცირებული პროფესორი ქეთევან ნადირაძე, ასოცირებული პროფესორი გიორგი 

ოთხმეზური, ასოცირებული პროფესორი დიმიტრი შველიძე,  ასოცირებული პროფესორი 

ნიკოლოზ ჯავახიშვილი,  ასისტენტ-პროფესორი ალექსანდრე ბოშიშვილი, ასისტენტ-

პროფესორი ნათია ფიფია, ასისტენტ-პროფესორი ქეთევან ქუთათელაძე, სწავლული მდივანი 

და ასისტენტ-პროფესორი ლერი თავაძე. 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე) 

 

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  
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მიმართულების მითითებით 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

ტაო-კლარჯეთის  ქართული 

ციხესიმაგრეები; 

საქართველოს ისტორია, 

საქართველოს ისტორიის 

წყაროთმცოდნეობა და 

ისტორიოგრაფია; 

(№ 57/03) 

2014-2019 

პრექტის ხელმძღვანელი 

პროფ. ჯაბა სამუშია; 

ძირითადი მონაწილეები: 

ასისტ.-პროფ. ალექსანდრე 

ბოშიშვილი, ასისტ.-პროფ. 

ლერი თავაძე, ასოც. პროფ. 

ბონდო კუპატაძე; 

დოქტორანტი აკაკი ჩიქობავა; 

დოქტორანტი ოქროპირ 

ჯიქური. 

პროექტის ფარგლებში თურქეთის ტერიტორიაზე ისტორიულ ქართულ პროვინციებში – 

პალაკაციოში, არტაანში, ერუშეთში,  კლარჯეთში, შავშეთში, ტაოში, კოლაში და სხვ. მოეწყო 

რამდენიმე სამეცნიერო ექსპედიცია, მოხდა აღნიშნული პროვინციების ტერიტორიაზე არსებული 

ქართული ციხესიმაგრეების აღწერა, ფოტოფიქსაცია, აზომვა, გრაფიკული მონახაზების გაკეთება, 

ყველა ციხესიმაგრის არქიტექტურული გეგმის შედგენა და ძეგლების შესაძლო მხატვრული 

რეკონსტრუქციის შექმნა.  

პროექტის ფარგლში მომზადდა ციხესიმაგრეების შესახებ ისტორიულ-

წყაროთმცოდნეობითი, ხელოვნებათმცოდნეობითი, ეთნოგრაფიული გამოკვლევა.  

პროექტი აქტუალურია, ვინაიდან მონოგრაფიულად შეუსწავლელ საკითხს – ტაო-

კლარჯეთის ქართული ციხესიმაგრეების კვლევას შეეხება. ტაო-კლარჯეთის ქართული 

სიძველეების შესწავლა ექვთიმე თაყაიშვილის, ნიკო მარის, ვახტანგ ჯობაძის და სხვა ქართველი 

მეცნიერების სახელებს უკავშირდება. თუმცა, მათ მიერ გამოქვეყნებული აღწერილობები არ იყო 

სრული, ან, უმეტესად, ეკლესია-მონასტრების შესწავლას წარმოადგენს. ტაო-კლარჯეთისადმი 

ინტერესი ქართველ მეცნიერთა შორის მუდმივად არსებობს, ხოლო ტაო-კლარჯეთის ქართული 

ღირშესანიშნაობების შესწავლა განსაკუთრებული ინტენსიობით XX საუკუნის 90-იანი წლებიდან 

გაგრძელდა, როდესაც დაიწყო ინტენსიური ურთიერთობები საქართველოსა და თურქეთს შორის. 

ტაო-კლარჯეთის ისტორიული მემკვიდრეობის შემსწავლელი ცენტრების მეშვეობით მოხერხდა, 

არაერთი მნიშვნელოვანი ქართული ისტორიული ძეგლების აღწერა, თუმცა ამ კუთხით 
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მნიშვნელოვან ნაკლებობას განიცდის ტაო-კლარჯეთის ციხესიმაგრეების შესახებ არსებული 

სამეცნიერო ლიტერატურა. სწორედ ამ სიცარიელის შევსებას ისახავს მიზნად აღნიშნული 

პროექტი. პროექტის ფარგლებში იგეგმება ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე არსებული ქართული 

კულტურული ძეგლების (ციხესიმაგრეების) დეტალური აღწერა, რაც აქამდე არ მომხდარა. 

მიუხედავად იმისა, რომ დღემდე, როგორც ქართველი ისე უცხოელი მეცნიერების მიერ ქვეყნდება 

მრავალი ნაშრომი. თუმცა, ძირითადად, ქართული ციხესიმაგრეების დიდი ნაწილი ქართველი 

მეცნიერების თვალსაწიერის მიღმა რჩებოდა. ექსპედიციების ფარგლებში დაგეგმილია აზომვითი 

სამუშაობის ჩატარება ადგილზე, რომელიც ტაო-კლარჯეთში არსებულ ქართულ ციხესიმაგრეებს, 

პრაქტიკულად, პროექტის განხორციელებამდე არ ჩატარებია. ამ კუთხით პროექტში ჩართულია 

არქიტექტურის სამსახურიც, არქიტექტურული ბიუროს წარმომადგენელი ადგილზე სწავლობს 

ობიექტს და ახორციელებს აზომვითი სამუშაოებს. გაკეთებულია ტაო-კლარჯეთში არსებული 

ასამდე ქართული ციხესიმაგრის გრაფიკული და ილუსტრირებული ჩანახატები, ასევე, 

შესაძლებლობის ფარგლებში, ხდება მათი მხატვრული რეკონსტრუქციაც, რაც აქამდე არ 

გაკეთებულა. ამას გარდა, ხორციელდება ყველა შესწავლილი ისტორიული ციხესიმაგრეების 

წყაროთმცოდნეობითი კვლევა, რაც გულისხმობს ციხესიმაგრეთა შესახებ ვრცელი ისტორიული 

მიმოხილვის გაკეთებას, რის საშუალებასაც იძლევა ქართული და უცხოური საისტორიო 

წყაროები.  

ამგვარი კომპლექსური კვლევა ტაო-კლარჯეთში არსებული ქართული ციხესიმაგრეების 

შესახებ ჯერ არ ჩატარებულა, შესაბამისად საკითხი აქტუალური და უნიკალურია, ხოლო 

პროექტის ბოლოს დაგეგმილი წიგნების გამოცემა, რომელიც 2019 წლის დასაწყისში მოხდება, 

მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ტაო-კლარჯეთის ქართული საფორტიფიკაციო ნაგებობების 

შემდგომ კვლევას. 

2 

ქვემო ქართლის ეთნიკური და 

დემოგრაფიული სურათი 

(ისტორია და თანამედროვე 

მდგომარეობა) 

YS17-45 

2017-2019 

პროექტის ხელმძღვანელი და 

შემსრულებელი ასისტ.-პროფ. 

ალექსანდრე ბოშიშვილი.  

პროექტში შესწავლილია ქვემო ქართლის „ელის“ მოსახლეობის ისტორია (იხ. სტატიებში). 

მეორე საანგარიშო პერიოდში, 2018 წლის 25-28 აგვისტოს, კვლევითი ვიზიტი განხორციელდა 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში. ქალაქ განჯაში, ყაზახში, ბაქოში  და სხვა ქალაქებში. ვიზიტის 

ფარგლებში ადგილზე იქნა მოვინახულებული ქვემო ქართლის სამხრეთი პროვინციების 

გაგრძელება. იქ მცხოვრები მოსახლეობა, გვიანშუა საუკუნეების ყაზახისა და შამშადილოს 

სახანოების ტერიტორია, რომელიც ქართლის სამეფოს შემადგენლობაში შედიოდა. რომელიც 

დაკავშირებულია ქვემო ქართლში XVII საუკუნეში ჩამოსახლებული თურქულენოვანი 

მოსახლეობის ისტორიასთან. 

ასევე, მოვინახულე ყოფილი გერმანული კოლონიები და იქ არსებული სიტუაცია. უნდა 

აღინიშნოს, რომ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არსებული ყოფილი გერმანული დასახლებები 

შესაბამისად არის მოვლილი და დაცული. განსაკუთრებით აღსანიშნავია გერმანული სახლებისა 

და ეკლესიების რეაბილიტაცია, რომელიც კარგად არის შესრულებული (იხ. ფოტოები). 

აზერბაიჯანში, როგორც ყოფილ გერმანულ კოლონიებში (შამქირი, გოიგოლი და სხვ.) ისე 

ქალაქ ბაქოში არსებობს გერმანული საზოგადოებები, რომელიც სხვადასხვა კულტურულ 

ღონისძიებებს აწყობენ, გამოსცემემ საინტერესო წიგნებს, ალბომებსა და წერილებს. 

აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე გერმანელების დასახლება XIX საუკუნის ათიანი წლების 

ბოლოს დაიწყო.  

თანამედროვე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ვიურტემბერგელი გერმანელების დასახლება 
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1817 წლიდან დაიწყო. თავდაპირველად, 1819 წელს, ორი გერმანული კოლონია ჰელენენდორფი 

(Helenendorf) და ანენფელდი (Annenfeld//Annino) დაარსდა. მოგვიანებით, აზერბაიჯანის 

ტერიტორიაზე გერმანელების დასახლებების რიცხვი გაიზარდა. XX საუკუნის დასაწყისში 

არსებობდა: ჰელენენდორფი, ანენფელდი, გეორგსფელდი, ალექსეევკა, გრიუნფელდი, 

ეიგენფელდი, ტრაუბენფელდი, ელიზავეტინკა. 

ეს კოლონიები თანამედროვე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის გოიგოლის , შამქირის, ყაზახის, 

თოვუზისა და აღსტაფის რაიონების ტერიტორიაზე მდებარეობდა. 

კოლონიებში წამყვანი საქმიანობა მეღვინეობა იყო. აწარმოებდნენ მინერალურ წყალს, 

ლიმონათს, რძის პროდუქტებს, განსაკუთრებით ყველი.  

საინტერესოა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული გერმანული დასახლებებთან 

მჭიდროდ იყო დაკავშირებული აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არსებული გერმანული 

კოლონიები. რადგან მათი ნაწილი დაარსებულია უშუალოდ ქვემო ქართლიდან 

(ელიზაბეთთალი, ალექსანდერსდორფი და სხვ.) კოლონიებიდან გადასახლებულთა მიერ. 

დაარსების შემდეგაც, მჭიდრო ეკონომიკური და კულტურული კავშირები ჰქონდათ 

ერთმანეთთან. 

კოლონიებში მცხოვრებნი იყვნენ სხვადასხვა სფეროს წამყვანი სპეციალისტები, 

ბიზნესმენები, მეცნიერები, არქიტექტორები, ინჟინრები და აშ.  

გერმანელთა კოლონიები აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე 

გრინფელდის (GRiNFELD) (ალექსეევკა. კიროვკა. ჰასანსუ) კოლონია 1904 წელს დაარსდა. ის 

მდებარეობდა ელიზავეტოპოლიდან (დღევანდელი განჯა) დაახლ. 85 კმ-ის დაშორებით. 

გრინფელდი მის სიახლოვესვე არსებული ჰელენენდორფის გერმანელების მიერ არის 

დაარსებული. გრინფელდი 1917 წლამდე ელიზავეტოპოლის გუბერნიის ყაზახის მაზრაში 

შედიოდა, საბჭოთა პერიოდში აზერბაიჯანის სსრ, აღსტაფის/ყაზახის რაიონის შემადგენლობაში 

იყო. 

სოფელში გაშენებული იყო ვენახები, არსებობდა დაწყებითი სკოლა. მოსახლეობა 

თავდაპირველად 100-მდე იყო, მაგრამ სწრაფად იმატებდა (96 (1907 წ.), 260 (1913 წ.), 262 (1919 წ.), 

365 (1921 წ.), 351 (1928 წ.). გერმანულ სოფელს სახელწოდება რამდენჯერმე შეეცვალა, ჯერ 

ალექსეევკა, შემდეგ კიროვკა, ბოლოს კი ჰასანსუ ეწოდება. თანამედროვე ადმინისტრაციული 

დაყოფით სოფელი შედის აღსტაფის რაიონში. 

ანენფელდი (ANNENFELD) (ანინო; შამქირი), 1917 წლამდე ელიზავეტოპოლის გუბერნიის 

ელიზავეტოპოლის მაზრაში შედიოდა; საბჭოთა პერიოდში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სსრ 

შამქორის რაიონში. (დღეს ქალაქი შამქირი შამქორის რაიონის ცენტრია). სოფელი 

ევანგელისტური აღმსარებლობის გერმანელების დასახლება იყო. დაარსდა 1918 წელს (1939 წიდან 

მცირე ქალაქად გადაკეთდა). ელიზავეტოპოლიდან 35 კმ-ით იყო დაშორებული.  

კოლონიის სახელწოდება იმპერატორ პავლე I-ის ასულის ანას (1795-1865) საპატივსაცემოდ 

ეწოდა. ანა პავლოვნა მოგვიანებით ჰოლანდიის დედოფალი გახდა.  

თავდაპირველად ვიურტემბერგიდან გადმოსახლებული 67 ოჯახი დასახლდა. კოლონიას 

მძიმე პერიოდებიც ჰქონდა. მაგ., სპარსელების თავდასხმა და დარბევა (1826). ეპიდემია, 

რომელმაც რამდენჯერმე იფეთქა 1818-1831 წლებში. ამ პერიოდში ანენფელდში 185 ადამიანი 

დაბადებულა, ხოლო 479 გარდაცვლილა). ამ ყველაფერმა აიძულა კოლონისტები რომ სხვა 

კოლონიები დაეარსებინათ, ან უკვე დაარსებულში გადაულიყვნენ და 1831 წელს ანენფელდი 

დაიცალა. მაგრამ მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილებით 1936 წლიდან მათი დიდი ნაწილი 

უკან დააბრუნეს. 1873 წელს სოფელი ჩრდილოეთით რვა ვერსის მოშორებით ველზე გადასახლდა. 

ამ პერიოდიდან დასახლებას უკვე გეორგსფელდი, ან ანენფელდ-გეორგსფელდი ეწოდება, სახელი 



5 
 

იმპერატორ ალექსანდრე III-ის ვაჟის გიორგის საპატივსაცემოდ ეწოდა. XX საუკუნის დასაწყისში 

1909 წელს სოფელში აშენდა ეკლესია. სოფლის ფართობი 1820 წლისათვის 3185 დესეტინა იყო. 

ამის გარდა 3890 დესეტინა ვენახებსა და ბაღებს ეკავათ. არსებობდა ქარხნები. საშუალო სკოლა. 

ანენფელდიდან და ჰელენენდორფიდან მოსახლეობა პირველად 1935 წელს გადაასახლეს, მაშინ 

600 გერმანელი კარელიაში ჯაშუშობის ბრალდებით გაასახლეს. 1941 წელის 15-20 ოქტომბერს 

ყველა გერმანელი გადაასახლეს ანენფელდიდან ყაზახეთში.  

მოსახლეობა: 277 (1818 წ.), 185 (1836 წ.), 183 (1843), 193 (1859), 199 (1869), 492/437 გერმ. (1886), 

860/665 გერმ. (1897), 751 (1907), 780 (1913), 875 (1918), 956 (1921), 1189/969 გერმ. (1923), 2166/1208 

გერმ. (1926). 

გეორგსფელდი (GEORGSFELD) (1932 წლიდან ლენინფელდი, Leninfeld, ასევე, ლენინო), 1917 

წლამდე ელიზავეტოპოლის გუბერნიის ელიზავეტოპოლის უეზდის შემადგენლობაში; საბჭოთა 

პერიოდში აზერბაიჯანის სსრ, შამხორის რაიონი (დღეს სოფ. ჩინარლი, შამქირის რაიონი). 

ევანგელისტი გერმანელების, სოფელი, დაარსდა 1885 წელს. მდ. შამქორის მარჯვეა მხარეს, 

ელიზავეტოპოლიდან ჩრდ. დასავლეთით 20 კმ-ში. სახელწოდება იმპერატორ ალექსანნდრე 

მესამის ვაჟის გიორგის საპატივსაცემოდ. კოლოია დაარსა 80 ოჯახმა. რომლებიც 

ელენენდორფინდან და ანენფელდიდან გადასახლდნენсем. მიწა 2422 დესეტინა იყო. ღვინის 

წარმოება, მებაღეობა. სოფელში არსებობდა ღვინისა (1907) სპირტსახდელი (1910) ქარხნები. ფირმა 

„ჰოფნუნგი“.  

სოფელში არსებობდა სკოლა, კლუბი და სხვ. საზოგადოებრივი დაწესებულებები. 

მოსახლეობა: 1889 წელს – 212, 1897 წელს – 596/450 გერმ., 1903 წელს – 637, 1913 წელს – 840, 1918 

წელს – 811, 1921 წელს – 861, 1928 წელს – 936. აქაური მოსახლეობაც 1941 წლის ოქტომბერში 

გადაასახლეს ყაზახეთში. 

გრიუნფელდი (GRÜNFELD) მწვანე ველი, 1917 წლამდე ელიზავეტოპოლის გუბერნიის 

ყაზახის მაზრა, საბჭოთა პერიოდში აზერბაჯანის სსრ აღსტაფის/ყაზახის რაიონი (დღეს სოფელი 

ვურგუნი აღსტაფის რაიონი). გერმანელმა ევანგელისტებმა სოფელი 1907 წელს დაარსეს. სოფელი 

მდებარეობდა აღსტაფის რკინიგზის სადგურთან ახლოს, ელიზავეტოპოლის ჩრდ. დასავლეთით 

90 კმ-ში. გრიუნფელდში მოსახლეობა ალელფელდიდან ელისაბეთთალიდან და ალექსეევკიდან 

გადავიდა. მათი ფართობი 740 დესეტინა იყო. 1909 წელს გრიუნფელდში შეიქმნა საწარმო 

„მერკური“ რომელიც ღვინოს, ლიმონათსა და წყალს უშვებდა. 

სოფელში არსებობდა სკოლა. მოსახლეობის რაოდენობა. 340 (1913), 468 (1921), 411 (1928). 

ჰელენენდორფი (HELENENDORF) (ელენინო 1931-1938; ხანლარი 1938-2008; 2008 წლიდან 

გოიგოლი), 1917 წლამდე ელიზავეტოპოლის გუბერნიის ელიზავეტოპოლის მაზრა; საბჭოთა 

პერიოდში აზერბაიჯანის სსრ, ხანლარის (ნარიმანოვის/ელენენდორფის) რაიონი (დღეს ქალაქი 

გეიგელი). ევანგელისტების სოფელი (1939 წლიდან ქალაქი), 1819 წელს დაარსდა. მდინარე განჯის 

მარჯვენა მხარეს, ელიზავეტოპოლიდან სამხრეთით 10 კმ-ში. კოლონიას სახელი ელენე 

პავლოვნას საპატივსაცემოდ ეწოდა. ჰელენენდორფი ვიურტემბერგიდან გადმოსახლებულმა 118 

ოჯახმა დაარსა. 1826 წელს ბევრი მათგანი ტყვეობაში აღმოჩნდა. 1819-21 წლებში დაიბადა 88 და 

გარდაიცვალა 214 ადამიანი; 1829-30 წლებში 60 გარდაიცვალა და 126 დაიბადა. ევანგელისტური 

სარწმუნოება. სოფელში იყო ეკლესია (1855). მათი მიწა 6695 დესეტინა იყო და 4200 დესეტინა 

კერძო (1913). ჰელენენდორფის მოსახლეობის მთავარი საქმიანობა ღვინისწარმოება, მებაღეობა, 

მესაქონლეობა და ყველის წარმოება იყო. ამ ყველაფერს მათი მცირე საწარმოები აწარმოებდნენ, 

რამდენიმე მძლავრი ღვინის ქარხანასთან ერთად, არსებობდა მცირე საწარმოებიც, მათ შორის, 10 

მხოლოდ ლიმონათის საწარმო იყო.  

ღვინის წარმოებისა და გასაღების ფირმები, რომელიც ფროერისა და გუმელის სახელებთან 
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იყო დაკავშირებული. ჰელენენდორფში დაიწყეს მინერალური წყლების ჩამოსხმა (1886). ღვინის 

გარდა აწარმოებდნენ კონიაკს მაგ. ფირმა „ეინტრახტი“. არსებობდა ასევე „კონკორდია“ და სხვ. 

ჰელენენდორფში არსებობდა ორი ჰესი, რვა წყლის წისქვილი, ელექტრო წისქვილი, 

ფროერის წისქვილი, წყალგაყვნაილობა მოწესრიგებული იყო. კოლონიაში არსებობდა სამხედრო 

ლაზარეთი, აფთიაქი. დაარსებიდან მალე, 1823 წელს დაარსდა სოფლის სკოლა, მოგვიანებით, 

1907 წელს, სავაჭრო სასწავლებელი (1917 წლიდან გიმნაზია). რუსეთის იმპერიის გერმანელთა 

საზოგადოების განყოფილება, 1917 წელს გაიხსნა რეალური სასწავლებელი.  

გერმანელთა საზოგადოებამ ააშენა კულტურის სახლი, კლუბი, სპორტ., 1927 წელს 

მანქანათმშენებლობის ტექნიკუმი, 1928 წელს გუმელმა ჰელენენდორფში დაარსა 

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. 1930 წელს მუსიკალური სკოლა. კინო და აშ. 1935 წელს 

ანენფელდის მოსახლეობის ნაწილთან ერთად, სულ 600 კაცი ჯაშუშობის ბრალდებით 

გადაასახლეს კარელიაში.  

ჰელენენდორფის ფერმანელები 1941 წლის 20-25 ოქტომბერს ყაზახეთში პავლოდარისა და 

აკმოლის ოლქებში გადაასახლეს. 

მოსახლეობა: 501 (1819), 745 (1836), 609 (1843), 792 (1859), 974 (1869), 1629/1457 გერმ. (1886), 

2572/1835 გერმ. (1897), 3525/2384 გერმ. (1908), 2157 გერმ. (1919), 2180 გერმ. (1921), 3310/2227 გერმ. 

(1923), 3985/2329 გერმ. (1926), 2675 გერმ. (1941). 

ელიზავეტინკა (ELIZAVETINKA) (ლუქსემბურგი, Luxemburg; ასევე აღსტაფა, მარკსოვკა, 

ელიზავეტოვკა, ალიზავეტლი), 1917 წლამდე ელიზავეტოპოლის გუბერნიის ყაზახის მაზრა, 

გრიუნფელდის სოფლის საზოგადოება; (დღეს აღსტაფის/ყაზახის რაიონი). ევანგელისტურ-

გერმანული სოფელი დაარსდა 1914 წელს. ელიზავეტოპოლიდან 90 კმ-ის დაშორებით. 

დამაარსებლები არიან ჰელენენდორფინდა გადასული კოლონისტები. ასევე, ალისაბეთთალი 

(ასურეთი) და ალექსეევკიდან. მოსახლეობა: 50 (1918), 203 (1928). გადაასახლეს 1941 წლის 

ოქტომბერში. 

ტრაუბენფელდი (TRAUBENFELD) (თანამედროვე თოვუზი). 1917 წლამდე 

ელიზავეტოპოლის გუბერნიის ყაზახის მაზრაში შედიოდა, საბჭოთა პერიოდში თავუზის 

რაიონში. ქალაქ ელიზავეტოპოლიდან (თანამედროვე განჯა) ჩრდილო დასავლეთით 72 კმ-ში. 

დაარსეს ელისაბეთთალის (ასურეთი) და ალექსანდერსდორფის (დიდუბეში, თბილისი) 

გერმანელების მიერ. ტერიტორია 440 დესეტინა. გაშენებული ჰქონდათ ვენახები. 

სოფელში იყო სკოლა. მოსახლეობა: 123 (1913), 306 (1921), 393 (1928). 

სოფლის სახელწოდება დაკავშირებულია ყურძენთან და ტრაუბენფელდი სიტყვასიტყვით 

ყურძნის ველს ნიშნავს. 1941 წლის გადასახლების შემდეგ სოფელს სახელწოდება შეეცვალა, და 

1947 წელს თოვუზმა ქალაქის სტატუსი მიიღო. 

ტრაუბენფელდის გერმანელთა მთავარი საქმიანობა ღვინის წარმოება იყო. მათ გააშენეს 

ვენახები, განავითარეს ღვინის ბიზნესი. ამ საქმიანობის სათავეში იდგნენ ქრისტოფერ ფროერი და 

ქრისტიან გუმელი. მალე, ტრაუბენფელდი ცნობილი გახდა მთელი რუსეთის იმპერიის 

მასშთაბით. სწორედ ამან განაპირობა ამ დასახლების შემდგომი დაწინაურება. ტრაუბენფელდის 

ღვინო განსხვავებული იყო განსაკუთრებული არომატის გამო. გერმანელების გადასახლების 

შემდეგ გააგრძელეს ეს საქმიანობა. და თოვუზის ქალაქად ფორმირებას გარკვეულწილად ამანაც 

შეუწყო ხელი. ღვინის ქარხნები და ვენახები დამატებით ძალებს მოითხოვდა. შესაბამისად 

იმატებდა იქ დასახლების მსურველთა რიცხვი. 

ეიგენფელდი (EICHENFELD ), დაარსდა 1906 წელს, ჰელენენდორფიდან გადასახლებული 

გერმანელების მიერ (სოფელში ცხოვრობდნენ ასევე ყარსის ოლქის სოფ. პეტროვკიდან 

გადმოსახლებულნიც). 1917 წლამდე ელიზავეტოპოლის გუბერნიის ელიზავეტოპოლის მაზრის 
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ანენფელდის საზოგადოებაში. საბჭოთა პერიოდში ეიგენფელდი აზერბაიჯანის სსრ შამხორის 

რაიონში შედიოდა, დღეს შამქორის რაიონია. სოფელი 615 დესეტინას მოიცავდა. სოფლის 

სახელწოდება მუხის ველს ნიშნავს. 1930 წელს სახელი გადაარქვეს და ფრიდრიხ ენგელსის 

საპატივსაცემოდ ენგელქენდი დაარქვეს, ხოლო 1992 წლიდან ირმაშლი ჰქვია. ეიგენფელდში 

არსებობდა სკოლა. მოსახლეობა – 49 (1907 წ.), 100 (1913 წ.), 196 (1928 წ.). 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

ფასები ფეოდალური ეპოქის 

საქართველოში. 

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი 

ისტორია და არქეოლოგია 

YS-2016-92 

2016-2018 

პროექტის ხელმძღვანელი და 

შემსრულებელი ასოც. პროფ. 

აპოლონ თაბუაშვილი 

სამეცნიერო პროექტის საბოლოო მიზანს წარმოადგენდა მონოგრაფიის დაწერა, რომელშიც 

ასახული იქნებოდა ფეოდალურ ეპოქის საქართველოში არსებული ფასების შესახებ ინფორმაცია. 

ამისათვის დაგეგმილი იყო რამდენიმე მიზნის და ამოცანის შესრულება: უპირველეს მიზანს 

წარმოადგენდა მეათე მეთცრამეტე საუკუნეებში ფასებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიება 

და კვლევის განხორციელება. ასევე, დაგეგმილი იყო რამდენიმე საველე ექსპედიცია და კვლევითი 

ვიზიტი. 

შესაბამისი მიზნის მისაღწევად სრულყოფილად დავამუშავე შუა საუკენეებში ხორბლის, 

ღვინის, ყანის, ვენახის, სასოფლო და საქალაქო საცხოვრისების, გლეხების, სხვადასხვა 

სოციალური ფენის „სისხლის“ ფასების შესახებ ინფორმაცია, ასევე შევეხეთ ხელოსნურ-

მანუფაქტურული ნაწარმის, მათ შორის შეიარაღების და ხელნაწერი და სტამბური წიგნის და სხვა 

საკითხებს. 

დიდი ყურადღება დაეთმო და დამუშავდა ივ. ჯავახიშვილის პირადი არქივის ის ნაწილი, 

სადაც დღემდე გამოუქვეყნებელი მასალაა ხელნაწერის სახით წარმოდგენილი, რომელიც ეხება 

ფეოდალური საქართველოს ეკონომიკური ისტორიის საკითხებს. 

კვლევის საფუძველზე მომზადდა სტატია The Import of Gun Barrels and Their Price in 

Georgia in 17th — 18th cc., რომელიც დაიბეჭდა ელექტრონულ ჟურნალში: Materials in Archaeology 

and History of Ancient and Medieval Crimea. Archaeology, History, Numismatics, Sigillography and 

Epigraphy. volume 9. Moscow, Tyumen, Nizhnevartovsk 2017. 

მოეწყო ექსპედიცია და კვლევითი ვიზიტი გრემში, სიღნაღში, თელავში, ქუთაისში, 

ზუგდიდში. განხორციელდა სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნაგებობების ფიქსაცია (აბანო, ციხეები, 

სასახლე და სხვ.). ასევე, განხორცილდა მუზეუმებში ვიზიტი და საკითხისათვის საჭირო მასალის 

(ძირითადად მეტროლოგიური ხასიათის) ფიქსაცია. 

მომზადდა ორი მოხსენება:  

1. ათონის ივერთა მონასტრის აღაპები, როგორც ფეოდალური ეპოქის საქართველოს 
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ეკონომიკური ისტორიის წყარო. მოხსენება წავიკითხე საერთაშორისო კონფერენციაზე - 

საქართველო-ბიზანტია-ქრისტიანული აღმოსავლეთი/Georgia Byzantium-Shristian East. 

2.  ჰამდალაჰ ყაზვინის ცნობები საქართველოს სახელმწიფო შემოსავლების შესახებ XII-XIV 

საუკუნეებში. 

მოხსენება წავიკითხე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებულ ახალგაზრდა 

მეცნიერთა I საერთაშორისო სიმპოზიუმზე ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში    

პროექტის საბოლოო შედეგი – მონოგრაფია, უახლოეს მომავალში დაიბეჭდება. 

2 

„საქართველოს 

დემოკრატიული 

რესპუბლიკის გახსენება 100 

წლის შემდეგ: მოდელი 

ევროპისთვის?" 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია და 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

საზაფხულო სკოლა. 

(MG_CE_04) 

2017-2018 

პროექტის ხელმძღვანელი 

ასოც. პროფ. მიხეილ ბახტაძე; 

მონაწილე  

ასოც. პროფ. დიმიტრი 

შველიძე 

ჩატარდა საერთაშორის კონფერენცია ქართველი და უცხოელი მეცნიერების 

მონაწილეობით. მომხსენებლები იყვნენ: საქართველოდან, საფრანგეთიდან, აშშ-დან, დიდი 

ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, ჩეხეთიდან. ასევე ჩატარდა საერთაშორის საზაფხულო სკოლა, 

სადაც იყვნენ მსმენელები საქართველოდან და უცხოეთიდან. 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით,პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 
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3.2. დასრულებული პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერები 

სდარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ქეთევან ნადირაძე  ქალაქი ქართულ 

ისტორიულ სივრცეში 

(ისტორიოგრაფიული 

ნარკვევი) 

ISBN978-9941-478-50-5 

ქ. თბილისის 

გამომც.  

„არტანუჯი“ 

194 გვ. 

ნაშრომში განხილულია ქართული ქალაქების შესწავლის ისტორიოგრაფია. 

წარმოდგენილია საქართველოს ქალაქის ზოგადი მახასიათებლები. მისი წარმოშობის პირობები, 

ადგილი, როლი, სტრუქტურა, სოციალურ-ეკონომიკური მნიშვნელობა ქართულ ისტორიულ 

სივრცეში, ანტიკური ხანიდან მოყოლებული მთელი შუასაუკუნეების მანძილზე. 

ნაშრომი შედგება შესავლისა და სამი თავისაგან. 

შესავალი: მოკლედ არის განხილული  ქალაქის რაობის შესახებ არსებული თეორიები,  

წარმოდგენილია ქართული ქალაქის შესწავლის ისტორიოგრაფია, დახასიათებულია შესწავლის 

მეთოდოლოგია და შეძლებისდაგვარად შეფასებულია დღევანდელი მდგომარეობა. 

თავი I. ანტიკურობიდან შუასაუკუნეებში: განხილულია ქალაქების წარმოშობის მიზეზები 

და ამ საკითხის შესახებ განსხვავებული შეხედულებები ქართულ ისტორიოგრაფიაში. ცალ-

ცალკეა დახასიათებული იბერიის, შიდა კოლხეთისა და ზღვისპირა ზოლში არსებული 

ქალაქების გარეგანი სახე, სტატუსი, ფუნქციები, ეკონომიკური მდგომარეობა.  გარდამავალი 

ხანის (ანტიკურობიდან შუასაუკუნეებისკენ) ქალაქების შესწავლის ისტორია და ნაკლი 

გამოწვეული მარქსისტული მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე და ა.შ. 

თავი II. შუასაუკუნოვანი (ფეოდალური) ქალაქი: განხილულია თუ რა თავისებურებები 
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გააჩნდა ადრეშუასაუკუნეების ქალაქებს და მათი გამომწვევი მიზეზები. ცალკე დახასიათებულია 

X-XIII საუკუნეების ქალაქების გარეგანი სახე, მნიშვნელობა, სტატუსი. წარმოდგენილია ე.წ. 

დამოუკიდებელი, ქალაქი-კომუნების შესახებ შეხედულებები, გავლებულია პარალელები ამ 

პერიოდის დასავლურ და აღმოსავლურ ქალაქებთან, და ამის ფონზე წარმოჩენილია ქართული 

ქალქების მახასიათებლები. განხილულია XVI-XVIII საუკუნეების დასავლეთ და აღმოსავლეთ 

ქალაქების განსხვავებული მდგომარეობა,ამის გამომწვევი მიზეზები. 

განსაკუთრებულადხაზგასმულია სავაჭრო გზების მნიშვნელობა ქალაქების განვითარებაში და 

მათი ფუნქციების გაზრდაში. განხილულია ვახტნგ VI და ერეკლე II რეფორმების ფონზე შიდა 

ბაზრის მნიშვნელობის გაზრდის მცდელობები, როგორც ქვეყნის გაერთიანების ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი საფუძველი, საქალაქო წყობა, მართველობის სისტემა, მათ დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები და სხვ. 

თავი III. ხელოსნობიდან ამქრულ ორგანიზაციებამდე: ხელოსნური დარგების 

განვითარების განხილვის ფონზე დახასიათებულია ხელოსნური ორგანიზაციების წარმოშობის 

დროის შესახებ სხვდასხვა შეხედულებები, XVII-XIX სს. უცოხოელ მოგზაურთა მასალისა და 

სტატუტების გათვალისწინებით გადმოცემულია საცეხო ორგანიზაციების ყოფა, სტრუქტურა, 

მორალი და სხვ. შედარებულია ქართული ამქრები აღმოსავლურ და დასავლურ საცეხო 

ორგანიზაციებთან და ხაზგასმულია მათი მსგავსება და განსხვავება, წარმოჩენილია მსგავსებისა 

და განსხვავებების მიზეზები და ა.შ. 

წიგნს დართული აქვს 15 გვერდიანი ინგლისური რეზიუმე. 

2 მიხეილ ბახტაძე ფარნავაზიდან ბაგრატ 

III-მდე 

ISBN 978-9941-9563-4-8 

თბილისი 

კორნელი 

კეკელიძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი 

84 გვ. 

სამეცნიერო-პოპულარულად მოთხრობილია ძვ. წ. აღ-ის III-ახ. წ. აღ-ის X საუკუნეების 

საქართველოს ისტორია. 

3 დიმიტრი შველიძე გიორგი ლასხიშვილი – 

ჩვენ ყველანი 

შევადგენთ ერთ 

პარტიას. 

ISBN 978-9941-9564-2-3 

თბილისი. კ. 

კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი 

125 გვ. 

წიგნში შესწავლილია და გადმოცემული ცნობილი ქართველი პოლიტიკური და 

საზოგადო მოღვაწის გიორგი ლასხიშვილის ბიოგრაფია. მასში წარმოდგენილია გ. ლასხიშვილის 

ცხოვრება-მოღვაწეობის ძირითადი პერიოდები: სწავლა-განათლების წლები, რევოლუციურ-

ხალხოსნური საქმიანობა, ციმბირში გადასახლება, გაზეთ „ივერიაში“ თანამშრომლობა და ახალი 

საზოგადოებრივი მიმდინარეობის - „ახალგაზრდა ივერიელების“ ჯგუფის ორგანიზება, 

სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტიის მესვეურობა, პუბლიცისტიკა, საზოგადოებრივი 

საქმიანობა და ა. შ. ამ წლებში ის იყო სოციალისტ-ფედერალისტების პარტიის უცვლელი 

თავმჯდომარე. დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ გ. ლასხიშვილი რვა თვის 

განმავლობაში იყო საქართველოს განათლების პირველი მინისტრი. მისი ხელმძღვანელობით 

განხორციელდა არაერთი რეფორმა და საფუძველი ჩაეყარა ქართულ ეროვნულ 

საგანმანათლებლო სისტემას, გაიზარდა ქართული სკოლებისა და მოსწავლეების რიცხვი, მოხდა 

სკოლის გაეროვნულება, შეიქმნა მასწავლებელთა ახალი კადრები, მოსამზადებელი სისტემა, 

შეიქმნა ახალი სახელმძღვანელოები და სხვ.  

გ. ლასხიშვილმა სამინისტროში და სისტემაში თავი მოუყარა ეროვნული სწავლა-
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განათლების ენთუზიასტ ინტელიგენტურ ძალებს, მეცნიერებს, პედაგოგებს. ამავე დროს, 

ნაშრომში გაშუქებულია გ. ლასხიშვილის საქმიანობა ეროვნულ საბჭოში, პარლამენტში.  

წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილია გიორგი ლასხიშვილის, როგორც გამოჩენილი 

მოღვაწის მამულიშვილური საქმიანობა ქართული ეროვნულ-პოლიტიკური ძალების 

ერთიანობისათვის. 

4 ბონდო კუპატაძე, 

დიმიტრი შველიძე და 

სხვ. 

საქართველოს 

დემოკრატიული 

რესპუბლიკა (1918-

1921). ენციკლოპედია-

ლექსიკონი 

თსუ გამომცემლობა 540 გვ. 

მაგ. ბონდო კუპატაძე არის შემდეგი სტატიების ავტორი: აფხაზეთის ავტონომია,  

აფხაზეთის სახალხო საბჭო, აფხაზთა სახალხო საბჭო, ბათუმის გადმოცემა ბრიტანელთა მიერ, 

ბორჩალოს მაზრის მუსლიმთა პარტია, დამფუძნებელი კრება, დამფუძნებელი კრების კომისიები, 

დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმი, დამფუძნებელი კრების ფრაქციები, სომხური 

სარევოლუციო ფედერაცია `დაშნაკცუთიუნი~, ელინთა დემოკრატიული პარტია, ემიგრაცია, 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ემიგრაცია, ერთა ლიგა, ერთა ლიგა და 

საქართველო, ერთა ლიგის საქართველოს ასოციაცია, ეროვნული სამუზეუმო საგანძური, 

ზაქათალის ოლქის ავტონომია, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა, 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ადმინისტრაციული დაყოფა, სოჭის საკითხი 

საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკის პოლიტიკაში, შოთა რუსთაველის ჯგუფი, ემუხვარი 

არზაყან (დიმიტრი) კონსტანტინეს ძე, ბოლქვაძე (ნაკაშიძე) ელისაბედ იოსების ასული, 

ზანდუკელი მიხეილ ნიკოლოზის ძე, ინგოროყვა პავლე იესეს ძე, ლორია ფილიპე გლახუნას ძე, 

მაყაშვილი კონსტანტინე ზაქარიას ძე, მდივანი ალექსანდრე კირილეს ძე, რაჭველიშვილი 

ქრისტეფორე ლუკას ძე, მახვილაძე ტერ-ფარსეგოვა ელეონორა მიხეილის ასული, ტოროშელიძე-

ორჯონიკიძე მინადორა ეფრემის ასული, შარაშიძე შალვა გიორგის ძე, შარაშიძე ქრისტინე 

გიორგის ასული, ქარცივაძე ნიკოლოზ იოთამის ძე, ხელთუფლიშვილი დავით ბესარიონის ძე,  

ჯაჯანაშვილი არჩილ. 

5 მარიამ ჩხარტიშვილი საქართველო III-V 

საუკუნეებში. 

ხოსროვანთა  სამეფო 

სახლის ისტორია ISBN 

978-9941-457-96-8 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„ნეკერი“, 2018 

303 გვ. 

ხოსროვანები წარმოადგენდნენ ქართულ სამეფო დინასტიას III-V საუკუნეებში. ამ 

დინასტიის როლი საქართველოს ისტორიაში და ქართული იდენტობის დადგინებაში სრულიად 

განსაკუთრებულია: დინასტიის ფუძემდებელს, მეფე მირიანს, უკავშირდება ქრისტიანობის 

ქართული სახელმწიფოს ოფიციალურ იდეოლოგიად აღიარება IV საუკუნის ოცდაათიან (ზოგი 

თვალსაზრისით, ოციან) წლებში; ამ ფაქტით ბიძგმიცემული კულტურული ტრანსფორმაციის 

ხანგრძლივი პროცესის მესვეურნიც ხოსროვანები და მათი მემკვიდრეები იყვნენ. 

 წიგნი მიზნად ისახავს ხოსროვანების ოჯახის ისტორიის აღწერას. ნაშრომში 

ახლებურადაა გააზრებული არაერთი ადრე დადგენილად მიჩნეული  ფაქტი. 

წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ისტორიის დარგის სპეციალისტებისათვის. 

წინა-მოდერნის ეპოქის რეპრეზენტაციებში სამეფო ოჯახებს განსაკუთრებული ადგილი 

უკავიათ. ამის უპირველესი მიზეზი ისაა, რომ წყაროებში ისინი კარგად ჩანან; ამ დროს ხომ 

ისტორიის წერის საქმეს ექსკლუზიურად სწორედ ხელისუფლების სათავეში მყოფი პირები 

აკონტროლებდნენ. ამიტომაც ძველ მემატიანეებს სხვა უფრო მნიშვნელოვანი საგანი, ვიდრე 

მეფეთა ცხოვრების აღწერაა, ვერც კი წარმოედგინათ. 
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 ისტორიოგრაფიულ პრაქტიკას ეს სულისკვეთება ისტორიის, როგორც სამეცნიერო 

დისციპლინის, ჩამოყალიბების პროცესის დასრულების შემდეგაც ერთხანს გაჰყვა: 

ემპრიცისტული იგივე სთეითისტური პარადიგმის მიმდევრების გატაცება პოლიტიკური 

ისტორიით ხშირად კონკრეტდებოდა როგორც მმართველი დინასტიების ისტორია. 

სამეფო ოჯახები ძველ დროში განსაზღვრავდნენ არა მარტო ეთნიკური კოლექტივების 

პოლიტიკური განვითარების ვექტორებს, არამედ მათ კულტურულ პროფილსაც.   

ზემოთ გამოთქმული აზრის დადასტურება კარგადაა შესაძლებელი ქართული 

გამოცდილებითაც, კერძოდ, ბაგრატიონთა საგვარეულოს მაგალითით. ბაგრატიონებმა 

ქართველი ხალხის ისტორიას მიანიჭეს განუმეორებელი ელფერი. საქართველოში Mმრავალი 

საუკუნის განმავლობაში ხელისუფლების სათავეში მათმა უცვლელად ყოფნამ კეთილისმყოფელი 

გავლენა მოახდინა ქართული იდენტობის დადგინებაზე,  

ბაგრატიონთა ღვაწლი დეტალურადაა ასახული სამეცნიერო ლიტერატურაში და 

ქართველთა კოლექტიურ მახსოვრობაშიც ამ დინასტიის მეფეებს მეტად საპატიო ადგილი აქვთ 

მიკუთვნებული.  

მაგრამ ბაგრატიონების წინამორბედი ქართული დინასტიის, კერძოდ, ხოსროვანების, 

წვლილი ქართული იდენტობის ფორმირებასა და კულტურის უნიკალური მახასიათებლების 

გამოკვეთაში ნაკლები როდი იყო. 

მიუხედავად ამისა, ხოსროვანთა სამეფო ოჯახი (ვგულისხმობ მთლიანობაში დინასტიას) 

იშვიათად (თუ საერთოდაც) ყოფილა ქართველი ისტორიკოსებისა და ფართო მკითხველის 

ინტერესის საგანი. ცალკეული ხოსროვანი მეფეების ზეობის ისტორიულ რეპრეზენტაციებს, 

როგორც წესი, აკლიათ სათანადო სიღრმე და საგვარელო კონტექსტი. ეს კი ნამდვილად დასანანი 

ხარვეზია, რადგან ამ დინასტიის როლი საქართველოს ისტორიაში და ქართული იდენტობის 

დადგინებაში სრულიად განსაკუთრებულია: დინასტიის ფუძემდებელს, მეფე მირიანს, როგორც 

ცნობილია, უკავშირდება ქრისტიანობის ქართული სახელმწიფოს ოფიციალურ იდეოლოგიად 

აღიარება IV საუკუნის ოცდაათიან (ზოგი თვალსაზრისით, ოციან) წლებში; ამ ფაქტით 

ბიძგმიცემული კულტურული ტრანსფორმაციის ხანგრძლივი პროცესის მესვეურნიც 

ხოსროვანები და მათი მემკვიდრეები იყვნენ.  

გასული საუკუნის ოთხმოციანი წლებიდან მე დავიწყე ხოსროვანთა სამეფო ოჯახის 

ისტორიით დაინტერესება და ამ დინასტიის ცალკეულ წარმომადგენლების შესახებ პირველი 

ნაშრომებიც გამოვაქვეყნე. ოთხმოცდაათიანი წლებიდან ახალ პრობლემატიკაზე (ვგულისხმობ, 

იდენტობრივ კვლევებს) გადასვლის მიზეზით ამ მიმართულებით ჩემი ძიებანი შედარებით 

ნაკლებინტენსიური გახდა, თუმც სრულად არასდროს შეწყვეტილა. ნათქვამის დასტურად 2009 

წელს გამოქვეყნებული ორი წიგნიც გამოდგება.  

ბოლო რამდენიმე წელია ხოსროვანთა ისტორიაზე მუშაობა ახალი ძალით განვაახლე, რაც 

აისახა კიდეც ჩემს რამდენიმე საკონფერენციო მოხსენებაში, აგრეთვე, ბროშურასა და საჟურნალო 

სტატიებში.  

ამგვარი სამეცნიერო აქტივობის შედეგად საკმაო მასალა დამიგროვდა. სწორედ ამიტომ 

დავისახე მიზნად აღნიშნული მიმართულებით ძიებებათა შედეგებისათვის თავი მომეყარა და 

ნაკვლევი ერთიან სურათად წარმომედგინა. Eწინამდებარე მონოგრაფია ამ მიზნის 

განხორციელების ცდაა. ის ეძღვნება ხოსროვანების ოჯახის ისტორიას.  

დაბადებით ანუ წარმომავლობით ხოსროვანების მეფობა შეწყდა უკვე მეხუთე საუკუნის 

პირველ ნახევარში: უკანასკნელი ხოსროვანი მეფე ქართლის ტახტზე იყო მირიანის შვილიშვილი  

  არჩილ რევის ძე. თავად არჩილი უშვილო გახლდათ, მან ერთ-ერთი ძლიერი ფეოდალური 

საგვარეულოს, კერძოდ, ხიდარელების, წარმომადგენლის ვარაზ-ბაკურის ძის მირდატის შვილად 

აყვანის გზით გააგრძელა ქართლის ტახტზე ხოსროვანთა დინასტიური ხაზი. მირდატი, 

რომელიც მეფობდა ხოსროვანთა სახელით, იყო საქართველოს დიდი მეფის ვახტანგ გორგასლის 

მამა. ამგვარად, ვახტანგ გორგასალი დაბადებით ხოსროვანი არ ყოფილა, ის მამამისის (უფრო 
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ზუსტი იქნება თუ ვიტყვით, პაპამისის ანუ ვარაზ-ბაკურის) მიერ სამეფო ოჯახთან გაფორმებული 

სოციალური კონტრაქტის გზით გახდა ხოსროვანი. 

ხოსროვანების მიერ ხიდარელი მირდატის შვილების ფაქტს მეხუთე საუკუნის პირველ 

ნახევარში ჰქონდა ადგილი. შვილობილთა ანუ ხოსროვანების სახელით ხელისუფლებაში მოსულ 

ხიდარელთა ზეობა გაგრძელდა VI საუკუნის მეორე ნახევრამდე, ვიდრე საგარეო ძალის ჩარევის 

შედეგად მეფობა არ შეწყდა ქართლში. Mმეფობის შეწყვეტის Eმითითებული თარიღი 

გამომდინარეობს წყაროს პირდაპირი ჩვენებიდან. 

ჯუანშერ ჯუანშერიანის მიხედვით ერისმთავრებიც ხოსროვანთა საგვარეულოს 

ეკუთვნოდნენ, ამავე ხაზს მისდევს ე.წ. “მატიანე ქართლისა” (ზოგი მეცნიერის აზრით, და ამ აზრს 

მეც ვიზიარებ, ეს ტექსტი დამოუკიდებელი თხზულება კი არა, Lლეონტი მროველის “მეფეთა 

ცხოვრების” ნაწილია), რომლის ცნობით ხოსროვანთა ზეობა მხოლოდ არაბთა მიერ ნაწამები 

მეფის წმინდა არჩილის ძეებზე    იოანესა და ჯუანშერზე – დასრულდა: 

წყაროების ორაზროვნება თავისებურ ასახვას პოულობს არსებულ სამეცნიერო 

რეპრეზენტაციებში. ასე მაგალითად, კ. თუმანოვის აზრით, ძველ იბერიაში ზეობდა სამი 

დინასტია: ფარნაბაზიდების (ძვ.წ. IV საუკუნიდან ახ. წ. I საუკუნემდე), არშაკიდების (სომხური 

შტო) (ახ. წ. I საუკუნიდან III საუკუნემდე) და ხოსროიდების (III-VI საუკუნეებში), რომლებიც 

თავს წარმოადგენდნენ როგორც სასანიდები.  

ამ ქრონოლოგიით ჩანს, რომ აღნიშნული მკვლევრის შეხედულებით, ხოსროვანების ზეობა 

არ გაგრძელებულა VI საუკუნეში ქართლში მეფობის გაუქმების შემდეგ და, შესაბამისად, 

ქართლის ერისმთავრები ხოსროვანები არ იყვნენ. ამგვარად, კ. თუმანოვი, ერთი მხრივ, 

„ქართლის ცხოვრებაზე~ დაყრდნობით მიუთითებს ქართული დინასტიების შესახებ; მეორე 

მხრივ, ისე გამოდის, რომ ის უგულებელყოფს იმავე წყაროს ერთ-ერთი თხზულების ცნობას 

ქართლში მეფობის გაუქმების შემდგომაც ხოსროვანების ზეობის შესახებ. აღნიშნულ 

ჩამონათვალში, რომელიც იბერიის მეფეებს ეხება, საქართველოს ძველი ისტორიის 

მნიშვნელოვანი ფაქტი არ ფიქსირდება, კერძოდ, აიეტიანთა დინასტია. როგორც ირკვევა, ამ 

დინასტიის ხსოვნა არსებობდა ძველ ქართლში. 

რაც შემეხება პირადად მე, როგორც ითქვა, ჩემი აზრით, უკანასკნელი ნამდვილად 

ხოსროვანი მეფე არჩილი იყო. V საუკუნის მეორე ნახევრში და VI საუკუნეში ხოსროვანთა 

სახელით მოღვაწე ქართლის მეფეები არ მიმაჩნია ნამდვილ ანუ წარმოშობით ხოსროვანებად. არც 

მეფობის გაუქმების შემდეგდროინდელი ქართლის მმართველების ანუ ერისმთავართა 

ხოსროვანობის შესახებ ცნობას  ვთვლი სარწმუნოდ. Mმიუხედავად ამისა, ე.წ. “მატიანე 

ქართლისას” დავესესხე ტერმინ “ხოსროვანს”, რაც ჩემ მიერ (და, ცხადია, წყაროს მიერაც) 

გაგებულია როგორც კრებითი სიტყვა ქართლის იმ მეფეების აღსანიშნავად, რომელთა 

წარმომავლობა ქართლის პირველ ქრისტიან მეფეს ანუ მირიანს უკავშირდება. “ქართლის 

ცხოვრების” მიხედვით კი მირიანი ირანელი შაჰის ანუ “ხოსროს” შვილი იყო. შუა საუკუნეების 

ეპოქის ქართველებისათვის “ხოსრო” წარმოადგენდა ზოგად ტერმინს ირანის მეფის 

აღსანიშნავად. შესაბამისად, ხოსროვანთა დინასტია ეს ის ქართული სამეფო დინასტიაა, 

რომელიც ასოცირდებოდა ირანის სამეფო სახლთან, კერძოდ, სასანიანთა დინასტიასთან. 

ზემოთ წარმოდგენილი სურათი, რომელიც ჩემი შეხედულებებს ამსახველია, არსებითად 

განსხვავდება იმ ცოდნისაგან, რაც თანამედროვე ისტორიოგრაფიაზე დაყრდნობით სპეციალისტ 

თუ არასპეციალისტ მკითხველს შეიძლება ჰქონდეს აღნიშნული ეპოქის ქართლის მმართველთა 

შესახებ. ქვემოთ შესაბამისი დასაბუთებით ვრცლად იქნება წარმოდგენილი ყველა ეს და ბევრი 

სხვა, სამეცნიერო წრეებში გავრცელებულისაგან განსხვავებული, ჩემი შეხედულება. 

წინამდებარე ნაშრომის მნიშვნელოვანი ნაწილი  ქვეყნდება პირველად;Nნაწილი კი 

წლების განმავლობაში იბეჭდებოდა სტატიების თუ მონოგრაფიათა ცალკეული თავების სახით. 

წინამდებარე წიგნში ეს მასალა ზოგჯერ უცვლელად არის წარმოდგენილი, ზოგჯერ კი 

ნაწილობრივ სახეცვლილია ერთიან დისკურსში ჩართვის მიზნით თუ საკითხის ახლებურად 
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გააზრების მიზეზით. 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

დიმიტრი შველიძე დამოუკიდებლობიდა

ნ თავისუფლებისაკენ 

- რესპუბლიკის 100 

წელი. ISBN 

თბილისი. 

განათლებისა და 

ცნობიერების 

ამაღლების 

ინსტიტუტი. 

გვ. 105-114 

შეჯამებულია პირველი რესპუბლიკის ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში მიღწეული-

განხორციელებული პროექტები: გატარდა მრავალი რეფორმა რეალობის თითქმის ყველა 

სფეროში, რის გამოც პირველ რესპუბლიკას ჩვენ ვუწოდებთ - რეფორმატორულ სახელმწიფოს. 

ხელისუფლების სათავეში იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელმაც განიცადა 

გაეროვნულების პროცესი. ეს პროცესი გამოიწვია ეროვნული ინტელიგენციისა და 

საზოგადოების გარემოცვამ და სიძლიერემ. პირველი რესპუბლიკის პერიოდი იყო ეროვნულ-

კულტურული ცხოვრების ნამდვილი ბუმი, რომელიც აღინიშნა კულტური ყველა სფეროში დიდი 

აღმავლობით (მწერლობა, ხელოვნება, თეატრი, კინო, ოპერა, ბალეტი, მეცნიერების არაერთი 

დარგი და სხვ). ამ პოზიტიურ პროცესებს ხელი შეუწყო პოლიტიკური ძალების ურთიერთგაგებამ 

და კონსტრუქციულმა თანამშრომლობამ - სახელმწიფოებრივი ინტერესების ძირითად 

საკითხებში. დავასკვნით რომ: ჩვენმა საუკუნის წინანდელმა წინაპრებმა შეძლეს საფუძველი 

ჩაეყარათ თავიანთი იდეალის შესაბამისი ევროპული ტიპის სოციალ-დემოკრატიული 

სახელმწიფოსათვის. უხეშმა ძალამ დასცა ახალგაზრდა პერსპექტიული სახელმწიფო, მაგრამ ვერ 

მოსპო დამოუკიდებელი სახელმწიფოს იდეალი ქართველ ხალხში. 

2 თედო დუნდუა ანტიკური კავკასია: 

ენციკლოპედია. ტ. II 

2; 978-9941-468-14-8 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„ლოგოსი“ 

სტატიები 

ენციკლოპედია-

ლექსიკონისთვის 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ ავტორი/ სტატიისსათა- ჟურნალის/ გამოცემისადგილი, გვერდებისრაოდენობა 
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ავტორები ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამომცემლობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენ

ობა 

1 თედო 

დუნდუა 

Об одном 

сведении 

Мовсеса 

Хоренаци, 

ISSN 1987-9970 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის 

შრომები XIII  

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

გვ. 525-542 

ინფორმაცია ალექსანდრეს მიერ ივერიელთა გამგებლად დარეჰის ნახარარ 

მიჰრდატის დანიშვნის შესახებ თვით ფს. მოვსეს ხორენაცისმიერ არის შეთხზული 

გარკვეული მოსაზრებების გამო და არ მომდინარეობსზეპირგადაცემებიდან. პონტოს 

სამეფოს აქტიურობა რეგიონში ასე ადრეულიპერიოდისთვის ლოგიკურად გამორიცხულია 

და არც რაიმე კონკრეტული არგუმენტი არსებობს ამასთან დაკავშირებით. მაშ, რა უნდა 

ვიგულისხმოთ „საბერძნეთის“ ქვეშ, რომელიც ასურასტანს უპირისპირდება ქართლის 

საკითხში; რომელი სამეფო გზავნის თავის სამხედრო ძალებს ეშერას დასახმარებლად? 

ამასთან დაკავშირებით შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ზოგადიმოსაზრების 

გამოთქმა. 

აზო-ფარნავაზის კონფრონტაციის მიახლოებითი თარიღი ალექსანდრესზეობასთან 

მისი ქრონოლოგიური სიახლოვით, ერთი მხრივ, ხოლო მეორემხრივ, „ასურასტანის მეფე 

ანტიოქოსის“„საბერძნეთთან“ სინქრონულიკონფლიქტის ფაქტით დგინდება. აღნიშნული 

მონაცემები აშკარად დიადოხების ხანაზე მიუთითებს. ხოლო თვით „ანტიოქოსის“ 

დაკავშირება ასურასტანთან და მისდამი მორჩილი სომეხი ერისთავების არსებობა იფსოსთან 

ბრძოლის შემდგომი პერიოდით აკონკრეტებს ჩვენთვის საინტერესო საკითხს. გამომდინარე 

საერთო პოლიტიკური კონიუნქტურიდან, ერთადერთი, ვისაც ამდროისათვის 

შესაძლებელია ჰქონოდა პრეტენზია ჰეგემონიაზე მთელი შავიზღვისპირეთის მასშტაბით, 

თრაკიის მეფე ლისიმაქე იყო (და ის აღნიშნულიიდეის მატარებელი პირველი მონარქია, მის 

პოლიტიკურ მემკვიდრეებად ამასპექტში ფარნაკე I და მითრიდატე VI წარმოგვიდგებიან). 

თრაკიის პოლიტიკური ევოლუცია სპეციფიური სოციალურ-ეკონომიკური და 

ეთნოკულტურული სიტუაციის გამო ინტეგრაციის და სოციალური კონტრაქტებისპროცესის 

აბსოლუტიზაციას გამორიცხავდა. აღნიშნულ ეკონომიკურ-გეოგრაფიულ რეგიონში 

ლისიმაქეს მიერ მიღწეული წარმატებებიც კი გარეგნული,დროებითი და არამყარი იყო. 

ასეთი არასტაბილური ბაზისის პირობებშიუფრო დიდი პერსპექტივების დასახვა აბსურდი 

იქნებოდა. ლისიმაქეს პოლიტიკური აქტივობაც ძირითადად საკუთარი სამეფოთი იყო 
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შემოსაზღვრული. ძალების დაზოგვით შექმნილმა აკუმულაციამ შესაძლებლობა მისცა მას, 

ესარგებლა ხელსაყრელი პოლიტიკური სიტუაციით (ძვ. წ. 302/301 წწ.) დააზიაში 

განემტკიცებინა საკუთარი პოზიციები. მისი გავლენის სფეროში ამდროს ჰერაკლეაც ექცევა, 

რაც აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთისთვის მეტად ნიშანდობლივი მომენტი უნდა 

ყოფილიყო. რენტაბელური სოციალური პოლიტიკის წარმოებისთვის აზიაში, 

კონკრეტულად, პროპონტიდა ბერძნული ქალაქებით, ჰელესპონტის ფრიგია, ეგეოსის ზღვის 

სანაპიროს პოლისები, ბითვინია, ლიდია, დიდი ფრიგიის ნაწილი, პისიდია, კიდევ უფრო 

არახელსაყრელი პირობები არსებობდა. ფაქტობრივად, ლისიმაქეს სამეფო, 

მიუხედავადექსტერიერული ბრწყინვალებისა, არსებობის ყოველგვარ ეკონომიკურ 

იდეასმოკლებული კონგლომერატი იყო, თუმცა ძლიერი ფინანსურად, რიგი ობიექტური და 

სუბიექტური მომენტებით განპირობებული, რომლის საფუძველზეცმძლავრი პროფესიული 

არმიები იქმნებოდა, მეფის რეალური საყრდენი და,ამავე დროს, სოციალური კონტრაქტის 

სუსტად განვითარების პირობებში,ხშირად არასანდოც. ერთი სიტყვით, თრაკიის მეფე, 

ერთდროულად ძლიერიცდა სუსტიც, 301 წლის შემდგომ პირველი კატეგორიის დიადოხად 

იქცა –რაციონალური დიპლომატიური კურსის პირობებში, რაც გამორიცხავდა პოლიტიკურ 

იზოლაციას, მისი სტრატეგიული პოტენციალი დიდი იყო. ეს განსაკუთრებით შეეხება ძვ. წ. 

III საუკუნის დასაწყისს. 291 წლისათვის კილისიმაქე განადგურებული, ძლიერი 

ოპოზიციების წინაშე მდგარი მონარქია.ჰერაკლეაც ამ დროს წყვეტს მასთან ურთიერთობას. 

მაგრამ ყოველივე ესდროებითია. ძვ. წ. 288 წლისათვის ბრწყინვალედ სარგებლობს 

დემეტრიოსპოლიორკეტის რიგი სერიოზული შეცდომებით, ეწევა რა წარმატებულ 

ინტრიგებს პიროსის წინააღმდეგ, ის პირველად თავის ზეობაში მოიპოვებს რეალურ 

სუბსტრატს, მაკედონიის ტახტს. მასზე დაყრდნობით ლისიმაქე იწყებსსხვადასხვა 

ექსპანსიის განხორციელებას. ექსპანსიის ერთ-ერთი ობიექტთაგანი ჰერაკლეა გახდა. მისი 

სტატუსი ამ ეტაპზე განსაკუთრებულია. რიგი კარდინალური შინაგანი მიზეზებიდან 

გამომდინარე, მაკედონიის გარეთ მდებარეარც ერთი დომენის შენარჩუნების არავითარი 

რეალური შანსი არ არსებობდა. საკმარისი გახდა გარედან ჩარევა, რომ სელევკის მარში მცირე 

აზიაშიტრიუმფალურ სვლას დამსგავსებოდა. ლისიმაქე შეცდომას უშვებს – ის მაკედონიაში 

არ ჩაიკეტა.  

ჩვენ გამოვდივართ იქიდან, რომ აუცილებლად ერთი და იგივე ძალაერევა 

კოლხეთისა და იბერიის საქმეებში. სპეციალურ ლიტერატურაშიაც ასეთი პრინციპია 

დაცული, ოღონდ შეცდომით პონტოს სამეფოზეა არჩევანი შეჩერებული. 

დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე პოლისური სისტემის კრიზისიკულმინაციას აღწევს 

ძვ. წ. IV-III საუკუნეებში და ბერძნული ქალაქებიცსაგარეო დახმარების წყალობით 

ცდილობენ საკუთარი კვაზი-ავტონომიის შენარჩუნებას. როდის შეიძლება მომხდარიყო 

ყოველივე ეს? უსათუოდ ძვ. წ.301 წლის შემდგომ. სწორედ აქედან მოყოლებული, ლისიმაქე 

განსაკუთრებით ძლიერია. კონკრეტული რეგიონის საქმეებში მისი უშუალო ჩარევის ზედა 

ქრონოლოგიური ზღვარიც თითქოს აშკარაა. ქართული საისტორიო ტრადიციის მიხედვით, 

აზოს დამარცხების შემდგომ ფარნავაზმა ეგრისზეც განავრცო ჰეგემონია, ხოლო ქვეყანა 

„ეგრის წყალს ქვემოთ დარჩა ბერძენთა,რამეთუ მკჳდრთა მის ადგილისათა არა ინებეს 

განდგომა ბერძენთა“. ე.ი მათიმხარდამჭერი მეტროპოლისი ჯერ კიდევ არ დაცემულა, 

ლისიმაქე ცოცხალია. სელევკ I აქტიური დაინტერესება ქართლის საქმეებით კი 80-

იანიწლების მიწურულით უნდა დათარიღდეს, როდესაც მოხდა განხეთქილება ორმეფეს 

შორის. ვთვლით, რომ ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ აღნიშნული რეგიონის საკითხი იყო. 

ალექსანდრეს ლაშქრობამ ინდოეთთან მეტად ხელსაყრელი ვაჭრობისპერსპექტივები მოხაზა. 

ინდოეთისკენ მიმავალი საქარავნო გზები ირანზე გადიოდა და სელევკის კონტროლს 

ექვემდებარებოდა, საზღვაო გზის ათვისებაკი ეგვიპტეს მიანიჭებდა დიდ უპირატესობას. 

ამავე დროს სელევკი ცდილობდაუფრო იაფი სამდინარო მაგისტრალის ექსპლოატაციაში 
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ჩაყენებას, მისი კომერციული შესაძლებლობების შესწავლას. გზა დაიწყებოდა ქალაქ 

ფაზისთანდა შემდეგი ძირითადი ეტაპებისგან იქნებოდა შედგენილი: მდინარე 

ფაზისი(რიონ-ყვირილას მაგისტრალი), მტკვარი, კასპიის ზღვა, მდ. ოქსი (ამუ-დარია), მდ. 

ბაქტრა. ამასთან, „ტრანსკავკასიური“ მაგისტრალი ინდოეთისკენლისიმაქესთვის 

ერთადერთი საშუალება იყო პირდაპირი კავშირი დაემყარებინა ამ ქვეყანასთან და მიეღო ის 

დამატებითი შემოსავალი, რაც ასე აუცილებელი იყო მისი პერმანენტულად მერყევი 

პოზიციების პირობებში. იყენებს რა ჰერაკლეას (პონტოელი მეფეები შემდგომ სინოპეს და 

ამისოს ეყრდნობიან) ეკონომიკურ მიმართებებს აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის 

ქალაქებთან,რომლებსაც სკეპტუხები ავიწროებენ, ის საკუთარი პოლიტიკის 

არეალშიმოაქცევს მათ. თრაკიის მეფე მხარს უჭერს პოლისების ბრძოლას 

კოლხებისწინააღმდეგ და ამით ხელთ იგდებს გზის საწყის მონაკვეთს. სურს რა ჰეგემონიის 

განვრცობა უფრო ღრმად ჰინტერლანდში, ის თავის კლიენტად არიან-ქართლის გამგებელს 

აზოს შეარჩევს და მას შიდა ქართლის უფლად გახდის. თავდაპირველად სწორედ 

„საბერძნეთი“ – ბალკანეთის და მცირე აზიისმომცველი პოლიტიკური ერთეული აქტიურობს 

აქ. ქართლის სამეფოს თანადროული დიფუზია ჰერეთის და ეგრისის მიმართულებით 

სწორედ ლისიმაქეს მიერ იყო ინსპირირებული. ამასთან დაკავშირებით მეტად 

სიმპტომატურია ფარნავაზის ალიანსი კოლხეთის პოლიტიკურ ძალებთან. 

შემდგომიწინსვლა უკვე დიპლომატიური ხერხებით უნდა განხორციელებულიყო. 

„ტრანსკავკასიური“ გზის ექსპლოატაციის რეგალია რიგი შავიზღვისპირა მონარქიების  (მათ 

შორის პონტოს) საგარეო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხად იქცა (მთელი სტატია რუსულ 

ენაზეა). 

2 თედო 

დუნდუა 

მოვსეს 

ხორენაცის 

ერთი ცნობის 

გარშემო 

(იბერია-

პონტოს 

პოლიტიკური 

კონტაქტების 

საკითხისათვი

ს), 

ISSN 1987-9970 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის 

შრომები XIV 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

გვ. 9-28 

ინფორმაცია ალექსანდრეს მიერ ივერიელთა გამგებლად დარეჰის ნახარარ 

მიჰრდატის დანიშვნის შესახებ თვით ფს. მოვსეს ხორენაცის მიერ არის შეთხზული 

გარკვეული მოსაზრებების გამო და არ მომდინარეობს ზეპირგადაცემებიდან. პონტოს 

სამეფოს აქტიურობა რეგიონში ასე ადრეული პერიოდისთვის ლოგიკურად გამორიცხულია 

და არც რაიმე კონკრეტული არგუმენტი არსებობს ამასთან დაკავშირებით. მაშ, რა უნდა 

ვიგულისხმოთ „საბერძნეთის“ ქვეშ, რომელიც ასურასტანს უპირისპირდება ქართლის 

საკითხში; რომელი სამეფო გზავნის თავის სამხედრო ძალებს ეშერას დასახმარებლად? 

ამასთან დაკავშირებით შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ზოგადი მოსაზრების 

გამოთქმა.  

აზო-ფარნავაზის კონფრონტაციის მიახლოებითი თარიღი ალექსანდრეს ზეობასთან 

მისი ქრონოლოგიური სიახლოვით, ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ, „ასურასტანის მეფე 

ანტიოქოსის“ „საბერძნეთთან“ სინქრონული კონფლიქტის ფაქტით დგინდება. აღნიშნული 

მონაცემები აშკარად დიადოხების ხანაზე მიუთითებს. ხოლო თვით „ანტიოქოსის“ 

დაკავშირება ასურასტანთან და მისდამი მორჩილი სომეხი ერისთავების არსებობა იფსოსთან 

ბრძოლის შემდგომი პერიოდით აკონკრეტებს ჩვენთვის საინტერესო საკითხს. გამომდინარე 
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საერთო პოლიტიკური კონიუნქტურიდან, ერთადერთი, ვისაც ამ დროისათვის 

შესაძლებელია ჰქონოდა პრეტენზია ჰეგემონიაზე მთელი შავიზღვისპირეთის მასშტაბით, 

თრაკიის მეფე ლისიმაქე იყო (და ის აღნიშნული იდეის მატარებელი პირველი მონარქია, მის 

პოლიტიკურ მემკვიდრეებად ამ ასპექტში ფარნაკე I და მითრიდატე VI წარმოგვიდგებიან). 

თრაკიის პოლიტიკური ევოლუცია სპეციფიური სოციალურ-ეკონომიკური და 

ეთნოკულტურული სიტუაციის გამო ინტეგრაციის და სოციალური კონტრაქტების პროცესის 

აბსოლუტიზაციას გამორიცხავდა. აღნიშნულ ეკონომიკურ-გეოგრაფიულ რეგიონში 

ლისიმაქეს მიერ მიღწეული წარმატებებიც კი გარეგნული, დროებითი და არამყარი იყო. 

ასეთი არასტაბილური ბაზისის პირობებში უფრო დიდი პერსპექტივების დასახვა აბსურდი 

იქნებოდა. ლისიმაქეს პოლიტიკური აქტივობაც ძირითადად საკუთარი სამეფოთი იყო 

შემოსაზღვრული. ძალების დაზოგვით შექმნილმა აკუმულაციამ შესაძლებლობა მისცა მას, 

ესარგებლა ხელსაყრელი პოლიტიკური სიტუაციით (ძვ. წ. 302/301 წწ.) და აზიაში 

განემტკიცებინა საკუთარი პოზიციები. მისი გავლენის სფეროში ამ დროს ჰერაკლეაც ექცევა, 

რაც აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთისთვის მეტად ნიშანდობლივი მომენტი უნდა 

ყოფილიყო. რენტაბელური სოციალური პოლიტიკის წარმოებისთვის აზიაში, 

კონკრეტულად, პროპონტიდა ბერძნული ქალაქებით, ჰელესპონტის ფრიგია, ეგეოსის ზღვის 

სანაპიროს პოლისები, ბითვინია, ლიდია, დიდი ფრიგიის ნაწილი, პისიდია, კიდევ უფრო 

არახელსაყრელი პირობები არსებობდა. ფაქტობრივად, ლისიმაქეს სამეფო, მიუხედავად 

ექსტერიერული ბრწყინვალებისა, არსებობის ყოველგვარ ეკონომიკურ იდეას მოკლებული 

კონგლომერატი იყო, თუმცა ძლიერი ფინანსურად, რიგი ობიექტური და სუბიექტური 

მომენტებით განპირობებული, რომლის საფუძველზეც მძლავრი პროფესიული არმიები 

იქმნებოდა, მეფის რეალური საყრდენი და, ამავე დროს, სოციალური კონტრაქტის სუსტად 

განვითარების პირობებში, ხშირად არასანდოც. ერთი სიტყვით, თრაკიის მეფე, 

ერთდროულად ძლიერიც და სუსტიც, 301 წლის შემდგომ პირველი კატეგორიის დიადოხად 

იქცა – რაციონალური დიპლომატიური კურსის პირობებში, რაც გამორიცხავდა პოლიტიკურ 

იზოლაციას, მისი სტრატეგიული პოტენციალი დიდი იყო. ეს განსაკუთრებით შეეხება ძვ. წ. 

III საუკუნის დასაწყისს. 291 წლისათვის კი ლისიმაქე განადგურებული, ძლიერი 

ოპოზიციების წინაშე მდგარი მონარქია. ჰერაკლეაც ამ დროს წყვეტს მასთან ურთიერთობას. 

მაგრამ ყოველივე ეს დროებითია. ძვ. წ. 288 წლისათვის ბრწყინვალედ სარგებლობს 

დემეტრიოს პოლიორკეტის რიგი სერიოზული შეცდომებით, ეწევა რა წარმატებულ 

ინტრიგებს პიროსის წინააღმდეგ, ის პირველად თავის ზეობაში მოიპოვებს რეალურ 

სუბსტრატს, მაკედონიის ტახტს. მასზე დაყრდნობით ლისიმაქე იწყებს სხვადასხვა 

ექსპანსიის განხორციელებას. ექსპანსიის ერთ-ერთი ობიექტთაგანი ჰერაკლეა გახდა. მისი 

სტატუსი ამ ეტაპზე განსაკუთრებულია. რიგი კარდინალური შინაგანი მიზეზებიდან 

გამომდინარე, მაკედონიის გარეთ მდებარე არც ერთი დომენის შენარჩუნების არავითარი 

რეალური შანსი არ არსებობდა. საკმარისი გახდა გარედან ჩარევა, რომ სელევკის მარში მცირე 

აზიაში ტრიუმფალურ სვლას დამსგავსებოდა. ლისიმაქე შეცდომას უშვებს – ის მაკედონიაში 

არ ჩაიკეტა.  

ჩვენ გამოვდივართ იქიდან, რომ აუცილებლად ერთი და იგივე ძალა ერევა 

კოლხეთისა და იბერიის საქმეებში. სპეციალურ ლიტერატურაშიაც ასეთი პრინციპია 

დაცული, ოღონდ შეცდომით პონტოს სამეფოზეა არჩევანი შეჩერებული. 

დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე პოლისური სისტემის კრიზისი კულმინაციას 

აღწევს ძვ. წ. IV-III საუკუნეებში და ბერძნული ქალაქებიც საგარეო დახმარების წყალობით 

ცდილობენ საკუთარი კვაზი-ავტონომიის შენარჩუნებას. როდის შეიძლება მომხდარიყო 

ყოველივე ეს? უსათუოდ ძვ. წ. 301 წლის შემდგომ. სწორედ აქედან მოყოლებული, ლისიმაქე 

განსაკუთრებით ძლიერია. კონკრეტული რეგიონის საქმეებში მისი უშუალო ჩარევის ზედა 

ქრონოლოგიური ზღვარიც თითქოს აშკარაა. ქართული საისტორიო ტრადიციის მიხედვით, 



19 
 

აზოს დამარცხების შემდგომ ფარნავაზმა ეგრისზეც განავრცო ჰეგემონია, ხოლო ქვეყანა 

„ეგრის წყალს ქვემოთ დარჩა ბერძენთა, რამეთუ მკჳდრთა მის ადგილისათა არა ინებეს 

განდგომა ბერძენთა“. ე.ი მათი მხარდამჭერი მეტროპოლისი ჯერ კიდევ არ დაცემულა, 

ლისიმაქე ცოცხალია. სელევკ I აქტიური დაინტერესება ქართლის საქმეებით კი 80-იანი 

წლების მიწურულით უნდა დათარიღდეს, როდესაც მოხდა განხეთქილება ორ მეფეს შორის. 

ვთვლით, რომ ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ აღნიშნული რეგიონის საკითხი იყო. 

ალექსანდრეს ლაშქრობამ ინდოეთთან მეტად ხელსაყრელი ვაჭრობის პერსპექტივები 

მოხაზა. ინდოეთისკენ მიმავალი საქარავნო გზები ირანზე გადიოდა და სელევკის 

კონტროლს ექვემდებარებოდა, საზღვაო გზის ათვისება კი ეგვიპტეს მიანიჭებდა დიდ 

უპირატესობას. ამავე დროს სელევკი ცდილობდა უფრო იაფი სამდინარო მაგისტრალის 

ექსპლოატაციაში ჩაყენებას, მისი კომერციული შესაძლებლობების შესწავლას. გზა 

დაიწყებოდა ქალაქ ფაზისთან და შემდეგი ძირითადი ეტაპებისგან იქნებოდა შედგენილი: 

მდინარე ფაზისი (რიონ-ყვირილას მაგისტრალი), მტკვარი, კასპიის ზღვა, მდ. ოქსი (ამუ-

დარია), მდ. ბაქტრა. ამასთან, „ტრანსკავკასიური“ მაგისტრალი ინდოეთისკენ 

ლისიმაქესთვის ერთადერთი საშუალება იყო პირდაპირი კავშირი დაემყარებინა ამ 

ქვეყანასთან და მიეღო ის დამატებითი შემოსავალი, რაც ასე აუცილებელი იყო მისი 

პერმანენტულად მერყევი პოზიციების პირობებში. იყენებს რა ჰერაკლეას (პონტოელი 

მეფეები შემდგომ სინოპეს და ამისოს ეყრდნობიან) ეკონომიკურ მიმართებებს აღმოსავლეთ 

შავიზღვისპირეთის ქალაქებთან, რომლებსაც სკეპტუხები ავიწროებენ, ის საკუთარი 

პოლიტიკის არეალში მოაქცევს მათ. თრაკიის მეფე მხარს უჭერს პოლისების ბრძოლას 

კოლხების წინააღმდეგ და ამით ხელთ იგდებს გზის საწყის მონაკვეთს. სურს რა ჰეგემონიის 

განვრცობა უფრო ღრმად ჰინტერლანდში, ის თავის კლიენტად არიან-ქართლის გამგებელს 

აზოს შეარჩევს და მას შიდა ქართლის უფლად გახდის. თავდაპირველად სწორედ 

„საბერძნეთი“ – ბალკანეთის და მცირე აზიის მომცველი პოლიტიკური ერთეული 

აქტიურობს აქ. ქართლის სამეფოს თანადროული დიფუზია ჰერეთის და ეგრისის 

მიმართულებით სწორედ ლისიმაქეს მიერ იყო ინსპირირებული. ამასთან დაკავშირებით 

მეტად სიმპტომატურია ფარნავაზის ალიანსი კოლხეთის პოლიტიკურ ძალებთან. შემდგომი 

წინსვლა უკვე დიპლომატიური ხერხებით უნდა განხორციელებულიყო. „ტრანსკავკასიური“ 

გზის ექსპლოატაციის რეგალია რიგი შავიზღვისპირა მონარქიების (მათ შორის პონტოს) 

საგარეო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხად იქცა. 

3 აპოლონ 
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ფეოდალურ ეპოქაში ხორბლის მოსავალს და მის ფასს ძალიან დიდი მნიშვნელობა 

ენიჭებოდა. „ქართლის ცხოვრებაში“ ქვეყნის კეთილდღეობის განსაზღვრისათვის 

მითითებულია: „და იყო ქართლს პური და ღვინოჲ ფრიადი“. ხოლო ღვთის სასჯელად 

„პურისა მოკლება“ ითვლებოდა.  

ფეოდალური ეპოქის საქართველოში სხვადასხვა პროდუქციის ფასების შესახებ არც 

თუ ბევრი ინფორმაციაა შემონახული. გამონაკლისს არც ხორბლის ფასი წარმოადგენს. თუმცა 

ჩვენს ხელთ არსებული ცნობებიდან მაინც შესაძლებელია გარკვეული დასკვნების გაკეთება.  

ყველაზე ძველი არაპირდაპირი ცნობა ხორბლის ფასის შესახებ მოიპოვება  
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„ნიკორწმინდელის დაწერილში“, რომელიც თარიღდება  XI საუკუნის II ნახევრით. ტექსტში 

მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შესაძლებელია ხორბლის ფასისი მიახლოებითი 

გაანგარიშება.  

ჩვენი გამოთვლით, XI საუკუნეში რაჭის რეგიონში 1 კილოგრამი ხორბლი ღირდა 

დაახლ. 0,20-0,22 გრამი ვერცხლი. 

სამწუხაროდ შემდგომი შემდგომი 4 საუკუნის მანძილზე ხორბლის ფასთან 

დაკავშირებით არც პირდაპირი და არც არაპირდაპირი ცნობები აღარ გაგვაჩნია.  

XVI საუკუნიდან ხორბლის ფასების შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაწვდის 

ოსმალური დავთრები. ჩვენ ამჯერად ყურადღებას გავამახვილებთ სამ მათგანზე: 1. 1574 

წლის გურჯისტანის ვილაიეთის დიდ დავთარზე, 2. გურჯისტანის ვილაიეთის დიდ 

დავთარზე (1595 წ.) 3. 1728 წლის თბილისის ვილაიეთის დიდ დავთარზე. ამ სამ დავთარში 

მოცემული ცნობები ზოგად წარმოდგენას შეგვიქმნის XVI და XVIII საუკუნის I მესამედში 

არსებულ ხორბლის ფასზე საქართველოში. 

დავთრებზე დაკვირვებამ გვიჩვენა, რომ XVI საუკუნეში კილოგრამი ხორბლის ფასი 

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში იყო დაახლ. 0,20-0,23 გრამი ვერცხლი. 

ანალოგიური ფასი ჩანს XVIII საუკუნის I მესამედის ქართლში. დასავლეთ 

საქართველოში კი ხორბალი დაახლ. 2-ჯერ ძვირი ღირს. 

რაც შეეხება XVIII საუკუნის შუა ხანებსა და ამავე საუკუნის II ნახევარს, წყაროებში 

(უცხოელ მოგზაურთა ჩანაწერებში, ისტორიულ დოკუმენტებსა და საისტორიო 

თხზულებებში) ბევრი ინფორმაციაა თავმოყრილი სხვადასხვა სასაქონლო პროდუქციის და, 

მათ შორის, ხორბლის ფასის შესახებ. ამავე საუკუნის მეორე ნახევარში ხორბლის ფასი 

მცირედით გაზრდილა და კილოგრამის ფასმა შეადგინა საშუალოდ 0,28 გრამი ვერცხლი. 

4 აპოლონ 

თაბუაშვილი 

XVI-XVIII 

საუკუნეების 

დასავლეთ 

საქართველოს 

ეკონომიკური 

ისტორიის 

საკითხები 

(სასოფლო-

სამეურნეო 

პროდუქციის 

ფასები და 

მისი გავლენა 

ყოფით 

ცხოვრებაზე). 

ISSN 1987–

9970 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის 

შრომები XIV 

თსუ 

გამომცემლობა 

გვ. 245-278  

 

XV საუკუნის ბოლო მეოთხედში ოსმალეთის სახელმწიფო სამეფო-სამთავროებად 

დაშლილ საქართველოს გაუმეზობლდა, როგორც სამხრეთ-დასავლეთიდან, ასევე, ჩრდილო-

დასავლეთიდანაც. ოსმალეთის ხელში აღმოჩნდა ის გზები, რომლებიც დასავლეთისა და 

აღმოსავლეთის ქვეყნებს ერთმანეთთან აკავშირებდა. 1555 წლის ამასიის ზავის მიხედვით, 

დასავლეთ საქართველოს სამეფო-სამთავროები ოსმალეთის, ხოლო აღმოსავლეთ 

საქართველო ირანის გავლენის ქვეშ მოექცა, დაირღვა ქვეყნის ორ ნაწილს შორის 

ეკონომიკური და სხვა სახის კავშირ ურთიერთობები. ამ პერიოდში ოსმალეთი სრულად 
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აკონტროლებდა დასავლეთ საქართველოდან გამავალ გზებზე არსებულ საბაჟო სისტემას.  

ოსმალეთი დაინტერესებული იყო, რომ დასავლეთ საქართველოში ეკონომიკური 

დაუძლურებით, რათა მოსახლეობისთვის შემოსავლების მიღების უმთავდეს საშუალებად 

ტყვეებით ვაჭრობა ქცეულიყო.  დასავლეთ საქართველოში ისედაც დაბალნაყოფიერი მიწები 

იყო, სადაც ფეოდალური ეპოქისათვის მთავარი პროდუქტი – ხორბალი ნაკლებად 

მოჰყავდათ. ჩანს, აღმოსავლეთ საქართველოდან შეწყდა ხორბალის და სხვა პროდუქციის 

ინტენსიური შეზიდვა დასავლეთ საქართველოში, ხოლო ადგილობრივი პროდუქცია 

თითქმის აღარ იყიდებოდა აღმოსავლეთ საქართველოში.  

როგორც წყაროებიდან ირკვევა, XVI საუკუნიდან XVIII საუკუნის შუა ხანებამდე 

დასავლეთ საქართველოში, ეკონომიკური იზოლაციის პირობებში, ადგილობრივი სასოფლო 

სამეურნეო პროდუქცია თაფლი, ცხვარი, ძროხა, ხარი, ცხენი და აშ. 6-7-ჯერ, რიგ 

შემთხვევაში 10-ჯერ და მეტჯერ იაფი ღირდა ოსმალეთში დაფიქსირებულ ფასებთან 

შედარებით. ხოლო, იგივე პროდუქცია დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ 

საქართველოსთან შედარებით, დაახლოებით 3-ჯერ იაფად ფასობდა. აღნიშნული ვითარება 

გამოწვეული იყო ოსმალეთის მიერ დასავლეთ საქართველოს სავაჭრო იზოლაციით: 

ზოგიერთ პროდუქციის ექსპორტი საერთოდ არ ხორციულდებოდა, ხოლო იმ პროდუქციაზე 

რასაც ოსმალო ვაჭრები ადგილობრივებისაგან ყიდულობდნენ (მაგალითად თაფლი, ცვილი 

და სხვა) აწესებდნენ მინიმალურ ფასებს. შედარებით მაღალ ფასსად მხოლოდ ტყვეები 

იყიდებოდა. 

აღნიშნულისაგან საპირისპიროდ, დასავლეთ საქართველოში იმპორტული საქონელი, 

მათ შორის პირველადი მოხმარების პროდუქტები (მარილი, ტანსაცმელი, შრომის და 

საბრძოლო იარაღები), ძალიან ძვირად ფასობდა. სწორედ შექმნილი ეკონომიკური რეალობა 

იყო ტყვეებით ვაჭრობის წამახალისებელი. 

 ვითარება შეიცვალა XVIII საუკუნის შუა ხანებში, როდესაც ირანის ბატონობისაგან 

ქართლი და კახეთი განთავისუფლდა. დაირღვა დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს 

ირან-ოსმალეთის განაწილების უკვე ტრადიციულად ქცეული სურათი. დასავლეთ 

საქართველოს მეზობლად ამჯერად ირანისაგან დამოუკიდებელი ქართლ-კახეთი იყო. 

როგორც წყაროებიდან ირკვევა, დასავლეთ საქართველოსა და აღმოსავლეთ საქართველოს 

ეკონომიკური გათიშულობა წარსულს ჩაბარდა. დასავლეთ საქართველოდან აღმოსავლეთ 

საქართველოში შეტანილ პროდუქციაზე დაწესდა მფარველობითი საბაჟო ტარიფი. 

თბილისში და აღმოსავლეთ საქართველოს სხვა ქალაქებში უკვე დიდი რაოდენობით 

პროდუქცია შედიოდა დასავლეთ საქართველოდან. ხოლო, მარილი და სხვა იმპორტული 

საქონელი თბილისიდან იგზავნებოდა დასავლეთ საქართველოში, თანაც საბაზო ფასებში. 

აღნიშნული გარემოებების შედეგად დასავლეთ საქართველოში XVIII საუკუნის II 

ნახევარში მნიშვნელოვნად გაიზარდა სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ფასები და 

გაუთანაბრდა ქართლ-კახეთში არსებულ ფასებს.  

ერთი სიტყვით, XVIII საუკუნის II ნახევარში დასავლეთ საქართველომ თავი დააღწია 

ეკონომიკურ იზოლაციას და ეს ვითარება წარმატებით გამოიყენა იმერეთის ენერგიულმა 

მეფემ სოლომონ I-მა, რომელმაც დაუნდობელი ბრძოლა გამოუცხადა ტყვეებით ვაჭრობას. 

 

5 ლერი თავაძე თეთრციხე 

(ციხესიმაგრე 

და კოშკი), 

ISSN 1987-9970 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის 

შრომები XIII  

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

გვ. 27-69 
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ზემოთ დასახელებულ სტატიაში შესწავლილია ისტორიულ პალაკაციოში (ჩრდილის 

ტბის ჩრდილოეთით არსებულ კუნძულზე) მდებარე თეთრციხის ციხესიმაგრე და კოშკი. 

ისინი მნიშვნელოვან როლს თამაშობდნენ ანტიკური პერიოდისა და შუა საუკუნეების 

საქართველოს თავდაცვასა და სტრატეგიაში. წერილში განხილულია თეთრციხესთან 

დაკავშირებული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, მათ შორისაა: ძეგლის მდებარეობა, 

ამჟამინდელი მდგომარეობა, შესწავლის ისტორია, ეტიმოლოგია, ისტორიული გეოგრაფია და 

გეოგრაფიული გარემო, ისტორია, ციხისა და კოშკის აღწერილობა და სხვ. ნაშრომს 

დართული აქვს ვრცელი ინგლისურენოვანი რეზიუმე, სურათები, რუკა, გეგმა და ჭრილი. 

6 ლერი თავაძე სამეფო კარის 

ინტრიგები: 

აფხაზთა მეფე 

თეოდოსი III 

მწუხარის 

ცხოვრება და 

მმართველობა, 

ISSN 1987-9970 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის 

შრომები XIV 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

გვ. 131-160 

სტატიაში საუბარია აფხაზთა სამეფოს პოლიტიკურ ვითარებაზე მეათე საუკუნის 40-

70-იან წლებში და იმ პროცესებზე, რომელიც დასავლეთ საქართველოსა და მისი მეზობელი 

ქართული ქვეყნების სამეფო კარზე მიდიოდა. ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია 

აფხაზთა მეფე თეოდოსი მესამის მოღვაწეობაზე, ასევე ბაგრატ მესამის ხელისუფლების 

სათავეში მოსვლის მნიშვნელოვან მომენტებზე. 

7 ნ. 

ჯავახიშვილი 

ქართულ და 

ბალტიურ წა-

რჩინებულ 

საგვარეუ-

ლოთა  ქორ-

წინებების 

ისტორიიდან 

(XVIII საუკუ-

ნიდან  _ XX   

საუკუნის შუა             

ხანებამდე) 

 

ISSN 1512-1518 

 

საქართველოს მეცნიე-

რებათა ეროვნულ 

აკადემიასთან არსე-

ბული საქართველოს 

ისტორიკოსთა ეროვ-

ნული კომიტეტი, წე-

ლიწდეული “ქართუ-

ლი დიპლომატია”,  

ტომი XVIII 

თბილისი, 2018, 

გამომცემლობა 

„არტანუჯი”   

გვერდები  

202-225  

(23 გვერდი) 

XVIII საუკუნეში რუსეთმა შეიერთა ბალტიისპირეთის ტერიტორიაზე მდებარე ქვეყ-

ნები, ხოლო XIX საუკუნეში _ საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარე სამეფო-სამთავროები. 

სწორედ ამ პერიოდიდან იღებს სათავეს ინტენსიური ურთიერთობების დასაწყისი ქართველ 

და ბალტიელ ხალხებს შორის. 

ქართულ წარჩინებულ საგვარეულოთა არაერთი წარმომადგენელი დაუნათესავდა 

ბალტიისპირეთში მცხოვრებ სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის მქონე არისტოკრატი-

ულ გვარებს. სტატიაში დადგენილია, რომ ეს ქორწინებანი საკმაოდ ინტენსიურ ხასიათს ატა-

რებდა XVIII საუკუნიდან _ XX საუკუნის შუა ხანებამდე.  

ბალტიელ ანდა ბალტიური წარმომავლობის არისტოკრატიულ გვართა წარმომად-

გენლებზე დაქორწინებულ ქართველ წარჩინებულთა შორის იყვნენ: ქართლის მეფე ვახტანგ 
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VI-ის (1675-1737) შთამომავლები, კერძოდ, ანა გიორგის ასული გრუზინსკაია (1754-1779) და 

ანა ალექსანდრეს ასული გრუზინსკაია (1760-1842); ქართლის მეფე იესე I-ის შთამომავალი 

პეტრე ივანეს ძე ბაგრატიონი (1765-1812), ოდიშის უკანასკნელი მთავრის (დადიანთა პირვე-

ლი დინასტიიდან) ლევან IV-ის შთამომავალი _ ნიკოლოზ ეგორის ძე დადიანოვი (1712-

1752), ქართლ-კახეთის მეფე გიორგი XII-ის შვილთაშვილი, სამეფო ტახტის ლეგიტიმურმა 

მემკვიდრე იოანე გრიგოლის ძე გრუზინსკი (1826-1880), იმერეთის მეფის დავით II-ის შვი-

ლიშვილი მიხეილ კონსტანტინეს ძე იმერეტინსკი (1843-1892), სამეგრელოს ბოლო მთავარი 

ნიკო დავითის ძე დადიანი (1847-1903), სალომე დავითის ასული ჭავჭავაძე (1848-1919), მი-

ხეილ აბელის ძე ანდრონიკაშვილი (1852-1882), ალექსანდრე ვლადიმერის ძე ამილახვარი 

(1880-1968), დიმიტრი იოსების ძე შალიკაშვილი (1896-1978) და სხვ. 

ქართველ წარჩინებულებზე დაქორწინებულ ლიტველ ანდა სხვადასხვა ეთნიკური 

(ძირითადად გერმანული ან შვედური) წარმომავლობის მქონე ბალტიელ არისტოკრატიულ 

გვართა წარმომადგენლებს შორის იყვნენ: გოლიცინები,  რომლებიც სათავეს იღებენ გედი-

მინოვიჩების დინასტიის დამფუძნებელი ლიტვის მთავრის გედიმინისაგან, ლუკომსკი, რო-

მელსაც ასევე ლიტვური წარმომავლობა გააჩნდა, პალენი, ეკელნ-ჰიულსენი, როზენი, მენ-

გდენი, ადლერბერგი, ჰოლმბლადტი, უნგერნ-შტერნბერგი, გროტჰუსი, ოსტენ-საკენი, რიდი-

გერი და სხვები, რომლებსაც გერმანული ან შვედური წარმომავლობა ჰქონდათ. 

8 ნ. 

ჯავახიშვილი 

ხელფასები და 

ფასები რუ-

სეთის 

იმპერიაში 

(XIX საუკუნის 

მიწუ-

რულიდან 

1914 წლამდე) 

 

ISSN 1987-9970  

თსუ-ის ჰუმანიტა-

რულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის საქარ-

თველოს ისტორიის 

ინსტიტუტის შრო-

მები,   ტომი XIII 

თბილისი, 2018, 

თსუ-ის 

გამომცემლობა  

გვერდები  

384-417 

(33 გვერდი) 

სტატიაში განხილულია საქართველოს და რუსეთის სახელმწიფო არქივებში, ასევე, 

ქართველ პოლიტიკურ, სახელმწიფო, საზოგადო მოღვაწეთა, მწერალთა, მეცნიერთა და 

ხელოვანთა თხზულებებში, მოგონებებსა და ეპისტოლურ მემკვიდრეობაში დაცული 

არაერთი საყურადღებო ცნობა საუკუნეზე ოდნავ მეტი ხნის წინათ, კერძოდ, XIX საუკუნის 

მიწურულიდან _ I მსოფლიო ომამდე არსებული შრომის ანაზღაურებისა და ფასების შესახებ 

რუსეთის იმპერიაში, რომლის შემადგენლობაში საქართველოც შედიოდა. ამის პარალელუ-

რად, მიმოხილულია იმ პერიოდში არსებული რუსული ფულადი სისტემა.   

ზემოხსენებული ინფორმაცია შემონახულია ჩანაწერებში, რომელთა ავტორებიც არი-

ან ცნობილი ქართველი მოღვაწეები (ჩამოთვლილია ქრონოლოგიურად): ილია ჭავჭავაძე 

(1837-1907); ნიკო ავალიშვილი (1844-1929); იაკობ მანსვეტაშვილი (1855-1939); ისიდორე რა-

მიშვილი (1859-1937); ვაჟა-ფშაველა (1861-1915); ექვთიმე თაყაიშვილი (1863-1953); გიორგი 

ლასხიშვილი (1866-1931); თედო სახოკია (1868-1956); ვლადიმერ ნაცვლიშვილი, იგივე ლადო 

ბზვანელი (1871-1946); კონსტანტინე (კოტე) მარჯანიშვილი (1872-1933); კონსტანტინე (კოტე) 

მაყაშვილი (1876-1929); ვლადიმერ (ვალოდია) გოგუაძე (1880-1954); დიმიტრი ჯავახიშვილი 

(1882-1971); კონსტანტინე კანდელაკი (1883-1959); შალვა ამირეჯიბი (1887-1943); ვლადიმერ 

(ლადო) ჯაფარიძე (1887-1981); ანდრია რაზმაძე (1889-1929); ეკატერინე (ცაცა) ამირეჯიბი 

(1889-1975); გიორგი ჩიტაია (1890-1986); მიხეილ ჭიაურელი (1894-1974); შალვა მაღლაკელიძე 

(1894-1976); გიორგი ლეონიძე (1897-1966); კანდიდ ჩარკვიანი (1906-1994); გიორგი ზარიძე 

(1908-1999); ვახტანგ პარკაძე (1912-1996) და სხვები. 
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9 ნ. 

ჯავახიშვილი 

იმერთა და კა-

ხთა მეფე 

არჩილის 

რიგითობის 

დადგენისათვ

ის 

 

 

ISSN 1512-4657  

გორის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერ-

სიტეტის ჰუ-

მანიტარულ მეც-

ნიერებათა ფაკულტე-

ტის ისტორიისა და 

არქეოლოგიის ცენტ-

რის სამეცნიერო შრო-

მათა კრებული, # 16  

თბილისი, 2018, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი”  

 

გვ. 371-381 

(10 გვერდი) 

სტატიაში აღნიშნულია, რომ ბაგრატიონთა ქართლის შტოს წარმომადგენელი _ 

არჩილ ვახტანგის ძე ბაგრატიონი (1647-1711), რომელიც XVII საუკუნის 60-90_იან წლებში 

დროგამოშვებით მეფობდა იმერეთსა და კახეთში, თანამედროვე ქართულ ისტორიოგრა-

ფიაში იხსენიება არჩილ II-ის სახელით, რაც გამოკვლევის ავტორს სადავოდ მიგვაჩნია. 

დასმულია საკითხი, რომ იგი უნდა მოვიხსენიოთ, როგორც _ არჩილ I, ვინაიდან იგი 

მეფობდა იმერეთსა და კახეთში.  

იმ შემთხვევაში, თუ ზემოხსენებული არჩილ ვახტანგის ძე ბაგრატიონი იმეფებდა 

ქართლში, მაშინ ის სახელდებული იქნებოდა, როგორც _ არჩილ III, ვინაიდან ასეთივე სახე-

ლის მქონე მონარქი იმავე სამეფოში წარსულში უკვე ორჯერ მეფობდა. აქ მხედველობაში 

გვყავს ორი არჩილი: 1) არჩილ I, რომელიც V საუკუნეში მეფობდა; 2) არჩილ II, რომელიც VIII 

საუკუნეში მეფობდა და არაბებმა წამებით მოკლეს, რადგანაც მაჰმადიანობის მიღებაზე უარი 

განაცხადა. 

1

0 

ნ. 

ჯავახიშვილი 

იაპონია 

ქართველ 

მოღვაწეთა ნა-

აზრევში (XIV 

საუკუნიდან _ 

XIX საუკუნის 

შუა  ხანე-

ბამდე)  

 

 

 

 

ISSN 1512-3154 

თსუ-ის ივანე ჯავახი-

შვილის სახელობის 

ისტორიისა და ეთნო-

ლოგიის ინსტიტუ-

ტის ახალი და უახ-

ლესი ისტორიის გან-

ყოფილების სამეცნიე-

რო შრომათა კრებუ-

ლი “ახალი და უახ-

ლესი ისტორიის საკი-

თხები”,  

ტომი 1 (22)  

თბილისი, 2018,  

გამომცემლობა 

„უნივერსალი” 

 

გვ. 61-72 

(11 გვერდი) 

სტატიაში გაანალიზებულია, თუ როგორ აისახა იაპონია ქართველ მოღვაწეთა ნააზ-

რევში, დაწყებული XIV საუკუნიდან _ დასრულებული XIX საუკუნის შუა ხანებით.          

ქართულ საისტორიო წყაროებში იაპონია პირველად იხსენიება XIV საუკუნის 

პირველი ნახევრის ქართველი ანონიმი ავტორის _ ჟამთააღმწერლის თხზულებაში.  

ზემოხსენებული ქვეყანა და მასთან დაკავშირებული სამხედრო-პოლიტიკური, 

ეკონომიკური და კულტურული მოვლენები აისახა XVIII-XIX საუკუნეების თვალსაჩინო ქარ-

თველი სახელმწიფო მოღვაწეებისა და მეცნიერების _ ქართლის მეფის ვახტანგ VI-ის (1675-

1737), სულხან-საბა ორბელიანის (1658-1725), ბაგრატიონთა სამეფო დინასტიის ქართლისა და 

კახეთის შტოების წარმომადგენელი უფლისწულების _ ვახუშტი ვახტანგის ძისა (1696-1756) 
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და იოანე გიორგის ძის (1768-1830) ნააზრევში. 

1

1 

ბონდო 

კუპატაძე 

მონასტრის 

“მცველი 

ციხეები” ტაო-

კლარჯეთში 
 
ISSN 1987-6998 

სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

შრომები 

XVI ჰუმანიტარულ 
და სოციალურ-
პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა სერია 

 

 სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

238-257 

ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში, რომელიც ამჟამად თურქეთის რესპუბლიკის 

უკიდურეს ჩრდილო-აღმოსავლეთ პროვინციებს შეადგენს (ართვინის, არზრუმის და 

არდაჰანის ვილაიეთები) ქართული კულტურული მემკვიდრეობის მრავალი ძეგლი 

მდებარეობს. მათ შორის არის საფორტიფიკაციო ნაგებობათა ნაირსახეობა, რომელსაც ჩვენ 

პირობითად “მონასტრის მცველ ციხეებს” ვუწოდებთ. ამ ტიპის ციხე-სიმაგრეები საგანგებოდ 

შენდებოდა საკათედრო ტაძრის ან მონასტრის სიახლოვეს მაღალ მთაზე და მის მთავარ 

დანიშნულებას წარმოადგენდა სასულიერო სავანის ბინადართა უშიშროების 

უზრუნველყოფა და თავშესაფარი მტრის შემოსევის ან რაიმე ბუნებრივი კატაკლიზმის 

შემთხვევაში. 

2014-2017 წლებში რუსთაველის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით “საზღვარგარეთ 
არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევების” 
გრანტის ფარგლებში “თურქეთის საქართველოში” 7 კომპლექსური ექსპედიცია 

განახორციელა თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტმა. ექსპედიციების განმავლობაში 

მოხდა 112 საფორტიფიკაციო ნაგებობის შესწავლა, აზომვა, ფოტოფიქსაცია. მათ შორის 14 

ფორტიფიკაცია შეიძლება მივაკუთვნოთ “მცველი ციხეების” ტიპს. მათგან 4 ფორტიფიკაცია 

საეპისკოპოსო ტაძრის (დადაშენი, წურწყაბი, ახიზა, ტბეთი), ხოლო 8 ფორტიფიკაცია 

მონასტრის (მერე-ალი, ჰოვაღი, შატბერდი, იენი-რაბათი, ვაჩეძორი, ესბეკი, ოშკი,) 

სიახლოვეს მდებარეობს ან მის სივრცეშია ინტეგრირებული. სხვა საფორტიფიკაციო 

ნაგებობებთან შედარებით “მცველი ციხეებისთვის” დამახასიათებელია: 1. მაშინ როდესაც 

ტაო-კლარჯეთის ციხე-სიმაგრეთა უმეტესობა ძნელად მისადგომ, მაღალ მთაზეა ნაგები, 

“მცველი ციხეები” შედარებით ადვილი მისადგომია და მთავარი გზებიდან ძირითადად 

მოშორებულია. ეს ადასტურებს, რომ ამ ტიპის ციხეთა მთავარი ფუნქცია არის მონასტრის 

უსაფრთხოების დაცვა; 2. “მცველი ციხის” ინტერიერი დიდ სივრცეს მოიცავს, რომ მასში 

მრავალი დამხმარე ნაგებობები და სათავსოები განლაგდეს. შესაბამისად, “მცველი ციხეები” 

ძირითადად მასშტაბური ნაგებობებია მძლავრი თავდაცვითი სისტემით; 3. “მცველი 

ციხეების” შიდა სივრცეში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქრისტიანულ საკულტო 

ნაგებობებს: ეკლესიებს, სამლოცველოებს. მათი სიმრავლე თვალშისაცემია სხვა 

საფორტიფიკაციო ნაგებობებთან შედარებით. 

1

2 

დიმიტრი 

შველიძე 

პატრიოტ-

კონსერვატორ

თა დასი. ISSN 

1987-9970  

ი. ჯავახიშვილის სახ. 

თსუ საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის 

„შრომები“. XIII. 

თბილისი. თსუ გვ. 324-338 (15 

გვერდი) 

სტატიაში შესწავლილია ჟურნალ „ცისკრის“ გარშემო შემოკრებილი მოღვაწეების 

პუბლიცისტიკა, რომელსაც რატომღაც ნაკლები ყურადღება ექცევა ისტორიოგრაფიაში. იგი 

არაა შეტანილ-განხილული „საქართველოს ისტორიის ნარკვევების“ რვატომეულში, არც 

„საქართველოს ისტორიის“ ოთხტომეულში და არც ისტორიის სახელმძღვანელოებში. 

სტატიაში დასაბუთებულია რომ „ცისკრის“ ჯგუფს ჰქონდა საზოგადოებრივ-კულტურული 
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მიმდინარეობის ყველა ნიშანი. ეს იყო საერთო მსოფლმხედველობის მქონე პუბლიცისტ-

მოღვაწეთა ჯგუფი, რომელსაც აერთიანებდა სამი იდეოლოგიური პოსტულატი: 1. 

პატრიოტიზმი, სამშობლოს სიყვარული; 2. იმპერატორის ერთგულება და ამ გზით 

სამშობლოს მსახურება და 3. სოციალური კონსერვატიზმი ანუ არსებული ფეოდალურ-

ბატონყმური სისტემის ან მისი ნაწილობრივი შენარჩუნება. ამ იდეოლოგიური 

პოსტულატების გათვალისწინებით ვუწოდეთ ჟურნალ „ცისკრის ჯგუფს „პატრიოტ-

კონსერვატორთა დასი“. მასში შედიოდნენ თავადაზნაურული ინტელიგენციის 

წარმომადგენლები: ალექსანდრე ორბელიანი, ბარბარე ჯორჯაძე, სარდიონ მესხიშვილი, 

გრიგოლ ბარათაშვილი, რევაზ შალვას ძე ერისთავი, ალექსანდრე სავანელი, მიხეილ 

თუმანიშვილი, დიმიტრი ყიფიანი, გრიგოლ ორბელიანი, გიორგი ერისთავი, ივანე 

კერესელიძე და სხვ. დავასკვნით რომ მე-19 საუკუნის 50-იან წლებში ქართული 

საზოგადოებრივ-კულტურული ცხოვრების სათავეში იდგნენ პატრიოტულ-კონსერვატიული 

მიმართულების წარმომადგენლები, რომელთა ორიენტაცია მიმართული იყო უცხო, 

დამპყრობელი ძალისადმი ლოიალიზმისაკენ. საჭირო იყო ხსნა-განვითარების ახალი გზა და 

პერსპექტივა, რომელიც ქართველ საზოგადოებას ილია ჭავჭავაძემ და მისმა ახალგაზრდა 

თანამოაზრეებმა შესთავაზეს. პირველი ბარიერი, რომელსაც მათ შეუტიეს და გააძევეს კიდეც 

ქართული საზოგადოებრივ-კულტურული ლიდერის მდგომარეობიდან, პატრიოტ-

კონსერვატორთა დასი იყო 

1

3 

დიმიტრი 

შველიძე 

დიმიტრი 

შველიძის 

ძირითადი 

ნაშრომები. 

ISSN 1987-9970 

საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის 

„შრომები“. XIV. 

თბილისი. თსუ. გვ. 493-512 (20 

გვერდი). 

ესაა შრომების ბიბლიოგრაფია. იგი რამდენიმე თემატიკისაგან შედგება: 1. წიგნები, 

სახელმძღვანელოები, ბროშურები (27 ერთეული); 2.დისერტაციები (საკანდიდატო და 

სადოქტორო); 3. სამეცნიერო ნაშრომები ჟურნალებში და კრებულებში (67 ერთეული); 4. 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები გაზეთებში (39 ერთეული); 5.სამეცნიერო 

კონფერენციებზე გამოქვეყნებული მოხსენებათა თეზისები (9 ერთეული); 6. სტატიები და 

პუბლიკაციები თანამედროვე პოლიტიკური პროცესების შესახებ (90 ერთეული); 

7.ინტერვიუ, მრგვალი მაგიდა, დებატები (10 ერთეული). 

1

4 

ალექსანდრე 

ბოშიშვილი 

ირანის 

შაჰების 

დემოგრაფიუ

ლი პოლიტიკა 

საქართველოს 

მიმართ 

(თურქმანული 

ტომების 

ჩამოსახლება 

ქვემო 

ქართლში).  

ISSN 1987–

9970,  

თსუ საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის 

შრომები. ტ. XIV 

თბ. 2018, 

თსუ 

გამომცემლობა 

გვ. 191-205 

ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე ისტორიული წყაროების მიხედვით, თურქმანულმა 

ტომებმა XV საუკუნის მეორე ნახევრიდან დაიწყეს ჩამოსახლება. ქართლის სამეფოში 

თურქულენოვანი მოსახლეობის ჩამოსახლება ირანის მხრიდან, ქართლისთვის თავდაცვის 

სამხრეთის ზღუდის მორღვევის საქმეს ემსახურებოდა. ქვემო ქართლის სამხრეთ 
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აღმოსავლეთით „თათარი  ელების“ დასახლება პირველად, XV საუკუნის II ნახევარში უზუნ 

ჰასანის ლაშქრობების შემდეგ მოხდა. თეთრბატკნიანთა თურქმანული სახელმწიფოს 

მბრძანებელი, უზუნ ჰასანი (1453-1478 წწ.) საქართველოს 1477 წელს შემოესია. როგორც 

ცნობილია, ერთიანი ქართული მონარქიის დაშლის ერთერთი მთავარი გამომწვევი მიზეზი, 

სწორედ, მისი ლაშქრობები გახდა. უზუნ ჰასანმა საქართველოში დიდი სისასტიკე გამოიჩინა, 

როდესაც ვახუშტი ბატონიშვილი მისი ლაშქრობების ამბებს აღწერს, ძალიან ხშირად იყენებს 

სიტყვებს „მოარბიეს“, „მოსწყვიტეს“, „მოაოხრეს“. უზუნ ჰასანმა ლაშქრობასთან ერთად 

ქართლის საზღვართან „თათრის ელები“, ანუ მომთაბარე თურქმანები დაასახლა, მაგრამ მისი 

გარდაცვალებისთანავე მეფე კონსტანტინე II-მ (1478-1505 წწ.) ჩამოსახლებული თურქმანები 

საზღვრებიდან მთლიანად განდევნა. ვახუშტის მიხედვით, მეფემ „უბრძანა ბარათიანთა და 

სომხითართა, მიუხდნენ ელთა, დატევებულთა ყეენისაგან საზღვართა ქართლისათა, 

სრულიად მოსრნეს და ტყუე-ყვნეს“. იგივეს მოგვითხრობს ბერი ეგნატაშვილი, „ჩაუხდეს 

ბარათიანნი, დაიფორაქეს ელი და დახოცეს მრავალი თათარი ყაენისაგან შეწყალებულნი. ამ 

ამბებიდან სულ მალე, 1490 წელს, საქართველო ოფიციალურად დაშლილად გამოცხადდა. 

ერთიანი ქვეყნის დაშლის შემდეგ განვითარებული მოვლენების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, 

ნათელია, რომ ყველა ახალი დამპყრობელი დემოგრაფიული სურათის შეცვლას ცდილობდა 

და მუდმივად იბრძოდა იმისთვის, რომ პირველ ეტაპზე ქართლის საზღვართან ახლოს, 

მოგვიანებით კი უკვე საზღვარს შიგნითაც, სხვადასხვა მომთაბარე ტომები დაესახლებინათ. 

საქართველოს დაშლის შემდგომ, ირანიდან წამოსულ ყოველ ახალ თავდამსხმელს თან 

მოჰყვებოდნენ მომთაბარე თურქმანული, ე.წ. „ელის ტომები“ და მათთვის სასურველ და 

ხელსაყრელ ტერიტორიებზე სახლდებოდნენ. თუმცა მტრის წასვლის შემდეგ ქართველები 

„მოსრვიდნენ გარემოთა თათართა“. საქართველოში თეთრბატკნიანთა სახელმწიფოს 

ლაშქრობები უზუნ ჰასანის მემკვიდრის, იაყუბ ყაენის (1479-1490 წწ.), დროსაც 

გრძელდებოდა. იგი ქართლში 1488 წელს შემოვიდა. მან ქართლის სამეფოს წინააღმდეგ, 

ქვემო ქართლის მიმართულებით, საფუძვლიანი ღონისძიებებიც გაატარა. იაყუბ ყაენმა 

ძველი გაგის ციხის ნანგრევებზე აღჯაყალის ციხე ააშენა, ასევე განაახლა ქაოზიანიც, „და 

დაუწყო შენება ქაოზიანთა და აღჯაყალისა ციხესა“. მისი მიზანი, ქართლში მომდევნო 

ლაშქრობებისთვის და თურქმანული ტომების დასახლებისთვის საიმედო პლაცდარმის 

შეექმნა იყო. იაყუბ ყაენის გეგმით, მომავალში სწორედ ამ ციხეებიდან უნდა მომხდარიყო 

ქართლის სამეფოს საქმეების მართვა. მაგრამ მეფე კონსტანტინე II-მ (1478-1505 წწ.) 

ჩამოსახლებული მომთაბარეები ამჯერადაც გაანადგურა და ციხეებიც დაანგრია. „მიუხდა და 

მოსრნა ელნი გარემონი, შემუსრა და დაარღვივა აღჯაყალა და ქაოზიანი, აღიღო ალაფი მათი 

და მოვიდა ტფილისს“.  

ქართლის ტერიტორიაზე XVI-XVIII საუკუნეებში არსებობდა რამდენიმე „სახანო“ და 

„სასულთნო“: შამშადილოს, ყაზახის და ბორჩალოს „სახანოები“, ბაიდარისა და დემურჩი 

ასანლუს „სასულთნოები“. ისინი ქართლის მეფის (შამშადილოს შემთხვევაში, ხან კახეთის) 

მფლობელობაში იყო. ცნობილია, რომ, რადგან ისინი მესაქონლეობით იყვნენ დაკავებული, 

ამიტომ სეზონურად იცვლიდნენ საცხოვრებელ ადგილებს. მათ ჰყავდათ თავისი მმართველი 

(„ხანი“, „სულთანი“ და სხვ.). მაგრამ, როგორც დოკუმენტებიდან ჩანს, ქვეყნის ტერიტორიაზე 

სეზონურად გადაადგილებას და მათგან სახელმწიფო გადასახადების აკრეფას ქართლის 

მეფის მიერ დანიშნული მოურავები და სხვა მოეხელეები უზრუნველყოფდნენ და 

აკონტროლებდნენ. 

საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ელი მოსახლეობის სახანოები და 

სასულთნოები არ უნდა წარმოვიდგინოთ, როგორც სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი. აქ 
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სახელწოდება „სახანო“ – უფრო პირობითია, ხშირად „სულთანი“ და „ხანიც“ ერთმანეთშია 

არეული (მაგ., წყაროებში, უმეტესად, „ყაზახის ხანი“ დასტურდება, მაგრამ ერთ-ერთ 

ქრონიკაში გვხდება ასეთი ჩანაწერი: „...ყაზახის სულთანი“). უცხოენოვან წერილობით 

ძეგლებში მათ სახანოს და მითუმეტეს, სასულთნოს ნაკლებად უწოდებენ და მოიხსენიებიან, 

როგორც „ტომი“, „საზოგადოება“, „ხალხი“ და ა.შ. 

გარკვეულ უხერხულობას ქმნის ის ფაქტიც, რომ მეზობლად მართლაც არსებობდა 

სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნები, ისეთი სახანოები, რომელნიც დამოუკიდებელ 

პოლიტიკას აწარმოებდნენ თავიანთი ბიუროკრატიული სამოხელეო აპარატიც გააჩნდათ 

(განჯის სახანო, ყარაბაღის სახანო, ერევნის სახანო და სხვ.). ამიტომ, გაურკვევლობის 

თავიდან აცილების მიზნით, საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი ელის ტომების სახანოები 

და სასულთნოები ტექსტში ყველგან აღნიშნულია ბრჭყალებით (მაგ., ბორჩალოს „სახანო“, 

ყაზახის „ხანი“, ბაიდარის „სულთანი“ და სხვ.) 

როგორც ჩანს, ელების სასულიერო პირსაც ქართველი მეფე ამტკიცებდა. ჩვენამდე 

მოღწეულია გიორგი XII-ის მიერ გაცემული ოქმი, რომელიც ბორჩალოს შეიხოლესლამის 

თანამდებობას მოლა მოჰამედს აძლევს. ბორჩალოს ვექილსაც ავალებს დაემორჩილონ ამ 

ბრძანებას. „გამოვიდა მაღალი ბრძანებულება მასზე, რომ... არღუნ-ხანმა, ბორჩალოს 

ვექილმა, მოხსენებული ადგილების ყველა რაიათმა, დანარჩენმა რიშსეფიდებმა და 

ქედხოდებმა, უწყოდნენ, რომ ამჟამად ბორჩალოს შეიხოლესლამის თანამდებობა 

მაღალადგილოვან, ღვთისმოსავ მოლა მოჰამედისათვის მიგვიცია და წყალობა გვიბრძანებია, 

რათა სამართლიანად და ერთგულად, შარიათის ღვთაებრივი კანონის შესაბამისად 

იმოქმედოს. დადგენილია, რომ ბორჩალოს მთელმა მოსახლეობამ მოხსენებული თავის 

ერთადერთ შეიხოლესლამად აღიაროს, მის ნათქვამს გაუგონონ და მის საბოლოო განაჩენს 

დაემორჩილონ...“. 

XV საუკუნიდან დაწყებული პროცესი, საქართველოში თურქმანული ელის დასახლება, 

ძირითადად, საქართველოს გადაშენებისკენ იყო მიმართული. დამპყრობთა მიზანი არა 

მარტო მოსახლეობის, არამედ ადგილობრივი მიწისმფლობელობის შეცვლაც იყო. მაგრამ 

ქართველმა მეფეებმა მოახერხეს და ჩამოსახლებულები სახელმწიფოს სამსახურში ჩააყენეს. 

მათმა არაერთმა წარმომადგენელმა თავი გამოიჩინა ქვეყნისთვის ბრძოლისა და 

აღმშენებლობის საქმეში. ირანის შაჰების პოლიტიკა ირანისთვის ბოლომდე წარმატებული 

ვერ აღმოჩნდა, მათთვის სასურველ საბოლოო შედეგს ვერ მიაღწიეს. 

1

5 

ალექსანდრე 

ბოშიშვილი 

ნიხახის ციხე  

 

ISSN 1987–

9970 

 

თსუ საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის 

შრომები. ტ. XIII,  

თბ. 2018, 

თსუ 

გამომცემლობა 

გვ. 206-244 

ნიხახის ციხე მდებარეობს თურქეთის რესპუბლიკაში, ართვინის ილის (პროვინცია), 

იუსუფელის ილჩეში (რაიონი). ქალაქ იუსუფელიდან 40 კმ. დაშორებით, თანამედროვე 

ქალაქ ისპირის მიმართულებით. სოფლის თანამედროვე თურქული სახელწოდებაა – 

იოკუშლუ.  ნიხახის ციხე გზასთან ახლოს მდებარეობს, მდინარე ჭოროხის მარჯვენა 

ნაპირზე, იგი მაღალ ბორცვზე, ზღვის დონიდან დაახლ. 900 მ. სიმაღლზეა აგებული. 

ადგილის ძველი სახელწოდება ნიჰაჰის ფორმთ ადგილობრივ მოსახლეობის მეხსიერებაში 

დღემდეა შემორჩენილი. საინტერესოა, რომ ციხე თავდაცვის სისტემის სხვა სიმაგრეების 

მსგავსად, განსაკუთრებულად მიუდგომელ ადგილზე არ არის აგებული, იგი მთისწინა 

ზონაშია და მის ირგვლევ ვრცელი სასოფლო სამეურნეო სავარგულებია განლაგებული. 
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ამიტომ ციხის მფლობელის ვალდებულება გზის კონტროლთან ერთად ხეობაში არსებული 

მეურნეობის დაცვა და მოვლაც უნდა ყოფილიყო. 

საქართველოს თავდაცვის სისტემაში ტაოში შემომავალი გზები და მათი დაცვის 

მიზნით აგებული ციხეები მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. ტაოსკენ მომავალ გზებს, 

ბუნებრივია, სათანადო დაცვა და გამაგრება სჭირდებოდა, ასევე, ხეობების სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებსაც. 

ქვეყანაში გარედან მომავალი გზების გარდა, ცხადია, არსებობდა ქართულ 

პროვინციებს შორის დამაკავშირებელი გზები და იქ აგებული სიმაგრეები. ამ 

თვალსაზრისით, საინტერესოა, ნიხახის ციხე, რომელიც ისტორიული სპერის მხრიდან 

მომავალ გზაზე მდებარეობს. სპერის მხარე, სპერის მთა და შესაბამისად, ქართველი მეფეები 

სპერისა და მისკენ მიმავალი გზის სათანადოდ გამაგრებასა და დაცვას განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას ანიჭებდნენ.  

სტატიაში მოცემულია ციხის დაწვრილებითი აღწერა და მისი ისტორია. 

1

6 

მიხეილ 

ბახტაძე 

1121 წელს 

საქართველოშ

ი შემოჭრილი 

მუსლიმთა 

კოალიციური 

ლაშქრის 

მიზანი და 

მარშრუტი, 

ISSN 1987-9970 

თსუ საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის 

შრომები. ტ. XIII 

თბ. 2018, 

თსუ 

გამომცემლობა 

გვ. 255-273 

საუბარია 1121 წელს მუსლიმური ქვეყნების გაერთიანებული ლაშქრობის მთავარ 

მიზნებსა და მარშრუტზე. 

1

7 

მარიამ 

ჩხარტიშვილი 

ქართლში 

ქრისტიანობის 

სახელმწიფო 

რელიგიად 

გამოცხადების 

ისტორიის 

უცნობი 

დეტალები 

(პეროჟავრ 

სივნიელი) 

ISSN 1987 – 

9563 

„ქართული 

წყაროთმცოდნეობა“,#

19–20, 2017/2018 

თბილისი, 

უნივერსალი 

22 გვ. 

საუბარია პეროჟავრ სივნიელის ბიოგრაფიის დეტალებზე. 

18 მ.ჩხარტიშვილ

ი, ს. 

ქადაგიშვილი.  

 

David the 

Builder in 

Medieval and 

Modern 

Narratives 

ISSN 1987 – 

„ქართული 

წყაროთმცოდნეობა“,#

19–20, 2017/2018 

თბილისი, 

უნივერსალი 

7 გვ. 
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9563 

 

სტატია წარმოადგენს მოხსენებას, რომელიც წაკითხულ იქნა  მედიევისტთა 

საერთაშორისო კონგრესზე (2015 წელი, 6–9 ივლისი)  ქალაქ ლიდსში. 

ისტორიისა და კოლექტიური მეხსიერების ურთიმიმართება მრავალი მეცნიერის 

ყურადღებას იპყრობს მთელს მსოფლიოში. ამ საკითხს ეძღვნება არაერთი თეორიული 

გამოკვლევა. ეს ძიებანი ეფუძნება სხვადასხვა ისტორიული გამოცდილებას და შედეგად 

გვაქვს ძალიან საგულისხმო, როგორც კონკრეტული, ისე ზოგადი ხასიათის  დასკვნები. 

ჩვენი მოხსენება წარმოადგენდა მცდელობას აღნიშნული საზოგადო პრობლემა 

გამოკვლეულ ყოფილიყო  ქართული მაგალითის საფუძველზე. ამისათვის ჩვენ შევარჩიეთ  

11-12 საუკუნეების საქართველო და მეფე  დავით აღმაშენებელი (1089-1125). 

მეფე დავითი ჯერ კიდევ სრულიად ახალგაზრდა იყო, როცა მან ჩაიბარა 

დასუსტებული ქვეყანა. გარდაცვალების მერე კი  მან დატოვა ძლიერი სახელმწიფო, 

ფაქტობრივად,  ქართული იმპერია. ქართული სამეფოს  პოლიტიკურ აღმასვლას  თან 

სდევდა კულტურული მიღწევები. ეს ტრანსფორმაცია შედეგი იყო იმ ინოვაციებისა, რომლის 

ინიცირება მოახდინა მეფე დავითმა სოციალური ცხოვრების ყველა სფეროში:  სახელმწიფოს 

ადმინისტრაციული სტრუქტურა, სასამართლო, არმია, ეკლესია, განათლების სისტემა, 

საფინანსო სისტემა რეფორმირებულ იქნა.   

მოხსენებაში ჩვენ  მხოლოდ მოკლედ წარმოვაჩენთ ამ რეფორმების ფაქტობრივ 

ისტორიას (ანუ რა მოხდა სინამდვილეში), ძირითადად, კი ვჩერდებით იმაზე  თუ როგორ 

დაილექა ეს ვითარება ქართველთა კოლექტიურ მეხსიერებაში. 

წყაროები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, მრავალრიცხოვანი და მრავალფეროვანია: 

გაანალიზებულია საისტორიო მწერლობა, არამედ მხატვრული ლიტერატურა, 

სახელმძღვანელოები, მემუარები, სოციალური ქსელების მასალა და სხვ. 

შუა საუკუნეების ნარატივებში მეფე დავითი, როგორც პიროვნება,წარმოდგენილია 

სრულიად დადებითად ანუ ხატად; მაგრამ საინტერესო ისაა, რომ თანამედროვე 

ნარატივებიც არსებითად იგივეს გვთავაზობს: ეროვნულ გმირი დავით მეფე კვლავაც ხატად 

გაიაზრება,ხოლო მისი მოღვაწეობის ეპოქა კონცეპტუალიზდება, როგორც საქართველოს 

ისტორიის „ოქროს ხანა“.   

თუ რეალური დავით აღმაშენებელი ქართველი ერის ისტორიის ერთ კონკრეტულ 

მონაკვეთს უკავშირდება, კოლექტიური მახსოვრობაში გადასული დავით მეფე  მის შემდგომ  

ყველა ეპოქას წვდება და მისი სახე ყოველთვის თავისებური შინაარსით, თუმც  ყოველთვის 

უცვლელი ფუნქციით წარმოგვიდგება: იგი ქართული იდენტობის ფუნდამენტურ მარკერად 

გვევლინება 

19 მ.ჩხარტიშვილ

ი, 

ს.ქადაგიშვილ

ი  

 

საერთაშორის

ო 

კონფერენცია  

„წყაროთმცო

დნეობითი 

და 

ისტორიოგრა

ფიული 

კვლევები“ 

ISSN 1987 – 

„ქართული 

წყაროთმცოდნეობა“,#

19–20, 2017/2018 

თბილისი, 

უნივერსალი 

5 გვ. 
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9563 

 

გადმოცემულია 2017 წელს  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის  საქართველოს 

ისტორიის შემსწავლელი წყაროების კომისიისა  და თსუ ისტორიისა და ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარება,  სამეცნიერო 

ნაწილი და კულტურული და სოციალური პროგრამა. 

20 მ.ჩხარტიშვილ

ი, ლ. 

ჩხარტიშვილი

. 

 

ფათჰი 

ჰაბაშის 

„ისტორიის 

ფურცელი“ 

ISSN 1987 – 

9563 

„ქართული 

წყაროთმცოდნეობა“,#

19–20, 2017/2018 

თბილისი, 

უნივერსალი 

5 გვ. 

მოცემულია მეცნიერების ისტორიისადმი მიძღვნილი წიგნის განხილვა. წიგნი 

ეკუთვნის ცნობილ კანადელ მეცნიერს,  ლავალის უნივერსიტეტის ემერეტუს პროფესორს 

ფათჰი ჰაბაშს. 

21 მ.ჩხარტიშვილ

ი 

ცნობილი 

ბულგარელი 

მეცნიერის 

ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი 

სამეცნიერო 

სტატიების 

კრებული 

“Laudator 

Temporis Acti. 

Studia in 

Memoriam 

Ioannis A. 

Božilov“ 

ISSN 1987 – 

9563 

„ქართული 

წყაროთმცოდნეობა“,#

19–20, 2017/2018 

თბილისი, 

უნივერსალი 

2 გვ. 

მოცემულია მედიევისტიკის დარგში ძალიან საინტერესო კრებულის შესახებ 

ინფორმაცია, რომლის რედაქტორია ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის 

ინსტიტუტის თანამშრომელი და ვარნის უნვერსიტეტის პროფესორი ივან ბილიარსკი. 

კრებული საერთაშორისოა, მასში წარმოდგენილი ავტორები მოღვაწეობენ მსოფლიოს 

სხვადასხვა კვლევით ცენტრში. 

22 ქ. ნადირაძე, 

ო.  

გოგიაშვილი 

 

ილია 

ჭავჭავაძის 

კონსერვატიუ

ლ-

ლიბერალური 

შეხედულებან

ი ეროვნული 

იდეოლოგიის 

ივ. ჯავახისვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკ. 

საქართველოს 

თბილისი, 2018 

თსუ-ს 

გამომცემლობა 

 

13 გვერდი 
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კონტექსტში 

თანამედროვე 

პერსპექტივიდ

ან. 

ISSN 1987-9970 

ისტორიის 

ინსტიტუტი 

შრომები, ტ.XIII 

 

1. სახელმწიფოს მშენებლობისა და წრმატებით მართვის პროცესში, როგორც 

ისტორიულ, ასევე თანამედროვე პოლიტიკურ სივრცეში, მნიშვნელოვან ფაქტორს 

გამართული პოლიტიკური თეორიის არსებობა წარმოადგენს, რომელიც 

ხელისუფლების იდეოლოგიას მყარ საფუძველს უქმნის. სასურველი იქნება, 

განსაკუთრებული ყურადღების საგანი გახდეს ეს საკითხი დღევანდელი 

საქართველოს სახელმწიფოებრივ ყოფაში. ვფიქრობთ, ისტორიულ ჭრილში ამ თემის 

წამოწევა უფრო ცხადად დაგვანახებს ეროვნული იდეოლოგიის არსებობის 

საჭიროებას. 

2. ქართული სახელმწიფოს მესვეურებს მთელი შუასაუკუნეების მანძილზე ეროვნული 

იდეოლოგიის არსებობისაუცილებლობა კარგად ჰქონდათ გააზრებული. მათი 

პოლიტიკური თეორია და სამეფო საგვარეულოს იდეოლოგია, რომელიც 

ადრეშუასაუკუნოვან საქართველოში ჩამოყალიბდა, არის ქრისტიანული 

მსოფლმხედველობით, ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და 

კულტურული განვითარებით განსაზღვრული მთლიანი კონცეფცია. 

3. XIX ს-ის 60-იან წლებიდან სახელმწიფოებრიობადაკარგულ საქართველოში 

სამოღვაწეო ასპარეზზე გამოსულმა ილია ჭავჭავაძემ მძაფრად დაინახა ეროვნული 

იდეოლოგიის არსებობის აუცილებლობა და დაიწყო ფიქრი ახალი პოლიტიკური 

თეორიის ჩამოყალიბების შესახებ, რომელსაც იმდროინდელი მოწინავე ევროპული 

საზოგადოების მოთხოვნებისთვისაც უნდა ეპასუხა. ვფიქრობთ , სწორედ აქედან 

იწყება ქართულ ისტორიოგრაფიაში ქართული პოლიტიკური იდეოლოგიის ახალი 

ეტაპი. 

4. ილიამ მიზნად დაისახა რა თანამედროვეობას მორგებული და პერსპექტივაზე 

გათვლილი ეროვნული იდეოლოგიის ჩამოყალიბება, დასახული ამოცანიდან 

გამომდინარე, უპირველესად დააინტერესა, მის უმთავრეს პრინციპს - ყველა 

„საზოგადოებრივ ძალთა ერთ კვალში ჩაყენებას“ რომელი იდეოლოგია უფრო 

უზრუნველყოფდა. სწორედ ამიტომ მან საფუძვლიანად გააანალიზა ევროპის წამყვან 

ქვეყნებში უკვე მომქმედი ლიბერალიზმი და კონსერვატიზმი და მივიდა დასკვნამდე: 

„ისტორიის ღირსი ყველა ერი“ თავის სახელმწიფოებრიობას აშენებს ამ ორი 

იდეოლოგიის პრინციპების გამოყენებით. 

5. კვლევის შედეგად აგრეთვე მკვეთრად გამოჩნდა ილიას მიერ გამოთქმული, 

სრულიად ახალი თვალსაზრისი: ერთი შეხედვით ეს ორი ერთმანეთთან 

დაპირისპირებული იდეოლოგია რეალურად ერთმანეთს ავსებს და ამდიდრებს. 

ნიშანდობლივია ის, რომ XIX ს. 80-იანი წლების ილიას მოსაზრება ამერიკელი 

კონსერვატორებისთვის მხოლოდ XX ს.შუა ხანებისათვის გახდა თვალსაჩინო და 

მისაღები. 

6. ილიას ნააზრევი, როგორც ანალიტიკოსისა, რომელმაც დაინახა და დაასაბუთა 

ურთიერთდაპირისპირებულ იდეოლოგიებში იმდროისათვის ძნელად შესამჩნევი და 

დღევანდელობის გადასახედიდან მკვეთრად გამოხატული ტენდენცია - 

პოლიტიკური იდეოლოგიების ურთიერთგამდიდრებისა და ურთიერთშეღწევადობის 

შესახებ, კიდევ ერთხელ თვალსაჩინოს ხდის, თანამედროვეობის გათვალისწინებით, 

ილიას როგორც მოაზროვნისა და მოღვაწის, აქტუალობას. 

23 ქ. ნადირაძე ხელოსნობიდა ივ. გავახიშვილის თბილისის. 2018 24 გვერდი 
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ნ ამქრულ 

ორგანიზაციებ

ამდე 

ISSN 1987-9970 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებათა ფაკ. 

საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტი 

შრომები, ტ. XIV 

 

თსუ-ს 

გამომცემლობა 

ხელოსნური დარგების განხილვის ფონზე დახასიათებულია საქართველოში 

ხელოსნური ორგანიზაციების წარმოშობის დროის შესახებ სხვადასხვა შეხედულებები. XVII-

XIXსს. უცხოელ მოგზაურთა, სტატუტებისა და სამართლის ძეგლების გათვალისწინებით 

გადმოცემულია საცეხო ორგანიზაციების ყოფა, სტრუქტურა, მორალი.... შედარებულია 

ქართული, აღმოსავლურ დასავლურ საცეხო ორგანიზაციებთან, ხაზგასმულია მათი 

მსაგვსება და განსხვავება, წარმოჩენილია მსგავსებისა და განსხვავების მიზეზები. 

გამოთქმულია მოსაზრება იმისშესახებ, რომ დასვლეთ ევროპისგან განსხვავებით, სადაც 

საცეხო ორგანიზაციების ჩამოყალიბებამ ბიძგი მისცა თვითმმართველი ქალაქების 

ჩამოყალიბებას, საქართველოში იგივე ფუნქციის შესრულება საცეხო ორგანიზაციებს არ 

შეეძლოთ, რადგან დასავლეთში აღნიშნული მოვლენის საყრდენი გახლდათ XII-XIIIსს. 

ევროპაში „გლეხთა პირადი დამოკიდებულებისაგან გათავისუფლების პროცესი.“ 

სწორედXII-XIV საუკუნეებიდან ფიქსირდება დასავლეთ ევროპაში საცეხო ორგანიზაციების 

არსებობა დოკუმენტურად, სტატუტების სახით, რომლის წარმოქმნის ინიციატორად 

თავისუფალი მოქალაქე გვევლინება, რათა თავისი ინტერესები დაიცვას საქალაქო 

მმართველობის წინაშე და გახდეს კონკურენტუნარიანი. ფეოდალურ საქარველოში თითქმის 

ყველა ქალაქი მეფისა და დიდებულის მფლობელობაში იმყოფებოდა. შესაბამისად, ალბათ 

არ ინება აქტუალური მსჯელობა იმის შესახებ, ჰქონდა თუ არა რაიმე მნიშვნელოვანი 

პოლიტიკური გავლენა საცეხო ორგანიზაციებს ქვეყნის ცხოვრებაში, რადგან ბატონყმური 

ურთიერთბები ასეთ გავლენებს არ ითვალისწინებს. ასე, რომ სავაჭრო-სახელოსნო 

ორგანიზაციები ქართული ფეოდალური სახელმწიფოს პოლიტიკური მართვის სისტემაზე 

გავლენას ვერ მოახდენდნენ და, შესაბამისად ვერც ქვეყნის საზოგადოებრივი პროგრესის 

განმსაზღვრელები ვერ იქნებოდნენ, რაც უპირველესად თვითმმართველი ქალაქების 

ჩამოყალიბებაში უნდა გამოხატულიყო. და თუ ეს ასეა, მაშინ არავითარი მნიშვნელობა არა 

აქვს, როდის ჩამოყალიბდა საცეხო ანუ ამქრული ორგანიზაციები საქართველოში, რადგან, 

ამის გარეშეც ხელოსნური დარგების განვითარება ოდითგანვე მაღალ დონეზე იდგა და 

ქვეყნის ეკონომიკაში თავისი წვლილი შეჰქონდა. 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსა

თაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 თედო დუნდუა, Catalogue of Georgian იბეჭდება 395 გვ. (A 4) 
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გიორგი დუნდუა Numismatics 
 

პოლონეთში 

აღნიშნულ წიგნი „ქართული ნუმიზმატიკის კატალოგის“ ოთხტომეულის ინგლისური 

ვერსიაა. კატალოგში მიმოხილულია შემდეგი სამონეტო ჯგუფები: კოლხური თეთრი; 

ალექსანდრეს და ლისიმაქეს ტიპის სტატერების ქართული მინაბაძები; ბაგადატ ბიურატის ძის 

მონეტები; ე.წ. სავლაკის მონეტები; დიოსკურიის სპილენძის საქალაქო მონეტები; ვანში (?) 

მოჭრილი სპილენძის ანონიმური მონეტები; არისტარქე კოლხის დრაქმა; ტრაპეზუნტის 

სპილენძის საქალაქო მონეტები; რომაული ფულის იბერული მინაბაძები; ქართულ-სასანური 

დრაქმები; თბილისში მოჭრილი არაბული დირჰემები და მათი იმიტაციები;  ქართულ-

ბიზანტიური მონეტები, ქართული საკრედიტო ფული (XII საუკუნე-XIII საუკუნის 20-იანი 

წლები), ქართველ მეფეთა მონეტები XIII-XIV საუკუნეებში, მონღოლური საოკუპაციო მონეტები, 

XIII-XV საუკუნეების დასავლურქართული ფული, XV-XVI საუკუნეების ქართველ მეფე-

მთავართა მონეტები, სამონეტო საქმე და სამონეტო მიმოქცევა XVII საუკუნის-XIX საუკუნის 30-

იანი წლების საქართველოში.  

წიგნის გამოცემა დაგეგმილი იყო 2018 წელს ფრანკფურტში მიმდინარე წიგნების 

საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში. 

. 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახ

ელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

M.Chkhartishvili. 

“Discussing Some 

Features of Georgian 

Medieval 

Historiography. Two 

Verbal Portraits of Duke 

Stephanos I “. 

Laudator Temporis Acti 

Studia in Memoriam 

Ioannis A. Božilov 

Vol. II  

IUS, IMPERIUM, 

POTESTAS 

LITTERAE ARS  

სოფია 

 Издателска къща 

„Гутенберг“, 2018 

Институт за 

Исторически 

Изследвания 

Българска Академия 

на Науките 

 

გვ. 37-68 
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ET ARCHAEOLOGIA 

curavit I. A. Biliarsky 

 

ISBN 

978-619-176-130-2 

 

სტატიაში განხილულია ქართლის მეორე ერისმთავარ სტეფანოზთან I-თან 

დაკავშირებული შემთხვევა. Aამ ხელისუფლის შესახებ ცნობები დაუცავს “მოქცევაი 

ქართლისაის” და “ქართლის ცხოვრებას” . ეს წყაროები წარმოგვიდგენს აღნიშნული პირის 

დიამეტრალურად განსხვავებულ (დადებით და უარყოფით) პორტრეტებს. ნაშრომი არის 

მცდელობა გაირკვეს თუ რომელი ამ პორტრეტთაგან არის უფრო ახლოს სინამდვილესთან. 

ამისთვის ნაშრომში შესწავლილია ამ პორტრეტების  ავტორთა ვინაობის საკითხი. Eეს კი 

საშუალებას იძლევა ავხსნათ განსხვავების მიზეზები. ირკვევა, რომ ორივე ეს პორტრეტი 

გარკვეულად შორდება სინამდვილეს, მაგრამ მაინც უფრო ახლის არის  რეალობასთან ის, 

რომელსაც წარმოადგენს “მოქცევაი ქართლისაი” ანუ დადებითი პორტრეტი. ის სტეფანოზის 

I-ის შვილიშვილის, სტეფანოზ II-ის  ზეობაში მისსივე  დაკვეთით არის შექმნილი. რაც 

შეეხება მეორე ანუ უარყოფით პორტრეტს, მისი ავტორია ჯუანშერ ჯუანშერიანი, მერვე 

საუკუნის მოღვაწე, რომელიც განეკუთვნებოდა მეფისადმი დაპირისპირებული ქართული 

არისტოკრატიის უმაღლეს ეშელონებს. Mმას არ მოსწონდა ამბიციური მმართველი 

სტეფანოზი, რომელიც თავს მეფეებს უტოლებდა. აქედანაა მისი შურისძიებაც და 

წარსულის დეფორმირებულად წარმოდგენაც. Mმიუხედავად ამისა, თავად ჯუანშერი არ 

თვლიდა, რომ მისი ქმედება ეწინააღმდეგება ისტორიის წერის უმთავრეს პრინციპს ანუ 

ჭეშმარიტების წერის პრინციპს.  ის თვლიდა, რომ ისტორიკოსს ისე უნდა დაეწერა, 

როგორც  ხედავდა. ჯუანშერ ჯუანშერიანის პრობლემა ის იყო, რომ ის, მართლაც, 

უარყოფით შუქზე ხედავდა სტეფანოზს საკუთარი კლასობრივი პოზიციებიდან გამოდინარე. 

შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ის აშკარად არღვედა ისტორიის წერის მთავარ 

პრინციპს, არ მიაჩნდა თავი ამ წესისათვის გვერდის ამვლელად. ისტორიოგრაფიული 

პრაქტიკის Aამგვარ პარადოქსულ ფაქტს ავლენს ნაშრომში წარმოდგენილი კვლევა. 

 

2 M.Chkhartishvili.  

Reflection of Social 

Prejudices in Georgian 

Literary Fiction 

Dynamics and Policies 

of Prejudice from the 

XVIII to the XXI 

century (edited by 

Giuseppe Motta), ISBN 

(10): 1-5275-0862-5 

 ISBN (13): 978-1-5275-

0862-0 

 

დიდი ბრიტანეთი 

Cambridge Scholars 

Publishing, 2018 

 

გვ. 25-33 

სოციალური წინასწარ აკვიატებული რწმენების ასახვა ქართულ მხატვრულ პროზაში 

სიტყვა prejudice, რომელიც ქართულად აკვიატებულ რწმენებად გადმოვიღე, ნიშნავს 

უარყოფით დამოკიდებულებას ინდივიდისადმი მისი ამა თუ იმ ჯგუფის წევრობის მიზეზით. 

ანუ უარყოფითი დამოკიდებულება განსხვავებული ჯგუფის მიმართ ავტომატურად გადადის 

ინდივიდის შეფასებაზე.  სხვა ჯგუფებისადმი უარყოფითი დამოკიდებულებაც შეიძლება იყოს 

რაციონალური განსჯის გარეშე ჩამოყალიბებული აკვიატება. ამგვარი დამოკიდებულება 

მომდინარეობს გარკვეული სტერეოტიპებისაგან. ზოგი თვლის, რომ აკვიატებები 
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კულტურისათვის თავისთავად დამახასიათებელი მოვლენაა, ზოგის აზრით კი, ისინი 

ხელოვნურად ყალიბდება გარკვეულ ისტორიულ კონტექსტებში.  

მოხსენების მიზანია აკვიატებული რწმენების კვლევა ერის მშენებლობის პროცესში, 

რასაც ქართული მაგალითის მოხმობით ვცდილობ. ფოკუსშია მეცხრამეტე საუკუნის 

საქართველო. ამ საუკუნეში მიმდინარეობდა მოდერნული ქართველი ერის ფორმირება. 

გამოკვლევისათვის ვეყრდნობი ქართულ მხატვრულ ლიტერატურას. ამგვარი თემატური 

ფოკუსი არაა ხშირი თანამედროვე ქართულ ისტორიოგრაფიაში, არაა ხშირი წყაროთა ბაზის 

ამგვარი არჩევანიც. ითვლება, რომ მხატვრულ ლიტერატურას ნაკლებად შეუძლია შეუწყოს 

ხელი ისტორიულ რეპრეზენტაციას. მაგრამ  ნაშრომის მიზნისათვის აღნიშნული ტიპის 

წყაროები შეუცვლელია:გამოგონილი გმირების დამოკიდებულებანი კარგად ასახავს იმ 

საზოგადოების აკვიატებულ განწყობილებებს, რომელთა წასაკითხადაც ისინი იყო გამოზნული 

და  თავად ავტორთა რწმენა-წარმოდგენებსაც წარმოაჩენს.  

ერების მხოლოდ მცირე ნაწილი უკავშირდება უშუალოდ მოდერნიზაციას, უმრავლესობა 

ერებისა წარმოქმნილია ნაციონალიზმის იდეოლოგიის საფუძველზე. ნაციონალიზმი მიზნად 

ისახავს ერის მშენებლობას და შენარჩუნებას. ეს მიზანი ნაციონალისტებისაგან მოითხოვს 

გარკვეულ ქმედებებს და შესაბამის ინტელექტუალურ სამზადისს ანუ დისკურსს.  ამ დისკურსში 

განსაკუთრებულ ადგილს იჭერს მიმართება სხვებთან.  სხვების პირისპირ ხდება ერთობების 

ეროვნული თვითგამორკვევა. სხვის აღქმა კი ხშირად უკავშირდება წინასწარ აკვიატებულ 

დამოკიდებულებებს. ჯგუფის არაწევრები განიხილება განსხვავებულ კულტურულ(ნაკლებად 

ფასეულ) სიბრტყეზე. ამიტომაა, რომ ნაციონალისტური დისკურსისა და აკვიატებებული 

რწმენების შესახებ საუბრისას უმთავრესად ეთნოცენტრისტულ ასპექტს აქცევენ ყურადღებას. 

სხვების დემონიზაცია და ჯგუფის გარეკავშირების მინიმიზაცია არის ერის მშენებლობის 

ერთისტრატეგიულაამოცანა. მეორეაჯგუფური მობილიზაცია და შიდა კავშირების 

მაქსიმიზაცია. ერები სოციალურად ჰომოგენური ერთობებია, ნაციონალისტები ცდილობენ 

ყველა სახის შიდასოციალური ტიხრების მოშლას, რომელთაც გარკვეულწილად ქმნის 

სოციალური ფენების მიერ ურთიერთნეგატიური აკვიატებითი შეფასებები. მე შევჩერდები 

სწორედ ამ ტიპის აკვიატებულ რწმენებზე და მათ კონცეპტუალზაციაზე ქართველი 

ნაციონალისტების მიერ.  

შემთხვევა, რომელსაც მე ვეხები, უკავშირდება ქართველი ერის გააზრებას, როგორც 

ერთობისა, რომელშიც უკლებლივ ყველა სოციალური ფენა ჰარმონიულად თანაარსებობს. 

ამგვარ კონცეფციის მატარებელთა მხრიდან სოციალურად დეტერმინებული აკვიატებული 

რწმენები  ნეგატიურად ფასდებოდა,ისინი ესწრაფოდნენ მათ მოსპობას.  თუმც თითქმის 

პარალელურად  არსებობდა სხვა პროექტებიც, რომელთა მიხედვით ქართველი ერი უნდა 

შექმნილიყო ზოგი ან მხოლოდ ერთი სოციალური ფენის საფუძველზე. ამ კონცეფციის 

მატარებელთა მიერ, პირიქით,  სოციალურად განპირობებეული აკვიატებები ინერგებოდა.  

 ასე რომ, აკვიატებული რწმენების დინამიკა და მათდამი ნაციონალისტური პოლიტიკა 

შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სხვადასხვა ქვეყანაში  ერის მშენებლობის პროცესის მსგავსება-

თავისებურებების წარმოსაჩენად.  

 ძირითად წყაროდ გამოყენებულია მეცხრამეტე საუკუნის მხატვრული რეალისტური 

პროზა. 

 

3 М.Чхартишвили.   

“Нина” 

 

Православная 

энциклопедия, Т. 51. 

Церковно-научный 

центр « Православная 

энциклопедия»  

მოსკოვი, 2018 

გვ. 219-224 

სტატიაში საუბარია ქართველთა განმანათლებელ წმინდა ნინოზე. განხილულია წმინდა 

ნინოს ღვაწლის აღმწერი ჰაგიოგრაფიული ციკლი, უცხოური წყაროები, შედარებულია 
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სხვადასხვა ცნობები, რედაქციები. წარმოდგენილია შესწავლის მდგომარეობა. საუბარია წმინდა 

ნინოს ჯვარზე. 

 

 

 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 აპოლონ 

თაბუაშვილი 

The import of gun 

barrels and their price 

in Georgia in 17th - 

18th cc. 

DOI 10.24411/2219-

8857-2017-00010 

Materials in 

Archaeology 

and History of 

Ancient and 

Medieval 

Crimea.  

Archaeology, 

History, 

Numismatics, 

Sigillography 

and Epigraphy.  

volume 9 

Moscow Tyumen 

Nizhnevartovsk. 

Nizhnevartovsk State 

University 

გვ. 284-293  

საქართველოში ცეცხლსასროლ იარაღს XVII-XVIII საუკუნეებიდან ამზადებდნენ. 

თბილისსა და საქართველოს სხვა ადგილებში თოფების დასამზადებლად ძირითადად 

გამოიყენებოდა ყირიმიდან იმპორტირებული თოფის ლულები, რის გამოც საქართველოში 

თოფის ყველაზე გავრცელებული სახელწოდება იყო “ყირიმი”/ხირიმი”. თოფის ლულების 

შემოზიდვის ფაქტები ასახულია ქართულ საბაჟო ტარიფში, რაც საშუალებას იძლევა 

გავარკვიოთ მისი ფასი. 

თოფის ლულის საბაზრო ფასი გამოდის 2 მინალთუნი, 1 აბაზი და 1 შაური. 

იმდროინდელი ფასებით, ერთი ყირიმული თოფის ლულის ღირებულება უდრიდა 

დახლოებით 100-140 კგ. ხორბლის ფასს. XVII-XVIII საუკუნეებში ყირიმიდან საქართველოში 

დიდი რაოდენობით შემოდიოდა თოფის ლულები და მისი ფასი საკმაოდ ოპტიმალური იყო. 

2 ბონდო 

კუპატაძე  

Development of the 

electoral system in 

the Democratic 

republic of Georgia 

(1918-1921) 

ISBN  978-9952-

3706-5-2 

Müselman  

şerqinde ilk 

parlamentli 

Respublika. 

Azərbaycan 

Xalq 

Cumhuriyyəti - 

100 

Baki Dövlet Universitet გვ. 217-220 

სტატიაში საუბარია საარჩევნო სისტემის დემოკრატიზაციაზე. 1917-1920 წწ. 

საქართველოს ტერიტორიაზე ოთხჯერ ჩატარდა არჩევნები და მნიშვნელოვანია, რომ იგი 

ორჯერ ზაკომმა ჩაატარა,  ორჯერ გაიმართა ქართული პროცესის ფარგლებში. 

3 მიხეილ 

ბახტაძე 

О военно-

оборонительном 

договоре 1919 года 

აზერბაიჯანის 

საგარეო 

საქმეთა 

ბაქო 12 



38 
 

между Грузией и 

Азербайджаном. 

ISSN: 1818-4898 

 

სამინისტროს 

ჟურნალი 

„World of 

Diplomacy“. 

48/2018 

განხილულია 1919 წელს დადებული სამხედრო-თავდაცვითი ხელშეკრულება 

საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის. 

4 თედო 

დუნდუა 

კოლხური თეთრი, 

ალექსანდრეს და 

ლისიმაქეს ტიპის 

სტატერების 

ქართული 

მინაბაძები, 

დიოსკურიის 

სპილენძის 

საქალაქო 

მონეტები, ვანში 

მოჭრილი 

მონეტები 

ლოტოსის და 

რვაქიმიანი 

ვარსკვლავის 

გამოსახულებით, 

არისტარქე 

კოლხის დრამა, 

რომაული ფულის 

ქართული 

მინაბაძები, 

ქართულ-

სასანური 

დრამები, Colchis 

and Iberia in 

Antiquity 

Ancient 

History 

Encyclopedia 

www.ancient.eu  

 

5 თედო 

დუნდუა 

Colchis e Iberia na 

antiguidade 

Enciclopedía 

Culturama 

www.edukavita.blogspot.com  

 

6 თედო 

დუნდუა 

Colchis and Iberia in 

Antiquity  

Didactic 

Encyclopedia 

www.edukalife.blogspot.com  

  

 

 

 

http://www.ancient.eu/
http://www.edukavita.blogspot.com/
http://www.edukalife.blogspot.com/
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 თედო დუნდუა მოვსეს ხორენაცის ერთი 

ცნობის გარშემო (პონტო-

იბერიის პოლიტიკური 

კონტაქტების საკითხისათვის) 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტის  

სამეცნიერო კონფერენცია – 

საქართველოს ისტორიის 

კათედრა 100. თბილისი 

ინფორმაცია ალექსანდრეს მიერ ივერიელთა გამგებლად დარეჰის ნახარარ მიჰრდატის 

დანიშვნის შესახებ თვით ფს. მოვსეს ხორენაცის მიერ არის შეთხზული გარკვეული მოსაზრებების 

გამო და არ მომდინარეობს ზეპირგადაცემებიდან. პონტოს სამეფოს აქტიურობა რეგიონში ასე 

ადრეული პერიოდისთვის ლოგიკურად გამორიცხულია და არც რაიმე კონკრეტული არგუმენტი 

არსებობს ამასთან დაკავშირებით. მაშ, რა უნდა ვიგულისხმოთ „საბერძნეთის“ ქვეშ, რომელიც 

ასურასტანს უპირისპირდება ქართლის საკითხში; რომელი სამეფო გზავნის თავის სამხედრო 

ძალებს ეშერას დასახმარებლად? ამასთან დაკავშირებით შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ 

ზოგადი მოსაზრების გამოთქმა.  

აზო-ფარნავაზის კონფრონტაციის მიახლოებითი თარიღი ალექსანდრეს ზეობასთან მისი 

ქრონოლოგიური სიახლოვით, ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ, „ასურასტანის მეფე ანტიოქოსის“ 

„საბერძნეთთან“ სინქრონული კონფლიქტის ფაქტით დგინდება. აღნიშნული მონაცემები აშკარად 

დიადოხების ხანაზე მიუთითებს. ხოლო თვით „ანტიოქოსის“ დაკავშირება ასურასტანთან და 

მისდამი მორჩილი სომეხი ერისთავების არსებობა იფსოსთან ბრძოლის შემდგომი პერიოდით 

აკონკრეტებს ჩვენთვის საინტერესო საკითხს. გამომდინარე საერთო პოლიტიკური 

კონიუნქტურიდან, ერთადერთი, ვისაც ამ დროისათვის შესაძლებელია ჰქონოდა პრეტენზია 

ჰეგემონიაზე მთელი შავიზღვისპირეთის მასშტაბით, თრაკიის მეფე ლისიმაქე იყო (და ის 

აღნიშნული იდეის მატარებელი პირველი მონარქია, მის პოლიტიკურ მემკვიდრეებად ამ ასპექტში 

ფარნაკე I და მითრიდატე VI წარმოგვიდგებიან). თრაკიის პოლიტიკური ევოლუცია სპეციფიური 

სოციალურ-ეკონომიკური და ეთნოკულტურული სიტუაციის გამო ინტეგრაციის და სოციალური 

კონტრაქტების პროცესის აბსოლუტიზაციას გამორიცხავდა. აღნიშნულ ეკონომიკურ-

გეოგრაფიულ რეგიონში ლისიმაქეს მიერ მიღწეული წარმატებებიც კი გარეგნული, დროებითი და 

არამყარი იყო. ასეთი არასტაბილური ბაზისის პირობებში უფრო დიდი პერსპექტივების დასახვა 

აბსურდი იქნებოდა. ლისიმაქეს პოლიტიკური აქტივობაც ძირითადად საკუთარი სამეფოთი იყო 

შემოსაზღვრული. ძალების დაზოგვით შექმნილმა აკუმულაციამ შესაძლებლობა მისცა მას, 

ესარგებლა ხელსაყრელი პოლიტიკური სიტუაციით (ძვ. წ. 302/301 წწ.) და აზიაში განემტკიცებინა 

საკუთარი პოზიციები. მისი გავლენის სფეროში ამ დროს ჰერაკლეაც ექცევა, რაც აღმოსავლეთ 

შავიზღვისპირეთისთვის მეტად ნიშანდობლივი მომენტი უნდა ყოფილიყო. რენტაბელური 

სოციალური პოლიტიკის წარმოებისთვის აზიაში, კონკრეტულად, პროპონტიდა ბერძნული 

ქალაქებით, ჰელესპონტის ფრიგია, ეგეოსის ზღვის სანაპიროს პოლისები, ბითვინია, ლიდია, 

დიდი ფრიგიის ნაწილი, პისიდია, კიდევ უფრო არახელსაყრელი პირობები არსებობდა. 

ფაქტობრივად, ლისიმაქეს სამეფო, მიუხედავად ექსტერიერული ბრწყინვალებისა, არსებობის 



40 
 

ყოველგვარ ეკონომიკურ იდეას მოკლებული კონგლომერატი იყო, თუმცა ძლიერი ფინანსურად, 

რიგი ობიექტური და სუბიექტური მომენტებით განპირობებული, რომლის საფუძველზეც 

მძლავრი პროფესიული არმიები იქმნებოდა, მეფის რეალური საყრდენი და, ამავე დროს, 

სოციალური კონტრაქტის სუსტად განვითარების პირობებში, ხშირად არასანდოც. ერთი სიტყვით, 

თრაკიის მეფე, ერთდროულად ძლიერიც და სუსტიც, 301 წლის შემდგომ პირველი კატეგორიის 

დიადოხად იქცა – რაციონალური დიპლომატიური კურსის პირობებში, რაც გამორიცხავდა 

პოლიტიკურ იზოლაციას, მისი სტრატეგიული პოტენციალი დიდი იყო. ეს განსაკუთრებით 

შეეხება ძვ. წ. III საუკუნის დასაწყისს. 291 წლისათვის კი ლისიმაქე განადგურებული, ძლიერი 

ოპოზიციების წინაშე მდგარი მონარქია. ჰერაკლეაც ამ დროს წყვეტს მასთან ურთიერთობას. 

მაგრამ ყოველივე ეს დროებითია. ძვ. წ. 288 წლისათვის ბრწყინვალედ სარგებლობს დემეტრიოს 

პოლიორკეტის რიგი სერიოზული შეცდომებით, ეწევა რა წარმატებულ ინტრიგებს პიროსის 

წინააღმდეგ, ის პირველად თავის ზეობაში მოიპოვებს რეალურ სუბსტრატს, მაკედონიის ტახტს. 

მასზე დაყრდნობით ლისიმაქე იწყებს სხვადასხვა ექსპანსიის განხორციელებას. ექსპანსიის ერთ-

ერთი ობიექტთაგანი ჰერაკლეა გახდა. მისი სტატუსი ამ ეტაპზე განსაკუთრებულია. რიგი 

კარდინალური შინაგანი მიზეზებიდან გამომდინარე, მაკედონიის გარეთ მდებარე არც ერთი 

დომენის შენარჩუნების არავითარი რეალური შანსი არ არსებობდა. საკმარისი გახდა გარედან 

ჩარევა, რომ სელევკის მარში მცირე აზიაში ტრიუმფალურ სვლას დამსგავსებოდა. ლისიმაქე 

შეცდომას უშვებს – ის მაკედონიაში არ ჩაიკეტა.  

ჩვენ გამოვდივართ იქიდან, რომ აუცილებლად ერთი და იგივე ძალა ერევა კოლხეთისა და 

იბერიის საქმეებში. სპეციალურ ლიტერატურაშიაც ასეთი პრინციპია დაცული, ოღონდ 

შეცდომით პონტოს სამეფოზეა არჩევანი შეჩერებული. 

დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე პოლისური სისტემის კრიზისი კულმინაციას აღწევს ძვ. 

წ. IV-III საუკუნეებში და ბერძნული ქალაქებიც საგარეო დახმარების წყალობით ცდილობენ 

საკუთარი კვაზი-ავტონომიის შენარჩუნებას. როდის შეიძლება მომხდარიყო ყოველივე ეს? 

უსათუოდ ძვ. წ. 301 წლის შემდგომ. სწორედ აქედან მოყოლებული, ლისიმაქე განსაკუთრებით 

ძლიერია. კონკრეტული რეგიონის საქმეებში მისი უშუალო ჩარევის ზედა ქრონოლოგიური 

ზღვარიც თითქოს აშკარაა. ქართული საისტორიო ტრადიციის მიხედვით, აზოს დამარცხების 

შემდგომ ფარნავაზმა ეგრისზეც განავრცო ჰეგემონია, ხოლო ქვეყანა „ეგრის წყალს ქვემოთ დარჩა 

ბერძენთა, რამეთუ მკჳდრთა მის ადგილისათა არა ინებეს განდგომა ბერძენთა“. ე.ი მათი 

მხარდამჭერი მეტროპოლისი ჯერ კიდევ არ დაცემულა, ლისიმაქე ცოცხალია. სელევკ I აქტიური 

დაინტერესება ქართლის საქმეებით კი 80-იანი წლების მიწურულით უნდა დათარიღდეს, 

როდესაც მოხდა განხეთქილება ორ მეფეს შორის. ვთვლით, რომ ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ 

აღნიშნული რეგიონის საკითხი იყო. ალექსანდრეს ლაშქრობამ ინდოეთთან მეტად ხელსაყრელი 

ვაჭრობის პერსპექტივები მოხაზა. ინდოეთისკენ მიმავალი საქარავნო გზები ირანზე გადიოდა და 

სელევკის კონტროლს ექვემდებარებოდა, საზღვაო გზის ათვისება კი ეგვიპტეს მიანიჭებდა დიდ 

უპირატესობას. ამავე დროს სელევკი ცდილობდა უფრო იაფი სამდინარო მაგისტრალის 

ექსპლოატაციაში ჩაყენებას, მისი კომერციული შესაძლებლობების შესწავლას. გზა დაიწყებოდა 

ქალაქ ფაზისთან და შემდეგი ძირითადი ეტაპებისგან იქნებოდა შედგენილი: მდინარე ფაზისი 

(რიონ-ყვირილას მაგისტრალი), მტკვარი, კასპიის ზღვა, მდ. ოქსი (ამუ-დარია), მდ. ბაქტრა. 

ამასთან, „ტრანსკავკასიური“ მაგისტრალი ინდოეთისკენ ლისიმაქესთვის ერთადერთი საშუალება 

იყო პირდაპირი კავშირი დაემყარებინა ამ ქვეყანასთან და მიეღო ის დამატებითი შემოსავალი, რაც 

ასე აუცილებელი იყო მისი პერმანენტულად მერყევი პოზიციების პირობებში. იყენებს რა 

ჰერაკლეას (პონტოელი მეფეები შემდგომ სინოპეს და ამისოს ეყრდნობიან) ეკონომიკურ 

მიმართებებს აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ქალაქებთან, რომლებსაც სკეპტუხები ავიწროებენ, 
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ის საკუთარი პოლიტიკის არეალში მოაქცევს მათ. თრაკიის მეფე მხარს უჭერს პოლისების 

ბრძოლას კოლხების წინააღმდეგ და ამით ხელთ იგდებს გზის საწყის მონაკვეთს. სურს რა 

ჰეგემონიის განვრცობა უფრო ღრმად ჰინტერლანდში, ის თავის კლიენტად არიან-ქართლის 

გამგებელს აზოს შეარჩევს და მას შიდა ქართლის უფლად გახდის. თავდაპირველად სწორედ 

„საბერძნეთი“ – ბალკანეთის და მცირე აზიის მომცველი პოლიტიკური ერთეული აქტიურობს აქ. 

ქართლის სამეფოს თანადროული დიფუზია ჰერეთის და ეგრისის მიმართულებით სწორედ 

ლისიმაქეს მიერ იყო ინსპირირებული. ამასთან დაკავშირებით მეტად სიმპტომატურია 

ფარნავაზის ალიანსი კოლხეთის პოლიტიკურ ძალებთან. შემდგომი წინსვლა უკვე 

დიპლომატიური ხერხებით უნდა განხორციელებულიყო. „ტრანსკავკასიური“ გზის 

ექსპლოატაციის რეგალია რიგი შავიზღვისპირა მონარქიების (მათ შორის პონტოს) საგარეო 

პოლიტიკის აქტუალურ საკითხად იქცა. 

2 თედო დუნდუა  ახალი ეპიგრაფიკული და 

ნარატიული წყაროები 

ანტიკური ხანის 

საქართველოს ისტორიისთვის 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის XII სამეცნიერო 

კონფერენცია. თბილისი 

მოხსენებაში საუბარია ქართული ისტორიოგრაფიისათვის აქამდე უცნობი ეპიგრაფიკული 

და ნარატიული წყაროების შესახებ. აღნიშნული საისტორიო ძეგლების ანალიზის საფუძველზე 

დგინდება, რომ ძვ. წ. II საუკუნეში ქალაქ სმირნაში მოღვაწე ერთ-ერთი მაგისტრატი 

ქართული/მესხური წარმოშობის ყოფილა და მას დაწინაურებული ადგილი ეკავა ადგილობრივ 

მოქალაქეთა შორის; მითრიდატე VI ევპატორის ვაჟს, მითრიდატე  ფილადელფოს-ფილოპატორს 

აქტიური კავშირი ჰქონდა რომთან ძვ.წ. 84 წელს; რომის დევნილი პაპი კლიმენტი ყირიმსა და 

მიმდებარე მხარეებში ქრისტიანული პროზელიტიზმით იყო დაკავებული; ახ. წ. II საუკუნის შუა 

წლებში მოღვაწე ლაზთა მეფე ბაკური (პაკორი/პაკური) სანიგებით დასახლებულ ბზიფის ხეობას 

აკონტროლებდა;  გაიოს იბერი პირველი დოკუმენტურად დადასტურებული ქრისტიანი 

ქართველია. 

3 თედო დუნდუა  ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის შრომების XIV 

ტომის პრეზენტაცია 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტის 

ყოველწლიური სამეცნიერო 

კონფერენცია 

შედგა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომების XIV 

ტომის პრეზენტაცია. 2018 წელს აღნიშნული ჟურნალი შესული იყო ERIH PLUS-ის (The European 

Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) ბაზაში. 

4  გიორგი ახვლედიანისა და 

მისი ლატვიელი 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელ-
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ნ. ჯავახიშვილი მასწავლებლის ურ-

თიერთობის ისტორიიდან,  

მწიფო უნივერსიტეტთან 

არსებული ქართულ-ოსურ 

ურთიერთობათა სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრის მიერ ორ-

განიზებული IV საერთაშორი-

სო სამეცნიერო 

კონფერენციისა თემაზე: 

„ქართულ-ოსურ ურთიერთო-

ბათა განვითარების პერსპექ-

ტივები”, მიძღვნილი თბილი-

სის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტის 100 წლისთავისადმი, 

რომელიც გაიმართა 2018 წლ-

ის 13-15 ოქტომბერს, ამავე 

უნივერსიტეტში 

მოხსენება დაიბეჭდა ამ კონფერენციის მასალების კრებულში,  

გვ. 82-83; 

5       

 

 

     ნ. ჯავახიშვილი 

ქართველი თავადების _ თურ-

ქესტანიშვილებისა და ქოჩაკი-

ძეების წარმომავლობის ისტო-

რიიდან,  

გორის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტისა და თურქეთის 

რესპუბლიკის საისტორიო 

საზოგადოების მიერ ორგა-

ნიზებული II საერთაშორისო 

სამეცნიერო სიმპოზიუმისა 

თემაზე: „ქართულ-თურქული 

ურთიერთობები (შუა 

საუკუნეებში ქართულ-თუ-

რქული ურთიერთობები)”, 

რომელიც გაიმართა 2018 წლ-

ის 30 -31 ოქტომბერს და 1 

ნოემბერს, ამავე უნივერსიტე-

ტში. 

მოხსენება დაიბეჭდა ამ კონფერენციის მასალების კრებულში,  

გვ. 61-64; 

6 ალექსანდრე ბოშიშვილი, 

აპოლონ თაბუაშვილი 

საქართველოს ეკონომიკური 

ისტორიის საკითხები – აკად. 

ივანე ჯავახიშვილის პირად 

არქივში დაცული 

გამოუქვეყნებელი მასალები 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ქართული ხელნაწერი 

მემკვიდრეობა 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE THE 

GEORGIAN MANUSCRIPT 

HERITAGE. 
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კორნელი კეკელიძის 

სახელობის საქართველოს 

ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი. 

2018 წლის 28-30 ივნისი 

მოძიებულია მასალები საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობების შესახებ, რომლიც 

დაცულია აკად. ივანე ჯავახიშვილის პირად არქივში.  

7 ლერი თავაძე სამეფო კარის ინტრიგები: 

საქართველო X საუკუნის 70-

იან წლებში 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტის 

ყოველწლიური სამეცნიერო 

კონფერენცია 

მოხსენებაში საუბარია აფხაზთა სამეფოს პოლიტიკურ ვითარებაზე მეათე საუკუნის 70-იან 

წლებში და იმ პროცესებზე, რომელიც 970-980 წლებში განვითარდა. 

8 ლერი თავაძე ორუჯუქის ციხე ისტორიულ 

ტაოში 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის XII სამეცნიერო 

კონფერენცია. თბილისი 

საკონფერენციო მოხსენებაში საუბარია ისტორიულ ტაოში მდებარე ორუჯუქის ციხეზე. 

მოხსენებაში განხილულია ორუჯუქის ციხესთან დაკავშირებული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი 

საკითხები, მათ შორისაა: ძეგლის მდებარეობა, ამჟამინდელი მდგომარეობა, ისტორიულ-

გეოგრაფიული მიმოხილვა,  ისტორია, ციხისა აღწერილობა და სხვა. 

9 ლერი თავაძე ურარტული წყაროების 

„იგანი“ და ქართული 

საისტორიო ძეგლების 

„ძაღინის ჴევი“ (ჩრდილის 

ტბის მხარის ისტორიული-

გეოგრაფია და თავდაცვითი 

სისტემა ძველ და შუა 

საუკუნეებში) 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტის  

სამეცნიერო კონფერენცია – 

საქართველოს ისტორიის 

კათედრა 100. თბილისი 

მოხსენებაში საუბარია ურარტულ წყაროებში მოხსენიებულ ერთ-ერთ პოლიტიკურ 

ერთეულზე, რომელიც ურარტული და ქართული მასალის შედარების შედეგად 

იდენტიფიცირებულია „ძაღინის  ჴევთან“ (ძაღლის ჴევი). აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით 

განხილულია ჩრდილის ტბის მხარეში მიმდინარე დაზვერვითი სამეცნიერო ექსპედიციების 
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შედეგებიც. 

10 ბონდო კუპატაძე ანტისაბჭოთა დისიდენტური 

მოძრაობის ისტორიიდან (XX 

საუკუნის 30-80-იანი წლები) 

საქართველოს ისტორიის 

კათედრის 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია. 16 მარტი, 2018. 

თსუ, კორპუსი 1, აუდ. 212,  

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

11 ბონდო კუპატაძე წარმომადგენლობითი 

ორგანოები საქართველოს 

დემოკრატიულ 

რესპუბლიკაში 

საქართველოს პირველი 

რესპუბლიკა. თსუ, 25 მაისი, 

2018. თსუ, კორპუსი 1, აუდ. 

212, 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

12 ბონდო კუპატაძე საქართველოს 

დემოკრატიული 

რესპუბლიკა-სახელმწიფო 

სისტემა, პარლამენტი და 

მთავრობა 

„დამოუკიდებლობის 

აღდგენის 100 წლიანი გზა“. 

კონფერენცია მიძღვნილი 

საქართველოსა და სომხეთის 

დამოუკიდებლობის 

აღდგენის 100 წლისთავსადმი. 

ქ. ახალქალაქი, საქართველო. 

15-16 სექტემბერი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

13 ბონდო კუპატაძე საარჩევნო სისტემის 

განვითარება და 

პოლიტიკური პარტიები 

საქართველოში (1917-1920 წწ.) 

საერთაშორისო კონფერენცია: 

„არქივთმცოდნეობა, 

წყაროთმცოდნეობა-

ტენდენციები და 

გამოწვევები“. 20 სექტემბერი. 

საქართველოს ეროვნული 

არქივი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

14 ბონდო კუპატაძე „ტაო-კლარჯეთის 

საფორტიფიკაციო სისტემები 

(ქრონოლოგია, ტიპოლოგია, 

შემადგენლობა)“ 

აკადემიკოს მარიამ 

ლორთქიფანიძის სახელობის 

სამეცნიერო კითხვანი. 2018 

წლის 28 სექტემბერი. თსუ I 

კორპუსი, 321-ე აუდიტორია. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

15 ბონდო კუპატაძე ქართული პოლიტიკური 

ჯგუფები I მსოფლიო ომის 

პერიოდში 

I მსოფლიო ომის 

დასრულების 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო 
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კონფერენცია. 13 დეკემბერი, 

2018. სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, აუდ. 506. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

16 ბონდო კუპატაძე ყველისციხე – ფოცხოვის 

პროვინციის ისტორიული 

გეოგრაფიიდან 

ყოველწლიური სამეცნიერო 

კონფერენცია. 28 დეკემბერი. 

თსუ I კორპუსი, აუდიტორია 

N212 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

17 დიმიტრი შველიძე სოციალისტ-ფედერალისტთა 

პარტია საქართველოს 

პირველ რესპუბლიკაში. 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„საქართველოს 

დემოკრატიული 

რესპუბლიკის გახსენება“. 

თბილისი. თსუ. 2018. მაისი. 

სოციალისტ-ფედერალისტების პარტია დემოკრატიული რესპუბლიკის წლებში 

წარმოადგენდა მემარცხენე ოპოზიციურ ძალას და ჰქონდა ფრაქცია პარლამენტში. მისი 

ძირითადი ოპოზიციური სამოქმედო ფორმულა იყო რადიკალური სოციალისტური გარდაქმნები 

სოფლის მეურნეობაში, მიწების სოციალიზაციის განხორციელების გზით. მოხსენებაში 

გადმოცემულია ფედერალისტი მოღვაწეების პუბლიცისტური ნააზრევი, მათი აქტივობები 

პარლამენტში და სხვ. ხაზგასმულია ის გარემოება რომ ეს პარტია გამოდიოდა სხვადასხვა 

პოლიტიკური ძალების ერთიანობის ლოზუნგით - როცა საქმე ეხებოდა ეროვნულ-

სახელმწიფოებრივ ინტერესებს. 

18 დიმიტრი შველიძე ამიერკავკასიის სეიმის 

უკანასკნელი სხდომა 

თსუ. 2018. 16 მარტი 

მოხსენებაში განხილული იქნა ამიერკავკასიის სეიმის ბოლო სხდომის დეტალური 

მიმდინარეობა. მას ესწრებოდნენ სხვადასხვა ფრაქციების წარმომადგენლები: სოციალ-

დემოკრატები, დაშნაკები, მუსავატელები, სოციალისტ-ფედერალისტები, ეროვნულ-

დემოკრატები, რუსი ესერები და სხვ. ზოგიერთი ფრაქცია წინააღმდეგი იყო სეიმის დაშლისა, 

მაგრამ ხმათა უმრავლესობამ გადაწყვიტა ამიერკავკასიის ცალკე რესპუბლიკების 

დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. 

19 დიმიტრი შველიძე საქართველოს 

დემოკრატიული 

რესპუბლიკის პოლიტიკური 

ელიტა 

თსუ. 2018. 25 მაისი. 

სტატიაში ჯერ განხილულია ადრინდელი და თანამედროვე პოლიტოლოგიური თეორიები 

ელიტების შესახებ, მათი ტიპები და კლასიფიკაცია. ამ თეორიების გათვალისწინებით არის 

განხილული პირველი რესპუბლიკის პოლიტიკური ელიტის ხასიათი და მოქმედება. 

ხაზგასმულია და დასაბუთებული მაშინდელი პოლტიკური ელიტის პროფესიონალიზმი, 

კონსტრუქციულობა, დიალოგის რესურსი, განათლების ხარისხი, იდეოლოგიურობა და ა. შ. 
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დავასკვნით რომ პირველი რესპუბლიკის პოლიტიკური ელიტა იყო ყველა მომდევნო ელიტისაგან 

განსხვავებით, ყველაზე რეფორმატორული, დემოკრატიული და პროფესიონალური, რის გამოც 

დარჩა სანიმუშო პოლიტიკურ ელიტად საქართველოს ახალ და უახლეს ისტორიაში. 

20 ნათია ფიფია მედეა ძველ ბერძნულ 

ლარნაკებზე (ძვ. წ. VI-I სს). 

თბილისი 

კვლევის მიზანი იყო მედეა ვიზუალური რეპრეზენტაციის ცვლილებების დაფიქსირება და 

მათ მიზეზებზე დაკვირვება. ამ საკითხთან დაკავშირებული ძირითადი შეკითხვები, რომელზეც 

პასუხის გაცემას შევეცადეთ, შემდეგია: ა) რა ტიპის ჭურჭელზე გამოსახავდნენ ძირითადად 

მედეას? ბ)მედეას მითთან დაკავშირებული რომელი ეპიზოდებია პოპულარული სხვადასხვა 

დროს და რატომ? გ) რა იცვლებოდა მედეას გამოსახულებებში? 

მედეას გამოსახულებები გვხვდება სკიფოსზე, ამფორაზე, თასზე, ლებესზე, პელიკეზე, 

სტამნოსზე. ჭურჭლის აღმოჩენის გეოგრაფიული დიაპაზონი ფართოა: მთელ 

ხმელთაშუაზღვისპირეთს მოიცავს, ყველაზე ხშირად იტალიის ტერიტორიას. მედეას 

გამოსახულება გველებით გვხვდება ძვ. წ. VI საუკუნის შავფიგურულ 4 ლეკითოსზე. ყველა ერთი 

ოსტატის შექმნილია. ძვ. წ. V საუკუნიდანმედეას მითის ის ეპიზოდი ხდება პოპულარული, 

რომელიც თეზევსს და ეგეოსს უკავშირდება, თუმცა პელიასისა და მისი ქალიშვილების გამოსახვა 

ისევ პოპულარულია.  

გამოსახუელებებში იცვლება თემატიკის ნაწილი: მეექვსე საუკუნეში პოპულარულია  

მედეას მითის ეპოზოდი, რომელის პელიასს და მის ქალიშვილებს უკავშირდება, ასევე მედეა 

გამოსახულია გველებით, მეხუთე საუკუნეში პოპულარულია მედეას მითის ის ეპიზოდი, 

რომელიც თეზევსს და ეგეოსს უკავშირდება. საუკუნის დასასრულისთვის ჩნდება ნიკეც მათთან 

ერთად. მეოთხე საუკუნეში ჩნდება შვილების მკვლელი მედეა. 

იცვლება ბერძნების დამოკიდებულება მითის „სიზუსტით“ ასახვისადმი: თუკი მეექვსე 

საუკუნეში მედეა ჩვეულებრივ ბერძნულ სამოსშია, მეხუთე საუკუნეში ის ძირითადად 

აღმოსავლურ სამოსს ატარებს და მთელ კომპოზიციაზე მისი ცნობა ადვილია, მეოთხე 

საუკუნიდან ისევ ნაკლებად ინტერესდებიან სიზუსტით 

21 ნათია ფიფია კარიკატურა, როგორც 

საისტორიო წყარო 

საქართველოს შესახებ 

ბრიტანული კარიკატურების 

მაგალითზე 

თბილისი 

კარიკატურა თანამედროვე ისტორიის კვლევისთვის უაღრესად საინტერესო ვიზუალურ 

წყაროს წარმოადგენს. კარიკატურებს ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ქმნიდნენ. მე-20 საუკუნის 

დასაწყისიდან განსაკუთრებით აქტუალური გახდა მათი შექმნა არა მხოლოდ დასავლეთში, 

მაგალითისთვის საკმარისია ცნობილი ბრიტანული გამოცემის ‘Punch’-ის დასახელება. 

კარიკატურები საქართველოშიც იქმნებოდა, კერძოდ, ჟურნალ „ეშმაკის მათრახში“ ქვეყნდებოდა 

საკმაოდ საინტერესო კარიკატურები. მოგვიანებით, საბჭოთა პერიოდში, როგორც ცნობილია, 

გამოდიოდა ცნობილი იუმორისტული ჟურნალი „ნიანგი“ და მასში ქვეყნდებოდა საინტერესო 

კარიკატურები, მათ შორის, სანდრო კანდელაკის მიერ შესრულელი პოლიტიკური შინაარსის 

კარიკატურები.  

კარიკატურების, როგორც საისტორიო წყაროს კვლევა შედარებით ახალია და ნაკლები 
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მეცნიერი დაინტერესებულა ამ საკითხით. მსოფლიო ისტორიოგრაფიაშიც მცირე ნაშრომი 

არსებობს ამ კუთხით. მეთოდური ხასიათის ნაშრომებიდან აღსანიშნავია, ჰ.ჯ. ჩაპინის Anger and 

Wit: The Political Cartoon (1996), უ. შაკენბერგის Developing multiperspectivity through cartoon 

analysis: strategies for analysing different views of three watersheds in modern German history (2010), ა. 

მატოსის Utilizing the Political Cartoon in the Classroom (1972), ტ. მ. კემნიცის The Cartoon as a 

Historical Source (1973). ასევე არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაშრომი, რომლებიც 

ფოკუსირებულია კონკრეტული ისტორიული მოვლენების შესწავლაზე კარიკატურების 

მიხედვით, ან კონკრეტული ავტორის შესწავლაზე.   

ჩვენი მოხსენება ძირითადად სამ მიზანს ისახავს: 

 გარკვეული მეთოდოლოგიური მიდგომების წარმოჩენას, თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ 

კარიკატურა ისტორიის კვლევის პროცესში. აუცილებლად მიმოვიხილავთ, რა 

განსხვავებული ღირებულება გააჩნია მას, როგორც წყაროს და რა ნაკლი მისი ფორმატიდან 

გამომდინარე. 

 ისტორიის სწავლების პროცესში კარიკატურების გამოყენების თავისებურებების 

შესწავლას და წარმოჩენას, კერძოდ, იმის მიმოხილვას,   თუ რა შეკითხვებით უნდა 

მივმართოთ კარიკატურას, როგორც წყაროს, ასევე საკითხის უკეთ შესწავლის მიზნით 

ერთი საკითხის სხვადასხვა პერსპექტივით წარმოჩენისთვის, რა როლს ასრულებს 

კარიკატურა და როგორ უნდა გამოვიყენოთ ის ეფექტურად კრიტიკული ანალიზის უნარის 

განვითარებისთვის 

 საქართველოს შესახებ ბრიტანული კარიკატურების, რომლებიც დაცულია სპეციალურ 

ელექტრონულ კატალოგში (https://archive.cartoons.ac.uk), მაგალითზე კარიკატურის, 

როგორც წყაროს, მნიშვნელობის შესწავლა და წარმოჩენა. ამ კატალოგში დაცული 

მასალები მიზანმიმართულად შეირჩა ჩვენი მოხსენებისთვის, რადგან თავისთავად ჯერ 

შეუსწავლელი მასალაა, და შესაბამისად, გარდა მეთოდოლოგიური სიახლეებისა, 

შინაარსობრივი თვალსაზრისითაც სიახლეს შემოგთავაზებთ.  

ძირითადი ღირებულება, რაც ამ ტიპის წყაროს გააჩნია, შეიძლება დავყოთ ორ ნაწილად 

კონკრეტული კარიკატურის შექმნის მიზნიდან გამომდინარე: 1) კარიკატურა მოკლედ, 

ლაკონურად გამოხატავს სათქმელს, ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების დამოკიდებულებას 

გარკვეული საკითხისადმი. 2) თუ კარიკატურა პროპაგანდისტული  მიზნებით იქმნება, მაშინ იგი 

ხშირად გამოხატავს მმართველი ელიტის დამოკიდებულებას კონკრეტული საკითხისადმი. თუ 

კარიკატურა იქმნება უცხო ქვეყანაში, მაგ. საქართველოს შესახებ დიდ ბრიტანეთში, კარიკატურა 

შესაძლოა ასახავდეს ბრიტანული საზოგადოების მეტ-ნაკლებად ობიექტურ დამოკიდებულებას, 

აქაც აუცილებლად კონტექსტია გასათვალისწინებელი: ცივი ომის ეპოქის ბრიტანული 

კარიკატურების მთავარ სათქმელზე, შესაძლოა,  გავლენას ბრიტანული მთავრობის 

დამოკიდებულება ახდენდეს.  ნებისმიერ შემთხვევაში, კარიკატურა ლაკონურად გამოხატავს 

საზოგადოების ამა თუ იმ წარმომადგენლების სათქმელს. 

22 ნათია ფიფია კოლხებისა და კოლხეთის 

პერცეფცია არგონავტებისა და 

მედეას შესახებ ბერძნულ-

რომაული ვიზუალური 

წყაროების მიხედვით 

 

თბილისი 

მედეას პერცეფცია ბერძნულ-რომაულ სამყაროში მჭიდროდ არის დაკავშირებული 

კოლხებისა და კოლხეთის პერცეფციასთან. ბერძნები და რომაელები მედეას, აიეტს და სხვა 
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მითოლოგიურ კოლხ პერსონაჟებს ისე წარმოსახავდნენ, როგორც ზოგადად კოლხები 

წარმოედგინათ. ნარატიული წყაროები გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას, თუმცა, 

ვიზუალური წყაროები ავსებენ მათ ხარვეზს. არგონავტებისა და მედეას შესახებ ვიზუალური 

წყაროები ქართული ისტორიოგრაფიისთვის დღემდე ნაკლებად იყო ცნობილი, შესაბამისად, 

ჩვენს მიზანს პირველ რიგში, წარმოადგენს იმის დადგენა, თუ რამდენად სასარგებლო წყაროს 

წარმოადგენენ, ხოლო შემდეგ  მათ საფუძველზე ისტორიის რეკონსტრუქციას შევეცდებით. გარდა 

ამისა, ჩვენი დაინტერესება გამოწვეულია იმითაც, რომ არ არსებობს სპეციალური გამოკვლევა, 

რომელიც კონკრეტულად  ამ საკითხს ეძღვნება. მედეას სახე საუკუნეების განმავლობაში 

მნიშვნელოვან მეტამორფოზას დაექვემდებარა. ბერძნებისა და რომაელებისთვის ის ბარბაროსია, 

თვით შვილების მკვლელიც, შუა საუკუნეებსა და ადრეული რენესანსის ეპოქაში, მაგ. 

ჩოსერისთვის, ის იაზონის მიერ მოტყუებული და შეცდენილი საბრალო ქალია, განვითარებული 

რენესანსის ხანაში ის ისევ მზაკვარი ქალია, XVI საუკუნეში, კუდიანებზე ნადირობის ეპოქაში, 

მედეა ჯადოქარია. ერთი საკითხია, როგორ გამოსახავდნენ მედეას სხვადასხვა ავტორები, მეორე, 

თუ როგორი წარმოუდგენიათ კოლხები და კოლხეთი არგონავტების და მედეას შესახებ ბერძნულ-

რომაული ვიზუალური (ლარნაკები, გემმები, სარკოფაგები და სხვ.) წყაროების მიხედვით. ჩვენს 

მოხსენებაში განვიხილავთ ასევე რა იცვლებოდა და რა რჩებოდა მუდმივი ამ პერცეფციაში, რა 

მეტამორფოზებს დაექვემდებარა მედეა და მასთან ერთად კოლხები კლასიკურ ხანაში, ასევე 

შევუდარებთ ერთმანეთს ბერძნულ და რომაულ წყაროებს და შესაბამისად, ბერძნებისა და 

რომაელების წარმოდგენას კოლხებისა და კოლხეთის შესახებ მითთან დაკავშირებული 

ვიზულური წყაროების მიხედვით. 

23 ნათია ფიფია კარიკატურა, როგორც 

საისტორიო წყარო 

საქართველოს შესახებ 

ახალზელანდიური და 

ბრიტანული კარიკატურების 

მაგალითზე 

თბილისი 

კარიკატურის, როგორც საისტორიო წყაროს შესახებ ჩვენ მიერ წაკითხულ იქნა მოხსენება 

წყაროთმცოდნეობის შესახებ საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ ორგანიზებულ 

კონფერენციაზე. მეთოდური ხასიათის დასკვნები სწორედ იქ მიმოვიხილეთ. ასევე ბრიტანული 

პრესის მაგალითზე განვიხილეთ საქართველოს შესახებ კარიკატურები. საქართველომ ყურადღება 

ახალზელანდიურ პრესაშიც მიიქცია და ამჯერად  ამ საკითხით დავინტერესდით და 

გადავწყვიტეთ კომპარატივისტულ-წყაროთმცოდნეობითი კვლევა შემოგვეთავაზებინა. 

ბრიტანული და ახალზელანდიური პრესა განსხვავდება სამიზნე აუდიტორიით და მისი 

ზეგავლენით კარიკატურების შინაარსზე, შესაბამისად, მათი სედარება საინტერესოა.  

ბრიტანულ და ახალზელანდიურ პრესაში ქართულმა თემატიკამ რამდენჯერმე მიიქცია 

ყურადღება. 

სულ 33 შარჟია წარმოდგენილი, რომლებიც თარიღდება 1956 წ., (1) 1988-91  

წწ., 1998 წ., 2005 წ., (1) 2008 წ., 2014 წელს. ამის საფუძველზე შეიძლება დამოუკიდებელი 

ცვლადის გამოყოფა ბრიტანულ კარიკატურებში ქართულ თემატიკასთან დაკავშირებით, კერძოდ, 

ბრიტანულ პრესაში განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევდა რუსეთ-საქართველოს 

ურთიერთობები, უფრო ნაკლებად აშშ- საქართველოს ურთიერთობები. დამოკიდებული 
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ცვლადიაკონკრეტული საკითხი - რაც უფრო აქტუალური იყო საკითხი, მით უფრო მეტი 

კარიკატურა მიეძღვნა მას. ახალ ზელანდიურ პრესაში ყურადღებას იქცევს ვარდების რევოლუცია 

და რუსეთ-საქართველოს ომი. 

შარჟების უმეტესობა კემნიცის განსაზღვრებით „მოსაზრების გამომხატველია“, მხოლოდ 

მცირედი ნაწილია სახუმარო. მათი ფუნქცია პოლიტიკური თვალთახედვის წარმოდგენაა და 

შესაბამისად,  პოლიტიკური კარიკატურის ხასიათიდან გამომდინარე, ნაკლებად სახალისოა. 

ყველა ხელოვანი ბრიტანელია და შესაბამისად, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებთან 

დაკავშირებით მეტ-ნაკლებად ობიექტური, ისინი დასავლეთის იმდროინდელ პოზიციას 

გამოხატავენ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. შარჟის აუდიტორიამდე მიღწევის გზა 

ყველა შემთხვევაში გაზეთია, რომელიც ფართო ტირაჟით ვრცელდებოდა, კერძოდ ეს 

გამოცემებია: New Statesman (1956), Evening Standard (1988), The Independent (1989-90), Daily Star 

(1991), Daily Telegraph (1991-1992,2008), The Times (1998, 2005, 2008), Daily Mail (1998), Sunday 

Telegraph (1998), SundayExpress (2008), The Guardian (2008), The Independent (2008), Observer (2014). 

ამრიგად, კარიკატურების კომპარატივისტულ-წყაროთმცოდნეობითი კვლევა საინტერესო 

შედეგებს გვაძლევს. 

24 მიხეილ ბახტაძე „ერთიანი საქართველოს 

მეფეთა ქართული 

ტიტულატურისთვის XI 

საუკუნეში.“ 

დავით აღმაშენებლისადმი 

მიძღვნილი მეხუთე 

საერთაშორისო სამეცნიერიო 

კონფერენცია. გორი 23 

თებერვალი 2018. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

25 მიხეილ ბახტაძე „რამდენიმე მოსაზრება 

„სამხედრო ცენტრის“ შესახებ“ 

თსუ საქართველოს ისტორიის 

ინსტიტუტის კონფერენცია. 

2018 წლის 16 მარტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

26 მიხეილ ბახტაძე  „სამხედრო მოქმედებები 

კავკასიის ფრონტზე 

ამიერკავკასიის სეიმის 

არსებობისას,1918 წლის 

იანვარ-მაისში (ქართული 

პრესისა და საარქივო 

დოკუმენტების მიხედვით).“ 

პოლონეთ საქართველოს 

ისტორიკოსთა საერთაშორისო 

კომისიის მე-2 კონფერენცია.  

თბილისი. 2018 წლის 24-25 

აპრილი. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

27 მიხეილ ბახტაძე „გენერალი ალექსანდრე 

ანდრონიკაშვილი“. 

საქართველოს ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია. 1 მაისი 
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 2018. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

28 მიხეილ ბახტაძე  „დემოკრატიული 

რესპუბლიკის 

გენერალიტეტი“ 

თსუსაქართველოსისტორიისი

ნსტიტუტისკონფერენცია. 

2018 წლის 25 მაისი. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

29 მიხეილ ბახტაძე „გენერალი ვარდენ 

წულუკიძე“. 

თსუ ჰუმანიტარული 

ფაკულტეტის XII სამეცნიერო 

კონფერენცია. თსუ. 2018 წლის 

13-14 ივნისი. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

30 მიხეილ ბახტაძე გენერალ ზაქარიაძის ერთი  

ცნობის შესახებ (ემზადებოდა 

თუ არა ქართული ჯარი 

აზერბაიჯანის მთავრობის 

დასახმარებლად 1920 წლის 

აპრილში) 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „საქართველოს 

დემოკრატიული 

რესპუბლიკის გახსენება 100  

წლის შემდეგ: მოდელი 

ვროპისთვის?" 2018 25-26 

ივნისი. თბილისი. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

31 მიხეილ ბახტაძე „ორი დოკუმენტი ქართული 

შეიარაღებული ძალების 

ფორმირების შესახებ (1918-

1919“. 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„არქივთმცოდნეობა, 

წყაროთმცოდნეობა - 

ტენდენციები და 

გამოწვევევბი.“ საქართველოს 

ეროვნული არქივი, თბილისი 

20-22 სექტენბერი 2018. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

32 მიხეილ ბახტაძე „1918-1921 წლების ძირითადი 

სამხედრო მოქმედებები“ 

პოლონელ და ქართველ 

ისტორიკოსთა კონფერენცია 

მიძღვნილი 

დამოუკიდებლობის 100 

წლისთავისადმი. თსუ 3-4 

ოქტომბერი. 
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

33  

ქეთევან ქუთათელაძე  

„ქართლის ცხოვრებაში“ 

მოხსენიებული ქვემო 

ქართლის ზოგიერთი 

ტოპონიმის ეტიმოლოგიური 

კვლევისთვის 

დევი ბერძენიშვილის 

გარდაცვალების 10 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

„ეპიგრაფიკული ძეგლები; 

ისტორიული გეოგრაფია“, 

,,ახალგაზრდა მკვლევართა 

ცენტრის „უცნობი 

საქართველო“ ორგანიზებით,  

თბილისი, წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის 

ქართული უნივერსიტეტი, 

2018.18.09 

ამჯერად, ყურადღება ქვემო ქართლის რამდენიმე ტოპონიმზე შევაჩერეთ, რომელთა 

ახსნა ავსებს ჩვენს მიერ „ქართლის ცხოვრებაში“ მოხსენიებული ტოპონიმების ძიების პროცესს. 

გომ ძირით მოიხსენიება გომი, გომიჯვარი, გომის ციხე, გომის მთა, გომარეთი, გომართა. ასევე, 

გომთან დაკავშირებულია ცალკეულ პუნქტთა სახელწოდებანი, რომელიც წყაროში არ 

შემორჩენილა, კერძოდ სოფელთა სახელწოდებანი _ გომმუხაყრუა, „გომნატეხები, გომარო, 

გომნი, ხრამის ხეობაში მთის სახელწოდება გომერი. გომ ფუძეს უკავშირდება ასევე 

„გომარობა“/„გომარეთის ხატობა“ (სახალხო დღესასწაული). ქართული ენის დიალექტებში 

გომური - ბოსელი საქონლის საზამთრო ბინაა. ძველი ქართული ენის განმარტებით 

ლექსიკონშიც ბოსელი - გომი განმარტებულია, როგორც „სადგომი პირუტყვთა“. ხევსურულ 

დიალექტზეც „ბოსელი“ საძროხეს ნიშნავს.  თუმცა, ეს სიტყვა რელიგიურ მნიშვნელობას იძენს 

და საერთო ქართულ ცნობიერებაში ცალსხად უკავშირდება ნაყოფიერებას. ეს ინფორმაცია ენამ 

შემოგვინახა. „ბოსლო“ გურულ დიალექტზე რელიგიურ სალოცავს ნიშნავს, ხოლო „ბოსლობა“ 

ფშავურ და რაჭულ დიალექტზე ერთ შემთხვევაში დედათაწესს და მეორე შემთხვევაში 

რიტუალური წეს-ჩვეულებას, „რომელსაც ასრულებდნენ ზამთრის მიწურულს“. ბოსელში 

მშობიარობს ქალი და აქ ხდება ახალი სიცოცხლის დაბადება. გომურს ანუ ბოსელს 

სემანტიკურად სავსებით უდგება აღმ. საქართველოს მთის და ბარის დიალექტებზე (ფშავურ, 

მოხევურ, მთიულურ, ქიზიყურ, ქართლურ და ფერეიდნულ კილოკავებზე) შემორჩენილი გომ-

ის მნიშვნელობა, რომელიც ნიშნავს მუცელს, მუცლის ღრუს ანუ სიმბოლურად წიაღს, სადაც 

ხდებოდა შობა, ახლი სიცოცხლის დაბადება, როგორც საქონლის, ასევე ადამიანის. გომური ანუ 

ბოსელი ამ შემთხვევაში საკრალური მნიშვნელობის სივრცედ გვევლინება, სადაც 

ხორციელდებოდა შობის მისტერია. გომ ძირით არსებული ყველა ტოპონიმი უნდა შეიცავდეს 

ინფორმაციას იქ ნაყოფიერების ფუნქციის მატარებელი კულტის არსებობის და თაყვანისცემის. 

აშკარაა, რომ გომ საერთო ქართველური ძირია. არსებობს მოსაზრება, რომ „საერთო 

ქართველური გომ ასახავს ერთ-ერთ შინაურ საქონელს ან სულაც ძროხის აღმნიშვნელი იყო, 

ისევე როგორც ბოს-ელ-ი შეიცავს დაღესტნურ სახელწოდებას (ხუნძური) ბასი - „მოზვერი“ (მ. 

ჩუხუა _ საერთო ქართველური გომ-ის შესატყვისად მას მოჰყავს უბიხური გუიმა, რომელიც 
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„ძროხას“ ნიშნავს). სამწუხაროდ, ქართულ და ქართველურ ენებში გომ ფუძით ვერ ვიპოვეთ 

რომელიმე შინაური ცხოველის სახელწოდება, რომლის დაძლევის შემთხვევაში არ 

გამოვრიცხვდით, რომ იგი სემანტიკურად ღვთაების სამსხვერპლო ცხოველის სახელწოდებაც 

ყოფილიყო (მაგ. „გიცარ“ ლამარიას სამსხვერპლო ვერძი, „უსხი“ - დიდი ღმერთისადმი 

განკუთვნილი სამსხვერპლო ხარი სვანური ყოფის მიხედვით (შდრ. ძვ.ქართული უსხი - ).   

შვილოსნობას და შესაბამისად ნაყოფიერებას უკავშირდებოდა აგრეთვე ტოპონიმი უძო. წმ. 

გიორგისსახელობისეკლესიებიდანვახუშტი ბატონიშვილი ვერისხეობაშიასახელებსუძოს _ 

„ეკლესიაწმიდისგიორგისა, მაღალსგორასაზედა, მჭურეტიკოჟრისადატფილისისა“. ეს სალოცავი 

უძოს მთაზე მდებარეობს, კერძოდ, მთაწმინდის ქედის თხემზე რომელიც თრიალეთის ქედის 

სამხრეთ-აღმოსავლეთი განშტოებაა. საფიქრებელია, რომ მთას სახელწოდება სალოცავიდან უნდა 

მიეღო.  

34 მარიამ ჩხარტიშვილი ქართული ანბანის 

წარმოშობა:ნარატიულ 

წყაროთა ცნობების ახალი 

ინტერპრეტაცია 

პროფ. თამაზ ბერაძის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

X ყოველწლიური 

კონფერენცია ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებებში 

2018 წლის 1 ივნისი 

 

ქართული ანბანის წარმოშობის შესახებ ქართველ  მკვლევართა  შორის ორი ძირითადი 

თვალსაზრისი იკვეთება: ა) ქართული ანბანი შეიქმნა  წინარე ქრისტიანულ ხანაში; ბ) ქართული 

ანბანი  ქრისტიანული ეპოქის პროდუქტია.    

ორივე ამ ვერსიისათვის  მხარდამჭერი ნარატიული წყაროები შემორჩენილია. პირველ 

ვერსიას საფუძველს უქმნის მეთერთმეტე საუკუნის ქართველი ისტორიკოსის ლეონტი მროველის 

თხზულებაში დაცული ცნობა იმის შესახებ, რომ ქართული დამწერლობა ცენტრით მცხეთაში 

ძველი ქართული სახელმწიფოს დამაარსებელმა მეფე ფარნავაზმა (ძვ.წ.მეოთხე–მესამე სს) შექმნა.  

მეორე ვერსიის დასაბუთებისათვის გამოსადეგია  მეხუთე საუკუნის სომეხი ისტორიკოსის 

კორიუნის ცნობა, რომლის მიხედვით ქართველებს ანბანი ცნობილმა ქრისტიანმა სომეხმა 

საეკლესიო მოღვაწემ მესროპ მაშთოცმა შეუქმნა: მან  მეხუთე საუკუნის დასაწყისში  ორჯერ 

იმოგზაურა ამ მიზნით ქართლში.   

მიუხედავად იმისა, რომ, ამგვარად, წყაროთა პირდაპირი მონაცემები გვაქვს, არცერთს ამ 

ცნობათაგან  ქართველ მკვლევართა მნიშვნელოვანი ნაწილი არ იზიარებს. წინაქრისტიანულ 

ხანაში ქართული დამწერლობის წარმოშობის მომხრენი მართებულად არ მიიჩნევენ  არა მარტო 

მათი თვალსაზრისის საწინააღმდეგო კორიუნის ინფორმაციას, არამედ მათი კონცეფციის 

მხარდამჭერ ლეონტი მროველის ცნობასაც; ასევე იქცევიან ქრისტიანულ ეპოქასთან ქართული 

ანბანის დაკავშირების თვალსაზრისზე მყოფი ქართველი მკვლევრებიც: ისინი  არც  ფარნავაზის 

დამსახურების შესახებ ლეონტი მროველის ცნობას იზიარებენ და არც მათი თვალსაზრისისათვის 

მხარდამჭერ   კორიუნის ცნობას მიიჩნევენ სარწმუნოდ.  

ამგვარად, როგორც ერთი, ისე მეორე შეხედულების მქონე ქართველი მკვლევრების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი  უგულებელყოფს ქართული ანბანის შესახებ  პირდაპირი ინფორმაციის 

შემცველ წყაროებს და საკუთარი თვალსაზრისების დამტკიცებისათვის ირიბი მონაცემების 

გამონახვას ცდილობს.  

მოხსენებაში  ნაჩვენები იქნება, რომ ამგვარი მიდგომა მცდარია. ზემოთ დასახელებული 

ორივე წყარო  ქართული ანბანის ისტორიის შესახებ შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას.   
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ქართული წყარო,  კერძოდ, გვამცნობს ანბანის შექმნის ფაქტს. სომხური წყარო აღწერს 

იდეოლოგიური მოსაზრებებით ანბანის შეცვლის  მცდელობის ფაქტს. 

როგორც ეს ნაჩვენებია სპეციალურ ლიტერატურაში, მეოთხე  საუკუნის მიწურულიდან 

ბიზანტიის მიერ ინიცირებული იყო პოლიტიკური პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა 

ახლადგაქრისტიანებული ხალხებისათვის ანბანების გამოგონებას ან  არსებულ ანბანთა ახლით 

ჩანაცვლებას ამ ხალხების ერთიან იდეოლოგიურ სივრცეში („ბიზანტიურთანამეგობრობაში“) 

მოქცევას. მესროპ მაშთოცი ფაქტობრივად ბიზანტიელთა ემისარი იყო, რომლის მისია 

მდგომარეობდა სამხრეთ კავკასიის ხალხებში წარმართობის გადმონაშთებთან ბრძოლაში და ამ 

გზით ქრისტიანობის განმტკიცებისათვის ხელშეწყობაში მაზდეანური ირანის წინააღმდეგ  

საერთო ფრონტის შესაქმნელად  

სომხეთის შემთხვევაში აღნიშნული პროექტი  განხორციელდა.  ქართლის შემთხვევაში კი, 

მესროპის მცდელობის მიუხედავად,  მისი დანერგვა შეუძლებელი აღმოჩნდა: წარმართულ 

ეპოქაში შექმნილი ქართული ასომთავრული არ ჩაუნაცვლებიათ ახლით. ამგვარად, 

ფარნავაზისდროინდელი წარმართული მსოფლხედვით აღბეჭდილი ქართული ანბანი  

დანარჩუნდა, ოღონდაც იგი „მოინათლა“  და,  გადაიქცა ქრისტიანული იდეების ცირკულირების 

საშუალებად.   

ზემოთ აღნიშნული პოლიტიკური პროექტით წარმოშობილი გამოწვევის მიმართ  

ქართული ანბანის  მედეგობის მიზეზი,  უპირველეს ყოვლისა, მისი მრავალსაუკუნოვანი 

ტრადიცია და სრულყოფილება ჩანს, თუმც მის შენარჩუნებაში უმნიშვნელო არ უნდა ყოფილიყო  

ბიზანტიური პროექტის ინიცირების და დანერვიის ცდის თანამედროვე ქართლის მეფის –   ბაკურ 

თრდატის ძის  დამოკიდებულებაც: ბაკური ფართო თვალსაწიერის  პოლიტიკური მოღვაწე 

გახლდათ. მიუხედავად იმისა, რომ მტკიცე ქრისტიანი იყო, მას  ინტელექტუალური 

ურთიერთობა ჰქონდა  წარმართ ფილოსოფოს ლიბანიოსთან. ასეთი ხედვის პიროვნებისათვის, 

ბუნებრივია, რომ წარმართული ეპოქიდან  ქართული ანბანის  წარმომავლობის ფაქტი არ ქმნიდა  

საფუძველს  მის  შესაცვლელად.    

ამგვარად, ქართული და სომხური ნარატიული წყაროების ანალიზის საფუძველზე 

ქართული ანბანის ისტორიაში იკვეთება ქართლის ორი მეფის განსაკუთრებული როლი: ერთია 

ფარნავაზი, რომლის გადაწყვეტილებით  შეიქმნა ქართული ასომთავრული, მეორეა ბაკური, 

რომელმაც ფარნავაზისეული ანბანი დაინარჩუნა მიუხედავად იმისა, რომ  ეპოქაში, როცა ის 

მოღვაწეობდა,  სამხრეთი კავკასიაში ფართოდ  იყო გაშლილი   წარმართული კულტურის 

ნაშთების სრული აღმოფხვრისაკენ და ბიზანტიის დომინანტობით საერთო ქრისტიანული 

კულტურული სივრცის ჩამოყალიბებისაკენ მიმართული კამპანია. 

35 მარიამ ჩხარტიშვილი ქართლში ქრისტიანობის 

მიღების ზოგი უცნობი 

ფაქტის შესახებ (პეროჟავრ 

სივნიელი) 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საქართველოს ისტორიის 

სასწავლო–სამეცნიერო 

ინსტიტუტის  ყოველწლიური 

კონფერენციია , 2018 წლის 28 

დეკემბერი 

ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად აღიარება მეოთხე საუკუნის ოცდაათიან (ზოგი 

თვალსაზრისით ოციან) წლებში არის საქართველოს ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა.  ამ 

მოვლენის სრულყოფილი რეპრეზენტაცია დარგის სპეციალისტების წინაშე მდგარი ერთ–ერთი 

მთავარი ამოცანა გახლავთ.  

წინამდებარე გამოკვლევაში სწორედ ამ ამოცანის გადაჭრას (მხოლოდ ნაწილობრივ, 

ცხადია) ვისახავ მიზნად. თავიდანვე მინდა აღვნიშნო: ჩემ მიერ აღდგენილი დეტალები აქამდე 

უცნობი მასალის აღმოჩენის შედეგი არაა. ისინი უკვე ცნობილი მონაცემების ახლებური 
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გააზრებით დადგენილი ფაქტებია. 

ჩატარებული კვლევის მიხედვით გაირკვა შემდეგი:  

ქართველთა განმანათლებლის მოგონების  ერთ–ერთი ჩამწერი პეროჟავრ სივნიელი იყო 

ქართლის პირველი პიტიახშის ფეროზის დედა.  ის გახლდათ ქართლის მეზობელი პოლიტიკური 

ერთეულის – სივნიეთის სამთავროს – მმართველი სახლის წარმომადგენელი. ქართლში ის უნდა 

ჩამოჰყოლოდა მის შვილს ფეროზს, რომელიც თავიდან ჰერეთის მნიშვნელოვანი ნაწილის 

მმართველი იყო და სწორედ თავის გავლენის სფეროში არსებული ადმინისტრაციული 

ერთეულის  – სუჯეთის მმართველად დასვა დედამისი.  ეს ფაქტი განპირობებული ჩანს ქართლის 

მმართველი წრეების სურვილით მოექციათ ჰერეთის მნიშვნელოვანი ნაწილი. სუჯეთის მოქცევა 

იყო მნიშნელოვანი ეტაპი ამ გეგმაში.  

ჩატარებული კვლევა აჩვენებს რაოდენ მასშტაბურად ჰქონდათ წარმოდგენილი გაქრისტიანება 

იმდრინდელ ქართლში: მირიანისეული პროექტი გულისხმობდა   ერთიანი ქრისტიანიზებული 

სივრცის შექმნას სამხრეთ კავკასიაში. აქ მოაზრებოდა არა მარტო ქართლის სამეფო, არამედ 

მეზობელი ალბანეთისა და სომხეთის პოლიტიკური ერთეულებიც. 

36 ქეთევან ქუთათელაძე  

მცხეთისა და სამცხის 

ეტიმოლოგიისათვის 

რესპუბლიკური სამეცნიერო 

კონფერენცია, სახელმწიფოს 

ენობრივი პოლიტიკა და 

სამცხე-ჯავახეთის 

ონომასტიკა,  

სამცხე-ჯავახეთის 

უნივერსიტეტის, სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტისა და 

სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო 

ადმინისტრაციის 

მონაწიეობით მეცნიერებისა 

და ინოვაციების ფასტივალის 

ფარგლებში, ახალციხე,  

2018. 22-23.09  

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

37 ქეთევან ნადირაძე ხელოსნობიდან ამქრულ 

ორგანიზაციებამდე 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„ხელოსნობიდან 

ხელოვნებამდე“ 

თბილისი, საქართველოს 

ხალხური და გამოყენებითი 

ხელოვნების სახელმწიფო 

მუზეუმი, 2018, 4-5 მაისი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
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6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 ნ. ჯავახიშვილი “ქართულ-ბალტიური სავა-

ჭრო-ეკონომიკური 

ურთიერთობების ისტორიის 

ნაკლებადცნობილი 

ფურცლები XVI საუკუნიდან – 

კრიპტოვალუტის ეპოქამდე” 

(“Little Known Pages of the 

History of the Georgian-Baltic 

Trade and Economic Relations 

from the 16th Century till the Era 

of Kryptocurrency”);  

 

ლატვიის მეცნიერებათა 

აკადემიის ეკონომიკის 

ინსტიტუტის მიერ ორგანიზე-

ბული II ევროპულ-

ლატვიური ეკონომიკური 

ფორუმი, რომელიც გაიმართა 

2018 წლის 7-8 სექტემბერს, 

რიგაში, ლატვიის 

მეცნიერებათა აკადემიაში. 

  

 

მოხსენება იბეჭდება ამ კონფე-

რენციის მასალების 

კრებულში. 

მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ XVI საუკუნიდან ლიტვის დიდი სამთავროს, პოლონეთის 

სამეფოს, ხოლო 1569 წლიდან _ პოლონეთ-ლიტვის გაერთიანებული სახელმწიფოს _ რეჩპოს-

პოლიტას ფულის ნიშნები საქართველოში ფართოდ ვრცელდებოდა. ამ სახელმწიფოთა გავლით 

საქართველოში შემოდიოდა არა მხოლოდ მათი ფულის ნიშნები, არამედ სხვა ევროპული ქვეყ-

ნებისაც. საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა დროს აღმოჩენილი ევროპული ქვეყნების 

მონეტების განძების შემადგენლობიდან ირკვევა, რომ ჩვენში მიმოქცევაში ყოფილა რე-

ჩპოსპოლიტის ტერიტორიაზე მოჭრილი ვერცხლის მონეტების მცირე ნომინალები _ ორტები და 

პოლტორაკები (რაც აქამდეც იყო ცნობილი), ასევე, ვილნოში მოჭრილი გროშიანები და რიგაში 

მოჭრილი სამგროშიანებიც, რაც სამონეტო განძების აღმოჩენებით დადგინდა. ეს ადასტურებს, 

რომ იმხანად პოლონეთისა და ლიტვის სახელმწიფოს გარკვეული პოლიტიკური და სავაჭრო-ეკო-

ნომიკური ურთიერთობა ჰქონდა ქართულ სამეფო-სამთავროებთან. ყოველივე ეს XVII საუკუნის 

60-იან წლებამდე გრძელდებოდა. ამის შემდეგ, ადგილობრივი სამონეტო ბაზარი მთლიანად 

მოიცვა თბილისის სამეფო ზარაფხანაში მოჭრილმა სპარსული ყაიდის ვერცხლის მონეტებმა, 

რომლებმაც მიმოქცევიდან განდევნეს ევროპული ფულის ნიშნები. 

2       

 

 

     ნ. ჯავახიშვილი 

“ფურცლები კავკასიელ ემიგ-

რანტთა პოლიტიკური 

თანამშრომლობის ის-

ტორიიდან (1921-1941 წწ.)” 

(“Страницы из истории полити-

ческого сотрудничества 

кавказских эмигрантов (1921-

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 

მეცნიერებათა აკადემიის 

ისტორიის ინსტიტუტის, 

თურქეთის საისტორიო 

საზოგადოებისა და სტრა-

ტეგიული აზროვნების ინ-

სტიტუტის მიერ ორგანიზე-
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1941 гг.)”; 

 

ბული საერთაშორისო სამეც-

ნიერო კონფერენცია, რომელ-

იც გაიმართა 2018 წლის 27-28 

სექტემბერს, იმავე ინსტი-

ტუტში თემაზე: “კავკასია: ის-

ტორია, თანამედროვეობა და 

მომავალი”. 

მოხსენება იბეჭდება ამ კონფე-

რენციის მასალების 

კრებულში.  

მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ საბჭოთა რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ კავკასიის 

დამოუკიდებელი რესპუბლიკების (ჩრდილო კავკასიის მთიელთა რესპუბლიკა, აზერბაიჯანი, 

სომხეთი, საქართველო) ოკუპაციისა და იძულებითი გასაბჭოების ორწლიანი პროცესის შემდეგ, 

რაც საბოლოოდ 1921 წლის მარტში, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დაპყრობით 

დასრულდა, ემიგრაციაში გახიზნულმა კავკასიელმა ემიგრანტებმა პოლიტიკური თანამშრომ-

ლობა დაიწყეს. ეს თანამშრომლობა განსაკუთრებით მჭიდრო იყო XX საუკუნის 20-40-იან წლებში. 

განსაკუთრებით ინტენსიური ურთიერთობა დაამყარეს ევროპის ქვეყნებში, კერძოდ, ძირითადად 

საფრანგეთში, გერმანიაში, პოლონეთში, იტალიასა და თურქეთში მიმოფანტულმა ქართველმა, 

ჩრდილოკავკასიელმა, აზერბაიჯანელმა ემიგრანტებმა, რომლებმაც საერთო სამოქმედო გეგმები 

შეიმუშავეს. 1924 წლის ნოემბერში მათ ისტანბულში, კავკასიის კონფედერაციის ბაზაზე, 

დააფუძნეს “კავკასიის განმათავისუფლებელი კომიტეტი”. 1934 წლის 14 ივნისს, ბრიუსელში 

გაფორმდა კავკასიის კონფედერაციის პაქტი, რომელსაც ხელი მოაწერეს: ქართველთა მხრიდან _ 

ნოე ჟორდანიამ და აკაკი ჩხენკელმა, აზერბაიჯანელთა მხრიდან _ ემინ რასულ-ზადემ და 

ალიმარდან თოფჩიბაშმა, ხოლო ჩრდილოკავკასიელთა  მხრიდან _ მემედ გირეი სუნშმა, იბრაჰიმ 

ჩულიკმა და თაუსულთან შაკმანმა. დანარჩენი კავკასიელი ხალხებისაგან იზოლირებულად 

მოქმედებდნენ სომეხი ემიგრანტები, რომლებიც გასაგები მიზეზების გამო, შეგნებულად 

ერიდებოდნენ მუსლიმებთან კავშირს. 

3 Bondo Kupatadze History of the Development of 

Democratic Electoral System in 

Georgian Democratic Republic 

“Centennial celebration of 

Azerbaijan democratic republic: 

the first parliamentary republic in 

the muslim east”. Baku State 

University, Azerbaijan. 21-23 

May, 2018. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

4 ნათია ფიფია Greek Colonies in Ancient 

Colchis – Poleis or Emporia? 

რომი, იტალია 

5  Aleksandre Boshishvili On the Origin and the Activities 

Meliks (Melikishvili Family) 

International Seminar on the 

History of Georgia “On the 

Border of Chalcedonian and non-

Chalcedonian: New Perspective 

on the History of Medieval 
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Georgian Nobles”.  

25 March. Tokyo. Japan. 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

6 Aleksandre Boshishvili Solagashvili’s Melikishvili’s 

Reaction to the Revolt Against 

Vali-King Rostom 

International Seminar on the 

History of Georgia “Georgian 

Landed Nobility and Neighboring 

Powers: “Revolts in the Kartli 

Kingdom” Reconsidered”. 

28 March. Kobe. Japan 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

7 მიხეილ ბახტაძე „ქართული საზოგადოება და 

პოლონეთ-ბოლშევიკების ომი 

(გაზეთ „ერთობის“ 

მიხედვით)“. 

 

წმიდა გრიგოლ ფერაძის 

სახელობის მე-16 

საერთაშორისო კონფერენცია. 

ვარშავა. 2018 წლის 6-8 

დეკემბერი.  

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

8     

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

7. სხვა აქტივობა 

7.1  

№ მომხსენებელი/ 
ინტერვიუ უცხოეთის 

ტელევიზიას; თემის სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 თედო დუნდუა ტელევიზია: Arte France;  

თემა: David IV  

2018 

თბილისი 

ინტერვიუ მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან ფრანგულ ტელევიზიას (Arte France) დავით IV 

აღმაშენებლის შესახებ.  

 

7.2 

№ რედაქტორები ჟურნალი 
გამოცემის  

ადგილი და გამომცემლობა 

1 თედო დუნდუა, ალექსანდრე 

ბოშიშვილი 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საქართველოს ისტორიის 

ინსტიტუტის შრომები. 

  

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 



58 
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები 2018 წელს შესული 

იყო ERIH PLUS-ში (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). 

 

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული 

ვერსიის 

(CD-დისკი) სახით. 

ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით “არ შეფასდა”.  



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სლავისტიკის სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტი 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

 

რუსული ენის კათედრა 

 

 დავით გოცირიძე – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) 

 ნატალია ბასილაია – ასოცირებული პროფესორი 

 მარინე ალექსიძე – ასოცირებული პროფესორი  

 

რუსული ლიტერატურის კათედრა  

 მარიამ ფილინა – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) 

 მაია თუხარელი – ასოცირებული პროფესორი  

 

რუსეთის ისტორიის კათედრა 

 

 დალი კანდელაკი – ასოცირებული პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1.2. 

https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/DavidGotsiridzeCV.pdf
https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/NataliaBasilaiaCV.pdf
https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/MarineAlexidzeCV.pdf
https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/MariamFilinaCV.pdf
https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/MayaTukhareliCV.pdf
https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/DaliKandelakiCV.pdf
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№ 

დასრულებულიპროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი პროექტი 

 

№ 
გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდა

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  
როლი პროექტში 
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სახელებამეცნიერებისდარგის

ადასამეცნიერომიმართულები

სმითითებით,პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

1 

ფრიდრიხ შილერის სახ. 

იენის უნივერსიტეტი 

(გერმანია) და თსუ 

(ნაწილობრივად) 

andrea.meyer-fraatz@uni-

jena.de 

იენის უნივერსიტეტის 

(გერმანია) სალვისტიკის 

ინსტიტუტის და თსუ-ს 

სლავისტიკის ინსტიტუტის 

ერთობლივი კვლევითი 

პროგრამა 

2010 წლიდან დღემდე 

 

ლიტერატურული ნაწილის 

ხელმძღვანელი თსუ-ს 

მხრიდან 

მარიამ ფილინა 

2018 წ. 3 ოქტომბერს 3 ოქტომბერს მოვაწყეთ ფრიდრიხ შილერის სახ. იენის უნივერსიტეტის 

პროფესორ ოლგა საზაონჩიკის საჯარო მოხსენება „ლევ ტოლსტოის „კავკასიურიტყვის“ ახალი 

ინტერპრეტეციები“თსუ-ს სლავისტიკის ინსტიტუტში (სტუდენტებისთვის და კოლეგებისთვის) 

2018 წ. 5 დეკემბერს ჩავატარე იენის უნივერსიტეტში საჯარო ლექცია „ლევ ტოლსტოის 

„ქართული ცხოვრების“ სიუჟეტები 

1851 წელს საქართველოში დაიბადა  ლევ ტოლსტოი როგორც მწერალი. სწორედ თბილისში 

დაიწერა ლევ ტოლსტოის პირველი ნაწარმოების, ბავშვობის ყველაზე რთული ნაწილი. მოთხრობა 

ნიკოლაი ნეკრასოვმა ჟურნალ „სოვრემენნიკში“ გამოაქვეყნა და მაშინვე გასაოცარი წარმატება 

მოიპოვა… 

ლევ ტოლსტოიმ თბილისში ორ თვეზე ცოტა მეტი დრო გაატარა. 1852 წლის 3 იანვარს მან 

წარმატებით „დაიჭირა გამოცდა“ არმიაში შესასვლელად, იუნკერის ფორმით შეიმოსა და მე-20 

საარტილერიო ბრიგადის მე-4 ბატარეაში ჩაირიცხა, რომელიც მუხროვანში იდგა ბინად… 

„ტფილისი ფრიად ცივილიზებული ქალაქია — პეტერბურგს ჰბაძავს და გამოსდის კიდეც, 

რჩეული ხალხმრავალი საზოგადოებითა. არის რუსული თეატრი და იტალიური ოპერა, 

რომლებშიც ისე ხშირად დავდივარ, როგორც ამას ჩემი მწირი სახსრები სწვდება. ვცხოვრობ 

გერმანელების კოლონიაში, ქალაქის განაპირად, მაგრამ ამას ორი დიდი სარგებელი მოაქვს 

ჩემთვის. პირველი, რომ ეს ბაღ-ვენახებით გარშემორტყმული მშვენიერი ადგილია და თავი უფრო 

სოფლად მგონია, ვიდრე ქალაქად. მეორე უპირატესობა კი ისაა, რომ ორ საკმაოდ სუფთა ოთახში 

mailto:andrea.meyer-fraatz@uni-jena.de
mailto:andrea.meyer-fraatz@uni-jena.de
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თვეში ხუთ მანეთს ვიხდი ვერცხლით. ქალაქში კი ასეთ ბინას თვეში 40 ვერცხლის მანეთზე 

ნაკლებ ვერ იქირავებ. ამას ერთვის ისიც, რომ უფასო პრაქტიკაცა მაქვს გერმანულ ენაში, წიგნებიც, 

მეცადინეობებიც და უქმეებიც, იმიტომ, რომ არავინ მაწუხებს თავისი მოსვლითა“ 

თბილისში დაწყებული „ბავშვობა“ შემდგომ წლებში დაწერილ „ყრმობასა“და 

„სიჭაბუკესთან“ ერთად მწერლის ავტობიოგრაფიულ ტრილოგიაში შევიდა. ეს ყველაფერი კი 

ტფილისში, მიხაილოვის ქუჩაზე მდებარე ორსართულიანი სახლის „ორ პატარა სუფთა ოთახში“ 

ხდებოდა, რომელსაც დღესაც ამშვენებს წარწერა: „1851 წლის ნოემბრიდან 1852 წლის იანვრამდე 

ამ სახლში ცხოვრობდა და მუშაობდა თავის პირველ მოთხრობაზე - "ბავშვობა" დიდი რუსი 

მწერალი ლევ ნიკოლოზის ძე ტოლსტოი”. 

ტოლსტოის სიცოცხლის ბოლომდე ახსოვდა საქართველო და გამუდმებით 

ინტერესდებოდა აქ მიმდინარე მოვლენებით. მიწერ-მოწერაც ჰქონდა საქართველოსთან და აქაურ 

სტუმრებსაც ღებულობდა ხოლმე იასნაიაპოლიანას მამულებში. ოცნებობდა, თუნდაც კიდევ 

ერთხელ სწვეოდა ტფილისს… 

 

 

 

 

3.2. დასრულებული პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდა

სახელებამეცნიერებისდარგის

ადასამეცნიერომიმართულები

სმითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  
როლი პროექტში 

1 

საერთაშორისო პროექტში 

„კონსტანტინე გორსკის კვალი 

საქართველოში“ 

01.01.2018-30.11.2018 წ. 

მარიამ ფილინა 

(კონსულტანტი, კონკურსის 

„კონსტანტინე გორსკის 

კვალდაკვალ“ საექსპერტო 

კომისიის თავმჯდომარე) 

ხელშეკრულება 

UMW/2018/GEO/ZLC/4 

კონსტანტინე გორსკი - ცნობილი პოლონელი მუსიკუსი და კომპოზიტორი. 1882-1888 წწ. პროექტი 

მიძღვნილია ქართულ-პოლონურ კულტურათაშორის კონტაქტებისა და პოლონური მუსიკის 

გავრცელებას საქართველოში. პროექტი რალიზებულია პოლონეთის რესპუუბლიკის სენატის 

თანადაფინანსებით 2018 წლის პოლონია და საზღვარგარეთ მცხოვრები პოლონელები პროგრამის 

ფარგლებში (ფონდთან „შემოქმედთა აქტიური კრეატიული ასოციაცია „ტაკ!!!“). 
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1. პროექტის ფარგლებში თსუ-ს პოლონისტიკის ცენტრთან და საქართველოს პოლონელთა 

კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირ „პოლონია“-სთან ერთად კონსტანტინე გორსკის მუსიკის 

კონწერთის მოწყობა (წმ. პეტრე და პავლეს კქთოლიკუირი ექლესია თბილისში, 28 ივნისი). 

2. პროექტის ფარგლებში თსუ-ს პოლონისტიკის ცენტრთან, ივ. სარაჯიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო კონსერვატორიასთან და საქართველოს პოლონელთა კულტურულ-

საგანმანათლებლო კავშირ „პოლონია“-სთან ერთად კონსტანტინე გორსკის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილ კონკურსის ჩატარება (ოქტომბერი-ნოემბერი) (კომისიის თავმჯდომარე - პროფ. მარიამ 

ფილინა) 

3. პროექტის ფარგლებში თსუ-ს პოლონისტიკის ცენტრთან და საქართველოს პოლონელთა 

კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირ „პოლონია“-სთან ერთად, პოლონეთის რესპუბლიკის 

საელჩოსთან საქართველოში მეშვეობით, პოლონეტის რესპუბლიკის სენატის დელეგაციის 

მანაწილეობით  საზეიმო კონცერტის ორგანიზება და ჩატარება საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნულ ბიბლიოთეკაში (18 ნოემბერი). კონცერტი მიძღვნილია პოლონეტის 

დამოუკიდებლობის 100 წლისთავისადმი. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს 150-ზე მეტი 

ადამიანი, მათ შორის პოლონეთის რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში ბატონი მარიუშ მაშკევიჩი, 

პოლონეთის სენატის პოლონიური ბიუროს დირექტორი გჟეგოჟ სეროჩინსკი, საელჩოს 

თანამშრომლები, მუსიკოსები, საქართველოს და პოლონეტის მედიების წარმომადგენლები. 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსა

თაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

 

მარიამ ფილინა, 

დანუტა ოსოვსკა 

(ოლშტინის 

უნივერსიტეტი, 

პოლონეთი) 

პოლონელთა ბედი 

კავკასიაში. ნაწილი I 

(ქართული ვერსია) 

ISBN 978-9941-22-767-7 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

310 გვ. 

წიგნი წარმოადგენს 2007 და 2015 წწ. პოლონურ ენაზე გამოცემული მონოგრაფიის რუსულ 

ვერსიას. წიგნი ეძღვნება კავკასიაში 1830-1840  წლებში პოლონელთა ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ჯგუფის მოღვაწეობასა და შემოქმედებას. ამ ჯგუფის წევრები იყვნენ ახალგაზრდა მებრძოლები, 

რომლებიც პოლიტიკური საქმიანობის გამო გადმოსახლებულ იქნენ კავკასიაში. ნაშრომში ერთ 

გალერეაში გაერთიანებულია გადმოსახლებული რომანტიკოსების ბიოგრაფიები, ანთოლოგიის 

სახით ჩართულია „კავკასიელ“ პოეტთა ჯგუფის აქამდე უცნობი ან დავიწყებული ტექსტები, 

რომლებიც შესწავლილია თანამედროვე ლიტერატურადმცოდნეობის პოზიციიდან. 

მრავალმხრივი ქართულ-პოლონური ლიტერატურული ურთიერთობის განვითარება იწყება XIX 

საუკუნის პირველ ნახევარში და წიგნში სწორედ ეს პერიოდია აღწერილი და გამოკვლილი. 

სამეცნიერო რედაქტორი პროფ. ნორბერტ კასპარეკ (პოლონეთი) 

ქართულად თარგმნა სალომე ბედუკაძემ 

პოეტური თარგმანები - რუსუდან ჭანტურიშვილი 

ქართული ვერსიის რედაქტორი ანდრო ბედუკაძე 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
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№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

დავით გოცირიძე და 

ჯგ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

დავით გოცირიძე და 

ჯგ. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დავით გოცირიძე და 

ჯგ 

 

ქართული ენის 

დარგობრივი 

სახელმძღვანელო 

„სამართალმცოდნეობ

ა“ (საფეხური ბ1+) 

თავისი სამუშაო 

რვეულით, 

თანაავტორი. 

 

 

 

 

 

 

 

ქართული ენის 

დარგობრივი 

სახელმძღვანელო 

„მენეჯმენტი“ 

(საფეხური ბ1+) 

თავისი სამუშაო 

რვეულით, 

თანაავტორი. 

 

 

 

 

ქართული ენის 

დარგობრივი 

სახელმძღვანელო 

„სამოქალაქო 

განათლება“ 

(საფეხური ბ1+) 

თავისი სამუშაო 

რვეულით, 

თანაავტორი. 

 

 

 

 

 

თბ., 2018, გამომც. 

„პოლიგრაფი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბ., 2018, გამომც. 

„პოლიგრაფი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბ., 2018, გამომც. 

„პოლიგრაფი. 

 

217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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   დღევანდელ ვითარებაში ქართული სახელმწიფოს განვითარების ტემპი დიდადაა 

დამოკიდებულისაქართველოს არაქართულენოვანი მოსახლეობის ინტეგრაციის პროცესზე, 

რაშიც მნიშვნელოვან როლს ენობრივი ფაქტორი თამაშობს .წინამდებარე სახელმძღვანელოები 

ითვალისწინებენ როგორც დასავლურ, ასევე სხვა ქვეყნების გამოცდილებას ამ 

კუთხით.ინტეგრაციის მნიშვნელოვან კატალიზატორს განათლების მიღების სურვილი 

განაპირობებს,რაც,შესაბამისი პირობების შექმნას გულისხმობს. ენის საკომუნიკაციო  ფუნქციით 

გამოყენებასთან ერთად,დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დარგობრივი ენის შესწავლას,რომელიც 

შესაბამის სფეროებად არის დანაწილებული.ჩვენ მოვამზადეთ  „სამოქალაქო განათლების“ 

„სამართალმცოდნეობისა“ და „მენეჯმენტის“ სახელმძღვანელოები,რომლებიც პროფესიულ 

კომპეტენციის გარდა  ითვალისწინებს მოსწავლეთა აზროვნებისა და კომუნიკაციის ეთნოსტილს. 
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ნატალია 

ბასილაია 

სასწავლო ლექსიკონი-

ცნობარი "აკადემიური 

წერის ტერმინები და 

ცნებები",  

თბილისი, 

გამომცემლობა  

«უნივერსალი»,2018.  

ISBN   978-9941-26-

249-4 

155 გვ. 

სასწავლო ლექსიკონი-ცნობარი „აკადემიური წერის ცნებები და ტერმინები“ 

განსახილველად წარმოდგენილი ცნობარი-ლექსიკონი „აკადემიური წერის ცნებები და 

ტერმინები“, განკუთვნილი თსუ ჰუმენიტარული პროფილის რუსული სექტორის 

სტუდენტთათვის, თავისი არსით სასწავლო ხასიათისაა. მასში დღემდე შეტანილი მაქვს 

დარგობრივ-თემატური 500 სიტყვა-სტატია, შერჩეული ენათმეცნიერების 

სახელმძღვანელოებიდან,განმარტებითი ლექსიკონებიდან, ლინგვისტური სამეცნიერო 

ლიტერატურიდან/პუბლიკაციებიდან. ყურადრებას ვაქცევდი იმასაც, რომ 

მრავალფეროვანი ყოფილიყო თვით ტექსტის სახეობა: ესსე, კონსპექტი, გეგმა, რეფერატი, 

ანოტაცია და ა.შ. ლექსიკონში შესული ერთეულების შერჩევისას ვხელმძღვანელობდი 

ისეთი კრიტერიუმებით, როგორებიცაა: ტერმინის აქტუალობა, ხმარების სიხშირე, 

სპეციფიკური სტილისტიკურიშეფერილობა/ნიუანსირებულობა. პოლიფუნქციური 

ტრმინები განვმარტე პუნქტებად მნიშვნელობათა მიხედვით, რასაც საილუსტრაციო 

დანართიც მოწმობს Аргумент-ჰედვორტის ორი მნიშვნელობითურთ: 

Аргумент (лат. аrgumentum – рассказ, довод, тема): 1)суждение (или совокупность 

суждений), приводимое в подтверждение истинности другого суждения (концепции, 

теории); 2) основание (часть основания) доказательства. 

ვფიქრობ, სამომავლოდ ანალოგიურ ომონიმური ტერმინის მნიშვნელობათა მკაფიო 

ურთიერთგამიჯვნის მიზნით ყოველ მათგანს კონტექსტში რეალიზაციის ნიმუშიც 

დავურთო.  

კურსივი შრიფტით გამოვყავი სალექსიკონო ერთეულები, რომლებიც წამყვანი 

კომპონენტის სახით არიან შესული სხვა, თავისთავდ დამოუკიდებელ, სალექსიკონო 

ერთეულებში და მკითხველს მივუთითე, საჭიროებისამებრ, მათი მიგნების 

შესაძლებლობაზე. ამისი ნიმუშია, მაგალითად, სიტყვა-სტატია Рефератდა  მის ბუდეში 

შემავალი, შინაარსით მონათესავე, მაგრამ დანიშნულებით განსხვავებული ცნებები: Реферат-

доклад(რეფერატი-მოხსენება),Реферат-конспект(რეფერატი-კონსპექტი), Реферат-
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обзор(რეფერატი-მიმოხილვა), Реферат-резюме (რეფერატი-რეზიუმე) და ა.შ. 

შესიტყვებების/სინტაგმის სახით არსებული რთული სალექსიკონო ერთეულები 

საჭიროებისამებრ ორ-ორჯერ შევიტანე ლექსიკონში – შეჯრით, დალაგებული ანბანური 

წესით; ამათგან უპირატესობა მივანიჭე ნომინალური წევრით დაწყებლ შესიტყვებას, 

აღწერილობით ფორმას კი დართული აქვს მითითება см.:... (იხ: ....): 

Актуальное членение предложения –см.:Предложенияактуальное членение. 

რთული შესიტყვებების ამ წესით მიწოდებამ მკითხველს მისთვის აქტუალური მასალის 

მოძიება უნდა გაუადვილოს. 

თანამედროვე ელექტრონული რესურსების შესაძლებლობათა გათვალისწინებით 

სასურველი იქნება, ლექსიკონი ინტერნეტვერსიის სახით განთავსდეს, რათა შევძლო მისი 

პერმანენტული სრულყოფა/აქტუალიზირება. 

 

 

5 

 

ალექსიძე მარინა, 

გურული ლაურა 

Мы изучаем русский 

язык/ Учебное пособие. 

მეოთხე გამოცემა, 

შესწორებული და 

დამატებული. 

ISBN 978-9941-26-195-4 

 

თბილისი: 

უნივარსალი 

 

 

158 

 

 

 

 

დამხმარე სახელმძღვანელო რუსულ ენაში განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების 

სტუდენტებისათვის, საშუალო სპეციალური სასწავლებლების მასწავლებისათის და 

აგრეთვე იმ პირებისათის, რომლების დამოუკიდებლად სწავლობენ რუსულ ენას 

ელემენტარულ და საბაზისო დონეზე. სახელმძღვანელო შედგენილია წავყვანი რუსისტ-

ფილოლოგთა თანამედროვე მეთოდიკის მიხედვით.  რუსელი ენის გრამატიკა 

წარმოდგენილია სინტქსური მოდელების სახით, რითაც სტუდენტებს ეძლევა საშუალება 

სწრაფად  აითვისონ რუსული ენის საფუძვლები  და ამავდროულად არ  გადაიტვირთონ 

თეორიული მასალით. ძირითადი ყარადღება ეთმობა რუსული ენის ბრუნვათა სისტემის 

დაუფლებას. ყოველი ნაწილის ფარგლებში ავტორები სთავაზობენ მკითხველს სხვადსხვა 

ხასიათის  ლექსიკურ და ლექსიკურ-გრამატიკულ  სავარჯიშოებს. სავარჯიშოების 

გამოყენება შეიძლება როგორც შემოთავაზებული სისტემის სახით, ასევე არჩევითად  

მოსწავლის მომზადების დონის შესაბამისად და სწავლებაზე გამოყოფილი საათების 

რაოდენობის მიხედვილაპარაკისთ. სახელმძღვანელის მიზანს ასევე შეადგენს რუსულ 

ენაზე ლაპარაკის, კითხვის და წერითი მეტყველების უნარ-ჩვევების განვითარება. წიგნში 

შეიცავს ასევე სალაპარაკო თემებს დიალოგებით, ადაპტირებულ ტექსტებს კითხვისათვის 

და ქართულ ენაზე თარგმანისათვის. 

6 ალექსიძე მარინა, 

გურული ლაურა 

Читаем и говорим по-

русски. Учебное 

пособие. მეოთხე 

გამოცემა, 

შესწორებული და 

დამატებული. 

თბილისი: 

უნივარსალი 

250 გვ. 
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ISBN 978-9941-26-196-1 

 დამხმარე სახელმძღვანელო რუსულენაში განკუთვნილია განკუთვნილია 

სტუდენტებისათვის, საშუალო სპეციალური სასწავლებლების მსმენელთათვის და ყველა 

იმ პირისათვის, ვინს ფლობს რუსულ ენას საბაზისო დონეზე. წიგნი შეიცავს სხვადასხვა 

დონისათვის ადაპტირებულ  მხატვრულ ტექსტებს. ტექსტების შერჩევა და ლექსიკურ-

გრამატიკული სავარჯიშოების სისტემა მიმართულია ლექსიკური მარაგის აქტივიზაციაზე 

და მის გაფართოებაზე, რუსულო ენის ბრუნვათა სისტემის არსებული ცოდნის გამყარებაზე 

და რუსულ ენაზე კითხვის და ლაპარაკის უნარ-ჩვევების შემდგომ განვითარებაზე. 

ტექსტებზე მუშაობა აგებულია ერთიან სქემაზე, ამავდროულად გათვალისწინებულია 

თითოეული ტექსტის თავისებური ხასიათი. 

7 ალექსიძე მარინა, 

მელქუმოვა იზაბელა 

Интенсивный курс 

русского языка 

ISBN 978-9941-26-396-5 

 

თბილისი: 

უნივარსალი 

250 გვ. 

რუსული ენის ინტენსიური კურსის მიზანია სწავლების საწყის ეტაპზე მირებული უნარ-ჩვევების 

სისტემატიზაცია და კორექტირება. სახელმძღვანელო შედგენილია ინ სირთულეების 

გათვალისწინებით, რომლებსაც ხდებიან ქარტველი სტუდენტაბი რუსული ენის შესწავლის 

პროცესში და სეიცავს 17 გაკვეთილს. წიგნი განკუთვნილია საქართველოს უმაღლესი 

სასწავლებლების სტუდენტებისათის და აგრეთვე შეიძ-ლება იყოს გამოყენებული ერთიანი 

ეროვნული გამოცდებისათვის მომზადების პროცესში. 

8 ალექსიძე მარინა Читаем русскую 

классику. Часть 1. 

Электронный учебник. 

Тбилиси, 2018. 
http://press.tsu.ge/data/i
mage_db_innova/Alexidz
e-Marina-I-nawili-
new.pdf 

თბილისი: 

უნივარსალი 

 

 სახელმძღვანელო განკუთვნილია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

„რუსული ფილოლოგიის“ მიმართულების სტუდენტებისათვის (ბაკალავრიატის 

საფუხურზე) წიგნის მიზანია სოციალურ-კულტურულ სფეროში სტუდენტების 

კომუნიკაციური კომპეტენციის სრულყოფა, რუსული კლასიკური ლიტერატურის 

ნიმუშების კითხვის უნარ-ჩვევების განვითარება. 

 

9 ალექსიძე მარინა Читаем русскую 

классику. Часть 2. 

Электронный учебник. 

Тбилиси, 2018. 
http://press.tsu.ge/data/i
mage_db_innova/Alexidz
e-Marina-II-nawili-
new.pdf 

თბილისი: 

უნივარსალი 

 

 სახელმძღვანელო განკუთვნილია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „რუსული 

http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/Alexidze-Marina-I-nawili-new.pdf
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/Alexidze-Marina-I-nawili-new.pdf
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/Alexidze-Marina-I-nawili-new.pdf
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/Alexidze-Marina-I-nawili-new.pdf
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/Alexidze-Marina-II-nawili-new.pdf
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/Alexidze-Marina-II-nawili-new.pdf
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/Alexidze-Marina-II-nawili-new.pdf
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/Alexidze-Marina-II-nawili-new.pdf
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ფილოლოგიის“ მიმართულების სტუდენტებისათვის (ბაკალავრიატის საფუხურზე), წიგნის 

მიზანია სოციალურ-კულტურულ სფეროში სტუდენტების კომუნიკაციური კომპეტენციის 

სრულყოფა,  რუსული კლასიკური ლიტერატურის ნიმუშების კითხვის უნარ-ჩვევების 

განვითარება. 

 

 

 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემი 

სადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

ალექსიძე მარინა, 

გურული ლაურა 

რუსულ ენაში 

ახალი დამხმარე 

სახელმძღვა-

ნელოს 

სტრუქტურა და 

შინაარსი. 

ერუდიტი, # 1. 

საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი 

სამეცნიერო 

ჟურნალი. 

ISSN 2587 - 4861 

თბილისი, 

გამომც.  

მწიგნობარი 

5 გვ. 

 

 

სტატიაში აღწერლია თსუ პროფესორების მიერშედგენილი ახალი 

დამხმარე სახელმძღვანელო რუსულ ენაში. იგი განკუთვნილია 
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ქართვეელი სტუდენტებისათვის, რომლებიც სწავლობენ საქართველოს 

უმაღლესი სასწავლებლების სხვადასხვა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის 

საფეხურზე. წიგნი აგებულია კომუნიკაციურ მეთოდიკაზე და შეიცავს 

მასალას, რომლის საფუძველზე შესაძლებელი აუცილებელი მოცულობით 

და შესაფერისი დონის კომუნიკაციური კომპეტენციის ფორმირება. 

სახელმძღვანელო შედგება ორი ნაწილისაგან. პირველი ნაწილი შეიცავს 

გრამატიკულ მასალას. წიგნში გამოყენებულია ბრუნვათა სისტემის 

ხაზოვნი მიწოდების პრინციპი, ერთდროულად ხდება ერთი ბრუნვის 

რამდენიმე მნიშვნელობის მიწოდება, ფორმათა გამოყენების წესი მყარდება 

სხვადასხვა მეტყველების ნაწილების მასალაზე, მხოლოდ ამის შემდეგ 

ხდება სხვა ბრუნვის წარმოდგენა.  

2 

 

ალექსიძე მარინა 

 

კონცეპტი 

„დათმობა“ შე-

პირისპირებით 

ასპექტში 

 

ერუდიტი, # 1. 

საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი 

სამეცნიერო 

ჟურნალი. 

ISSN 2587 – 4861 

თბილისი, გამომც.  

მწიგნობარი 

 

5 გვ. 

 

 სტატიაში განხილულია დათმობითი მიმართებების გამოსახვის სინტაქსური 

საშუალებები რუსულ და ქართულ ენებში. ფუნქციურ-სემანტიკური ველების 

თეორიიდან გამომდინარე, კონცეპტ „დათმობის“ ენობრივი ობიექტივაციიის 

სასუალებებს გამვიხილავთ როგორც ფუნქციურ-სემანტიკურ ველს და ვახდენთ მისი 

სინტაქსური რეპრეზენტატების აღწერას. როგორც სხვა ვე-ლებში, აქაც გამოიყოფა 

წენტრალური და პერიფერიული ზონები. საკუთრივ დათმობითი კონ-სტრუქციები 

როგორც რუსულ, ასევე ქართულ ენაში წარმოდგენილია რთული წინადდებებით 

(ქვეწყობილი, თანწყობილი, უკავშირო) და მარტივი (გართულებული) წინადადებებით. 

ვინაი-დან ნებისმიერ დათმობით კონსტრუქციაში ურთიერთქმედებენ ორი სიტუუაცია, 

შესაბამისად, ცენტრალურ კონსტრუქციას წარმოადგენს ბიპრედიკატული წინადადება. 

ორივე შეპირისპი-რებულ ენაში დათმობის ფუნქციურ-სემანტიკური ველის  ცენტრს 

წარმოადგენს რთული ქვეწყობილი წინადადება, რომელშიც დამოკიდებული 

წინადადება უერთდება მთავარს დათმობი-თი კავშირებით - რუსულშიхотя, пусть, 

пускай,   несмотря на то что, невзирая на то что, даром что, независимо от того что, при 

том что, при всем том что, вопреки,ქართულში– Tumca (Tumc, TumcaRa), miuxedavad 
imisa rom. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

ნ.ბასილაია, 

ნ.გაფრინდაშვილი 

 

 

 

 

 

 

ნ.ბასილაია 

 

 

Универсальное и 

национальное в 

грузинском 

графическом 

нарративе 

ISBN978-985-

460-808-2 

 
Языковые формы 

пародийного 

обыгрывания 

 

 

 

 

 

 

 

Минск: Минский 

государственный 

лингвистический 

университет  

 

 

 

Ереван, 

«Издательский 

4 

(c. 152-155) 

 

 

 

 

 

13 

 

С. 62-74 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მ. ანდრაზაშვილი 

ნ.ბასილაია 

заседания суда в 

романе А.И. 

Солженицына «В 

круге первом» 

ISBN 978-9939-

69-270-8 

 

Курс Практика 
перевода в 

рамках 

многоязычной 

магистерской 

программы ISBN 

978-605-2278-

66-6   

 

 

 

 

 

International 

Symposium on 

The Frame of 

Ideology of 

Multiculturalism 

and Tolerance. 

“The 95 

th 

Anniverary of 

Birth   Atatürk 

Üniof Founder of 

Azerbaijan 

Haydar Aliyev. 

13-14 th April 

2018 Erzurum 

/Turkey. Atatürk 

Üniversitesi. 

Atatürk 

Üniversitesi, 

Fakultesi Rus. 

 

дом Лусабац»  

 

 

 

 

 

 

 

Bu organizasyon 

Atatürk 

Üniversitesi BAP 

Proj Birimi 

taraXndan 

desteklenmektedir 

. Proje ID 6478  

 

 

 

 

 

 

 

 

 P.40-45 

 

 

 

 

 

3. 

უნივერსალური და ეროვნული ქართულ გრაფიკულ ნარატივში 

სტატიაში განხილულია უნივერსალურისა და ეროვნულის ურთიერთმიმართების საკითხი 

პირველ ქართულ კომიქსში „ამირანი - დაკარგული ლეგენდები ცოცხლდებიან“. ქართულ 

კომიქსში უნივერსალური წარმოჩნდება იმ ნიშნებში, რომლებიც შეესაბამება სტანდარტული, 

სტერეოტიპული კომიქსის შექმნის წესებს (ყდის,  სატიტულო ფურცლის გაფორმება, 

კომიქსის ძირითადი ნაწილის თავისებურებანის გათვალისწინება, ტიპური კომპოზიცია და 

სხვ.). ამავე მიზანს ემსახურება:  კომიქსის   სტანდარტიზებული გმირის სახის შერჩევა (ის 

უკვდავია და დაჯილდოებულია ზეადამიანური  შესაძლებლობებით, იცავს გაჭირვებულებს, 

ცდილობს დაამარცხოს ბნელი ძალები, რათა აღადგინოს სამართლიანობა, ჭეშმარიტება და 

სიკეთე); სტანდარტული სიუჟეტური ხაზები (გმირი მოწოდებულია შეასრულოს 

კეთილშობილური მისია; ამ მისიის შესრულება ხდება საოცარი გმირობების ჩადენით და სხვ. 

). 

    ეროვნული საწყისი და თავისებურებები კომიქსის „კონცეპტუალურ“ სივრცეში ნათლად 

ვლინდება საქართველოს რეალური ლანდშაფტის  წარმოჩენით. რაც რეალიზდება 

თვალუწვდენელი მთების, კლდეების, უფსკრულების, ბობოქარი მდინარეების გრაფიკული 



13 
 

ჩვენებით. კომიქსის სტანდარტიზებული გრაფიკის ფარგლებში მხატვარი ცდილობს 

წარმოაჩინოს ქართული რეალიები: გმირები შემოსილნი არიან ქართული ეროვნული 

სამოსით, ცხოვრობენ ტრადიციულ ქართულ საცხოვრებლებში, პერსონაჟთა სამოსი და 

აღჭურვილობა  მხატვრებმა საქართველოს მუზეუმებში დაცული ექსპონატების მიხედვით 

შექმნეს, რათა  დაეცვათ როგორც ეროვნული, ასევე ისტორიული კონტექსტიც. უნიკალიების 

თვალსაზრისით საინტერესოა, რომ  სუპერგმირის მედალიონზე მისი სახელი ძველი 

ქართული ანბანით არის ამოტვიფრული, ქამრის ბალთას კი ამშვენებს   მზის უძველესი 

ქართული სიმბოლო - ბორჯღალი.  

    ქართული კომიქსის ნარატოლოგიური რაკურსიც ქართული ეროვნული სპეციფიკით არის 

გამსჭვალული. იგი ეფუძნება უძველეს თქმულებას ამირანის შესახებ, რომელიც, შეიძლება 

ითქვას, რომ   გარკვეული თვალსაზრისით წარმოადგენს პირველ ქართულ პროტოკომიქსს. 

    ამრიგად, კომიქსში „ამირანი - დაკარგული ლეგენდები ცოცხლდებიან“, რომელიც ქართუ-

ლი ტრადიციების პოპულარიზებას ემსახურება, ჰარმონიულადაა შერწყმული 

უნივერსალიები და უნიკალიები.    

4. 

 

ა.ი.სოლჟენიცინის რომანის „პირველ წრეში“ გმირები ე.წ. „შარაშკის“ მეცნიერებისთვის 

განკუთვნილი სპეციალური ციხის პატიმრები, კამერაში აწყობენ სასამართლო პროცესის 

ინსცენირებას, რომელიც ასახავდა ომის შემდეგ გამართულ იმ საბჭოთა ჯარისკაცებისა და 

ოფიცრების სასამართლო პროცესებს, რომლებიც გაიქცნენ ან გათავისუფლებულები იყვნენ 

სამხედრო ტყვეთა გერმანული ბანაკებიდან. პატიმრები სასამართლო დისკუსიაში 

სხვადასხვა როლში წარდგებიან. 

ინსცენირების მთავარი არსი არის „იგორის პოლკის შესახებ სიტყვასი“ აღწერილი უძველესი 

ისტორიული მოვლენების გადმოტანა თანამედროვეობაში და მათი პაროდიული 

ტრანსფორმაცია. 

5. 

სტატია ეძღვნება საუნივერსიტეტო სივრცეში მოქმედი სამაგისტრო საფეხურის 

მოდულს. თარგმანის თეორიისა და პრაქტიკის განხრით. მასში წარმოდგენილი მასალა 

სამ სემესტრზეა გაწერილი და მიზნად ისახავს სლავისტიკისა და გერმანისტიკის 

პოზიციებიდან დაინახოს და შეაფასოს ის უნარები, რომელთა ფლობაც სავალდებულოა 

ზემოაღნიშნული პროგრამის შემსწავლელთათვის. პროგრამა ითვალისწინებს სამი 

ძირითადი პროფილის – სალიტერატურო, საგაზეთო და გამოყენებითი ხასიათის 

ტექსტების რეცეფციის, სემანტიკის დონეზე მათ ტრანსლაციის და კულტურული 

ფენომენების ტრანსფერი სუნარ-ჩვევების გამომუშავებას სტუდეტი-მაგისტრებისთვის: 

გრამატიკაზე ორიენტირებული თარგმნა, პწკარედულ ითარგმანი, როგორც პირველი 

სამუშაო ეტაპი და ტექსტის დახვეწა საბოლოო პროდუქტის მიღებამდე. (მოხსენების 

სახით წარდგენილი ვერსია საერთაშორისო კონფერენციაზე იხ. პუნქტი 6.3.) 
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5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსა

თაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობ

ა 

1 

 

 

დავით 

გოცირიძე 

 

 Poster imaginative 

Peace Linguistics 

 

FIPLW World 

Congress ,New 

Orleans, 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

დავით 

გოცირიძე 

 

 

 

 

 

PERSONAL IMAGE 

AND 

COMMUNICATIVE 

STRATEGY 

 

 

 

November 16-18 

 

 
Selected Papers : 

XI Congress of the 

International 

Society of Applied 

Psycholinguistics 

ISAPL 

UFSC press, 

Brazil,2018 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მარიამ ფილინა, 

დანუტა 

ოსოვსკა 

(ოლშტინის 

უნივერსიტეტი, 

პოლონეთი) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1830-1831 წლების 

აჯანყების შემდეგ 

კავკასიაში 

პოლონეთის 

გადასახლების 

პირველი ტალღის 

როლი (პოლონურ 

ენაზე) 

ISSN: 2544-7726 

E-ISSN: 2544-8048 

 

 

 

 

 

Kavkaz - Przeszłość - 

Teraźniejszość - 

Przyszłość 

 

„კავკასია: წარსული - 

აწმყო - მომავალი“ 

 

 

 

 

ჟეშუვის 

უნივერსიტეტი, 

ჟეშუვი 

(პოლონეთი) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21გვ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

კავკასიის პოლონია წარმოადგენს ერთ-ერთი უძველეს პოლონიას, რომელსაც ორას წელზე 

მეტი ისტორია გააჩნია. პირველი პოლონელები საქართველოსი გამოჩდნენ XVI საუკუნეში. 

პოლონიის ისტორია მჭიდროდაა დაკავშირებული ქვეყანაში აქტიური პოლიტიკური 

ცხოვრების პერიოდთან. ზუსტად მაშინ მყარდებოდა პოლონურ-კავკასიური კონტაქტები. 

1830-1840 წწ. კავკასიის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა პოლონელ პოლიტიკურ „დამნასავეთა“ 

პირველი ყველაზე დიდი და ერთსულოვანი ჯგუფი. აჯანყება იყო მთელი თაობის ისეთი 

განსაცდელი გადმოსახლებულთათვის, მათ შორის რომანტიკოსთა მთელი პირველი 

თაობისტვის, რომელმაც გაჰყო პოლონელები ადგილობრივებად და ემიგრანტებად. 1831 

წელი გახდა სიმბოლური, რადგან ამ წელს გადმოსახლეს აჰანყებულტა ახალი ტალღა. იმ 

ტაობის პოლონელტა ღვაწლი საქართველოში და კავკასიაში მნიშვნელოვანი იყო თითქმის 
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ყველა დარგში. 

2. 

სტატიაში ჩატარებულია ანალიზი საბჭოთა პერიოდის ბოლო ათწლეული სფილოლოგიის 

განვითარების პროცესების ანალიზზე, თანამედროვე პოზიციებზე დაყრდნობით და იმ 

დროის მანძილი სგათვალისწინებით, რომელიც გვაშორებს საბჭოთა კავშირის დაშლას. 

სტატია განიხილავს ქართულ-რუსული კვლევების ძირითად ამოცანებს 1970-1980 წლებში.  

 

3 

მეტი ისტორია გააჩნია. პირველი პოლონელები საქართველოსი გამოჩდნენ  XVI საუკუნეში. 

პოლონიის ისტორია მჭიდროდაა დაკავშირებული ქვეყანაში აქტიური პოლიტიკური 

ცხოვრების პერიოდთან. ზუსტად მაშინ მყარდებოდა პოლონურ-კავკასიური კონტაქტები. 

1830-1840 წწ. კავკასიის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა პოლონელ პოლიტიკურ „დამნაშავეთა“ 

პირველი ყველაზე დიდი და ერთსულოვანი ჯგუფი. აჯანყება იყო მთელი თაობის ისეთი 

განსაცდელი გადმოსახლებულთათვის, მათ შორის რომანტიკოსთა მთელი პირველი 

თაობისტვის, რომელმაც გაჰყო პოლონელები ადგილობრივებად და ემიგრანტებად. 1831 

წელი გახდა სიმბოლური, რადგან ამ წელს გადმოსახლეს აჰანყებულტა ახალი ტალღა. იმ 

ტაობის პოლონელტა ღვაწლი საქართველოში და კავკასიაში მნიშვნელოვანი იყო თითქმის 

ყველა დარგში. 

 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

1 

 

 

მარიამ ფილინა 

(მომხსენებელი და სექციის 

თავმჯდომარე) 

ქართული სლავისტიკა 

საბჭოთა ხელისუფლების 

ბოლო ათწლეულებში: 

იდეოლოგიასთან 

ურთიერთობა და "აეზოპის 

ენა" 

XII საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

„სახელმწიფოებრივი 

სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა“ 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, შოთა 

რუსთაველის სახ. ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი. 
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თბილისი, 26-28 სექტემბერი 

2 

 

 

 

 

მ. ანდრაზაშვილი 

ნ.ბასილაია 

კლიპურ-კომიკსალური 

აზროვნების მანერა და მისი 

გამოვლენის ფორმები 

ტექსტში 

13.–14.06. 2018 

ივ.ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

3 

 

 

დ. კანდელაკი ცნობები საქართველოს 

შესახებ ჟურნალ „ვესტნიკ 

ევროპის“ ფურცლებზე(1802-

1830 წლები) 

13-14.06.2018, თბილისი 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

XII სამეცნიერო კონფერენცია 

4 დ. კანდელაკი რუსი სამხედროების 

წერილები საქართველოდან 

(გამოქვეყნებულია კონგრესის 

მასალებში) 

26-29.09.2018, თბილისი, 

II საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური 

კონგრესი 

 

6. 2.უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 დავით გოცირიძე Толерантность и языковые 

механизмы ее проявления 

HeidarAliev:Multikulturalizm 

vaTolerantliqIdeologiasi.Baku 

2018 

2 დავით გოცირიძე 

 

Жизнь языка в культуре и 

социуме-7 . 

Институт языкознания 

Российской академии наук 
и Российский университет 

дружбы народов 
1–2 июня 2018 г. 

 

3 დავით გოცირიძე Information Society and 

Technologies for Intensification 

of Education 

 

Cross-Cultural Studies: Emic-Etic 

Correlation in Research and 

Teaching  

International Scientific Workshop 

(9-10 September 2018, TSU) 
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4 დავით გოცირიძე 

 

PERSONAL IMAGE AND 

COMMUNICATIVE STRATEGY 

 

 

Selected Papers : XI Congress of 

the International Society of 

Applied Psycholinguistics ISAPL 

UFSC press, Brazil,2018 

 

 

5 დავით გოცირიძე 

 

Poster imaginative Peace 

Linguistics 

FIPLW World Congress ,New 

Orleans, November 16-18 

6 დ. კანდელაკი Октябрьская революция и путь 

к государственной 

независимости Азербайджана 

(გამოქვეყნებულია 

კონფერენციის მასალებში) 

21-23.05.2018 

ბაქო, აზერბაიჯანი 

Международная научная 

конференцияпосвященнаяСтол

етию Азербайджанской 

Демократической Республики 

: первой парламентской 

республики на мусульманском 

Востоке 

7 მ. ანდრაზაშვილი, ნ.ბასილაია Курс Практика перевода в 

рамках многоязычной 

магистерской программы 

13-14 th April 2018.  

Erzurum /Turkey.  

International Symposium on  

The Frame of Ideology of  

Multiculturalism and 

Tolerance.“The 95ThAnniverary 

of Birth   Atatürk Üniof Founder 

of Azerbaijan Haydar Aliyev. 

Atatürk Üniversitesi, 

FakultesiRus. 

8 ნ.ბასილაია Языковые формы пародийного 

обыгрывания заседания суда    

в романе А.И. Солженицына 

«В круге первом»  

«А.И. Солженицын: русская и                                              

национальные литературы» 

Международная  научно-

практическая  конференция 

23-25.X. 

2018Ереван,Ереванский  

государственный  университет             

языков и социальных наук  

имени В.Я. Брюсова                                                         
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9 ნ.ბასილაია Бинарность образов в 

«грузинских» стихотворениях 

А.С. Пушкина 

Пушкин и мировая литература. 

Материалы  V Международной 

научной конференции. Минск. 

7-9 октября 2014г.  С. 56-60. 

15-17. X 2018 

Минск, Белорусский 

государственный 

педагогический университет 

имени Максима Танка 

10 მარიამ ფილინა, დანუტა 

ოსოვსკა (ოლშტინის 

უნივერსიტეტი, პოლონეთი) 

მარიამ ფილინა - სამეცნიერო 

საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრი 

კავკასიაში გადასახლებულ 

პოლონელთა ტექსტებში 

თვითიდენტიფიკაციის 

ასახვა: პოზიციების და 

მოსაზრებების 

დიაპაზონი(1830-1850 წწ.) 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„Ссылка, изгнанничество, 

эмиграция: самосознание, 

ответственность и сочувствие в 

зеркале эго-документов и 

фикциональной литературы“ 

ტიუმენი - ტობოლსკი, 2018 წ. 

27-29 სექტემბერი 

(დისტანციურად). 

11 მარიამ ფილინა ქართული „პოლონია“-ს 

ისტორია და თავისებურებანი 

V მსოფლიო პოლონიის 

ყრილობა. 

პოლონური კულტურის 

ფორუმი 

ვარშავა, 2018 წ. 20-23 

სექტემბერი 

12 მარიამ ფილინა ალექსანდრე პოტემკინის 

რომანების თვისებები და 

მოტივები 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„ლიტერატურული ფორუმი 

მარბელა“ (“Foro Literario 

Marbella”)მალაგა, ესპანეთი, 

2018 წ. 14-18 აპრილი 

 

1. საერთაშორისო პროექტში „კონსტანტინე გორსკის კვალი საქართველოში“ მონაწილეობა 

(კონსულტანტი და კონკურსისი „კონსტანტინე გორსკის კვალდაკვალ“ საექსპერტო კომისიის 

თავმჯდომარე). პროექტი რალიზებულია პოლონეთის რესპუუბლიკის სენატის 

თანადაფინანსებით 2018 წლის პოლონია და საზღვარგარეთ მცხოვრები პოლონელები 

პროგრამის ფარგლებში (ფონდთან „შემოქმედთა აქტიური კრეატიული ასოციაცია „ტაკ!!!“). 

2. პროექტის ფარგლებში თსუ-ს პოლონისტიკის ცენტრთან და საქართველოს პოლონელთა 

კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირ „პოლონია“-სთან ერთად კონსტანტინე გორსკის 
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მუსიკის კონწერთის მოწყობა (წმ. პეტრე და პავლეს კქთოლიკუირი ექლესია თბილისში, 28 

ივნისი). 

3. პროექტის ფარგლებში თსუ-ს პოლონისტიკის ცენტრთან, ივ. სარაჯიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო კონსერვატორიასთან და საქართველოს პოლონელთა კულტურულ-

საგანმანათლებლო კავშირ „პოლონია“-სთან ერთად კონსტანტინე გორსკის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილ კონკურსის ჩატარება (ოქტომბერი-ნოემბერი) (კომისიის თავმჯდომარე - პროფ. 

მარიამ ფილინა) 

4. პროექტის ფარგლებში თსუ-ს პოლონისტიკის ცენტრთან და საქართველოს პოლონელთა 

კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირ „პოლონია“-სთან ერთად, პოლონეთის 

რესპუბლიკის საელჩოსთან საქართველოში მეშვეობით, პოლონეტის რესპუბლიკის სენატის 

დელეგაციის მანაწილეობით  საზეიმო კონცერტის ორგანიზება და ჩატარება საქართველოს 

პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში (18 ნოემბერი). კონცერტი მიძღვნილია პოლონეტის 

დამოუკიდებლობის 100 წლისთავისადმი. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს 150-ზე მეტი 

ადამიანი, მათ შორის პოლონეთის რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში ბატონი მარიუშ 

მაშკევიჩი, პოლონეთის სენატის პოლონიური ბიუროს დირექტორი გჟეგოჟ სეროჩინსკი, 

საელჩოს თანამშრომლები, მუსიკოსები, საქართველოს და პოლონეტის მედიების 

წარმომადგენლები. 

5. თსუ-ს პოლონისტიკის ცენტრთან, საქართველოს მწერალთა კავშირთან და საქართველოს 

პოლონელთა კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირ „პოლონია“-სთან ერთად ვისლავა 

შიმბორსკას და მიხეილ ქვლივიძეის პოეზიი საღამოს ორგანიზება და ჩატარება. საღამო 

მიძღვნილია პოლონეტის დამოუკიდებლობის 100 წლისთავისადმი („კავკასიური სახლი“, 7 

ნოემბერი). 

6. თსუ-ს პოლონისტიკის ცენტრთან, და საქართველოს პოლონელთა კულტურულ-

საგანმანათლებლო კავშირ „პოლონია“-სთან ერთად პოლონეტის დამოუკიდებლობის 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი კომკურსის ჩატარება. ლაურეატთა დაჯილდოების საზეიმო 

ცერემონიალის ორგანიზება („კავკასიური სახლი“, 20 ნოემბერი). 

7. ჟეშუვის უნივერსიტეტის დელეგაციის (მათ შორის პრორექტორისამეცნიერო დარგში 

პროფესორი მარეკ კოზიოროვსკი და ისტორიის და სოციოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი  

პროფესორი პაველ გრატა) და თსუ-ს სლავისტიკის ინსტიტუტის თანამშრომლებთან 

შეხვედრის ორგანიზება (2018 წ., თებერვალი) 

8. მონაწილეობა V მსოფლიო პოლონიის ყრილობაში. ყრილობაში წარმოდგენილი იყო 

პოლონელები 100 ქვეყნიდან (600 დელეგატი). საქართველოდან ერთად ერტი მონაწილე - 

პროფ. მარიამ ფილინა. 

 

 

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული 

ვერსიის 

(CD-დისკი) სახით. 
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ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით “არ შეფასდა”. 



                                                                                                     ანგარიშის ფორმა № 2 

 

      2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

          ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                                                                                                                                     

                    ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

                         ფილოსოფიის ს/სინსტიტუტი 

 ფილოსოფიის ს/ს ინსტიტუტი ხელმძღვანელი;  

 დემურ ჯალაღონია პროფესორი   

  ფილოსოფიის ს/ს ინსტიტუტი სტრუქტურა და პერსონალური შემადგენლობა: 

   ფილოსოფიის ისტორიის კათედრა 

1.ლელა ალექსიძე – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)     

2.მამია სურმავა-ასოც. პროფესორი (არ ეკუთვნის ანგარიშის წარმოდგენა)      

 

თეორიული ფილოსოფიის კათედრა 

     3. ვალერიან რამიშვილი-პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)                      

     4. ნაპო კვარაცხელია – ასოცირებული პროფესორი 

5. ნინო თომაშვილი – ასოცირებული პროფესორი 

   

 პოლიტიკური ფილოსოფიის    კათედრა 

6. დემური ჯალაღონია-პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) 

7. მამუკა დოლიძე – ასოცირებული პროფესორი 

  

  ესთეტიკის  და კულტურის ფილოსოფიის კათედრა   

8.აკაკი ყულიჯანიშვილი-პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) 

9.ნანა გულიაშვილი-ასისტენტ.პროფესორი 

   

 ეთიკის და რელიგიის ფილოსოფიის კათედრა  

10.ირაკლი ბრაჭული – ასოც. პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი) 

11.ანასტასია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი   

 

 ანთიმოზ ივარიელის სახელობის ფილოსოფიურ-თეოლოგიური სამეცნიერო  კვლევის 

ცენტრი,  ხელმძღ. ასოც. პროფ. ა. ზაქარიაძე 

 შალვა ნუცუბიძის სახელობის ბიბლიოთეკა 

 

 შემდგომში,  აღნიშნული  რიცხვითი ნუმერაციით ნაჩვენები იქნება პროფესორების 

აქტივობები 
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1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-

კვლევითიპროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება  მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

 

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერები 

სდარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

2017 წლის მობილობისა და 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

ღონისძიებების № MG_CG_16 

საგრანტო პროექტი. 

„პლატონის ფილოსოფია 

ინტერდისციპლინური 

კვლევების კონტექსტში”2 

28-30.05-2018 
ანასტასია ზაქარიაძე 

ძირითადი შემსრულებელი 



3 
 

3 
 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

    კონფერენცია მიზანად ისახავდა დიდი ბერძენი ფილოსოფოსის  როლისა და ადგილის 

განსაზღვრას თანამედროვე კულტურაში; კონფერენციაზე ხუთ პლანერულ და 12 პარალელურ 

სესიაზე წარმოდგენილი თემები ეხებოდა როგორც ანტიკურობას,  ასევე პლატონიზმის 

გააზრების სხვადასხვა ასპექტები და ჭრილები-ისტორიული, ლინგვისტური, თარგმანები, 

კულტურული. სოციალური და პოლიტიკური., თემები ეხებოდა პლატონის გააზრებას 

ხელოვნებასა და თეატრს, სამართალსა და მედიცინაში. მისი ამოცანაა  საერთაშორისო 

კვლევის ფოკუსში მოექცია ქართული პლატონისტთა კვლევები.  კონფერენციის მუშაობაში 

მონაწილეობა მიიღეს ჰუმანიტარულ დისციპლინათა-ფილოსოფია, თეოლოგია, ისტორია, 

ფილოლოგია, ანთროპოლოგია და სხვ.   უცხოელმა და  ქართველმა მეცნიერებმა, სხვა 

სამთავრობო და არასამთავრობო ინსტიტუციებისა და საქართველოში საბერძნეთის საელჩოს 

წარმომადგენლებმა. ცალკე მუშაობდა ახალგაზრდა პლატონისტთა სექცია. საერთაშორისო 

კონფერენციის მასალების  ელექტრონული ვერსია  განთავსდა თსუ-ს ვებ გვერდზე. 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 



4 
 

4 
 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

 

 

 

3.2. დასრულებული პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი  ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის  ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

დემურ ჯალაღონია პოლიტიკური 

ფილოსოფია 

გამომცემლობა თბ. 

,,ლოგოსი’’ 

 302  გვ. 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულენაზე) 

  პლატონიდან მოყოლებული (დაახლ. ძვ. წ. 400 წ.) პოლიტიკური ფილოსოფიის  

მნიშვნელოვანი კითხვების დასმაში მდგომარეობდა, როგორც თომას. მ. მაქშტადტი 

აღნიშნავს ეს კითხვებია: როგორია კარგი ცხოვრება? როგორია კარგი მმართველობა? 

რამდენად მოიტანს კარგი მმართველობა კარგ ცხოვრებას? შეიძლება კი კარგი 

მმართველობის მიღწევა? როგორია ადამიანის ბუნება? ადამიანები უპირატესად კეთილია 

თუ ბოროტი? ადვილად იცვლება თუ არა ადამიანის ბუნება? სახელმწიფოს რომელი ფორმა 

უწევს ყველაზე მეტად ანგარიშს ადამიანის ბუნებას საერთო ინტერესის (საჯარო სიკეთის) 

ხელყოფის გარეშე? წესრიგისა და უსაფრთხოების გარდა, არის თუ არა სახელმწიფოს 

უმთავრესი ამოცანა ზნეობრივად დახვეწოს ადამიანები, აქციოს ისინი თანასწორად, 

უზრუნველყოს ინდივიდუალური თავისუფლებები და ა.შ. თუკი ამ მიზნებს დაისახავს, 

როგორი უნდა იყო სახელმწიფო: ძლიერი და ფხიზელი, თუ  სუსტი და დამთმობი? 

როდისაა გამართლებული რევოლუცია? როგორ შეიძლება დავიცვათ პოლიტიკური 



5 
 

5 
 

სტაბილურობა? 

   პოლიტიკური ფილოსოფია არის მოქალაქისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის 

მეტაფიზიკა. მან უნდა გაარკვიოს, როგორ გარდაიქმნება ძალაუფლების ველური სტიქია 

ხელისუფლებად, რომელიც თავის წევრს აქცევს ეთიკურ-სამართლებრივ სუბიექტად, 

იურიდიულ პირად  - მოქალაქედ. უფლებებით და მოვალეობებით აღჭურვილ 

პიროვნებად. რა არის სახელმწიფო - ღვთაებრივი წესრიგის მიწიერი მოდელი თუ 

მოქალაქეთა შეთანხმების, - ხელშეკრულების შედეგი? არის თუ არა სახელმწიფოში 

ცხოვრება თავისუფლების პირობა? თავისუფლება, თანასწორობა თუ წესრიგი? რომელი 

პრინციპი უნდა გაატაროს სახელმწიფომ? როგორ უნდა მოვიქცეთ როცა ერთ-ერთი 

მათგანის დაცვა იწვევს მეორის დარღვევას?  

  პლატონმა და არისტოტელემ ტრაქტატები უძღვნეს პოლიტიკური ცხოვრების გამოკვლევას. 

XVI-XVIII საუკუნეებში ჯ. ლოკის, თ. ჰობსის, ჟან-ჟაკ რუსოს, შ. მონტესკიეს გამოკვლევებმა 

დიდი გავლენა მოახდინეს არა მარტო პოლიტიკურ თეორიაზე, არამედ  პოლიტიკური 

ისტორიის მსვლელობაზე.  

 XIX საუკუნეში გერმანელმა მეცნიერმა კარლ მარქსმა შექმნა უტოპიური საზოგადოების 

(კომუნიზმის) პროექტი, რომლის განხორციელება XX საუკუნეში სცადეს რუსეთში, 

ჩინეთში, კუბაზე და სხვა ქვეყნებში. ეს იყო ყველაზე დიდი პოლიტიკური ექსპერიმენტი 

მსოფლიო ისტორიაში, იგი მარცხით დამთავრდა და მრავალი მილიონი ადამიანის 

სიცოცხლე შეიწირა.  

       პოლიტიკური ფილოსოფია ცდილობს უპასუხოს ამ შეკითხვებს განსჯით და ლოგიკით. 

მსგავსი ძიების ამოცანაა გამოიტანოს დასკვნები სწორის და არასწორის ან კეთილის და 

ბოროტის შესახებ. ვინაიდან ყველა, ვინც ცვლილებებს ემხრობა და ეწინააღმდეგება, 

დარწმუნებულია თავის მორალურ მართებულობაში, პოლიტიკის გაგება მოითხოვს იმ 

კრიტერიუმების ცოდნას, რომელთა მიხედვითაც პოლიტიკა და პროგრამები კარგ ან ცუდ 

შეფასებას იღებს. 

       ნორმატიული თეორიის მიმდევრები ამტკიცებენ, რომ პოლიტიკის ზნეობრივი ფასისა და 

მისი შედეგების შესახებ ცოდნის გარეშე, ვერც მოქალაქეებს და ვერც ლიდერებს საკმარისად 

ცხადად ვერ ექნებათ განსაზღვრული ზუსტი ორიენტირი და მიზანი. პოლიტიკას 

სხვადასხვაგვარად განსაზღვრავენ _ როგორც “შესაძლებლის ხელოვნებას”, მოძღვრებას 

“ვინ რას, როდის და სად იღებს”, “ფასეულობების ავტორიტეტულ განაწილებას” და ა. შ.  

      რა შეიძლება საზოგადეობრივი ინტერესისათვის იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, 

ვიდრე მოქალაქეთა მორალური ხასიათი და ქცევაა სამოქალაქო საზოგადოებაზე აისახება 

უბრალო ხალხის მიერ მიღებული ყოველდღიური გადაწყვეტილებები და არჩევანი. ამავე 

დროს, სამოქალაქო საზოგადეობა და პოლიტიკის გაბატონებული კულტურა და კლიმატი, 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ხალხზე. მსგავსი შესაძლებლობებისა და სურვილების 

მქონე ადამიანებს, გარემოებათა მიხედვით, შეიძლება ძალზე განსხვავებული ზნეობრივი 

განწყობილებები განუვითარდეთ. პოლიტიკა ამ გარემოებათა ჩამოყალიბებაში 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.  
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ოდიკაძე (ძველი 

ქართული ტექსტის 

გამომცემლები) 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულენაზე)   

         წიგნი წარმოადგენს ექვთიმე ათონელის მიერ ძველი ბერძნული ენიდან ძველ ქართულ 

ენაზეთარგმნილ იოანეს სახარების იოანე ოქროპირისეულ კომენტარს, ძირითადად, ათონის 

მთის ქართული ხელნაწერის საფუძველზე, აგრეთვე სხვა ხელნაწერების გათვალისწინებითა 

და ძველ ბერძნულ ტექსტთან შედარების საფუძველზე. ტექსტის გამოცემა მოხდა მეორედ.  

 

3 

ირაკლი ბრაჭული ზეკაცის ჰერმენევტიკა: 

ჰიეროფანიები და ენე-

რგეტიკული პარადი-

გმები 

carpe diem,  
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ვრცელი  ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ზეკაცის ჰერმენევტიკა: ჰიეროფანიები და ენერგეტიკული პარადიგმები 

 

მონოგრაფია ცდაა, გაჰყვეს ფილოსოფოსობის იმ გზას, რასაც იასპერსმა უწოდა 

კაცობრიობის "სულიერი სიტუაციის (გეისტსიტუატიონე) ანალიზი", გადამერმა "გაგებითი 

ანალიზი", არენდტმა "შესავალი ახალი ადამიანის კონდიციაში" ამგვარი ანალიზი 

სხვადასხვა  გზითა და საშუალებებით ხორციელდება. თანამედროვე ფილოსოფიის 

პერეზენტატორები ხშირად აზრს აქცევენ კონცეპტუალურ პერსონაჟებად და ფიგურებად. 

ფილოსოფიური აზრის "გაფიგურება" ნიცშეს შემდეგ აქტუალურ პრობლემად იქცა. ხოლო 

მის მიერ გამოგონილი ზეკაცის ფიგურა თანამედროვეობის მთავარი ფილოსოფიური თემა 

და თავსატეხი გახდა. 

ჰერმენევტიკის შესწავლამ უნდა გამოავლინოს ზეკაცის ფიგურა, რომელიც ამ 

"დისციპლინის" წიაღიდან იშვა. წიგნის თავებად წარმოდგენილი სახელები: "ჰუმანოიდი", 

"დიდი კომბინატორი", "ტაძრის კაცი", "მითის კაცი", "ენის ქადაგი", - ვფიქრობ, ზეკაცის 

ვარიაციებს აღნიშნავენ და თანამედროვე ფილოსოფიური კლიმატის კრისტალიზაციებს 

წარმოადგენენ. მკითხველი წიგნში ყველგან შეხვდება აღნიშნული "კლიმატის" დამოწმებებსა 

და რეფერენციებს.  

ზეკაცის ფიგურების ნაწილი მოვხაზეთ ადრე გამოქვეყნებულ ნარკვევში "ზეკაცის 

მსოფლმხედველობა. ჰერმენევტიკის ენერგეტიკული პარადიგმები"(1987). ამ ფიგურებს თან 

არ ახლავს ეპისტემოლოგიური და სისტემატური შტუდიები ფილოსფიის ისტორიაში. ჩვენი 

წიგნის "ფიგურების" ამგვარი კომენტარი შეიძლება სხვა ტიპისა და მიზანდასახულობის 

წიგნის თემა გახდეს. ამ თემის შემდგომმა დამუშავებამ გამოკვეთა მნიშვნელოვანი ასპექტი, 

რომელიც აღნიშნულ ნარკვევში მხოლოდ იმპლიციტურად იყო ნაგულისხმევი. ამ ასპქეტის 

გამოსახატავად რუდოლფ ოტომ გამოიგონა ტერმინი "მიმინოზური", ხოლო მირჩა ელიადეს 

შრომებმა ხელი შეუწყვეს სიტყვა "ჰიეროფანიების" გავრცელებას თანამედროვე 

მოაზროვნეებში. ჰიეროფანიები ჰერმენევტიკის ენერგიული პარადიგმების წყვილად 

კატეგორიებად შეიძლება მივიჩნიოთ. 

დელიოზთან აზროვნება ქმნის კონცეპტებსა და კონცეპტუალურ პერსონაჟებს, 

რომლებიც ტალღების მსგავსად აღმოცენდებიან და ინთქმებიან ... და კვლაბრუნდებიან 

"იმანენციის ქარგაში". ოღონდ, "განმეორება" არ აბრუნებს იგივეობებსა და მსგავსებებს. 
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"კვლავდაბრუნება" მომდინარეობს განსხვავებულობათა (დიფერენცე) სამყაროდან; 

განმეორება იშორებს ყველაფერ ზედმეტს, რაც არახალია. განსხვავება//იგივეობების ძველი 

დიროტომიების მიღმა აზროვნება თავისუფლდება საერთოობისა და მუდმივობის 

ჰეგემონიისაგან; კაუზალობის  მანკიერი წრებრუნვიდან; თანაბრობისა და საშუალოობის 

პროზიდან გადადის განსხვავებულობათა პოეზიისაკენ, უჩვეულობათა ცხოველმყოფელი 

სასწაულჩვენებისაკენ (ჰიეროფანიებისაკენ). განსხვავება//იგივეობების ძველი პოზიტიური 

სინთეზები იცვლება რიზომატულად გაფართოებადი უწყვეტი დისფუნქციური 

სინთეზებით. 

"იაზროვნო ფილოსოფიურად, ყოველთვის ნიშნავს იარო ჯადოსნური გზით" ამბობს 

დელიოზი. ის საუბრობს კონცეპტის "კურთხევაზე". ამგვარი კურთხევა ხდება 

"განმეორებითი" (რეპეტიციონე). ყოველი განმეორება ცვლის და ანახლებს გამეორებულს, 

ამით იმიჯნება მსგავსის განურჩევლობისა და იგივეობათა სიმულირებისაგან.  ამ ნიღბის 

ქვეშ მოქმედებს გამონაკლისის ხდომილება სასწაულჩენის სახით. 

მირჩა ელიადეს მიერ თემატიზებული ადამიანის ქცევა საკრალურის მიმართ ვლინდება 

სხვადასხვა პლანებში და რეესტრებში, ზოგჯერ ფარულად და მკრთალად, მაგრამ მათში 

მაინც იკვეთება "მითოსური წანამძღვრები", ჰიეროფანიის (სიწმინდისჩენის) მოდელები. 

დელიოზის რეპეტიტიონე და  ელიადეს "ინიციაცია" ერთმანეთს უახლოვდება. "ყველაფერი 

ბრუნდება, იმიტომ, რომ არაფერია თანაბარი. ყველაფერი ცურავს საკუთარ განსხვავებაში, 

თავის თავთანაც კი დაუმთხვევლობასა და უთანაბრობაში". არ ბრუნდება ის, რაც 

განურჩევლობაში დაინთქმება. (დელიოზი 1968: 295) 

ელიადეს "არათანადროული ფიქრით" ადამიანური სიტუაციის განახლება მომავალში 

დაუკავშირდება ციკლურობის დროში ანუ "განმეორებების კულტურაში" ისტორიული 

დროის რეინტეგრაციის მცდელობას. ეს იმაზე იქნება დამოკიდებული თუ რამდენად 

შესძლებს ადამიანი კვლავდაბრუნების არქაულ ონტოლოგიაში "ჩართოს შემოქმედებითი 

სპონტანობა, საკუთარი თავის შექმნის თავისუფლება" 

4 

 

ირაკლი ბრაჭული 
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ვრცელი  ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ფილოსოფია საქართველოში: ნეოპლატონიზმიდან პოსტმოდერნიზმამდე 

წინგი განკუთვნილია ინგლისურენოვანი მკითხველისათვის და ეძღვნება თსუ-ს 100 

წლისთავს. მისი მიზანია მსოფლიოს ინტელექტუალურ საზოგადოებას მათთვის მისაწვდომ 

ენაზე გააცნოს ქართული ფილოსოფიური აზრის თავგადასავალი შუა საუკუნეებიდან 

დღემდე. აქმდე ამ შესაძლოებლობას მოკლებული იყო ინგლისურენოვანი მკითველი.  

ფილოსოფიურმა აზრმა საქართველოში გაიარა ათასწლოვანი გზა. მან რამდენჯერმე 

მიაღწია განვითარების საერთაშორისო სტანდარტებს: პირველად, მე-11 საუკუნეში იოანე 

პეტრიწის მიერ შექმნილ ნეოპლატონიზმის ქართული სკოლის სახით; მეორედ, მე-20 

საუკუნის დასაწყისში შალვა ნუცუბიძემ შექმნა ორიგინალური კონცეფცია - 

ალეთეოლოგიური რეალიზმი, გერმანულ ენაზე დაწერილ ტრაქტატებში; მესამედ, მე-20 

საუკუნის ბოლო მესამედში ფილოსოფიური აზრის ტალღა, რომლის მნიშვნელოვან ფიგურებს 

წარმოადგენენ გივი მარგველაშვილი და მისი „ონტოტექსტის თეორია“, მერაბ მამარაშვილის 
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უახლესი კარტეზიანული მედიტაციები და ფრანსუა ზურაბიშვილის მიერ ორიგინალურად 

ინტერპრეტირებუი ჟილ დელიოზის ფილოსოფი. ეს უკანასკნელი აღიარებულია დელიოზის 

ყველაზე საუკეთესო მკვლევარად მსოფლიოში.  ამ ფილოსოფოსთა აზრთა წყობის ძირიტადი 

პოსტულატები გარკვეულ ანალოგიას პოულობენ და რეზონანსში შედიან პოსტმოდერნის 

ფილოსოფიისა და ლიტერატურის შესაბამის ტენდენციებთან. მნიშვნელოვანი ადგილი 

ეთმობა ნიცშეს ფილოსოფიის რეცეფციას საქართველოში. წიგნში ორი მნიშვნელოვანი 

სიახლეა: 1. ქართული ფილოსოფიის ისტროიამ პირველად არხის წარმოჩენილი დიდი 

ქართველი განმანათლებლის, ანთიმოზ ივერიელის როლი და მნიშვნელობა არამარტო 

ქართული აზროვნებისთვის, არამედ მე-17 საუკუნის დასასრულისა და მე-18 საუკუნის 

დასაწყისის ადრეული მოდერნის ფილოსოფიისათვის საერთოდ. საქმე ეხება 

განამანათლებლობისა და თეოლოგიის სინთესიზის კონცეფციას. აქამდე ქართული 

ფილოსოფიის ისტორიის მკვლევარებისთვის ის ცნობილი ოყო როგორც მხოლოდ მესტამბე, 

კალეგრაფი და საეკლესიო ორგანიზატორი, მაგრამ უცნობი იყო მისი ნაწარმოებებისა და 

ქადაგებების ფილოსოფიურ-თეოლოგიური შინაარსი, რადგან ისნი მხოლოდ რუმინულ ენაზე 

იყო გამოცემული და არ არსებობდა მისი  თარგმანები ქართულ ან რომელიმე საერთშორისო 

ენაზე. წიგნის ავტორთა მონაწილეობით შესრულებული პროექტის ფარგლებში 

შესრულებული თარგმანებისა და მონოგრაფიის საფუძველზე შესაძლებელი გახდა ამ 

მოაზროვნის მნიშნელობის ნათლეყოფა, რომლის ერთგვარი ხიდის როლს ასრულებდა მე-18 

საუკუნეში საქართველოსა და ევროპას შორის.  2. ასევე წიგნში პირველად არის 

წარმოდგენილი ქართული ფილოსოფიის კონტექსტში ფრანსუა ზურაბიშვილის ფიგურა. 

წიგნის მეორე თავი „ ვინ არის ეს რუსთაველი ?!“  უმბერტო ეკოს იმვე სახელწოდების 

ეტიუდის გამოხმაურება და გაშლაა. კერძოდ, მინიშნებულია „ქართული ნეოპლატონიზმის“ 

პროექცია „ვეფხისტყაოსანში“ და მისი მნიშვნელობა აღმოსავლური და დასავლური 

რენესანსის პრობლემის ნათელყოფისათვის.  

წიგნი პირველი მცდელობაა საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებას ინგლისურ 

ენაზე გააცნოს ქართული ფილოსფიური აზრის ძირითადი კონტურები ნეოპლატონიზმიდან 

პოსტმოდერნიზმამდე. წიგნში აგრეთვე მითითებულია ქართული ფიოსოფიური აზრის 

უკანასკნელი ტალღის გარკვეული ტენდენციების ანალოგიები შესაბამისი პერიოდის ქართულ 

ლიტერატურასთან და ხელოვნების სხვა დარგებთან.  
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მამუკა დოლიძე “ესეები პრაქტიკულ 

ფენომენოლოგიაში” 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

“მუსიკალური 

ფონდი”.  

297 გვ. 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულენაზე) 

  წარმოდგენილი  კრებული შეადგენს  მრავალი  წლის  მანძილზე  შემუშავებულ  

თვალსაზრისს     პრაქტიკული ფენომენოლოგიის  შესახებ.  ჩვენი მცდელობაა   ვაჩვენოთ, 

თუ როგორ მუშაობს   ედმუნდ ჰუსერლის  ფენომენოლოგიური  მეთოდი  ლიტერატურისა 

და  ხელოვნების,  ფსიქოლოგიის და  კვანტური ფიზიკის, კოსმოლოგიის და თეოლოგიის  

სფეროში. ჩვენ  შევეხებით აგრეთვე  სიცოცხლის ფენომენოლოგიას, რომელიც  შეიქმნა და 

ძირითადად  ჩამოყალიბდა ამერიკელი ფილოსოფოსის ანა-ტერეზა ტიმიენიჩკას  

შემოქმედებითი  ძალისხმევით.  ფენომენოლოგიური  მიდგომა  შესაძლებელია  ასევე  

პოლიტიკის, კულტურის და სპორტის  სფეროშიც.  მეტად მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია 
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ფენომენოლოგიური მეთოდის ეფექტურობა კვანტურ ფიზიკაში. ეს  ანალოგია  ჰუსერლის  

მეთოდსა და ნილს ბორის  კვანტურ ინტერპრეტაციას შორის,  გარკვეულ აზრისეულ  

დაშვებებს ემყარება, რომელიც  მოულოდნელ შედეგს იძლევა:   იკვეთება  

მეთოდოლოგიური მიდგომის  ერთგვარი  ნათესაობა  „ცნობიერების ნაკადის“  

ლიტერატურასა და კვანტურ ფიზიკას შორის.  

კვანტური ფიზიკის ფენომენოლოგიური ინტერპრეტაციის  საფუძველია ის ფაქტი, 

რომ როგორც მიკროფიზიკაში, ასევე ფენომენოლოგიურ ფილოსოფიაში ხდება მეცნიერების 

ე.წ. “გულუბრყვილო” პოზიციის დაძლევა, როცა სამყაროს ემპირიული მოცემულობა 

გაიგივებულია ობიექტურად არსებულ რეალობასთან და ამავე დროს იგულისხმება, რომ 

ადამიანის ცნობიერებას შესწევს უნარი სრული სიზუსტით ასახოს ეს გარესაგნობრივი 

ვითარება. Fფენომენოლოგიამ კრიტიკულად გადააფასა ასეთი გულუბრყვილო გაგება და 

აჩვენა, რომ სამყაროს მოცემულობაში, როგორც წმინდა ფენომენში, არ არის არანაირი 

მინიშნება ამ მოცემული საგნობრივი სიტუაციის არსებობის ან არარსებობის შესახებ. ეს 

სულაც არ ნიშნავს, რომ სამყაროს მოცემულობა მხოლოდ ცნობიერების ფიქციაა და სხვა 

არაფერი. Aამიტომ, საჭიროა მოიძებნოს მესამე გზა, რომელიც ცნობიერების წინაშე მყოფი 

შინაარსის შენარჩუნებით, მისი ინტერსუბიექტური არსის წარმოჩენით მონახავს 

ორიენტაციას ყოფიერების მიმართ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ცნობიერებამ ყოველი 

ემპირიული მოცემულობა ჯერ საკუთარ ფენომენად უნდა აქციოს, ანუ განასხვავოს თავისი 

თავი გარესაგნობრივი არსებობისგან, რათა შემდეგ, საკუთარ თავში წიაღსვლის გზით 

გავიდეს თავისივე თავის ფარგლებიდან და ისევ დაუკავშირდეს გარე სამყაროს. 

  ვფიქრობთ, სწორედ ასეთი ფენომენოლოგიური განწყობის საფუძველზე აღმოცენდა 

კვანტური მექანიკის ორთოდოქსალური ინტერპრეტაცია.    

პრაქტიკული ფენომენოლოგიის  მრავალფეროვანი  თემატიკა ლექციების სახით  

არის  წარმოდგენილი და გაშლილი  კრებულში. 

ლექციების კურსი გააზრებულია საერთო ფილოსოფიური პოზიციიდან, 

ფენომენოლოგიური კვლევის ერთი და იგივე მეთოდის გზით, რაც განაპირობებს 

გარკვეულ ანალოგიას კულტურისა და მეცნიერების სხვადასხვა სფეროებს შორის. როგორც 

ავღნიშნეთ, კრებულში განხილულია: ანალოგია კვანტური ფიზიკის ფენომენოლოგიასა და 

ე.წ. “ცნობიერების ნაკადის” ლიტერატურას შორის; ავტორისა და პერსონაჟის მიმართება 

კვანტური ექსპერიმენტის სუბიექტთან და ობიექტთან; განუზღვრელობის პრინციპის 

პარალელი “აბსურდის” თეატრის დრამატურგიასთან; კვანტური ინდეტერმინიზმი და 

“განდევნის” ეფექტი არაცნობიერის სფეროში, “კვანტური საზოგადოების” მოდელი (26) და 

სხვა. ყოველივე ეს, საბოლოო ჯამში, თავს იყრის ერთი იდეის გარშემო: ეს არის იდეა 

ცნობიერებისა და ყოფიერების განუყოფელი მთლიანობის შესახებ, რომელიც, ამავე დროს, 

გულისხმობს მათ პრინციპულ განსხვავებასაც. ასეთი, ერთი შეხედვით წინააღმდეგობრივი 

იდეა გამართლებულია იმ მოსაზრებით, რომ სწორედ სამყაროს ფენომენთა 

განსხვავებულობა და პოლიფონიურობა ქმნის მათი განუყოფელი ერთიანობის საფუძველს. 
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ვალერიან რამიშვილი მარტინ ჰაიდეგერი 

გზად ყოფიერებისკენ  

თბილისი 

“მერიდიანი”  

471გვერდი 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულენაზე) 
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       წიგნში განხილულია  ჰაიდეგერის მიერ ყოფიერების საკითხის დაყენების თავისებურება. 

განსაზღვრულია თუ რით არის განპირობებული ყოფიერების საკითხის დაყენების 

აუცილებელობა მე 20 საუკუნის ადამიანის ცხოვრებაში.  არის კი ადამიანი დაინახოს 

ყოფიერების ახალი თვითჩენის ეპოქა და მის თანახმად განსაზღვროს ეპოქის ხასიათი. 

შესაძლებელია   ამ მოაზროვნეების გაერთიანება ყოფიერების შესახებ საკითხის 

დასმისას,რადგან მათი საწყისია პარმენიდეს დებულება,რამაც განსაზღვრა ევროპული 

აზროვნების და ცივილიზაციის ხვედრი: „არსი არის და არარსი არ არის.“ ჰაიდეგერი თვლის, 

რომ  უნდა გადავიდეთ ყოფიერების კონცეპტუალიზაციიდან ,რასაც ახროციელებდა 

ტრადიციული მეტაფიზიკა ყოფიერების ონტოლოგიზაციაზე, რომელიც გამორჩენილია 

პარმენიდეს დებულებაში. პარმენიდეს დებულება ამბობს „არსი არის“,მაგრამ 

განუსაზღვრელი რჩება არსის არსებობის წესი. პლატონის, არისტოტელეს და ჰაიდეგერის 

დიალოგი ეხება სწორედ ყოფიერების თვითმოცემულობის საკითხს.  ჰაიდეგერი თვლის, 

რომ პლატონმა და არისტოტელემ დაივიწყეს პარმენიდეს ალეთეა როგორც ყოფიერების 

მოცემულობის, დაფარულობიდან გამოსვლის წესი და თვითონ ცდილობს ალეთეას ახალი 

გააზრებით დაძლიოს ტრადიციული მეტაფიზიკა და ყოფიერების დავიწყება. 
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ნაპო კვარაცხელია ფილოსოფიური 

განაზრებანი 

 

თბილისი 285 გვ. 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულენაზე) 

    შემეცნების თეორიისა და ეპისტემოლოგიის სხვადასხვა პრობლემებისადმი მიძღვნილი 

სტატიების კრებულს წარმოადგენს წიგნი ,,ფილოსოფიური განაზრებანი“. სადაც 

გაანალიზებულია შემდეგი პრობლემები: 

1. ადამიანური ყოფიერების სტრუქტურაში შემეცნების ადგილისა და მნიშვნელობის 

მოძიება.  

ეს გულისხმობს ძირითადი მსოფლმხედველობრივი მოდელების (ასახვა, შემეცნების 

საგნის აგება შემეცნებაში, შემეცნება როგორც მოგონება და სხვა) გარკვევას. 

2.  გნოსეოლოგიური სუბიექტის სტრუქტურისა და მეცნიერული ცოდნის ჭეშმარიტების 

ურთიერთმიმართების დადგენა. 

3. ცოდნისა და სინამდვილის დამოკიდებულების ანალიზი.  

ცნობილია, რომ ცოდნის შინაარსობრივი მხარე სინამდვილის არსებობითაა ობიექტურად 

განპირობებული და არ არის დამოკიდებული ადამიანის ცნობიერებაზე. ცოდნის მთავარ 

წყაროს წარმოადგენს სინამდვილის ობიექტთა სახეებისგან შემოსული ინფორმაცია.  

ამიტომ არსებითია ცოდნის ამ მახასიათებლის კვლევა.  

4. აზროვნების სუბიექტურობა შემეცნების პროცესში შეცდომებისა და გაურკვევლობების 

წყაროს წარმოადგენს, რაც ჭეშმარიტების  წვდომის პროცესში ერთგვარ ბარიერად 

გვევლინება. შემეცნების პროცესისა და მისი შედეგების მატერიალიზაცია, რაშიც მთავარ 

როლს ენა ასრულებს,  ამ პრობლემის არსებობის განმსაზღვრელია. ამიტომ შემეცნებაში 

ენის როლის კვლევა მნიშვნელოვანია.      

5.  შემეცნების თეორიის მეთოდოლოგიური მნიშვნელობის განსაზღვრა პიროვნების 

აღზრდისა და ჩამოყალიბების პროცესში.  
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4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს  

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ანასტასია ზაქარიაძე ფილოსოფია 

საქართველოში: 

ნეოპლატონიზმიდან 

პოსტმოდერნიზმამდე 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა, 

116 გვერდი 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ფილოსოფია საქართველოში: ნეოპლატონიზმიდან პოსტმოდერნიზმამდე 

წინგი განკუთვნილია ინგლისურენოვანი მკითხველისათვის და ეძღვნება თსუ-ს 100 

წლისთავს. მისი მიზანია მსოფლიოს ინტელექტუალურ საზოგადოებას მათთვის მისაწვდომ 

ენაზე გააცნოს ქართული ფილოსოფიური აზრის თავგადასავალი შუა საუკუნეებიდან 

დღემდე. აქმდე ამ შესაძლოებლობას მოკლებული იყო ინგლისურენოვანი მკითველი.  

ფილოსოფიურმა აზრმა საქართველოში გაიარა ათასწლოვანი გზა. მან რამდენჯერმე 

მიაღწია განვითარების საერთაშორისო სტანდარტებს: პირველად, მე-11 საუკუნეში იოანე 

პეტრიწის მიერ შექმნილ ნეოპლატონიზმის ქართული სკოლის სახით; მეორედ, მე-20 

საუკუნის დასაწყისში შალვა ნუცუბიძემ შექმნა ორიგინალური კონცეფცია - 

ალეთეოლოგიური რეალიზმი, გერმანულ ენაზე დაწერილ ტრაქტატებში; მესამედ, მე-20 

საუკუნის ბოლო მესამედში ფილოსოფიური აზრის ტალღა, რომლის მნიშვნელოვან ფიგურებს 

წარმოადგენენ გივი მარგველაშვილი და მისი „ონტოტექსტის თეორია“, მერაბ მამარაშვილის 

უახლესი კარტეზიანული მედიტაციები და ფრანსუა ზურაბიშვილის მიერ ორიგინალურად 

ინტერპრეტირებუი ჟილ დელიოზის ფილოსოფი. ეს უკანასკნელი აღიარებულია დელიოზის 

ყველაზე საუკეთესო მკვლევარად მსოფლიოში.  ამ ფილოსოფოსთა აზრთა წყობის ძირიტადი 

პოსტულატები გარკვეულ ანალოგიას პოულობენ და რეზონანსში შედიან პოსტმოდერნის 

ფილოსოფიისა და ლიტერატურის შესაბამის ტენდენციებთან. მნიშვნელოვანი ადგილი 

ეთმობა ნიცშეს ფილოსოფიის რეცეფციას საქართველოში. წიგნში ორი მნიშვნელოვანი 

სიახლეა: 1. ქართული ფილოსოფიის ისტროიამ პირველად არხის წარმოჩენილი დიდი 

ქართველი განმანათლებლის, ანთიმოზ ივერიელის როლი და მნიშვნელობა არამარტო 

ქართული აზროვნებისთვის, არამედ მე-17 საუკუნის დასასრულისა და მე-18 საუკუნის 

დასაწყისის ადრეული მოდერნის ფილოსოფიისათვის საერთოდ. საქმე ეხება 

განამანათლებლობისა და თეოლოგიის სინთესიზის კონცეფციას. აქამდე ქართული 

ფილოსოფიის ისტორიის მკვლევარებისთვის ის ცნობილი ოყო როგორც მხოლოდ მესტამბე, 

კალეგრაფი და საეკლესიო ორგანიზატორი, მაგრამ უცნობი იყო მისი ნაწარმოებებისა და 

ქადაგებების ფილოსოფიურ-თეოლოგიური შინაარსი, რადგან ისნი მხოლოდ რუმინულ ენაზე 

იყო გამოცემული და არ არსებობდა მისი  თარგმანები ქართულ ან რომელიმე საერთშორისო 

ენაზე. წიგნის ავტორთა მონაწილეობით შესრულებული პროექტის ფარგლებში 

შესრულებული თარგმანებისა და მონოგრაფიის საფუძველზე შესაძლებელი გახდა ამ 

მოაზროვნის მნიშნელობის ნათლეყოფა, რომლის ერთგვარი ხიდის როლს ასრულებდა მე-18 



12 
 

12 
 

საუკუნეში საქართველოსა და ევროპას შორის.  2. ასევე წიგნში პირველად არის 

წარმოდგენილი ქართული ფილოსოფიის კონტექსტში ფრანსუა ზურაბიშვილის ფიგურა. 

წიგნის მეორე თავი „ ვინ არის ეს რუსთაველი ?!“  უმბერტო ეკოს იმვე სახელწოდების 

ეტიუდის გამოხმაურება და გაშლაა. კერძოდ, მინიშნებულია „ქართული ნეოპლატონიზმის“ 

პროექცია „ვეფხისტყაოსანში“ და მისი მნიშვნელობა აღმოსავლური და დასავლური 

რენესანსის პრობლემის ნათელყოფისათვის.  

წიგნი პირველი მცდელობაა საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებას ინგლისურ ენაზე 

გააცნოს ქართული ფილოსფიური აზრის ძირითადი კონტურები ნეოპლატონიზმიდან 

პოსტმოდერნიზმამდე. წიგნში აგრეთვე მითითებულია ქართული ფიოსოფიური აზრის 

უკანასკნელი ტალღის გარკვეული ტენდენციების ანალოგიები შესაბამისი პერიოდის ქართულ 

ლიტერატურასთან და ხელოვნების სხვა დარგებთან. 

 

2 

ანასტასია ზაქარიაძე ეთიკა: დილემები და 

გამოწვევები 

თბილისი, მერიდიანი, 270 გვერდი 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულენაზე) 

      სამნაწილიან მონოგრაფიაში განხილულია მეტაეთიკური დისკურსი, საბაზო მეტაეთიკური 

ცნებები- სიკეთე, მოვალეობა, პასუხისმგებლობა, ეთიკის ენის პრობლემები, ასევე 

ნორმატული ეთიკის პრობლემური ველი, ნორმატული პრინციპები და ქცევის სტრატეგიები, 

ეთიკური ეგოიზმის, ალტრუიზმისა და უტილიტარიზმის ტიპები. განსაკუთრებული ადგილი 

ეთმობა გამოყენებითი ეთიკისა და თანამედროვეობის ეთიკური დილემები საკითხებს.  

      გამოყენებითი ეთიკისა და პროფესიული ეთიკის დისკურსის ველს, ძირითადი თემებსა და 

პრობლემებს. 

3 

 

ანასტასია ზაქარიაძე ამერიკული 

ფილოსოფია 

თსუ გამომცემლობა, 330 გვერდი 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულენაზე) 

  მონოგრაფია მიზნად ისახავს ამერიკული ფილოსოფიის  საფუძვლების შესწავლას. მასში 

ეტაპობრივად  განხილულია ამერიკული ფილოსოფიის ფორმირების რთულ გზა,  

ძირითადი ფილოსოფიური სკოლები, მიმდინარეობები და იმ ამერიკელ ფილოსოფოსთა 

ნააზრევი, რომელთა შენატანი მსოფლიო ფილოსფიური აზრის ისტორიაში 

განსაკუთრებულია. ამერიკულ ფილოსოფიის საკვანძო მომენტები ერთიანი სახითაა 

წარმოჩენილი.   

    წიგნი ამერიკით დაინტერესებულ მკითხველს დაეხმარება აშშ რთულ და მრავალწახნაგა  

ფილოსოფიურ ცხოვრებაში ორიენტირებაში, იგი შესძლებს მიყვეს იდეათა თავგადასავალს 

ამერიკაში. წიგნი გათვალისწინებულია, როგორც პროფესიონალი ამერიკისმცოდნეებისა და 

ფილოსოფოსებისათვის,  ასევე  მკითხველთა ფართო წრისათვის. მაგრამ ნარკვევების 

მთავარი სამიზნე ჯგუფი სტუდენტი ახალგაზრდობაა. შეაბამისად შესაძლებელია მისი 

გამოყენება დამხმარე სახელმძღვანელოდ. 
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4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის  ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

დემურ ჯალაღონია ადამიანის ,,პირისპირ 

დიალოგი’’ ღმერთთან 

იდენტობის ძიების           

საიდუმლო  ანთიმოზ 

ივერიელთან.   

,,საქართველო და 

ევოპული სამყარო-

ფილოსოფიურ-

კულტურული 

დიალოგი’’ ტომი II. 

თსუ უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა   

 

201-233გვ. 

 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულენაზე) 

           ანთიმოზ ივერიელი სრულიად განსაკუთრებული მოვლენაა არა მარტო რუმინულ 

საღვთისმეტყველო და სასულიერო მწერლობაში, არამედ მსოფლიო ქრისტიანულ ისტორიაში. 

წმ. ანთიმოზი  დიდი თეოლოგი და  გამორჩეული მოღვაწეა, რომლის შემოქმედება შეიძლება 

მოვიხსენიოთ  „ახალ ოქროპირად“, „ნათესავისა ჩვენისა განმანათლებლად“. ასე 

მოიხსენიებდნენ დიდ ათონელ მამას,  ეფთვიმე მთაწმინდელს.             

           ანთიმოზ ივერიელიელმა, რომელმაც რამდენადაც უცნაური არ იყოს, არ დაგვიტოვა 

დაწერილი ბიოგრაფია, მაგრამ დაგვიტოვა  უფრო მნიშვნელოვანი რამ, როგორიცაა: 

„სწვლებანი, დიდაქეები, საეკლესიო სწავლებანი, თავდასაცავდ დაწერილი წერილები, 

წინასიტყვაობები“, ტიპიკონი...  

          ანთიმოზ ივერიელის ვინაობის გასარკვევად არსებობს მრავალი კითხვები: ზოგიერთ 

კითხვას პირობითად შეიძლება პასუხი გაეცეს მისი დიდაქების  ანალიზისას, მისი 

ფაქსიმილის თუ ისტორიული პერიოდის შესწავლით. ზოგჯერ ბიოგრაფია ხსნის პიროვნების 

სულის სარკეს, ანდა ტექსტები და ა.შ. თუ გავითვალისწინებთ ყოველივე ამას, შეიძლება 

სხვადასხვა მიდგომებში ვეძებოთ განსახილველი საკითხები, კერძოდ: ბიოგრაფიულ, 

ტექსტუალურ,  აპოლოგიურ, სელექციურ თუ პრობლემურ მიდგომებში და ა.შ. 

    დღემდე  არსებული კვლევებით, ხელმისაწვდომ მასალებში    პასუხებს  ვერ ვპოულობთ. 

კითხვა კითხაზე ჩნდება. 

          ცივილიზაციები და კულტურები უდავოდ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, რუმინული    

მწერლობა და კულტურა ნაწილობრივ მაინც განსხვავდება იუდაური ან ევროპული 

მწერლობისა და  კულტურისაგან.  განსხვავებულობის სიდიადის წარმოჩენაში უდავოდ 

უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა ანთიმოზ ივერიელმა. სამშობლოდან მოწყვეტილმა 

ანთიმოზმა  ,,ვლახეთი აქცია ცენტრად, რომელიც მთელ საქრისტიანო აღმოსავლეთს 

წიგნებით კვებავდა’’. მას მუდმივად ახსოვს სამშობლო საქართველო და ვლახეთი.  რა არის 

მისთვის საქართველო-ივერია და რა არის მისთვის ვლახეთი.  ყოველ მის მიერ შექმნილ 

საღვთისმეტყველო ნააზრევი, საეკლესიო ნაგებობა, მოჩუქურთმებული კარედი, ტაძრის 

მოხატულობა, დიდაქეებსა თუ თავდასაცავ უსტარებს ამშვენებს მისი კალიგრაფიული 

კვეთილობით გამორჩეული ხელწერა ,,ანთიმოზ ივერიელი“. იგი ყველგან ამას იმეორებს, 
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თითქოსდა ეშინია გაორებისა.  ამავე დროს თავდადებით  იბრძვის ვლახეთის 

თავისუფლებისათვის.  

         მას, თავმოდრეკილს, მამხილებელი ქადაგებებით, ადამიანებისადმი თავმდაბლობითი 

პრეტენზიები გააჩნია. ეს მამხილებლობა არ არის ვინმესათვის ღირსების შემლახავი. მისი 

ნებისმიერი ქადაგება იწყება თავის თავის მხილებით, მრევლის წინაშე ცოდვების მონანიებით, 

რაც ქმნის ლოცვისა და სიმშვიდის განწყობილებას.  სამწყსო გრძნობს ყოველივე ამას, მათი 

მზერაც, სმენაც, გულიც გრძნობს ჭეშმარიტი მჭერმეტყველის ნაქადაგარს, განიცდის და 

სულის მზერა, უზენაესის, იესო ქრისტეს სიდიადისაკენ არის მიპყრობილი.  

          როდესაც ვაანალიზებთ  წმ. ანთიმოზ ივერიელის თხზულებებს,    მასში ვლინდება  წმ. 

ანთიმოზ ივერიელის სულიერი ავტოპორტრეტი. მხოლოდ ამ პროფილში წმ. ანთიმოზის 

განხილვა ვერ მოგვცემს მისეულ სრულ სურათს, რადგან მისი სასტამბო, საეკლესიო 

მშენებლობა, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური საქმიანობის განხილვის გარეშე ვერ შევქმნით 

ერთიან ხატს მისი სახის წარმოჩენად. 

        მას ახასიათებს თავისებური სტილი, ლაღი, ნათელი, მეტყველი- ხატოვანი ენა, სისადავე, 

აზრის მკაფიოდ და შთამბეჭდავად ჩამოყალიბება, ძირითადის წინ წამოწევა-

სახისმეტყველება, ანალიტიკური აზროვნება, სულიერი ამაღლება და მარადიული შიშით 

განმსჭვალვა, შიში შეუცნობელისა, რომელსაც  მივყავართ ღმერთამდე.  

 

4.4. სტატიები   დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

     

 

 

4.5. სტატიები   ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის  სათა-ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების  

რაოდენობა 

1 დემურ 

ჯალაღონია 

შალვა ნუცუბიძის 

ფენომენი 

 

ორთა ხუცესთა 

ნაშიერი შალვა 

ნუცუბიძე 130 

თსუ 5 გვ 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

 გასული საუკუნის 20-იან წლებში შალვა ნუცუბიძემ განაცხადა: ,,დასავლეთისადმი 

ინტელექტუალურ დამონებას ბოლო უნდა მოეღოს და ეს შესაძლებელი გახდება 

მხოლოდ მაშინ, როდესაც შიგნიდან დავძლევთ დასავლეთის აზროვნებას; უნდა 
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დამტკიცდეს, რომ საამისოდ არა მარტო ისტორიული, არამედ ფაქტიური საბუთებიც 

არსებობს”, ამის თქმას დიდი გამბედაობა და მასშტაბური გონება სჭირდებოდა. მან 

დასახული მისია ზედმიწევნით განახორციელა.  

          ეს ის დროა, როდესაც საქართველოში მოაზროვნეების, პროფესორების, 

ინტელექტუალების, ხელოვანების   გაუჩინარების ეპოქა იწყებოდა.  

          შალვა ნუცუბიძემ ყველაფერი იწვნია. მან ფილოსოფოსობის ისეთი გზა განვლო, 

რის დაძლევას დიდ მოაზროვნეთა შორის რჩეულნი თუ მოახერხებდნენ. იგი 

არაერთხელ შეურაცხყვეს სიცოცხლეში – დევნა და გარიყვა არ აცდა სიმართლის 

გზაზე მავალს. საბჭოთა იმპერია ფიზიკურად შეეხო, მაგრამ გონება და სული კი ვერ 

დაუთრგუნა ჭეშმარიტების მაძიებელს.  

           სიცოცხლეში ის არ დააფასეს, უნივერსიტეტიდან დევნილ ორატორს, 

აკადემიიდან გარიცხულს, ორგზის დაპატიმრებულს, უნივერსიტეტის დამაარსებელს    

უნივერსიტეტის იუბილეზე არც იწვევენ.    

          რუსთველოლოგს, რუსთაველის იუბილეზე დასწრების საშუალებას არ 

აძლევენ...  

          უნივერსიტეტიდანაც გაანთავისუფლეს. 

          ის იყო უშიშარი... 

          შალვა ნუცუბიძემ გაუძლო... ის გადარჩა...    

          რა იქნებოდა ქართული კულტურა, რომ არ ყოფილიყო შალვა ნუცუბიძე?  

          ბრძენთა ნათქვამია: ,,მეცნიერები მოციქულთა მემკვიდრენი არიანო“.  შალვა 

ნუცუბიძეც სამოციქულო საქმიანობას ეწეოდა - ამიტომაც მისი ანთებული ცოდნის 

ჩირაღდანი დღესაც ადამიანებს გზას უნათებს. რომელიც ,,ორთა ხუცესთა ნაშიერმა’' 

უფლისმიერი განგებულებით, თავდადებით და გონითი გამჭრიახობით მოიპოვა.  

          მან შესძლო მსოფლიო ასპარეზზე გაეტანა ქართული კულტურული ფენომენის 

და  ქართული გონითი სამყაროსათვის ორი უმნიშვნელოვანესი აზრი.   

         შალვა ნუცუბიძემ შეძლო მსოფლიოს ელაპარაკა მის მიერ ორ დიდ 

უმნიშვნელოვანეს აღმოჩენაზე. მან დაამტკიცა, რომ ცნობილი არეოპაგიტული 

წიგნების ავტორია მე-5 საუკუნის ქართველი მოღვაწე პეტრე იბერი. ხოლო 

აღმოსავლური რენესანსის თეორიის შექმნით კი, მან საკაცობრიო აზროვნებასა და 

კულტურულ-მეცნიერულ კვლევა-ძიებაში სრულიად ახალი სიტყვა თქვა; 

აღმოსავლური რენესანსი საუკუნეებით უსწრებს დასავლეთისას.  

          მან შექმნა  ქართული ფილოსოფიური სკოლა.  

           რაც უფრო უღრმავდებოდა იგი საკუთარ სულს და აზროვნების ფენომენს მით 

უფრო ძლიერი ხდებოდა. ის რჩეული იყო, რადგან განსაკუთრებული მისია დააკისრა 

განგებამ. მისთვის  ,,ადამიანი უსაზღვროდ მეტია ადამიანზე’’... და ეს ,,მეტა“ ანუ 

თავისთავად არსებული იყო მისი კვლევის საგანი. 

          ჯერ-ჯერობით მისი სულიერება დაფარულია და შემოქმედება სრულყოფილად 

არ არის გააზრებული. 

         პარადოქსებით აღსავსეა მისი ცხოვრება..... 

           მან მთელი თავისი ცხოვრება და მოღვაწეობა მიუძღვნა სრულყოფილებისკენ 

სვლას... ფილოსოფიაც არის მოძრაობა სრულყოფილებისკენ, ჭეშმარიტებისკენ, 

ღვთისკენ...  
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           ხშირად ცდილობდნენ შალვა ნუცუბიძის შეჩერებას, მაგრამ მის ,,ყალყზე 

დამდგარ გონებას" ვერაფერი დააკლეს,  ვერ შეაჩერეს.  

 

2 ლელა ალექსიძე ორფევსი და 

ორფიზმი მეოცე 

საუკუნეში: რაინერ 

მარია რილკე და 

გაბრიელ მარსელი 

ISBN 1987-894X 

 

ჰუმანიტარული 

კვლევები, 

წელიწდეული, 7, 

2016. რედ. ზ. 

სხირტლაძე 

თბილისი, თსუ 

2018 

11-36 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

          ნაშრომში განხილულია ორფიკული ტრადიციის აღქმა, ტრანსფორმაცია და 

ინტერპრეტაცია რაინერ მარია რილკესა და გაბრიელ მარსელის შემოქმედებებში. 

ორფიკული მოტივები და იდეები, იმ სახით როგორც ისინი განმარტეს რილკემ და 

მარსელმა, მიუხედავად ანტიკური თემებისადმი ამ ორი მოაზროვნის ინოვაციური 

მიდგომისა, ღრმად არის ფესვგადგმული ანტიკურ ბერძნულ და რომაულ ტრადიციაში. 

ტრადიციული ორფიკული თემები არსებით როლს ასრულებდნენ ორივე მოაზროვნის, 

პოეტი რილკესა და ფილოსოფოსი მარსელის შემოქმედებაში. მიუხედავად ამისა, მათი 

მიდგომა ორფიკული თემებისადმი ინოვაციური და თანამედროვე იყო.  

            ნაშრომში, ძირითადად, ყურადღება ეთმობა რილკესა და მარსელის შრომებში 

ორფიკული თემების იმ ასპექტებს, რომლებიც ახლაც ექსისტენციალურად 

მნიშვნელოვანია, რამდენადაც ისინი ხელს უწყობენ ჩვენში შინაგანი სიმშვიდისა და 

ერთიანობისკენ სწრაფვას, ისევე როგორც ჩვენს ჰარმონიულ თანაარსებობას სხვასთან: 

საგნებთან, სამყაროსთან, სიკვდილთან. ეს თემები და მათი აღქმა თავისებურად 

გვეხმარება, მოვახდინოთ ჩვენი სულიერი ძალების კონცენტრაცია ჩვენს შინაგან მე-ზე, 

იმისათვისაც, რომ გავხდეთ ‘ღია’ სამყაროს მრავალფეროვან და მრავალგაზომილებიან 

სივრცესთან მიმართებაში.სტატიას ერთვის ვრცელი რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. 

 

3 ლელა ალექსიძე ანტიკურობიდან 

რენესანსამდე: 

ფილოსოფოსის 

‘სიკვდილი’ 

ISBN 9789941182891 

ფილოსოფია და 

ლოგიკა. 

კონფერენციის 

მასალები. სავლე 

წერეთლის 

ფილოსოფიის 

ინსტიტუტი. 

რედ. თ. ცხადაძე 

თბილისი, 

ილიას 

სახელმწიფოი 

უნივერსიტეტი 

2017 (გამოიცა 

2018-ში) 

3-18 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

      სტატიაში განხილულია სიკვდილსა და ფილოსოფიას შორის მიმართება პლატონის 

ცნობილი განსაზღვრების საფუძველზე (ფილოსოფია როგორც სიკვდილისთვის 

მზადება, მისთვის ზრუნვა). ძირითადი ყურადღება ეთმობა სიკვდილის ორგვარ (და, 

ზოგიერთ შემთხვევაში, სამგვარ) გაგებას პლატონიზმში, რაც გულისხმობს 

ფილოსოფიასა და სიკვდილს (შესაბამისად, ფილოსოფიასა და სიცოცხლეს) შორის 

მიმართებათა განმარტებას, სულსა და სხეულს შორის ურთიერთმიმართებების ერთ-

ერთი ასპექტის წარმოჩენას, აგრეთვე ადამიანის შესაძლებლობებისა და 

თავისუფლებიუს საზღვრებში შეძლებისდაგვარად გარკვევას. ნაშრომში 
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გაანალიზებულია შესაბამისი ტექსტები პლატონის, პორფირიოსის, მიქაელ ფსელოსის 

თხზულებებიდან, აგრეთვე ამონიოს ერმისისა და იოანე სინელის შრომათა ქართული 

თარგმანების ფრაგმენტები და, გარდა ამისა, მოკლედ, ბიზანტიური ჰუმანიზმის და 

იტალიური და ფრანგული რენესანსის წარმომადგენლები (გეორგიოს გემისტოს 

პლეთონი, ჯოვანი პიკო დელა მირანდოლა, მიშელ დე მონტენი). 

      

4 აკაკი 

ყულიჯანიშვილი 

კლასიკური 

ესთეტიკის 

არაკლასიკური 

ინტერპრეტაცია 

 

ქ. ბათუმის 

უნივერსიტეტის 

შრომები 

 

ქ. ბათუმი 

 

 

 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

პოსტმოდერნული ესთეტიკის ძირითადი მახასიათებელია კლასიკური, ესთეტიკური 

პრინციპების არაკლასიკური ინტერპრეტაცია. თუ კლასიკური ესთეტიკის ძირითადი 

ესთეტიკური კატეგორიები იყო მშვენიერება, ამაღლებულობა, ფორმა და შინაარსი და ა.შ. 

პოსტმოდერნულ ესთეტიკაში ეს კატეგორიები ჩანაცვლებულია თამაშის , კომუნიკაციური 

სტრუქტურების, სხეულებრივის ,სექსუალურის, სიმულიაკრის და ა. შ. ცნებებით.  

 

 

5 ნინო 

თომაშვილი 

ჭეშმარიტების ცნება, 

როგორც 

სემანტიკური 

მიმართება ენასა და 

სამყაროს შორის. 

 

ფილოსოფიური 

ძიებანი ტ.23 

თბილისი  

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

ჭეშმარიტების ცნება, როგორც სემანტიკური მიმართება ენასა და სამყაროს შორის. 

      ნაშრომში განხილულია მეოცე საუკუნის ცნობილი ლოგიკოსების ი. ჰინტიკასა და ა. 

ტარსკის თვალსაზრისები ჭეშმარიტების შესახებ. ა. ტარსკიმ იკვლია ფორმალიზებულ 

ენაში ჭეშმარიტების ლოგიკური გაგება. ჭეშმარიტების ტარსკისეულ განსაზღვრებაში 

ჭეშმარიტების პრედიკატი გადატანილია ობიექტ-ენიდან მეტა-ენაში. ი. ჰინტიკა 

მიიჩნევდა, რომ ჭეშმარიტების არსის კვლევისას ტარსკის მთავარი ფილოსოფიური 

მიღწევა იყო ის, რომ მან დაასაბუთა ფორმალიზებული ენებისათვის ჭეშმარიტების 

განსაზღვრების ჩამოყალიბების შესაძლებელობა ძლიერ მეტა-ენაში. ხოლო ამ თეორიის 

სისუსტეს წარმოადგენდა უპასუხოდ დარჩენილი კითხვა, შეესაბამება თუ არა 

ჩვეულებრივი ენა ტარსკის თეორემის პირობებს. ჰინტიკას აზრით, რეალური 

მიზეზები, რის გამოც ტარსკი ეწინააღმდეგებოდა ჭეშმარიტების ცნების განსაზღვრებას 

ჩვეულებრივ ენაში ბუნებრივი ენის ღიაობასა და არარეგულარობაში მდგომარეობს. ეს 

ნიშნავს კონტექსტის მიმართ სემანტიკურ დამოუკიდებლობას. ასეთი 

დამოუკიდებლობა ბუნებრივი ენების სემანტიკაში ჰინტიკას  არარეალურად  მიაჩნდა.  

         ა. ტარსკისა და ი. ჰინტიკას მეცნიერული დისკუსია ფორმალიზებულ და ბუნებრივი 
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ენებთან  ჭეშმარიტების მიმართების შესახებ ამ ენათა სემანტიკის კვლევაში 

მნიშვნელოვან ნაბიჯს წარმოადგენდა.   

 

6 ანასტასია 

ზაქარიაძე 

რიჩარდ რორტი 

„ფილოსოფია და 

მომავალი“ 

ინგლისურიდან 

თარგმანი და 

კომენტარები. 

ფილოსოფიურ-

თეოლოგიური 

მიმოხილველი 

N7 

 

 

 

 

თბილისი თსუ 

გამომცემლობა,   

გვ. 278-289 

 

 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

ქართულ ენაზე პირველად ითარგმნა თანამედროვე ამერიკელი პოსტპრაგმატისტი და 

პოსტმოდერნისტი ფილოსოფოსის რიჩარდ რორტის ესე „ფილოსოფია და მომავალი“. 

თარგმანი აღჭუირვილია ვრცელი კომენტარებით. 

 

7 ანასტასია 

ზაქარიაძე 

„ჩვენ, 

ფილოსოფოსები“ 

ფილოსოფიურ-

თეოლოგიური 

მიმოხილველი 

N7 

თბილისი თსუ 

გამომცემლობა,   

გვ. 290-297. 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

“ჩვენ, ფილოსოფოსები”-ამ ფრაზას, თანამედროვეობის ერთერთი უდიდესი მოაზროვნე, 

რიჩარდ რორტი, მრავალჯერ იმეორებს თავის მცირე მოცულობის გამოსვლაში 

სტუდენტთა წინაშე, ბელგრადში. იგი ესაუბრება საკუთარ თავსა და საკუთარი ჰამქრის 

წევრებს. ესაა მონოლოგი ფილოსოფიისა და ფილოსოფოსის  ბედზე.  რას ნიშნავს იყო 

ფილოსოფოსი დღეს, სამყაროში, სადაც ახალი ენით საუბრობენ და სადაც ყველაფერს-

ტრადიციულს ყავლი გაუვიდა, დისკურსში, სადაც ტრადიციული ღირებულებები და 

მიდგომები, მათი გამოხატვის ენა მოძველებული და გაუგებარია. რა ამოცანის წინაშე 

დგას ფილოსოფოსი და რა ბედი ელის მას მომავალში? რა მიზანი უნდა ამოძრავებდეს 

მას? ნუთუ მართლა მეფე ლირის როლშია დღეს ფილოსოფოსი? ამ საკითხებს ეხება 

რორტი და მისი პასუხები კრიტიკულად არის გაანალიზებული სტატიაში. 

8 ვალერიან 

რამიშვილი 

რესენტიმენტი 

როგორც ადამიანის 

ყოფნის წესი, “ფი-

ლოსოფიურ-რელი-

გიური მიმომხი-

ლველი“ 

ფილოსოფიურ-

თეოლოგიური 

მიმოხილველი 

N7 

 

 

 

 

თბილისი თსუ 

გამომცემლობა,   

 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

       რესენტიმენტის ფენომენით დაინტერესება  განპირობებულია რამდენიმე 

ფენომენით: 

 XX საუკუნის აზროვნების ერთერთი მოტივით “ვიყოთ გულწრფელები” ანუ 

ვაღიარაოთ თუ როგორი ვართ სინამდვილეში და არ ვეძიოთ ან ამოვეფაროთ 

ადამიანის რელიგიური თუ სოციალურ-ანთროპოლოგიური იდეალს.  



19 
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 რესენტიმენტი ძირითადად ურბანული, კონკურენტული კულტურის და 

საზოგადოების თანმდევი მოვლენა და ელემენტია, 

 იგი საინტერესოა როგორც ადამიანის ყოფნის თვითგააზრების და 

თვითშეფასების  ფენომენი, 

 თანამედროვე ქართული რეალობა გვიბიძგებს გავიაზროთ ეს ფენომენი და 

შემოვიტანოთ საზოგადოების დისკურსის  ველში. 

როგორ უნდა განვასხვავოთ უსამართლობის წინააღმდეგ ბრძოლა, კამიუს 

მეტაფიზიკური მეამბოხეობა, როგორც რეალობასთან შეურიგებლობა, და რესენტიმენტი. 

მათ, ყველას საფუძვლად უდევს უკმაყოფილება საკუთარი მდგომარეობით და სამივე 

იბრძვის არსებული რეალობის წინააღმდეგ და აღმოჩნდა, რომ მრავალი ვითომ 

საზოგადოებრივად სამართლიანი, მისაღები ქცევის, მოქმედების უკან, რომლის მიზანია 

საზოგადოებრივად სასარგებლო თუ სასიკეთო შედეგი იმალება სწორედ ეს შური და 

ბოღმა.    

პირველად ნიცშემ გააცნობიერა, რომ ახალი საზოგადოებრივი სიტუაცია შეიცავდა 

მასობრივ საზოგადოებად და ძალაუფლებისათვის ბრძოლის საზოგადოებად ქცევის 

საშიშროებას და ახალ საზოგადოებრივ მდგომარეობაში გადასვლა დაინახა სწორედ 

ძალაუფლებისადმი ნების გაბატონებასა და საყოველთაოდ გავრცელებაში. ფეოდალური, 

იერარქიული და წოდებრივი საზოგადოების დასრულების შემდეგ ძალაუფლება 

ყველასათვის მისაწვდომი გახდა, ახალი ეპოქის ძირითადი ნიშანია “ნება 

ძალაუფლებისაკენ”, რადგან ეპოქამ ძალაუფლება ყველასათვის მისაწვდომი გახადა, 

ძალაუფლება იქცა ადამიანური შეჯიბრების უმთავრეს საგნად, ძალაუფლებისადმი ნება 

ადამიანის და საზოგადოების არსებობის წესად იქცა. ეს იწვევდა კონკურენციის, 

როგორც ცხოვრების წესის, ჩამოყალიბებას და გაბატონებას. დემოკრატიამ და 

თანასწორობამ ადამიანებს შორის კონკურენციის მიმართება დაამყარა. 

9 ნაპო 

კვარაცხელია 

შემეცნების თეორიის 

წარმოშობის 

წანამძღვრები 
 

 

,,ფილოსოფიურ 

ძიებანში"  

 XXIII 

თბილისი  

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

       გნოსეოლოგია, როგორც ფილოსოფიის უძველესი დარგი, თავისი განვითარებისა და 

მიღწეული შედეგების მიუხედავად, დღესაც აგრძელებს არსებობას ახალი იდეებისა და 

კონცეფციების წარმოშობითა და ტრადიციული საკვლევი პრობლემებისადმი 

ინოვაციური მიდგომებით.  თანამედროვე ფილოსოფთა მეცნიერული ინტერესის 

სფეროს კვლავაც წარმოადგენს შემეცნების თეორიის  ისეთი პრობლემები, 

როგორებიცაა: შემეცნების ბუნება (რაობა) და შემეცნების პროცესის პირობები და 

საფუძვლები; ცოდნის წყაროები და შემეცნების ობიექტი; შემეცნების სუბიექტი და 

მისი ქმედებები ცოდნის მისაღებად და სინამდვილის ენაში გამოსახატად; შემეცნების 

პროცესის შინაარსი, ფორმები და  კანონზომიერებები, ცოდნის განვითარება 

გრძნობადი და რაციონალური შემეცნებით და ამ განვითარების კანონზომიერებები; და 

ბოლოს, შემეცნების შედეგები, ჭეშმარიტება და მისი  წვდომის პრობლემები.  

 

 

10 ნაპო 

კვარაცხელია 

,,ფილოსოფიური 

აზროვნების რაცი-

ონალობა" 
 

,,ფილოსოფიურ 

ძიებანში"  

XXIII 

თბილისი  
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ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

     თანამედროვე მეცნიერების განსაკუთრებული ინტერესის ობიექტს ეპისტემოლოგია 

წარმოადგენს. დღეს მისი ძირითადი მახასიათებელი შემეცნების პრობლემების  

კონკრეტულ-მეცნიერული კვლევებისადმი ორიენტაციაა. მთელს მსოფლიოში ფართო 

გავრცელება ჰპოვა ევოლუციურმა ეპისტემოლოგიამ, რომლის მიხედვითაც შემეცნების 

პროცესის ანალიზი მიმდინარეობს ევოლუციის თანამედროვე თეორიის ბაზაზე.   

11 ნაპო 

კვარაცხელია 

ს. დანელია აზროვნე-

ბის სოკრატული 

მეთოდის შესახებ.  

 

ჟ. ქართველოლო-

გია N4  

 

თბილისი 30-35 გვ. 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

    ძველი ბერძნული ფილოსოფიის გამოჩენილი მკვლევარი სერგი დანელია სავსებით 

იზიარებს ფილოსოფიის ისტორიის ორ პერიოდად -წინასოკრატულ და სოკრატულ 

პერიოდებად დაყოფის თვალსაზრისს. 

  სოკრატეს მიერ შემუშავებული ირონიისა და მაიევტიკის მეთოდები, საბოლოოდ 

ადამიანის მიერ საკუთარი ყოფიერების თვითგაგებისა და ზნეობრივი 

თვითსრულყოფის უმაღლეს მიზანს ემსახურებ 

12 ნანა 

გულიაშვილი 

,,ერთი მითის 

სხვადასხვაგვარი 

ინტერპრეტაცია.“ 

 

  

 

 

სამეცნიერო 

კრებული - 

ფილოსოფიური 

ძიებანი  ტ. XXII. 

2018წ. 

თბილისი  

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

       ნაშრომში განხილულია მითი ოიდიპოს მეფის შესახებ. მითი განხილულია 

არისტოტელეს ფილოსოფიური კატეგორიები საფუძველზე. ასევე ზ. ფროიდის 

დამოკიდებულება ოიდიპოსთან დაკავშირებით და ერიხ ფრომის შეფასება სადაც ეპოქა 

და მითოსური კულტურა დომინირებს. 

 

13 ნანა 

გულიაშვილი 

ესთეტიზმი  და 

ესთეტიკა - 

ანტიკურობის 

კლასიკურ 

პერიოდში.  

კრებული- სერგი 

დანელია 130. 

 

მარტვილი (გადაცემულია 

დასაბეჭდად). 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

ნაშრომში განხილულია თანამედროვე გლობალურ სამყაროში მიმდინარე პროცესების 

გავლენა ესთეტიკაზე კონკრეტულად მშვენიერის პრობლემებზე . განხილულია 

აღმოსავლური და დასავლური ესთეტიკური მიმართებები. რამდენად ახდენენ ერთმანეთზე 

გავლენას და რა ადგილი უჭირავს მშვენიერს ხელოვნებასა და კულტურაში. 

14 ნანა 

გულიაშვილი 

,,მოდერნული 

იდეები ფრანც კაფკას 

შემოქმედებაში“. 

სამეცნიერო 

კრებული 

ფილოსოფიური 

თბილისი  (გადაცემულია 

დასაბეჭდად 
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ძიებანი  ტ.23 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

       წარმოდგენილია ფრანც კაფკას იდეები, რომელსაც ეპოქამ თავისი გავლენა იქონია და 

მოდერნიზმის სახელით დამკვიდრდა კულტურაში. განწირული, უთვისტომო, 

უსამშობლო, სასოწარკვეთილი  ადამიანის ცხოვრება ასახა რომანებში: პროცესი, 

ამერიკა, ციხე-სიმაგრე. სადაც მათი უაზრო ყოფა მთელი სიმძაფრით წარმოაჩინა. ეს კი 

საკუთარი ცხოვრებიდან და ეპოქიდან გამომდინარეობდა.  

 

 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის  ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების  

რაოდენობა 

 

 

    

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის  ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების  

რაოდენობა 

1     

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 
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ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

       კრებული წარმოადგენს ერთი ფილოსოფიური თემის გარშემო მსოფლიოს სხვადასხვა 

ქვეყნის სპეციალისტების სტატიების კრებულს. ეს თემა არის „პროტე ჰილე“, ანუ პირველი 

მატერია. კრებულის სათაურის მეორე ნაწილია „მატერიის ცნებების პლატონურ და 

არისტოტელურ ტრადიციაში“. კრებულის რედაქტორები არიან პალერმოს უნივერსიტეტის 

პროფესორი, ფილოსოფოსი ანდრეა ლე მოლი და თსუ პროფესორი, ლელა ალექსიძე. 

კრებული შედგება 9 სტატიისგან, შესავლისა და ბიბლიოგრაფიისგან. კრებული არის 

ინგლისურ ენაზე. შესავლის (რომელიც დამოუკიდებელ სტატიადაც შეიძლება მივიჩნიოთ, 

როგორც შესავლად მატერიის ანტიკურ გაგებაში) ავტორია ნიუ-იორკის (The New School of 

Social Research) პროფესორი დმიტრი ნიკულინი. სტატიების მიმდევრობა განსაზღვრულია 

საკვლევი თემების ქრონოლოგიური მიმდევრობით. პირველი სტატიის ავტორია ჯორჯო 

არმატო, რომელიც ეხება ოთხი ელემენტისა და ბერძნ. „ხორას“ („ადგილი“) გაგებას 

პლატონის „ტიმაიოსში“; მეორე სტატიის ავტორია ბეატრიც ბოსი. მისი სტატია ეხება 

ბედნიერების პლატონისეულ გაგებას, რომელიც გულისხმობს ნაზავსა და პროპორციას 

„ფილებოსის“ 61-67-ის მიხედვით; მესამე სტატიის ავტორია ჰელენ ლანგი. მისი თემაა 

ბუნებრივი საგნებისა და სხეულის გაგება „პირველი მატერიის“ გაგების კონტექსტში; 

მეოთხე სტატიის ავტორია მარცია სოარდი, რომელიც იკვლევს რეპროდუქციის 

არისტოტელესეულ თეორიას (მატერიის დედობრივ საწყისად გაგებას და „ჰიპოკეიმენონის“ 

(ანუ „ქვემდებარის“) ცნებას; მეხუთე სტატიის ავტორია ოლივიე დიუფო, რომლის კვლევის 

თემაა ტრანსმუტაციის თეორია და ერთ-ერთი ალქიმიური რეცეპტის დათარიღება; მეექვსე 

სტატიის ავტორია მიქაელ ვლადკა, რომელიც იკვლევს მატერიის, ადგილისა და უწესრიგო 

მოძრაობის ცნებებს საშუალო პლატონიზმსა და ნეოპლატონიზმში; მეშვიდე სტატიის 

ავტორია კრებულის თანა-გამომცემელი, ანდრეა ლე მოლი. მისი სტატიის თემაა მატერიის 

გაგების პრობლემა საშუალო პლატონიზმის ძირითად წარმომადგენელთან, ნუმენიოს 

აპამეელთან; მერვე სტატიის ავტორია კრებულის თანა-გამომცემელი ლელა ალექსიძე, 

რომელიც იკვლევს მატერიის საკითხს იოანე პეტრიწის კომენტარში პროკლეს „თეოლოგიის 

საფუძვლებზე“; და ბოლოს, უკანასკნელი, მეცხრე სტატიის ავტორია სალვატორე 

კარანანტე, რომელიც იკვლევს ინტელიგიბილური მატერიის პლოტინისეული გაგების 

გამოძახილს ჯორდანო ბრუნოს ნაშრომში „მიზეზის, საწყისისა და ერთის შესახებ“. 
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მამუკა დოლიძე კოსმიური ჰარმონია, 

სიცოცხლის 

წარმოშობა და 

ადამიანის 

ცნობიერება 

ჟურნალი “ანალექტა 

ჰუსერლიანა” ტ. 121 

მსოფლიო 

ფენომენოლოგიის 

ინსტიტუტი, 

ჰანოვერი აშშ, 

გამომცემლობა 

“სპრინგერი” გვ. 141- 

152. 
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ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

სტატიაში განხილულია სიცოცხლისა და ადამიანის ცნობიერების წარმოშობა, როგორც 

კოსმიური წესრიგის რეალიზაციის ფაქტი. ამ თვალსაზრისით, სიცოცხლის ფანომენი 

სცილდება ორგანული მატერიის  ფარგლებს და მთელ უნივერსუმს მოიცავს. უნივერსუმი 

ცოცხალი ორგანიზმია, რომლის გეომეტრიული სტრუქტურა და თვითრეფლექსირებადი 

წესრიგი ადამიანის  ცნობიერების  წარმოშობის წინაპირობას შეადგენს. სტატიაში გაშლილი 

და განვითარებულია ეს  ძირითადი იდეები. 

 

3 

 

დემურ ჯალაღონია İnsan ve Doğa 

ადამიანის და ბუნების 

მიმართების 

თავისებურებანი 

(თურქულად) 

 

კრებული 

საკონფერენციო 

მასალებში 

 

ქ. იზმითის  

(თურქეთი) 

უნივერსიტეტის 

მასალები 2018წ. 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

  ადამიანი მუდმივად ეძებდა საყრდენს. ჩვენი საუკუნე ესაა მღელვარე ეპოქა- საყრდენი 

მორღვეულია, ადამიანები ვეძებთ ხსნას-მუდმივად ახალ გზას.    

    პირველი: გზა, რომელიც ადამიანმა აირჩია, იყო პოლიტიკური თავისუფლების 

მოპოვებისთვის ბრძოლა-სამყარო არ გაუმჯობესებულა. 

     მეორე:  გზა, როდესაც ადამიანები დიდ იმედებს ამყარებდნენ იყო განათლება, ,,ცოდნა 

ძალაა’’.  მართლაცდა გადადგმულია დიდი ნაბიჯები წინ მეცნიერებაში , ტექნიკაში, 

მაგრამ ,,ამავე დროს უზარმაზარი ნაბიჯები გადადგმულია უკან სულიერებაში, 

რწმენაში,ზნეობაში და ასევე მოხდა დიდი დაპირისპირება- ბუნებასთან.  

     მესამე:   ყველაზე მაცდუნებელი გზაა, ცხოვრების მაღალი სტანდარტების მიღწევა -

სწრაფვა ფუფუნებისაკენ, შედეგად ვღებულობ გაუცხოვებას. ვიწყებ ხეტიალს და ვეძებთ 

ჩვენს თავს.  

     ადამიანმა მიაღწია წარმოუდგენელ დონეს, მაგრამ მათ არ შორდება ,,გაურკვევლობის 

განცდა’’...ის ისევ ძიებაშია. დაკარგულის ძიებაში... 

     ძიება გზაა ფილოსოფიისაკენ, რადგან ადამიანი და ბუნება დაუცილებადია,  მომავალში 

მათი დაპირისპირების შედეგი უფრო მკვეთრად გამოვლინდება. 

     ადამიანი და ბუნება ჩვენთვის ყველაზე  ახლოა, ნაცნობია, მაგრამ ასევე ადამიანი და 

ბუნება ძალზედ უცნობია, ამიტომაც არსებობს ანტიკურობიდან დღემდე მარადიული 

კითხვა რა არის ადამიანი? რა არის ბუნება…  

   თითქმის ყველა ფილოსოფოს უკვლევია ადამიანის არსი, მისი ყოფიერება, მაგრამ 

კვლევისადმი ინტერესი არადა  არ ნელდება.  ადამიანი მხოლოდ ცოცხალი არსება კი არ 

არის, მსგავსად მცენარისა, მხოლოდ სულის მქონე კი არარის მსგავსად ცხოველისა, არამედ 

ის არის გონითი არსება. გონი არის უნარი საკუთარი თავის დავიწყებისა და ამ გზით 

საგანში ჩაძირვისა, როგორც უნარი სრული ტრანცენდენციისა.  გონი ადამიანის ცხოვრების 

მნიშვნელოვანი სფეროა, გონის გამოვლენა ხდება ეთიკურში, როგორც სინდისი. რა არის 

სინდისი? - ,,ღვთაების ხმა ჩემში”,  ,,შინაგანი მსაჯული”, ,,ჩემში არსებული ღვთიური ნების 

ორგანო”. ეს ყველაფერი ადამიანშია, ეს ჩემშია. სინდისი ჩემი ,,ზე-მეა”-რომელიც მიჩვენებს 

სწორ გზას.  

    ბერძნულად ,,ბუნებას’’ physis ჰქვია. Fფიუსისის შემსწავლელ მეცნიერებას ფიზიკას 

უწოდებენ. Aარისტოტელე ,,ფიზიკას’’ განსაზღვრავს, როგორც მოძღვრებას იმ არსებულთა 
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შესახებ, რომლებსაც მოძრაობის დასაბამი თავიანთ თავშივე აქვთ. 

  ,,ბუნება’’ აღნიშნავს არა საგანთა რაღაცნაირ ერთობლიობას, არამედ შინაგან ძალად, 

რომელიც ყოველ არსებულში ძევს და არსებულს აქცევს იმად, რაც ის არის. 

  ,,ფიუსის’’-ის არსება გაცხადებულია იქ, სადაც დაიწყო ძირეული აზროვნება; სადაც აზრმა 

თავი ანება ,,გარეთ ხეტიალს’’ და მიუბრუნდა თავის თავს. ე. ი. საკუთარ სიღრმეში ჩაიხედა 

და ფესვებს ჩაუღრმავდა. ძირეული მოაზროვნე  საკუთარ სიღრმეში იხედება.   საწყისური 

მოაზროვნე იმის სიახლოვეს ცხოვრობს, რასაც ჩვენ დღეს მეტაფიზიკურს ვუწოდებთ. 

      ადამიანის მაძიებელი გონება ვლინდება   თავისუფლებაში, რადგან ის მუდმივი 

არჩევანის ან-ანის წინაშე  დგას.  თავისუფლება ზოგჯერ ნებაზე უცაბედად გაშვებული 

მხეცივით შიშს იწვევს. ამ ,,მხეცით” შეშინებული ფილოსოფოსები მის ისევ გალიაში 

შეგდებას, თავისუფლებაზე უარის თქმას ცდილობდნენ. უარის თქმა თავისუფლებაზე არ 

არის შესაძლებელი-უმჯობესია მასთან ,,საერთო ენის” გამონახვა. 

      

4 

 

აკაკი 

ყულიჯანიშვილი 

ქსელური კულტურა - 

ცოდნა ძალაუფლება. 

 

კრებული 

საკონფერენციო 

მასალები 

 

(ქ. იზმითის უნი-

ვერსიტეტის შრომები. 

თურქულ ენაზე) 

 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

     ნაშრომში განხილულია თანამედროვე გლობალურ სამყაროში მიმდინარე პროცესების 

გავლენა ესთეტიკაზე კონკრეტულად მშვენიერის პრობლემებზე . განხილულია აღმოსავლური 

და დასავლური ესთეტიკური მიმართებები. რამდენად ახდენენ ერთმანეთზე გავლენას და რა 

ადგილი უჭირავს მშვენიერს ხელოვნებასა და კულტურაში. 
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ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

       სტატიაში განხილულია მატერიის გაგება იოანე პეტრიწის კომენტარში პროკლეს 

„თეოლოგიის საფუძვლებზე“. სტატია შედგება შესავლისგან, რომელიც შეიცავს ზოგად 

ინფორმაციას პროკლეს „თეოლოგიის საფუძვლებსა“ და მატერიის მისეულ გაგებაზე, 

კერძოდ, მის ანტიკურ წყაროებზე. განსაზღვრულია სტატიის ძირითადი მიზანი: ესაა, 

უპირველეს ყოვლისა, „პირველი მატერიის“ გაგების ანალიზი პეტრიწის ფილოსოფიაში. 

სტატიის პირველი პარაგრაფი ეძღვნება უზენაეს ერთზე (და არა გონებაზე ან სულზე) 

მატერიის ცალსახა დამოკიდებულების თემას პეტრიწის ფილოსოფიაში; განხილულია 

საკითხი, თუ როგორ შეიძლება გავიგოთ ეს დამოკიდებულება, კერძოდ ის, რომ უზენაესი 

ერთიც ერთია და მატერიაც ერთგვარად ერთია; მეორე პარაგრაფში განხილულია 

პეტრიწისეული გაგება მატერიაზე, რომელიც გულისხმობს მის მუდმივ ცვალებადობას და 

ვერ-შემეცნებადობას, რისი პირველადი წყარო პლატონის „ტიმაიოსია“; მესამე პარაგრაფში 

განხილულია საკითხი, შეიძლება თუ არა, პეტრიწის გაგებით, დემიურგი მივიჩნიოთ 

მატერიის შემოქმედად (ამ კითხვაზე უარყოფითი პასუხია გაცემული); მეოთხე პარაგრაფი 

ეძღვნება საკითხს, შეიძლება თუ არა (ან უნდა თუ არა) მივიჩნიოთ მატერია, პეტრიწის 

აზრით, თეოლოგიის საკვლევ საგნად (ამ კითხვაზე დადებითი პასუხია გაცემული, იმ 

შემთხვევაში, თუ ვიხილავთ მატერიის ზოგად ასპექტებს, და არა მატერიას სხეულთან 

ერთობლიობაში); მეხუთე პარაგრაფის თემაა მატერია და ბოროტება, მათ შორის 

ურთიერთმიმართება, აგრეთვე ის, თუ რა როლს თამაშობს მატერია თავისუფლებისა და 

აუცილებლობის, განგებისა და ბედისწერის, იგივეობისა და სხვაობის დიალექტიკაში; 

მეექვსე პარაგრაფში განხილულია მატერიის, როგორც არ-არსის ასპექტი, აგრეთვე საკითხი, 

არის თუ არა უზენაესი ერთი მისი შემოქმედი; და ბოლოს, მეშვიდე პარაგრაფი 

წარმოადგენს ზოგად დასკვნას მატერიის პეტრიწისეული გაგებისა, რომელიც ამ საკითხში, 

ძირითადად, პლატონს, არისტოტელესა და ნეოპლატონურ ტრადიციას მისდევს. 
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ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

 

2. სტატიის სახელწოდებაა „უზენაესი ერთი: მისი ტრანსცენდენტობა და მისი კატაფატიკური 

მახასიათებლები იოანე პეტრიწის ფილოსოფიაში“ (ინგლისურ ენაზე. სტატიის მიზანია, 

პეტრიწის ფილოსოფიაში პირველსაწყისის ანალიზი და იმის გარკვევა, თუ როგორ 

წარმოადგენს უზენაესი ერთი, ერთი მხრივ, სრულიად ტრანსცენდენტურ საწყისს, ხოლო 

მეორე მხრივ, როგორ არის ის ყველაფრის მიზეზი; განხილულია ერთის ის დადებითი 

(კატაფატიკური) მახასიათებლები, რომლებიც განუყოფელია ერთის ზე-არსებისგან: ერთის 

მიზეზოვნება, ნება და განგებითი ძალა. ეს კატაფატიკური მახასიათებლები განეკუთვნება 

ერთის თვითობას, ისინი არ წარმოადგენენ მის გარეშე მახასიათებლებსა და ატრიბუტებს. 

ისევე როგორც გვიანანტიკურ ფილოსოფიაში, კერძოდ, დამასკიოსთან, ერთის, ერთი მხრივ, 

ტრანსცენდენტობა, ხოლო მეორე მხრივ ის ფაქტი, რომ ეს ერთი ყველაფრის მიზეზია, 

პეტრიწის მხრიდანაც ამ წინააღმდეგობის დაძლევასა და ერთის ამ ორ ასპექტს შორის 

ჰარმონიული თანხმობის ჩვენებას მოითხოვდა. სტატიაში განხილულია ის გზები, რომლებიც 

პეტრიწმა აღნიშნული წინააღმდეგობის გადასალახად გადადგა. ეს არის, ჯერ ერთი, 

ონტოლოგიურ იერარქიაში ძალიან ფრთხილად ე.წ. „მეორე ერთის“ შემოტანა, რომელიც 

წარმოადგენს ტრანსცენდენტური ერთის მეორე ასპექტს, ანუ მის იმ მხარეს, რომლითაც 

უზენაესი საწყისი ქმნადობისკენ არის მიმართული; ამგვარი „ერთი“ მედიატორია ერთის 

ტრანსცენდენტურ აპსექტსა და მის შემოქმედებით ძალას შორის; მეორეც, მოხდა გაიგივება 

უზენაესი ერთის შემოქმედებითი ასპექტისა ძე-ლოგოსთან და, აგრეთვე, მესამეც, პლატონის 

დემიურგთან. აღნიშნული თემები სტატიაში ანტიკური ნეოპლატონიზმის კონტექსტშია 

განხილული. 
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         3. ანტიკურობაში, ფილოსოფიის საწყის ეტაპზე,  პირველ პერიოდში,  ადამიანის 

მცდელობაა ახსნას უნივერსუმი, რომელშიც ის ცხოვრობს, წვდეს კოსმოსის 

საიდუმლოებას-ბუნებას.    ბერძნულად ,,ბუნებას’’ physis ჰქვია. Fფიუსისის შემსწავლელ 

მეცნიერებას ფიზიკას უწოდებენ. Aარისტოტელე ,,ფიზიკას’’ განსაზღვრავს, როგორც 

მოძღვრებას იმ არსებულთა შესახებ, რომლებსაც მოძრაობის დასაბამი თავიანთ თავშივე 

აქვთ.   

          ანტიკურობაში მეორე პერიოდს შეიძლება ეწოდოს პრაქტიკული (ეთიკური და 

პოლიტიკური), ესაა უმნიშვნელოვანესი პერიოდი, როდესაც  მიმდინარეობს თავად 

ადამიანის მიკროკოსმოსის, მისი ადგილის, სხვა ადამიანისადმი მისი მიმართების 

დადგენა. იწყება ახალი სააზროვნო კონცეპტების წინა პლანზე წამოწევა.  

          პირველად  სოკრატემ ცადა     ,,ფიუსის’’-კენ მომზირალი გონება ადამიანის კვლევისაკენ 

მიემართა.     მისი უმთავრესი კითხვაა იყო, ვინ ვარ მე და რა არის ადამიანი.  

      უცნაურმა ფილოსოფოსმა დიოგენე ლაერტელმა, კასრიდან დაიწყო ,,პოლისური 

ცხოვრება’’. დიოგენი აარსებს ახალი ადამიანის სახეს ,,ფასეულობათა გადაფასებით’’, 
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რომელიც არ სცნობს ნივთებს, ზედმეტად მიაჩნია ისინი.     კასრი მის მიერ შექმნილი   

,,ახალი სახელმწიფოა“,   მას სურს ბუნებრივი გარემოს შექმნა -ესაა თითქოსდა  

ძალაუფლებიდან გაქცევა. 

          პლატონმა გაანალიზა ადამიანის სულის თვისებები. nous-ი, რომელიც ადამიანს 

ცხოველისაგან განსხვავებით გააჩნია,   აზროვნებისა და თავისი ქმედების  წინასწარი 

უნარი. მეორე მხრივ, მას ვაჟკაცური ქცევაც ძალუძს, უმართებულო ქცევის დანახვისას კი 

იგივე სულიერი წყარო სამართლიანი რისხვის გძრნობას აღუძრავს. ამას ბერძნები thymos-ს  

უწოდებენ.  ადამიანის მესამე თვისებაა ესაა მისწრაფება მატერიალური ქონების  მოხვეჭისა 

და ფიზიკური დაკმაყოფელებისაკენ. აქ იკვეთება ძალაუფლების ახალი ფენომენოლოგია. 

მან ადამიანის სრულყოფილების  საზღვრები გამოიკვლია. იგი ცდილობს მოახერხოს 

გასვლა ადამიანური საზღვრებიდან, რათა სახელმწიფოს იდეალური მოდელი დააფუძნოს. 

მან კარგად უწყის, აქ ამ პოლისში ეს შეუძლებელია,  მაგრამ  შესაძლებელია მისი 

გაუმჯობესება, თუ გაქვს სიკეთის, სამართლიანობის და თავისუფლების წვდომის უნარი. 

          სწორედ  პოლიტიკაში პლატონის მიზანი იყო, ბრძნული პოლიტიკა გაემეფებინა არა 

მხოლოდ ათენში, არამედ არც თუ გონივრულად მართულ მთელ ელინურ სამყაროში. 

ბრძნული მართვის მისაღწევად პლატონს მხოლოდ ორი გზა ეგულებოდა: ან 

ფილოსოფოსებს უნდა ემართათ სახელმწიფო, ან მართველები უნდა დაუფლებოდნენ 

ფილოსოფიურ ცოდნას.  

         არისტოტელე  გაიაზრა თავისი მასწავლებლის და წინამორბედების ნააზრევი და   

შეეცადა ადამიანი სრულიად ახლებურად დაენახა. მან  მოგვცა   ადამიანის   დეფინიცია,  რომ 

ადამიანი არის ,,Zoon politicon‘‘-ი. ეს შეიძლება ითარგმნოს როგორც ,,ადამიანი არის 

პოლიტიკური ცხოველი”, ან როგორც ,,ადამიანი არის სოციალური ცხოველი”. თითქოსდა 

მას სურს გაემიჯნოს ყველას და აქ პოლისში დააფუძნოს ადამიანი. 

        სიტყვები ,,სოციალური” და ,,პოლიტიკური” წარმოადგენენ ერთგვარ სინონიმებს. 

სიტყვა ,,social”(სოციალური) არის ბერძნული politice-ს ეკვივალენტი. 

      ყველა სხვა არსებისაგან განსხვავებით, მხოლოდ ადამიანი ეწევა ცხოვრების პოლისურ, 

სახელმწიფოებრივ წესს. ვინაიდან მას შეუძლია იცხოვროს სამოქალაქო ან პოლიტიკურ 

საზოგადოებაში.             

       პოლიტიკა ეს არის ადამიანური საქმიანობის უმაღლესი ფორმა, რამდენადაც მისი 

მეშვეობით ადამიანურ ურთიერთობებში ყალიბდება სამართლიანობა და საერთო სიკეთე.  

       ადამიანს ,,ღირსეული ცხოვრება“ შეუძლია მხოლოდ იმ საზოგადოებაში, სადაც 

პოლიტიკაა. Pპოლიტიკა  არისტოტელესთან წარმოდგება უპირატესად ეთიკური 

ასპექტით: პოლიტიკა ისაა, რაც უკავშირდება ,,სამართლიან საზოგადოებას“ 

       ამდენად, პოლიტიკა არის საერთო სიკეთის მოსაპოვებლი საქმიანობა. ადამიანის გარდა 

არსებობენ ცხოველები, რომლებიც აგრეთვე არიან სოციალურნი, მაგრამ მათ შორის არ 

მოიძებნება ისეთი, რომელიც ცხოვრობდეს პოლიტიკური ცხოვრებით. პოლიტიკური 

ცხოვრება არ არსებობს არსად, გარდა ადამიანის სახეობისა.   

       ყველა სხვა არსებისაგან განსხვავებით, მხოლოდ ადამიანი ეწევა ცხოვრების პოლისურ, 

სახელმწიფოებრივ წესს. ვინაიდან მას შეუძლია იცხოვროს სამოქალაქო ან პოლიტიკურ 

საზოგადოებაში. ეს არის სრულიად ახლი დეფინიცია ადამიანისა, რომელზედაც 

დაფუძნდება მომავალი პოლიტიკურ-ფილოსოფიური დისკურსი. 
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4 ირაკლი 

ბრაჭული 

Plato and 

ontological 

diference,  

პლატონის ფილოსოფია 

ინტერდისციპლინარუ

ლ კონტექსტში 

პროგრამა "ლოგოსი", 

თბილისი,  

15-17 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

         თანამედროვე პოსტმოდერნური ფილოსოფია ( ჟ. დელეზი, მ. ფუკო და ა.შ ) ცდილობს 

პლატონური ონტოლოგიის დამხობას. პლატონური ონტოლოგია აგებულია ორიგინალის 

(პარადიგმის, იდეის) და მისი კოპიოს მოდელზე. აქ იდეალია ორიგინალთან კოპიოს 

იდენტობა. ამისგან კარდინალურად განსხვავებულია უახლესი ტენდენციები 

ონტოლოგიაში, რომელიც წინ წამოწევს სინგულარულ ხდომილებებს, ქაოსის ღია 

ნაპრალიდან ნატყორცნ მოვლენებს, მარადიული კვლავდაბრუნების ერთეულ 

შესაძლებლობებს, შემთხვევის, კონცეტისა და რევერსიის რეზონანსულ მომენტებს და 

თავისუფლების ახლებურ პერსპექტივებს. 

           

5 

 

 

ანასტასია 

ზაქარიაძე 

St. Anthim the 

Iberian: Reflections 

on Platonian Ethics  

proceedings of 

international conference” 
Plato’s Philosophy in 
Interdisci-plinary 

Context”.. 

 P.91-92 

ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ  ენაზე) 

პლატონის ეთიკური რეფლექსია მორალის გამოვლენის სოციალურსა და პოლიტიკურის 

განზომილებას სცილდება და  ლოგიკური, ეპისტემოლოგიური და მეტაფიზიკური 

წინაპირობების ინტერესიც ერთვება.  თუმცა ეთიკური პრობლემებით დაინტერესება არ 

არის ცენტრალური, გაშუალებულია, ანდა საერთოდაც არ გვხვდება.  თავს იყრის ერთი 

საკითხის გარკვევაში. პლატონის ეთიკური მედიტაციები წმინდა ანთიმოზ ივერიელის 

მიერ გაიაზრება თავისებურ კონცეპტში, რომელსაც განმანათლებლობის  თეოლოგიის  

ერთერთ საინტერესო ვერსიად შეიძლება ჩაითვალოს. 

 

 

 

 

6. სამეცნიერო   ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და   ადგილი 

1 

 

 

დემურ ჯალაღონია სიბრძნისაკენ  მიმავალი გზის 

ძიება (შალვა ნუცუბიძე-

ფილოსოფია და სიბრძნე)   

საერთაშორისო კონფერენცია ,  

შალვა ნუცუბიძე -130 

14-15 დეკემბერი 2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

           შალვა ნუცუბიძემ მეცნიერული კვლევა-ძიებისათვის კარგად მოფიქრებული გეგმა 

დასახა. 1922 წელს ქვეყნდება მისი „ალეთოლოგიის საფუძვლები“, ნაწ. I, ჭეშმარიტების 
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პრობლემა. 1926 წელს გერმანიაში გამოქვეყნდა Wahrheit und Eikenntnisstruktur, Erste 

Einleitung in den Aletheologischen Realismus”, Berlin unda Leipzig, 1926. (ჭეშმარიტება და 

შემეცნების სტრუქტურა, პირველი - შესავალი ალეთეოლოგიურ რეალიზმში), ხოლო 1931 

წელს გამოვიდა Philosophie und Weisheit, Specielle Einleitung in die Aletheologie, Berlin und 

Königsberg, 1931 („ფილოსოფია და სიბრძნე, სპეციალური შესავალი ალეთეოლოგიაში“).  

         შ. ნუცუბიძის მიხედვით „ალეთოლოგიური რეალიზმი“, ე.ი. მისი ორიგინალური 

ნააზრევი, რომელიც ამ სახელწოდებით არის ცნობილი. ჭეშმარიტება თავისთავად 

წინააღმდეგობათა სფეროს მიღმა მდებარეა და ლოგიკურ კანონებს არ ემორჩილება. მას არ 

გააჩნია არავითარი შინაარსი და არის ამგვარად არსებობა (ამგვარად არსი). „ჭეშმარიტება 

თავის თავად“ შეუძლებელია ლოგიკური ფორმით, მსჯელობით იქნას გამოთქმული. 

როგორც ნუცუბიძე წერს: ჩვენ მას ვწვდებით „თეორიით“ „ჭვრეტით“ (ხედვით). „თეორია“ 

„ჭვრეტა“  აქ არ წარმოადგენს ინტუიციას.  

        შალვა ნუცუბიძე ანსხვავებს ცნებებს „არსი“ (sein),  „ამგვარად არსი“ (so-sein), და 

„არსებულზე მეტი“  (Mehr als sein). 

        არსი არ არის ჭეშმარიტება თავის თავად, რადგან ჭეშმარიტება არსის „ამგვარად არსში“, 

ამგვარად არესებობაში მდგომარეობს. ხოლო „ამგვარად არსებული“ არსზე მეტია, ის არის 

Mehr als sein და ეს „მეტობაა“, რომ არსს გარკვეულობას აძლევს. 

     არსის ორი მომენტი, „ამგვარად არსი“ და „არსებულზე მეტი“ გადადის ერთმანეთში და 

წარმოადგენენ არსის ბუნების დიალექტიკურ წინააღმდეგობას, რომელიც შეუძლებელია 

დაძლეულ იქნას ლოგიკურის სფეროში და საჭიროა მისი ახსნისათვის გაგების ახალი 

ალეთოლოგიური გზის დასახვა. 

 

2  

 

 

დემურ ჯალაღონია ადამიანის და ბუნების 

მიმართების თავისებურებანი 

 

საერთაშორისო კონფერენცია  

და ვორქშოპი-„განათლება 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნების სფეროში - 

ტრადიცია და თანამედროვე 

პრობლემატიკა“. 22-23 მარტი, 

2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

3 

 

ლელა ალექსიძე განგება, ბედისწერა, ჩვენ: 

ნეოპლატონური პარადიგმები 

პეტრიწთან და პლეთონთან 

12 დეკემბერი 2018, თბილისი, 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

     მოხსენების მიზანი იყო, განგების (ბერძნ. „პრონოია“) და ბედისწერის (ბერძნ. 

„ჰეიმარმენე“) ურთიერთმიმართების გაგების კვლევა შუა საუკუნეების ორი პლატონიკოსი 

ფილოსოფოსის, იოანე პეტრიწისა და ბიზანტიელი ჰუმანისტის გეორგიოს გემისტოს 

პლეთონის შემოქმედებაში. ორივე ფილოსოფოსის შემთხვევაში დიდია ანტიკური 

ნეოპლატონიზმის გავლენა, განსაკუთრებით პროკლესი. ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა 

პლეთონის თავისებურება - განგების მისეული გაგების უფრო დეტერმინისტული (ამ მხრივ 

ის, გარკვეულწილად, სტოელებს ჰგავს) ხასიათი, ვიდრე ეს ნეოპლატონიკოსებთან და, 
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შესაბამისად, პეტრიწთანაც იყო. პლეთონის ფილოსოფიის ეს თავისებურება მის 

მეტაფიზიკისა და პოლიტიკურ პროექტებს შეესაბამება. მოხსენების სტატიის სახით 

გამოქვეყნება (კონფერენციის სხვა მოხსენებებთან ერთად) გათვალისწინებულია 2019 წელს. 

4 

 

 

აკაკი ყულიჯანიშვილი თანამედროვე ხელოვნება 

მულტიკულტურულ 

გარემოში 

კლასიკური ესთეტიკის 

არაკლასიკური 

ინტერპრეტაცია 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

პოსტმოდერნული ესთეტიკის ძირითადი მახასიათებელია კლასიკური, ესთეტიკური 

პრინციპების არაკლასიკური ინტერპრეტაცია. თუ კლასიკური ესთეტიკის ძირითადი 

ესთეტიკური კატეგორიები იყო მშვენიერება, ამაღლებულობა, ფორმა და შინაარსი და ა.შ. 

პოსტმოდერნულ ესთეტიკაში ეს კატეგორიები ჩანაცვლებულია თამაშის , კომუნიკაციური 

სტრუქტურების, სხეულებრივის ,სექსუალურის, სიმულიაკრის და ა. შ. ცნებებით.  

 

5 

 

აკაკი ყულიჯანიშვილი მულტიკულტურული გარემო 

და კულტურის პოლიტიკა 

თსუ 100 საიუბილეო კონფე-

რენცია თბილისი თსუ 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

    თანამედროვე სწრაფადცვალებად სამყაროში ყალიბდება მულტიკულტურული გარემო. 

ერთ ტოპოსში უწევთ თანაარსებობა განსხვავებულ კულტურებს. რაც თავის მხრივ იწვევს 

ღირებულებათა შფოთს და კონფლიქტებს. არსებული ვითარება მცირე ერებს აყენებს 

ექსისტენციალური არჩევანის წინაშე. თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად შესამუშავებელია 

ახლებური კულტურის პოლიტიკა. 

 

6 

 

 

აკაკი ყულიჯანიშვილი იუნესკოს ფილოსოფიის 

დღისადმი მიძღვნილი 

თბილისი. თსუ 

 

ჰერმენევტიკის 

განსხვავებული სტრატეგიები 

 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

      მოხსენებაში ხაზგასმული იყო ოთხი დიდი ჰერმენევტიკოსის: შლაიერმახერის, დილთაის, 

ჰაიდეგერისა და გადამერის თეორიათა შეპირისპირებითი ანალიზი და ნაჩვენებია მათი 

განსხვავებული სტრატეგიები. 

 

7 

 

ირაკლი ბრაჭული პლატონი და ონტოლოგიური 

დიფერენცი   

პლატონის ფილოსოფია 

ინტერდისციპლინარულ 

კონტექსტში2018, 28-30 მაისი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
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გამოქვეყნებულა) 

       თვითონ პლატონის ტექსტებშივე შეიძლება იქნეს გამოვლენილი იდეების თეორიის 

გავრცელებული ინტერპრეტაციის დესტრუქციის შესაძლებლობები. ეს ეხება როგორც 

პლატონისეული ტექსტების დრამულ-დიალოგურ ხასიათს, ასევე მონაწილე 

კონცეპტუალურ ფიგურათა დინამიკასა და ღია ფინალის ფაბულას. თანამედროვე 

პოსტმოდერნური ფილოსოფია ( ჟ. დელეზი, მ. ფუკო და ა.შ ) ცდილობს პლატონური 

ონტოლოგიის დამხობას. პლატონური ონტოლოგია აგებულია ორიგინალის (პარადიგმის, 

იდეის) და მისი კოპიოს მოდელზე. აქ იდეალია ორიგინალთან კოპიოს იდენტობა. ამისგან 

კარდინალურად განსხვავებულია უახლესი ტენდენციები ონტოლოგიაში, რომელიც წინ 

წამოწევს სინგულარულ ხდომილებებს, ქაოსის ღია ნაპრალიდან ნატყორცნ მოვლენებს, 

მარადიული კვლავდაბრუნების ერთეულ შესაძლებლობებს, შემთხვევის, კონცეტისა და 

რევერსიის რეზონანსულ მომენტებს და თავისუფლების ახლებურ პერსპექტივებს. 

8 

 

ირაკლი ბრაჭული აღმოსავლური ქრისტიანობის 

კვალი ფილოსოფიურ 

ჰერმენვტიკაში   

საქართველოს სამოციქულო 

მართლმადიდებელი 

ეკლესიის ავტოკეფალური 

მმართველობის აღდგენის 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო კონფერენცია 

"რელიგია და საზოგადო-

ებრივი ცხოვრება" 2018  12 

თებერვალი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

   საკითხი ეხება ჭეშმარიტებისა და ტექსტის გაგების ურთიერთმიმართებას. მამისა და ძის 

ერთარსობის მისტერია თავის სრულ გამოხატულებას პოულობს ენაში. ღმერთი განკაცდა. 

სიტყვად იქცა. ენა ყოველთვის არის სიტყვა "დასაბამი იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან" 

(იოანეს ადამიანური მიმართება აზროვებასა და მეტყველებასა შორის შეესაბამება 

საპიროვნულ ურთიერთობას სამების შიდა წიაღში. სიტყვა ისეთივე  ერთარსია აზროვნებისა, 

როგორც ძე-ღმერთი მამა-ღმერთისა და სულიწმინდისა.  ადამიანური სიტყვა არ არის 

სრულტოფილი, არ არის თვითკმარი, ის უნდა იშვას ენა-სახლში, ენობრივ გარესამყაროში, 

რომელიც ქრისტეს შუამავლობით პირველად იძენს თავის სრულ ჭეშმარიტებას (გადამერი, 

497). აქ თავის ნამდვილ საფუძველს პოულობს ის, რასაც ჩვენ ვუწოდებთ ჰერმენევტიკულ 

ცდას. 

 

9 

 

 

ირაკლი ბრაჭული იდეა, ასლი და სიმულაკრი საერთაშორისო კონფერენცია 

"განათლება სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნების 

სფეროში - ტრადიცია და 

თანამედროვე პრობლემატიკა" 
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2018 22-23  მარტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

        პლატონიდან მომდინარე კონცეფციის მიხედვით ხელოვნების ნაწარმოები არის პირველადი 

სტრუქტურის ანარეკლის ანარეკლი, ანუ ასლის ასლი. ეს კონცეფცია რადიკალურად არის 

შეცვლილი თანამედროვე ხელოვნების ფილოსოფიაში, რომელიც სათავეს იღებს ნიცშესეული 

დიონისური ხელოვნების კონცეფციიდან. ხელოვნების ნაწარმოები უნდა იქნეს განხილული, 

როგორც სინგულარული ონტოლოგიური ხდომილების აქტი. ხოლო მხატვრული ტექსტი 

ორგანიზებულია სპეციფიკური სახით, რომელიც თანამედროვე ფილოსოფიაში, 

ხელოვებათმცოდნეობასა და სემიოტიკაში აღნიშნება „პოლიფონიურობის“ და 

ინტერტექსტულობის ცნებებით.   თანამედროვე ხელოვნებისა და შესაბამისი თეორიული 

კონცეპტების ანალიზის საფუძველზე  შეიძლება ექსპლიცირებული იქნეს ტრადიციული 

არისტოტელური პოეტიკის მთვარი ცნებების  „მიმეზისისა“ და „კატარზისის“ კარდნალური 

ცვლილებები. 

 

10 

 

ირაკლი ბრაჭული პრაგმატიზმის ტრანსფორმა-

ციები და პოსტმოდერნიზმი  

ამერიკათმცდონეობის XIX 

საერთაშორისო კონფენერცია. 

ეძღვნება საქართველოში 

ამერიკათმცოდნეობის 

დაარსების 20 წლისა და თსუ 

100 წლის იუბილეს. 2018 17-

19 მაისი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

       პრაგმატიზმის ფილოსოფიის ტრადიცია გულისხმობდა მეტაფიზიკიდან გათავისუფლებას 

ოპტიმალურობისა და სარგებლიოანობის პრინციპებით, რაც ზოგირთი ინტერპრეტაციის 

მიხედვით, საკმაოდ უახლოვდებოდა „პრაქსისის“ მარქსისეულ გაგებას და „სასიცოცხლო 

სამყაროს“ ანალიზის ჰუსერლიდან მომდინარე ტრადიციას. პრაგმატიზმის თანამედროვე 

ფორმებში შეინიშნება სინგულარული პლურალიზმისა და ღია პოლიფონიურობის 

პრინციპთა ფილოსოფიური ექვივალენტების შექმნა და გავრცელება. 

 

11 

 

ირაკლი ბრაჭული ალეთეოლოგიური რეალიზმი 

და პოსტმედერნის ფილო-

სოფია 

შალვა ნუცუბიძის დაბადე-

ბიდან 130 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო 

კონფერენცია 2018 , 17-18 

დეკემბერი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

   ალეთეოლოგიური რეალიზმის ძირითადი პრნციპია „ჭეშმარიტება თავისთავად“ 

უშინაარსოა, უმიმართებოა (ირერაციონალურია), დაპირისპირებათა სფეროს მიღმაა, 

წინარელოგიკური და „არსებულზე წარმატებულია“. ეს ნიშნავს ტრადიციული პლატონური 

ონტოლოგიის დესტრუქციას, რომლის მიხედვითაც ჭეშმარიტების პრინციპია მარადიულ 

პარადიგმასთნ მიბაძვა სრულ იდენტობამდე. ნუცუბიძის თეორიაში, ჭეშმარიტების სამი 
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სახეობა - სპეციუალურ-ადამიანიური, სეციფიკურ-ადამიანური (cogito-ს, სუბიექტის 

ტრანსენდენტალურის სფერო) და ჭეშმარიტება თავისთავად ერთმანეთთან არ არიან 

დაკავშირებული არც ლოგიკური და არც კაუზალური კავშირებით, არამედ, ხდება მათი 

ხდომილებითი ურთიერთშეხებაში მოსვლა გარკვვეული სინგულარული რეზონანსირების 

მომენტებში. ამ „მომენტებში“ ფილოსოფია ქრება ( გადადის სიბრძნეში), რათა კვლავ აღდგეს 

„პრაქტიკაში.“ კვლავაღდგენილ „პრაქტიკაში“ ფილოსოფია ქმნის კონცეპტებსა და 

კონცეპტუალურ პერსონაჟებს. ნუცუბიძემ შექმნა კონცეპტები:  ელეთეოლოგიური 

რეალიზმი, აღმოსავლური რენესანსის თეორია, პეტრე იბერისა და დიონისე არეოპაგელის 

იდენტობის თეორია, რომელთაც აქვთ ტენდენცია იქცნენ კულტურის კონცეპტუალურ 

პერსონაჟებად. 

12 

 

 

ირაკლი ბრაჭული  

იდენტობიდან 

სინგულარობისაკენ 

იუნეკოს პროგრამის 

ფარგლებში ფილოსოფიის 

მსოფლიო დღისადმი 

მიძღვილი კონფერენცია - 

სეგრი დანელის დაბადებიდა 

125 წლისთავი 16 ნოემბერი 

2018 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

         სათანადო რეფერენციებმა აჩვენა, რომ აზროვება არის ბინარული ოპოზიციების აღმოჩენა . 

აზროვნება აღმოცენდა შიშისმომგვრელისა და მოწიწების ინტეგრალის გამოვლენის 

საფუძველზე. ამ „ინტეგრალს“ ელიადემ უწოდა სასწაულჩენა (ჰიეროფანია), რომელიც 

გამოიხატება „ნუმინოზური აურის „ მატარებელი სიმბოლოების შემოქმედებაში, ხოლო 

შემდეგ ცნებით არტიკულაიაში. აზროვნების დრამას ქმნის ცნებისა და სიმბოლოს 

კონფლიქტი. განსხვავება გაძევებულია ცნებიდან და იქცევა გარეშე ძალად. ფილოსოფიის 

ამოცანაა განსხვავება გამოიყვანოს ცნების იგივეობრივი ბირთვიდან, რომელიც 

წინააღმდეგობას უწევს განსხვავების ძალას და კვლავ ცდილობს გააძევოს კონცეტიდან, 

მაგრამ ამას ვეღარ აღწევს ფილოსოფიურ კონცეპტში, რადგან იგი ცნება არ არის. 

აღსანიშნავია ჟილ დელეზისა და მირჩა ელიადეს კონცეფციათა მონათესავეობა მარადიული 

კვავდაბრუნების ცნების ექსპლიკაციაში. 

 

13 

 

მამუკა დოლიძე ქართული რენესანსი და 

ფენომენოლოგია  

 შალვა ნუცუბიძისადმი 

მიძღვნილი საერთა-შორისო 

კონფერენცია, 14 -15 

დეკემბერი2018 წ 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

       მოხსენებაში განვითარებული იყო აზრი, რომ ქართული რენესანსი არა მხოლოდ წინ 

უსწრებს იტალიურ აღორძინებას, არამედ წარმოადგენს მისგან თვისობრივად განსხვავებულ 

ფენომენს, რამდენადაც კი არ უპირისპირდება ორთოდოქსალურ ქრისტიანობას, არამედ 
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მასთან სრულ ჰარმონიაში იმყოფება. ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია ქართული 

ხუროთმოძღვრების უნიკალურ ძეგლებში. 

 

14 

 

მამუკა დოლიძე კვანტური ფიზიკა და სიცო-

ცხლის ფენომენოლოგია. 

იუნესკოს დღისადმი 

მიძღვნილი, 2018 წლის 19-20 

ნოემბერი 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

მოხსენებაში განხილული იყო  ანალოგია კვანტურ მექანიკასა და თანამედროვე, ცნობიერების 

ნაკადის პროზას შორის. ამ ანალოგიის საფუძველია ის, რომ როგორც  მიკროფიზიკაში, ასევე 

თანამედროვე ლიტერატურაში ინტუიციურად გამოიყენება  ერთი და იგივე 

ფენომენოლოგიური მეთოდი,  როგორც ატომური ობიექტის მოდელირების დროს, ასევე 

მხატვრული სახის ქმნადობის პროცესში.  

 

15 

 

ნინო თომაშვილი ჭეშმარიტების ცნება, როგორც 

სემანტიკური მიმართება ენასა 

და სამყაროს შორის.  

საერთაშორისო  კონფერენცია 

მიძღვნილი შალვა ნუცუბიძის 

130 წლისთავისადმი თსუ 14-

15 დეკემბერი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

ჭეშმარიტების ცნება, როგორც სემანტიკური მიმართება ენასა და სამყაროს შორის. 

     ჭეშმარიტების პრობლემა უძველესი ფილოსოფიური პრობლემაა. საუკუნეების 

განმავლობაში ფილოსოფოსთა მიერ მისი არსის კვლევისას წარმოშობილი აზრთა 

სხადასხვაობა გვარწმუნებს, რომ იგი ყოველთვის წარმოადგენდა ფილოსოფიური დავის 

საგანს. ჭეშმარიტების არსს იკვლევდნენ ქართველი ფილოსოფოსებიც. ცნობილია, რომ შალვა 

ნუცუბიძემ გერმანიაში სწავლის დროს ჩამოაყალიბა თავისი ორიგინალური ფილოსოფიური 

მოძღვრება ,,ალეთოლოგია“. 

მოხსენებაში განხილულია მეოცე საუკუნის ცნობილი ლოგიკოსების ი. ჰინტიკასა და ა. 

ტარსკის თვალსაზრისები ჭეშმარიტების შესახებ.ა. ტარსკიმ იკვლია ფორმალიზებულ ენაში 

ჭეშმარიტების ლოგიკური გაგება. ჭეშმარიტების ტარსკისეულ განსაზღვრებაში ჭეშმარიტების 

პრედიკატი გადატანილია ობიექტ-ენიდან მეტა-ენაში. ი. ჰინტიკა მიიჩნევდა, რომ 

ჭეშმარიტების არსის კვლევისას ტარსკის მთავარი ფილოსოფიური მიღწევა იყო ის, რომ მან 

დაასაბუთა ფორმალიზებული ენებისათვის ჭეშმარიტების განსაზღვრების ჩამოყალიბების 

შესაძლებელობა ძლიერ მეტა-ენაში. ხოლო ამ თეორიის სისუსტეს წარმოადგენდა უპასუხოდ 

დარჩენილი კითხვა, შეესაბამება თუ არა ჩვეულებრივი ენა ტარსკის თეორემის 

პირობებს.ჰინტიკას აზრით, რეალური მიზეზები, რის გამოც ტარსკი ეწინააღმდეგებოდა 

ჭეშმარიტების ცნების განსაზღვრებას ჩვეულებრივ ბუნებრივი ენის ღიაობასა და 

არარეგულარობაში მდგომარეობდა. ეს ნიშნავს კონტექსტის მიმართ სემანტიკურ 

დამოუკიდებლობას. ასეთი დამოუკიდებლობა ბუნებრივი ენების სემანტიკაში ჰინტიკას  
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არარეალურად  მიაჩნდა.  

ა. ტარსკისა და ი. ჰინტიკას მეცნიერული დისკუსია ფორმალიზებულ და ბუნებრივი ენებთან  

ჭეშმარიტების მიმართების შესახებ ამ ენათა სემანტიკის კვლევაში მნიშვნელოვან ნაბიჯს 

წარმოადგენდა. 

 

16 

 

ნინო თომაშვილი ,,მნიშვნელობისა და სუბი-

ექტის ინტენციის (განზრა-

ხვის) მიმართების შესახებ. 

(გრაისის თეორია) 

იუნესკოს პროგრამის 

ფარგლებში ფილოსოფიის 

მსოფლიო დღისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია 16 ნოემბერი 

2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

           სამეტყველო მოქმედების ელემენტები წინადადების ობიექტური განზომილებაა. ყოველი 

წინადადება მოსაუბრესთან, მის აზრებთან და განზრახვებთანაა დაკავშირებული. ძალზე 

საინტერესო მკვლევრის  გრაისის თვალსაზრისით სამეტყველო მოქმედების სუბიექტური 

მხარის გასაგებად, ანუ წინადადება თათავისთავადი შინაარსების გვერდით, ყურადღება 

უნდა გაამახვილდეს შინაარსის იმ მხარეზე, რომელიც მოლაპარაკემ იგულისხმა 

გამოთქმასა და ენობრივი მოქმედების  განხორციელებაში. გრაისის დამსახურებას 

წარმოადგენს კვლევის არეალში ინტენციონალური მნიშვნელობის შემოტანა და მისი 

დაახლოება მოლაპარაკის განზრახვასთან. ენა სუბიექტურის და ობიექტურის სპეციფიკურ 

ერთიანობას წარმოადგენს. ამიტომაცაა შესაძლებელი სიტყვების ადამიანის მიზნების 

შესაბამისად გამოყენება. ენა ყოველთვის დაკავშირებულია მოსაუბრე და მსმენელ 

სუბიექტთან და ამ ვითარების შესწავლა ენის მეცნიერულ კვლევაში მნიშვნელოვანია. 

17 

 

 

ნანა გულიაშვილი მითის ზოგიერთი 

ფილოსოფიური ასპექტები. 

საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია 2018წ. 06. 14-15. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

      მოხსენაბაში განხილულია მითი ოიდიპოს მეფის შესახებ. მითი განხილულია 

არისტოტელეს ფილოსოფიური კატეგორიები საფუძველზე. ასევე ზ. ფროიდის 

დამოკიდებულება ოიდიპოსთან დაკავშირებით და ერიხ ფრომის შეფასება სადაც ეპოქა და 

მითოსური კულტურა დომინირებს. 

 

18 

 

 

ნანა გულიაშვილი მოდერნული იდეები ფრანც 

კაფკას შემოქმედებაში. 

იუნესკოს ეგიდით მსოფლიო 

ფილოსოფიის დღისადმი 

მიძღვნ.2018წ. 11. 18. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
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      მოხსენებაში წარმოდგენილია ფრანც კაფკას იდეები, რომელსაც ეპოქამ თავისი გავლენა 

იქონია და მოდერნიზმის სახელით დამკვიდრდა კულტურაში. განწირული, უთვისტომო, 

უსამშობლო, სასოწარკვეთილი  ადამიანის ცხოვრება ასახა რომანებში: პროცესი, ამერიკა, 

ციხე-სიმაგრე. სადაც მათი უაზრო ყოფა მთელი სიმძაფრით წარმოაჩინა. ეს კი საკუთარი 

ცხოვრებიდან და ეპოქიდან გამომდინარეობდა.  
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ნანა გულიაშვილი დასავლური და 

აღმოსავლური ესთეტიკის 

მიმართებები (ქართულ-

თურქულ-ინგლისურ ენებზე)   

საერთაშორისო კონფერენცია. 

ტანამედროვე ხელოვნება 

მულტიკულტურულ  

გარემოში2018წ. 05.18. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

        განხილულია თანამედროვე გლობალურ სამყაროში მიმდინარე პროცესების გავლენა 

ესთეტიკაზე კონკრეტულად მშვენიერის პრობლემებზე . განხილულია აღმოსავლური და 

დასავლური ესთეტიკური მიმართებები. რამდენად ახდენენ ერთმანეთზე გავლენას და რა 

ადგილი უჭირავს მშვენიერს ხელოვნებასა და კულტურაში. 
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ანასტასია ზაქარიაძე აღმოსავლური რენესანსის 

ნაკვალევი წმ. ანთიმოზ 

ივერიელის ნააზრევში 

შალვა ნუცუბიძე 

130საერთაშორისო 

კონფერენციის 14-15. 12. 2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

           წმინდა ანთიმოზ ივერიელი გრძნობს განმანათლებლობის ეპოქის სულისკვეთებას, 

ევროპაში მიმდინარე რელიგიურ, სულიერ პროცესებს, რაც წარმოადგენდა გამოწვევას 

ქრისტიანობისათვის, ეკლესიისათვის, მართმადიდებლობისათვის. მას ახალი ორიენტირი 

უნდა მიეცა მართმადიდებელი ქრისტიანისათვის ეპოქის სულისკვეთებისაგან 

გამომდინარე. მისი ამოცანაა მოძებნოს ქრისტიანული მრევლისათვის ფუნდამენტური 

განწყობილება და მიეთითებინა გზა ჭეშმარიტი და გულწრფელი მორწმუნისათვის. იგი 

იძლევა მართლადიდებლობის პასუხს ისტორიულ გამოწვევაზე. მოხსენებაში 

გაანალიზებულია აღმოსავლური რენესანსის ნუცუბიძისეული თეორიის ძირითადი 

არგუმენტები და დასაბუთებულია, რომ ანთიმის მემკვიდრეობაში აშკარად ჩანს ეს კვალი. 

 

21 ანასტასია ზაქარიაძე წმინდა ანთიმოზ ივერიელი: 

პლატონის ეთიკური 

რეფლექსიებ 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„პლატონის ფილოსოფია 

ინტერდისციპლინურ კონტე-

ქსტში“  თსუ 28-30. 05. 2018 

 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა 
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        პლატონის ეთიკური რეფლექსია მორალის გამოვლენის სოციალურსა და პოლიტიკურის 

განზომილებას სცილდება და  ლოგიკური, ეპისტემოლოგიური და მეტაფიზიკური 

წინაპირობების ინტერესიც ერთვება.  თუმცა ეთიკური პრობლემებით დაინტერესება არ არის 

ცენტრალური, გაშუალებულია, ანდა საერთოდაც არ გვხვდება.  თავს იყრის ერთი საკითხის 

გარკვევაში. პლატონის ეთიკური მედიტაციები წმინდა ანთიმოზ ივერიელის მიერ გაიაზრება 

თავისებურ კონცეპტში, რომელსაც განმანათლებლობის  თეოლოგიის  ერთერთ საინტერესო 

ვერსიად შეიძლება ჩაითვალოს. 
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ანასტასია ზაქარიაძე Consequences of Pragmatism by 

Rorty 

 

American Studies Annual 

International Research 

Conference 8-9. 11.2018 

იბსუ 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

რორტის სისტემურ-კონსტრუქციულ ხასიათს მოკლებული ეს პრეზენტაცია, 

ხასიათდება იმავე ნიშნით რითაც მისი სხვა თხზულებები: პროვოკაციული იდეებით და 

უტოპიური წინასწარმეტყველებებით ფილოსოფიის მომავლი ბედის შესახებ.  

რორტის კრიტიკა, ფართო მეტაფიზიკურ პლანით, მიმართულია ფილოსოფიის 

ფუნდამენტალისტური კონცეფციის წინააღმდეგ. რორტისთვის პრინციპულად მიუღებელია 

ფილოსოფიის, როგორც ცოდნის სისტემის, დამოუკიდებელი, ფუნდამენტური, 

კანონმდებელი  მეცნიერული დისციპლინის გაგება. ფილოსოფია, რორტის მტკიცებით, 

თანამედროვე კულტურის არც თეორიული საფუძველი და არც გულისგულია; მეტიც, მას არ 

აქვს სინამდვილისადმი პრივილეგირებული მიდგომის არც ექსკლუზიური უფლება და არც 

უნარი.  ამგვარია ფილოსოფისადმი ტრადიციული ევროპული მიდგომა; რორტის მიზანი ამ 

კანონიკური “ხატის” დამხობაა. 

რორტის მიხედვით, დღეს, ფილოსოფოსებისათვის სქოლასტიკის, ავანგარდიზმისა 

და შოვინიზმის საფრთხების თავიდან აცილების ერთადერთი გზა არსებობს- ფილოსოფია 

უნდა იქცნენ თავისუფლების მსახურად- დემოკრატიისა და სოლიდარობის “აგიტატორად”. 

“ჩვენი, ფილოსოფოსების ამოცანაა ავაშენოთ და ხელი შევუწყოთ კოსმოპოლისის –

უტოპიური სახელმწიფოს- მშენებლობას”.  ფილოსოფიის მომავალიც ესაა. მისი საქმეა უფრო 

მგრძნობელი გახადოს ადამიანი საკუთარი ცხოვრების მიმართ,  მან უნდა დააკავშიროს 

პოლიტიკის ეგალიტარული ენა და განსხვავებული კულტურული ტრადიციების არა-

ეგილიტარული ენები, მოთმინებით ჩაუნერგოს ადამიანებს  პოლიტიკური 

თანასწორუფლებიანობის იდეა. რორტის უტოპიური მოდელი კულტურულად არანაკლებად 

მრავალსახეობრივი და ჰეტერონომულია. ამ უტოპიურ მომავალში კულტურული 

ტრადიციები გაუქმებულია. საზოგადოება იმართება სამართლიანობის პრინციპებით 

(Rorty.1995:203-04). 

   რიჩარდ რორტის ნეოპრაგმატიზმი, როგორც კლასიკური პრაგმატიზმისა და  

ანალიტიკური ფილოსოფიის ალტერნატივა, ნაკლებად მიმზიდველია,  ე.წ. 

“ტრადიციონალისტებისათვის”- აშშ აკადემიური ფილოსოფიის წარმომადგენელთათვის. 

ამის დამადასტურებელია ფარელის, ჰართშორნის, ლავინის, ბერნსტეინისა და სხვათა 

კრიტიკული სტატიები. ისინი ედავებიან რორტის, რომ არ არის საკმარისი იდეათა მშრალი 

დეკლარაცია: რომ ”ახალი” ინტერპრეტაცია- თეორია, სიტყვის მარაგის სტრუქტურა, 

დესკრიპცია”ძველზე”უკეთესია ან ეფექტური; საჭიროა მსჯელობის დასაბუთება 
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თეორიულად, არგუმენტირებულად. რორტის მიერ ჯეიმზ-დიუი-პირსის პრაგმატიზმის 

პოსტმოდენული წაკითხვა მეტისმეტად რადიკალური და არა/დე/კონსტრუქციულად 

მიიჩნევა (Bernstein 1995: 54-67; Farrell  16-29; Hartshorne 154-189; Lavine 37-49).  

რორტი, მისთვის დამახასითებელი ირონიით, ნაწილობრივ იღებს ოპონენტების 

შენიშვნებს. იგი აცხადებს, რომ არასოდეს მიისწრაფოდა მისი წინამორბედების იდეების 

”ზუსტი” და “ადექვატური” გადმოცემისაკენ. პრაგმატიზმის შესახებ ისე, როგორც ნებისმიერ 

სხვა ფილოსოფიურ მიმართულების თაობაზე, შესაძლებელია მოვყვეთ ერთი, ორი, ან 

რამოდენიმე ალტერნატული ისტორია, ამასთან, სრულიადაც არ არის აუცილებელი, რომ ეს 

პარალელური და არათანაბარზომიერი ისტორიები ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში 

მოვიდნენ (Rorty 1995: 169). 

დღევანდელ ამერიკულ ფილოსოფიაში რადიკალური მეტაფილოსოფიურის კრიტიკა 

თანდათანობით კარგავს სიმწვავეს; იგი, ასე ვთქვათ, აღარ არის მოდური და გზას უთმობს 

ფილოსოფიისადმი კონსტრუქციულ მიდგომას. ფაქტია, რომ “კონსტრუქციული” მიდგომა 

მეტად პასუხობს ფილოსოფიის ამოცანებს, ვიდრე ანარქიულ-რელატიური; იგი უფრო 

ნაყოფიერია და აკმაყოფილებს თანამედროვე კულტურის მოთხოვნებს, მას ადექვატურად და 

ობიექტურად შეუძლია შეაფასოს  თანამედროვე ფილოსოფიაში დერიდას, ლიოტარის, 

თავად რორტისა და მათი მიმდევრების მიერ შეტანილი წვლილი. 
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ანასტასია ზაქარიაძე რელიგიურ და სეკულარულ 

დისკურსთა თანაარსებობის 

მოდელი – წმინდა ანთიმოზ 

ივერიელი 

 

საქართველოს სამოციქულო 

მართლმადიდებელი 

ეკლესიის ავტო-კეფალური 

მმართველობის აღდგენიდან 

100 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო   

კონფერენცია ”რელიგია და 

საზოგადოებრივი ცხოვრება”   

რედისონ ბლუ ივერია 12.02. 

2018 

 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

     გონებისა და ცოდნის ეპოქაში წმინდა ანთიმოზის ამოცანაა წმინდა მამათა სწავლების 

საფუძველზე დააფუძნოს განმანათლებლობის ახალი პარადიგმა. ამისათვის ის იმგვარად 

უნდა შემოვიდეს ამ ახალი დისკურსის ველზე, რომ მისი კომუნიკაცია იყოს მისაღები და 

გასაგები ეპოქისათვის. სხვა სიტყვით, ღირებულებათა ტრადიციული  სისტემა   მან უნდა 

მოარგოს სიცოცხლის ახალ სანქციონირებულ სტილის,  და ამ გზით უნდა განხორციელდეს 

ამოცანა-არა ქცევის ახალი ტიპის დამკვიდრება, არამედ  კლასიკური აბსოლუტიზმის 

ფარგლებში  ზნეობრივის მოქცევა. 

 

24 

 

ანასტასია ზაქარიაძე გაუცხოების გადალახვის  

ამერიკული პროექტი 

საერთაშორისო კონფე-

რენციის, თსუ 18-19. 05. 2018 
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

        კონტინენტური ფილოსოფია საყვედურობს ამერიკულს, რომ იქ არ არის 

ექსისტენციონალური პრობლემებისადმი ინტერესი; გულგრილნი არიან ყოფიერების, 

აუტენტობის, გაუცხოების ცნებების მიმართ.  არ აქვს ცნება ბოროტი. მოხსენებაში 

კრიტიკულად არის გაანალიზებური ეს მიდგომა. განხილულია ამერიკელმა 

ექსისტენციალისტების მიერ წამოყენებული გაუცხოების გადალახვის  

რამოდენიმე”პროექტი”. ზოგადად ამერიკულ ექსისტენციალიზმში გაუცხოების მიზეზად და 

წყაროდ სახელდება თანამედროვე ტექნიკა და მეცნიერება,  სიცოცხლის ბიუროკრატიზაცია 

ინდუსტრიულ საზოგადოებასა და მასობრივ კულტურაში. ეს  რაციონალიზმის ხორცშეხმად 

მიიჩნევა. საკუთარი ცოცხალი და უშუალო, ცხოვრებისეული გამოცდილების განცდის 

ნაცვლად, ადამიანს უხდება მზა სტანდარტებით, სქემებითა და ქცევის მოდელებით 

შემოფარგვლა. შესაბამისად, ადამიანის გაუცხოების ერთადერთ მიზეზად და წყაროდ უნდა 

მიიჩნიოთ რაციონალიზმის ბატონობა. ამ ვითარებაში ჭეშმარიტი სისავსეობის მფლობელი 

არის მხოლოდ ”ირაციონალური ადამიანი”. მხოლოდ მას შეუძლია გადალახოს გაუცხოვება. 

25 

 

ანასტასია ზაქარიაძე ჰაბერმასის დისკურსი ახალ 

ბიოტექნოლოგიებზე 

ფილოსოფიის მსოფლიო 

დღისადმი და ქართველი 

ფილოსოფოსის  სერგი 

დანელიას დაბადებიდან   130  

წლისთავსადმი მიძღვნილი   

რეგიონალურ  სამეცნიერო 

კონფერენცია:    ,,ფილოსოფია 

და თანამედროვეობა’’.  2018. 

19/10                                                

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

        რას ნიშნავს ადამიანის ბუნების მორალიზაცია? ჰაბერმასი დასაშვებად მიიჩნევს 

გენეტიკური ტექნოლოგიების გამოყენებისას მორალური კონტროლის 

არსებობას.ბგენეტიკური სტრუქტურის ხელოვნური ცვლილება ცვლის ჩვენი მორალური 

გამოცდილების სტრუქტურასაც, რადგანაც  ადამიანის ბუნებით მოცემულობა და ჩვენი 

თავისუფალი ნებით კონსტრუირებულ არსება განსხვავებული. თანამედროვე მორალური 

ფილოსოფია უარყოფს აბსოლუტური კრიტერიუმის არსებობას და იფარგლება 

სამართლიანობის საკითხის გარკვევით. ამ პირობებში ალბათ მისაღები იქნება 

მიუკერძოებლობის დაშვება, ანუ „მსოფლმხედველობრივი პლურალიზმი“ ევგენიკის 

საკითხებში, ანუ რამდენად არის მორალურად დასაშვები ადამიანის ბუნებით 

მოცემულობაში რეგულირებული ჩარევა. ჰაბერმას უნდა გაერკვეს ადამიანის როგორც 

სახეობის თვითიდენტიფიცირების საკითხში-გაერკვეს ადამიანის ანთროპოლოგიურ 

არსში. იგი ფიქრობს, რომ გენეტიკური ტექნოლოგიების გამოყენება შეცვლის მორალურ 
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ცნობიერებას, რადგანაც შეცვლილი იქნება ბუნებრივი წარმოშობის კრიტერიუმი, რომლის 

საშუალებითაც ადამიანი მოიაზრებს და იგებს საკუთარ თავს, როგორც საკუთარი 

ცხოვრების ერთადერთ ავტორს და მორალური თემის თანასწორუფლებიან წევრად 

აცნობიერებს თავს. 

26 

 

ანასტასია ზაქარიაძე მოწოდება სინანულისაკენ    - 

დავით აღმაშენებელი, 

ანთიმოზ ივერიელი. 

აკადემიკოს მარიამ 

ლორთქიფანიძისადმი 

მიძღვნილი კითხვანი. თსუ 

2018.  22-09.  

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

        საქართველოს ორი დიდი წმინდანი დავით აღმაშენებელისა და ანთიმოზ ივერიელის 

ნააზრევი- ყურადღებას იპყობს ქრისტიანული ეთიკის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი 

კონცეპტის-სინანულის- ამოწევით. ორი თითქოსდა განსხვავებული ეპოქის შვილია, მაგრამ 

ჩანს, რომ ორივე მოაზროვნე ერთი კონცეპტუალური გარემოსა და სააზროვნო  კლიმატის 

შვილია.  ორივესათვის მთავარია  და გადამწყვეტია საკუთარი სინდისის განცდის 

სუბიექტური უტყუარობა. სინდისია ის რითაც ადამიანი უშუალო მიმართებაშია ღმერთთან 

და ამ შინაგანი უტყუარობის სფეროში ვლინდება პატიებული და შეწყნარებული და არა 

გარეგან მოწმობებში. ორივესთან ღმერთან ზიარებაც  სინდისის განმსჯელი უნარის 

მეშვეობით უნდა გან ხორციელდეს.  არსებობს მონასტერი, საკრალური პრაქტიკის ადგილი, 

ღმერთთან უშუალო მიმართების საშუალება, მაგრამ უპირველეს მნიშვნელობას იძენს 

სინდისი- ესაა ის ადგილი და შუამავალი, რომელიც ყოველ ადამიანს საკუთარ თავში აქვს.  

დავითის გაგებით ადამიანი თავისი ბუნებით ცოდვილი არსებაა. მაგრამ ამავდროულად,  

ადამიანი არის არსება, რომელიც აცნობიერებს თავისი ბუნების ბრალეულობას. 

 

27 

 

 

ვალერიან რამიშვილი ყოფიერების მიღმა   შ.ნუცუბიძის 130 წლისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო 

კონფერენცია 2018 თსუ 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

   ეძღვნება ყოფიერების გააზრების პრობლემას და ეფუძნება  ონტოლოგიურ დიფერენცის 

ფენომენს.შეუძლია თუ არა იაზროვნოს ყოფიერების მიღმა. 

28 

 

 

ვალერიან რამიშვილი რას ნიშნავს მეტაფიზიკა  

დღეს  

ფილოსოფიის დღისადმი 

მიძღვნილი კონფერენცია 2018 

თსუ 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა). 

     გულისხმობს მეტაფზიკის პრობლემის დაყენების თავისებურებას მე 20 საუკუნეში. 
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„ღმერთის სიკვდილის“ ფენომენის შემდეგ,როდესაც ადამიანმა დაივიწყა ყოფიერება და 

ადამიანი აღარ არზროვნებს. 

29 

 

 

ნაპო კვარაცხელია აზროვნების 

პოლიფონიურობა და 

პლურალიზმი (პლოტინი და 

პოპერი 

საერთაშორისო კონფერენცია, 

ნუცუბიძე 130, 14 დეკემბერი, 

2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

       მეოცე საუკუნის ფილოსოფიაში პოპერის მიერ შეტანილი წვლილი მხოლოდ 

ეპისტემოლოგიით არ შემოიფარგლება (როგორც ამტკიცებს უკვე გამოფიტული 

ისტორიოგრაფიული სქემა), ის ასევე პოლიტიკურ ფილოსოფიასაც მოიცავს. მეტიც, 

კომუნიზმისა და (მემარჯვენე და მემარცხენე) ტოტალიტარიზმის მსოფლიო კრიზისმა კიდევ 

უფრო მკაფიოდ გამოააშკარავა უკანასკნელ წლებში პოპერის, როგორც ,,ღია საზოგადოების” 

ფილოსოფოსისა და თეორიული და პრაქტიკული აბსოლუტიზმის ნებისმიერი ფორმის 

კრიტიკოსის, მნიშვნელობა.  

      ადვილი შესამჩნევია, რომ მესამე სამყარო გარკვეულად ენათესავება იდეათა პლატონისეულ 

სამყაროს და ამის საფუძველზე ზოგიერთი მკვლევარი პოპერის ბოლოდროინდელი 

ნააზრევის ,,პლატონიზმზე” ალაპარაკდა. მათი აზრით, მესამე სამყარო სრულიად 

დამოუკიდებელია ,,როგორც ადამიანის, ისე დროისგან”. მაგრამ ეს ანალოგია 

გაუმართლებლად არ უნდა გავაზვიადოთ, რადგანაც თეორიები, მიუხედავად მათი 

ლოგიკური დამოუკიდებლობისა, ფაქტობრივად ადამიანური სამყაროს ისტორიულობას 

უკავშირდება: ,,მესამე სამყაროს თავისი ისტორია აქვს. ეს ჩვენი იდეების ისტორიაა: არა 

მხოლოდ მათი აღმოჩენის, არამედ ჩვენს მიერ მათი გამოგონების ისტორიაც, ანუ მათი 

შექმნის, ჩვენზე მათი ზემოქმედების და ჩვენივე შემოქმედების ამ ნაყოფზე ჩვენი რეაქციის 

ისტორია. მესამე სამყაროს ამგვარი გააზრება საშუალებას გვაძლევს, მივაწეროთ ის 

ევოლუციონისტური თეორიის გარემოს, რომელიც შეეხება ადამიანს, როგორც ცხოველს”.  
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ნაპო კვარაცხელია სერგი დანელია თვითშე-

მეცნების საერთო წანამძღვრე-

ბის შესახებ 

იუნესკოს პროგრამის 

ფარგლებში ფილოსოფიის 

მსოფლიო დრისადმი 

მიღვნილი რეგიონალური 

სამეცნიერო კონფერენცია: 

ფილოსოფია და 

თანამედროვეობა, სერგი 

დანელია-130, 19 ნოემბერი, 

2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

    ამის ფილოსოფიის ისტორიის მკვლევარნი განსხვავებულ შეხედულებებს გამოთქვამენ 

სოკრატეს პიროვნებაზე და მის ფილოსოფიაზე. სერგი დანელია ღრმად აანალიზებს ყველა 

პოზიციას, იძლევა მათ შეფასებას და აყალიბებს საკუთარ აზრს სოკრატეს პიროვნებაზე და 

მის ფილოსოფიურ შეხედულებებზე. შეფასების კრიტერიუმად მას სოკრატეს ცხოვრება და 



42 
 

42 
 

მისი ბედი მიაჩნია. აქედან გამომდინარე მეცნიერი ასკვნის, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო 

სოკრატე და როგორი იყო ის. 

31 

 

 

დემურ ჯალაღონია სერგი დანელიას ფენომენი  იუნესკოს პროგრამის 

ფარგლებში ფილოსოფიის 

მსოფლიო დრისადმი 

მიღვნილი რეგიონალური 

სამეცნიერო კონფერენცია: 

ფილოსოფია და 

თანამედროვეობა, სერგი 

დანელია-130, 19 ნოემბერი, 

2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

        ს. დანელია არის თბილისის უნივერსიტეტში მეცნიერების ამ ორი დარგის პრობლემების 

პირველი მკვლევარი.      

         საფუძველი ჩაეყარა ანტიკური ფილოსოფიისა და მე-19 საუკუნის რუსული ლიტერატურის 

ისტორიის პრობლემების კვლევას.  

              ს. დანელია ასევე არის პირველი ქართველი რუსული ლიტერატურის ისტორიის 

ისტორიკოსიც.  

           სერგი დანელია ელინური ფილოსოფიური აზროვნების მეცნიერულ-სისტემატური 

კვლევის ფუძემდებელია. 

           იცავდა ფილოსოფიის დასავლური, კერძოდ, ბერძნული წარმოშობის იდეას, ვინაიდან, 

მისი აზრით, ფილოსოფია პირველად სწორედ აქ გამოეყო მითოლოგიას და აზროვნების 

დამოუკიდებელ მიმართულებად ჩამოყალიბდა. ფილოსოფიური აზროვნების აღმოცენების 

პირობაა თავისუფლება:  

            პროფესორმა სერგი დანელიამ შეიმუშავა ფილოსოფიის ისტორიული კვლევის საკუთარი 

მეთოდოლოგიური პრინციპი, რომლის მიხედვით ფილოსოფიური კვლევა უნდა 

ეფუძნებოდეს ტექსტის  და კრიტიკულ-ფილოლოგიურ ანალიზს 

            სერგი დანელიას ფილოსოფიური ნაშრომები გამოირჩევა ღრმა ანალიზით და 

დამაჯერებლობით. ამ კუთხით განსაკუთრებით აღსანიშნავია მისი “სოკრატეს 

ფილოსოფია”. ყველასათვის ცნობილია, რომ თავად სოკრატეს წერილობით არაფერი 

დაუტოვებია. მის შესახებ ფილოსოფოსები მსჯელობენ მისი მოწაფეების ქსენოფანტეს, 

პლატონის და არისტოტელეს თხზულებების მიხედვით. სწორედ მათ შრომებშია სოკრატეს 

ფილოსოფიური შეხედულებები ჩამოყალიბებული, მაგრამ მათი ნააზრევი ზოგიერთ 

საკითხში ერთიმეორეს არ ემთხვევა.  

 

6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის  ჩატარების 

დრო და  ადგილი 

1 

 

 

Lela Alexidze La hiérarchie ontologique dans le 

commentaire de Ioane Petritsi sur 

les Éléments de théologie de 

24-26 მაისი 2018, პარიზი, 

სორბონი-პანთეონი 



43 
 

43 
 

Proclus 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

      კონფერენციაზე, რომელიც მთლიანად პროკლეს „თეოლოგიის საფუძვლებს“ მიეძღვნა 

(კონფერენციის სათაური: „Les Éléments de théologie de Proclus: Interprétations, receptions de 

l’Antiquitéὰ nos jours“ („პროკლეს ‘თეოლოგიის საფუძვლები’: ინტერპრეტაციები, რეცეფციები 

ანტიკურობიდან დღემდე“. მთავარი ორგანიზატორი იყო ლიუკ ბრისონი) წარმოდგენილი იყო 

აღნიშნული მოხსენება („ონტოლოგიური იერარქია იოანე პეტრიწის კომენტარში პროკლეს 

‘თეოლოგიის საფუძვლებზე’“) ფრანგულ ენაზე, დაახლ. ერთი საათის ხანგრძლივობის. 

ძირითადი თემა იყო ონტოლოგიური იერარქიის პეტრიწისეული გაგება, თუმცა მოხსენებას 

ჰქონდა ვრცელი შესავალიც პეტრიწის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის, ხელნაწერთა ტრადიციის, 

პეტრიწის ვერსიის 129-ე თავისა და პეტრიწის შემდგომი ტრადიციის შესახებ. მოხსენების 

მეორე ნაწილში, რომელიც საკუთრივ ინტოლოგიურ იერარქიას მიეძღვნა, ჯერ ზოგადად იყო 

განხილული პეტრიწის თარგმანისა და კომენტარის თავისებურებები. შემდეგი პარაგრაფი 

დაეთმო უსხეულო ჰიპოსტაზების იერარქიის განხილვას, ხოლო მესამე - იერარქიული 

სტრუქტურის ზოგად საფუძვლებს, ანუ იმ აქსიომატურ პრინციპებს, რომლებიც 

განაპირობებენ სისტემის იერარქიულობას პეტრიწის ფილოსოფიაში. ასეთებია: სპეციფიური 

‘ერთი’ არსებში, ძალისა და მოქმედების დიალექტიკა, საყოველთაო განგება და, ბოლოს, 

შედეგის სიყვარული მიზეზის მიმართ. გათვალისწინებულია კონფერენციის მასალების 

გამოქვეყნება (მათ შორის ხსენებული მოხსენებისა პეტრიწის შესახებ) პარიზში 2019 წელს. 

2 

 

 

მამუკა დოლიძე  კვანტური თეორია და 

ცნობიერების ნაკადი 

თანამედროვე 

ლიტერატურაში 

საერთაშორისო კონგრესი – 

ფიზიკა და ონტოლოგია, 

ესპანეთი, სან სებასტიანე, 

ბასკეთის უნივერსიტეტი, 2-6 

ოქტომბერი 2018 წ 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

მოხსენებაში განხილული იყო  ანალოგია კვანტურ მექანიკასა და თანამედროვე, ცნობიერების 

ნაკადის პროზას შორის. ამ ანალოგიის საფუძველია ის, რომ როგორც  მიკროფიზიკაში, ასევე 

თანამედროვე ლიტერატურაში ინტუიციურად გამოიყენება  ერთი და იგივე 

ფენომენოლოგიური მეთოდი,  როგორც ატომური ობიექტის მოდელირების დროს, ასევე 

მხატვრული სახის ქმნადობის პროცესში.  

 

 

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის მნიშვნელოვანი 

აქტივობაც. 

ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული ვერსიის 

(CD-დისკი) სახით. 



44 
 

44 
 

ანგარიში, რომელიც არარის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით “არშეფასდა”. 

 

 

 

           ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის სხვა აქტივობები: 

 

            ფილოსოფიის ინსტიტუტში გამოდის ჟურნალები:  

1. ,,ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მიმომხილველი’’, საერთაშორისო ორენოვანი 

ჟურნალი 2018 წ. N7 რედაქტორი დემურ ჯალაღონია, ანასტასია ზაქარიაძე 

2. ,,Culture & Philosophy’’,  A Journal for Phenomenological Inquiry- 2018 N8, 

რედაქტორი მამუკა დოლიძე. 

 

ფილოსოფიის ს/ს ინსტიტუტში მოქმედებს საერთაშორისო მუდვივმოქმედი  სამეცნიერო 

სემინარი; 2018 წლის აქტივობები: 

1. ბრადატან ჩოსტიცა, ფილოსოფიის დოქტორი, ტეხასის უნივერსიტეტის  

პროფესორი, აშშ.საჯარო ლექცია  თემა: „უიღბლობის ფილოსოფოსი“ (ემილ 

ჩორანი) 

2. პროფესორ კორნელია ჰორნის საჯარო ლექციების ციკლი  

3. თეოლოგიის  დოქტორის,  წმ . ანთიმის  მონასტრის  არქიმანდრიტი  მამა  მიქაელ 

(სტანჩიუ) საჯარო ლექციების ციკლი,  „წმინდა  ანთიმოზ ივერიელის  

მოღვაწეობის   მნიშვნელობა  მართლმადიდებელი   აღმოსავლეთისათვის  
 

4. ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის სამეცნიერო ურთიერთობები: 2018 

წ. 

1. აღმოსავლური ქრისტიანული შესწავლის ცენტრი (Gგერმანია) ხელმძღვნელი 

კორნელია ჰორნი,  

2.ბუქარესტის უნივერსიტეტი ფილოსოფიის ფაკულტეტი (დეკანი რომულუს 

ბრანკოვიანუ), 

3.პატროლოგიი, კრიტიკული ჰაგიოგრაფიისა და საეკლესიო ისტორიის ჟურნალი 

SCRINIUMI-რადაქტორი ბასილ ლურიე, 

3.ტარგოვიშტეს უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტი, 

4.კონსტანცას ოვიდიუსის უნივერსიტეტი (რუმინეთი), თეოლოგიის ფაკულტეტი 

(მეუფე თეოდორე პეტრესკუ), 

5.ტარტუს უნივერსიტეტი თეოლოგიის ფაკულტეტი, 

 
 



45 
 

45 
 

            

 

 



ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

 

ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

ინსტიტუტი შედგება ორი კათედრისაგან: 

 

a) ქართველური ენათმეცნიერების კათედრის ხელმძღვანელი: პროფესორი რამაზ 

ქურდაძე. 
 

b) ძველი ქართული ენისა და ტექსტოლოგიური კვლევების კათედრის ხელმძღვანელი: 
პროფესორი დარეჯან თვალთვაძე.  

 

ინტიტუტთან არსებობს ორი  სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრი: 

 

ა) ქართულ ხელნაწერთა შემსწავლელი სამეცნიერო ცენტრი „ორიონი“ 

ხელმძღვანელი: აკადემიკოსი  მზექალა შანიძე. 

 

ბ) ქართველური ონომასტიკის სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრი ცენტრის 

ხელმძღვანელი: ფილ.  მეცნ.  დოქტორი პატიკო ცხადაია. 

 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

პროფესორი რამაზ ქურდაძე,  ქართველური ენათმეცნიერების კათედრის ხელმძღვანელი 

პროფესორი დარეჯან თვალთვაძე,  ძველი ქართული ენისა და ტექსტოლოგიური კვლევების 

კათედრის ხელმძღვანელი 

ასოცირებული პროფესორი კახა გაბუნია, 

ასოცირებული პროფესორი ინგა სანიკიძე, 
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ასოცირებული პროფესორი სალომე ომიაძე, 

ასოცირებული პროფესორი რუსუდან ზექალაშვილი, 

ასოცირებული პროფესორი მაია ლომია, 

ასოცირებული პროფესორი ქეთევან მარგიანი-სუბარი, 

ასოცირებული პროფესორი ნინო შარაშენიძე, 

ასოცირებული პროფესორი გიული შაბაშვილი, 

ასოცირებული პროფესორი ანა ხარანაული, 

ასოცირებული პროფესორი ლელა ციხელაშვილი, 

აკადემიკოსი მზექალა შანიძე,  ქართულ ხელნაწერთა შემსწავლელი სამეცნიერო ცენტრი 

„ორიონი“-ს ხელმძღვანელი 

მკვლევარი მარინე ოდიკაძე, 

ფილ.  მეცნ.  დოქტორი პატიკო ცხადაია,  ქართველური ონომასტიკის სამეცნიერო–კვლევითი 

ცენტრი ცენტრის ხელმძღვანელი 

უფროსი ლაბორანტი დოდო შონია, 

პროფესორის ასისტენტი მაია მადუაშვილი, 

ლაბორანტი სოფია შამუგია, 

ლაბორანტი დოდო ქიტუაშვილი, 

ლაბორანტი გიორგი ქიტოშვილი, 

ლარობარნტი თინათინ ჯიქუარშვილი. 

 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივადშესრულებული სამეცნიერო-

კვლევითიპროექტები 

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1.2. 
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№ 

დასრულებული 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 
4 

 

 

ქართული ენის 

დარგობრივი 

სახელმძღვანელო - 

„ბუღალტრული 

აღრიცხვა“  

 

1.05-30.09.2018 

ინგა სანიკიძე _ ჯგუფის 

ხელმძღვანელი და მეთოდისტი; 

თაია ცხადაია _ ქართული ენის 

ექსპერტი, თანაავტორი; 

ნინო სანიკიძე _ თანაავტორი 

(მოსასმენი დიალოგებისა და 

პარატექსტების შემქმნელი); 

ანა ახვლედიანი _ დარგობრივი 

ექსპერტი. 

 

1.05-30.09.2018 _ ქართული ენის დარგობრივი სახელმძღვანელო - „ბუღალტრული აღრიცხვა“  

[ზღვრული დონე - ბ1+;] დასრულებულია და იბეჭდება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში; 

დაფინანსდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ. შექმნილი 

სახელმძღვანელო თავისი რვეულით შედგება 300-მდე ნაბეჭდი გვერდისაგან. 

რეზიუმე: ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 

დასრულებულია მუშაობა სახელმძღვანელოზე. მას თან ერთვის სამუშაო რვეული, ეს 

უკანასკნელი კი ჯამურად  200-ზე მეტ ენობრივ სავარჯიშოს მოიცავს. ის შექმნილი, 

რედაქტირებული და გამოსაცემად გამზადებულია ჩემი ხელმძღვანელობით. ამასთან, 

სახელმძღვანელოს ნაწილში ჩემ მიერვე მოდელირებულია ზმნურ პარადიგმათა ცხრილები,  

შექმნილია შესაბამისი ლექსიკონები, სპეციალურ ვიზუალურ დაფებზე თვალსაჩინოებისათვის 

გამოტანილია ენობრივი [გრამატიკული] მასალა თავისი მაგალითებით, დამოუკიდებელი 

ადგილი აქვს დათმობილი სინონიმებისა და ანტონიმების წყვილთა დაფებსაც;  სპეციალურ 

უჯრებში განთავსებულია მნიშვნელოვანი ფრაზები თუ წინადადებები, რომელთაც შესასწავლი 

მასალის გააქტიურების ფუნქცია აქვს დაკისრებული. სახელმძღვანელო აგებულია 

ოთხკომპონენტიანი სწავლების ძირითად მოდელზე; გათვალისწინებულია ენის სწავლების 

საერთაშორისო სტანდარტი, რაც, ვფიქრობთ, მომავალში მნიშვნელოვან სამსახურს გაუწევს 

საქართველოში მცხოვრებ არაქართულენოვან მოქალაქეს, რომელსაც ქართული ენის 

შესწავლასთან ერთად პროფესიული განათლების მიღება სურს.  

პროექტში მონაწილე პერსონალი:  

1. ინგა სანიკიძე _ ჯგუფის ხელმძღვანელი და მეთოდისტი; 

2. თაია ცხადაია _ ქართული ენის ექსპერტი, თანაავტორი; 

3. ნინო სანიკიძე _ თანაავტორი (მოსასმენი დიალოგებისა და პარატექსტების შემქმნელი); 

4. ანა ახვლედიანი _ დარგობრივი ექსპერტი. 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 

 

 

“იოანეს სახარების ძველი 

ქართული თარგმანის 

კრიტიკული ტექსტის 

გამოსაცემად მომზადება“ 
 

(ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის 

სახელმწიფო სამეცნიერო 

გრანტი FR17_170) 

სამეცნიერო მიმართულება: 6.   

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი 

ქვე-მიმართულება: 

6.2. ენათმეცნიერება და 

ლიტერატურა 

 

 

 

 

 

20.12.2017 – 20.12.2020 

 დარეჯან თვალთვაძე              

( პროექტის 

ხელმძღვანელი და 

ძირითადი 

შემსრულებებლი); 

 სოფიო სარჯველაძე ( 

ძირითადი 

შემსრულებელი) 

 ელგუჯა გიუნაშვილი 

(ძირითადი 

შემსრულებელი); 

 თინათინ ჯიქურაშვილი 

(ძირითადი 

შემსრულებელი) 

პროექტის მიზანს წარმოადგენს  იოანეს სახარების ძველი ქართული რედაქციების აკადემიურად 

დადგენილი ტექსტების გამოსაცემად მომზადება, რაც გულისხმობს იოანეს სახარების ძველი 

ქართული (გიორგი მთაწმიდლის რედაქციამდელი ტექსტის შემცველი) თარგმანის ჩვენს ხელთ 

არსებული ყველა უძველესი, სრული და ფრაგმენტული ხელნაწერის (მათ შორის ლექციონარების) 

შესწავლას ( 40-მდე ხელნაწერი) და იოანეს სახარების გიორგი მთაწმინდელისეული რედაქციის 

ტექსტის დადგენას XI-XIV საუკუნის ხელნაწერების მიხედვით. 

პროექტის პირველ  პერიოდში ( 20.12.2017-20.06.2018 )  მოძიებულ იქნა და შეირჩა  სახარება-

ოთხთავის გიორგი მთაწმიდლისეული  რედაქციის  XI-XIII  საუკუნეების  12 ძველი ქართული  
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ხელნაწერი, კერძოდ: ალავერდის ოთხთავი (A-484, 1054 წ), კალიპოსის ოთხთავი (ქუთ. 76, 

1060წ.); ვატიკანის  ოთხთავი(Vat.Iber 1,XI ს.);  შავი მთის ოთხთავი (A-845,  XI ს.); ათონის/ოშკის 

ოთხთავი (Ath. 62, XI ს.); სინური ოთხთავი (Sin.19, 1074წ.); იერუსალიმური ოთხთავი (Jer.-49,XI ს.); 

ვანის ოთხთავი (A-1335, XII-XIIIსს.); ეჩმიაძინის ოთხთავი (XII-XIIIსს); გელათის ოთხთავი (Q-908, XII-

XIIIსს); იენაშის ოთხთავი (ს.ი.ე.მ.  მესტია,  #73, XIII ს.) და ქურაშის  II ოთხთავი ( ინახება სვანეთში, 

სოფელ ქურაშში). აღნიშნული  ხელნაწერების მიხედვით მოხდა იოანეს სახარების გიორგი 

მთაწმიდლისეული რედაქციის   კრიტიკული ტექსტის დადგენა და  ვარიანტების აღნუსხვა.   

მეორე საანგარიშო პერიოდში  ( 20.06.2018 – 20.12.2018) შესრულდა პროექტის გეგმა-გრაფიკით 

(VII-XII თვე) გათვალისწინებული სამუშაოები:მოძიებულ იქნა იოანეს სახარების ძველი 

ქართული თარგმანის წინარეათონური რედაქციის შემცველი ხელნაწერები და მათგან 

წინარეთონური რედაქციის კრიტიკული ტექსტის დასადგენად  შეირჩა VII-XI საუკუნეების  10 

უძველესი  ხელნაწერი,  კერძოდ:  X  -  ხანმეტიოთხთავი (A-89,VII ს.); O  - ოპიზისოთხთავი  (Ath. 

83, 913 წ.) ; D  - ჯრუჭისოთხთავი  (H –1660,  936 წ.) ; E   - პარხლისოთხთავი (A – 1453, 973  წ.); R  -   

სინური ოთხთავი I (Sin.-15, 975 წ.) ; P  - სინური ოთხთავი II ( Sin.-30 (979 წ.); B - ბერთისოთხთავიI 

( 988 წ-მდე); F  - ურბნისისოთხთავი (A-28, XI ს.) ; m - მესტიისოთხთავი (1033 წ) და G  - 

პალესტინურიოთხთავი (H-1741, 1048 წ.) აღნიშნული  ხელნაწერების მიხედვით მოხდა იოანეს 

სახარების წინარეათონური რედაქციის   კრიტიკული ტექსტის დადგენა და  ვარიანტების 

აღნუსხვა. 

პროექტი ითვალისწინებს იოანეს სახარების ქართული თარგმანის ყველა რედაქციის 

აკადემიურად დადგენილი ტექსტის ლექციონარის საკითხავებთან ერთად განთავსებას 

სპეციალურად შექმნილ ვებგვერდზე,    http://ogg.tsu.ge/,ახალი აღთქმის ამ წიგნის  კრიტიკული 

ტექსტის ბეჭდური გამოცემა კი,რედაქციების ურთიერთმიმართების, სათარგმნი დედნების, 

ტექსტოლოგიური, კოდიკოლოგიური და ენის საკითხების, ტექსტებში არსებული ლექსიკის 

შესახებ გამოკვლევებითურთ  განხორციელდება პროექტის დასრულების შემდეგ.   

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 
218000 „მოდალობის 

კატეგორია ქართულ ენაში“  
2016.12.12 – 2019-12.12 

ნინო შარაშენიძე - სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

მაია ადვაძე - სპეციალისტი, 

მკვლევარი 

თამარ მახარობლიძე - 

მკვლევარი 

მაგული ღამბაშიძე - 

ახალგაზრდა მეცნიერი, 

დოქტორანტი. 

თანამედროვე ლინგვისტური კვლევების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა 

სემანტიკა და სემანტიკურ ანალიზზე დამყარებული კვლევები. კვლევის ამ მიმართულებამ ენის 
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სხვადასხვა დონის საკითხები მოიცვა და ენის ფუნქციონირების შესწავლის სრულიად ახალი 

ასპექტები გამოავლინა.   

ქართულ ენაში თითქმის სრულიად არ არსებობს კვლევები სემანტიკაში. ამ 

თვალსაზრისით მხოლოდ რამდენიმე ნაშრომის დასახელება შეიძლება, რომლებშიც სხვა 

საკითხებთან მეტ-ნაკლებად დაკავშირებული რომელიმე ფორმის სემანტიკური ანალიზია 

მოცემული. არ არის შექმნლი არც მონოგრაფია და არც სახელმძღვანელო ამ მიმართულებით. 

საუნივერსიტეტო სივრცეში არ იკითხება სემანტიკის კურსი, რომელიც ამ დარგით 

დააინტერესებს მომავალ მკვლევრებს. ეს გარემოება თავისთავად ართულებს როგორც ენის 

სიღრმისეულ შესწავლას, ასევე შედარებით კვლევებს, ენათა ტიპოლოგიურ ანალიზს ან ქართული 

ენის მონაცემთა ჩართვას ფართო ლინგვისტურ კვლევებში.  

მოდალობის კატეგორიის კვლევა სემანტიკური ანალიზის ერთ-ერთ მთავარ 

მიმართულებას წარმოადგენს. მოდალობა მოიცავს მოლაპარაკისა და გამონათქვამის მიმართების 

სახეებს. ქართულ ენაში მოდალობის კატეგორია სრულიად შეუსწავლელია. იგი ცალკე 

კატეგორიად არაა გამოყოფილი  ენის გრამატიკული დახასიათებისას და არც მისი გამოხატვის 

ენობრივი საშუალებებია აღწერილი.   

ქართულ ენაში მოდალობის კატეგორიის კვლევა, მისი გამოხატვის საშუალებების აღწერა 

და კატეგორიის გამომხატველი ენობრივი მონაცემების სისტემური შესწავლა მნიშვნელოვანი 

ამოცანაა. პროექტის ფარგლებში დამუშავდება სემანტიკის სფეროში არსებული უახლესი 

ინგლისურენოვანი სამეცნიერო ლიტერატურა, შეიქმნება მონოგრაფია, რომელშიც აღიწერება 

მოდალობის კატეგორია ქართულში,  რაც საფუძველი გახდება ქართულ ენაში და სხვა 

ქართველურ ენებში ახალი სემანტიკური მიმართულების კვლევებისათვის.   მოდალობის 

სემანტიკის კვლევა, თავის მხრივ, უკავშირდება გრამატიკალიზაციის პროცესს. ამდენად, 

მოდალობის გამომხატველის საშუალებების ანალიზისას მნიშვნელოვანია გრამატიკალიზაციის 

პროცესის მთელი სისრულით აღწერა და ენაში მიმდინარე ცვლილების პროცესების საფუძვლიანი 

ანალიზი. ამგვარი ფუნდამენტური კვლევა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სემანტიკური 

კვლევების არეალის გაფართოებას ქართული ენისათვის, რაც ენის კვლევის ახალ ეტაპზე 

გადასვლის ნიშანია.  

 მოდალობის კატეგორია აღიწერება სისტემით, რომლის საფუძველს წარმოადგენს 

ეპისტემური, დეონტური და დინამიკური მოდალობის სახეების გამოყოფა და მათი 

გამომხატველი ენობრივი საშუალებების კვლევა. ქართულ ენაში გამოიყოფა მოდალობის ეს 

სახეები, მაგრამ გამონათქვამის სემანტიკას ასევე ქმნის მოდალური ელემენტისა და ზმნის 

მწკრივის ფორმის კომბინაცია, რაც სპეციალური შესწავლის საგანია. გარდა მოდალობის ამ სამი 

ტიპისა, ქართულ ენაში გამოიყოფა მიდალობის სხვა ტიპებიც, რაც ასევე გახდება შესწავლის 

საგანი.  კვლევა ასევე წარმოაჩენს ერთი მოდალური ფორმით სხვადასხვა სემანტიკის გამოხატვის 

შესაძლებლობას. სემანტიკის თვალსაზრისით ასეთი სისტემური და სიღრმისეული კვლევა 

ახალია ქართული ლინგვისტიკისათვის. სემანტიკის სფეროში არსებული კვლევების არარსებობა 

ართულებს შედარებით და ტიპოლოგიურ კვლევებს. 

ამდენად, პროექტის მიზანია მოდალობის კატეგორიის შესახებ ქართული ენის ეროვნული 

კორპუსის მონაცემებზე დაყრდნობით ფუნდამენტური კვლევის ჩატარება და მოცემულ საკითხზე 

მონოგრაფიის შექმნა. მონოგრაფია თავს მოუყრის საკითხის ირგვლივ ჩატარებულ კვლევებს, 

სპეციალური ლინგვისტური ლიტერატურის მიმოხილვასა და ლინგვისტიკაში არსებული 

თეორიების მიმართებას ქართული ენის მონაცემებთან, წარმოადგენს მოდალობის კატეგორიის 

სისტემის სრულ აღწერას, გამოიკვლევს ქართული ენის სისტემაში მომხდარ გრამატიკალიზაციის 

პროცესსა და წარმოაჩენს ამ მოვლენის შედეგებსა და ტენდენციებს ენაში. მონოგრაფია ასევე 

მოიცავს კავშირებითი კილოს ანალიზს ქართულში, რამდენადაც ის მნიშვნელოვნადაა 

დაკავშირებული მოდალობის კატეგორიის გამოხატვასთან. წარმოდგენილი პროექტი 

აქტუალურია იმ თვალსაზრისითაც, რომ იგი იქნება ლინგვისტიკის მნიშვნელოვანი 

მიმართულების - სემანტიკის - სფეროში შექმნილი ფუნდამენტური ნაშრომი, რომელიც ხელს 
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შეუწყობს ლინგვისტიკის ამ სფეროს განვითარებას და პერსპექტივაში ახალი საკვლევი 

საკითხებისა და თემების წარმოჩენას.   

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 

უარყოფის კატეგორია 

ქართველურ ენებში. 

მეცნიერების დარგი: 

საქართველოს შემსწავლელი 

მეცნიერებები 

სამეცნიერო მიმართულება: 

ჰუმანიტარული მეცნიერებები 

კოდი #FR17_3 

 

2017-2020 

 

 

რამაზ ქურდაძე‒სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი, მ. 

ლომია‒კოორდინატორი, 

მეცნიერ-მკვლევარი, ნ. ჭუმ-

ბურიძე‒ძირითადი პერსო-

ნალი,თ. ჩანქსელიანი‒ ძირი-

თადი 

პერსონალი(ახალგაზრდა მეც-

ნიერი) ქ. მარგიანი ‒ექსპერტ-

სპეციალისტი(კონსულტანტი) 

 

სამეცნიერო პროექტი „უარყოფის კატეგორია ქართველურ ენებში“ 1 წელია მიმდინარეობს. ამ 

ხნის განმავლობაში ნაწილობრივ დამუშავდა:  ა. ქართულ და უცხოურ ენებზე არსებული 

სპეციალური ლიტერატურა, ბ. გამოცემული (მეგრული, ლაზური, სვანური) ტექსტები; გ. 

ელრესურსები: TITUS-ის მონაცემთა ბაზა, ქართული ენის დიალექტური კორპუსი. დაიწყო 

მონოგრაფიის თეორიული ნაწილის სისტემატიზაცია. ველზე მუშაობა მოეწყო 2-ჯერ  

სამეგრელოს სხვადასხვა არეალში ‒ ზუგდიდსა და მარტვილში ემპირიული მასალის 

მოსაძიებლად, ფოტო, აუდიო და ვიდეომასალის ჩასაწერად; გრანტის წევრებმა მოიძიეს 

საკვლევი თემისთვის საჭიროემპირიული მასალა, რომელიც იშვიათად გვხვდება ან საერთოდ 

არ არის ბეჭდურ ტექსტებში, ჩაიწერეს და დაამუშავეს ყველა წესის დაცვით; ინფორმატორებს 

შეავსებინეს სპეციალური კითხვარები და ველზე მოპოვებული მთელი ეს მასალა შემდგომ 

ჩართეს კვლევაში. კვლევის შუალედური შედეგები გააცნეს სამეცნიერო საზოგადოებას 

ლოკალურ და საერთაშორისო კონფერენციებზე, საჯარო ლექციებზე  საქართველოსა და 

უცხოეთში. ინდივიდუალურად და თანაავტორობით დამუშავდა შემდეგი საკითხები: 

1.უქონლობის სახელებისვანურ ენაში და სემანტიკური დიფერენციაციის საკითხები (ავტორი  

ახალგაზრდა მკვლევარი თ. ჩანქსელიანი), თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

სტუდენტთა  I საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, მიეძღვნა ივანე 

ჯავახიშვილისსახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს, 17-

18.12.2018; 2.Town Speech: Oral Speech Patterns with Affirmative and Negative Forms (ქალაქური 
მეტყველება: ზეპირმეტყველების მოდელები დადებითი და უარყოფითი ფორმებით) 
(ავტორები: რ. ქურდაძე, მ. ლომია, ქ. მარგიანი, ნ. ჭუმბურიძე), საერთაშორისო ინ-

ტერდისციპლინური კონფერენცია ლეიდენის უნივერსიტეტში, ნიდელანდების სამეფო, 13-15. 

12. 2018: https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2018/12/globalising-sociolinguistics-glosoc2;3. 



8 
 

პროფ. რ. ქურდაძის საჯარო ლექცია: On Positive and Negative Aspects of a Person’s Character in 
Shota Rustaveli’s“The Knight in the Panther’s Skin” (based on the original text and English 
translations), ლეიდენის უნივერსიტეტი, ნიდერლანდების სამეფო, 04.12.2018:https://www.uni-

versiteitleiden.nl/en/events/2018/11/guest-lectuere-ramaz-kurdadze; 4.რთული უარყოფითი 
სახელური ლექსემები ქართულ ენაში:  სტრუქტურა და ფუნქციური განაწილების პრინციპები 
(ავტორები: მ. ლომია, რ. ქურდაძე, ნ. ჭუმბურიძე, ქ. მარგიანი), აკად.არნ. ჩიქობავას 120 

წლისთავისადმი მიძღვნილი ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო სამეცნიერო 

სიმპოზიუმი, ჩატარდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, არნ. ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ორგანიზებით, 22-24.11.2018: http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2018/10/24.10.2018-Programa-SIMPOZIUMI-V-1-40-2018.pdf ; 

5.შესაძლებლობისშეზღუდულობისგამომხატველიუარყოფითი  ნაცვალსახელებისსტრუ-
ქტურა სვანურში (ავტორი  ახალგაზრდა მკვლევარი თ. ჩანქსელიანი),  X საერთაშორისო სტუ-

დენტურიკონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილისსახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 15-16 ივნისი, 2018; 6.უ- პრეფიქსიან  ლექსემათა სემანტიკური განაწილების 
საკითხი მეგრულში(ავტორი: მ. ლომია), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის XII საფაკულტეტო 

კონფერენცია, 13-14 ივნისი, 2018 წელი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/news/79QH-3-

V6wyVultwm/?p=1; 7.უარყოფითი ნაწილაკის სემანტიკა კავშირებითი კილოს ფორმებთან ჰი-
პოტაქსურ კონსტრუქციაში (ავტორები: მ. ლომია, რ. ქურდაძე, ქ. მარგიანი), თსუ 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ორგა-

ნიზებით გამართული ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 13 აპ-

რილი,  2018 წელი; 8.The Nominal Models Expressing Absence-Negation in the Literary Georgian 

and the Role of Translation in their Differentiation (ავტორები: ნ. ჭუმბურიძე, მ. ლომია, რ. ქურ-

დაძე), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - General and Specialist 

Translation/¬Interpretation: Theory, Methods, Practice - მასალები, კიევის ეროვნული საავიაციო 

უნივერსიტეტი, უკრაინა, 20-21.04.2018: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/сборник 

НАУ2018.pdf ; მომზადდა ინგლისურენოვანი სამეცნიერო პუბლიკაცია (სტატია):Negation and 
Conditional-Resultative Hypotactic Constructions in the Kartvelian Languages(უარყოფა და 
პირობით-შედეგობითი ჰიპოტაქსური კონსტრუქცია ქართველურ ენებში)(ავტორები: მ. 
ლომია, ნ. ჭუმბურიძე) და დაიბეჭდა მაღალრეიტინგულ, რეცენზირებად საერთაშორისო 

ელექტრონულ  ჟურნალში: Multilingual Education#12, 2018 : http://www.multilingualeducation.-

org/en/article/45 

2 

ევიდენციალობის კატეგორია 
ქართველურ ენებში. 
მიმართულება - 

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები, 

ქვემიმართულება - ენა და 

ლიტერატურა. 

კოდიFR/217300 

2016-2019 

 

ქ. მარგიანი-სამეცნიერო ხელ-

მძღვანელი,  რამაზ  

ქურდაძე‒კოორდინატორი, 

მეცნიერ-მკვლევარი, მ. ლომი 

ა. ძირითადი პერსონალი, მ. 

მადუაშვილი‒ ძირითადი 

პერსონალი (ახალგაზრდა მე-

ცნიერი)  
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2018 წლის ეტაპისთვის პროექტის ფარგლებში მიღწეულია სერიოზული შედეგები; დამთავ-

რებულიაბიბლიოგრაფიის შევსება და სათანადო ლიტერატურის დამუშავების პროცესი. გაკეთდა 

უკვე დამუშავებული ლიტერატურის ანალიზი. მონოგრაფიის თეორიული ნაწილის 

სისტემატიზაციისთვის განისაზღვრა თეორიული პრობლემური საკითხები. ამ ეტაპისთვის 

მომზადდა და დაიბეჭდა საერთაშორისო რეცენზირებად ელექტრონულ ჟურნალში Multilingual 

Education, #11 (www.multilingualeducation.org)  ინგლისურენოვანი სტატია „ინფერენციისა და ეპის-

ტემიკის ურთიერთმიმართებისათვის ქართველური ზმნის პარადიგმაში“ (ავტორები: რ. ქურდაძე, 

ქ. მარგიანი, მ. ლომია). საგრანტო თემატიკის ფარგლებში მომზადდა არაერთი მოხსენება, 

რომლებიც გავიტანეთ სამსჯელოდ ლოკალურ თუ საერთაშორისო კონფერენციებზე 

საქართველოსა და უცხოეთში:1.The Functionsof EvidentialPerfect Iin the Kartvelian Languagesand the 

Issueof their TranslationintoEnglish(ავტორები:ქ. მარგიანი, მ. ლომია), მე-11 საერთაშორისო კონ-

ფერენცია General and specialist translation/interpretation: Theory, Methods, Practice, 20-21 აპრილი, 

2018 წელი; დაიბეჭდა სტატია კონფერენციის მოხსენებათა კრებულში, იხ. ბმული: 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/сборник НАУ2018.pdf ; 2.ევიდენციალობისა და 

ეპისტემიკური მოდალობის გამოხატვის თავისებურებანი და შედარებითი ანალიზი ქართველურ 

ენებში (ავტორები: ქ. მარგიანი, რ. ქურდაძე, მ. ლომია), 08 იანვარი, 2018 წელი, თსუ, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ს/ს ინსტიტუტის საჯარო სხდომა; 

3.On the Relation between Verbal Evidentiality and Epistemic Modality in the Kartvelian 

Languages(ავტორები: რ. ქურდაძე, ქ. მარგიანი, მ. ლომია) - სპეციალურად მომზადებული და 

წაკითხულიამადრიდის კომპლუტენზეს უნივერსიტეტში ევიდენციალობის თემატურ 

კონფერენციაზე, 19-22.09.2018.4. 2018 წლის ოქტომბერში ქ. ლუბლინში (პოლონეთი) 

საერთაშორისო კონფერენციაზე „Linguistics Beyond And Within2018“წარვადგინეთ მოხსენება ასევე 

პროექტის თემატიკიდან: „პირობით-შედეგობითი ჰიპოტაქსური კონსტრუქცია ევიდენციალობის 

თვალსაზრისით ქართველური ენების  ემპირიულ მასალებში“. დაწყებულია პროექტის საბოლოო 

პროდუქტის - მონოგრაფიის ცალკეული ნაწილების რედაქტირება და გაერთიანება.                        

 

 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 

კოდორული მეტყველების 

ადგილი სვანური ენის 

სისტემაში, დარგი - 

ენათმეცნიერება, 

მიმართულება - 

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები, 

2016-2019 

 

ქეთევან მარგიანი (-სუბარი) 

(კოორდინატორი) 

იზა ჩანტლაძე (სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი) 

რუსუდან იოსელიანი 

(ძირითადი წევრი) 

http://www.multilingualeducation.org/
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ქვემიმართულება - საქართვე-

ლოს შემსწავლელი მეცნიერე-

ბები; 

 კოდი FR/217848 

 

ქეთევან მარგიანი (-დადვანი) 

ძირითადი წევრი 

ნათია ფონიავა (ძირითადი 

წევრი) 

 

 

2018 წლის ეტაპისთვის პროექტის ფარგლებში მიღწეულია სერიოზული შედეგები; 

დამთავრებულია ბიბლიოგრაფიის შევსება და სათანადო ლიტერატურის დამუშავების პროცესი. 

გაკეთდა უკვე დამუშავებული ლიტერატურის ანალიზი. მონოგრაფიის თეორიული ნაწილის 

სისტემატიზაციისთვის განისაზღვრა პრობლემური საკითხები. 

ამ ეტაპისთვის მომზადდა და დაიბეჭდა საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალში 

International Journal  of Multilingual Education, #11 (www.multilingualeducation.org)  სტატია 

„ინფერენციისა და ეპისტემიკის ურთიერთმიმართებისათვის ქართველური ზმნის პარადიგმაში“ 

(ავტორები: რამაზ ქურდაძე, ქეთევან მარგიანი, მაია ლომია);  

საგრანტო თემატიკის ფარგლებში მომზადდა არაერთი მოხსენება, რომლებიც საკითხის 

პოპულარიზაციის მიზნით გავიტანეთ სამსჯელოდ საერთაშორისო თუ ადგილობრივ 

კონფერენციებზე როგორც ქვეყნის გარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნით: 

1. უკრაინა, კიევი, მე-11 საერთაშორისო კონფერენცია უკრაინა, კიევი, მე-11 საერთაშორისო 

კონფერენცია General and specialist translation/interpretation: Theory, Methods, Practice, 2018, 20-21 

აპრილი; მოხსენება: The Functions of Evidential Perfect I in the Kartvelian Languages and the Issue of 

their Translation into English (ავტორები:ქეთევან მარგიანი, მაია ლომია); 

კონფერენციის მასალების კრებულში „General and Specialist Translation / Interpretation Theory 

Methods Practice“ დაიბეჭდა სტატია; გვ. 308-310. 

იხ. 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D

0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf 

2. ქ. თბილისი, თსუ, ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საჯარო სხდომა, 2018, 8 

იანვარი, მოხსენება: ევიდენციალობისა და ეპისტემიკური მოდალობის გამოხატვის 

თავისებურებანი და შედარებითი ანალიზი ქართველურ ენებში (ავტორები: ქეთევან მარგიანი, 

რამაზ ქურდაძე, მაია ლომია); დაიბეჭდა თეზისები. 

3. მომზადდა კიდევ ერთი ნაშრომი On the Relation between Verbal Evidentiality and Epistemic 

Modality in the Kartvelian Languages, რომელიც მოიცავს საგრანტო პროექტით გათვალისწინებული 

თემის კვლევის წინასწარ შედეგებს. მოხსენება წარდგენილ იქნა მადრიდში 2018 წლის 

სექტემბერში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე. 

4. მ. წ. ოქტომბერში ქ. ლუბლინში (პოლონეთი) საერთაშორისო კონფერენციაზე „Linguistics 

Beyond And Within 2018“ წარვადგინეთ მოხსენება ასევე პროექტის თემატიკიდან: „პირობით-

შედეგობითი ჰიპოტაქსური კონსტრუქცია ევიდენციალობის თვალსაზრისით ქართველური 

ენების  ემპირიულ მასალებში“.  

           დაწყებულია პროექტის საბოლოო პროდუქტის - მონოგრაფიის თეორიული ნაწილის 

სისტემატიზაცია.  

 

http://www.multilingualeducation.org/
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
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 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

პერფექტის სემანტიკის 

განვითარება და მისი 

გრამატიკული რეალიზაცია 

ქართულში 
FR17_387 

2017-2020 

გიული შაბაშვილი, 

სამეცნიერო ხელმძღვნელი 

ნინო ბაგრატიონ-

დავითაშვილი, 

კოორდინატორი 

მერი ნიკოლაიშვილი, 

ძირითადი პერსონალი 

სოფიო შამუგია, ძირითადი 

პერსონალი 

ირაკლი სალია, ძირითადი 

პერსონალი 

მეორე საანგარიშო პერიოდში გაგრძელდა ემპირიულ მასალაზე მუშაობა და ქართული ენის 

ეროვნული კორპუსიდან მოძიებულ იქნა ამოცანის შესაბამისი მონაცემები.  

გაგრძელდა და დასრულდა მუშაობა მონოგრაფიის შესავალ ნაწილზე, რაც შესაძლებელი გახდა 

თეორიული ჩარჩოს შემუშავებისა და მოძიებული თეორიული ლიტერატურის გადამუშავებისა 

და ანალიზის შედეგად.  

პროექტზე მუშაობის მიმდინარე ეტაპზე კვლევის შედეგები წარდგენილ იქნა თსუ ქართული ენის 

ინსტიტუტში გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე. 

პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო მივლინება საზღვარგარეთის კვლევის ცენტრში. 

კვლევის შედეგები წარდგენილ იქნა საფრანგეთის ეროვნულ სამეცნიერო კვლევით 

ლაბორატორიაში CNRS LACITO (ინფორმაცია პრეზენტაციის შესახებ განთავსდა ცენტრის 

ვებგვერდზე https://lacito.vjf.cnrs.fr/la_recherche/conferences.htm), ასევე, საფრანგეთის 

აღმოსავლური ენებისა და ცივილიზაციების ეროვნულ ინსტიტუტში INALCO. პრეზენტაციებს 

ესწრებოდნენ პროფესორები, მკვლევრები და სტუდენტები. გარდა პრეზენტაციისა, ვიზიტის 

დროს შედგა სამუშაო შეხვედრები დარგის სპეციალისტებთან და დაინტერესებულ პირებთან. 

განხილულ იქნა კვლევის მეთოდები, გაკეთდა შედარებები სხვა ენების მონაცემებთან, დაისახა 

სამომავლო კვლევებისა და თანამშრომლობის პერსპექტივები.  

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

https://lacito.vjf.cnrs.fr/la_recherche/conferences.htm
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მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

1 2 3 4 

1 

 

„თანამედროვერუსთველოლ

ოგიურიკვლევებითკომენტირ

ებულივეფხისტყაოსანი“ 

(ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის 

სახელმწიფო სამეცნიერო 

გრანტი FR/412/1-20/14 

სამეცნიერო მიმართულება: 6.   

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი 

ქვე-მიმართულება: 

6.2. ენათმეცნიერება და 

ლიტერატურა 

 

01.05.2015 -01.05.2018 

 ელგუჯა ხინთიბიძე ( 

პროექტის ხელმძღვანელი 

და ძირითადი 

შემსრულებელი); 

 დარეჯან თვალთვაძე 

ძირითადი 

შემსრულებელი); 

 ზაზა ხინთიბიძე 

(ძირითადი 

შემსრულებელი); 

საგრანტო პროექტის „თანამედროვე რუსთველოლოგიური კვლევებით კომენტირებული 

ვეფხისტყაოსანი“  მიზანი იყო ვეფხისტყაოსნის  სრული  ტექსტის თანმიმდევრული მეცნიერული 

კომენტირება,  რომელიც   ეფუძნება  ფილოლოგიური მეცნიერების თანამედროვე 

მეთოდოლოგიას და რუსთველოლოგიური  მეცნიერების უახლეს 

მიღწევებს;ასევე,ქართველოლოგიური სამეცნიერო წრეებისა და საზღვარგარეთელი 

მთარგმნელებისა და ქართველოლოგებისათვის ახალი თეორიული საფუძველის შექმნა   

რუსთველის პოემის თანამედროვე მეცნიერულ დონეზე გასააზრებლად. 

სამწლიანი  პროექტის ავტორი და სამეცნიერო ხელმძღვანელი იყო ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   პროფესორიელგუჯა ხინთიბიძე, რომელიც 

ამავე უნივერისტეტის პროფესორ დარეჯან თვალთვაძესა და ასოცირებულ პროფესორ ზაზა 

ხინთიბიძესთან ერთად პროექტის ძირითადი  შემსრულებელიც იყო. 

ვეფხისტყაოსნის კომენტირება, ანუ განმარტება პოემის ტექსტისა, ის პრობლემაა, რომელსაც 

ქართულ ენაზე დასტამბული პირველი ქართველოლოგიური ნაშრომი მიეძღვნა.  1712 წელს 

რუსთველის პოემის პირველ ბეჭდურ გამოცემაში დაბეჭდილმა ვახტანგ მეექვსის შრომამ 

„თარგმანი პირველი წიგნისა ამის ვეფხისტყაოსნისა“ XIX საუკუნეში ქართველი სწავლული 

უფლისწულის თეიმურაზ ბაგრატიონის მიერ დაწერილ განმარტებებთან ერთად 

(,,განმარტებაპოემავეფხისტყაოსნისა“) ფაქტობრივად,  სათავე დაუდო რუსთველოლოგიურ 

კვლევებს  და დიდად შეუწყო ხელი ქართველ მწიგნობართა მომდევნო თაობების  დაინტერესებას 

პოემის ტექსტის კომენტირებით. ვეფხისტყაოსნის XVIII საუკუნისეული მრავალი ხელნაწერი 

შემკულია ლექსიკონებით, რომლებიც ვახტანგის განმარტებათა საფუძველზეა შექმნილი, ხოლო 

რუსთველის პოემის მეორე ბეჭდური გამოცემის შემდეგ  (პეტერბურგი, 1841წ.) პოემის XIX 

საუკუნის თითქმის ყველა გამოცემაზე დართული ლექსიკონი თეიმურაზ ბაგრატიონის 

,,განმარტებითაა“ დავალებული.  

სამი საუკუნის წინ ვახტანგ მეექვსის მიერ რუსთველის ტექსტის ბეჭდური გამოცემითა და 
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მასზე გამომცემლის მიერ დართული განმარტებებით დაწყებული მეცნიერება რუსთველის 

შესახებ - რუსთველოლოგია - თანდათანობით ქმნიდა მყარ საფუძველს ვეფხისტყაოსნის წმინდა 

მეცნიერული პოზიციებიდან შესასწავლად(ნიკომარი, კორნელიკეკელიძე, აკაკიშანიძე, 

მოსეგოგიბერიძე, შალვანუცუბიძე, ვიკტორნოზაძე, ალექსანდრებარამიძე, გიორგიწერეთელი...). 

21-ე საუკუნეში თანამედროვე რუსთველოლოგიური კვლევების  ერთ-ერთი უმიშვნელოვანესი 

პრობლემა ქრისტიანული და ევროპული საზოგადოებრივ-ლიტერატურული აზრის პროცესში 

რუსთველის ადგილის განსაზღვრაა.  ამ კუთხით განსაკუთრებით საყურადღებოა ის კონცეფცია, 

რომლის თანახმადაც ვეფხისტყაოსნის იდეურ-მსოფლმხედველობითი სამყაროს თავისთავადი 

და, ამავე დროს, უნიკალური ადგილი საზოგადოებრივი აზრის მსოფლიო პროცესში მისი 

შუასაუკუნეებიდან რენესანსულ აზროვნებაზე გარდამავალი ეპოქის მსოფლაღქმის დონეზეა. ამ 

მოსაზრების ჩამოყალიბება დაკავშირებულია  იმ მეცნიერულ კვლევებთან, რომელიც თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკანასკნელ ათწლეულებში მიმდინარეობს თსუ-ს პროფესორ 

ელგუჯა ხინთიბიძის მიერ და მისი ხელმძღვანელობით. სწორედ ამ კვლევების ფარგლებში 

ჩამოყალიბებული მეთოდოლოგიით და გამოვლენილი ახალი ფაქტების გათვალისწინებით, 

რომლებიც ცხადყოფენ ვეფხისტყაოსნის მიმართებას ევროპული ცივილიზაციის 

უმნიშვნელოვანელს ლიტერატურულ ქმნილებებთან და სააზროვნო კონცეფციებთან, 

ვეფხისტყაოსნის მთელი ტექსტის ინტერპრეტირება და კომენტარებში  ამ კვლევის შედეგების 

ასახვა იყო მიზანი პროექტისა - „თანამედროვე რუსთველოლოგიური კვლევებით 

კომენტირებული ვეფხისტყაოსანი“,რომლის ერთ-ერთ ამოცანას წარმოადგენდა უკვე არსებული 

მეცნიერული ცოდნის საფუძველზე უფრო სრულყოფილი ცოდნის ფორმირება - ვეფხისტყაოსნის 

სრული ტექსტის მეცნიერული კომენტირება.  

პროექტის ფარგლებში შექმნილ ნაშრომში, რომელიც ელექტრონული სახით გამოქვეყნდა შემდეგ 

მისამართზე: http://www.kartvfund.org.ge/თანამედროვე რუსთველოლოგიური კვლევების 

პოზიციიდან და ახლებური მეთოდოლოგიით  ვეფხისტყაოსნის ტექსტის თანმიმდევრული - 

სტროფული, ეპიზოდური და ცალკეული მონაკვეთების პოემისეული მიმდევრობით 

(პროლოგიდან დასასრულამდე) მოცემული მეცნიერული განმარტებებებია წარმოდგენილი, 

რომლებიც შეეხება ცალკეულ ლექსიკურ ერთეულებს, მხატვრულ სახეებს, თეოლოგიურ-

ფილოსოფიურ ტერმინებს, ცალკეულ თემატურ თუ კონცეპტუალურ პასაჟებს ან ეპიზოდურ 

მონაკვეთებს. უმნიშვნელოვანესი მეთოდოლოგიური სიახლე პროექტით დაგეგმილი მეთოდით 

პოემის განმარტებისა მდგომარეობს ტექსტის რაციონალურად გააზრებული შერეული პრინციპით 

კომენტირებაში.კომენტარი ეძღვნება ზოგჯერ სტროფს, ზოგჯერ ეპიზოდს, ზოგჯერ მთელ 

მონაკვეთს, განსამარტავი ტექსტიდან გამომდინარე სპეციფიკის შესაბამისად.წარმოდგენილია 

ავტორთა არგუმენტირებული თვალსაზრისი ცალკეულ სტროფზე, პასაჟზე ან მონაკვეთზე. ამავე 

დროს, იქვე მითითებულია ამ საკითხზე არსებულ სხვა მეცნიერთა მნიშვნელოვან, თუმცა 

განსხვავებულ თვალსაზრისებზეც.  

“პოემის ყველა მკითხველს, და მით უფრო ყველა მკვლევარს, თავისი ვეფხისტყაოსანი აქვს., რაც 

დიდიმხატვრული ქმნილების სპეციფიკაა.” (ე. ხინთიბიძე). რუსთველოლოგიამ, როგორც      

მეცნიერებამ,  უნდა იკვლიოს  რა არის საკუთრივ რუსთველისეული  ამგვარ ვეფხისტყაოსანთა  

სიმრავლისაგან, ანუ მკითხველთა და მკვლევართა პოემის აღქმის ამ 

მრავალგვარობათაგან.რუსთველოლოგია, ისევე როგორც ყველა დიდი ხელოვანის შემოქმედების 

შემსწავლელი მეცნიერება (ჰომეროლოგია, დანტოლოგია, შექსპიროლოგია...), იკვლევს და ეძიებს 

იმ სათქმელს, რასაც ავტორი დებდა თავის ქმნილებებში და ამ ქმნილებათა ობიექტურ რაობას, 

ავთენტურობას, მათ ვარიაციებს და ლოკალიზებას დროსა და სივრცეში; თვითონ ავტორის 

http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=33.91&lang=en
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მიმართებას საკუთარ შემოქმედებასთან. სწორედ ამგვარი  მეთოდოლოგიით  არის  

კომენტირებული ვეფხისტყაოსნის  ტექსტი წარმოდგენილ ნაშრომში, სადაც   განმარტებულია 

ცალკეული ლექსიკური ერთეულები, მხატვრულ სახეები, თეოლოგიურ-ფილოსოფიურ 

ტერმინები, ცალკეულ თემატური თუ კონცეპტუალურ პასაჟები ან ეპიზოდური მონაკვეთები  

(სულ 200-მდე კომენტარი).თითოეული კომენტარი დასათაურებულია პოემის  იმ სტროფის/ 

ეპიზოდის/მონაკვეთის  მიხედვით,  რომლის შესახებაც ის არის დაწერილი, თუმცა ზოგჯერ  

მითითებულია  ის თემაც, რაც კომენტარში არის განხილული. თითოეულ კომენტართან 

მითითებულია სტროფის/სტროფების ნომრებიც  პოემის   ალ.ბარამიძისა და აკ.შანიძის  1966 

წლის გამოცემის მიხედვით. 

 პროექტზე მუშაობისას  პროექტის შემსრულებელი ჯგუფის მიერ შესწავლილ იქნა 

ვრცელი რუსთველოლოგიური ბიბლიოგრაფია იმ გამოკვლევების გამოსავლენად, რომელთა 

გააზრება აუცილებელი იყო დასახული მიზნების შესასრულებლად.  მოხდა საკვლევი 

პრობლემისთვის რელევანტური  მეცნიერული მეთოდოლოგიით შესრულებული სამეცნიერო 

შრომების შერჩევა, შერჩეული ლიტერატურის ანოტირება  და მოსაზრებათა ურთიერთშეჯერება.   

რუსთაველის  პოემის მრავალი გამოცემიდან კომენტირებისთვის შეირჩა აკაკი შანიძისა და 

ალექსანდერე ბარამიძის მიერ 1966 წელს გამოცემულ ტექსტი, რადგან მასში  ძირითადი 

ხელნაწერების ვარიანტული წაკითხვებიც არის  გამოქვეყნებული.   სისტემატურად ხდებოდა 

ინდივიდუალურად შესრულებული კომენტარების ერთიანი განხილვა ძირითადი პერსონალის 

მიერ.ინგლისური პიესების მეცნიერული შესწავლა ვეფისტყაოსანთან  მიმართებით და 

პარალელების გამოვლენა. მომზადდა და გამოქვეყნდა3 სამეცნიერო პუბლიკაცია.  წაკითხულ 

იქნა  2  სამეცნიერო მოხსენება,ჩატარდა  პრეზენტაციები ზოგადსაგანმანათლებლო და უმაღლესი 

სკოლის მოსწავლეეებისა და მასწავლებელთათვის, ასევე, ქართველოლოგიური 

საზოგადოებისათვის.  თსუ-ში  გაიმართა  შემაჯამებელი პრეზენტაციაც   შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და საზოგადოების 

ფართო წრეებისათვის;  ელექტრონული პუბლიკაციისთვის მომზადდა ვეფხისტყაოსნის 

მეცნიერული კომენტარების  საბოლოოდ რედაქტირებული  ტექსტი,  რომელიც განთავსდა თსუ-

ს ქართველოლოგიური სკოლის ფონდის ვებგვერდზეhttp://www.kartvfund.org.ge/. 

ნაშრომი, რომელიც პროექტის ფარგლებში შეიქმნა, ძირითადად აკად. ე. ხინთიბიძის 

კვლევებს და მის მეთოდოლოგიას დაეფუძნა, თუმცა შექმნილია პროექტის ძირითად 

შემსრულებელთა თანამონაწილეობით და დამხმარე პერსონალის აქტიური მხარდაჭერით. მასში  

წარმოდგენილია ავტორთა არგუმენტირებული თვალსაზრისი ცალკეულ სტროფზე, პასაჟზე ან 

მონაკვეთზე. ამავე დროს, იქვე მითითებულია ამ საკითხზე არსებულ სხვა მეცნიერთა 

მნიშვნელოვანი, თუმცა განსხვავებული თვალსაზრისები.ნაშრომში წარმოდგენილი ყველა 

კომენტარი ძირითად შემსრულებელთა მიერ   ერთობლივად იყო განხილული. ცალკეულ 

შემთხვევებში, როცა კომენტარი სხვა ძირითადი შემსრულებლების  მიერაა დაწერილი, 

მითითებულია ავტორი.  

პროექტის ფარგლებში მომზადებული ნაშრომი  „თანამედროვე რუსთველოლგიური კვლევებთ 

კომენტირებული ვეფხისტყაოსანი“,მისაწვდომია როგორც ქართველოლოგიის პრობლემატიკით 

დაინტერესებულ მეცნიერთათვის, ისე ფართო საზოგადოებისთვის. ნაშრომი არის  მეცნიერული 

არგუმენტებითა და ინტერპრეტირებით (სათანადო წყაროებზე და ბიბლიოგრაფიაზე 

მითითებით) პოემის სრული ტექსტის პირველი თანმიმდევრული კომენტირების ცდა და  

ეფუძნება  ფილოლოგიური მეცნიერების თანამედროვე მეთოდოლოგიას და 

რუსთველოლოგიური  მეცნიერების უახლეს მიღწევებს. ამავე დროს,  იგი მკვლევართა მომავალ 

http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=33.91&lang=en
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თაობებს  აძლევს აუცილებელ ბაზისს შემდგომი სამეცნიერო კვლევისათვის.გარდა იმისა, რომ 

ამით შეიქმნება მყარი საფუძველი რუსთველის პოემის სრულყოფილი მხატვრულ-ესთეტიკური 

და მსოფლმხედველობითი გააზრებისათვის,   მომავალში მასზე დაფუძნებით შეიძლება  

განხორციელდეს ორი მნიშვნელოვანი პროექტი: 1. აღნიშნული პროექტით შესრულებული 

ვეფხისტყაოსნის მეცნიერული კომენტარის ინგლისური ვარიანტის შექმნა და მისი 

ელექტრონული და ბეჭდური სახით პუბლიკაცია და 2. პოემის ტექსტის პარალელური 

სტროფული მეცნიერული ინტერპრეტაციით შესრულებული ბეჭდური და ელექტრონული 

გამოცემა, რომელიც განკუთვნილი იქნება უპირატესად ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისა და 

უნივერსიტეტებისათვის.   

http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=49.47&lang=ge 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

 
1 2 3 

1 

"შუა საუკუნეების ქართული 

მწიგნობრობა ქრისტიანულ 

აღმოსავლეთსა და 

ბიზანტიაში" (ქართული და 

ინგლისურენოვანი 

გამოცემების მომზადება) 

(FR/ 308/1-20/14)  

 

2015-2018 

 

პროექტის მონაწილე 

ანა ხარანაული 

 (ა) ნარკვევების კრებულის „შუა საუკუნეების ქართული მწიგნობრობა ქრისტიანულ 

აღმოსავლეთსა და ბიზანტიაში“ საშუალებით, როგორც ქართველ, ისე უცხოელ სპეციალისტებს, 

ასევე, ძველი ქართული კულტურისა და მწერლობის ისტორიით დაინტერესებულ პირებს 

მიეცემათ შესაძლებლობა, გაეცნონ თანამედროვე წამყვან ქართველ მეცნიერთა ნააზრევს შუა 

საუკუნეების ქართული მწიგნობრობის ისტორიის, საქართველოს ფარგლებს გარეთ მიმდინარე 

ლიტერატურულ-კულტურული პროცესების, ქართული ხელნაწერი წიგნის განვითარების 

ეტაპების, ძველ ქართველთა კულტურული ორიენტაციისა და იდენტიფიკაციის საკითხისა 

შესახებ.  

(ბ) ილუსტრირებულ კატალოგში - „საქართველოს წიგნთსაცავებში დაცული უცხოეთში 

გადაწერილი ხელნაწერები“ - პირველად იქნება თავმოყრილი საქართველოს წიგნთსაცავებში 

დაცული საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ქრისტიანულ აღმოსავლეთსა და ბიზანტიაში, 

გადაწერილი ხელნაწერების ნუსხა მოკლე კოდიკოლოგიურ-პალეოგრაფიული აღწერილობებით, 

კოლოფონებით, ილუსტრაციებით, საძიებლებით. ამ ტიპის კატალოგი წარმოდგენილი სფეროს 

სამომავლო კვლევის კარგი ინსტრუმენტია როგორც ქართველი, ისე უცხოელი მკვლევრებისათვის.  

წინამდებარე კვლევას მნიშვნელობა აქვს სამომავლო ფილოლოგიურ- 

ლიტერატურათმცოდნეობითი, ასევე კულტურისა და ზოგადად, ქართული აზროვნების 

ისტორიის კვლევისათვის. როგორც ცნობილია, ქართველ მწიგნობართა საგანმანათლებლო 

საქმიანობამ უცხოეთის სამონასტრო ცენტრებში საფუძველი შექმნა მე-12 საუკუნეში 

http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=49.47&lang=ge
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საქართველოში საღვთისმეტყველო-ფილოსოფიური სკოლის - გელათის აკადემიის 

დაარსებისათვის, ასევე, ნიადაგი მოუმზადა შუა საუკუნეების საქართველოში ქართველი 

ფილოსოფოსის, იოანე პეტრიწის, მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებას. ქართველთა მიერ 

უცხოეთში გაწეულმა უდიდესმა საქმიანობამ, მსოფლიო მოწინავე კულტურასთან, მოწინავე 

იდეებთან კონტაქტმა და ამ იდეათა შემოქმედებითმა ათვისებამ განაპირობა მე-12 საუკუნის 

ქართული ორიგინალური აზროვნების მეტად მაღალი დონე და ქართული საერო მწერლობის 

უმნიშვნელოვანესი ძეგლის, შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ მსოფლმხედველობა. 

შესაბამისად, წინამდებარე პროექტის ფარგლებში წარმოებული კვლევა და მიღებული დასკვნები 

დიდად შეუწყობს ხელს ქართული კულტურისა და აზროვნების აღმავლობის ეპოქის - მე-12 

საუკუნის - სააზროვნო პროცესების სამომავლო შესწავლას. ამგვარი მიდგომა მნიშვნელოვანია არა 

მარტო ქართული კულტურისა და აზროვნების შესწავლისათვის, არამედ საყურადღებოა 

ზოგადადაც, წინარენესანსული პროცესების მნიშვნელობის წარმოჩენისათვის ევროპულ 

კულტურაში. ბიზანტიასა და ქრისტიანულ აღმოსავლეთში ქართული მონასტრების დაარსების 

ისტორიულ-კულტურული წანამძღვრების ანალიზი, ასევე „უცხოობაში“ მოღვაწე ქართველთა 

ცხოვრების შესწავლა შეიძლება გახდეს „სხვა“, „უცხო“ წარმომავლობის ბერ-მონაზონთა 

სამონასტრო ცხოვრების კვლევის სამაგალითო ნიმუში შუა საუკუნეების ისტორიის ევროპელი 

მკვლევრებისათვის; ბიზანტიის იმპერიის ბიბლიოთეკებისა და სკრიპტორიუმების შესახებ მეტად 

მწირი პირველადი წყაროების პირობებში, ქართულ წყაროებში წარმოდგენილი ინგლისურ ენაზე 

ნათარგმნი მანამდე უცნობი მასალა ასევე საყურადღებო იქნება უცხოელი მეცნიერებისათვის 

ბიზანტიური მწიგნობრობის საკვლევად. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

მეორე ენის სწავლა/სწავლება  

მულტილინგვური 

განათლების  

კონტექსტში 

 

მესამე საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

2018 

გიული შაბაშვილი, 

სამეცნიერო ხელმძღვნელი 

კახა გაბუნია, კოორდინატორი 

კონფერენციის მიზანია, განიხილოს და ერთიან კონცეფციად ჩამოაყალიბოს ადგილობრივ და 

უცხოელ სპეციალისტთა ნააზრევი მეორე ენის სწავლების მიდგომებისა და სტრატეგიების 

თაობაზე მულტილინგვური განათლების კონტექსტში. 

  

კონფერენციის სამუშაო თემები იყო: 

 მულტილინგვური განათლების თეორია და პრაქტიკა; 

 ინტერკულტურული განათლების ასპექტები; 

 მეორე / უცხო ენის სწავლა / სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები; 

 ენისა და საგნის ინტეგრირებული სწავლება; 

 ელექტრონული / დისტანციური სწავლების ასპექტები და მულტიმედია მეორე ენის 

სწავლა/სწავლების კონტექსტში; 
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 ენობრივი პოლიტიკის დაგეგმვა და მისი მნიშვნელობა მულტიკულტურული 

განათლებისა და მეორე ენის სწავლების თვალსაზრისით; 

 ენის სწავლების სოციოკულტურული და პრაგმატული ასპექტები. 

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო 17 ქვეყნის 100-ზე მეტმა წარმომადგენელმა. დაიბეჭდა 

კონფერენციის მოხსენებები. 

http://seltame.tsu.ge/leng/1  
 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდა

სახელებამეცნიერებისდარგის

ადასამეცნიერომიმართულები

სმითითებით,პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 

 

Georgische 

Palimpsesthandschriften 

(Fortsetzung) 

„ქართული პალიმფსესტური 

ხელნაწერები“ (გაგრძელება) 

 

Volkswagen Stiftung 

(ფოლკსვაგენის  ფონდი) 

პროგრამა:  

Between Europe and the Orient 

- A Focus on Research and 

Higher Education in/on Central 

Asia and the Caucasus 

 Az. 84 408-1 

 

 

24.02.2016 – 24.02. 2019 

 იოსტ გიპერტი (პროექტის 

სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი) 

 ბერნარ უტიე ( ძირითადი 

შემსრულებელი) 

 მზექალა  შანიძე (თსუ-ს 

სამეცნიერო  ჯგუფის 

ხელმძღვანელი) 

 დარეჯან თვალთვაძე 

(თსუ-ს სამეცნიერო  

ჯგუფის კოორდინატორი 

და ძირითადი 

შემსრულებელი) 

 ეკა 

კვირკველია(ძირითადი 

შემსრულებელი) 

 სოფიო სარჯველაძე 

(ძირითადი 

შემსრულებელი) 

 ციცი გუილედანი 

(ძირითადი 

შემსრულებელი) 

 გიორგი ლომსაძე 

http://seltame.tsu.ge/leng/1
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(ძირითადი 

შემსრულებელი) 

 

საერთაშორისო (ქართულ-გერმანულ-ფრანგული) სამეცნიერო პროექტი მიზანად ისახავს  

ათონის მთაზე, ივირონის მონასტრის ქართულ ხელნაწერთა კოლექციაში დაცული ხელნაწერი 

წიგნების  დიგიტალიზაციას, ხელნაწერთა ანალიტიკური აღწერილობის გამოცემას 3 ენაზე 

(ბერძნული, ინგლისური, ქართული) და ამ კოლექციაში დაცული პალიმფსესტური 

ხელნაწერების  ამოკითხვას და შესწავლას.  

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელია ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტის 

პროფესორი იოსტ გიპერტი.პროექტის განხორცილებაში ჩართულიარიან კ. კეკელიძის 

სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერთა ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ათონური 

ხელნაწერების აღწერილობაზე  და თსუ-ს  მკვლევართა ჯგუფი (აკად. მზექალა შანიძე,  პროფ. 

დარეჯან თვალთვაძე,  დოქტორანტები სოფიო სარჯველაძე, ეკა კვირკველია, მაგისტრი ციცინო 

გულედანი და ბაკალავრიატის სტუდენტი გიორგი ლომსაძე). 

2018 წელს თსუ-ს ჯგუფის მიერ ამიკითხული და შესწავლილი იქნა  N 46 პალიმფსესტური 

ხელნაწერის როგორც ქვედა (ასომთავრული), ისე ზედა (ნუსხური) ფენა.  დადგინდა ტექსტის 

რაობა - ქვედა ფენა -  სავარაუდოდ, მეცხრე საუკუნემდე დაწერილი ლიტურგიკული ტექსტია, 

რომელიც დაზიანებულია და ფრაგმენტულად არის შემონახული, ზედა ფენა  (ნუსხურით ნაწერი)   

წარმოადგენს  ასევე  ლიტურგიკული ხასიათის ტექსტს, რომელიც  მე-11-12 საუკუნეებში არის 

შესრულბული.  აღნიშნული პალიმფსესტური ხელნაწერში დაცული ტექსტები მომზადებულია  

ტექსტიTITUS-ის ფორმატში გამოსაქვეყნებლად.  

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით,პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 

Prepare for Diversity and Develop 

Tolerance Among the Youth of 

Georgia (DTYG) – 

„ტოლერანტობისა და 

მრავალფეროვნების 

მხარდაჭერა საქართველოს 

ახალგაზრდებში“ - 

ეუთოს ეროვნულ 

უმცირესობათა უმაღლესი 

კომისრის ოფისის 

დაფინანსებით. OSCE-1400213 

2017-2020 

(კათედრის პერსონალიდან - 

კახა გაბუნია; პროექტის 

ხელმძღვანელი) 

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა 2 აკადემიური კურსი ქართულ ენაში მომზადების პროგრამისა და 

ეთნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამებისთვის, მომზადდა სილაბუსები და „რიდერები“ 
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აღნიშნული კურსებისთვის. პილოტირების პროცესში ჩართულია 9 უმაღლესი სასწავლებელი. 

კურსი „ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება“ არჩევით კურსად ჩაერთვება ეთნოლოგიის 

საბაკალავრო პროგრამაში, თუმცა მისი არჩევა შეეძლება თსუ ნებისმიერი პროგრამის სტუდენტს. 

ამისათვის, პროექტის ფარგლებში, მიმდინარეობს შეხვედრები სხვადასხვა ფაკულტეტის 

სტუდენტებთან, სადაც მათ აღნიშნული კურსის პროფესორები აცნობენ კურსის მიზნებს, 

ამოცანებს, სტრუქტურას და გამოყენებულ მასალას. 

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის სტუდენტებისათვის განკუთვნილი კურსი (ამავე 

სახელწოდებით) არაქართულენოვან სტუდენტებს სთავაზობს ენისა და საგნის ინტეგრირებული 

სწავლების მეთოდით შედგენილ სალექციო-სასემინარო კურსს, რომელიც ამ სტუდენტბს  

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების სიკეთეებს აცნობს, აწვდის ინფორმაციას საქართველოში 

მცხოვრები ხალხების ტრადიციებს, კულტურას, თავისებურებებს. ეს კურსი, ამავდროულად, 

სტუდენტთა ენობრივი კომპეტენციების განვითარებას ემსახურება. 

2 

"ტოლერანტობის, სამოქალაქო 

ცნობიერებისა და 

ინტეგრაციის მხარდაჭერის 

პროგრამა" (PITA) 

 

2016-2020 

(კათედრის პერსონალიდან - 

კახა გაბუნია; პროექტის 

ხელმძღვანელი) 

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა „თსუ ახალგზარდული ცენტრი“ არაქართულენოვანი 

სტუდენტების მხარდასაჭერად. ცენტრში განთავსდა საჭირო ტექნიკა და ინვენტარი, 

ყოველწლიურად ტარდება უმცირესობათა ინტეგრაციისკენ მიმართული სხვადასხვა აქტივობა 

(60-მდე ღონისძიება). პროგრამა PITA არის 5 წლიანი, დაიწყო 2015 წლის ივნისში და 

გაგრძელდება 2020 წლის მაისის ბოლომდე.პროექტი აერთიანებს სხვადასხვა ღონისძიებას, 

რომელიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო აქტივიზმის კულტურის დანერგვასა და ახალგაზრდების 

საერთო კვალიფიკაციის ამაღლებას სამოქალაქო ჩართულობისა და მრავალფეროვნების 

მართვაში; საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ახალგაზრდებსა და საქართველოში მცხოვრებ 

ეთნოსებს შორის ინტეგრაციის გაძლიერებას ეთნიკური, რელიგიური თუ სხვა სტერეოტიპების 

წინააღმდეგ ერთობლივი აქტიური მუშაობის საშუალებით; მოხალისეობრივი აქტივიზმის, 

თანამშრომლობისა და მეგობრული ურთიერთობების ხელშეწყობას საქართველოს ახალგაზრდებს 

შორის. ამ მიზნით 11 პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციის ბაზაზე საქართველოს 13 

ქალაქში 14 ახალგაზრდული ცენტრი ჩამოყალიბდა, რომელიც ახალგაზრდებს აერთიანებს და მათ 

სხვადასხვა საინტერესო საქმიანობაში თუ სასწავლო და სტაჟირების პროგრამაში რთავს. 

ცენტრის წევრი-სტუდენტები თემატურ ჯგუფებად (ქვეკლუბებად) იყოფიან და საშუალება 

ეძლევათ თავიანთი ინიციატივები და იდეები განახორციელონ.  

ქვეკლუბები: 

 გენდერი 

   ტოლერანტობა და კულტურათაშორისი დიალოგი 

   განათლება 

   მრავალფეროვნება 

   ადამიანთა უფლებები 

   გარემოს დაცვა 

   ჯანსაღი ცხოვრების წესი 

 ადვოკატირება 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 
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მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

1 Erasmus+ 2018 
გიული შაბაშვილი 

 

პროექტით გათვალისწინებული იყო ლექციების წაკითხვა და ქართული ზმნურ კატეგორიებზე 

მსჯელობა გერმანიის იენის უნივერსიტეტში. სალექციო კურსის თემა: ზმნური კატეგორიები 

ქართველურ ენებში. 

2 Erasmus+ 2018 გიული შაბაშვილი 

პროექტით გათვალისწინებული იყო ლექციების წაკითხვა და ქართული ენის 

სოციოლინგვისტური მონაცემების შესახებ  მსჯელობა ესპანეთის კადისის უნივერსიტეტში. 

სალექციო კურსის თემა: ქართული ენა და კულტურა 

 

3.2. დასრულებული პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 

ენა და განათლება აფხაზებსა 

და ქართველებს შორის 

ნდობის აღდგენისა 

დაშერიგებისპროცესისკონტექ

სტში. 
USAID–

ისფინანსურიმხარდაჭერით. 

USAID–ის ფინანსური 

მხარდაჭერით.Aid-114-A-15-

000012 

 

2015-2018 

(კათედრის პერსონალიდან - 

კახა გაბუნია; პროექტის 

ხელმძღვანელი) 

 

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა აფხაზური ენის კორპუსი, გრამატიკული ანალიზატორითურთ, 

რომელშიც 10 000 000-მდე ტოკენია გაერთიანებული. კორპუსში შესულია აფხაზ კლასიკოსთა 

ნაწარმოებები, პუბლიცისტიკა, ფოლკლორი, პოლიტიკური დოკუმენტები. 

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა 3 კრებული: 1. კლასიკოს ქართველ და აფხაზ მწერალთა 

ანთოლოგია (ქართულ და აფხაზურ ენებზე); 2. თანამედროვე მწერალთა ნაწარმოებების კრებული 

(ქართულ და აფხაზურ ენებზე); 3. სტუდენტური ესეები (ქართულ და აფხაზურ ენებზე). 

პროექტის ფარგლებში აფხაზური და ქართული მხარის წარმომადგენლები 7-ჯერ შეხვდნენ 

ერთმანეთს (ფრანკფურტში, სტამბულში, 2-ჯერ ერევანში, ჰერცეგ-ნოვაში, კიშინიოვში, 

სარაევოში). ქართველმა და აფხაზმა მწერლებმა ერთმანეთს გაუზიარეს ზოგადსაკაცობრიო 

ღირებულებებზე შექმნილი ნაწარმოებები.  
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პროექტრის მესამე კომპონენტი გახლდათ ახალგზარდული ბანაკი, რომელშიც მონაწილეობა 

მიიღეს სტუდენტებმა თბილისიდან და სოხუმიდან. ბანაკი გაიმართა კიშინიოვში (მოლდოვა). 

2 

დონეებად დაყოფილი 

აფხაზურენოვანი ტექსტების 

შექმნა წიგნიერების 

განვითარებისთვის 

აფხაზეთში" COBERM, 

ევროკომისია. 

UNDP, Grant # 154 

2017-2018 

(კათედრის პერსონალიდან - 

კახა გაბუნია; პროექტის 

კომპონენტის ხელმძღვანელი) 

 

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა დაწყებითი კლასების მოსწავლეთათვის დონეთა მიხედვით 

გაწყობილი საკითხავი ტექსტები (ელექტრონული პროტალი (ablingua.com). პორტალი მოიცავს 

200-ზე მეტ საინფორმაციო და მხატვრულ ტექსტს, აგრეთვე საგაკვეთილო სცენარებს თითოეული 

დონისათვის. 

დონეების მიხედვით გაწყობილი ტექსტები შეიქმნა 1-6 კლასის მოსწავლეებისათვის, თითოეული 

დონისათვის შეიქმნა სპეციალური ფორმულა, რომელიც ითვალისწინებდა მოსწავლის 

ლექსიკურ-გრამატიკულ, ტექსტოლოგიურ და სხვა პარამეტრებს, მათ შორის - სიტყვაფორმათა და 

ლექსიკურ ერთეულთა პროცენტული მიმართების ალგორითმს. ამ პარამეტრების მიხედვით 

გამოიყო 20 დონე.  

შეხვედრა პროექტის ფარგლებში აფხაზ კოლეგებთან ჩატარდა ერევანსა და მონტენეგროში, ქალაქ 

ჰერცეგ-ნოვიში. 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსა

თაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

 

გიული შაბაშვილი ქართული ზმნის 

სემანტიკა 

საიმედო, თბილისი 150 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ნაშრომში განხილულია ის სემანტიკური კატეგორიები, რომლებიც მონაწილეობს ქართული 

ზმნური სისტემის ფუნქციურ-შინაარსობრივი მახასიათებლების შექმნაში. მონოგრაფიაში 

ვრცლადაა საუბარი ქართული ლექსიკური ასპექტის სემანტიკურ სახესხვაობებზე, შედარებულია 

ქართული და სხვა ენების მონაცემები. ამა თუ იმ ბუნებრივი ენის ენობრივი ფენომენის 

გასააზრებლად ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ლექსიკური ასპექტის ფაქტორს.  

ლექსიკური ასპექტი, ერთი მხრივ, იკვეთება გრამატიკულ ასპექტთან,  დროსთან, ზმნიზედურ 

მოდიფიკაციებთან, სინტაქსურ და სემანიკურ რაოდენობრიობასთან (კვონტიფიკაცია), 

არგუმენტების (აქტანტების) სტრუქტურასთან, ხოლო, მეორე მხრივ,  უკავშირდება ლექსიკურ, 

სემანტიკურ და სინტაქსურ ინტერფერენციას და თამაშობს ერთ-ერთ წამყვან როლს დისკურსის 

დროულ განვითარებაში. ლექსიკური ასპექტი არის სემანტიკური კატეგორია, რომელიც 

უკავშირდება ზნით გამოხატული მოქმედების მიმდინარეობის ფორმას. ზმნური ფორმების ერთ-

ერთი საბაზისო შინაარსობრივი კლასიფიკაცია ეფუძნება დაპირისპირებას ტელიკურობა-
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ატელიკურობა. ტელიკური ზმნები ასახავს მოქმედებას, რომელსაც აქვს კონკრეტული მიზანი, 

ატელიკური ზმნები კი გადმოგვცეს მოქმდებას, რომელიც დაწყებისთანავე ხორციელდება.1 

ტელიკური ზმნები, როგორც წესი, არის აქტიურსუბიექტიანი დინამიკური ზმნები, რომლებიც 

დაირთავს ბრუნვაცვალებად (ე.წ. „პირდაპირი") ობიექტს. 

გარდა ამისა, ნაშრომში დიდი ყურადღება ეთმობა დინამიკური სემანტიკის თეორიის 

პრინციპებს და ქართული ენის მონაცემები გაანალიზებულია სწორედ ამ კუთხით. სემანტიკური 

კატეგორიები, მათ შორის ევიდენციალობა, ასევე განხილულია სინტაქსური რეპრეზენტაციის 

პირობებისა და შესაძლებლობების კუთხით. 

კვლევისას გამოყენებულია კორპუსული და შედარებითი ანალიზის მეთოდები. 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახ

ელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

 

რამაზ ქურდაძე ქართული ენა 1 

ქართული ენის 

პრაქტიკული კურსი 

უცხოელთათვის THE 

GEORGIAN 

LANGUAGE 1 A 

Practical Course of the 

Georgian Language for 

Foreign Students 

პირველი გამოცემის  

ISBN 978-9941-13-708-

2 

მეორე გამოცემის  

ISBN 978-9941-13-750-

1    

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა, 

პირველი და მეორე 

გამოცემა 

154 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

პრაქტიკული სახელმძღვანელო გრამატიკული მითითებებისა და სავარჯიშოთა კრებულია, 

რომელიც დამუშავდა საზღვარგარეთ სხვადასხვა დროს წაკითხული სალექციო კურსების 

შედეგად. ამ კრებულში შემავალი სავარჯიშოების ნაწილი შედგენილია 2008 წელს, როდესაც, 

ფულბრაიტის პროგრამის ფარგლებში, ნიუ იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სტონი 

ბრუკში, ნიუ იორკის შტატი, აშშ, ვასწავლიდი ქართულს პროფესორ ალისა ჰარისის მიწვევით. 

მოგვიანებით კურსი გამთლიანდა და ამ სახით ორჯერ იქნა წაკითხული, 2011 და 2013 წლებში, 

დარტმუთის კოლეჯში, ნიუ ჰამფშირის შტატი, აშშ, სადაც ,,ღია საზოგადოების ინსტიტუტის” 

ფაკულტეტის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამით ვიყავი მიწვეული ზამთრისა და 

გაზაფხულის სემესტრებში 2011-2013 წლებში, ხოლო აღნიშნული კურსის წაკითხვა შემომთავაზა 

ჩემმა იქაურმა მასპინძელმა, ასოცირებულმა პროფესორმა იოანა ჩიტორანმა. სხვადასხვა დროს ეს 

კურსი ორჯერ წავიკითხე ლეიდენის უნივერსიტეტში, ნიდერლანდების სამეფოში, 2012 და 2016 

წლებში; 2015 წელს კი კურსი წავიკითხე ბრემენის უნივერსიტეტშიც, გერმანიაში. კურსის 

                                                           
1
 გარი, 1957, 106 
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წაკითხვის ყოველ ჯერზე გარკვეულწილად გადაისინჯა და ჩასწორდა სავარჯიშოები. 

ბუნებრივია, ჩასწორება-ცვლილებანი მომავალშიცაა მოსალოდნელი, თუმცა ამ სახით უკვე 

შესაძლებელია კრებული გამოიცეს ბეჭდური სახით, რაც ერთგვარ დახმარებას გაუწევს ამ საგნის 

მომავალ მსმენელებს.  პრაქტიკული კურსი შესავლისა და ოთხი ნაწილისაგან შედგება: პირველი 

ნაწილი – თანამედროვე ქართული ანბანი და მისი მოკლე დახასიათება; მეორე ნაწილი – 

გაკვეთილები; მესამე ნაწილი – სავარჯიშოთა პასუხები და მეოთხე ნაწილი – ინგლისურ-

ქართული ლექსიკონი. ძირითად ნაწილში წარმოდგენილია გრამატიკული მითითებანი და 

სავარჯიშოები, სულ 65 სავარჯიშო. სავარჯიშოები აგებულია იმის გათვალისწინებით, რომ 

მსმენელმა შეძლოს გარკვეული ლექსიკური მასალის დაგროვებაც, ამიტომ სავარჯიშოთა 

უმეტესობას ახლავს ქართული სიტყვები ინგლისური თარგმანით.  ძირითადი ნაწილი იწყება 

იაკობ გოგებაშვილის პრინციპების მიხედვით შედგენილი თანამედროვე ქართული ანბანის 

ინგლისური ვარიანტის შესწავლით, რასაც პირველი სამი გაკვეთილი ეთმობა. ამავე 

გაკვეთილებში ქართული ასოები და სიტყვები წარმოდგენილია ტრანსლიტერაციით. რადგან ეს 

კურსი არა მხოლოდ ლინგვისტებისთვის, არამედ, ზოგადად, ქართულით დაინტერესებული 

ყველა სტუდენტისათვისაა გათვალისწინებული, ტრანსლიტერაციისათვის ვიყენებთ ქართული 

ანბანის რომანიზებულ სისტემას, რომელიც მიღებულია 2002 წელს ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტისა და საქართველოს გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის სახელმწიფო დეპარტამენტის 

მიერ.  იხ.: https://en.wikipedia.org/wiki/Romanization_of_Georgian 

პირველ და მეორე გაკვეთილში, ორ (მესამე და მეექვსე)  სავარჯიშოში ქართული მასალა 

რომანიზებული სისტემით, ტრანსლიტერაციითაა მოცემული; ეს იმის გამო, რომ ქართული 

ანბანი ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის მიწოდებული. მეოთხე გაკვეთილიდან ტრანსლიტერაცია 

აღარ გვხვდება.  ქართული ანბანის უკეთ გაცნობისა და ადვილად შესწავლის მიზნით, ანბანის 

ნაწილები შედარებით დიდი ფონტითაა წარმოდგენილი.   სტუდენტებს მიეწოდებათ სახელის 

(არსებით, ზედსართავ, რიცხვით და ნაცვალსახელთა) და ზმნის უმნიშვნელოვანესი საკითხები, 

კერძოდ: სახელთა ბრუნების (მათ შორის თანდებულიანი სახელის) და ზმნის (ყოფნა, ყოლა/ქონა 

და სხვ.) უღლების შესახებ. მესამე ნაწილში მოცემულია სავარჯიშოთა პასუხები, გარდა პირველი, 

მეოთხე და მეთხუთმეტე  სავარჯიშოებისა, რადგან ისინი მხოლოდ საკითხავი სავარჯიშოებია.    

მეოთხე ნაწილი კი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონია. რადგან ქართული სიტყვები 

სავარჯიშოებშივეა წარმოდგენილი ინგლისურ თარგმანთან ერთად, ამიტომ სალექსიკონო 

ნაწილი მხოლოდ ინგლისურ-ქართული ლექსიკონით განვსაზღვრეთ. ლექსიკონი სასწავლო-

პრაქტიკული დანიშნულებისაა, ის მორგებულია მკითხველის მოთხოვნებზე. კერძოდ, მასში 

ძალზე იშვიათად, აუცილებელ შემთხვევაში, სალექსიკონო სიტყვას გრამატიკულ მახასიათებელს 

ვუწერთ, მაგ.: ნ., რაც ნიშნავს ნოუნს, სახელს და ვ., რაც ნიშნავს ვერბს, ზმნას. თანხმოვანზე 

დაბოლოებული სიტყვები, რომელთაც აწმყოში ყოფნა ზმნის მხოლობითი რიცხვის მესამე პირის 

შემოკლებული -ა (←არის) ფორმისა თუ  -ც ნაწილაკის დართვისას გავრცობილი -ა- ხმოვნიანი 

ფორმა აქვთ, ლექსიკონში გავრცობილი ფორმით შეგვაქვს, სავრცობ ხმოვანს ფრჩხილებში 

ვუთითებთ: არავინ(ა) , ზეგ(ა) და სხვა.   ზმნა მოგვყავს ინგლისურში ინფინიტივის, ხოლო 

ქართულში საწყისის ფორმით და ფრჩხილებში ვუთითებთ მხოლობითი რიცხვის მესამე პირის 

ფორმას. ყოფნა ზმნის სამივე (აწმყო, მყოფადი, ნამყო) დროის ყველა ფორმაა შეტანილი 

ლექსიკონში. ზოგიერთი ზმნის მხოლოდ მესამე პირის ფორმა მოგვყავს, მაგ., უდრის. 

  გრამატიკული ფორმების თუ დაწერილობის თავისებურებათა გამო, ლექსიკონში მოცემულია 

ადამიანთა სახელები და ადგილსახელებიც.  დაბოლოს, მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ყველას, 

ვინც ხელი შეგვიწყო პრაქტიკული კურსის მომზადებაში: ჩვენს უცხოელ კოლეგებს, ალისა 

ჰარისსა და იოანა ჩიტორანს, რომლებმაც უშუალოდ დამაკავშირეს ამერიკულ 

უნივერსიტეტებთან და გულშემატკივრობდნენ მთელ ჩემს საქმიანობას ამერიკაში მივლინებების 

დროს.  

საინტერესო რჩევებისა და დარტმუთის კოლეჯში ჩემი ყოფნის დროს გულთბილი, მეგობრული 

დამოკიდებულებისათვის მადლიერების გრძნობით გვინდა მოვიხსენიოთ ამავე კოლეჯის 
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ენათმეცნიერების პროგრამის თანამშრომლები: ჯეიმს სტენფორდი, ტიმოტი პულიო და დევიდ 

პეტერსონი. მადლობას მოვახსენებთ ამ კრებულის რეცენზენტებს, ირინე დემეტრაძესა და ზაალ 

კიკვიძეს, საინტერესო რჩევებისა და გულისხმიერი დამოკიდებულებისათვის. დიდ მადლობას 

მოვახსენებთ პრაქტიკული კურსის რედაქტორს, მზექალა შანიძეს. ქალბატონმა მზექალამ 

საგულდაგულოდ გადასინჯა მთელი კურსი, მისმა შენიშვნებმა და რჩევებმა საგრძნობლად 

გაამდიდრა ეს პატარა წიგნი. მადლობას ვუხდით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის რედაქტორებს – მარინე ვარამაშვილსა და ნანა 

კაჭაბავას, დამკაბადონებელ ხათუთა ბადრიძეს და გარეკანის დიზაინერ ნინო ებრალიძეს. 

წარმოდგენილი პრაქტიკული კურსის მომავალი დახვეწისა და შევსების მიზნით, სიამოვნებით 

მივიღებთ შენიშვნებსა და გამოხმაურებებს. 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახე

ლწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენო

ბა 

1 

 

ნინო შარაშენიძე მიდამო 1, ქართული 

ენა ინგლისურენოვანი 

სტუდენტებისთვის, 

ISBN 978-9941-0-8070-8 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„გრაფემა“ 

235 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ქართული ენის შესასწავლი სახელმძღვანელო„მიდამო 1“ შეიქმნა  2014-2015 სასწავლო წელს 

ქართული ენის კურსისათვის ვილნიუსის უნივერსიტეტში და აპრობირებულია ერთი წლის გან-

მავლობაში. კურსის მსვლელობის პროცესში მუდმივად  ვითვალისწინებდით ენის შემსწავლელ-

თა საჭიროებებს,  სურვილებსა  და მოთხოვნებს.  

წიგნი კომუნიკაციური გრამატიკის პრინციპებზეა აგებული და წარმოადგენს ენის ფლობის A 

1 – A 2 დონეს. სახელმძღვანელოს მთავარი ხაზი ქართულ ენაზე კომუნიკაციის აგების  მიზანია. 

ამდენად, წიგნში გათვალისწინებულია ყველა ის საკითხი და თემა,რომლებზეც ენის შემსწავლე-

ლი სახელმძღვანელოს დასრულების შემდეგ შეძლებს საუბარს. შეძლებისდაგვარად მოწოდებუ-

ლია მასალა იმ სირთულეების დასაძლევად, რომლებიც განსაკუთრებულად იგრძნობა ქართული 

ენის შესწავლისას. სახელმძღვანელოში ყველაფერი ისეა მოწოდებული, რომ ქართული ენით დაი-

ნტერესებულ ადამიანებს  ამ სირთულეების დაძლევა გაუადვილდეთ და ძალიან მალე მიეცეთ 

იმის შესაძლებლობა, რომ ქართულად ამეტყველდნენ და გარკვეული მოცულობის ტექსტები და-

მოუკიდებლად შექმნან.  ეს მოტივაცია ენის სწავლის პროცესში მნიშვნელოვანი საკითხია მომდე-

ვნო რთული ეტაპების გავლისათვის და მეტ სტიმულს აძლევს ენის შემსწავლელს.  

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახე

ლწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენო

ბა 

1 რუსუდან 

ზექალაშვილი 

ქართული ენის მოკლე 

პრაქტიკული კურსი 

(ბრუნებისა და 

უღლების 

ტაბულებით), 

თბილისი, პროგრამა 

ლოგოსი 

242  
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(რედ.პროფ. მ. ოძელი, 

პროფ. ჟ. 

ფეიქრიშვილი),  

ISBN  978-9941-468-45-2 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

დამხმარე სახელმძღვანელო "ქართული ენა. მოკლე პრაქტიკული კურსი” მოიცავს 

ფონეტიკის მოკლე შესავალს, მარტივად გადმოცემულ ქართული ენის მორფოლოგიასა და 

სინტაქსს, ასევე სიტყვაწარმოებისა და კომპოზიციის საკითხებს. წიგნს ერთვის ბრუნებისა და 

უღლების ტაბულები.  

მოკლე კურსი გათვალისწინებულია, როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო ქართული ენის 

შესწავლით დაინტერესებული პირებისთვის – უცხოელებისათვის, საშუალო სკოლის 

მოსწავლეების, აბიტურიენტებისა და სტუდენტებისათვის. წიგნის რედაქტორები არიან: პროფ. 

მარიკა ოძელი და    პროფ. ჟუჟუნა ფეიქრიშვილი (რეცენზენტი – პროფ. რამაზ ქურდაძე).  

ქართული ენის მოკლე გრამატიკაში მასალა გამოყოფილია ოთხ თავად, ბოლოს ახლავს 

დანართი და გამოყენებული ლიტერატურის სია:  

თავი პირველი – ფონეტიკა (ხმოვანი და თანხმოვანი ბგერები ქართულში; ბგერითი 

ცვლილებები სიტყვაში; ქართული ანბანი);  

თავი მეორე – მორფოლოგია: მეტყველების ნაწილები (არსებითი სახელი; არსებით 

სახელთა ჯგუფები შინაარსის მიხედვით; არსებით სახელთა მრავლობითი რიცხვის წარმოება; 

არსებით სახელთა ბრუნება; არსებითი სახელი მსაზღვრელად; სიტყვაწარმოება. არსებით 

სახელთა წარმოება; რთულ სიტყვათა წარმოება (თხზვა); ზედსართავი სახელი; ზედსართავ 

სახელთა ხარისხის წარმოება; ზედსართავ სახელთა ბრუნება; ზედსართავი სახელი 

მსაზღვრელად; ზედსართავ სახელთა წარმოება; რიცხვითი სახელი; რიცხვით სახელთა წარმოება; 

რიცხვით სახელთა ბრუნება; ნაცვალსახელი; ნაცვალსახელის ჯგუფები; პირის ნაცვალსახელები; 

ჩვენებითი ნაცვალსახელები; კითხვითი ნაცვალსახელები; კითხვით-კუთვნილებითი 

ნაცვალსახელები; კუთვნილებითი ნაცვალსახელები; მიმართებითი ნაცვალსახელები; 

უარყოფითი ნაცვალსახელები; განსაზღვრებითი ნაცვალსახელები; განუსაზღვრელობითი 

ნაცვალსახელები; -ვე ნაწილაკიანი ნაცვალსახელები; ზმნა; ზმნის პირი და რიცხვი; ზმნის დრო; 

ზმნის კილო; ზმნის გარდამავლობა; ზმნისწინი; ასპექტი; სერიები და მწკრივები; ფუძე, ძირი, 

თემა; ზმნის გვარი; მოქმედებითი გვარი; ვნებითი გვარი; საშუალი გვარი; ზმნის ქცევა; კონტაქტი; 

თავისებური ზმნები; ზმნების წარმოება; სახელზმნა; საწყისი; საწყისის წარმოება; მიმღეობა; 

მიმღეობის წარმოება; ზმნიზედა; ზმნიზედების წარმოება; თანდებული; კავშირი; ნაწილაკი; 

შორისდებული);  

თავი  მესამე – სინტაქსი (სინტაქსური ურთიერთობის სახეები; წინადადების სახეები 

მტკიცების მიხედვით; წინადადების სახეები შინაარსის მიხედვით; წინადადების წევრები: 

შემასმენელი; ქვემდებარე; დამატება-ობიექტები; უბრალო დამატება; განსაზღვრება;   გარემოება; 

წინადადების სახეები აგებულების  მიხედვით; მარტივი წინადადება;   შერწყმული წინადადება; 

რთული წინადადება; რთული თანწყობილი  წინადადება;   რთული ქვეწყობილი წინადადება; 

რთული ქვეწყობილი წინადადება რამდენიმე დამოკიდებულით; რთული ქვეწყობილი 

წინადადების ჩანაცვლება მარტივით;   პირდაპირი და ირიბი ნათქვამი; განკერძოებული 

სიტყვები და გამოთქმები;  განკერძოებული განსაზღვრება; განკერძოებული გარემოება; 

მიმართვა; დანართი;   ჩართული;  ეტიკეტური სიტყვები და გამოთქმები);  

თავი  მეოთხე – პუნქტუაცია (წერტილი; კითხვის ნიშანი; ძახილის ნიშანი; 

მრავალწერტილი; წერტილ-მძიმე;   ორწერტილი; მძიმე; ტირე; ფრჩხილები; ბრჭყალები; სასვენი 

ნიშნები პირდაპირ ნათქვამთან);  

დანართი მოიცავს ბრუნებისა და უღლების ტაბულებს, პირთა კომბინაციების სქემებს. 
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№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახელ

წოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ქართული ენის 

დარგობრივი 

სახელმძღვანელო _ 

„ბუღალტრული 

აღრიცხვა“ 

ავტორები: ინგა 

სანიკიძე, თ. ცხადაია, 

ა. ახვლედიანი, 

ნ.სანიკიძე. 

გადაცემულია 

დასაკაბადონებლად და 

შემდეგ _ დასაბეჭდად. 

საქართველო, 

თბილისი; გამომც.,? 

300-მდე ნაბეჭდი 

გვერდი 

(დაუკაბადონებე

ლი) 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ქართული ენის დარგობრივი სახელმძღვანელო - „ბუღალტრული აღრიცხვა“  

[ზღვრული დონე - ბ1+; ] დასრულებულია და იბეჭდება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში; 

დაფინანსდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ. შექმნილი 

სახელმძღვანელო თავისი რვეულით შედგება 300-მდე ნაბეჭდი გვერდისაგან. 

რეზიუმე: ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 

დასრულებულია მუშაობა სახელმძღვანელოზე. მას თან ერთვის სამუშაო რვეული, ეს 

უკანასკნელი კი ჯამურად  200-ზე მეტ ენობრივ სავარჯიშოს მოიცავს. ის შექმნილი, 

რედაქტირებული და გამოსაცემად გამზადებულია ჩემი ხელმძღვანელობით. ამასთან, 

სახელმძღვანელოს ნაწილში ჩემ მიერვე მოდელირებულია ზმნურ პარადიგმათა ცხრილები,  

შექმნილია შესაბამისი ლექსიკონები, სპეციალურ ვიზუალურ დაფებზე თვალსაჩინოებისათვის 

გამოტანილია ენობრივი [გრამატიკული] მასალა თავისი მაგალითებით, დამოუკიდებელი 

ადგილი აქვს დათმობილი სინონიმებისა და ანტონიმების წყვილთა დაფებსაც;  სპეციალურ 

უჯრებში განთავსებულია მნიშვნელოვანი ფრაზები თუ წინადადებები, რომელთაც შესასწავლი 

მასალის გააქტიურების ფუნქცია აქვს დაკისრებული. სახელმძღვანელო აგებულია 

ოთხკომპონენტიანი სწავლების ძირითად მოდელზე; გათვალისწინებულია ენის სწავლების 

საერთაშორისო სტანდარტი, რაც, ვფიქრობთ, მომავალში მნიშვნელოვან სამსახურს გაუწევს 

საქართველოში მცხოვრებ არაქართულენოვან მოქალაქეს, რომელსაც ქართული ენის 

შესწავლასთან ერთად პროფესიული განათლების მიღება სურს.  

პროექტში მონაწილე პერსონალი:  

1. ინგა სანიკიძე _ ჯგუფის ხელმძღვანელი და მეთოდისტი; 

2. თაია ცხადაია _ ქართული ენის ექსპერტი, თანაავტორი; 

3. ნინო სანიკიძე _ თანაავტორი (მოსასმენი დიალოგებისა და პარატექსტების შემქმნელი); 

4. ანა ახვლედიანი _ დარგობრივი ექსპერტი. 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

 

კახა გაბუნია 

ქეთევან ხუციშვილი 

 

მრავალფეროვნება და 

ტოლერანტობა 

(თანაავტორი);  ISBN 978-

9941-27-670-5 

თბილისი, 2018. 

„საიმედო“ 

162 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუდენტთა ფართო წრისთვის (საბაკალავრო პროგრამის 

სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის; არჩევითი კურსი) და ეხება მრავალფეროვნებისა 

და ტოლერანტობის საკითხებს. გათვლილია 15 ლექციაზე. სახელმძღვანელოში განხილულია 

შემდეგი თენები: კულტურული მრავალფეროვნება, ინტერკულტურული კომპეტენციის 

განვითარების ეტაპები; ინტერკულტურული განათლება საქართველოში, კულტურული 

მრავალფეროვნების კონცეპტუალიზაცია, გლობალიზაცია და იდენტობათა მრავალფეროვნება, 

სოციალური ერთობების მრავალფეროვნება. რასა: მისი სოციალური და ბიოლოგიური 

კონსტრუქცია, რასიზმი, სოციალური სტრატიფიკაცია, ასაკი და თაობები, გენდერი და 

სექსუალური ორიენტაცია. სხეული და ჯანმრთელობა, რელიგიური მრავალფეროვნება, 

ენობრივი მრავალფეროვნება, კულტურული მახასიათებლების მრავალფეროვნება (საკვები, 

ტანსაცმელი, მატერიალური არტეფაქტები), მედია მულტიკულტურულ გარემოში. 

2 კახა გაბუნია 

თეა ქამუშაძე 

ენისა და საგნის 

უინტეგრირებული 

სწავლება (თანაავტორი);  

ISBN978-9941-27-667-5 

თბილისი, 2018. 

„საიმედო“ 

187 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის სტუდენტებისთვის და 

ეხება მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობის საკითხებს. სახელმძღვანელო აგებულია CLIL-ის 

პრინციპებზე (ენისა და საგნის ინტეგრირებული სწავლება. გათვლილია 15 ლექციაზე. 

სახელმძღვანელოში შემდეგი თემებია განხილული: რა არის მრავალფეროვნება?ეროვნება და 

მოქალაქეობა; სახელმწიფოს ცნება; ადამიანის უფლებები; რა არის ლიბერალიზმი? კულტურული 

პლურალიზმი და ტრადიციები; რელიგიები; რასიზმი; ჰოლოკოსტი; განათლება (იაპონელი 

ბავშვები); საკვები; ქორწინება. 

3 კახა გაბუნია სახელმწიფო ენისა და 

კონსტიტუციის საფუ-

ძვლების დაჩქარებული 

სწავლების კურსი; ISBN978-

9941-0-8566-6 

თბილისი, 2018. 

თსუ გამომცემლობა  

240 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოში მცხოვრები არაქართულენოვანი საჯარო 

მოხელეებისა და საოფლის მოსახლეობისათვის; ითვალისწინებს A2 ენობრივი კომპეტენციების 

დაუფლებას. 

შემსწავლელებს ტექსტები მიეწოდება კომუნიკაციური სწავლების პრინციპიდან გამომდინარე; 

ლექსიკურ-გრამატიკული ანალიზი გარამატიკული პროგრესიის პრინციპის მიხედვით 

ხორციელდება. თემატიკა შერჩეულია მიზნობრივი ჯგუფების შესაბამისად (ყოველდღიური 

ყოფითი სიტუაციები, ელემენტარული სკანონმდებლო (კონსტიტუციური) საკითხები), 

პროექტი ხორციელდება საქართველოს პრეზიდენტის ფონდის მხარდაჭერით. 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

2 

გიული შაბაშვილი, 

ქეთევან 

გოჩიტაშვილი 

აკადემიური წერა 

დოქტორანტურის 

სტუდენტებისთვის 

თბილისი, 

ინტელექტი 

194 

სამეცნიერო კვლევის ძირითადი მიზანია შექმნას ისეთი მონაცემები, რომელთა გაზომვაც და 

შემოწმებაც შესაძლებელია, ხოლო სამეცნიერო ნაშრომის მიზანია გადმოსცეს, აღწეროს და 

გააანალიზოს ჩატარებული კვლევის შედეგები.  

სამეცნიერო კვლევა არის პროცესი, რომელიც ეფუძნება ძიებასა და შესწავლას, ეს არის 

სისტემური, მეთოდურად გამართული და სამეცნიერო ეთიკის გამოყენებით წარმართული 

პროცესი. სამეცნიერო კვლევამ შეიძლება გადაჭრას პრაქტიკული და აგრეთვე თეორიული 

პრობლემები და გააფართოვოს საკვლევი საკითხის გარშემო არსებული ცოდნა. შეიძლება 

გამოვყოთ კვლევის რამდენიმე მიზანი: არსებული ცოდნის სინთეზი და მიმოხილვა, არსებული 

სიტუაციისა და პრობლემის გამოკვლევა, პრობლემების გადაჭრის გზების შეთავაზება, ზოგადი 

საკითხების შესწავლა და ანალიზი, ახალი სისტემებისა და პროცესების აგება და შექმნა, ახალი ან 

მოცემული  მომენტისათვის აუხსნელი ფენომენის/მოვლენის ახსნა, ხოლო ძველის ახლებურად 

გადააზრება ან ინტერპრეტირება, ახალი ცოდნის შექმნა ან ზემოთ მოცემული ჩამონათვალის 

ნებისმიერი მიზნების კომბინირება. შესაბამისად, სამეცნიერო ნაშრომის მიზანია, წერილობით 

გააფორმოს და მკითხველამდე მიიტანოს სამეცნიერო კვლევის პროცესი და მიღებული შედეგები. 

სახელმძღვანელოში ასახულია ყველა ის ძირითადი მოთხოვნა, პრინციპი, სტრატეგია, რომლებიც 

დოქტორანტს დასჭირდება დისერტაციაზე მუშაობისას, კვლევითი სამუშაოების ჩატარებისა და 

ორგანიზებისას. 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაო

დენობა 

1 

 

 

ე.ხინთიბიძე 

დაერჯან 

თვალთვაძე 

     

თანამედროვე 

რუსთველოლოგიური 

კვლევებით კომენტირენბული 

ვეფხისტყაოსანი 

 ელექტრონული გამოცემა, 

http://www.kartvfund.org.ge/ 

თბილისი, 2018 

    

 

258 გვერდი 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტის ფარგლებში 

მომზადდა წიგნი „თანამედროვე რუსთველოლოგიური კვლევებით კომენტირენბული ვეფხისტყაოსანი“, 

რომელშიც  წარმოადგენს  პოემის კომენტრაების კრებულს. მასში წარმოდგენილი  კომენტარები  ძირითადად 

აკად. ე. ხინთიბიძის კვლევებს და მის მეთოდოლოგიას დაეფუძნა, თუმცა შექმნილია პროექტის ძირითად 

შემსრულებელთა თანამონაწილეობით და იმ შემთხვევაში,როცაკომენტარი სხვა ძირითადი შემსრულებლების 

მიერაა დაწერილი, მითითებულია ავტორი .აღნიშნულ კრებულში ჩემი ავტორობით წარმოდგენილია  9  

კომენტარი, კერძოდ: 

1.„რა ისარი დაელივის,მონანი-ყე მიართმიდეს...“ (-ყე ნაწილაკი ვეფხისტყაოსანში) წიგნში: თანამედროვე 

რუსთველოლოგიური კვლევებით კომენტირებული ვეფხისტყაოსანი , გვ. 92-93. 

http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=33.91&lang=en 

http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=33.91&lang=en
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2. „განაღამცა წავე, წა-, მე!”(ზმნისწინისგამეორება ვეფხისტყაოსანში). წიგნში: თანამედროვე 

რუსთველოლოგიური კვლევებით კომენტირებული ვეფხისტყაოსანი , გვ. 101-102 

http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=33.91&lang=en 

3. „მოვიდა ჯოგი ნადირთა...“ წიგნში: თანამედროვე რუსთველოლოგიური კვლევებით კომენტირებული 

ვეფხისტყაოსანი , გვ. 91-92 

http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=33.91&lang=en 

4. „თუ მიჯნურივარ, ერთი ვხამ ხელი მინდორთა მერებად“ წიგნში: თანამედროვე რუსთველოლოგიური 

კვლევებით კომენტირებული ვეფხისტყაოსანი , გვ. 167-168 

http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=33.91&lang=en 

5. „გველსა ხვრელით ამოიყვანს ენა ტკბილად მოუბარი...“(ვეფხისტყაოსნისაფორიზმები) წიგნში: 

თანამედროვე რუსთველოლოგიური კვლევებით კომენტირებული ვეფხისტყაოსანი , გვ. 187-190 

http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=33.91&lang=en 

6. „ავთანდილ მისი გაყრილი ტირს, ხმა ასწვთების,ა -, ცამდის“ წიგნში: თანამედროვე რუსთველოლოგიური 

კვლევებით კომენტირებული ვეფხისტყაოსანი , გვ. 194. 

http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=33.91&lang=en 

7. „ბრძანებაა ღმრთისა სწორთა“(დიდებულების მრავლობითი): წიგნში: თანამედროვე რუსთველოლოგიური 

კვლევებით კომენტირებული ვეფხისტყაოსანი , გვ. 221-222. 

http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=33.91&lang=en 

8. „კვლა ნუ მიქმ ერთგულობასა გამტეხლად, და-ცა-მლეწელად“(ტმესი ვეფხისტყაოსანში) წიგნში: 

თანამედროვე რუსთველოლოგიური კვლევებით კომენტირებული ვეფხისტყაოსანი, გვ. 254. 

http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=33.91&lang=en 

9. „თვარა მეჩემდა, იგმისდა...“ (იგ ნაცვალსახელი ვეფხისტყაოსანში) წიგნში: თანამედროვე 

რუსთველოლოგიური კვლევებით კომენტირებული ვეფხისტყაოსანი, გვ. 254- 257. 

http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=33.91&lang=en 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაო

დენობა 

1 ანა ხარანაული ჟურნ. ქართველური 

ენათმეცნიერება IV, ეძღვნება 

პროფ. ზურაბ ჭუმბურიძეს,  

თსუ ჰუმენიტარულ 

მეცნერებათა ფაკულტეტი, 

ქართული ენის ინსტიტუტი, 

253-260 

     თარგმანის ტექნიკა და ენის შესაძლებლობების შესახებ, თუ რამდენად დიდი, უფრო ზუსტად, 

განმსაზღვრელი როლი ჰქონდა თარგმანს ქართული მწიგნობრული ენის ჩამოყალიბებაში, არაერთხელ 

თქმულა (მაგ, დანელია, 1998, მელიქიშვილი, 1975, 1999). უკვე ეფრემ მცირე აღნიშნავდა თავის 

http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=33.91&lang=en
http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=33.91&lang=en
http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=33.91&lang=en
http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=33.91&lang=en
http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=33.91&lang=en
http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=33.91&lang=en
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კოლოფონებში იმას, თუ როგორ აიძულებდა თარგმანი ენას, რომ აემოქმედებინა თავისი 

შესაძლებლობები და გაემდიდრებინა ისინი, თუ როგორ ითვისებდა ან უკუაგდებდა ენა მისთვის უცხო 

ენობრივ კონსტრუქციებს (დობორჯგინიძე, 80-91). სწორედ ამიტომ, თარგმანის ცალკეული ენობრივი 

მონაცემის კვლევა დედანთან მიმარებაში საშუალებას გვაძლევს, ჯერ ერთი, უფრო ღრმად გავიცნოთ 

ქართული ენის ბუნება, დიაქრონიაში გავადევნოთ თვალი ახალ წარმოებებს სინტაქსისა თუ 

მორფოლოგიის სფეროში, მეორე მხრივ კი, სწორედ გავიგოთ კონკრეტული ტექსტის შინაარსი. 

 ქართველ პირველმთარგმნელებს განსაკუთრებულ სირთულეს ბერძნული ენის სინტაქსის 

ფორმალური ასახვა უქმნიდა. განსაკუთრებით რთული იყო ეს ბიბლიის თარგმნის შემთხევაში, 

რადგანაც ქართული ჯერ არ იყო ნავარჯიშები უცხოენოვანი რთული სინტაქსური კონსტრუქციების 

ასახვაში და, გარდა ამისა, თავად ბიბლიის ბერძნული წარმოადგენდა სირთულეს ენობრივ 

თვასაზრისით: ებრაული და ბერძნული სინტაქსის ეს ნაზავი უცხო იყო თავად ბერძნული ენისთვისაც _ 

გასხვავდებოდა ბერძნულენოვანი ლიტერატურის ნატიფი სინტაქური კონსტრუქციებისაგან, იყო 

მოუხეშავი, ბუნდოვანი და, ზოგჯერ, გაუგებარიც კი. ამრიგად, ბიბლიის ქართველი მთარგმნელი 

ერთდროულად ორი ენის _ თარგმანის ენისა და ორიგინალის ენის პრობლემებს ეჭიდებოდა: მას უნდა 

სწორედ გაეანალიზებინა ორიგინალის ენისთვის უცხო სინტაქსური კონსტრუქციები, უნდა განეჭვრიტა 

ებრაულ-ბერძნულ სამოსში გახვეული ტექსტის აზრი, უნდა გამკლავებოდა საკუთარი ენის 

გამოუცდელობას და ფორმალური და სემანტიკური ადეკვატურობით აესახა დედანი.  

 მიუხედავად იმისა, რომ პირველმთარგმნელთა მიერ შექმნილი არაერთი სინტაქსური 

კონსტრუქცია, რომელიც თავდაპირველად უცხო იყო ქართულისათვის, შემდგომი მთარგმნელების და 

მწერლების მიერ ხშირი გამოყენების შედეგად "ნებად ბუნებითად" (ეფრემ მცირე), იქცა 

ქართულისთვისაც (დობორჯგინიძე, 89), მაინც რჩებოდა ისეთი სინტაქსური მოდელები თუ ამ 

მოდელების კერძო შემთხვევები, რომლებიც ისევ პრობლემატური იყო ქართველი მთარგმნელისათვის. 

იმას, თუ როგორ ვითარდებოდა ენა, როგორ ჩნდებოდა ახალი შესაძლებლობები, კარგად აჩვენებს 

ელინოფილური ეტაპის თარგმანები და, განსაკუთრებით, ე.წ. გელათური თარგმანების შეპირისპირება 

ადრეულ ქართულ თარგმანებთან. მაგრამ, ამავე თარგმანების ურთიერთშეპირისპირება იმასაც 

ნათელყოფს, თუ რამდენად გადაჭარბებულია, ან, უფრო ზუსტად, რამდენად ზედმეტადაა 

განზოგადებული აზრი ძველი თარგმანის ე.წ თავისუფალი ხასიათის შესახებ. ამის საილუსტრაციოდ 

განვიხილავ ერთი სინტაქსური მოდელის _ პირობითი წინადადების გადმოტანას "ლევიტელთა" წიგნის 

ძველქართულ ვერსიებში. ამასთან, შევეხები სხვა სინტაქსურ კონსტრუქციებსაც თუ ქართულისათვის 

უცხო ფრაზეოლოგიას, რომელიც გზადაგზა შეგვხვდება პირობით წინადადებებში.   

 წინასწარ ვიტყვი, რომ გელათელ მთარგმნელებს წინ უდევთ ძველი თარგმანი, სავარაუდოდ, 

ოშკური ტიპისა და იქ, სადაც მათ ეს თარგმანი აკმაყოფილებთ, უცვლელად ტოვებენ ტექსტს. 

შესაბამისად, ყოველი ცვლილება გელათურ თარგმანში გააზრებულად და პრინციპული ხასიათისად 

უნდა მივიჩნიოთ, ხოლო ყოველი უცვლელად დატოვებული ტექსტი _ იმ მაქსიმალურ სიახლოვედ 

ორიგინალთან, რომლისთვისაც შეეძლო მიეღწია ქართლ ენას და კონკრეტულ მთარგმნელს.  

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაო

დენობა 

1 რამაზ ქურდაძე, დ. 

თვალთვაძე, მ. 

ლომია, ქ. მარგიანი, 

ს. ომიაძე 

„უნივერსიტეტის იდეა და 

ქართველურ ენათა კვლევისა და 

სწავლების მნიშვნელობა“ 

ISBN978-9941-13-754-9 

თბილისი, საქართველო, 

თბილისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

70 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტში მომზადებული კრებული  ეძღვნება კავკასიაში პირველი 

ქართული უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს. მასში მოცემულიმასალებიდან  ნათლად ჩანს, თუ რა დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭებოდა  საუნივერსიტეტო იდეის განხორციელებაში ქართველურ ენათა კვლევასა და 

სწავლებას. კრებულში მოთავსებულ წერილებში არის აგრეთვე მსჯელობა ქართველოლოგიურ კვლევათა 

დღევანდელ მდგომარეობასა და მის სამომავლო პერსპექტივებზე.კრებულში პირველად იბეჭდება აკაკი 

შანიძის დღემდე გამოუქვეყნებელი წერილი, რომელიც წარმოადგენს მიმართვას სოციალ-დემოკრატებისადმი. 

წერილი სავარაუდოდ დაწერილია 1917 წლის თებერვლის რევოლუციის შემდეგ,  ოქტომბრის 

რევოლუციამდე. მასში, სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთანერთად, ავტორი სვამს იმდროინდელსახელმწიფო 

დაწესებულებებში ქართული ენის ფუნქციონირების საკითხს.კრებულში  აგრეთვე  შესულია:თბილისის 

უნივერსიტეტის პირველი რექტორის პეტრე მელიქიშვილის სიტყვა უნივერსიტეტის საზეიმო გახსნის 

დღეს;იოსებ ყიფშიძის მოხსენება უნივერსიტეტის დაარსების ისტორიაზე, შესავალი ლექცია ქართული ენის 

შესახებ და 1911 წელს  გამოქვეყნებული წერილი ქართულთან ერთად მეგრულისა და სხვა ქართველური 

ენების სწავლების მნიშვნელობაზე; აკაკი შანიძის სიტყვა სადოქტორო დისერტაციის დაცვის დღეს; არნოლდ 

ჩიქობავას სიტყვა უნივერსიტეტის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. კრებული სასწავლო და სამეცნიერო 

დანიშნულებისაა. იგი განკუთვნილია მოსწავლე და სტუდენტი ახალგაზრდობისათვის, ფართო საზო-

გადოების წარმომადგენლებისათვის. კრებულშინაჩვენებია, რომ უნივერსიტეტში დღესაც გრძელდება 

ქართული და ქართველური ენების კვლევა ახალი მეთოდოლოგიებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების 

დანერგვით, ინტერდისციპლინური კვლევებით, ახალი მომიჯნავე დარგების განვითარებით, საერთაშორისო 

სტანდარტის შესაბამისად შექმნილი სახელმძღვანელოებითა და მონოგრაფიებით, კვლევის შედეგების 

საერთაშორისო ასპარეზზე გატანით.მნიშვნელოვანია, რომ კრებულის შედგენაში ქართველურ ენათა 

კათედრის პროფესორ-მასწავლებლებთან ერთად მონაწილეობდნენ „ქართული ფილოლოგიის“ მიმართულებ-

ის საბაკალავრო და „ქართველური ენათმეცნიერების“ სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტუდენ-

ტები. კრებულიერთგვარ დახმარებას გაუწევს ქართველოლოგიური კვლევის პოპულარიზაციას როგორც ჩვენ-

ში, ასევე საზღვარგარეთ. 

 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

რუსუდან 

ზექალაშვილი 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული 

(პასუხისმგებელი 

მდივანი 

ქართველური ენათმეცნიერება, IV, 

ეძღვნება პროფ. ზურაბ 

ჭუმბურიძეს 

ISSN 2346-8106 

 

თბილისი, თსუ გამომცემლობა 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream

/1234/268527/1/Kartveluri%20enat

mecniereba-IV-2017.pdf 

 

330 გვ. 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

სალომე ომიაძე, რ. 

ქურდაძე, დ. 

თვალთვაძე, მ. 

ლომია, ქ. მარგიანი 

უნივერსიტეტის იდეა და 

ქართველურ ენათა კვლევისა და 

სწავლების მნიშვნელობა, IISBN 

978-9941-13-754-9 

თბილისი, თსუ გამომცემლობა 70 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტში მომზადებული კრებული–„უნივერსიტეტის იდეა და 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/268527/1/Kartveluri%20enatmecniereba-IV-2017.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/268527/1/Kartveluri%20enatmecniereba-IV-2017.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/268527/1/Kartveluri%20enatmecniereba-IV-2017.pdf
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ქართველურ ენათა კვლევისა და სწავლების მნიშვნელობა“, I– ეძღვნება კავკასიაში პირველი ქართული 

უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს და გადმოსცემს საუნივერსიტეტო იდეის განხორციელებაში ქართველურ 

ენათა კვლევისა და სწავლების მნიშვნელობის ამსახველ მასალებს, ამ მასალათა ანალიზს, ასევე, სადღეისო 

მდგომარეობასა და სამომავლო პერსპექტივებს. 

 

მნიშვნელოვანია, რომ მის შედგენაში ქართველურ ენათა კათედრის პროფესორ-მასწავლებლებთან ერთად 

მონაწილეობდნენ „ქართული ფილოლოგიის“ მიმართულების საბაკალავრო და „ქართველური 

ენათმეცნიერების“ სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტუდენტები. კრებული სასწავლო-სამეცნიერო 

მნიშვნელობისაა. იგი განკუთვნილია მოსწავლე და სტუდენტი ახალგაზრდობისათვის, ფართო 

საზოგადოების წარმომადგენლებისათვის. 

 

კრებული ერთგვარ დახმარებას გაუწევს საუნივერსიტეტო იდეისა და ქართველოლოგიური კვლევის 

პოპულარიზაციას როგორც ჩვენში, ასევე საზღვარგარეთ. 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

კახა გაბუნია 

გიული შაბაშვილი 

მეორე ენის სწავლა/სწავლება 

მულტილინგვურიგანათლების 

კონტექსტში, კონფერენციის 

მასალები, ISBN  978-9941-13-564-4 

თბილისი, 

თსუ გამომცემლობა 

140 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

კრებულში გაერთიანებულია 2018 წლის 15-17 თებერვალს ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციის 

მასალები, რომლებიც ეძღვნება მეორე ენის სწავლა-სწავლებას, თარგმანის თეორიისა და მულტილინგვური და 

მულტიკულტურული განათლების საკითხებს. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო 118-მა მეცნიერმა 17 

ქვეყნიდან. კრებულში წარმოდგენილია მათი მოხსენებათა თეზისები. 

2 

კახა გაბუნია 

გიული შაბაშვილი 

მეორე ენის სწავლა/სწავლება 

მულტილინგვურიგანათლების 

კონტექსტში, სტატიების 

კრებული (ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე)ISBN  978-9941-

13-564-6 

თბილისი, 

თსუ გამომცემლობა 

387 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

კრებულში გაერთიანებულია 2018 წლის 15-17 თებერვალს ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციის 

მონაწილეთა შერჩეული სტატიები, რომლებიც ეძღვნება მეორე ენის სწავლა-სწავლებას, თარგმანის თეორიისა 

და მულტილინგვური და მულტიკულტურული განათლების საკითხებს. კრებულში განთავსებულია 27 

სტატია ქართულ და ინგლისურ ენებზე 

  

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილ

ი, გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

 

რამაზ 

ქურდაძე, 

On the Relation bet- Multilingual 

Education#12, 

თბილისი, 
საქართველო 

8 გვერდი 

გვ. 20-27 
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ქეთევანმა

რგიანი, 

მაია 

ლომია 

 

ween Inference and 

Epistemics in the 

Verb Paradigm of 

the Kartvelian Lan-

guages 

DOI10.22333/ijme.2

018. 
12003 

ინფერენციისა და 

ეპისტემიკის 

ურთიერთობის 

შსახებ 

ქართველური 

ენების ზმნურ 

პარადიგმაში 

2018:http://ww

w.multilingual-

educationorg/-

en/article/45 

"Center for Civil 
Integration and 

Inter-Ethnic 
Relations" 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნაშრომში განხილულია ზმნური ევიდენციალობისა და ეპისტემიკური მოდალობის ურთი-

ერთმიმართება ქართველურ ენებში. ამ ენებში ევიდენციალობა გრამატიკული კატეგორიაა, 

ეპისტემიკა კი მოდალობა, რომელიც დამხმარე მოდალური  საშუალებების გარეშე ოთხი 

ენიდან მხოლოდ სვანურსა და მეგრულში დასტურდება. ინფერენციული ევიდენციალობისა 

და ეპიტემიკის ურთიერთმიმართების საკითხი ქართველურ ენებში ასე შეიძლება 

ჩამოყალიბდეს:  ა) ინფერენციული ევიდენციალობის გამომხატველი ყველა ზმნა ვერ 

გამოხატავს ეპისტემიკურ მოდალობას; ბ) ეპისტემიკური მოდალობის გამომხატველი ყველა 

ზმნა კი აუცილებლად ევიდენციალურია; პირველ შემთხვევაში მოიაზრება ევიდენციალური 

პერფექტი I და II, ევიდენციალური იმპერფექტი III და IV (უმწერლობო ენებში),  რომლებშიც, 

მიუხედავად ინფერენციულობისა,  ინფორმაციის სანდოობა-საეჭვოობის ხარისხის შეფასება 

არ ხდება, ისინი მხოლოდ უნახაობას აფიქსირებენ. მოდალიზებულ ზმნათა ფორმებში კი 

(ინფერენციული აწმყო, უსრული და სრული პირობითი, ევიდენციალური პერფექტი III და 

IV)ინფორმაციის წყარო ერთმნიშვნელოვნად მხოლოდ ინფერენციაა და მთქმელის 

დამოკიდებულება მის მიერ გადმოცემული ინფორმაციისადმი აისახება სწორედ საეჭვოობის 

სემანტიკაში. 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიისსათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაც

იო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1 

მაია 

ლომია 

ნინო ჭუ-

მბურიძე 

Negation and Co-

nditional-Resul-

tativeHypo-

tacticConstruc-

tions in the Kar-

tvelian Languages 

DOI 10.22333/-

ijme.2018.12002 

უარყოფა და 

Multilingual Educati-

on #12, 

2018:http://www.-

multilingualeducati-

onorg/en/article/45 

თბილისი, 
საქართველო 

"Center for Civil 
Integration and 

Inter-Ethnic 
Relations" 

7 გვერდი 

გვ. 13-19 
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პირობით- 

შეგეგობითი და 

ჰიპოტაქსური 

კონსტრუქცია 

ქართველურ 

ენბში 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

უარყოფისა და პირობით-შედეგობითი ჰიპოტაქსური კონსტრუქციის ურთიერთმიმართების 

საკითხი ძალიან საინტერესოა. პირველად ამგვარ მიმართებას აკაკი შანიძემ მიაქცია 

ყურადღება და ახალი ქართული ენის მასალაზე გამოყო ორი ტიპის კონტექსტი. მოხსენებაში 

დამატებულია კიდევ 2 ტიპი და ემპირიული მასალა გაფართოებულია: მოვლენა 

განხილულია ქართველური ენების მიხედვით. ანალიზის დროს ფოკუსირებულია, ერთი 

მხრივ, უარყოფითი ნაწილაკის ფუნქციები ძირითადი და საპირისპირო მნიშვნელობით, 

ხოლო, მეორე მხრივ, უარყოფითი ნაწილაკის კილოსთან მიმართების საკითხი. კილო 

კონსტრუქციაში მოცემულია ზმნური პარადიგმის სახით. აკაკი შანიძემ ქართულისთვის 

გამოყო ე. წ. „პირობითი“ და „შედეგობითი“ კილო, რითიც გადმოცემულია კონსტრუქციის 

დამოკიდებულ და მთავარ კომპონენტებს შორის ურთიერთშეხამებული დამოკიდებულება. 

2 

რამაზ 

ქურდაძე 

ქეთევან 

მარგიანი 

მაია 

ლომია 

 

On the Relation 

between 

Inference and Ep-

istemics in the 

Verb Paradigm of 

the Kartvelian 

Languages 

DOI 
10.22333/ijme.20

18. 
12003 

ინფერენციისა 

და ეპისტემიკის 

ურთიერთობის 

შსახებ 

ქართველური 

ენების ზმნურ 

პარადიგმაში 

Multilingual Educati-

on #12, 

2018:http://www.-

multilingualeducati-

onorg/en/article/45 

თბილისი, 
საქართველო 

"Center for Civil 
Integration and 

Inter-Ethnic 
Relations" 

8 გვერდი 

გვ. 20-27 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნაშრომში განხილულია ზმნური ევიდენციალობისა და ეპისტემიკური მოდალობის ურთი-

ერთმიმართება ქართველურ ენებში. ამ ენებში ევიდენციალობა გრამატიკული კატეგორიაა, 

ეპისტემიკა კი მოდალობა, რომელიც დამხმარე მოდალური  საშუალებების გარეშე ოთხი 

ენიდან მხოლოდ სვანურსა და მეგრულში დასტურდება. ინფერენციული ევიდენციალობისა 

და ეპიტემიკის ურთიერთმიმართების საკითხი ქართველურ ენებში ასე შეიძლება 

ჩამოყალიბდეს:  ა) ინფერენციული ევიდენციალობის გამომხატველი ყველა ზმნა ვერ 

გამოხატავს ეპისტემიკურ მოდალობას; ბ) ეპისტემიკური მოდალობის გამომხატველი ყველა 

ზმნა კი აუცილებლად ევიდენციალურია; პირველ შემთხვევაში მოიაზრება ევიდენციალური 

პერფექტი I და II, ევიდენციალური იმპერფექტი III და IV (უმწერლობო ენებში),  რომლებშიც, 

მიუხედავად ინფერენციულობისა,  ინფორმაციის სანდოობა-საეჭვოობის ხარისხის შეფასება 
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არ ხდება, ისინი მხოლოდ უნახაობას აფიქსირებენ. მოდალიზებულ ზმნათა ფორმებში კი 

(ინფერენციული აწმყო, უსრული და სრული პირობითი, ევიდენციალური პერფექტი III და 

IV) ინფორმაციის წყარო ერთმნიშვნელოვნად მხოლოდ ინფერენციაა და მთქმელის 

დამოკიდებულება მის მიერ გადმოცემული ინფორმაციისადმი აისახება სწორედ საეჭვოობის 

სემანტიკაში. 

№ 

ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიისსათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაც

იო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობა 

1 

რამაზ 

ქურდაძე 

ქეთევან 

მარგიანი 

მაია 

ლომია 

 

On the Relation 

between 

Inference and Ep-

istemics in the 

Verb Paradigm of 

the Kartvelian 

Languages 

DOI 
10.22333/ijme.20

18. 

12003 

ინფერენციისა 

და ეპისტემიკის 

ურთიერთობის 

შსახებ 

ქართველური 

ენების ზმნურ 

პარადიგმაში 

Multilingual Educati-

on #12, 

2018:http://www.-

multilingualeducati-

onorg/en/article/45 

თბილისი, 

საქართველო 

"Center for Civil 

Integration and 

Inter-Ethnic 

Relations" 

8 გვერდი 

გვ. 20-27 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნაშრომში განხილულია ზმნური ევიდენციალობისა და ეპისტემიკური მოდალობის ურთი-

ერთმიმართება ქართველურ ენებში. ამ ენებში ევიდენციალობა გრამატიკული კატეგორიაა, 

ეპისტემიკა კი მოდალობა, რომელიც დამხმარე მოდალური  საშუალებების გარეშე ოთხი 

ენიდან მხოლოდ სვანურსა და მეგრულში დასტურდება. ინფერენციული ევიდენციალობისა 

და ეპიტემიკის ურთიერთმიმართების საკითხი ქართველურ ენებში ასე შეიძლება 

ჩამოყალიბდეს:  ა) ინფერენციული ევიდენციალობის გამომხატველი ყველა ზმნა ვერ 

გამოხატავს ეპისტემიკურ მოდალობას; ბ) ეპისტემიკური მოდალობის გამომხატველი ყველა 

ზმნა კი აუცილებლად ევიდენციალურია; პირველ შემთხვევაში მოიაზრება ევიდენციალური 

პერფექტი I და II, ევიდენციალური იმპერფექტი III და IV (უმწერლობო ენებში),  რომლებშიც, 

მიუხედავად ინფერენციულობისა,  ინფორმაციის სანდოობა-საეჭვოობის ხარისხის შეფასება 

არ ხდება, ისინი მხოლოდ უნახაობას აფიქსირებენ. მოდალიზებულ ზმნათა ფორმებში კი 

(ინფერენციული აწმყო, უსრული და სრული პირობითი, ევიდენციალური პერფექტი III და 

IV) ინფორმაციის წყარო ერთმნიშვნელოვნად მხოლოდ ინფერენციაა და მთქმელის 

დამოკიდებულება მის მიერ გადმოცემული ინფორმაციისადმი აისახება სწორედ საეჭვოობის 
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სემანტიკაში. 
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რამაზ 

ქურდაძე 
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ლომია 
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Hypotactic 

Constructions 

from the 

Viewpoint of 

Eviden-tiality on 

the Empirical 

Material of the 

Kartvelian 

Languages 

პირობით-

შედეგობითი 

ჰიპოტაქსური 

კონსტრუქცია 

ევიდენციალობ

ის 

თვალსაზრისით 

ქართველური 

ენების 

ემპირიულ 

მასალებში 

Multilingual Educati-

on #13, 

2018:http://www.-

multilingualeducati-

onorg/en 

თბილისი, 

საქართველო 

"Center for Civil 

Integration and 

Inter-Ethnic 

Relations" 

7 გვერდი - 

რეცენზირებულია და 

აიტვირთება მორიგ (მე-

13) ნომერში 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ნაშრომი წარმოადგენს ქართველურ ენებში პირობით-შედეგობითი ჰიპოტაქსური კონ-

სტრუქციის  ანალიზს ევიდენციალობის თვალსაზრისით. დასმულია საკითხი: ამ ტიპის კონ-

სტრუქციების კომპონენტთა შორის არსებული ურთიერთშეპირობებული ლოგიკური 

კავშირი აღიქმება თუ არა ინფორმაციის ისეთ წყაროდ, რომ შექმნას ევიდენციალობის 

საფუძველი? ემპირიული მასალის განხილვის საფუძველზე გამოტანილია დასკვნა: ჰიპოტაქ-

სური კონსტრუქციები, რომლებშიც პირობით-შედეგობით კილოთა ლოგიკური კავშირის სა-

ფუძველზე გამოტანილია დასკვნა ან ვარაუდი, რომელიც ემყარება მთქმელის ფონურ 

ცოდნას/გამოცდილებას (და არა პერცეფციულ ფაქტებს), ევიდენციალურია; სტატიაში 

განხილულია როგორც სალიტერატურო ქართული ენის, ასევე  ასევე სხვა ქართველური 

ენების  მონაცემები და  სრულად არის წარმოჩენილი ქართველურ ენათა ტიპოლოგია ამ 

კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით.   

3 

ქეთევან 

მარგიანი 

 Interference  

Occurrences in the 

Speech of the 

Kodorian Gorge’s 

Svans 

ინტერფერენციუ

ლი მოვლენები 

International 

Journal of 

MULTILINGUAL 

EDUCATION  

# 13 

ელექტრონული  

საერთაშორისო 

ჟურნალი 

(რეცენზირებულია და 

აიტვირთება მორიგ 

ნომერში) 
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კოდორისხეობე

ლ სვანთა 

მეტყველებაში 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

კოდორის ხეობაში საუკუნე-ნახევრის წინ ზემო სვანეთიდან საცხოვრებლად 

გადასული ბალსზემოური და ბალსქვემოური დიალექტების წარმომადგენლები, მათი 

საცხოვრებელი ტერიტორიის ოკუპაციამდე, სოფლების მიხედვით უმთავრესად ერთმანეთში 

იყვნენ შერეული, რამაც გამოიწვია მათ მეტყველებაში ერთი კილოს მიმსგავსება მეორის 

მიერ; ინტერფერენციამ ადსტრატის სახე მიიღო. 

ეს მოვლენა კოდორის ხეობის (resp. დალის) ზემოსვანი მოსახლეობის მეტყველებაში 

ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 70-იან წლებში შეამჩნია მ. ქალდანმა, რომელიც აღნიშნავდა: 

„კოდორის ხეობაში მცხოვრები დღევანდელი სვანები იგივე ზემო სვანებია; მათი მეტყველება 

სვანური ენის ერთ-ერთ ახალ, მეტად რთულ და საინტერესო დიალექტად ჩამოყალიბების 

პროცესშია“; მიუხედავად საკითხის დასმისა, მისი შესწავლა ქართველოლოგთა მიერ გასულ 

საუკუნეში თითქმის აღარ გაგრძელებულა. მხოლოდ 21-ე საუკუნის გარიჟრაჟზე განახლდა 

იგი არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში და, მიუხედავად 

მნიშვნელოვანი დიდი სირთულეებისა (ცნობილი საომარი მოქმედებების შედეგად 

გარკვეულ პერიოდში კოდორის ხეობაში ჩასვლა დიდ რისკთან იყო დაკავშირებული, თუმცა 

საკითხით დაინტერესებული მეცნიერთა ჯგუფი ამას გარკვეულწილად მაინც ახერხებდა), 

შეგროვდა დიდძალი ემპირიული მასალა, რომლის ანალიზის საფუძველზე ლოგიკურად 

დაისვა საკითხი: დიალექტია თუ არა  კოდორული მეტყველება? პრობლემის გადასაწყვეტად 

მუშაობის გაგრძელება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვეღარ მოხერხდა ცნობილი 

საომარი ბატალიების მეორე ეტაპის გამო; საკითხის კვლევა  კი კიდევ უფრო საშური გახდა, 

ვინაიდან საანალიზო მეტყველების მატარებელი მოსახლეობის არაკომპაქტური ცხოვრება 

(იქაური მოსახლეობა  დევნილის სტატუსით მიმოიფანტა საქართველოს სხვადასხვა 

კუთხეში: სვანეთში, ქვემო ქართლში, კახეთში,  იმერეთში...)  ახალ ცვლილებებს უქადდა მათ 

სამეტყველო კოდს.  

ნაშრომში განხილულია კვლევის წინასწარი შედეგების ნაწილი: კოდორელ სვანთა 

მეტყველებაში ყველაზე გავრცელებული და ნიშანდობლივი რამდენიმე ინტერფერენციული 

მოვლენა ფონეტიკა-მორფოლოგიის მიმართულებით. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაც

იო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელებ

ა და 

ნომერი/ტო

მი 

გამოცემისად

გილი, 

გამომცემლო

ბა 

გვერდებისრაოდენობა 

1 

Manana 

Rusieshvili, 

Izabella 

Petriashvili, 

Kakha Gabunia 

მულტილინგვუ
რი განათლების 
სტრატეგიები 
საქართველოს 
უმაღლეს 
სასწავლებლებშ
ი 
(საქართველოს 

International 

Journal of 

Multilingual 

Education; 

#11;  

თბილისი, 

ონლაინ 

გამოცემა 

6 
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მაგალითზე) 
MULTILANGUA

GE STRATEGIES 

IN TERTIARY 

EDUCATION 

(USING THE 

EXAMPLE OF 

GEORGIA) - 

10.22333/ijme 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

სტატია ეხება ვრცელ კვლევას, რომელიც განხორციელდა თსუ, ილიაუნის, სამედიცინო 

უნივერსიტეტის, ტექბიკური უნივერსიტეტისა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სტუდენტებს შორის. კვლევის მიზანი გახლდათ საქართველოს უმაღლეს 

სასწავლებლებში ქართულის, როგორც მეორე ენისა და უცხოური (იბგლისური) ენის 

კომპეტენციების ფლობის დონის განსაზღვრა და იმ პრობლემათა იდენტიფიცირება, 

რომლებიც არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის შემაფერხებელ, არასასურველ გარემოს 

ქმნიან. სტატიაში მოცემულია კვლევის შედეგები, არსებულ პრობლემათა კლასიფიკაცია. 

მათი განზოგადება და რეკომენდაციები სხვადასხვა ინსტიტუციებისადმი (უმაღლესი 

სასწავლებლების ადმინისტრაცია, ლექტორები, .განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, 

სახელმძღვანელოების შემდგენელი ავტორები). 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკ

აციო კოდი 

DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და  

ნომერი/ტომ

ი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობ

ა 

გვერდების რაოდენობა 

1 

 

გიული 

შაბაშვილი, 

ქეთევან 

გოჩიტაშვილი 

ცრუ 

მეგობრების 

პრობლემა 

უცხო ენის 

სწავლებისას 

(ქართული 

ენის 

მონაცემების 

მიხედვით) 
E ISSN 1512-
3146 (online) 

ISSN 1987-9601 
(print) 

მულტილინგ

ვური 

განათლება, 

საერთაშორი

სო 

სამეცნიერო 

ჟურნალი 

თბილისი http://www.multilingualed

ucation.org/ 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ქართულში, ისევე როგორც სხვა ენებში,  რომლებსაც მჭიდრო კავშირი აქვთ სხვადასხვა 

ენასთან და სიტყვათა სესხება ცოცხალი პროცესია, ენის სწავლებისა და გამოყენების 

პროცესში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს „ცრუ მეგობრების“ საკითხი. 

მართალია, ქართულში ცალკეული ნაშრომები ეძღვნება ამ საკითხს, თუმცა ამ პრობლემას 

განიხილავს ევროპული ენების სწავლების კონტექსტში ქართულენოვან შემსწავლელებთან, 

ხოლო უშუალოდ ქართულ ენაში ამგვარი ლექსიკური ერთეულები ჯერჯერობით არ არის 

გამოვლენილი და აღნუსხული.   

  სიტყვები, რომლებიც „ცრუ მეგობრების“ როლს ასრულებენ მეორე ენის 

შემსწავლელებისათვის,  ენის ლექსიკური ფონდის შემადგენელი ნაწილია. ამდენად, მათი 
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შესწავლის გარეშე ენის ლექსიკის ცოდნა არასრულყოფილია. გასათვალისწინებელია, რომ 

თუკი მეორე ენის შემსწავლელმა არ იცის ამ სიტყვების ზუსტი მნიშვნელობა, ხშირად მას 

არასწორად ესმის გაგებული, რაც, ბუნებრივია, კომუნიკაციის შემაფერხებელი ფაქტორი 

შეიძლება გახდეს.  ცნობილია, რომ სიტყვის, ლექსიკური ერთეულის სწავლებაში არ 

მოიაზრება მხოლოდ და მხოლოდ მისი მნიშვნელობის და/ან შემსწავლელის 

მშობლიურ/ინსტრუქციის ენაზე თარგმანის უნარი. „სიტყვის ცოდნაში იგულისხმება მისი 

წერილობითი და სიტყვიერი გამოყენების უნარი; მასთან აზრობრივად დაკავშირებული 

სიტყვებისა და კოლოკაციების მოდელების ცოდნა. მისი სინტაქსური, პრაგმატული და 

დისკურსული მოდელების ცოდნა. ეს ნიშნავს მის აქტიურ და პროდუქტიულ, ასევე 

რეცეფციულ ცოდნას“. სწორედ ამ მიდგომას უნდა დაეყრდნოს მასწავლებელი „ცრუ 

მეგობრების“ სწავლებისას. ნაშრომში განხილულია „ცრუ მეგობრების“ გამოყენების 

შემთხვევები ლექსიკურ (კონოტაციურ) დონეზე, პრაგმატულ დონეზე და კოლოკაციების 

შემთხვევაში.   

 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისა

დგილი, 

გამომცემლ

ობა 

გვერდებისრაოდენო

ბა 

1 

 

ლელა 

ციხელაშ

ვილი 

მეორეული კაუზატივის 

-ინ სუფიქსისათვის 

ძველ სამწერლობო 

ქართულში  

ISSN 1987-894X 

ივანე ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, ჰუმანიტარული 

კვლევები, წელიწდეული, VII, 

2016 

თბილისი, 

ივანე 

ჯავახიშვი

ლის სახ. 

თბილისის 

სახელმწიფ

ო 

უნივერსიტ

ეტის 

გამომცემლ

ობა, 2018 

10 გვ. (გვ. 51-60) 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

კაუზატიური ფუნქციის საბოლოო გრამატიკალიზება -ინ სუფიქსს უკავშირდება, რომელიც წერილობით 

ძეგლებში დაახლოებით X საუკუნიდან ჩნდება და XI-XII საუკუნეებიდან მკვიდრდება. მანამდე 

მარცვლოვანი ფუძეები კაუზატიურ ფუნქციას გამოხატავდნენ პერიფრასტულად ან ოდენ -ი სუფიქსით 

(მაწერ-ი-ებ-და [იაკობ. ჟამისწ. 95r:10], თაყუანის-ვაცემ-ი-ე [ლიმ. 51:5]...). 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სრულიად მოულოდნელი ჩანს V საუკუნის I ნახევრით დათარიღებული 

"წმიდა ქრისტინას წამების” ხანმეტი ტექსტის გამოცემაში -ინ სუფიქსიანი მეორეული კაუზატიური 

ფორმის არსებობა:  "და თქუა: აჰა მლევნითა სატანჯველითა ვერ დამორჩილეს იგი კერპთა რაჲ ხყოთ 
რაჲთამ<ცა თავ>(ყა)[ნის-ხოჳ]აცემ<ინებთ> კერპთა” [ქრისტ. 6-81:17(6) – 18(7)]. აღნიშნული ტექსტი 

ჩვენამდე მოღწეულია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის A737 და ავსტრიის ვენის ნაციონალური 

ბიბლიოთეკის Georg.2 ხელნაწერების სახით. ორივე ნუსხა პალიმფსესტია. "წმიდა ქრისტინას წამების” 

ტექსტი პალიმფსესტის ქვედა, უძველეს ფენას განეკუთვნება.  

ქალბატონ ლ. ქაჯაიას დახმარებით ჩვენ საშუალება მოგვეცა "წმიდა ქრისტინას წამების”  ხანმეტ ტექსტს 

გავცნობოდით ფოტოასლების საშუალებით, რომლებიც თავის დროზე მას მიუღია ვენიდან. ჩვენ 

მივაკვლიეთ იმ გვერდს, რომელზეც, წესით, ჩვენთვის საინტერესო ფორმა უნდა ყოფილიყო, მაგრამ, 

როგორც მოსალოდნელი იყო, ხელნაწერში იკითხება აღნიშნული კაუზატიური ზმნის მხოლოდ პირველი 

ნაწილი (...ხოჳ]აცემ... [Georg.2, 15vb:18(7)]), ხოლო გამოცემულ ტექსტში ფრჩხილებში ჩასმული მეორე 

ნაწილი (<ინებთ>), რომელიც კაუზატივის სუფიქსს უნდა შეიცავდეს, საერთოდ არ დასტურდება, იგი 

ჩამოჭრილია. ამგვარად, დაახლოებით ხუთი საუკუნით ადრე -ინ სუფიქსიანი მეორეული კაუზატიური 

ფორმის არსებობის ფაქტი, ხელნაწერის მიხედვით, არ დასტურდება. 

№ 

ავტორი/ 

ავტორე

ბი 

სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისა

დგილი, 

გამომცემლ

ობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

რამაზ 

ქურდაძ

ე 

ქეთევან 

მარგიან

ი 

მაია 

ლომია 

 

On the Relation between 
Inference and Epistemics in 
the Verb Paradigm of the 
Kartvelian Languages 

E ISSN1512-3146 

ინფერენციისა და 

ეპისტემიკის 

ურთიერთობის შსახებ 

ქართველური ენების 

ზმნურ პარადიგმაში 

Multilingual Education#12, 

2018: http://www.multilinguale-

ducation.org/en/article/45 

თბილისი, 
საქართველ

ო 
"Center for 

Civil 
Integration 
and Inter-

Ethnic 
Relations" 

8 გვერდი 

გვ. 20-27 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ნაშრომში განხილულია ზმნური ევიდენციალობისა და ეპისტემიკური მოდალობის ურთიერთმიმართება 

ქართველურ ენებში. ამ ენებში ევიდენციალობა გრამატიკული კატეგორიაა, ეპისტემიკა კი მოდალობა, 

რომელიც დამხმარე მოდალური  საშუალებების გარეშე ოთხი ენიდან მხოლოდ სვანურსა და მეგრულში 

დასტურდება. ინფერენციული ევიდენციალობისა და ეპიტემიკის ურთიერთმიმართების საკითხი 

ქართველურ ენებში ასე შეიძლება ჩამოყალიბდეს:  ა) ინფერენციული ევიდენციალობის გამომხატველი 

ყველა ზმნა ვერ გამოხატავს ეპისტემიკურ მოდალობას; ბ) ეპისტემიკური მოდალობის გამომხატველი 

ყველა ზმნა კი აუცილებლად ევიდენციალურია; პირველ შემთხვევაში მოიაზრება ევიდენციალური პერ-

ფექტი I და II, ევიდენციალური იმპერფექტი III და IV (უმწერლობო ენებში),  რომლებშიც, მიუხედავად 

ინფერენციულობისა,  ინფორმაციის სანდოობა-საეჭვოობის ხარისხის შეფასება არ ხდება, ისინი მხოლოდ 

უნახაობას აფიქსირებენ. მოდალიზებულ ზმნათა ფორმებში კი (ინფერენციული აწმყო, უსრული და 

სრული პირობითი, ევიდენციალური პერფექტი III და IV)ინფორმაციის წყარო ერთმნიშვნელოვნად 
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მხოლოდ ინფერენციაა და მთქმელის დამოკიდებულება მის მიერ გადმოცემული ინფორმაციისადმი 

აისახება სწორედ საეჭვოობის სემანტიკაში. 

2 

რამაზ 

ქურდაძ

ე 

სურამის 

ეტიმოლოგიისათვის 

ISSN 1512-0473 

ენათმეცნიერების საკითხები, 
2016 (გამოიცა 2018 წელს) 

თბილისი, 

თსუ 

გამომცემლ

ობა 

5 გვერდი 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

სტატიაში განხილულია სურამის ეტიმოლოგია, წარმოდგენილია მოსაზრებები გამოთქმული 

ცნობილი მეცნიერების:  ს. ჯიქიას, ზ. ჭუმბურიძის, შ. ქურდაძის მიერ სურამის ეტიმოლოგიასთან 

დაკავშირებით. ფაქტობრივად, სტატიის ავტორი არცერთ აქამდე არსებულ მოსაზრებას არ იზიარებს და 

გამოთქვამს მოსაზრებას, რომლის მიხედვითაც სურამის ეტიმოლოგია უნდა აიხსნას სურების 
ეტიმოლოგიის მსგავსად. კერძოდ, ტოპონიმ სურ-ებ-ში გამოიყოფა სურ, რაც წყალს ნიშნავს, ხოლო ებ 

ჩვეულებრივ მრავლობითობის მაწარმოებელი სუფიქსია, შესაბამისად,სურები წყლიან ადგილს ნიშნავს, ეს 

ტოპონიმი დასტურდება გურიაში. ავტორის აზრით, igive sur Ziri unda gvqondes toponim suramSic da 

aqac wyals unda niSnavdes, oRond amjerad adgilsaxeli -am sufiqsiTaa Camoyalibebuli.ავტორი სვამს 

კითხვას: xom ar unda vifiqroT, rom am SemTxvevaSic wylebs an wylian adgils unda niSnavdes toponimi 

surami? am kiTxvas dadebiTi pasuxi gaecama maSin, Tu -am sufiqsis mniSvneloba iqneba naTeli. 

qarTulSi araa cnobili am tipis sufiqsi, Tumca sxva qarTvelur enaSi, megrulSi dasturdeba -am 
sufiqsi, romlic qonebis saxelebis aRmniSvnelia: Cil-ami `coliani~, far-ami `fuliani~, jumu-ami 

`mariliani~ da sxv. sxva afiqsebTan SedarebiT -am sifiqsi produqtulia Tanamedrove megrulSi. 

Tu suram toponimSi -am sufiqsis am mniSvnelobas vigulisxmebT, gasagebi gaxdeba toponim suramis 

mniSvnelobac, kerZod, isic wylebs an wylian adgils aRniSnavs. struqturuladac surami da surebi 

erTgvari warmoebisani gamodian: 

შესაძლებელია ამავე სტრუქტურის ტოპონიმები იყოს: ბეკამი, ოკამი და ჰიდრონიმი თეძამი. 

3 

რამაზ 

ქურდაძ

ე 

სიტყვა მაზალო-ს 

ეტიმოლოგიისათვის, 

ISSN 2346-8106 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ქართული ენის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული ქართელური 

ენათმეცნიერება IV, ეძღვნება 

პროფესორ ზურაბ 

ჭუმბურიძეს, 2016-2017, თსუ 

გამომცემლობა (გამოიცა 2018 

წელს). 

თბილის, 

თსუ 

გამომცემლ

ობა 

4 გვ 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

სიტყვა მაზალო-ს ავტორი ებრაულ ლექსიკას უკავშირებს. ლექსიკური კონტაქტები უშუალო 

მეზობლობისა და გარკვეული ისტორიულ-პოლიტიკური ფაქტორების შედეგად წარმოიშობა. სწორედ 

ასეთი ფაქტორის შედეგია, კერძოდ, საქართველოში ებრაელთა თემის მოსვლის შედეგად გაჩნდა ებრაული 

ლექსიკური ერთეულები სასაუბრო ქართულში.  

სიტყვა მაზალო-ს ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მიხედვით ორი მნიშვნელობა აქვს. 

პირველი მნიშვნელობა ერთგვარად მოძველებულია: კოხტა, სასიამოვნო; მეორე მნიშვნელობაა უცნაური, 
ახირებული. სწორედ ამ მეორე მნიშვნელობით გამოიყენება დღეს ეს სიტყვა, რომელიც ძირითადად 

სასაუბრო მეტყველებაში გვხვდება და ვულგარულად არის მიჩნეული (ქეგლ-ი). 

 იოსებ გრიშაშვილის “ქალაქურ ლექსიკონში” მაზალო-ს სამი მნიშვნელობაა წარმოდგენილი:  

1. შესანიშნავი, საინტერესო, მოწყობილი, მოხერხებული.  
2. საოცარი, საკვირველი. . .  
3. “Забавный” (განიევის ლექსიკონი, გვ 37).  
მესამე მნიშვნელობა ი. გრიშაშვილს სხვა ლექსიკონიდან მოჰყავს უთარგმნელად, რუსულად (გრი-

შაშვილი, 1997).  
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 ავტორის აზრით, ეს სიტყვა უნდა უკავშირდებოდეს ებრაული ლექსიკურ ერთეულს მაზალ-ს. იგი 

ქართველ ებრაელთა მეტყველებაშიც დასტურდება: “კაი მაზალის კაცია!”,”რა მაზალის კაცია?!” – იტყვიან 

კარგი ბედ-იღბლის მქონე ადამიანზე. გვხვდება დალოცვაშიც: “კარგი მაზალი დაჰყოლოდეს”  და სხვ.  

ამ გამოთქმების მიხედვით მაზალის მნიშვნელობაა ბედი, იღბალი. 
ეს სიტყვა იდიშური წარმოშობისაა და თანამედროვე ებრაულში იხმარება გამოთქმებში: მაზელ ტოვ 

// მაზალ ტოვ; ამბობენ რაიმე ღირსშესანიშნავ მოვლენასთან დაკავშირებით მილოცვისას. სიტყვა-სიტყვით 

შემდეგს ნიშნავს: მაზელ // მაზალ– ბედი,იღბალი და ტოვ– კარგი.  

თუ გავითვალისწინებთ ზემომოყვანილ მაზალო სიტვის პოზიტიურ მნიშვნელობებს, ჩვენი აზრით,  

არ უნდა იყოს გამორიცხული ქართულში დადასტურებული მაზალო ებრაულ მაზალ // მაზელ-ს 

დავუკავშიროთ სემანტიკურად. 

რაც შეეხება მაზალო სიტყვის ფორმას, იგი უნდა შედგებოდეს ებრაული ძირისაგან მაზალ და 

ქართული -ოსუფიქსისაგან.  

მაზა სემანტიკური თვალსაზრისით შეიძლება დაუკავშირდესმაზალო-სპირველ მნიშვნელობას –

შესანიშნავს, საინტერესოს, მოწყობილის, მოხერხებულს, მაგრამ აუხსნელი რჩება ლ ბგერის ჩართვა, რის 

გამოც სწორედ ზემომოყვანილ, პირველ ვარაუდს ვანიჭებთ უპირატესობას. 

ამრიგად, ჩვენი აზრით, სიტყვა მაზალო ებრაული წარმოშობის ლექსიკური ერთეულია და ქართულ-

ებრაული ლექსიკური ურთიერთობების ერთ-ერთ თვალსაჩინო ნიმუშს წარმოადგენს. 

№ 

ავტორი/ 

ავტორე

ბი 

სტატიისსათა-ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისა

დგილი, 

გამომცემლ

ობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

მაია 

ლომია 

ნინო 

ჭუმბუ-

რიძე 

Negation and Conditional-

Resultative HypotacticCon-

structions in the Kartvelian 

Languages 

E ISSN 1512-3146 

უარყოფა და პირობით- 

შეგეგობითი და 

ჰიპოტაქსური 

კონსტრუქცია 

ქართველურ ენბში 

Multilingual Education #12, 

2018: http://www.multilinguale-

ducation.org/en/article/45 

თბილისი, 
საქართველ

ო 
"Center for 

Civil 
Integration 
and Inter-

Ethnic 
Relations" 

7 გვერდი 

გვ. 13-19 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

უარყოფისა და პირობით-შედეგობითი ჰიპოტაქსური კონსტრუქციის ურთიერთმიმართების საკითხი 

ძალიან საინტერესოა. პირველად ამგვარ მიმართებას აკაკი შანიძემ მიაქცია ყურადღება და ახალი 

ქართული ენის მასალაზე გამოყო ორი ტიპის კონტექსტი. მოხსენებაში დამატებულია კიდევ 2 ტიპი და 

ემპირიული მასალა გაფართოებულია: მოვლენა განხილულია ქართველური ენების მიხედვით. ანალიზის 

დროს ფოკუსირებულია, ერთი მხრივ, უარყოფითი ნაწილაკის ფუნქციები ძირითადი და საპირისპირო 

მნიშვნელობით, ხოლო, მეორე მხრივ, უარყოფითი ნაწილაკის კილოსთან მიმართების საკითხი. კილო 

კონსტრუქციაში მოცემულია ზმნური პარადიგმის სახით. აკაკი შანიძემ ქართულისთვის გამოყო ე. წ. 

„პირობითი“ და „შედეგობითი“ კილო, რითიც გადმოცემულია კონსტრუქციის დამოკიდებულ და მთავარ 

კომპონენტებს შორის ურთიერთშეხამებული დამოკიდებულება. 

2 

რამაზ 

ქურდაძ

ე 

ქეთევან 

On the Relation between 
Inference and Epistemics in 
the Verb Paradigm of the 

Multilingual Education #12, 

2018: http://www.multilinguale-

ducation.org/en/article/45 

თბილისი, 
საქართველ

ო 
"Center for 

8 გვერდი 

გვ. 20-27 
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მარგიან

ი 

მაია 

ლომია 

 

Kartvelian Languages 

 E ISSN 1512-3146 

ინფერენციისა და 

ეპისტემიკის 

ურთიერთობის შსახებ 

ქართველური ენების 

ზმნურ პარადიგმაში 

Civil 
Integration 
and Inter-

Ethnic 
Relations" 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნაშრომში განხილულია ზმნური ევიდენციალობისა და ეპისტემიკური მოდალობის ურთიერთმიმართება 

ქართველურ ენებში. ამ ენებში ევიდენციალობა გრამატიკული კატეგორიაა, ეპისტემიკა კი მოდალობა, 

რომელიც დამხმარე მოდალური  საშუალებების გარეშე ოთხი ენიდან მხოლოდ სვანურსა და მეგრულში 

დასტურდება. ინფერენციული ევიდენციალობისა და ეპიტემიკის ურთიერთმიმართების საკითხი 

ქართველურ ენებში ასე შეიძლება ჩამოყალიბდეს:  ა) ინფერენციული ევიდენციალობის გამომხატველი 

ყველა ზმნა ვერ გამოხატავს ეპისტემიკურ მოდალობას; ბ) ეპისტემიკური მოდალობის გამომხატველი 

ყველა ზმნა კი აუცილებლად ევიდენციალურია; პირველ შემთხვევაში მოიაზრება ევიდენციალური პერ-

ფექტი I და II, ევიდენციალური იმპერფექტი III და IV (უმწერლობო ენებში),  რომლებშიც, მიუხედავად 

ინფერენციულობისა,  ინფორმაციის სანდოობა-საეჭვოობის ხარისხის შეფასება არ ხდება, ისინი მხოლოდ 

უნახაობას აფიქსირებენ. მოდალიზებულ ზმნათა ფორმებში კი (ინფერენციული აწმყო, უსრული და 

სრული პირობითი, ევიდენციალური პერფექტი III და IV) ინფორმაციის წყარო ერთმნიშვნელოვნად 

მხოლოდ ინფერენციაა და მთქმელის დამოკიდებულება მის მიერ გადმოცემული ინფორმაციისადმი 

აისახება სწორედ საეჭვოობის სემანტიკაში. 

№ 

ავტორი/ 

ავტორე

ბი 

სტატიისსათა-ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისა

დგილი, 

გამომცემლ

ობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

რამაზ 

ქურდაძ

ე 

ქეთევან 

მარგიან

ი 

მაია 

ლომია 

 

On the Relation between 
Inference and Epistemics in 
the Verb Paradigm of the 
Kartvelian Languages 

 E ISSN 1512-3146 

ინფერენციისა და 

ეპისტემიკის 

ურთიერთობის შსახებ 

ქართველური ენების 

ზმნურ პარადიგმაში 

Multilingual Education #12, 

2018: http://www.multilinguale-

ducation.org/en/article/45 

თბილისი, 
საქართველ

ო 
"Center for 

Civil 
Integration 
and Inter-

Ethnic 
Relations" 

8 გვერდი 

გვ. 20-27 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნაშრომში განხილულია ზმნური ევიდენციალობისა და ეპისტემიკური მოდალობის ურთიერთმიმართება 

ქართველურ ენებში. ამ ენებში ევიდენციალობა გრამატიკული კატეგორიაა, ეპისტემიკა კი მოდალობა, 

რომელიც დამხმარე მოდალური  საშუალებების გარეშე ოთხი ენიდან მხოლოდ სვანურსა და მეგრულში 

დასტურდება. ინფერენციული ევიდენციალობისა და ეპიტემიკის ურთიერთმიმართების საკითხი 

ქართველურ ენებში ასე შეიძლება ჩამოყალიბდეს:  ა) ინფერენციული ევიდენციალობის გამომხატველი 

ყველა ზმნა ვერ გამოხატავს ეპისტემიკურ მოდალობას; ბ) ეპისტემიკური მოდალობის გამომხატველი 

ყველა ზმნა კი აუცილებლად ევიდენციალურია; პირველ შემთხვევაში მოიაზრება ევიდენციალური პერ-

ფექტი I და II, ევიდენციალური იმპერფექტი III და IV (უმწერლობო ენებში),  რომლებშიც, მიუხედავად 
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ინფერენციულობისა,  ინფორმაციის სანდოობა-საეჭვოობის ხარისხის შეფასება არ ხდება, ისინი მხოლოდ 

უნახაობას აფიქსირებენ. მოდალიზებულ ზმნათა ფორმებში კი (ინფერენციული აწმყო, უსრული და 

სრული პირობითი, ევიდენციალური პერფექტი III და IV) ინფორმაციის წყარო ერთმნიშვნელოვნად 

მხოლოდ ინფერენციაა და მთქმელის დამოკიდებულება მის მიერ გადმოცემული ინფორმაციისადმი 

აისახება სწორედ საეჭვოობის სემანტიკაში. 

2 

ქეთევან 

მარგიან

ი 

 

ზმნური ინტერფერენცი-

ები სვანური ენის 

კოდორულ 

მეტყველებაში 

 

იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, ტ. XLVI  

ISSN 

თბილისი, 
საქართველ

ო 
"Center for 

Civil 
Integration 

and 
თბილისი 

7 გვერდი 

(იბეჭდება) 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნაშრომში აღწერილია კოდორის (resp. დალის) ხეობელ სვანთა მეტყველებაში შენიშნული 

ინტერფერენციული მოვლენები. ამ ხეობაში საუკუნე-ნახევრის წინ ზემო სვანეთიდან საცხოვრებლად 

გადასული ბალსზემოური და ბალსქვემოური კილოს წარმომადგენლები, მათი საცხოვრებელი ტერიტორი-

ის ოკუპაციამდე, სოფლების მიხედვით უმთავრესად ერთმანეთში იყვნენ შერეული, რამაც გამოიწვია მათ 

მეტყველებაში ერთი დიალექტის მიმსგავსება მეორის მიერ; ინტერფერენციამ ადსტრატის სახე მიიღო, რო-

მელიც „წარმოიქმნება ორი ენისა ან დიალექტის თანაბარი სისრულით ფლობის პირობებში მათი თავისუ-

ფალი ურთიერთშეღწევადობის დროს; მოიცავს როგორც ფონეტიკას, ასევე გრამატიკას და ლექსიკას. ვინა-

იდან საანალიზო თემატიკა ძალზე ვრცელია, ნაშრომში განხილული მხოლოდ ზმნასთან დაკავშირებულ 

რამდენიმე ინტერფერენციული მოვლენა. 

კვლევა გრძელდება, რომლის  დასრულებისა და მასალის სისტემატიზაციის შედეგად საბოლოოდ 

გადაწყდება საკითხი სვანურში კიდევ ერთი დიალექტის გამოყოფა-არგამოყოფის შესახებ. 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

ზექალაშვილი 

რუსუდან 

ქართული 

ზმნების 

ვალენტობის 

ლექსიკონის 

შესახებ 

ISSN 2346-8106 

ქართული ენის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო შრომების კრებული 

„ქართველური ენათმეცნიერება“, 

IV, ეძღვნება პროფ. ზურაბ 

ჭუმბურიძეს (რედ.:  პროფ. დ. 

თვალთვაძე, პროფ. რ. ქურდაძე) 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/123

4/268527/1/Kartveluri%20enatmecnier

eba-IV-2017.pdf 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

10 გვ. 

(გვ. 132-141; 

281) 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სტატიაში განხილულია ვალენტობის ცნება, როგორც ზმნის უნარი,  დაიკავშიროს აქტანტთა 

გარკვეული რაოდენობა. ეს ტერმინი ლინგვისტიკაში შემოიტანა ლ. ტენიერმა, თუმცა შემდეგ მისი 

მნიშვნელობა გაფართოვდა და  ყველა მეტყველების ნაწილი მოიცვა (იხ. ს. კაცნელსონის შრომები). 

თანამედროვე ლინგვისტიკაში უკვე გამოყოფენ ვალენტობის რამდენიმე სახეობას: სემანტიკურს, 

ლექსიკურს, მორფოლოგიურსა და სინტაქსურს. ენის სხვადასხვა ასპექტის შესწავლა ვალენტობის 

თეორიის საფუძველზე ავლენს ახალ პერსპექტივებს და დიდ დახმარებას უწევს ლექსიკოგრაფიასაც.  

განხილულია უცხოეთში სხვადასხვა ენისთვის შექმნილი მეტყველების ნაწილთა ვალენტობისა და 

დისტრიბუციის ლექსიკონები, დაყენებულია საკითხი მათი ანალოგიური ლექსიკონის შექმნის შესახებ 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/268527/1/Kartveluri%20enatmecniereba-IV-2017.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/268527/1/Kartveluri%20enatmecniereba-IV-2017.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/268527/1/Kartveluri%20enatmecniereba-IV-2017.pdf
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ქართული ენისთვისაც. ამისთვის ხაზგასმულია უცხოელ ლინგვისტთა გამოცდილების გათვალისწინების 

აუცილებლობა (მაგ., ჰელბიგის ვალენტობის თეორია, რომელიც საფუძვლად უდევს გერმანული ენის 

ზმნათა ვალენტობის ლექსიკონს). 

მიმოხილულია ქართული ზმნის ვალენტობისა და პირიანობის შესახებ არსებული მასალა 

სპეციალურ ლიტერატურაში, რომელიც შეიცავს საყურადღებო მოსაზრებებს ამ ტიპის ლექსიკონის 

ძირითადი პრინციპების ჩამოსაყალიბებლად. გამოთქმულია მოსაზრება ზმნების ძირითადი ტიპების 

გამოყოფის შესახებ ლექსიკონისთვის (ვალენტობისა და პირიანობის მიხედვით), ობლიგატორული თუ 

ფაკულტატიური ვალენტობის დადგენა და აქტანტთა სემანტიკურად დასაშვები სახეობის მითითება 

(სულიერი/უსულო, აბსტრაქტული/კონკრეტული და სხვ.). 

ხაზგასმულია ქართული ზმნის მორფოსინტაქსური თავისებურების აღნიშვნის აუცილებლობაც: 

კოორდინაციით დაკავშირებული ბრუნვაცვალებადი სუბიექტი და პირმიმართი ობიექტები. ვალენტობის 

ლექსიკონში ზმნის სემანტიკაზე დაყრდნობით უნდა აისახოს პირმიუმართავი დამატებებიც, 

დაკავშირებული ზმნასთან უშუალო ან შუალობითი მართვით. სტატიის ბოლოს მოყვანილია რამდენიმე 

ზმნა ვალენტობის ლექსიკონში შეტანის პრინციპების მიხედვით. 

2 

ზექალაშვილი 

რუსუდან 

ნატვრის 

გამოხატვა და 

ზმნის 

გრამატიკულ-

სემანტიკური 

ცვლილებები 

ქართულში 

ISSN 1512-0473 

ენათმეცნიერების საკითხები, 

2017, ეძღვნება ბაქარ 

გიგინეიშვილის 

დაბადებიდან 85 წლისთავს  

http://press.tsu.ge/data/image_db

_innova/Enatmecniereba-2017-

2018-T60-27-09-2018.pdf 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

(გვ. 151-163) 

 

 

14 გვ.  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სტატიაში განხილულია ნატვრითობის სემანტიკის გამოხატვის სპეციფიკა  გრამატიკული და 

ლექსიკური საშუალებებით: ზმნური ფორმით, ნაწილაკებით, მოდალური სიტყვებითა და შესაბამისი 

სემანტიკის ზმნებით.  

ლექსიკური საშუალებებიდან დასახელებულია ნაწილაკი ნეტა (და მისი სხვა ვარიანტები), 

რომელიც დგას კავშირებითის მწკრივებთან. შესაძლებელია პირობითდამოკიდებული წინადადების 

გამოყენება მთავარი წინადადების გარეშე.  

ნატვრის ან სურვილის გამომხატველი საშუალებებია მწკრივის ფორმები: წყვეტილის თხრობითი კილოს 

ფორმა, რომელშიც გამოყოფილია გრამატიკულ-სემანტიკური ცვლილებები: 1. იმპერსონალიზაცია, 

რადგან იკარგება გრამატიკული სუბიექტის შესაბამისი სახელი, თუმცა ზმნაში შენარჩუნებულია მისი 

ნიშანი. ნატვრას ან სურვილს გამოთქვამს მოუბარი პირი, რომელიც პირველი პირის ფორმასთან 

გრამატიკული ობიექტია, რეალურად კი _ აღმქმელი სუბიექტი; 2. აორისტში იცვლება სუბიექტური და 

ობიექტური პირის ნიშანთა ფუნქციები: განმცდელი სუბიექტი გამოიხატება მ რიგის ნიშნით, ხოლო ვ-ს 

რიგის ნიშანი (სუფიქსი ა) უფუნქციოა; 3. ზმნის აგებულებით მოსალოდნელ პირთა რაოდენობა იკლებს 

გარდამავალ ზმნაში; ორპირიანი გარდამავალი ზმნა ხდება ერთპირიანი; განსაკუთრებით აღსანიშნავია, 

რომ გარდაუვალი ერთპირიანი ზმნა ჩანაცვლებულია ფორმით ორპირიანი გარდამავალი ზმნით, 

რომელიც შინაარსით ერთპირიანია; 4. გარდა გრამატიკული სუბიექტის დაკარგვისა და ობიექტის 

ტრანსსემანტიზაციისა, შეცვლილია დროც: წყვეტილი თხრობით კილოში, როგორც წესი, წარსულ დროს 

გამოხატავს, მაგრამ დასახელებულ შემთხვევაში მას მომავლის გაგება აქვს; 5. ზოგ გარდამავალ ზმნასთან 

გვხვდება კაუზატივის ფორმა, რომელსაც დაკარგული აქვს კაუზატიურობის სემანტიკა. ერთი ფუძის 

ზმნასთან ზოგჯერ შესაძლებელია კაუზატივის სუფიქსიანი წარმოებაც და უსუფიქსოც, მაგრამ იქმნება 

განსხვავებული შინაარსის ფორმები. 

3 ზექალაშვილი სამედიცინო ტერმინოლოგიის საკითხები, თბილისი, თსუ, 26 გვ. 
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რუსუდან ტერმინ- 

ეპონიმთა 

ჯგუფები და 

ფუნქციონირებ

ა ქართულში 

 

ISSN 1987-7633 

III (რედ. ლ. ქაროსანიძე) ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი, გვ. 

79-105 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

განხილულია ეპონიმიზაციის პრობლემა სამედიცინო ტერმინოლოგიაში ანუ საკუთარ სახელთა 

საფუძველზე ახალ ტერმინთა წარმოება. 

სამედიცინო ეპონიმებში დადასტურებულია ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, იტალიური, 

რუსული და სხვა წარმომავლობის გვარები; დასახელებულია ქართული ანთროპონიმებით შექმნილი 

ეპონიმებიც (მაგ., თურმანიძის მალამო, თარხნიშვილის რეფლექსი, თარხნიშვილის მეთოდი, ვიგურუ-

თარხნიშვილ-შარკოს სიმპტომი, აბულაძის ხერხი, ყიფშიძის სიმპტომი, სარაჯიშვილის მიქსტურა...).  

დასახელებულია ეპონიმთა შესწავლის რამდენიმე ასპექტი: ერთი მხრივ, მათი სტრუქტურული და 

სემანტიკური ჯგუფები, მეორე მხრივ, ფუნქციონირება-ადაპტირების საკითხები. დასახელებულია მონო- 

და პოლილექსიკური ეპონიმები, რომელთა შემადგენლობაში ძირითადია საკუთარი სახელი – 

პრიორატივი. მისი შერჩევისას გამოიყოფა რამდენიმე ჯგუფი: მეცნიერის ან ექიმის გვარი, რომელმაც 

აღმოაჩინა, შეისწავლა და აღწერა რომელიმე დაავადება; ავადმყოფის გვარი, რომელსაც პირველად 

დაუდგინდა შესაბამისი დიაგნოზი, მითოლოგიურ, ბიბლიურ ან ლიტერატურულ გმირთა სახელები; 

გეოგრაფიული ადგილის სახელი, სადაც დაავადება გავრცელებულია ან პირველად გამოვლინდა და სხვ. 

საზოგადო სახელის, როგორც მაკლასიფიცირებელი ერთეულის, მიხედვით გამოყოფილია 

რამდენიმე ჯგუფი: ორგანოებისა ან მათი ნაწილების, პათოლოგიური კერებისა და ანომალიების, 

რეაქციებისა და რეფლექსების, სიმპტომების, სინდრომების, დაავადების გამომწვევების (ვირუსების ან 

მიკრობების), ავადმყოფობების, მკურნალობის ხერხებისა და მეთოდების, ხელსაწყო-აპარატურის, 

სამკურნალწამლო საშუალებების სახელები. 

ბოლოს ყურადღება ექცევა ტერმინ-ეპონიმთა ფუნქციონირების დროს წამოჭრილ მოსაგვარებელ 

საკითხებს ქართულ ენაში: უცხოურ გვარ-სახელთა ტრანსლიტერაცია (გაორმაგებული ასოები,  ფ, ქ, თ, ჰ-ს 

ნაცვლად პ, კ, ტ, გ-ის გამოყენება, ბგერათკომპლექსებისა და დიფთონგების არასწორად გადმოტანა, 

კუმშვა-კვეცის წესების დარღვევა და სხვ.). გამოთქმულია მოსაზრება, რომ  ეპონიმთა ორთოგრაფიისთვის 

გადამწყვეტი უნდა იყოს საკუთარ სახელთა წარმოთქმის სპეციფიკა ამოსავალ ენაში და  

ტრანსლიტერაციის არსებული წესების დაცვა.  

4 

ზექალაშვილი 

რუსუდან 

რეცენზია წიგნზე: 
Heinz Fähnrich, 

Nana Odischelidse, 

Natia Reineck, 

Georgische Verben  

(mit deutschen 

Entsprechungen und 

Satzbeispielen), 

Kaukasien-Reihe, 3 

vols.,  

Aachen, Shaker 

Verlag, 2013, 2.580 

Seiten. 
ISSN 1512-0473 

ენათმეცნიერების საკითხები, 

2017, ეძღვნება ბაქარ 

გიგინეიშვილის დაბადებიდან 

85 წლისთავს  

http://press.tsu.ge/data/image_db

_innova/Enatmecniereba-2017-

2018-T60-27-09-2018.pdf 

 

თბილისი, 

თსუ 

გამომცემლობ

ა (გვ. 255-260) 

 

 

6 გვ. 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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რეცენზიაში დაწვრილებითაა განხილული ქართული ზმნების ლექსიკონის სამტომეული, რომელიც 

პროფ. ჰაინც ფენრიხის დიდი შრომის შედეგია (თანაავტორები: ნანა ოდიშელიძე და ნათია რაინეკი). 

ხაზგასმულია, რომ ამ ტიპის ლექსიკონი პირველად შეიქმნა ქართულ ლექსიკოგრაფიაში. ის გამოსადეგი 

იქნება არა მარტო ქართული ენის შესწავლით დაინტერესებული უცხოელებისათვის, არამედ თეორიული 

ენათმეცნიერების წარმომადგენლებისთვის. ყოველმხრივაა განხილული ქართული ზმნების 

კლასიფიკაციის პრინციპი ლექსიკონში, აქტიურ და პასიურ ზმნათა მოდელები, ზმნათა სიტყვაწარმოების 

სპეციფიკა, საილუსტრაციო მასალის არჩევა და წყაროები, გერმანულად თარგმნის ადეკვატურობა. 

გამოთქმულია რამდენიმე მოსაზრება ლექსიკონის გაუმჯობესებისთვის და სურვილი, რომ ქართული 

ლინგვისტური საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს ლექსიკონი. 

5 ზექალაშვილი 

რუსუდან 

დედაენის 

მადლით 

ცხებული – 

პროფესორი 

ზურაბ 

ჭუმბურიძე 

ISSN 2346-8106 

 

ქართული ენის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული „ქართველური 

ენათმეცნიერება“, IV, ეძღვნება 

პროფ. ზურაბ ჭუმბურიძეს 

(რედ.:  პროფ. დ. თვალთვაძე, 

პროფ. რ. ქურდაძე), გვ. 59-62. 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstrea

m/1234/268527/1/Kartveluri%20

enatmecniereba-IV-2017.pdf 

თბილისი, 

თსუ 

გამომცემლობ

ა 

 

4 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სტატიაში შეფასებულია პროფესორ ზურაბ ჭუმბურიძის დიდი ღვაწლი ქართული სალიტერატურო 

ენის ნორმალიზაციასა და მართლწერის საკითხებში. საუბარია მის შემოქმედებითს, ნოვატორულ და 

არაპურისტულ დამოკიდებულებაზე სალიტერატურო ენის ნორმებისადმი. მის ნაშრომებში გამოვლენილ 

მართებულ მიდგომაზე. პოროფ. ჭუმბურიძისთვის ამა თუ იმ ნორმის დასადგენად ან შესაცვლელად 

გადამწყვეტია ხალხში გავრცელებული ფორმები, თუნდაც ისინი ენის გრამატიკული წყობის მიხედვით 

არამართებული ჩანდეს. 

შემდეგ დასახელებულია პროფესორის რამდენიმე ნაშრომი მართლწერის შესახებ: პერსონაჟთა 

მეტყველების თავისებურება მხატვრულ ტექსტებში (1951), ენის ბუნებრიობის დაცვის აუცილებლობა 

მხატვრულ თარგმანში („მნათობი“, №2, 1957; „ცისკარი“,№2, 1959), თარგმანის ადეკვატურობა და ენის 

დახვეწილობა (1975), თარგმანის მიმართება სალიტერატურო ენასთან (2009), პრესის ენის მართებულობა 

და სრულყოფა („სალიტერატურო ენა და მწერლობა“, თბ., 1962), საბავშვო ლიტერატურის ენა  

(„ლიტერატურული წერილები“, თბ., 1975). 

განსაკუთრებით გამოყოფილია პროფ. ზ. ჭუმბურიძის სტატიები მართლწერის საკამათო 

საკითხებზე:  -ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა უღლებისათვის პირველ თურმეობითში (თსუ ძველი 

ქართული ენის კათედრის შრომები, ტ. 19, თბ., 1976); პასუხობს და უპასუხებს? (ჟურნ. „ქართული ენა და 

ლიტერატურა სკოლაში“, №2, თბ., 1979); ერთი ქართული სიტყვის მართლწერის შესახებ (ჟურნ. „სკოლა და 

ცხოვრება“, №1, თბ., 1983), მძიმეების ჭარბი და არასწორი გამოყენება პრესაში. 

დიდი ყურადღება ექცევა დისკუსიას, რომელიც გაგრძელდა 1962 წლიდან 1982 წლამდე. წერილი ეხებოდა 

მეშველი ზმნის გამოყენების მოწესრიგებას: ვინ არის თუ ვინაა? ეს საკითხი სადისკუსიოდ წამოაყენა მ. 

მამულაშვილმა, რომელსაც შემდეგ მხარი დაუჭირა ალ. ფოცხიშვილმაც. პირველად წერილები 

იბეჭდებოდა  გაზ. „თბილისის“ ფურცლებზე, შემდეგ  ალმანახ „განთიადში“. ხაზი ესმება პროფ. ზ. 

ჭუმბურიძის მართებულ პოზიციას საკითხთან დაკავშირებით, ტაქტიანობას, პოლემიკის წარმართვის 

კულტურასა და ენის პერსპექტიულობის სწორად განჭვრეტის უნარს. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და 

გამოცემისადგ

ილი, 

გვერდების 

რაოდენობა 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/268527/1/Kartveluri%20enatmecniereba-IV-2017.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/268527/1/Kartveluri%20enatmecniereba-IV-2017.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/268527/1/Kartveluri%20enatmecniereba-IV-2017.pdf
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ნომერი/ტომი გამომცემლობ

ა 

1 

სალომე ომიაძე ერთი 

გამორჩეული 

კონცეპტტიპაჟის 

შესახებ ქართულ 

ლინგვოკულტურ

ულ სივრცეში 

 

ISSN-0132-6058 

საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის მაცნე, 

ისტორიის, არქეოლოგიის, 

ეთნოლოგიისა და 

ხელოვნების ისტორიის სერია, 

1 

თბილისი, 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის 

სტამბა 

8 გვ. (გვ. 203-

2010) 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ლინგვოკონცეპტოლოგიის ერთ-ერთი მიმართულება საგანგებოდ შეისწავლის ამა თუ იმ კულტურის 

წარმომადგენელთათვის საცნობ სახეებს, განზოგადებულ ხასიათებს, როგორც ენაში კულტურული 

ინფორმაციის შემნახველ ერთეულებს და მათ ლინგვოკულტურულიტიპაჟების ჯგუფში აერთიანებს. 

ლინგვოკულტუროლოგიურ ინტერესს იწვევს შემგროვებელ ადამიანთა ტიპი. „კოლექციონერი“ 

უნივერსალური სოციოკულტურული ტიპაჟია და არც ქართული ლინგვოკულტურული სივრცისათვისაა 

უცხო. თუმცა ქართულ სინამდვილეში არსებობს გამორჩეული შემგროვებელი, რომლის ღვაწლი 

განსხვავებული და განუზომელია. ექვთიმე თაყაიშვილმა თავისი ცხოვრებითა და მოღვაწეობით ქართულ 

დისკურსში უნიკალური ეთნოკულტურული კონცეპტ-ტიპაჟი გააჩინა.  

      სტატიაში განხილულია კონცეპტ „საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესის“ ცნებითი, ხატოვანი და 

შემფასებლური ნიშნები, მისი მატერიალური შემადგენლები. 

2 

სალომე ომიაძე ლინგვონიმების 

საკითხისათვის 

აქტუალურ 

ლინგვისტიკურ 

ცნება-ტერმინთა 

ლექსიკონში 

 

ISSN 1987-7633 

ტერმინოლოგიის საკითხები, 

III 

თბილისი, 

თსუ 

გამომცემლობ

ის სტამბა 

5 გვ. (გვ. 154-

158) 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

საენათმეცნიერო მეტაენაში, რომლის მნიშვნელოვან ნაწილსაც ლინგვისტიკური ტერმინოლოგია ქმნის, 

კუთვნილი ადგილი აქვთ ლინგვონიმებს. 

 ლინგვონიმი მეტაენის სპეციფიკური ერთეულია, რომელიც აღნიშნავს კონკრეტულ 

ენას,დიალექტსა თუ ენათა ოჯახს, როგორც აღწერის საგანს. ლინგვონიმები, თავის მხრივ, 

ნომენკლატურულ ერთეულებს წარმოადგენენ. ჩვენი ამოცანაა ლინგვონიმთა ადგილის განსაზღვრა 

აქტუალურ ლინგვისტიკურ ცნება-ტერმინთა ლექსიკონში, რომლის შედგენაზეც თსუ არნოლდ ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება მუშაობს.აღნიშნული 

პრობლემის გადასაჭრელად სტატიაში ვრცლად არის განხილული ტერმინოლოგიისა და ნომენკლატურის 

ურთიერთმიმართების საკითხი; ნაჩვენებია ნომენისა და ტერმინის, როგორც საგნობრივი და ცნებითი 

ნიშნების, დაპირისპირება; მიმოხილულია განსხვავებული ლექსიკოგრაფიული მიდგომები, რის 

საფუძველზეც მიღებულია დასკვნა, რომ აქტუალურ ლინგვისტიკურ ცნება-ტერმინთა ლექსიკონის 

პოლიგრაფიული ვერსიისათვის შეიქმნას მცირე ლინგვონიმიკური დანართი, რომელიც მხოლოდ 

ქართველურ ენებთან დაკავშირებულ ერთეულებს გააერთიანებს. 

3 

სალომე ომიაძე მცირით 

დაწყებული 

დიდი საქმე 

 

ISBN 978-9941-13-

უნივერსიტეტის იდეა და 

ქართველურ ენათა კვლევისა 

და სწავლების მნიშვნელობა, I 

თბილისი, 

თსუ 

გამომცემლობ

ა 

2 გვ. (გვ. 36-37) 
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754-9 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1920 წლის 9 მაისს უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს სხდომაზე პირველი სადისერტაციო 

ნაშრომის დაცვისას დისერტანტი აკაკი შანიძე ეროვნული სამეტყველო ეტიკეტისა და სამეცნიერო 

ეტიკეტის სრული დაცვით, თავმდაბლად აღნიშნავდა: „ბედნიერი ვარ უზომოდ, მაგრამ ამასთანავე ერთად 

მაფიქრებს ერთი გარემოება: ვაი თუ ჩემი პატარა შრომა არ შეეფერებოდეს იმ მნიშვნელოვან მოვლენას, 

როგორიცაა სამეცნიერო ხარისხის მოპოვების დაწყება ჩვენში. მაფიქრებს ეს გარემოება, მაგრამ თანაც ის 

მაძლევს გამბედაობას და მიმატებს მხნეობას, რომ დიდი საქმე საზოგადოდ მცირით დაწყებულა და 

ამიტომ ეგების ჩემი მცირედი შრომა, რამდენადმე მაინც, აკმაყოფილებდეს დღევანდელი დღის 

მოთხოვნილებას“. მცირედად შეფასებული შრომა გახლდათ „სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა და 

ობიექტური პრეფიქსი მესამე პირისა ქართულ ზმნებში“, ნაშრომი, რომელშიც ქართული ზმნის 

სტრუქტურა პირველად არის განხილული როგორც სისტემა, ნაშრომი, რომელმაც არა მხოლოდ მაშინდელ 

მოთხოვნებს უპასუხა, არამედ „მცირით დაწყებულ დიდ საქმედ“ იქცა. 

დისერტანტ აკაკი შანიძის შესავალი სიტყვა მრავალმხრივ საინტერესო და მნიშვნელოვანი 

ინფორმაციის შემცველია. მეცნიერი გამოკვეთს ქართული ენის შესწავლა-გამოკვლევის მნიშვნელობას, 

ქართული ენის დამსახურებულ ადგილს კულტურულ ენათა შორის, ხაზს უსვამს ქართული ენის 

სახელმწიფოებრიობასა და პოლივალენტოვნებას, წარმოგვიდგენს მას, როგორც კულტურის საცავს და, 

ამავე დროს, კულტურის შემქმნელსაც, წარმოაჩენს ქართული ენის, როგორც თარგმანის ენის, 

მნიშვნელობას, როგორც დაკარგული უცხოენოვანი ძეგლების შემნახველს. ამავე გამოსვლაში აკაკი შანიძე 

ფართოდ მიმოიხილავს ქართული ენის სხვა ენებთან გენეტიკური კავშირის ძიების საკითხებს, ამდენად, 

ვიფიქრეთ, რომ ჩვენი მკითხველი დიდი ინტერესით გაეცნობოდა თბილისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

საბჭოს სხდომაზე აკაკი შანიძის მიერ წარმოთქმულ სიტყვას და იგი ჩვენს კრებულშიუცვლელად 

შევიტანეთ. 

 

4 

სალომე ომიაძე მდინარედ 

ქცეული პაწაწინა 

ნაკადული 

 

ISBN 978-9941-13-

754-9 

უნივერსიტეტის იდეა და 

ქართველურ ენათა კვლევისა 

და სწავლების მნიშვნელობა, I 

თბილისი, 

თსუ 

გამომცემლობ

ა 

2 გვ. (გვ. 48-49) 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

მშობლიურ ენაზე უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობა ყველა დროში ყოველი ხალხისთვის 

მნიშვნელოვანია, მაგრამ დასახელებული ფაქტი უმნიშვნელოვანესი ხდება, თუ ეს ხალხი არცთუ 

მრავალრიცხოვანი და არცთუ დამოუკიდებელია. სწორედ ამგვარ ვითარებაში დაარსდა თბილისის 

უნივერსიტეტი. 

 ქართული უნივერსიტეტის გახსნა, უპირველეს ყოვლისა, ქართული ენის სწავლა-სწავლების ენად 

ქცევას ნიშნავდა, რაც ახალი გამოწვევის წინაშე აყენებდა როგორც სტუდენტებს, ასევე ლექტორებს. 

სტუდენტობა ხელახლა მოინდომეს იმ პირებმა, რომელთაც უმაღლესი განათლება უკვე მიღებული 

ჰქონდათ უცხო ენაზე, უმეტესად, რა თქმა უნდა, რუსეთის უნივერსიტეტებში. დიდი პასუხისმგებლობით 

ემზადებოდნენ ლექციების ქართულად წასაკითხად პროფესორებიც, რომლებიც იმ დროისათვის 

თავიანთი დარგების ცნობილი სპეციალისტები იყვნენ. 

 ქართულ ენაზე უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობა, თავის მხრივ, ქართული 

სამეცნიერო აზროვნების აღორძინების დასაწყისს ნიშნავდა.მაშინდელ სტუდენტებსა და ლექტორებს 

პატივისცემასა და სიყვარულზე დამყარებული ურთიერთობა ჰქონდათ, მათ ასევე აერთიანებდათ 

ქართული კულტურის განვითარებაში მონაწილეობის პასუხისმგებლობაც. სწორედ ამიტომ იყო გაყინული 

და ხშირად ლამპის შუქის ამარა დარჩენილი აუდიტორიები სავსე, მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტთა 

დასწრებას არავინ არ ამოწმებდა.  

 არნოლდ ჩიქობავა, უნივერსიტეტის სტუდენტიცა და პროფესორიც, ამ პასუხისმგებლობას 
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განსაკუთრებულად გრძნობდა.დიდი მეცნიერი საზოგადო მოღვაწეც იყო, ამდენად, მას მოვლენათა 

ხედვისა და შეფასების სხვა დიაპაზონი ჰქონდა. ვისაც უნივერსიტეტის დაარსების ისტორია, ამ მოვლენის 

მნიშვნელობა, საუკუნისწინანდელი საუნივერსიტეტო ცხოვრების დეტალები აინტერესებს, მან 

აუცილებლად უნდა წაიკითხოს გასული საუკუნის ჟურნალ-გაზეთებში გამოქვეყნებული არნოლდ 

ჩიქობავას წერილები („სახელოვან იუბილარს“, გაზ. „მუშა“, 1938, 29 მაისი, გვ. 3; „გვახსოვდეს და 

ვაფასებდეთ“, გაზ. „ახალგაზრდა კომუნისტი“, 1967, 2 დეკემბერი, გვ. 2; „თბილისის უნივერსიტეტი და 

ქართული სამეცნიერო აზროვნების აღორძინება“, ჟ. „ცისკარი“, 1968, № 10, გვ. 121-125; „ჩვენი მშობლიური 

უნივერსიტეტი“, გაზ. „თბილისი“, 1968, 21 ოქტომბერი, გვ. 3; „დედაბოძი“, გაზ. „კომუნისტი“, 1978, 11 

ნოემბერი“, გვ. 5; „მაშინ და ახლა“, გაზ. „თბილისი უნივერსიტეტი“. 1978, 10 ნოემბერი, გვ. 6), რომლებიც 

უნივერსიტეტის საიუბილეო თარიღებს ეძღვნება და არნოლდ ჩიქობავას შრომების მეხუთე ტომში ერთად 

არის შესული. ერთ-ერთი მათგანი –„თბილისის უნივერსიტეტი და ქართული სამეცნიერო აზროვნების 

აღორძინება“–ამოვარჩიეთ კრებულში დასაბეჭდად, რათა ჩვენმა მკითხველმა თვალი მიადევნოს, როგორ 

იქცა „პაწაწინა ნაკადული, ძლივს შესამჩნევი სათავეში ... მდინარედ, რომელიც უნივერსიტეტთა რუკაზე 

ჯეროვნად აისახება“. 

5 

სალომე ომიაძე „თბილისის  

უნივერსიტეტის“

კონცეპტური 

სტრუქტურა 

არნოლდ 

ჩიქობავას მედია 

ტექსტთა 

მიხედვით 

 

ISBN 978-9941-13-

418-0 

(მრავალტომეულ

ი) 

ISBN 978-9941-13-

701-3 (ტომი 

XXIX) 

არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები, XXIX 

თბილისი, 

თსუ 

გამომცემლობ

ის სტამბა 

2 გვ. (გვ. 47-49) 

არნოლდ ჩიქობავას მედია ტექსტთა მიხედვით, „თბილისის უნივერსიტეტის“კონცეპტური სტრუქტურა 

შედგება შემდეგი კომპონენტებისაგან: თბილისის უნივერსიტეტი – ქართულ ენაზე უმაღლესი განათლების 

მიღებისშ ესაძლებლობა; თბილისის უნივერსიტეტი – ქართული სამეცნიერო აზროვნების აღორძინება; 

თბილისის უნივერსიტეტი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საძირკველი; თბილისის 

უნივერსიტეტი – ქართული კულტურის უდიდესი ფაქტორი. 

დასახელებულ მიმართულებათა რიგითობა პირობითია, რადგან ყოველი მათგანისათვის საყრდენი 

დედაენა, ეროვნული ცნობიერება და ქართული კულტურაა. 

თითოეულის საგანგებო აღწერითა და კონცეპტის ნომინაციურ ველში შემავალ სხვა ნიშნებზე 

დაკვირვებით, წარმოვაჩინეთ ის პირობები, რომელთა მიხედვითაც „თბილისის უნივერსიტეტი“ და მისი 

კონცეპტ-სინონიმი „ქართული უნივერსტიტეტი“ ქართველთა ღირებულებითი იერარქიის უმაღლეს 

საფეხურზე დგას. 

 

ჩვენ ამჯერად მოკლედ მიმოვიხილეთ „ქართული უნივერსიტეტის“ კონცეპტური სტრუქტურის 

ძირითადი ნიშნები, თუმცა საანალიზო მედიატექსტთა მიხედვით აღსაწერია პერიფერიული ნაწილიც, 

რომელშიც შემდეგი კომპონენტები გამოიკვეთა: „უნივერსიტეტის“ პროექტი (საჯარო სხდომები, საჯარო 

მოხსენებები); „ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება“ (წესდება, სახსრების შეგროვებაზე ზრუნვა...); 

ყოფითი პირობები და სხვა მატერიალური საკითხები; სასწავლო-სამეცნიერო პროცესი (პროფესურა, 

სტუდენტები, საათობრივი ბადე) და სხვ. ამ მიმართულებით კვლევის გაგრძელება ქართული 
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უნივერსიტეტის იდეასთან დაკავშირებულ მასალასაც გაამდიდრებს და  ლინგვოკულტურულ კონცეპტ 

„ცოდნის“ ინფორმაციულ ველსაც ერთგვარად შეავსებს. 

6 

სალომე ომიაძე კონცეპტ 

„ქართული 

უნივერსიტეტის“  

დომინანტური 

ნიშნები 

ISSN 1987-6572 

იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება,XLVI 

თბილისი, 

ენათმეცნიერე

ბის 

ინსტიტუტი, 

თსუ 

გამომცემლობ

ის სტამბა 

7 გვ. (იბეჭდება) 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სულიერებაზე ორიენტირებულ ქართულ დისკურსში დიდი ადგილი ეთმობა საგანმანათლებლო 

კონცეფციებს. „სწავლის მძებნელი“ ხალხის ეროვნულ ცნობიერებაში მკვიდრია ახალი ცოდნისკენ 

სწრაფვის მნიშვნელობა, რაც სხვადასხვა დროს მაკროკონცეპტ „ცოდნის“ ახალ-ახალ შემადგენლებს აჩენს. 

1918 წლიდან ქართულ ლინგვოკულტურასა და ქართულ დისკურსში ჩნდება კონცეპტი „უნივერსიტეტი“, 

რომელიც თავისი მნიშვნელობით დიდად აჭარბებს ამავე სიტყვით აღნიშნულ ცნებას. 

 ცალკეული ადამიანის ცნობიერებაში შენახული ინდივიდუალური კონცეპტი, ჩვეულებრივ, მეტი 

სიმდიდრითა და მრავალფეროვნებით ხასიათდება, ვიდრე კოლექტიური ცნობიერების იგივე კონცეპტი. 

აღნიშნული მოვლენის საფუძველი შემდეგია: კოლექტიური ცნობიერება იქმნება კოლექტივში შემავალი 

ინდივიდების პერსონალურ გამოცდილებაში არსებული უნიკალურობის რედუქციითა და თანხვედრათა 

შეკრებით. არნოლდ ჩიქობავა, როგორც ენობრივი პიროვნება, როგორც უნივერსიტეტის პირველი 

გამოშვების სტუდენტი და ასპირანტი, უნივერსიტეტის აღზრდილთა შორის პირველი პროფესორი და არა 

ენის რიგითი მატარებელი, არღვევს მოხმობილ დებულებას – მის ცნობიერებაში შემავალი კონცეპტ 

„უნივერსიტეტის“ დომინანტური ნიშნები არა რედუცირებულად,  არამედ მთელი სისრულით 

გადაინაცვლებს ქართველთა კოლექტიურ ცნობიერებაში, რასაც ნათელყოფსXX-XXI  საუკუნეების 

ქართული დისკურსი. 

             სტატიაში აღწერილი და გაანალიზებულია აღნიშნული კონცეპტის დომინანტური ნიშნები. 

7 

სალომე ომიაძე გლუტონიმთაკონ

ოტაციური 

ასპექტისათვის  

ქართულ 

ლინგვოკულტურ

აში 

 

ქართული სიტყვის 

კულტურის საკითხები; წიგნი 

მეთვრამეტე 

თბილისი 6 გვ. (გვ. 44-45) 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სამყაროს ქართული ენობრივი სურათის სრულყოფილი აღწერისათვის აუცილებელია ყველა 

კულტურული კოდის (სომატური, სივრცული, დროითი, საგნობრივი, ბიომორფული ...) შესწავლა. 

ეროვნული კულტურის თავისებურების გამოსავლენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კვების სფეროს, 

რომელშიც უძველესი კულტურული კოდი –გლუტონიური კოდი – რეალიზდება.  

 გლუტონიური დისკურსი კომუნიკაციური პრაქტიკის ის სახეა, რომელშიც ინტენსიური და 

თვალსაჩინოა კულტურისა და ენის ურთიერთქმედება. კულტურული ინფორმაცია შენახულია 

გლუტონიმთა მნიშვნელობის როგორც დენოტაციურ, ასევე კონოტაციურ ასპექტში.  

ამდენად, კვებასთან, როგორც ადამიანისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის მქონეყოველდღიურ 

ქმედებასთან, დაკავშირებული ენობრივი მასალა განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს 

ლინგვოკულტუროლოგიური თვალსაზრისით.კულტუროლოგთა სქემებში ცალკეული ჯგუფები 

ლექსემათა წმინდა კოგნიტიური მნიშვნელობებითაა შექმნილი, ჩვენი მიზანი კი 

გლუტონიმთაკონოტაციური ასპექტის განხილვაა. ყოველ ხალხს აქვს სპეციფიკური ხატოვან-

ასოციაციური მექანიზმები, რომელთა საშუალებითაც საწყის, ამოსავალ მნიშვნელობათა გადააზრება და 

მეორეულ ნომინაციათა გაჩენა ხდება. სტატიაში განხილულია კვებასთან დაკავშირებული ლექსიკური 
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ერთეულების ახალი მნიშვნელობის წარმომქმნელი პოტენციალი, მისი რეალიზების ორი მიმართულება –

გლუტონიმის მიერ ხატოვანი მნიშვნელობის შეძენა (დომხალი – 1. დუღილით შესქელებული, გაწურული 

და მწვანილით შენელებული დო, 2. გადატ. არეულობა; ქაოსი; გაურკვევლობა) და მისი ფუძის 

გამოყენებით ნასახელარი ზმნების წარმოქმნა (წიწმატი –  სპეციფიკური ცხარე გემოს მქონე მწვანილი; 

გაწიწმატება: გააწიწმატებს, გაწიწმატდება, გაწიწმატებული –გაცხარება, რომელიც, თავის მხრივ, 

გადატანით ნიშნავს გაბრაზებას), რასაც ასევე მნიშვნელობის ასოციაციურ-ხატოვანი ინტერპრეტაცია 

უდევს საფუძვლად.  

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგ

ილი, 

გამომცემლობ

ა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 კახა გაბუნია 

მულტილინგვურ

იგანათლებისმნიშ

ვნელობაუმცირეს

ობათასამოქალაქ

ო ინტეგრაციის 

კონტექსტში: 

ISBN  978-9941-13-

564-6 

მეორე ენის სწავლა/სწავლება 

მულტილინგვურიგანათლები

ს კონტექსტში,  

საკონფერენციო 

მასალები(Proceedings) 

თბილისი. 

თსუ 

გამომცემლობ

ა 

 

8 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სტატიაში გაანალიზებულია მულტილინგვური (ბილინგვური) განათლების მიმართულებით 

გადადგმული ნაბიჯები საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში და მოცემულია ვრცელი ანალიზი იმ 

ხარვეზებისა და გადაცდომებისა, რომელთაც ადგილი ჰქონდა 2005-2017 წლებში. კერძოდ, მოცემულია 

მონოლინგვური განათლების მოდელების შედარება-შეპირისპირება მულტილინგვური განათლების 

განსხვავებულ მოდელებთან, განხილულია „სუსტი“ და ძლიერი“ ბილინგვური პროგრამები საქართველოს 

მაგალითზე; განსაკუთრებული აქცენტია გაკეთებული   -ის მეთოდოლოგიაზე ე.წ. იმერსიის ფორმებზე 

(სრული, ნაწილობრივი, ორმაგი, ორმხრივი იმერსია); მოცემულია რეკომენდაციები. 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსა

თაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

3 

    

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახ

ელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 
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1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის

ადგილი, 

გამომცემ

ლობა 

გვერდებისრაო

დენობა 

1 

 

დარეჯან 

თვალთვაძე 

ი. 

გველესიანი 

The usage of digital 

resources in teaching 

and researching(On the 

example of the university 

projects)/ 

დიგიტალური 

რესურსების 

გამოყენება 

სწავლებასა და 

კვლევაში 

(საუნივერსიტეტო 

პროექტების 

მაგალითზე) 

ISSN: 1691-5887 

SOCIETY.INTEGRATION. EDUCATION. 

ProceedingsoftheInternationalScien

tificConference.VolumeI 

REZEKNE ( 

Latvia) 

RēzeknesTe

hnoloģijuak

adēmija 

გვ. 536-545 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

21-ე საუკუნეში მსოფლიო საზოგადოებებმა ევოლუციის “ელექტრონულ" ეტაპზე გადაინაცვლეს. 

ამ მხრივ მკვეთრი ცვლილებებია ლიტერატურაში, ლინგვისტიკასა და სხვა ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებაში. დიდი ყურადღება ეთმობა ენობრივი კვლევების პოპულარიზაციას, რომლებიც 

ორიენტირებული არიან ენის ელექტრონული დოკუმენტაციაზე, ასევე ციფრული 

მეთოდოლოგიისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტენსიურ გამოყენებაზე.  ახალი 

ტექნოლოგიების გამოყენება თანამედროვე მეცნიერებს საშუალებას აძლევს, მიაღწიონ ახალ 

შედეგებს და შეამოწმონ სხვადასხვა მოდელები ან ჰიპოთეზები. ამ კუთხით ბევრი რამ უნდა 

გაკეთდეს ქართველოლოგიის სფეროში. ენის დოკუმენტირება და  ტექსტების დიგიტალიზაციის 

ხელშეწყობა, ცნობილი ქართველი მკვლევარების ნამუშევრების ციფრული ბიბლიოთეკების შექმნა 

და კვლევის თანამედროვე კორპუსული მეთოდების დამკვიდრება მნიშვნელოვანია სწავლების 

პროცესების ხელშეწყობისათვისაც.სტატიაში  განხილულია უნივერსიტეტის პროექტები, 

რომლებიც ორიენტირებულია ციფრული ქართველოლოგიის განვითარების ხელშეწყობაზე, 

ქართველი და უცხოელი ქართველოლოგთა ციფრული ბიბლიოთეკებისადა ტექსტური 

კორპუსებისშექმნასა და ამ საქმიანობაში სტუდენტების ჩართვაზე.კვლევის მეთოდოლოგია 

მოიცავს მიმდინარე პროექტების დაკვირვებას, ანალიზსა და შეფასებას და მათ მიღწეულ 

შედეგებს. 

http://journals.ru.lv/index.php/SIE 

ინდექსირებულია მონაცემთა ბაზებში: CrossRef, SciLit, Google Scholar, OpenAire, WordCat 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის

ადგილი, 

გამომცემ

ლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ლელა 

ციხელაშვ

ილი 

The Issue of Translation 

of the Greek Nouns 

with Article in the First 

Georgian Grammatical 

Treatise of the 11th – 

12th Centuries  

(ბერძნულ 

არტიკლიან სახელთა 

ქართულად თარგმნის 

საკითხი XI-XII 

საუკუნეების პირველ 

ქართულ 

გრამატიკულ 

ტრაქტატში)  

ISBN 978-617-646-429-

7 

General and Specialist Translation 

/ Interpretation: Theory, Methods, 

Practice: International Conference 

Papers. The book contains papers 

contributed by the participants of 

the 11th International Conference 

on theory and practice of 

translation / interpretation at the 

National Aviation University 

(Kyiv, Ukraine) on 20 - 21 April 

2018 

Kyiv, Agrar 

Media 

Group, 

2018. 

4 გვ. (გვ. 377 – 

280) 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ძველ ქართულში განსაზღვრული ნაწევრის/არტიკლის ფუნქციით გამოდიოდნენ ჩვენებითი 

ნაცვალსახელები. ცნობილია, რომ განსაზღვრული არტიკლი ყველა ენაში ჩვენებითი 

ნაცვალსახელისგან მომდინარეობს. ჩვენი აზრით, ძველ ქართულ ენაში არ მომხდარა ჩვენებითი 

ნაცვალსახელის გრამატიკალიზება განსაზღვრულ არტიკლად. არსებობს მოსაზრება (ჰ. ფენრიხი), 

რომ ნაწევარი (არტიკლი) ქართულისთვის არ იყო ბუნებრივი და ძველ ქართულ სალიტერატურო 

ენაში იგი იმ ენებიდან (ძირითადად, ბერძნულიდან) თარგმანის გზით დამკვიდრდა, 

http://journals.ru.lv/index.php/SIE
http://www.scilit.net/about
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რომლებისთვისაც არტიკლი იყო დამახასიათებელი.  

სწორედ ეს პრობლემა - ბერძნულ არტიკლიან სახელთა თარგმნის საკითხი ქართულში - გახდა 

ჩვენამდე მოღწეული პირველი ქართული გრამატიკული ტრაქტატის - "სიტყუაჲ ართრონთათვის” 

(გამოსცა მ. შანიძემ) - დაწერის საბაბი. ტრაქტატის ანონიმი ავტორი არაერთხელ გახაზავს 

ქართულში არტიკლის არარსებობას და აღნიშნავს, რომ ბერძნული არტიკლიანი სიტყვები 

ქართულად უარტიკლოდ უნდა თარგმნილყო. თავად ტრაქტატში ნაწევრის გამოყენების სულ 3 

შემთხვევა თუ დასტურდება. თუ იმ პერიოდის მოღვაწის მოსაზრებას გავითვალისწინებთ, ძველ 

სამწერლობო ქართულში ამ ფუნქციით ჩვენებითი ნაცვალსახელის გამოყენება ბერძნულის კალკად 

არ უნდა მივიჩნიოთ. 

http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B

8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის

ადგილი, 

გამომცემ

ლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

ქეთევან 

მარგიანი, 

იზა 

ჩანტლაძე 

Лингвистические 

явления, 

обусловленные 
грузинско-сванско-

абхазскими и русскими 

языковыми 

контактами, ISBN 978-
617-646-429-7 

 

ქართულ-სვანურ-

აფხაზურ და რუსულ 

ენათა კონტაქტებით 

გამოწვეული  

ლინგვისტური 

მოვლენები 

General and Specialist Translation 

/ Interpretation Theory Methods 

Practice  

Kyiv Agrar 

Media 

Group 

10 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ცნობილია, რომ სხვადასხვა ენობრივი კონტაქტები სხვადასხვა შედეგს იძლევა სესხება-

ინტერფერენციის თვალსაზრისით; ამასთანავე, პირველი მათგანი უფრო ზედაპირული ხასიათისაა 

(ძირითადად ლექსიკას ეხება), ხოლო მეორე _ შედარებით სიღრმისეული (ლექსიკა, გრამატიკული 

ინვენტარი, ზოგჯერ ფონოტაქტიკა ან სინტაქსური კონსტრუქციებიც კი ემორჩილება 

ინტერფერენციულ პროცესებს): სტატიაში განხილულია ქართულ-სვანურ-აფხაზურ და რუსულ 

ენათა კონტაქტებით გამოწვეული ლინგვისტური მოვლენები სვანური ენის კოდორიული 

მეტყველების მიხედვით, კოდორელ სვანთა აფახაზი რძლების სვანური მეტყველება 

ბილინგვიზმის თვალსაზრისით: სვანების აფხაზი რძლებისა და დედით აფხაზი სვანების 

მეტყველებაზე დაკვირვებამ გამოავლინა მეტად მნიშვნელოვანი ფაქტები ორენოვნებისა _ როგორც 

ბილინგვური (როცა საქმე ეხება არამონათესავე ენებს), ისე დიგლოსიური (მონათესავე ენათა 

შემთხვევაში). თავისებურებას ამჟღავნებს, აგრეთვე, ნასესხები ლექსიკა. კვლევა საიტერსეო 

http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
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შედეგებს ასახავს კოდორული მეტყველების გარდამავალ დიალექტად მიჩნევის გზაზე, რითაც 

ბოლოსდაბოლოს გაირკვევა მისი ადგილი სვანური ენის ერთმანეთისგან ფრიად განსხვავებულ 

კილოთა სისტემაში. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის

ადგილი, 

გამომცემ

ლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

ზექალაშვი

ლი 

რუსუდან 

სემანტიზაციის 

სახეები ახალ 

ქართულ-გერმანულ 

ლექსიკონში (Виды 

семантизации в 

новом грузинско-

немецком словаре), 

გვ. 259-266. 

ISBN 978-617-646-

429-7 

DOI  

ISSN 

Специальный и художественный 

перевод: теория, методология, 

практика: сборник научных 

трудов /под общей ред. А.Г. 

Гудманяна, С.И. Сидоренко 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NA

U/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0

%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8

%D0%BA%20%D0%9D%D0%90

%D0%A3%202018.pdf 

 

Киев: 

Аграр 

Медиа 

Груп 

 

6 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

სტატიაში განხილულია სემანტიზაციის ძირითადი საშუალებები ახალ ქართულ-გერმანულ 

ლექსიკონში (ქართულ-გერმანული ლექსიკონი, თბილისი, 2009; 2015), როგორებიცაა: თარგმნითი 

ეკვივალენტი, სინონიმები, კოლოკაციები და სტილისტური მითითებები. დახასიათებულია 

სალექსიკონო სტატიის აგებისა და ლექსიკურ ერთეულთა აღწერის პრინციპები. ხაზგასმულია ამ 

ხერხების მოშველიებისა და მოცემული ენების სპეციფიკის გათვალისწინების აუცილებლობა 

ზუსტი სემანტიზაციისთვის. 

გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ახალ ქართულ-გერმანულ ლექსიკონში გამოყენებული 

სემანტიზაციის საშუალებები ითვალისწინებს ორივე ენის (ქართული და გერმანული) 

გრამატიკულ-სემანტიკურ თავისებურებებს და ეხმარება მომხმარებელს, სწორად გაერკვეს 

ლექსიკურ ერთეულთა მნიშვნელობებში, მართებულად გამოიყენოს ისინი ზეპირსა და წერით 

მეტყველებაში.  

სტატიაში ხაზგასმულია, რომ შესაბამისი გადამუშავების შემდეგ აღნიშნული ლექსიკონის 

ბაზაზე შეიძლება შეიქმნას ელექტრონული ონლაინ- ან ოფლაინ-ლექსიკონი. 

2 

ზექალაშვი

ლი 

რუსუდან 

ენათა კონტაქტები 

და ქართული ენის 

გრამატიკული 

სისტემა (Language 

Contacts and the 

Grammar System of 

the Georgian 

Language), გვ. 356-

360. 

 

 

ISBN 978-605-2278-

International Symposium on 

“Heidar Aliyev: on The Frame of 

Ideology of Multiculturalism and 

Tolerance. The 95th Anniversary of 

Birth of The Founder of Azerbaijan 

Haydar Aliyev: Haydar Aliyev and 

The Turkish World”, Proceedings. 

http://haydaraliyevturkdunyasi.com

/wp-

content/uploads/2018/04/HAYDAR-

Erzurum/Turk

ey 

ერზურუმი 

(თურქეთი) 

 

 5 გვ. 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://haydaraliyevturkdunyasi.com/wp-content/uploads/2018/04/HAYDAR-ALIYEV-SEMPOZYUM.pdf
http://haydaraliyevturkdunyasi.com/wp-content/uploads/2018/04/HAYDAR-ALIYEV-SEMPOZYUM.pdf
http://haydaraliyevturkdunyasi.com/wp-content/uploads/2018/04/HAYDAR-ALIYEV-SEMPOZYUM.pdf
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65-9 ALIYEV-SEMPOZYUM.pdf 

http://eprints.tsu.ge/823/ 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნაშრომში განხილულია თანამედროვე ქართული ენის განვითარების ერთ-ერთი ტენდენცია, 

კერძოდ, ანალიზურ ფორმათა მომრავლება ენის სხვადასხვა დონეზე ოფიციალურ-საქმიან, 

საგაზეთო-პუბლიცისტურ და სამეცნიერო ფუნქციურ სტილებში. ამ ტიპის ფორმებიდან 

გამოყოფილია ზედსართავი სახელის ხარისხების აღწერითი წარმოება, პერიფრასტული ვნებითისა 

და მეშველზმნიანი გამონათქვამების შემცველი ფორმები, ზმნურ-სახელური შესიტყვებები და 

კალკები. ყურადღება გამახვილებულია იმაზე, რომ აღწერით ფორმათა მომრავლება 

განპირობებულია ენათა კონტაქტებითა და თარგმანების ზეგავლენით.  

ქართული ენაში გამოვლენილია ანალიზური წარმოების მომრავლების ტენდენცია, 

განსაკუთრებით ოფიციალურ-საქმიან, პუბლიცისტურ და სამეცნიერო-ტექნიკურ ფუნქციურ 

სტილებში. ანალიტიზმის გავრცელებას ენათმეცნიერები უნივერსალურ მოვლენად მიიჩნევენ და 

ამის მიზეზად ასახელებენ ენის სწრაფვას ეკონომიურობისკენ. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ამ 

მოვლენის მიზეზია გრამატიკულ ფორმათა მარტივად გამოხატვის სურვილი ფორმათა 

რაოდენობის გაზრდით. ამის ხელის შემწყობი, ენის განვითარების შინაგანი კანონზომიერებების 

გარდა, ჩანს გლობალიზაცია და ევროპული ენებიდან ინტენსიური თარგმნის საჭიროება.   

ანალიზურობა ქართულ ენაში შენიშნება ენის ყველა დონეზე: სახელებში – ზედსართავ 

სახელთა ხარისხების წარმოებაში; ზმნის შემცველ შესიტყვებებში: აღწერითი ვნებითის, 

მეშველზმნიანი გამონათქვამების, ნახევრად მყარი ზმნურ-სახელური სინტაგმებისა და კალკების 

გამოყენებაში, რომელთა შინაარსის გადმოცემა ორგანული ზმნური ფორმებითაც შეიძლება.  

ყურადღება მიქცეულია აღწერითი ვნებითის გამოყენების ისტორიაზე ქართულში და არაა 

მიჩნეული ახალ წარმონაქმნად ან მხოლოდ სხვა ენების გავლენად. ხაზგასმულია მათი 

გამოყენების აუცილებლობა ზოგჯერ, განსაკუთრებით – უცხოური წარმოშობის ზმნებთან, 

რომელთაგან შეუძლებელია უღლებადი ზმნების წარმოება აფიქსებით.   

საუბარია ანალიტიკური ფორმების სტილისტიკურ მარკირებაზე, განსაკუთრებით ზოგიერთ 

ფუნქციურ სტილში (ოფიციალურ-საქმიანში, სამეცნიერო ან პუბლიცისტურში)  

ემპირიული მასალის შესწავლით დადასტურებულია ანალიტიზმის გავრცელების ზრდა ქართულ 

ენაში, რასაც ხელს უწყობს ენათა კონტაქტები და თარგმანები ევროპული ენებიდან. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისად

გილი, 

გამომცემლო

ბა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

სალომე  

ომიაძე 

ლინგვოკულტურუ

ლი კომპეტენციის 

მნიშვნელობის 

შესახებ 

მთარგმნელობითი 

საქმიანობისას 

ISBN 978-617-646-

429-7 

“General and Specialist Translation / 

Interpretation: Theory. Methods. 

Practice”.  XI International 

Conference Papers. 

Kyiv: Agrar 

Media Group 

(კიევი, 

აგრარმედია

ჯგუფი)  

4 გვ. (გვ. 

170-173) 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

დედნისა და თარგმანის ტექსტებში აღნიშვნები უცვლელი უნდა რჩებოდეს, მაგრამ 

იმისათვის, რომ აღნიშვნები უცვლელი დარჩეს, ისინი ცნობილი უნდა იყოს. ორ ენას შორის 

შესაბამისობათა, ეკვივალენტობათა დადგენა ყოველთვის აღნიშვნებზე დაყრდნობით ხდება – 

მნიშვნელობები კონკრეტული ენის კუთვნილებაა და ტექსტში ისინი მხოლოდ საშუალებას 

წარმოადგენენ გარკვეული აღნიშვნებისათვის. თარგმანის შეცდომები და უზუსტობები შეიძლება 
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გაჩნდეს როგორც აღნიშვნათა იდენტიფიკაციის, ისე თარგმანის ენაში არსებული შესაბამისი 

მნიშვნელობების ამორჩევისას. ორივე შემთხვევაში, სემასიოლოგიური იქნება თუ 

ონომასიოლოგიური თარგმნის ფაზა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ინვარიანტის დადგენაა, ანუ ისეთი 

აღნიშვნისა, რომელიც უცვლელად იქნება შენარჩუნებული მისი კონკრეტული რეალიზაციის 

მიუხედავად. ასეთი შეიძლება იყოს ლინგვისტიკური სემანტიკისათვის ტრადიციული 

პრესუპოზიცია, რომელიც აზრის კომპონენტია. მის ჭეშმარიტებაზეა დამოკიდებული, რომ 

გამონათქვამი მოცემული კონტექსტის შესაბამისად აღიქმებოდეს. ან ეს შეიძლება იყოს იდეა, 

კონცეპტი, რაც შედარებით ნაკლებადაა დამოკიდებული ენაზე. მხატვრული დისკურსის 

თარგმნისათვის მაინც, ვფიქრობთ, ყველაზე შედეგიანი იქნება ორიენტაცია კულტურულ 

კონცეპტზე, რომელიც სხვადასხვა საერთოეროვნული ცოდნის გარკვეული „კვანტების“ 

ერთობლიობას წარმოადგენს. კონცეპტის ცნება შეესაბამება წარმოდგენას იმ საზრისთა შესახებ, 

რომლებიც ფიგურირებს ადამიანის აზროვნების პროცესში და ასახავს გამოცდილებასა და ცოდნის 

შინაარსს, იმ შედეგების შინაარსს, რომლებიც მიღებულია ადამიანის მთელი მოღვაწეობითა და 

სამყაროს შემეცნებით. რა თქმა უნდა, არა ყოველი მოვლენის სახელი-აღნიშვნაა კონცეპტი, არამედ 

კონცეპტად სინამდვილის ის მოვლენები იქცევა, რომლებიც მოცემული ეროვნული 

კულტურისათვის აქტუალური და ფასეულია. 

კონცეპტის აღნიშვნისათვის ენაში ბევრი ლინგვისტური ერთეული არსებობს, რომლებიც 

პარემიების, პროზაული და პოეტური ტექსტების თემაა. კულტურული კონცეპტი თავისებური 

სიმბოლოც შეიძლება იყოს, რომელიც გარკვეულ ცოდნაზე, იმ სიტუაციაზე მიუთითებს, რომელმაც 

იგი წარმოშვა. თუ მთარგმნელმა რომელიმე სიტყვის მხოლოდ ლექსიკონში მოცემული 

მნიშვნელობა იცის, ის კონკრეტული დისკურსის ბევრ კონტექსტს სწორად ვერ გაიგებს და 

შესაძლოა მძიმე შეცდომაც დაუშვას თარგმნისას.  

ამდაგვარად უკავშირდება მნიშვნელობა ცოდნას. მნიშვნელობის განსაზღვრა კონცეპტური 

სტრუქტურების საშუალებით ამ კავშირებისადმი ახალი მიდგომის გამოხატულებაა. სწორედ 

ამიტომ თანამედროვე ენათმეცნიერებაში კონცეპტის ცნება ფართოდ გამოიყენება სემანტიკური 

აღწერისას. კოგნიტიურსა და ლინგვოკულტუროლოგიურმიდგომებსვე უკავშირდება თარგმანის 

ადეკვატურობის შემდეგი განსაზღვრება: თარგმანი შეიძლება ადეკვატურად ჩაითვალოს, თუ იგი 

ზემოქმედებს იმავე კოგნიტიურ სტრუქტურებსა და კოგნიტიური სივრცის იმავე უბნებზე, 

რომლებზეც ზემოქმედებს ორიგინალი.აქედან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მთარგმნელი არა 

მარტო სიტყვათა მარაგისა და გრამატიკული შესაძლებლობების სიმდიდრით უნდა გამოიჩეოდეს, 

არამედ კონცეპტური სამყაროს სიმდიდრითაც, რათა ადეკვატური თარგმანი განახორციელოს, 

მიზნის მისაღწევად  იგი თანაბრად უნდა ფლობდეს როგორც ენობრივსა და მეტყველებითს, ისე 

კულტურულ კომპეტენციას. ლინგვოკულტურული კომპეტენციის დეფიციტი კომუნიკაციის 

პრობლემას უქმნის ადამიანს მშობლიური ენის ფარგლებშიც, არათუ ორი ენის „შესაყარზე“, სადაც 

სხვადასხვა კულტურათა შეხვედრა ხდება. სწორედ სათანადო ლინგვოკულტურულმა 

კომპეტენციამ უნდა შეაძლებინოს მთარგმნელს აზრის ინვარიანტის დადგენა, რამაც, თავის მხრივ, 

თარგმანის დედანთან სიახლოვე უნდა უზრუნველყოს. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

ინგა 

სანიკიძე  

„აჲნინას“ 

ისტორიული 

ადგილისათვ

ის 

(ფილოლოგი

„PRO GEORGIA„ ვარშავა, 

პოლონეთი 

12 ნაბეჭდი 

გვერდი 

(გადაცემულია 

სარეცენზიოდ 

ქართულ 
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ური ძიება) 

 

ენაზე; უკვე 

მიღებულია 1 

დადებითი 

რეცენზია); 

დაიბეჭდება 

ინგლისურ 

ენაზე.  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 „აჲნინას“ ისტორიული ადგილისათვის (ფილოლოგიური ძიება) 

    უძველესი ქართული საისტორიო წყაროები ბუნდოვან ინფორმაციას გვაწვდის 

წინარექრისტიანული ქვეყნის რწმენა-წარმოდგენების შესახებ. სამწუხაროა, რომ ქართულმა 

მეცნიერებამ ფაქტობრივ არაფერი იცის ერთ-ერთი ასეთი კერპის - აჲნინას - შესახებ, რომლის 

მცხეთაში დამკვიდრება იბერიის მეფე საურმაგს (ძვ. წ. III ს-ის შუახანები) მიეწერება. 

          ჩვენი აზრით, აინინა ფორმაში „ნინ[ა]’ს“ დამოუკიდებელი ფუძეა, რადგან ამ კუთხით 

შუმერული კულტურა იქცევს ყურადღებას შუმერული   „დედაღვთაება“ ასე ფორმულირდება: 

„ნინხურსანგა“. ცნობილია, რომ „ნინ“ („დედა“, „ქალბატონი“) უძველესი ქალი ღვთაებების 

სახელწოდებათა შემადგენელი იყო. ის, რომ, მაგალითად, გურულ დიალექტში „ნენა“  „დედა’ს“ 

რომ შეესატყვისება, ეს ენობრივი მოცემულობაა. თუ აჲნინას ამგვარი დანაწევრება მართებულია, 

მაშინ სხვა კითხვაც ჩნდება: რა არის აჲნინა’ს წინაპოზიციური სეგმენტი? ვფიქრობთ, რომ მას 

პირდაპირი კავშირი აქვს მზის ამოსვლა-ჩასვლის ასტრალურ ფაქტებთან (თუ ღვთაებებთან _ არა), 

რომელთაც ქართულ ენაში აი-ს-ი [‹―*აჲ-ის’ი] და და-ის-ი ეწოდება. აგრეთვე ყურადღების მიღმა 

არ შეიძლება დარჩეს ლეგენდარული კოლხი მეფის, ჰელიოსის ვაჟის, ანთროპონიმი _ აი’ეტ-ი.  

    უკავშირდება თუ არა მცირეაზიური  წარმართული კერპი აჲნინა რაიმე ფორმით ტოპონიმ 

ანანურს?! ჩვენი აზრით, „ანან-[ურ]“ იგივე აინან[ა]/აინინა’ა, რომელსაც ძვ. წ.  III ს-დან 

მოყოლებული დღემდე ფონეტიკური სახეცვლილება განუცდია. უპირველესად, რთული  ფუძის 

პირველ ნაწილში აჲ დიფთონგის გამარტივება, ანუ ჲოტას კუმშვა მოხდებოდა,  შედარებით გვიან 

კი აჲნინ’ა ფუძეში სრული ასიმილაციის გავლენით ნინა სეგმენტი ნანა’თი შეიცვლებოდა: აჲნინ’ა 

―› ანინ’ა  ―› ანან’ა ―› ანან-ურ-ი. თუ სახელდების ასაკს გავითვალისწინებთ, ენობრივად ისეთიც 

არაფერი მომხდარა, მასში საფუძვლიანი ეჭვი რომ შევიტანოთ.        

   ენობრივი მასალაცა და ისტორიულ წყაროთა მონაცემებიც გვაფიქრებინებს, რომ წარმართული 

კერპის _ აჲნინას _ უძველესი სადგომი  ანანურია, ჭართალელ მთიელთა  სამკვიდრებელი. 

სამწუხაროდ, ამ თვალსაზრისით არქეოლოგიური მასალა არ მოგვეპოვება და ამჟამად მხოლოდ 

ქართული ენა და მასში დაცული ტოპონიმი  _ ანანური _  რჩება ამ ისტორიული ფაქტის 

ღირსეული მოწმე. 

2. ავტორი: ი. სანიკიძე; მოხსენების სათაური:  ვაჟა-ფშაველა და „შავეთი“ ― როგორც კვალი 

ქართული წარმართობისა, სამეცნიერო შრომების კრებული: „ვაჟა-ფშაველა 155 - თანამედროვე 

ინტერპრეტაციათა ცდანი“, გვ. 146-158, 2018, თსუ გამომცემლობა. 

ვაჟა-ფშაველას ეთნოგრაფიულ ჩანაწერებში არაერთი მნიშვნელოვანი ლექსიკური ერთეული თუ 

შესიტყვება შეიძლება შევნიშნოთ, რომლბიც პირდაპირ კავშირშია ქართველთა უძველეს 

წარმოდგენებთან და მათ ინტერპრეტაციებთან. უპირველესად ვიტყვით, რომ  ისინი ფშაველთა 

წარმართული წარმოდგენის პროდუქტი იმთავითვე არ მოჩანს.  ფშავი ამ შემთხვევაში 

ძველთაძველის შემნახავი უფროა, ვიდრე _ მისი დამბადებელი.  ამის თქმის საშუალებას წითელი 
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მზის, ანუ „მკვდრის მზის“, საერთოქართული, თუ არა უფრო შორსმიმავალი, იდეური მოვლენა 

გვაძლევს და ჯოჯოხეთური კუპრის მწერლისეული წარმოდგენაც. სამეცნიერო სტატია იმ მეტად 

საინტერესო მასალის ანალიზს მოიცავს, რომელიც ვაჟას ენაშია თავმოყრილი. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

კახა 

გაბუნია, 

შალვა 

ტაბატაძე 

Kakha 

Gabunia 

Shalva 

Tabatadze 

ინტერკულტურულ

ი შინაარსი და 

პერსპექტივები 

საქართველოში 

გამოცემულ 

სასკოლო 

სახელმძღვანელოებ

ში 05.21446/ie 

Intercultural Content 

and Perspectives in 

School Textbooks 

inGeorgia, 05.21446/ie 

InterculturalEducation, 

#121;  

ონლაინ 

გამოცემა, აშშ 

16 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

სტატიაში გაანალიზებულია საჯარო სკოლებში გრიფირების პროცესის შედეგად გასული 

სახელმძღვანელოების ინტერკულტურული ასპექტები. კერძოდ, აღებულია დაწყებითი კლასების 

16 გრიფირებული სხვადასხვა საგნისა და სხვადასხვა კლასის სახელმძღვანელო და 

გაანალიზებულია კუშნერიs, მაკლილანდიsaდასაფორდის მიერ შემოთავაზებული 12 წყაროს 

მიხედვით, რომლებიცგანაპირობებენინდივიდისკულტურულიიდენტობისჩამოყალიბებას: (1) 

რასა; (2) ნაციონალობა/ეთნიკურიწარმომავლობა; (3) ენა; (4) რელიგია; (5) სქესი; (6) 

სოციალურიმდგომარეობა; (7) სოციალურისტატუსი; (8) ასაკი; (9) გეოგრაფიულიმდებარეობა; (10) 

ჯანმრთელობა; (11) შესაძლებლობა/ შეზღუდულიშესაძლებლობა; (12) სექსუალურიორიენტაცია. 

სახელმძღვანელოები გაანალიზდა ბენეტის მოდელის მიხედვით  და საინტერესო შედეგები 

დაფიქსირდა. განსაკუთრებით საინტერესოა ისტორიის სახელმძღვანელოებში მოცემული 

სტერეოტიპების ანალიზი და მათი განხილვა შემწტნარებლობის კონტექსტში. 

2 

კახა 

გაბუნია, 

ქეთევან 

გოჩიტაშვი

ლი 

Kakha 

Gabunia, 

Ketevan 

Gochitashvili 

LANGUAGE POLICY 

IN RELATION TO 

THE RUSSIAN 

LANGUAGE IN 

GEORGIA BEFORE 

AND AFTER 

DISSOLUTION OF 

THE SOVIET UNION 

პოლიტიკა რუსულ 

ენასთან 

მიმართებით სსრკ 

დაშლამდე და მის 

შემდგომ პერიოდში 

რუსული, როგორც 

პლურიცენტრული ენა: 

პოლიტიკა და სტრატეგია;  

Russian as 

a Pluricentric Language: 

Politics and Policie; Issue 

6/2018  

ონლაინ 

გამოცემა, 

ფინეთი 

 

9 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

საზოგადოდ, პოსტსაბჭოურ სივრცეში კატასტროფულად იკლებს რუსული ენის მცოდნე 

ახალგაზრდობის რიცხვი... ეს გამოწვეულია  2 ძირითადი მიზეზით: 
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პირველი მიზეზია რუსული ენის სწავლების საათების სერიოზული შემცირება სასწავლო 

დაწესებულებებში; მეტიც: სავალდებულო საგნიდან რუსული ფაკულტატურ საგნად იქცა და მისი 

შესწავლის ხარისხმაც, შესაბამისად, იკლო.მეორე მიზეზია დემოგრაფიული სიტუაცია; 

უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში რუსების რაოდენობამ პოსტსაბჭურ რესპუბლიკებში 30-დან 

17 მილიონ ადამიანამდე იკლო. თავისთავად, ამგვარი კლება არა მხოლოდ რუსულენოვანი 

მოსახლეობის მიგრაციას ეფუძნება, არამედ - საზოგადოდ, შობადობის კლებას საზოგადოდ. 

გასათვალისწინებელია ახალ პოლიტიკურ და სოციოკულტურულ რეალობასთან ადაპტაციის 

აუცილებლობა, რამაც კიდევ უფრო დაწია რესპუბლიკებში რუსულენოვანი ახალგაზრდობის 

რიცხვი. 

სხვადასხვა ეთნოსების წარმომადგენლები საქართველოში ნელ-ნელა გადადიან ურთიერთობაზე 

სახელმწიფო ენაზე. რუსული ენა, როგორც უმცირესობებთან ურთიერთობის ინსტრუმენტი, 

თანდათან კარგავს ამ ფუნქციას.. რუსული ენა კარგავს ინტერნაციონალური (საერთაშორისო 

ურთიერთობების, მეცნიერების, კულტურის...) ფუნქციასაც და მას ჩაენაცვლება ინგლისური. 

როგორც ჩანს, ეს შეუქცევადი პროცესია და იმ პოლიტიკური სტრატეგიული ხაზის გაგრძელება, 

რომელიც აღებული აქვს ქართულ სახელმწიფოს გრძელვადიან პერსპექტივაში. 

 
     

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დროდა ადგილი 

1 

 

 
დარეჯან თვალთვაძე 

ძველი ქართული 

ლექსიკიდან:  წიგნი/ 

საწიგნე /მეწიგნე/   

 

თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

XII სამეცნიერო კონფერენცია 

მიძღვნილი თსუ-ს 100 

წლისთავისადმი, 13-14 

ივნისი,  2018. თბილისი 

პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ძველ ქართული ლექსიკის  ერთ-ერთი 

საინტერესო  სფეროა.  წიგნი და წიგნ ძირიდან ნაწარმოები სიტყვები:  საწიგნე, მეწიგნე, 

მოწიგნარი, მწიგნობრობა/მწიგნობრება, მწიგნობარი, წიგნური, წიგნიერი, უწიგნური,    უწიგნო,  

წიგნაკი,  წიგნადი // წიგნედი,სამწიგნობრე, წიგნისსაცავი, წიგნის ტყავი, წიგნის მმოსველი, 

წიგნის-მწერალი, წიგნის-მკითხველი, წიგნის-მეცნიერი, მწიგნობართუხუცესი, მღვდელ-მეწიგნე 

და სხვ. საკმაოდ ხშირად გვხვდება ძველ ტექსტებში.  მოხსენებაში  განხილულია  ამ სიტყვების 

მნიშვნელობა  დიაქრონულ ჭრილში  და  წარმოდგენილია   კორპუსული კვლევის შედეგები  წიგნ  

ძირიდან  ნაწარმოები ლექსიკური ერთეულების  გამოყენების  სიხშირისა და   კოლოკაციების   

თვალსაზრისით. 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 
ლელა ციხელაშვილი 

 

ქართული ენის სწავლება 

ტარტუს უნივერსიტეტში - 

გამოწვევები და 

გამოცდილება 

http://www.seltame.tsu.ge/ 

2018 წ. 15 – 17 თებერვალი, 

მესამე საერთაშორისო 

კონფერენცია „მეორე ენის 

სწავლა / სწავლება 

მულტილინგვური 

http://www.seltame.tsu.ge/
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 განათლების კონტექსტში“, 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თბილისი  

 

2 
ლელა ციხელაშვილი 

 

ორხელმძღვანელიანი 

კაუზატივები ქართულ ენაში 

 

 

2018 წ. 26 თებერვალი, აკაკი 

შანიძის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი საჯარო სხდომა, 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თბილისი 

 

კაუზაცია განიხილება, როგორც ზმნის ვალენტობის მატების ოპერაცია, რომელსაც საბაზისო 

კონსტრუქციაში შემოჰყავს ახალი აქტანტი – სუბიექტი, რომელიც ფუნქციურად კაუზატორია 

(მოქმედების ხელმძღვანელი), რის საფუძველზეც საბაზისო კონსტრუქციის სუბიექტი 

გარდაიქმნება ობიექტად. ქართულში ზმნის გაკაუზატივება, ანუ აღნიშნული სინტაქსური 

ოპერაციის ჩატარება, შესაძლებელია ერთხელ ან ორჯერ.  

საზოგადოდ, ზმნის გაკაუზატივებისას, ანუ კონსტრუქციაში კაუზატორი სუბიექტის 

შემოყვანისას, აქტანტები ინარჩუნებენ თავიანთ ფუნქციას. შესაბამისად, თუ ამოსავალი 

პირველადი კაუზატივი იწყობს კაუზატორ სუბიექტსა და აგენს პირდაპირ ობიექტს, 

კონსტრუქციაში ახალი კაუზატორი სუბიექტის შემოყვანისას ვიღებთ კაუზატიურ კონსტრუქციას 

ორი კაუზატორით, ანუ ორი ხელმძღვანელი აქტანტით: მოძღვარმა (S – 

ხელმძღვანელი//კაუზატორი) კაცი (Od. _ აგენსი) ქრისტიანობაზე მოაქცია  > ეპისკოპოსმა  (S – 

ხელმძღვანელი//კაუზატორი) მოძღვარს (O
ind. 

– კაუზირებული//ხელმძღვანელი //კაუზატორი) 

კაცი (Od.
 _ აგენსი) ქრისტიანობაზე მოაქცევინა.  

3 
ლელა ციხელაშვილი 

 

ანისის „ქართული ეკლესიის“ 

კათალიკოს-პატრიარქ 

ეტიფანეს წარწერის (1218 წ.) 

ენობრივი თავისებურებანი 

 

2018 წ. 13-14 ივნისი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის XII 

საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია, მიძღვნილი 

პირველი ქართული 

უნივერსიტეტის დაარსების 

100 წლის იუბილესადმი, 

თსუ, თბილისი 
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ანისის „ქართული ეკლესიის“ კათალიკოს-პატრიარქ ეტიფანეს წარწერის (1218 წ.) ენობრივი 

თავისებურებანი 

ანისის „ქართული ეკლესიის“ ამჟამად დანგრეულ სამხრეთ ფასადზე ამოკვეთილი იყო სამი 

ვრცელი, თარიღიანი ქართული ასომთავრული წარწერა, რომელთაგან სამივეს სამართლებრივი 

საბუთის მნიშვნელობა ჰქონდა. მოხსენებაში განხილულ იქნა მათგან ერთ-ერთის, კათალიკოს-

პატრიარქ ეტიფანეს წარწერის (1218 წ.) ენობრივი თავისებურებანი, რომლებიც გარკვეულ 

წარმოდგენას გვიქმნის მისი შემსრულებლის ენობრივ კომპეტენციაზე. 

ეტიფანე კათალიკოსის წარწერის ორთოგრაფიულ თავისებურებას წარმოადგენს /უ/ ფონემის 

გამოხატვა ცალფა გრაფემით, ოდენ ო-თი (მაგ., ოსასყიდლოდ [1:6]) და ჳ-ს გამოუყენებლობა 

სიტყვების დაწერილობაში.  ინტერესს იწვევს წარწერის მორფოლოგიური თავისებურებანიც. მაგ., 

I შედეგობითის წარმოებაში როგორც დაბოლოების, ისე საყრდენი თემის თვალსაზრისით 

წარწერის ენა არქაულობას ავლენს, რაც  ტექსტის სასულიერო ხასიათით უნდა აიხსნას. ტექსტში 

შეინიშნება მორფოლოგიური ხასიათის შეცდომებიც: ბრუნვის ნიშნის არასწორად გამოყენება, 

დარღვევები პირის ნიშანთა გამოყენებაში და სხვ. სინტაქსური თვალსაზრისით  შეინიშნება 

რიცხვში შეთანხმების დარღვევა, სიახლეა მართული მსაზღვრელის უსავრცობოდ წარმოდგენა და 

სხვ. წარწერის ენისთვის დამახასიათებელია ასოების  გამოტოვება-კლება როგორც ინლაუტში, ისე 

აუსლაუტში. გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლებელია ვისაუბროთ არა მექანიკურ შეცდომებზე, 

არამედ დიალექტიზმების არსებობაზე.  

ეპიგრაფიკული ძეგლის ენობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით მისაღები ჩანს 

მოსაზრება, რომ წარწერის შემსრულებელი პირი, რომელსაც ეტიფანე კათალიკოსის ხელნაწერი 

დოკუმენტი ქვაზე უნდა აღებეჭდა, არ უნდა ყოფილიყო ქართულის კარგად მცოდნე. 

4 ლელა ციხელაშვილი 

 

ნაწევრის (არტიკლის) ადგილი 

ძველი ქართული ენის 

მეტყველების ნაწილთა 

სისტემაში 

http://ice.ge/of/?page_id=2889 

2018 წ. 22-24 ნოემბერი, 

ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

- მეტყველების ნაწილთა 

პრობლემა იბერიულ-

კავკასიურ ენებში, ეძღვნება 

აკად. არნ. ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს, 

საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია, ივანე 

ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი, თსუ 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 

კავკასიოლოგიის 

ინსტიტუტი, თბილისი 

http://ice.ge/of/?page_id=2889
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№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

ანა ხარანაული Tracing the Manuscripts of the 

Georgian Bible 

ქართული ბიბლიის 

ხელნაწერების კვალდაკვალ 

21.5.2018, Workshop "Texts, 

Traditions and Transmission: 

Global and Local Transitions in 

the Late Second Temple Period", 

Tbilisi, Georgia 

ქართული (და არა მხოლოდ ქართული) ქრისტიანული წიგნიერი კულტურის ისტორია ჴ მისი 

აღმოცენებაცა და შემდგომი განვითარებაც ბიბლიასთან არის დაკავშირებული. ეს ბანალური 

ფრაზაა, რომელიც იმდენად ცხადია, რომ შინაარსისაგან არის დაცლილი. ამიტომ მინდა, რომ ამ 

შინაარსის აქტუალიზაცია მოვახდინო - გავყვე ქართული ხელნაწერების კვალს და მათ ფონზე, 

უკვე ჩატარებული კვლევების საფუძველზე, ზოგადად, სილუეტურად წარმოვადგინო ბიბლიის 

ხელნაწერებთან დაკავშირებული მთელი სპექტრი ადრეული შუა საუკუნეების ქართული 

ფილოლოგიისა: ქართული მწიგნობრული კერების - ბიბლიოთეებისა და სკრიპტორიუმების 

ისტორია; ქართული ხელნაწერი წიგნის განვითარების ისტორია; ქართული ბიბლიის თარგმნისა 

და მისი ტექსტის ისტორია.  

I. იმაზე, რომ ქართული ქრისტიანული ლიტერატურის წარმოშობა ბიბლიის თარგმნასთან იყო 

დაკავშირებული, საკმაოდ ნათლად მეტყველებს “შუშანიკის წამებაც”: იგი არა მხოლოდ სავსეა 

ბიბლიური ციტატებითა და ალუზიებით, არამედ ბიბლიის ენითაა დაწერილი ჴ მისი სინტაქსითა 

და ცნებითი სისტემით. 

მაგრამ როდის, სად და ვის მიერ ითარგმნა ქართულად ბიბლია? ჩვენ არ გვაქვს ისტორიული 

ცნობები, რომლებიც ამ მოვლენის შესახებ მოგვითხრობენ, ან მიანიშნებენ მაინც. უძველესი წყარო, 

რომელიც ქართული ბიბლიის სათავეებზე მეტყველებს, თავად ბიბლიის ხელნაწერებია ჴ ახალი 

და ძველი აღთქმის ნაკლული ხელნაწერები თუ მცირე ფრაგმენტები ბიბლიის კოდექსებდან და 

ლექციონარებიდან. ეს ხელნაწერები უმეტესად პალიმფსესტების ქვედა შრეზეა შემორჩენილი და 

ხანმეტობით ხასიათდებიან. ამჯერად თავი დავანებოთ ლექციონარებს და მხოლოდ ბიბლიის 

აქამდე გამოვლენილ ხელნაწერებზე ვილაპარაკოთ (პალიმსესტების შემდგომი გაშიფრვა კიდევ 

მეტ ხელნაწერს გამოავლენს). 

ეს მშრალი მონაცემებია. არც ფოტოები, და, რაც უფრო საკვირველია, არც თავად ხელნაწერის 

ფრაგმენტები არაფერზე არ მეტყველებენ მანამ, სანამ მათ მათი გადამწერებისა და მკითხველების 

ხელში არ წარმოვიდგენთ. ჩვენც ამას ვეცადოთ: რა სახით ვრცელდებოდა წმიდა წერილი ქართულ 

ენაზე? როგორი იყო გარეგნულად ეს წიგნები, რომლებიც დღეს, დაჭრილი და გადარეცხილ-

გადაფხეკილი გვიჭირავს ხელში? რა ფორმა ჰქონდა ხელნაწერ წიგნს, რა ზომისა იყო, როგორ იყო 

დაკაბადონებული მისი გვერდები, რით ჰგავდა და რით განსხვავებდა იგი მისი თანამედროვე 

ბერძნული ხელნაწერებისაგან? როგორი იყო შრიფტი ამ ხელნაწერებისა ჴ რა სტილური 

მახასიათებლების მატარებელი იყო იგი? რამდენად გაძლევენ ფრაგმენტები ხელნაწერთა 

ინდივიდუალური ნიშნების გამოყოფის საშუალებას და რამდენად შეიძლება ამ ნიშნების 

საფუძველზე სხვადასხვა სკრიპტორიუმის ტრადიციაზე ლაპარაკი? ვინ იყვნენ ამ წიგნების 

მკითხველები ჴ ღვთისმსახურების დროს მოიხმარებოდა თუ პირადი საკუთრება იყო? ესაა 

კითხვები, რომელსაც მოხსენებაში დავსვამ. 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
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1 

ნინო შარაშენიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქართულის, როგორც მეორე 

ენის სწავლება: -მე და -ღაც 

ნაწილაკიანი განისაზღვრელი 

ნაცვალსახელები 

(TowardstheissuesofteachingGeor

gianas a secondLanguage: 

Indefinitepronouns (-with -

meand - g acparticles), 

 

 

 

 

 

 

 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„მეორე ენის 

სწავლება/ათვისება 

მულტილინგვური 

განათლების კონტექტსში“ 

(SecondLanguageTeaching/Aqcu

sitioninteContextofMultilingual

Education), 2018 წლის 15-17 

თებერვალი, საქართველო, 

თბილისი. 

http://www.seltame.tsu.ge/leng/

2/23; 

http://www.seltame.tsu.ge/publi

c/uploads/media/14.02.-

programa-EN-2.pdf 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 რამაზ ქურდაძე 

არავინა, დღესა, ზეგა ტიპის 

გავრცობილი ფორმების 

შესახებ ქართულის როგორც 

მეორე/უცხო ენის სწავლების 

დროს 

15.02.18 – 17.02.18,  

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

მოხსენების ანოტაცია - თეზისები გამოქვეყნდა, იხ.: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტარტუს უნივერსიტეტი, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათ-

შორისი ურთიერთობის ცენტრი, მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, 15.02.18 – 17.02.18, მეორე 

ენის სწავლა/სწავლება მულტილინგვური განათლების კონტექსტში, მოხსენებათა თეზისები, გვ. 

78-80; 174-177.   

2 

  

მაია ლომია 

რამაზ ქურდაძე 

ნინო ჭუმბურიძე 

ქეთევან მარგიანი 

რთული უარყოფითი 

სახელური ლექსემები 

ქართულ ენაში:  სტრუქტურა 

და ფუნქციური განაწილების 

პრინციპები 

22-24.11.2018 

საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია; ივანე  

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი 

ქართულ სალიტერატურო ენაში განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე დასტურდება უარყოფითი 

შინაარსის რთული სახელური ლექსემები, რომელთა სტრუქტურა ორკომპონენტიანია: 

მორფემოიდი + არსებითი სახელი და პირობითადრამდენიმე ჯგუფს აერთიანებს; კერძოდ,(I) 

არაძალი, არაჟამი, არაღირსი, არასამართლიანი... ; (II) ვაი-მეცნიერი, ვაი-პატრიოტი, ვაი-

კრიტიკოსი... ; (III) ცრუგმირი, ცრუმეცნიერება ... ; (IV) ანტიგმირი,  ანტიანდაზა... .  აღნიშნულ 

მოდელში მორფემოიდად სახელდებული ენობრივი მონაცემი შესაძლებელია წარმოშობით იყოს: 

http://www.seltame.tsu.ge/leng/2/23
http://www.seltame.tsu.ge/leng/2/23
http://www.seltame.tsu.ge/public/uploads/media/14.02.-programa-EN-2.pdf
http://www.seltame.tsu.ge/public/uploads/media/14.02.-programa-EN-2.pdf
http://www.seltame.tsu.ge/public/uploads/media/14.02.-programa-EN-2.pdf
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ნაწილაკი, შორისდებული, ზედსართავი სახელი,  პრეფიქსი და სხვა; მათგან ყველაზე პრო-

დუქტიული არა ნაწილაკიანი წარმოებაა იმის გათვალისწინებით, რომ დასტურდება ჯერ კიდევ  

ძველ ქართულში  და თანდათან უფრო პროდუქტიული გახდა ახალ ქართულში. ამ პროცესს ხელი 

შეუწყო რამდენიმე  ფაქტორმა, მათ შორისაა: ა. უარყოფის გამომხატველ პარალელურ ფორმათა 

სემანტიკური სხვაობა, რაც ამგვარ ფორმათა თანაარსებობის საფუძველია, შდრ: დაუჯერებელი- 

არადამაჯერებელი, უთანასწორო - არათანასწორი; ბ.  არა  ნაწილაკის მონაწილეობა ანტონიმური  

ლექსემების წარმოქმნაში: ზუსტი –არა-ზუსტი, სტაბილური –არასტაბილური. „თუკი უარყოფის 

გამომხატველი ანტონიმი ნაწარმოებია უშუალოდ დადებითი ფორმისგან, გამოიყენება არ/არა 

ნაწილაკი“ (ბ.ჯორბენაძე).  ქართულში არ/არა ნაწილაკიანი წარმოების გააქტიურებას ხელი 

შეუწყო სამეცნიერო ტერმინოლოგიის შექმნის აუცილებლობამაც;  უარყოფითი ნაწილაკით მარკი-

რებული სახელური ლექსემა ანტონიმური წყვილის მეორე  დადებით წევრთან ერთად ქმნის  ტერ-

მინოლოგიურ სისტემას; მაგალითად,  (1) დრეკადი –არა-დრეკადი, (2) მდგრადი –არა-მდგრადი, 

(3) თავსებადი –არა-თავსებადი, (4) არსებითი –არა-არსებითი, (5) გამტარი –არა-გამტარი, (6) ეკო-

ნომიური –არა-ეკონომიური, (7) ლეგალური –არა-ლეგალური; (8) შემდგარი – არ-შემდგარი და 

სხვა. შენიშვნა: ტერმინოლოგიური სისტემა რომ მხოლოდ სალიტერატურო ენისთვისაა დამახასი-

ათებელი, ამაზე სხვა  ქართველური ენების  მონაცემებიც მიუთითებს. უნდა აღინიშნოს, რომ არა 

ნაწილაკიანი მოდელი პროდუქტიულია ქართული ენის დიალექტებშიც, ქართულ 

ზეპირმეტყველებაშიც.  მოხსენებაში ვრცელი ემპირიული მასალის ანალიზის შედეგად სრულად 

წარმოვაჩენთ რთული უარყოფითი სახელური ლექსემების სტრუქტურასა და ფუნქციური 

განაწილების პრინციპებთან დაკავშირებულ საკითხებს. 

3 

 

რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ქეთევან მარგიანი 

  The Issues of Naming and Tran-

slation of Evidential Verb Forms 

in the Kartvelian Languages 

ევდენციალური ზმნურ 

ფორმათა სახელდებისა და 

თარგმანის საკითხები 

ქართველურ ენებში 

05-07.10. 2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

დარგის განვითარებისთვის თანაბრად მნიშვნელოვანია ტერმინოლოგიის შექმნა მშობლიურ (ერ-

ოვნულ) ენაზე და მისი ზუსტი ეკვივალენტის შერჩევა თარგმანში. ამგვარი მუშაობის პროცესში 

იკვეთება ფორმათა სახელდებასა და თარგმანთან დაკავშირებული პრობლემები. მოხსენების მი-

ზანია წარმოაჩინოს ქართველურ ენებში   ზმნური ევიდენციალური ტერმინების ჩამოყალიბების, 

ადეკვატურობის, მათი ურთიერთშესაბამისობისა და რეინტერპრეტაციის კანონზომიერებანი; ას-

ევე,   თარგმანთან   დაკავშირებული  პრობლემების  მოგვარების ცდა. ქართველურ (სამხრეთკავკა-

სიურ) ენებში - ქართულში, მეგრულში, ლაზურსა და სვანურში დასტურდება ევიდენციალური 

მწკრივები, რომელთაგან ნაწილი ოთხივე ენაშია, ნაწილი კი მხოლოდ მეგრულმა, ლაზურმა და 

სვანურმა განივითარა. ქართველურ ენათა ზმნურ პარადიგმაში ტერმინოლოგიურ სიჭრელეს ქმ-

ნის არა მარტო ის ფაქტორი, რომ სალიტერატურო ენაში მათი ბადალი ფორმები არ მოიპოვება, 

არამედ ისიც, რომ თვით ამ ენებში ერთი და იმავე მწკრივის მიმართ სხავდასხვა მეცნიერი სხვა-

დასხვა  ტერმინს იყენებს, იმის გათვალისწინებით, თუ რას ანიჭებს უპირატესობას:  სტრუქტურას  

თუ სემანტიკას.  მრავალნაირ ტერმინთა გაჩენა ართულებს   მათ იდენტიფიკაციას თვით ქართულ 
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საენათმეცნიერო სივრცეში, რასაც  ემატება ამ ტერმინთა თარგმანთან დაკავშირებული  პრობლე-

მები. მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო ქართველურ ენებში ტრადიციული სახელდებების მიხედ-

ვით არსებული ევიდენციალურ ზმნურ ფორმათა ტერმინები და სტანდარტიზაციის საერთაშო-

რისო პრინციპების გათვალისწინებით შემოთავაზებულია ზოგი ახალი ტერმინი. 

4 რამაზ ქურდაძე 

ერთი არაბული სიტყვის 

შესახებ ქართულ და რუსულ 

გვარ-სახელებში 

13-14 ივნისი, 2018 წელი 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მოხსენებაში განხილულია არაბული ერთი არაბული სიტყვის ხაბარ-ის  შემცველი ქართული 

გვარები: ხაბარ-ელ-ი, ხაბარ-ა-შვილი, ხაბარაძე. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ შესაძლებელია 

არსებობდა ხაბარ სიტყვის შემცველი ტოპონიმი, რისი ვარაუდის შესაძლებლობას გვარი 

ხაბარელი გვაძლევს.  ამ სიტყვაზე მსჯელობისას მოყვანილია სხვა ენის მაგალითიც, კერძოდ 

რუსულის, რომელშიც ადგილსახელი ხაბაროვსკი, სწორედ ამ სიტყვის შემცველი გვარიდან 

ხაბაროვიდან  (ეროფეი ხაბაროვის გვარიდან) არის წარმომდგარი. 

5 

მაია ლომია 

რამაზ ქურდაძე 

ქეთევან მარგიანი 

უარყოფითი ნაწილაკის სემან-

ტიკა კავშირებითი კილოს 

ფორმებთან ჰიპოტაქსურ კონს-

ტრუქციაში 

13. 04. 2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უარყოფითი ნაწილაკის სემანტიკა  კავშირებითი კილოს ფორმებთან ჰიპოტაქსურ კონს-

ტრუქციაში დასტურდება როგორც პირდაპირი, ასევე საპირისპირო - დადასტურების 

მნიშვნელობით. უარყოფითი ნაწილაკის ამგვარ სემანტიკას ხელს უწყობს კავშირებითი კილოს 

ფორმათა ზმნური ფორმები, რადგან კავშირებითი კილო ირეალური მოქმედების გამომხატველია; 

იგი იძლევა შესაძლებლობას მასთან უარყოფის ნაწილაკი საპირიპირო მნიშვნელობითაც  

გამოიყენებოდეს. 

6 

ქეთევან მარგიანი 

რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ევიდენციალობისა და ეპის-

ტემიკური მოდალობის 

გამოხატვის თავისებურებანი 

და შედარებითი ანალიზი 

ქართველურ ენებში 

08.01.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მოხსენება შეეხება ეპისტემიკისა და ევიდენციალობის ერთმანეთისგან გამიჯვნის საკითხს.  

ქართველური ენების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე. ნათქვამია, რომ ზოგიერთ ენაში ევი-

დენციალობისა და ეპისტემიკური მოდალობის გამომხატველი ზმნები საზიაროა, თუმცა, როგორც 

სამეცნიერო ლიტერატურაშია აღნიშნული, ამგვარი მოვლენა არ არის უნივერსალური; 

უმწერლობო ქართველური ენები სალიტერატურო ენისგან განსხვავებულ სემანტიკურ ნიუანსებს 

ხშირად მორფოლოგიური საშუალებებით გამოხატავენ. ევიდენციალობასთან დაკავშირებითაც 

უმწერლობო ქართველურმა ენებმა დამატებით გაიჩინეს ევიდენციალური კატეგორიის 

გამომხატველი მწკრივები, განივითარეს მორფოლოგიური ნიშანი, ეპისტემიკა კი მხოლოდ 

ზოგიერთი მათგანისთვის არის დამახასიათებელი როგორც მოდალობა.   

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 
მაია ლომია 

რამაზ ქურდაძე 

რთული უარყოფითი 

სახელური ლექსემები 

22-24.11.2018 

საქართველოს მეცნიერებათა 
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ნინო ჭუმბურიძე 

ქეთევან მარგიანი 

ქართულ ენაში:  სტრუქტურა 

და ფუნქციური განაწილების 

პრინციპები 

ეროვნული აკადემია; ივანე  

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი 

ქართულ სალიტერატურო ენაში განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე დასტურდება უარყოფითი 

შინაარსის რთული სახელური ლექსემები, რომელთა სტრუქტურა ორკომპონენტიანია: 

მორფემოიდი + არსებითი სახელი და პირობითად რამდენიმე ჯგუფს აერთიანებს; კერძოდ, (I) 

არაძალი, არაჟამი, არაღირსი, არასამართლიანი... ; (II) ვაი-მეცნიერი, ვაი-პატრიოტი, ვაი-

კრიტიკოსი... ; (III) ცრუგმირი, ცრუმეცნიერება ... ; (IV) ანტიგმირი,  ანტიანდაზა... .  აღნიშნულ 

მოდელში მორფემოიდად სახელდებული ენობრივი მონაცემი შესაძლებელია წარმოშობით იყოს: 

ნაწილაკი, შორისდებული, ზედსართავი სახელი,  პრეფიქსი და სხვა; მათგან ყველაზე პრო-

დუქტიული არა ნაწილაკიანი წარმოებაა იმის გათვალისწინებით, რომ დასტურდება ჯერ კიდევ  

ძველ ქართულში  და თანდათან უფრო პროდუქტიული გახდა ახალ ქართულში. ამ პროცესს ხელი 

შეუწყო რამდენიმე  ფაქტორმა, მათ შორისაა: ა. უარყოფის გამომხატველ პარალელურ ფორმათა 

სემანტიკური სხვაობა, რაც ამგვარ ფორმათა თანაარსებობის საფუძველია, შდრ: დაუჯერებელი - 

არადამაჯერებელი, უთანასწორო - არათანასწორი; ბ.  არა  ნაწილაკის მონაწილეობა ანტონიმური  

ლექსემების წარმოქმნაში: ზუსტი –  არა-ზუსტი, სტაბილური – არასტაბილური. „თუკი უარყოფის 

გამომხატველი ანტონიმი ნაწარმოებია უშუალოდ დადებითი ფორმისგან, გამოიყენება არ/არა 

ნაწილაკი“ (ბ.ჯორბენაძე).  ქართულში არ/არა ნაწილაკიანი წარმოების გააქტიურებას ხელი 

შეუწყო სამეცნიერო ტერმინოლოგიის შექმნის აუცილებლობამაც;  უარყოფითი ნაწილაკით მარკი-

რებული სახელური ლექსემა ანტონიმური წყვილის მეორე  დადებით წევრთან ერთად ქმნის  ტერ-

მინოლოგიურ სისტემას; მაგალითად,  (1) დრეკადი – არა-დრეკადი, (2) მდგრადი – არა-მდგრადი, 

(3) თავსებადი – არა-თავსებადი, (4) არსებითი – არა-არსებითი, (5) გამტარი – არა-გამტარი, (6) ეკო-

ნომიური – არა-ეკონომიური, (7) ლეგალური – არა-ლეგალური; (8) შემდგარი – არ-შემდგარი და 

სხვა. შენიშვნა: ტერმინოლოგიური სისტემა რომ მხოლოდ სალიტერატურო ენისთვისაა დამახასი-

ათებელი, ამაზე სხვა  ქართველური ენების  მონაცემებიც მიუთითებს. უნდა აღინიშნოს, რომ არა 

ნაწილაკიანი მოდელი პროდუქტიულია ქართული ენის დიალექტებშიც, ქართულ 

ზეპირმეტყველებაშიც.  მოხსენებაში ვრცელი ემპირიული მასალის ანალიზის შედეგად სრულად 

წარმოვაჩენთ რთული უარყოფითი სახელური ლექსემების სტრუქტურასა და ფუნქციური 

განაწილების პრინციპებთან დაკავშირებულ საკითხებს. 

2 

რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ქეთევან მარგიანი 

ევდენციალური ზმუნრ 

ფორმათა სახელდებისა და 

თარგმანის საკითხები 

ქართველურ ენებში 

The Issues of Naming and Tran-

slation of Evidential Verb Forms 

in the Kartvelian Languages 

 

05-07.10. 2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დარგის განვითარებისთვის თანაბრად მნიშვნელოვანია ტერმინოლოგიის შექმნა მშობლიურ (ერ-

ოვნულ) ენაზე და მისი ზუსტი ეკვივალენტის შერჩევა თარგმანში. ამგვარი მუშაობის პროცესში 

იკვეთება ფორმათა სახელდებასა და თარგმანთან დაკავშირებული პრობლემები. მოხსენების მი-
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ზანია წარმოაჩინოს ქართველურ ენებში   ზმნური ევიდენციალური ტერმინების ჩამოყალიბების, 

ადეკვატურობის, მათი ურთიერთშესაბამისობისა და რეინტერპრეტაციის კანონზომიერებანი; ას-

ევე,   თარგმანთან   დაკავშირებული  პრობლემების  მოგვარების ცდა. ქართველურ (სამხრეთკავკა-

სიურ) ენებში - ქართულში, მეგრულში, ლაზურსა და სვანურში დასტურდება ევიდენციალური 

მწკრივები, რომელთაგან ნაწილი ოთხივე ენაშია, ნაწილი კი მხოლოდ მეგრულმა, ლაზურმა და 

სვანურმა განივითარა. ქართველურ ენათა ზმნურ პარადიგმაში ტერმინოლოგიურ სიჭრელეს ქმ-

ნის არა მარტო ის ფაქტორი, რომ სალიტერატურო ენაში მათი ბადალი ფორმები არ მოიპოვება, 

არამედ ისიც, რომ თვით ამ ენებში ერთი და იმავე მწკრივის მიმართ სხავდასხვა მეცნიერი სხვა-

დასხვა  ტერმინს იყენებს, იმის გათვალისწინებით, თუ რას ანიჭებს უპირატესობას:  სტრუქტურას  

თუ სემანტიკას.  მრავალნაირ ტერმინთა გაჩენა ართულებს   მათ იდენტიფიკაციას თვით ქართულ 

საენათმეცნიერო სივრცეში, რასაც  ემატება ამ ტერმინთა თარგმანთან დაკავშირებული  პრობლე-

მები. მოხსენებაში  წარმოდგენილი იყო ქართველურ ენებში ტრადიციული სახელდებების მიხედ-

ვით არსებული ევიდენციალურ ზმნურ ფორმათა ტერმინები და სტანდარტიზაციის საერთაშო-

რისო პრინციპების გათვალისწინებით შემოთავაზებულია ზოგი ახალი ტერმინი. 

3 

მაია ლომია  

 

უ- პრეფიქსიან  ლექსემათა 

სემანტიკური განაწილების 

საკითხი მეგრულში  

 

13-14 ივნისი, 2018 წელი 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მოხსენებაში  უ- პრეფიქსიან  ლექსემათა სემანტიკური განაწილების საკითხი მეგრულში 

განხილულია  შემდეგი ლექსემების მიხედვით: უ-ჩ-ა „შავი“ და უ-ჩ-აშ-ი „უფროსი“. ორივე 

ლექსემაში გამოიყოფა უარყოფის უ- პრეფიქსი და  „თეთრის“ სემანტიკის  -ჩ- ძირი; ორივეგან უ- 

პრეფიქსი გამოხატავს უარყოფას, მაგრამ საბოლოო შედეგი ერთ შემთხვევაში უარყოფითია, ხოლო 

მეორე შემთხვევაში ‒ დადებითი; კერძოდ, უ-ჩ-ა ეტიმოლოგიურად „უთეთრო“ (ვ. თოფურიას 

მიხედვით), იგივე: „არათეთრი“, სემანტიკურად „შავი“-ს ეკვივალენტია და უარყოფითი 

კონოტაციისაა; ხოლო უ-ჩ-აშ-ი  ეტიმოლოგიურად  „უთეთრესი“, იგივე: „არათეთრი“ 

სემანტიკურად „უფროსი“-ს ეკვივალენტია და დადებითი  კონოტაციისაა.  უ- პრეფიქსიან  

ლექსემათა სემანტიკური განაწილება გვიჩვენებს, რომ უარყოფის უ- პრეფიქსი ყოველთვის  

უარყოფს ნეიტრალური ძირის ლექსემას, თუმცა გააჩნია, რომელი მიმართულებით მიდის - 

„ზევით“ თუ „ქვევით“? ანუ: ნეიტრალური ძირის უარყოფით მოცემული თვისების ან ნიშნის 

კლებასთან თუ გვაქვს საქმე („ქვევით“ მოდის), მაშინ საბოლოო შედეგი უარყოფითია. თუ 

ნეიტრალური ძირის უარყოფით მოცემული თვისების ან ნიშნის მატებასთან  გვაქვს საქმე 

(„ზევით“ მოდის), მაშინ საბოლოო შედეგი დადებითია. 

4 

მაია ლომია 

რამაზ ქურდაძე 

ქეთევან მარგიანი 

უარყოფითი ნაწილაკის სემან-

ტიკა კავშირებითი კილოს 

ფორმებთან ჰიპოტაქსურ კონს-

ტრუქციაში 

13. 04. 2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უარყოფითი ნაწილაკის სემანტიკა  კავშირებითი კილოს ფორმებთან ჰიპოტაქსურ კონს-

ტრუქციაში დასტურდება როგორც პირდაპირი, ასევე საპირისპირო - დადასტურების 

მნიშვნელობით. უარყოფითი ნაწილაკის ამგვარ სემანტიკას ხელს უწყობს კავშირებითი კილოს 

ფორმათა ზმნური ფორმები, რადგან კავშირებითი კილო ირეალური მოქმედების გამომხატველია; 

იგი იძლევა შესაძლებლობას მასთან უარყოფის ნაწილაკი საპირიპირო მნიშვნელობითაც  

გამოიყენებოდეს. 
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5 

ქეთევან მარგიანი 

რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ევიდენციალობისა და ეპის-

ტემიკური მოდალობის 

გამოხატვის თავისებურებანი 

და შედარებითი ანალიზი 

ქართველურ ენებში 

08.01.2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მოხსენება შეეხება ეპისტემიკისა და ევიდენციალობის ერთმანეთისგან გამიჯვნის საკითხს.  

ქართველური ენების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე. ნათქვამია, რომ ზოგიერთ ენაში ევი-

დენციალობისა და ეპისტემიკური მოდალობის გამომხატველი ზმნები საზიაროა, თუმცა, როგორც 

სამეცნიერო ლიტერატურაშია აღნიშნული, ამგვარი მოვლენა არ არის უნივერსალური; 

უმწერლობო ქართველური ენები სალიტერატურო ენისგან განსხვავებულ სემანტიკურ ნიუანსებს 

ხშირად მორფოლოგიური საშუალებებით გამოხატავენ. ევიდენციალობასთან დაკავშირებითაც 

უმწერლობო ქართველურმა ენებმა დამატებით გაიჩინეს ევიდენციალური კატეგორიის 

გამომხატველი მწკრივები, განივითარეს მორფოლოგიური ნიშანი, ეპისტემიკა კი მხოლოდ 

ზოგიერთი მათგანისთვის არის დამახასიათებელი როგორც მოდალობა.   

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

მაია ლომია 

რამაზ ქურდაძე 

ნინო ჭუმბურიძე 

ქეთევან მარგიანი 

რთული უარყოფითი 

სახელური ლექსემები 

ქართულ ენაში:  სტრუქტურა 

და ფუნქციური განაწილების 

პრინციპები 

22-24.11.2018 

საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია; ივანე  

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი 

ქართულ სალიტერატურო ენაში განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე დასტურდება უარყოფითი 

შინაარსის რთული სახელური ლექსემები, რომელთა სტრუქტურა ორკომპონენტიანია: 

მორფემოიდი + არსებითი სახელი და პირობითად რამდენიმე ჯგუფს აერთიანებს; კერძოდ, (I) 

არაძალი, არაჟამი, არაღირსი, არასამართლიანი... ; (II) ვაი-მეცნიერი, ვაი-პატრიოტი, ვაი-

კრიტიკოსი... ; (III) ცრუგმირი, ცრუმეცნიერება ... ; (IV) ანტიგმირი,  ანტიანდაზა... .  აღნიშნულ 

მოდელში მორფემოიდად სახელდებული ენობრივი მონაცემი შესაძლებელია წარმოშობით იყოს: 

ნაწილაკი, შორისდებული, ზედსართავი სახელი,  პრეფიქსი და სხვა; მათგან ყველაზე პრო-

დუქტიული არა ნაწილაკიანი წარმოებაა იმის გათვალისწინებით, რომ დასტურდება ჯერ კიდევ  

ძველ ქართულში  და თანდათან უფრო პროდუქტიული გახდა ახალ ქართულში. ამ პროცესს ხელი 

შეუწყო რამდენიმე  ფაქტორმა, მათ შორისაა: ა. უარყოფის გამომხატველ პარალელურ ფორმათა 

სემანტიკური სხვაობა, რაც ამგვარ ფორმათა თანაარსებობის საფუძველია, შდრ: დაუჯერებელი - 

არადამაჯერებელი, უთანასწორო - არათანასწორი; ბ.  არა  ნაწილაკის მონაწილეობა ანტონიმური  

ლექსემების წარმოქმნაში: ზუსტი –  არა-ზუსტი, სტაბილური – არასტაბილური. „თუკი უარყოფის 

გამომხატველი ანტონიმი ნაწარმოებია უშუალოდ დადებითი ფორმისგან, გამოიყენება არ/არა 

ნაწილაკი“ (ბ.ჯორბენაძე).  ქართულში არ/არა ნაწილაკიანი წარმოების გააქტიურებას ხელი 

შეუწყო სამეცნიერო ტერმინოლოგიის შექმნის აუცილებლობამაც;  უარყოფითი ნაწილაკით მარკი-

რებული სახელური ლექსემა ანტონიმური წყვილის მეორე  დადებით წევრთან ერთად ქმნის  ტერ-

მინოლოგიურ სისტემას; მაგალითად,  (1) დრეკადი – არა-დრეკადი, (2) მდგრადი – არა-მდგრადი, 

(3) თავსებადი – არა-თავსებადი, (4) არსებითი – არა-არსებითი, (5) გამტარი – არა-გამტარი, (6) ეკო-

ნომიური – არა-ეკონომიური, (7) ლეგალური – არა-ლეგალური; (8) შემდგარი – არ-შემდგარი და 
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სხვა. შენიშვნა: ტერმინოლოგიური სისტემა რომ მხოლოდ სალიტერატურო ენისთვისაა დამახასი-

ათებელი, ამაზე სხვა  ქართველური ენების  მონაცემებიც მიუთითებს. უნდა აღინიშნოს, რომ არა 

ნაწილაკიანი მოდელი პროდუქტიულია ქართული ენის დიალექტებშიც, ქართულ 

ზეპირმეტყველებაშიც.  მოხსენებაში ვრცელი ემპირიული მასალის ანალიზის შედეგად სრულად 

წარმოვაჩენთ რთული უარყოფითი სახელური ლექსემების სტრუქტურასა და ფუნქციური 

განაწილების პრინციპებთან დაკავშირებულ საკითხებს. 

2 

რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ქეთევან მარგიანი 

The Issues of Naming and Tran-

slation of Evidential Verb Forms 

in the Kartvelian Languages 

ევდენციალური ზმუნრ 

ფორმათა სახელდებისა და 

თარგმანის საკითხები 

ქართველურ ენებში 

05-07.10. 2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დარგის განვითარებისთვის თანაბრად მნიშვნელოვანია ტერმინოლოგიის შექმნა მშობლიურ (ერ-

ოვნულ) ენაზე და მისი ზუსტი ეკვივალენტის შერჩევა თარგმანში. ამგვარი მუშაობის პროცესში 

იკვეთება ფორმათა სახელდებასა და თარგმანთან დაკავშირებული პრობლემები. მოხსენების მი-

ზანია წარმოაჩინოს ქართველურ ენებში   ზმნური ევიდენციალური ტერმინების ჩამოყალიბების, 

ადეკვატურობის, მათი ურთიერთშესაბამისობისა და რეინტერპრეტაციის კანონზომიერებანი; ას-

ევე,   თარგმანთან   დაკავშირებული  პრობლემების  მოგვარების ცდა. ქართველურ (სამხრეთკავკა-

სიურ) ენებში - ქართულში, მეგრულში, ლაზურსა და სვანურში დასტურდება ევიდენციალური 

მწკრივები, რომელთაგან ნაწილი ოთხივე ენაშია, ნაწილი კი მხოლოდ მეგრულმა, ლაზურმა და 

სვანურმა განივითარა. ქართველურ ენათა ზმნურ პარადიგმაში ტერმინოლოგიურ სიჭრელეს ქმ-

ნის არა მარტო ის ფაქტორი, რომ სალიტერატურო ენაში მათი ბადალი ფორმები არ მოიპოვება, 

არამედ ისიც, რომ თვით ამ ენებში ერთი და იმავე მწკრივის მიმართ სხავდასხვა მეცნიერი სხვა-

დასხვა  ტერმინს იყენებს, იმის გათვალისწინებით, თუ რას ანიჭებს უპირატესობას:  სტრუქტურას  

თუ სემანტიკას.  მრავალნაირ ტერმინთა გაჩენა ართულებს   მათ იდენტიფიკაციას თვით ქართულ 

საენათმეცნიერო სივრცეში, რასაც  ემატება ამ ტერმინთა თარგმანთან დაკავშირებული  პრობლე-

მები. მოხსენებაში  წარმოდგენილი იყო ქართველურ ენებში ტრადიციული სახელდებების მიხედ-

ვით არსებული ევიდენციალურ ზმნურ ფორმათა ტერმინები და სტანდარტიზაციის საერთაშო-

რისო პრინციპების გათვალისწინებით შემოთავაზებულია ზოგი ახალი ტერმინი. 

3 

მაია ლომია 

რამაზ ქურდაძე 

ქეთევან მარგიანი 

უარყოფითი ნაწილაკის სემან-

ტიკა კავშირებითი კილოს 

ფორმებთან ჰიპოტაქსურ კონს-

ტრუქციაში 

13. 04. 2018 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უარყოფითი ნაწილაკის სემანტიკა  კავშირებითი კილოს ფორმებთან ჰიპოტაქსურ კონს-

ტრუქციაში დასტურდება როგორც პირდაპირი, ასევე საპირისპირო - დადასტურების 

მნიშვნელობით. უარყოფითი ნაწილაკის ამგვარ სემანტიკას ხელს უწყობს კავშირებითი კილოს 

ფორმათა ზმნური ფორმები, რადგან კავშირებითი კილო ირეალური მოქმედების გამომხატველია; 

იგი იძლევა შესაძლებლობას მასთან უარყოფის ნაწილაკი საპირიპირო მნიშვნელობითაც  

გამოიყენებოდეს. 

4 ქეთევან მარგიანი ევიდენციალობისა და ეპის- 08.01.2018 
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რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ტემიკური მოდალობის 

გამოხატვის თავისებურებანი 

და შედარებითი ანალიზი 

ქართველურ ენებში 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მოხსენება შეეხება ეპისტემიკისა და ევიდენციალობის ერთმანეთისგან გამიჯვნის საკითხს.  

ქართველური ენების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე. ნათქვამია, რომ ზოგიერთ ენაში ევი-

დენციალობისა და ეპისტემიკური მოდალობის გამომხატველი ზმნები საზიაროა, თუმცა, როგორც 

სამეცნიერო ლიტერატურაშია აღნიშნული, ამგვარი მოვლენა არ არის უნივერსალური; 

უმწერლობო ქართველური ენები სალიტერატურო ენისგან განსხვავებულ სემანტიკურ ნიუანსებს 

ხშირად მორფოლოგიური საშუალებებით გამოხატავენ. ევიდენციალობასთან დაკავშირებითაც 

უმწერლობო ქართველურმა ენებმა დამატებით გაიჩინეს ევიდენციალური კატეგორიის 

გამომხატველი მწკრივები, განივითარეს მორფოლოგიური ნიშანი, ეპისტემიკა კი მხოლოდ 

ზოგიერთი მათგანისთვის არის დამახასიათებელი როგორც მოდალობა.   

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

ზექალაშვილი რუსუდან 

 

 

 

ქართული ზმნის სწავლების 

ზოგიერთი ასპექტი 

უცხოელებისათვის 

(ელექტრონული ლექსიკონის 

დახმარებით), 

https://www.tsu.ge/ge/faculties/h

umanities/news/Q2GkoYRXO_Cs

GKb/?p=1 

 

 

 

 

2018 წლის 15-17 თებერვალი, 

თბილისი, თსუ; 

მესამე საერთაშორისო 

კონფერენცია „მეორე ენის 

სწავლა/სწავლება 

მულტილინგვური 

განათლების კონტექსტში“ 

(SeLTAME), ეძღვნება ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დაარსების 

100 წლისთავს 

2 

 

 

 

 

 

 

ზექალაშვილი რუსუდან 

 

 

 

 

 

 

სამეტყველო ეტიკეტის 

ერთეულთა სინონიმია 

ქართულში, პროგრამა და 

თეზისები, გვ. 13-14. 

https://www.tsu.ge/data/file_db/f

aculty_humanities/samecnieroko

nf.pdf 

2018 წლის 13 აპრილი, 

თბილისი, თსუ; 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ქართული ენის 

ინსტიტუტის საჯარო 

სხდომა, მიძღვნილი 

ქართული ენის დღისადმი, 

1978-2018. 

 

მოხსენებაში განხილულია სამეტყველო ეტიკეტი და მის ერთეულთა სინონიმია ქართულ 

დიალოგურ მეტყველებაში. განხილულია სამეტყველო ეტიკეტის ორგვარი გაგება: ფართო და 

ვიწრო. ფართო მნიშვნელობით ის დაკავშირებულია ზოგადად ეტიკეტის სემიოტიკურ და 

სოციალურ გაგებასთან და არეგულირებს ურთიერთობის ამა თუ იმ რეგისტრის არჩევას. საუბარია 

ეტიკეტის კავშირზე საზოგადოების ეროვნულ-კულტურულ თავისებურებებთან, ადათ-წესებთან, 

რიტუალებთან, ღირებულებათა სისტემასთან.  

გაანალიზებულია ფატიკური ერთეულების სინონიმია და საკომუნიკაციო რეგისტრის 

https://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/news/Q2GkoYRXO_CsGKb/?p=1
https://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/news/Q2GkoYRXO_CsGKb/?p=1
https://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/news/Q2GkoYRXO_CsGKb/?p=1
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მნიშვნელობა მათი არჩევისას (მისალმებისა და გამომშვიდობების ფორმულები, მოკითხვა და ა. 

შ.).  

ვიწრო მნიშვნელობით სამეტყველო ეტიკეტში მოიაზრება თავაზიანობის გამომხატველი 

ენობრივი ფორმები სხვადასხვა საკომუნიკაციო სიტუაციაში: ყოველდღიური   საუბარი 

არაოფიციალურ გარემოში (მისალმება, მოკითხვა, ბოდიშის მოხდა ან მადლობის გადახდა, 

თხოვნა, სურვილის  გამოხატვა, მილოცვა, მიპატიჟება, ქათინაურის თქმა და სხვ. 

ვერბალურ საშუალებათა ერთობლიობა ქმნის სამეტყველო ეტიკეტის რეგისტრს, რომლის 

არჩევა განპირობებულია ბევრი გარეენობრივი ფაქტორით. მათგან გადამწყვეტია ადრესატის 

სოციალური სტატუსი, როლი, კომუნიკანტთა ურთიერთდამოკიდებულება, საუბრის გარემო 

(ოფიციალური და არაოფიციალური) და სხვ. ენობრივ ერთეულთა ადეკვატურობა ხელს უწყობს 

კომუნიკაციის წარმართვას შესაბამის ტონალობაში და საბოლოოდ მის წარმატებულობას.  

გამოთქმულია მოსაზრება სამეტყველო ეტიკეტის საშუალებებით სოციალურ 

ურთიერთობათა მრავალფეროვნების ასახვის შესაძლებლობა. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

ზექალაშვილი რუსუდან 

 

 

 

 

 

 

 იოსებ გრიშაშვილის პოეტური 

ენის შესახებ, გვ. 15-17. 

 

 

 

 

2018 წლის 29-30 ივნისი, 

თელავის იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

„კლასიკოსთა გაკვეთილები“, 

XXVI გაკვ., იოსებ 

გრიშაშვილისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ზექალაშვილი რუსუდან 

 

 

 

 

 

ქართულ-გერმანული 

ლექსიკოგრაფია – ისტორია, 

პერსპექტივა და 

პრობლემები 
http://ice.ge/of/?page_id=3236 

 

 

2018 წლის 14-16 სექტემბერი, 

თბილისი, თსუ; 

I საერთაშორისო 

კონფერენცია 

"ტერმინოლოგია – 

მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა". 

5 ზექალაშვილი რუსუდან მეტყველების ნაწილთა 

კლასიფიკაცია და ფუნქციური 

ტრანსპოზიციის  საკითხები 

ქართულ ენაში 

https://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2018/10/24.10.20

18-SIMPOZIUMI-V-Masalebi-

Qart.-Engl.-Rus-1-223-2018.pdf 

2018 წლის 22-25 ნოემბერი, 

საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემია, თსუ; 

კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისიო 

სიმპოზიუმი,  

ISBN 978-9941-13-767-9  

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 სალომე  ომიაძე ეროვნულ-კულტურული და 8.01.2018, თბილისი, თსუ 

http://ice.ge/of/?page_id=3236
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 უნივერსალურ-კულტურული 

კონცეპტები1819-1945 წლების 

ქართულ პერიოდულ 

გამოცემათა სათაურებში 

 

ბიბლიოგრაფ გიორგი ბაქრაძის შედგენილი „ქართული პერიოდიკის ბიბლიოგრაფია: 1819-1945“ 

არა მარტო ქართული ჟურნალისტიკის ისტორიისათვის წარმოადგენს მდიდარ მასალას, არამედ 

გამორჩეული წყაროა ქართული დისკურსის 126-წლიანი მონაკვეთის 

ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტით შესასწავლად. 

 ბიბლიოგრაფიაში, გარდა ჩვეულებრივი ჟურნალ-გაზეთებისა, აღნუსხულია ყოველი 

ისეთი გამოცემა, რომელიც დროგამოშვებით, თუნდაც დროის არათანაბარ მონაკვეთებში 

გამოდიოდა, მაგალითად, უმაღლესი სასწავლებლებისა და სამეცნიერო დაწესებულებების 

„შრომები“, „მოამბეები“, „უწყებანი“, „ბიულეტენები“, „ანგარიშები“ და სხვ. 

 ავტორ-შემდგენლის თავდაუზოგავ შრომასა და მაღალპროფესიონალიზმს მოწმობს 

დამატებები და საძიებლები, რომლებიც დიგიტალურ ეპოქამდე, ხელით არის შექმნილი.უნდა 

აღვნიშნოთ, რომ მედიის ენის შესწავლა ბოლო ხანებში სულ უფრო აქტუალური გახდა, იკვლევენ 

სხვადასხვა პრობლემას, მათ შორის მედიატექსტთა სათაურებს (ეს საკითხი სრულყოფილად აქვს 

შესწავლილი გ. კვარაცხელიას, საინტერესო წერილი აქვს ნ. დარასელიას), მაგრამ გამოცემათა 

სახელწოდებები თითქმის შეუსწავლელია (დავასახელებთ მ. ტაბიძის ნაშრომს „ქართული 

ჟურნალ-გაზეთების სახელდების მოტივაცია და სტრუქტურის საკითხები“; 1989 წ.). მოხსენებაში 

განვიხილეთ პერიოდულ გამოცემათა სახელწოდებები, როგორც განსაკუთრებული ნომინაციური 

ერთეულები; გავაანალიზეთ მათი სტრუქტურულ-სემანტიკური მოდელები; შევაფასეთ 

ჟანრობრივ-თემატური პროპორცია-დისპროპორცია; დავახასიათეთ საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური ლექსიკა, როგორც მოცემული დროითი მონაკვეთის მსოფლხედვის ენობრივი 

რეალიზაცია; მიმოვიხილეთ ჟურნალ-გაზეთების სახელდების ლინგვისტური და 

ექსტრალინგვისტური ფაქტორები;პერიოდულ გამოცემათა სათაურებში გამოვავლინეთ და 

აღვწერეთ ეროვნულ-კულტურული და უნივერსალურ-კულტურული კონცეპტები. 

2 თ. ჯაყელი, სალომე  ომიაძე, 

ი. აფთარაშვილი, ნ. ჯოხაძე 

რელევანტური ბილინგვური 

მოდელები 

სკოლამდელ საფეხურზე 

15-17.02. 2018, თბილისი, თსუ 

3 სალომე  ომიაძე აკაკი 

შანიძისლინგვოპრაგმატიკულ

ი შენიშვნები 

26.02.2018, თბილისი, თსუ 

 

საუნივერსიტეტო სივრცეში ისევ აქტუალურ პრობლემად რჩება  სახელმძღვანელოთა 

არასათანადო ხარისხი. ვფიქრობთ, პრობლემის გადასაჭრელად მნიშვნელოვანია უკვე 

გამოცდილი და, რაც მთავარია, ეფექტური დარგობრივ-დიდაქტიკური ტექსტების 

ლინგვოპრაგმატიკული ანალიზი, რისი ერთ-ერთი ცდაც მოხსენებად წარმოვადგინეთ. 

 სახელმძღვანელო სასწავლო-დიდაქტიკურ დისკურსს განეკუთვნება და მას სავსებით 

ნათელი ამოცანა აქვს – დარგობრივი ცოდნის სისტემატიზაცია და ამგვარი ცოდნის 

სტრუქტურირებულად მიტანა ადრესატამდე. სახელმძღვანელო საგანმანათლებლო ქმედების 

ინსტრუმენტად რომ იქცეს, იგი ორ ძირითად პირობას უნდა აკმაყოფილებდეს – უნდა შეიცავდეს 

მეცნიერულად დასაბუთებულ ინფორმაციას და სტუდენტს არ უნდა უჭირდეს ამ ინფორმაციის 

დეკოდირება. 
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ჩვენ აღვწერეთ ის ხერხები, რომელთა საშუალებითაც აკაკი შანიძე „ქართული ენის გრამატიკის 

საფუძვლებში“  მოქცეულ ცოდნას სტუდენტებისთვის ადვილად მისაწვდომს ხდის. 

 ნაშრომის ძირითადი დისკურსული ნიშანი მონოლოგურობაა, რომლის სამივე სახე: 

აღწერა, თხრობა და მსჯელობა ზედმიწევნითი გასაგებობით ხასიათდება. გვხვდება კრიტიკულ-

პოლემიკური ტიპის ტექსტებიც, რომლებიც განსხვავებულ თვალსაზრისთა შეფასებისა და 

ავტორისეული კონცეფციის დაცვისათვის გამოიყენება. გვხვდება ფიქციური დიალოგის 

ელემენტებიც, როდესაც გაბმულ მსჯელობაში კონკრეტული საკითხისთვის ადრესატის 

ყურადღების მისაპყრობად ავტორი კითხვებს სვამს, რომლებსაც იქვე უპასუხებს, აღნიშნული 

ხერხით იგი  პრობლემის არსს გამოკვეთს. შესასწავლი მასალის გაგებისა და ათვისების 

გაადვილების მიზნით, ზოგჯერ ტექსტში სამეცნიერო სტილისათვის არანორმატიული ხატოვანი 

და ექსპრესიული საშუალებებიც არის გამოყენებული.აკაკი შანიძე „ქართული ენის გრამატიკის 

საფუძვლებში“ (მორფოლოგია) გარდა ძირითადი რუბრიკაციისა, რაც თავების, ქვეთავებისა და 

პარაგრაფების გამოყოფას გულისხმობს, ტექსტის ორდონიან სტრატიფიკაციას მიმართავს და 

აქტიურად იყენებს შენიშვნებს, რომლებიც მთავარი სათქმელის გასაგებობას ემსახურება. 

განხილული მასალა ცხადყოფს, რომ აკაკი შანიძის შენიშვნები დიდად სხვაობს სხვა სამეცნიერო 

ტექსტებში ჩართული შენიშვნებისგან, რომლებიც მართლაც მეორე რიგის ტექსტური ნიშნებია, 

რადგან დამატებით ცნობებს შეიცავს მანამდე თქმულთან დაკავშირებით. „ქართული ენის 

გრამატიკის საფუძვლების“ შენიშვნები კი მხოლოდ ვიზუალური, პოლიგრაფიული 

სტრატიფიკაციით თუ შეიძლება მივაკუთვნოთ მეორე დონის ტექსტებს, რადგან უმეტეს 

შემთხვევაში მათ ე. წ. ძირითადი ტექსტის ტოლფარდი ღირებულება აქვთ და მის სრულფასოვან 

ნაწილს წარმოადგენენ, რისი გათვალისწინებაც მართებთ როგორც სტუდენტებს, ასევე იმ ავტორ-

შემდგენლებს, რომლებიც აკაკი შანიძის ტექსტის კომპრესიის გზით ქმნიან. 

4 სალომე  ომიაძე „ობიექტურისაზომისათვისსა

ლიტერატუროქართულიენისნ

ორმათადადგენისას“ 

 

13.04.2018, თბილისი, თსუ 

5 სალომე  ომიაძე „თბილისისუნივერსიტეტის“ 

კონცეპტურისტრუქტურაარნო

ლდჩიქობავასმედიატექსტთამ

იხედვით 

 

3.05.2018, თბილისი, თსუ არნ. 

ჩიქობავასსახ. 

ენათმეცნიერებისინსტიტუტი 

6 სალომე  ომიაძე ტერმინოლოგიური 

ასიმეტრიის ერთი შემთხვევის 

შესახებ 

 

 

14.09.2018, თბილისი 

7 სალომე  ომიაძე შორისდებული – სხვათაგან 

გამორჩეული მეტყველების 

ნაწილი 

23.11.2018, თბილისი 

8 სალომე  ომიაძე გლუტონიური კოდით 

შეპირობებული ხატოვანება 

26.12.2018, თბილისი, თსუ 

არნ. ჩიქობავასსახ. 
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ენათმეცნიერებისინსტიტუტი 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1. 

 

 

ინგა სანიკიძე მეორე ენის სწავლების 

ძირითადი მეთოდები და 

პრაქტიკული 

განხორციელების გზები /The 

Principal methods of teaching of 

the second language and the ways 

of its practical realization 

2018 _ მე-3 საერთაშორისო 

კონფერენცია თემაზე: „მეორე 

ენის სწავლა/სწავლება 

მულტილინგვური 

განათლების კონტექსტში“/, 

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის 

სახ. უნივერსიტეტი  და 

ტარტუს უნივერსიტეტი. 

თსუ, თბილისი, 

საქართველო. იბეჭდება თსუ 

გამომცემლობაში ქართულ 

და ინგლისურ ენებზე. 

1. მეორე  ენის  სწავლების  ძირითადი  მეთოდები  და  პრაქტიკული  განხორციელების გზები 

[ახალშექმნილი სახელმძღვანელო „ქართული ენა - სამართალი“] 

 

       ენობრივი პოლიტიკის მართებული წარმართვა ყოველთვის არის ნებისმიერი ნაციონალური 

ქვეყნის პრიორიტეტი, ამიტომ ქართული სახელმწიფოს თანამედროვე გამოწვევათა შორის 

აქტუალურ პრობლემად მულტილინგვური საზოგადოების ინტეგრირების პროცესი რჩება, 

სტრატეგიული მიზანი ე.წ. გლოტოფაგიური ხასიათის მოვლენათა თავიდან აცილებაა, ეს კი 

დომინანტი ენის, ჩვენს შემთხვევაში ქართულის, მიერ ქვეყანაში გავრცელებულ დანარჩენ ენებზე 

ზეწოლასა და მათს შევიწროებას გულისხმობს. ეთნიკურ უმცირესობებში სახელმწიფო ენის 

სწავლება მხოლოდ  ურთიერთშეთანხმების შედეგად შეიძლება განხორციელდეს. ასეთ 

შემთხვევაში  ერთ მხარეს _ სხვადასხვა სოციალურ-ეთნიკური ჯგუფის თავისუფალი ნება და 

მეორე მხარეს სახელმწიფო ვალდებულებები მოიაზრება. ფ. დე’სოსიური შენიშნავს: „ენებს 

მეტწილად წერილობითი ფორმით ვიცნობთ“-ო (სოსიური 2002; 34) და, მართლაც, თვით 

მშობლიურ ენაშიც კი  შემეცნების შუალედური რგოლი ძირითადად ის წერილობითი წყაროა, 

რომელსაც სხვაგვარად სახელმძღვანელოებს ვუწოდებთ. სწორედ ამ საბაზისო ცოდნით იწყება 

ენის პრაქტიკული და აქტიური გამოყენება, რომელიც საყოფაცხოვრებო, პრეფესიულ თუ 

სოციალურ-კულტურულ სფეროებში უნდა განხორციელდეს.    

     ენის სწავლება თავისთავად არ არის მარტივი პროცესი, ამიტომ სისტემურ მეთოდოლოგიურ 

მიდგომას ფუნდამენტური ღირებულება აქვს. ენის კომუნიკაციური ფუნქციონირება ცალკეული 

ენობრივი ნიშნებით ხდება; ეს უკანასკნელნი კი საკუთარ თავში ლექსიკურ-გრამატიკული 

მოდელირების ქვესისტმებსა და მათი მართებული მიწოდების მეთოდებს მოიაზრებს. ენის 

სახელმძღვანელოს ოთხკომპონენტიან (1.ტექსტი [ლექსიკა]; 2.ტექსტის გააზრება, 3. მოსმენა, 4. 

წერა) საყრდენზე აგება შემსწავლელს მოტორული ეტაპისათვის ამზადებს და ფართო სოციალურ 

გარემოს უხსნის. ეს საერთაშორისო სტანდარტი მას ფსიქოფიზიოლოგიურ განწყობასაც უქმნის _ 

შეიმეცნოს მეორე ენა, როგორც ამ ენაზე მოლაპარაკეთა ეთნოკულტურული მახასიათებელი.  

    ჩვენ მიერ სახელმძღვანელოს („ქართული ენა _ სამართალი“ [ზღვრული დონე ბ1+]) შექმნისას 
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ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ქართული ენის სწავლების პროცესის გაადვილება იყო, თუმცა ისე, 

რომ მორფოლოგიურად მარკირებული  კატეგორიები თვალსაჩინოების მიღმა არ დარჩენილიყო; 

ამიტომ გრამატიკული ფორმების მიწოდებისას გავითვალისწინეთ მხედველობითი მეხსიერების 

როლი და პორცელაციის საფუძველზე შექმნილ სპეციალურ „დაფებზე“ საგანგებოდ შერჩეული 

მასალა განვალაგეთ. გავითვალისწინეთ აგრეთვე ეთნოკულტურული, ამ შემთხვევაში 

ქართულენოვანი ეთნიკური ჯგუფის, ენობრივი ასპექტები და ყოველი სასწავლო თავის ბოლოს 

გამორჩეული ადგილი აქტიური მოხმარების ფრაზეოლოგიურ შესიტყვებათა (მაგ., „ენა დაება“, 

„ხელი შეუწყო“ და მისთ.) შესწავლას დავუთმეთ.  ასეთი ტიპის ფორმათა მიწოდება სამეტყველო 

აქტის შემდგომი მოდელირების პროცესს ეხმარება და კომუნიკაციურ კომპონენტს აძლიერებს. ეს 

და სხვა მრავალი მეთოდოლოგიურად გათვლილი ენობრივი სეგმენტი საფუძვლად უდევს ჩვენ 

მიერ შექმნილ ქართული ენის სახელმძღვანელოს, რომელშიც თავს იყრის ენის, როგორც 

პოლიფუნქციური კონცეპტის, არაერთი წახნაგი.  

2. 13-14.06.2018 - ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენების სათაური: ანანურისა 

და წარმართული ღვთაების - „აჲნინას“ -  დაკავშირებისათვის (მოგვიანებით კიდევ 

ერთხელ დამუშავდა კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენება, მომზადდა დასაბეჭდად და 

ამჟამად გაგზავნილია ვარშავის უნივერსიტეტის ქართველოლოგიურ ჟურნალში 

სარეცენზიოდ; ანოტაცია იხ. ზემოთ. 

3. 13.04.2018 _ ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ და 

სახელმწიფო ენის დეპატრამენტი. მოხსენების სათაური: ანაფორის სტილისტიკური 

ფუნქცია ილიას ორატორულ ტექსტში 

 

მოხსენების ანოტაცია 

 საზოგადოდ, იმისათვის, რომ მთლიანი ტექსტის  აზრობრივი მოზაიკის ერთიანობა 

შენარჩუნდეს,  ის რაღაც მნიშვნელოვან საყრდენებზე დაფუძნებით უნდა აიგოს. სწორედ ასეთ 

შემთხვევაში აქტიურდება  ანაფორა, როგორც სტილისტიკური  ხერხი.  

      ილიას „სიტყვაში“ დომინანტური ანაფორა სინტაქსური სტრუქტურის ფორმით მოგვეწოდება, 

რომელიც თავისი მყარი ფუნდამენტით იმაგრებს „თაღოვან“, ე.წ. შუალედურ აზრებს, მათ შორის 

ლექსიკურ ანაფორებსა და ეპიფორებს.  სტილისტურად მარკირებული სტრუქტურა 

ლინგვისტურად მოდელირებული ექსპრესიული კომპონენტია, რომელსაც სტილისტიკური 

მბჯენის ფუნქცია ეკისრება. ის იბამს როგორც წინამავალ, ისე შემდგომ განვითარებულ 

წინადადებებს და იმავე სტრუქტურის ანაფორული გამეორების შემთხვევაში მსმენელს 

(//მკითხველს) აიძულებს საწყის პოზიციაში დაბრუნდეს.       „იგი იყო [„თვითმპყრობელი/ მეუფე/ 

მწერალი/ მთქმელი/ კაცი, რომელიც]“  - ეს სინტაქსური მოცემულობები შინაარსობრივად გრ. 

ორბელიანს მიემართება და ანაფორის ის მაგალითებია, რომლებიც „სიტყვის“ სტრუქტურაში 

პოსტცედენტურ პოზიციაში  ჩნდება. აქცენტირებული სინტაქსური ფორმა ძირითადად რთულ 

წინადადებაში მოდელირდება, ხოლო შემდგომ თავად ქმნის დამოუკიდებელ რთულ ქვეწყობილ 

წინადადებებს (მაგ., „იგი იყო კაცი, რომელმაც ქვეყანას უანდერძა...“).  ილიასეულ „სიტყვაში“ 

ექსპრესიულად დატვირთული დადებითი სემანტიკური კონოტაციის მქონე ანაფორის სინტაქსურ 

სტრუქტურაში წინადადების წევრთა გადაადგილება ხშირი არ არის („იყო იგი“). პოსტცედენტური 

თუ ანტეცენდტური ანაფორების  თვალსაზრისით არაერთი საინტერესო პარალელის დასახელება 
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შეიძლება წინა პერიოდის ტექსტებიდან (მაგ., ერეკლე II-ის დაკრძალვაზე წარმოთქმული 

სოლომონ ლიონიძის ორატორული „სიტყვა“). 

     ვიტყვით იმასაც, რომ ანტეცედენტური ანაფორა ილიასეულ ტექსტში ერთ შემთხვევაში წინ 

უსწრებს პოსტცედენტურს და ექსპრესიული განწყობის კიბეზე ზევით მიმართული 

ვექტორისაკენ, ე.წ. კულმინაციური სიმაღლისაკენ, მიჰყავს მსმენელი; ხოლო მეორე შემთხვევაში 

მოსდევს პოსტცედენტურს, „შენ“ ნაცვალსხელზე ორიენტირდება და საფინალო აზრისაკენ ეშვება. 

მეორე ანტეცედენტურ ანაფორას  ექსპრესიის დამართვის ფუნქციაცა აქვს მინიჭებული. ამ 

უკანასკნელში ერთ-ერთი სტილისტიკური ნიშანი წინადადების სინტაქსური აგების  

თავისებურებაში გამოიხატება. მარტივი თუ შერწყმული ფორმები ტექსტის  ბოლოს ზერთული 

წინადადებით ისე სრულდება, რომ „შენ“ ნაცვალსახელი და ამავე ფუძით ნაწარმოები 

წინადადების წევრები, როგორც უმთავრესი ემოციურ სიგნალები,  სინტაქსურ სტრუქტურებშია 

გაბნეული. ისინი ამთლიანებენ ორატორულ ტექსტს და აზრობრივ სამაგრებს ქმნიან.  

     ამრიგად, საერთო სახალხო ენასთან დაახლოებული სიტყვიერი ფაქტურა, ფსევდოარქაიზებაზე 

უარის თქმა, ახალი ენობრივი ეტაპის წამოწყება და ნამდვილი სინამდვილის გამოხატვა 

სრულიად არ უშლის ხელს ილიას ისეთი სტრიქონები შემოგვთავაზოს, რომელიც, როგორც 

ორატორული ტექნიკის ნაწილი, ღრმადაა ფესვგადგმული და ეთნოკულტურულ დონეზე 

ევოლუცირებული.  

შენიშვნა: მოხსენება დასაბეჭდაა გადაცემული თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სამეცნიერო სტატიების პერიოდულ კრებულში _ „ქართველური ენათმეცნიერება“, ტ.5. 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

კახა გაბუნია 

მეორეენისსწავლა/სწავლებამუ

ლტილინგვურიგანათლებისკო

ნტექსტში,  

 

მულტილინგვური 

განათლების მნიშვნელობა 

უმცირესობათა 

სამოქალაქო ინტეგრაციისკონ

ტექსტში:თბილისი,  

17-17 თებერვალი, 2018 წ. 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

გიული შაბაშვილი კულტურის ასპექტების 

მნიშვნელობა ენის სწავლების 

პროცესში 

პლენარული მოხსენება 

მეორე ენის სწავლა/სწავლება  

მულტილინგვური 

განათლების  

კონტექსტში 

 

მესამე საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

თბილისი, 15-17 თებერვალი 

 გიული შაბაშვილი, ქეთევან 

გოჩიტაშვილი 

„ცრუ მეგობრების“ პრობლემა 

უცხო ენის სწავლების 

პროცესში (ქართული და 

ინგლისურის მაგალითზე) 

მეორე ენის სწავლა/სწავლება  

მულტილინგვური 

განათლების  

კონტექსტში 

 

მესამე საერთაშორისო 
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სამეცნიერო კონფერენცია 

თბილისი, 15-17 თებერვალი 

 

6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

 

1 

 

დარეჯან  თვალთვაძე 

From the History of Georgian 

Lexicography: Old Georgia 

Translators’ Lexicological 

Glossesand the First Georgian 

Dictionary 

ქართული ლექსიკოგრაფიის  

ისტორიიდან:   ძველ  

ქართველ მთარგმნელთა  

ლექსიკოლოგიური  გლოსები 

და პირველი ქართული 

ლექსიკონი 

 

14-15 მაისი , 2018. 

7th International Conference on 

Narrative and Language Studies 

(NALANS)  

ტრაპიზონი (თურქეთი) 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

ქართულ ენაზე პირველი ლექსიკონის შედგენა და ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული 

ტერმინოლოგიის  შემოღებაც  XI საუკუნის ქართველი მთარგმნელის, ეფრემ მცირის, სახელს 

უკავშირდება. ტერმინი „ლექსიკონიც“  პირველად სწორედ  მის მიერ თარგმნილი ეგზეგეტიკური 

კრებულებისათვის დაწერილ წინასიტყვაობებში დასტურდება. იქვე მოცემულია  ქართულში, 

როგორც ჩანს, ახალშემოსული  ამ ბერძნული სიტყვის განმარტებაც: „ლექსიკონნი, რომელ არიან 
ღრმათა წიგნურთა სიტყუათა ანბანსა ზედა განწყობილი სიტყუანი“.  

პირველი ქართული ლექსიკონი სპეციალური დანიშნულების ლექსიკონია. ის 

წარმოადგენს  ფსალმუნის ძნელად გასაგებ სიტყვათა და გამოთქმათა განმატებას. მთარგმნელმა, 

ეფრემ მცირემ,  მის მიერვე თარგმნილი ვრცელი ეგზეგეტიკური თხზულებიდან „თარგმანებაჲ 

ფსალმუნათაჲ“  ამოკრიბა და ანბანის რიგზე დაალაგა განმარტებანი, „რომელნიც ადგილ-ადგილ 

მიმოფანტულ არს წიგნსა ამას შინა და ძნელად საპოვნელად“. ლექსიკონი ჩართულია 

მთარგმნელის ვრცელ წინასიტყვაობაში, სადაც სხვა საყურადღებო საკითხებთან ერთად საუბარია 

ლექსიკონის  დანიშნულებასა და მისი მოხმარების წესზეც. 
ლექსიკონში  მოცემულია  100-მდე ერთეულის სახისმეტყველებითი (სიმბოლურ-

ალეგორიული) განმარტება.  მას პრაქტიკული დანიშნულება  აქვს –  საჭიროების დროს 

მსურველმა ადვილად შეძლოს საძიებელი სიტყვის ან ფრაზის  განმარტების პოვნა.  სალექსიკონო 

ერთეულების  განმარტება, რა თქმა უნდა, ძირითადად  ბიზანტიელ  კომენტატორთა  ნააზრევს  

ემყარება,  ზოგჯერ ლექსიკონში მოცემული განმარტება პირდაპირ არის ამოღებული 

ეგზეგეტიკური თხზულების ტექსტიდან, მაგრამ  ზოგიერთი განმატება  თვით მთარგმნელს, 

ეფრემ მცირეს,  ეკუთვნის. ამას მოწმობს განმარტება ქრისტე სიტყვისა, რაც არსებითად 

წარმოადგენს მსჯელობას ამ  სიტყვის ეტიმოლოგიის შესახებ.  

ძველ ქართველ მთარგმნელებს და, მათ შორის ეფრემ მცირესაც, ლექსიკოლოგიური და 

ლექსიკოგრაფიული ინტერესები პირველი ლექსიკონის შედგენამდეც გაუმჟღავნებით ნათარგმნი 

თხზულების ტექსტში ჩართული  მოკლე გლოსების (“სიტყუადართულების“), თუ ტექსტის გარეთ 

გატანილი, ხელნაწერის აშიებზე მიწერილი  უფრო ვრცელი განმარტებების  („შეისწავეების“)  
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სახით.  ნაშრომში განხილულია ძველ ქართველ მთარგმნელთა ამ ტიპის  განმარტებანი, 

მოცემულია მათი სტრუქტურული და ფუნქციური ანალიზი და  შეფასებულია მათი მნიშვნელობა 

ქართული ლექსიკოგრაფიის ისტორიისთვის. 
http://conference.nalans.com/Conference%20Schedule_100520181717.pdf 

2 

დარეჯან  თვალთვაძე 

ი. გველესიანი 

The usage of digital resources in 

teaching and researching(On the 

example of the university 

projects) 

დიგიტალური რესურსების 

გამოყენება სწავლებასა და 

კვლევაში (საუნივერსიტეტო 

პროექტების მაგალითზე) 

 

25th – 26 მაისი , 2018 

12th International Scientific 

ConferenceSOCIETY. 

INTEGRATION. EDUCATION. 

რეზეკნე ( ლატვია) 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

ფორუმის  მასალები გამოქვეყნებულია: 

http://conferences.rta.lv/index.php/SIE/SIE2018/index 

http://www.rta.lv/news/1146/ 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 
ლელა ციხელაშვილი 

 

The Issue of Translation of the 

Greek Nouns with Article in the 

First Georgian Grammatical 

Treatise of the 11th – 12th 

Centuries  

(ბერძნულ არტიკლიან 

სახელთა ქართულად 

თარგმნის საკითხი XI-XII 

საუკუნეების პირველ 

ქართულ გრამატიკულ 

ტრაქტატში, (გვ. 377 – 380) 

http://er.nau.edu.ua:8080/handle

/NAU/33301  

2018 წ. 20-21 აპრილი, 

საერთაშორისო კონფერენცია: 

ზოგადი და სპეციალური 

თარგმანი: თეორია, 

მეთოდები, პრაქტიკა 

(International Conference: 

General and Specialist 

Translation / Interpretation: 

Theory, Methods, Practice), 

ეროვნული საავიაციო 

უნივერსიტეტი, კიევი, 

უკრაინა (დაუსწრებელი 

მონაწილეობა) 

2 
ლელა ციხელაშვილი 

 

Revisiting Greenberg: Articles 

and the Development of Case 

Markers in Early Georgian 

(გრინბერგის კვალდაკვალ: 

არტიკლი და ბრუნვის 

ნიშნების ჩამოყალიბება 

2018 წ. 3-5 სექტემბერი, მე-8 

საერთაშორისო კონფერენცია: 

მსოფლიოს ენების სინტაქსი 

(Syntax of the World`s 

Languages (SWL 8)), ინალკო, 

პარიზი, საფრანგეთი 

http://conferences.rta.lv/index.php/SIE/SIE2018/index
http://www.rta.lv/news/1146/
http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/33301
http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/33301
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უძველეს ქართულში, გვ. 240) 

https://swl8.sciencesconf.org/ 

 

3 
ლელა ციხელაშვილი 

 

Greek Syntactic and 

Morphological Calques in Old 

Georgian 

(ბერძნულის სინტაქსური და 

მორფოლოგიური კალკები 

ძველ ქართულ ენაში) 

https://carnetshtl.hypotheses.org

/2996  

http://htl.linguist.univ-paris-

diderot.fr/actualites 

 

2018 წ. 15 ნოემბერი, 

ვორკშოპი „ბერძნულის 

გაფართოებული გრამატიკა“ 

(“Greek Extended Grammar”), 

ლინგვისტურ თეორიათა 

ისტორიის ლაბორატორია 

(HTL),  პარიზის დიდროს 

უნივერსიტეტი, პარიზი, 

საფრანგეთი 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დროდა ადგილი 

1 ნინო შარაშენიძე 

მოდალური ნაწილაკების 

მორფოლოგიზაცია 

ქართველურ ენებში 

 

მე-18 საერთაშორისო 

კონფერენცია მორფოლოგიაში 

(The 

18thInternationalMorphologyMe

eting (IMM-18). 2018 წლის 10-

13 მაისი, უნგრეთი, 

ბუდაპეშტი, 

http://www.nytud.hu/imm18/pr

ogram11.html 

2 S. Daraselia& N. Sharashenidze 

Corpus Analysis of Modal verb 

unda in Georgian 

უნდა მოდალური ზმნის 

კორპუსული ანალიზი  

 

9th Inter-Varietal Applied Corpus 

Studies (IVACS), International 

Biennial Conference 2018, 

Malta, 13-15 

June,https://www.um.edu.mt/__

data/assets/pdf_file/0008/353618/

IVACS2018_ProgrammeAndAbs

tracts.pdf 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 „უნდა“ ფორმის მოდალური სემანტიკის განვითარება 

 გრამატიკალიზაცია ქართულში ახალი სისტემის ჩამოყალიბების საფუძველი გახდა - 

მოდალობის კატეგორიის სისტემური გამოხატვა  მჭიდროდ უკავშირდება გრამატიკალიზაციის 

პროცესს. ძველ ქართულში მოდალური სემანტიკა მხოლოდ სპეციალური ზმნების გამოყენების 

https://swl8.sciencesconf.org/
https://carnetshtl.hypotheses.org/2996
https://carnetshtl.hypotheses.org/2996
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/actualites
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/actualites
http://www.nytud.hu/imm18/program11.html
http://www.nytud.hu/imm18/program11.html
https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0008/353618/IVACS2018_ProgrammeAndAbstracts.pdf
https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0008/353618/IVACS2018_ProgrammeAndAbstracts.pdf
https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0008/353618/IVACS2018_ProgrammeAndAbstracts.pdf
https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0008/353618/IVACS2018_ProgrammeAndAbstracts.pdf
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საშუალებით იყო შესაძლებელი (ჯერ არს, უჴმს, ეგების, ძალ-უცს...). დაახლოებით XIV – XV 

საუკუნეებიდან ენაში დიდი ძვრები შეინიშნება და ეს უკავშირდება გარკვეულ ფორმათა 

სისტემურ ცვლილებებს. ამ ფორმათაგან ყველაზე დიდი ცვლილება სწორედ „ნდომა“ ზმნას 

შეეხო. მისი ფორმობრივი და ფუნქციური ცვლილებები, ამ ფორმასთან დაკავშირებული 

გრამატიკალიზაციის არაერთი მოვლენა გახდა საფუძველი მოდალობის კატეგორიის 

ჩამოყალიბებისა. მოდალობის კატეგორიის შესწავლა გრამატიკალიზაციის მოვლენის შესწავლის 

გარეშე ვერ მოხდება, რადგან ამ სისტემურმა ცვლილებამ არაერთი ფორმისა და ახალი სემანტიკის 

განვითარება გამოიწვია.  

 გრამატიკალიზაციის პროცესის კვლევა არა მხოლოდ ფორმის ცვლილების ანალიზს 

მოიცავს, არამედ იმ სემანტიკური ცვლილებების ახსნასაც ითხოვს, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა 

ენაში. ამ მხრივ, უნდა ფორმის სემანტიკური ცვლილება მეტად თავისებურ სურათს გვიჩვენებს. 

გრამატიკალიზაციისათვის ცნობილია სემანტიკური მახასიათებლების გაქრობის ან დაკარგვის 

შემთხვევები, მაგრამ „ნდომა“ ფორმის ანალიზი საშუალებას იძლევა ვიმსჯელოთ ფორმის ახალი 

სემანტიკით დატვირთვის შესახებაც (სემანტიკური სიჭარბე). „ნდომა/წადილის“ ამოსავალი 

სემანტიკა ქართულში გახდა საფუძველი მეტად მრავალფეროვანი მოდალური შინაარსისა. ამ 

ფორმას დაუკავშირდა არაერთი მოდალური სემანტიკა. ის, რაც სხვა ენებში რამდენიმე 

მოდალური ფორმით გადმოიცემა (must, haveto, should), ქართულში “უნდა” მოდალური ფორმით 

გამოიხატება. ეს აშკარად ავლენს ამ ფორმის სემანტიკურ სისავსეს (სიჭარბეს). ამდენად, დგება 

საკითხი ამ სემანტიკური მრავალფეროვნებიდან რომელი სემანტიკა შეიძლება ჩაითვალოს 

ამოსავლად გრამატიკალიზაციის პროცესის საწყისი ეტაპისათვის და რომელი სემანტიკა 

ვითარდება შემდგომ, რომელია ძირითადი და რომელი - განვითარებული?  

 გრამატიკული პროცესის პარალელურად სემანტიკური ცვლილება ამგვარად შეიძლება 

წარმოვიდგინოთ: „ნდომა“ ზმნური ფორმის გრამატიკალიზაციის პროცესის ანალიზმა აჩვენა, რომ 

პირველი სემანტიკური გადაწევა უკავშირდება არა მესამე პირის ფორმას, არამედ მეორე პირის 

გამომხატველ „გინა / გინდა“ ფორმას. „ნდომა“ ზმნის გრამატიკალიზაციის პირველ საფეხურად 

ვლინდება თავისუფალი არჩევანის (არჩევითობის) და განურჩევლობის სემანტიკა. 

დეკატეგორიზებული„უნდა“ ფორმაც ანალოგიურად ამ სემანტიკას ავლენს, თუმცა შემდგომ მასში 

პარალელურად იკვეთება ახალი სემანტიკა: ესაა დებიტივის, ვალდებულების, დეონტური 

მოდალობისა და ეპისტემური აუცილებლობის ძირითადი სემანტიკა, რომელიც თავისთავად 

არაერთ სხვა სუბსემანტიკურ გაგებას  გვაძლევს.    

საკვანძო სიტყვები: გრამატიკალიზაცია, მოდალური სემანტიკა, მოდალური ფორმა 
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3 ნინო შარაშენიძე 

Tense, Aspect and Modality in 

Georgian (Analysis of KaWac 

Corpus Collocations of unda 

Modal Form), s. 

დრო, ასპექტი და მოდალობა 

ქართულში 

Computational Approaches to 

Morphologically Rich Languages 

(CAMRL2018), 3rd July 2018, 

University of Leeds, 

https://easychair.org/cfp/CAMRL

2018 

 

4 ნინო შარაშენიძე 

TheCategoryofModalityand its 

Reflection in Lexicology 

მოდალობის კატეგორია და 

მისი ასახვა ლექსიკოლოგიაში 

18thEuralex International 

Congress, Lexicography in global 

context, 17-21 July 2018, 

Ljublijana, Slovenia, 

http://euralex2018.cjvt.si/wp-

content/uploads/sites/6/2018/07/

Euralex-programme-v13-2018-

07-18.pdf 

 

5 ნინო შარაშენიძე 

The Development of Modal 

Meaning - Georgian unda,(CESS 

– CentralEurasianStudiesSociety 

მოდალური სემანტიკის 

განვითარება ქართულში - 

უნდა 

 

19thAnnualConference. USA, 

Pittsburgh, University of 

Pittsburgh, 25-28 October, 2018,  

https://www.centraleurasia.org/ ; 

https://www.centraleurasia.org/c

onferences/annual/ ; Lan 1 

Caucasian Linguistics - 

https://nomadit.co.uk/cess/cess20

18/conferencesuite.php/panels/6

917 ). 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ქეთევან მარგიანი 

ნინო ჭუმბურიძე 

Town Speech: Oral Speech Pat-

terns with Affirmative and 

Negative Forms (ქალაქური 

მეტყველება: ზე-

პირმეტყველების მოდელები 

დადებითი და უარყოფითი 

ფორმებით) 

13-15. 12.2018 

ლეიდენის უნივერსიტეტი, 

ნიდერლანდების სამეფო 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

მოხსენების პრეზენტაციის ფაილი აიტვირთება შემდეგ მისამართზე:https://www.universiteitleiden.-

https://easychair.org/cfp/CAMRL2018
https://easychair.org/cfp/CAMRL2018
http://euralex2018.cjvt.si/wp-content/uploads/sites/6/2018/07/Euralex-programme-v13-2018-07-18.pdf
http://euralex2018.cjvt.si/wp-content/uploads/sites/6/2018/07/Euralex-programme-v13-2018-07-18.pdf
http://euralex2018.cjvt.si/wp-content/uploads/sites/6/2018/07/Euralex-programme-v13-2018-07-18.pdf
http://euralex2018.cjvt.si/wp-content/uploads/sites/6/2018/07/Euralex-programme-v13-2018-07-18.pdf
https://www.centraleurasia.org/
https://www.centraleurasia.org/conferences/annual/
https://www.centraleurasia.org/conferences/annual/
https://nomadit.co.uk/cess/cess2018/conferencesuite.php/panels/6917
https://nomadit.co.uk/cess/cess2018/conferencesuite.php/panels/6917
https://nomadit.co.uk/cess/cess2018/conferencesuite.php/panels/6917
https://www.universiteitleiden.nl/en/events/12/globalising-sociolinguistics-glosoc2
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nl/en/events//12/globalising-sociolinguistics-glosoc2 

2 

რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ქეთევან მარგიანი 

 

Conditional-Resultative 

Hypotactic Constructions from 

the Viewpoint of Evidentiality 

On the basis of the Empirical 

Materials of the Kartvelian Lan-

guages 

პირობით-შედეგობითი 

ჰიპოტაქსური კონსტრუქცია 

ევიდენციალობის 

თვალსაზრისით 

ქართველური ენების 

ემპირიულ მასალებში 

18-19.10. 2018 

ლუბლინის იოანე პავლე II-ის 

კათოლიკური უნივერსიტეტი, 

პოლონეთი 

პირობით-შედეგობითი ჰიპოტაქსური კონსტრუქცია ორი -  მთავარი და დამოკიდებული - კომპო-

ნენტისაგან შედგება; მათგან პირობა დამოკიდებულ წინადადებაშია მოცემული, რომლის  პრე-

დიკატი მოქმედებას წარმოგვიდგენს როგორც აუცილებელ პირობას მეორე მოქმედების შესასრუ-

ლებად. პირობას ახლავს შედეგი, რომელიც საანალიზო კონსტრუქციაში მთავარ წინადადებაშია 

მოცემული და გვიჩვენებს, რომ ზმნით აღნიშნული მოქმედება მოხდება, თუ შესაბამისი პირობა 

იქნება შესრულებული (ა. შანიძე). ამგვარი ჰიპოტაქსური კონსტრუქცია ფონურ ცოდნას ემყარება, 

რადგან პირობით-შედეგობითი მოქმედებებით გადმოცემული შინაარსი ლოგიკურ ურთიერთო-

ბას გულისხმობს. ასეთ პირობებში ჩნდება კითხვები:  ა.როგორია ეს კონსტრუქციები ევიდენცია-

ლობის თვალსაზრისით? ბ. მთავარ და დამოკიდებულ კომპონენტებს შორის ნებისმიერი სახის 

ლოგიკური ურთიერთობა აღიქმება თუ არა ინფორმაციისისეთ წყაროდ, რომ  შექმნას ევიდენცი-

ალობის საფუძველი? ემპირიული მასალის ანალიზის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ: ჰიპო-

ტაქსური კონსტრუქციები, რომლებშიც პირობით-შედეგობით კილოთა ლოგიკური კავშირის სა-

ფუძველზე გამოტანილია დასკვნა ან ვარაუდი, რომელიც ემყარება მთქმელის ფონურ ცოდნას/-

გამოცდილებას (და არა პერცეფციულ ფაქტებს), ევიდენციალურია.ჰიპოტაქსური 

კონსტრუქციები, რომლებშიც პირობით-შედეგობით კილოთა ლოგიკური კავშირის საფუძველზე 

არაა გამოხატული ზემოთქმული ნიაუნსები და მხოლოდ გარკვეული ფაქტი, შედეგი ან 

მოწოდებაა წარმოდგენილი, არაევიდენციალურია.  მოხსენებაში განვიხილავთ ასევე სხვა 

ქართველური ენების  მონაცემებს და  სრულად წარმოვაჩენთ ქართველურ ენათა ტიპოლოგიას ამ 

კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით.   

3 

რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ქეთევან მარგიანი 

 

On the Relation between Verbal 

Evidentiality and Epistemic Mo-

dality in the Kartvelian Langua-

ges 

ზმნური ევიდენციალობისა 

და ეპისტემიკური 

მოდალობის 

ურთიერთმიმართებისათვის 

ქართველურ ენებში 

19-22.09. 2018 

მადრიდის კომპლუტენზეს 

უნივერსიტეტი, 

ესპანეთი 

ევიდენციალობა გულისხმობს მთქმელის მიერ ინფორმაციის წყაროზე მითითებას, ეპისტემიკური 
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მოდალობა კი–მთქმელის მიერ ინფორმაციის სანდოობის შეფასებას. ქართველური ენები მოიცავს 

ოთხ ენას: სალიტერატუროქართულს და უმწერლობო ენებს –მეგრულს, ლაზურსა და სვანუ-

რს.უმწერლობო ენები ხშირად მორფოლოგიურად ისეთ ნიუანსებსაც გამოხატავენ, რომლებიც 

სალიტერატურო ენაში მხოლოდ  აღწერითია. ევიდენციალობა ყველა ქართველურ ენაში ზმნური 

კატეგორიაა. უღლების პარადიგმაში ორი ევიდენციალური მწკრივი:ევიდენციალური პერფექტი I 

დაევიდენციალური პერფექტი II  საერთოა ყველა ქართველური ენისთვის; უმწერლობო ენებმა ამ-

ათ გარდა დამატებით განივითარეს როგორც პერფექტული, ასევე იმპერფექტული ევიდენციალ-

ური მწკრივები. ყველა ეს ზმნა კონტექსტისა და დამხმარე ლექსემების გარეშე მიუთითებს ინ-

ფორმაციის გარე წყაროზე (ვერბალობა, ინფერენცია). ეს ევიდენციალური ფორმები არამოდალი-

ზებულია. მათთვის უცხოა ეპისტემიკურობა. ისინი მხოლოდ სანდოობის შეფასების გარეშე მიუ-

თითებენ ინფორმაციის წყაროზე: ვერბალური წყაროს შემთხვევაში საქმე გვაქვს კვოტატივთან, ინ-

ფერენციულის დროს კი–ინფერენტივთან, ვინაიდან ლოგიკურ დასკვნას უშუალოდ კვალის 

მიხედვით აკეთებს მთქმელი. უმწერლობო ქართველურ ენებში დასტურდება მოდალიზებული 

ევიდენციალური მწკრივები, რომლებიც ეპისტემიკურ მოდალობას გამოხატავენ. ამ მხრივ საინ-

ტერესოა სვანური და მეგრული ენების მონაცემები. სვანურში გვხვდება ხუთი ასეთი მწკრივი, ხო-

ლო მეგრულში ორი.იხ. ევიდენციალურ-ეპისტემიკური მწკრივები პირობითი სახელწოდებებითა 

და სათანადო მაგალითებით: ზემოჩამოთვლილი ზმნებისმნიშვნელობა კონკლუზიურია, ვინა-

იდან გამოხატავენ არა კვალის მიხედვით, არამედ მთქმელის ლოგიკით, ფონური ცოდნის სა-

ფუძველზე გამოტანილ დასკვნას; ამიტომაც მათი მიშვნელობა უფრო მეტადაა დაშორებული 

„იდეალურ ცოდნას“.ამრიგად, ქართველურ ენებშიგვაქვს ორი ტიპის ზმნური ევიდენციალობა: 

არამოდალიზებული– ყველა ქართველურ ენაში და მოდალიზებული, ეპისტემიკური – მხოლოდ 

უმწერლობო ენებში. 

4 

რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ქეთევან მარგიანი 

 

The Principles of Compiling „G-

eorgian-Megrelian-Laz-Svan-En-

glish Dictionary“ and Future Pe-

rspectives 

„ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-

სვანურ-ინგლისური 

ლექციკონის“ შედგენის 

პრინციპები და სამომავლო 

პერსპექტივები 

24-25.05.2018 

ვერონის უნივერსიტეტი 

იტალია 

 „ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-სვანურ-ინგლისური ლექსიკონი“ ლექსიკონი თარგმნითია; მასში გა-

ერთიანებულია ქართულის, მეგრულის, ლაზურისა და სვანურის მონაცემები შესაბამისი ინგ-

ლისური თარგმანით. ანბანთრიგზე მასალის დალაგებისა და ორგანიზებისას გამოყენებული მე-

თოდების საშუალებით წარმოჩენილია როგორც ქართველურ  ენათა გენეტური ერთიანობა, ასევე 

სხვა ენათა გავლენის კვალი მათზე. დესკრიფციულიმეთოდის საშუალებით აღიწერა ქართული 

სალიტერატურო ენის მასალა;გამორიცხვის მეთოდით გამოირიცხა თანამედროვე საყოფაცხოვ-

რებო ტექნიკის, საგანმანათლებლო დაწესებულებების და მისთანათა აღმნიშვნელი ლექსიკური 

ერთეულები; შერჩევისმეთოდით, ქართულ ინდექსთან შესაბამისობით, განისაზღვრა უმწერლობო 

ქართველური ენების - მეგრულის, ლაზურისა და სვანურის ცალკეული კილოებისა და  კილოკა-

ვების მონაცემები.შედარება-შეპირისპირების მეთოდით ერთმანეთს შეუდარდა თითოეული ქარ-

თველური ენის ცალ-ცალკე დამუშავებული მასალა და შემდგომ გაერთიანდა, რის შედეგადაც 
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ლექსიკონში თავი მოიყარა ქართველურ ენათა ძირეულმა ლექსიკურმა ფონდმა და ნასესხებმა 

ლექსიკამ.ელიციტაციის– ინფორმატორთა სპეციალური გამოკითხვის მეთოდით მოხდა სალექსი-

კონო მასალის ვერიფიცირება. სალექსიკონო ერთეულად წარმოდგენილია სახელი, ზმნა და 

ფორმაუცვლელი მეტყველების ნაწილები. სახელი დგას სახელობით ბრუნვაში, ზმნა მოცემულია 

საწყისის ფორმით (ინგლისურში ინფინიტივით), აწმყოს/მყოფადის პირიან ფორმასთან ერთად. 

ლექსიკონის შედგენისას გამოყენებულია ყველა საჭირო ბეჭდური თუ ელექტრონული რესურსი 

(წყაროების სია სრულად, შედგენის პრინციპები ვრცლად მოცემულია ლექსიკონის შესავალში).  

მოხსენებაში საუბარი იყოლექსიკონის სამომავლო პერსპექტივაზეც, რადგან ეს ლექსიკონიმზა 

მასალააელექტრონულ რესურსად ქცევისთვის.ელექტრონული ფორმატისლექსიკონი 

იქნება:მუდმივადგანახლებადი;რედაქტირებადი;გაფართოებული საძიებო სისტემით, რათა 

ხუთიდან ნებისმიერი ერთ-ერთი ენის საშუალებით განხორციელდეს ძიება;სრულყოფილი უმ-

წერლობო ქართველური ენების  ყველა დიალექტის  მონაცემით. 

5 

ნინო ჭუმბურიძე 

მაია ლომია 

რამაზ ქურდაძე 

The Nominal Models Expressing 

Absence-Negation in the Litera-

ry Georgian and the Role of Tr-

anslation in their Differentiation 

ქართულ სალიტერატურო 

ენაში უარყოფა-უქონლობის 

გამოხატვის სახელური 

მოდელები და თარგმანის 

როლი მათი დიფერენცირების 

საკითხში 

20-21.04.2018 

კიევის საავიაციო 

უნივერსიტეტი, უკრაინა 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

მოხსენება დაბეჭდილია სამეცნიერო ფორუმის კრებულში; იხ. ბმული: 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/сборник НАУ 2018.pdf 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ქეთევან მარგიანი 

ნინო ჭუმბურიძე 

Town Speech: Oral Speech Pat-

terns with Affirmative and 

Negative Forms  

(ქალაქური მეტყველება: ზე-

პირმეტყველების მოდელები 

დადებითი და უარყოფითი 

ფორმებით) 

13-15. 12. 2018 

ლეიდენის უნივერსიტეტი, 

ნიდერლანდების სამეფო 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

მოხსენების პრეზენტაციის ფაილი აიტვირთება შემდეგ მისამართზე: https://www.universiteitleid-

en.nl/en/events//12/globalising-sociolinguistics-glosoc2 

2 

რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ქეთევან მარგიანი 

Conditional-Resultative 

Hypotactic Constructions from 

the Viewpoint of Evidentiality 

18-19.10. 2018 

ლუბლინის იოანე პავლე II-ის 

კათოლიკური უნივერსიტეტი, 
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 On the basis of the Empirical 

Materials of the Kartvelian Lan-

guages 

პირობით-შედეგობითი 

ჰიპოტაქსური კონსტრუქცია 

ევიდენციალობის 

თვალსაზრისით 

ქართველური ენების 

ემპირიულ მასალებში 

პოლონეთი 

პირობით-შედეგობითი ჰიპოტაქსური კონსტრუქცია ორი -  მთავარი და დამოკიდებული - კომპო-

ნენტისაგან შედგება; მათგან პირობა დამოკიდებულ წინადადებაშია მოცემული, რომლის  პრე-

დიკატი მოქმედებას წარმოგვიდგენს როგორც აუცილებელ პირობას მეორე მოქმედების შესასრუ-

ლებად. პირობას ახლავს შედეგი, რომელიც საანალიზო კონსტრუქციაში მთავარ წინადადებაშია 

მოცემული და გვიჩვენებს, რომ ზმნით აღნიშნული მოქმედება მოხდება, თუ შესაბამისი პირობა 

იქნება შესრულებული (ა. შანიძე). ამგვარი ჰიპოტაქსური კონსტრუქცია ფონურ ცოდნას ემყარება, 

რადგან პირობით-შედეგობითი მოქმედებებით გადმოცემული შინაარსი ლოგიკურ ურთიერთო-

ბას გულისხმობს. ასეთ პირობებში ჩნდება კითხვები:  ა. როგორია ეს კონსტრუქციები ევიდენცია-

ლობის თვალსაზრისით? ბ. მთავარ და დამოკიდებულ კომპონენტებს შორის ნებისმიერი სახის 

ლოგიკური ურთიერთობა აღიქმება თუ არა ინფორმაციის ისეთ წყაროდ, რომ  შექმნას ევიდენცი-

ალობის საფუძველი? ემპირიული მასალის ანალიზის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ: ჰიპო-

ტაქსური კონსტრუქციები, რომლებშიც პირობით-შედეგობით კილოთა ლოგიკური კავშირის სა-

ფუძველზე გამოტანილია დასკვნა ან ვარაუდი, რომელიც ემყარება მთქმელის ფონურ ცოდნას/-

გამოცდილებას (და არა პერცეფციულ ფაქტებს), ევიდენციალურია. ჰიპოტაქსური 

კონსტრუქციები, რომლებშიც პირობით-შედეგობით კილოთა ლოგიკური კავშირის საფუძველზე 

არაა გამოხატული ზემოთქმული ნიაუნსები და მხოლოდ გარკვეული ფაქტი, შედეგი ან 

მოწოდებაა წარმოდგენილი, არაევიდენციალურია.  მოხსენებაში განვიხილავთ ასევე სხვა 

ქართველური ენების  მონაცემებს და  სრულად წარმოვაჩენთ ქართველურ ენათა ტიპოლოგიას ამ 

კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით.   

3 

რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ქეთევან მარგიანი 

 

On the Relation between Verbal 

Evidentiality and Epistemic Mo-

dality in the Kartvelian Langua-

ges 

ზმნური ევიდენციალობისა 

და ეპისტემიკური 

მოდალობის 

ურთიერთმიმართებისათვის 

ქართველურ ენებში 

19-22.09. 2018 

მადრიდის კომპლუტენზეს 

უნივერსიტეტი, 

ესპანეთი 

ევიდენციალობა გულისხმობს მთქმელის მიერ ინფორმაციის წყაროზე მითითებას, ეპისტემიკური 

მოდალობა კი–მთქმელის მიერ ინფორმაციის სანდოობის შეფასებას. ქართველური ენები მოიცავს 

ოთხ ენას: სალიტერატუროქართულს და უმწერლობო ენებს –მეგრულს, ლაზურსა და სვანუ-

რს.უმწერლობო ენები ხშირად მორფოლოგიურად ისეთ ნიუანსებსაც გამოხატავენ, რომლებიც 

სალიტერატურო ენაში მხოლოდ  აღწერითია. ევიდენციალობა ყველა ქართველურ ენაში ზმნური 
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კატეგორიაა. უღლების პარადიგმაში ორი ევიდენციალური მწკრივი:ევიდენციალური პერფექტი I 

დაევიდენციალური პერფექტი II  საერთოა ყველა ქართველური ენისთვის; უმწერლობო ენებმა ამ-

ათ გარდა დამატებით განივითარეს როგორც პერფექტული, ასევე იმპერფექტული ევიდენციალ-

ური მწკრივები. ყველა ეს ზმნა კონტექსტისა და დამხმარე ლექსემების გარეშე მიუთითებს ინ-

ფორმაციის გარე წყაროზე (ვერბალობა, ინფერენცია). ეს ევიდენციალური ფორმები არამოდალი-

ზებულია. მათთვის უცხოა ეპისტემიკურობა. ისინი მხოლოდ სანდოობის შეფასების გარეშე მიუ-

თითებენ ინფორმაციის წყაროზე: ვერბალური წყაროს შემთხვევაში საქმე გვაქვს კვოტატივთან, ინ-

ფერენციულის დროს კი–ინფერენტივთან, ვინაიდან ლოგიკურ დასკვნას უშუალოდ კვალის 

მიხედვით აკეთებს მთქმელი. უმწერლობო ქართველურ ენებში დასტურდება მოდალიზებული 

ევიდენციალური მწკრივები, რომლებიც ეპისტემიკურ მოდალობას გამოხატავენ. ამ მხრივ საინ-

ტერესოა სვანური და მეგრული ენების მონაცემები. სვანურში გვხვდება ხუთი ასეთი მწკრივი, ხო-

ლო მეგრულში ორი.იხ. ევიდენციალურ-ეპისტემიკური მწკრივები პირობითი სახელწოდებებითა 

და სათანადო მაგალითებით: ზემოჩამოთვლილი ზმნების მნიშვნელობა კონკლუზიურია, ვინა-

იდან გამოხატავენ არა კვალის მიხედვით, არამედ მთქმელის ლოგიკით, ფონური ცოდნის სა-

ფუძველზე გამოტანილ დასკვნას;   ამიტომაც მათი მიშვნელობა უფრო მეტადაა დაშორებული 

„იდეალურ ცოდნას“. ამრიგად, ქართველურ ენებში გვაქვს ორი ტიპის ზმნური ევიდენციალობა: 

არამოდალიზებული– ყველა ქართველურ ენაში და მოდალიზებული, ეპისტემიკური – მხოლოდ 

უმწერლობო ენებში. 

4 

რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ქეთევან მარგიანი 

 

The Principles of Compiling „G-

eorgian-Megrelian-Laz-Svan-En-

glish Dictionary“ and Future Pe-

rspectives 

„ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-

სვანურ-ინგლისური 

ლექციკონის“ შედგენის 

პრინციპები და სამომავლო 

პერსპექტივები 

24-25.05.2018 

ვერონის უნივერსიტეტი 

იტალია 

 „ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-სვანურ-ინგლისური ლექსიკონი“ ლექსიკონი თარგმნითია; მასში გა-

ერთიანებულია ქართულის, მეგრულის, ლაზურისა და სვანურის მონაცემები შესაბამისი ინგ-

ლისური თარგმანით. ანბანთრიგზე მასალის დალაგებისა და ორგანიზებისას გამოყენებული მე-

თოდების საშუალებით წარმოჩენილია როგორც ქართველურ  ენათა გენეტური ერთიანობა, ასევე 

სხვა ენათა გავლენის კვალი მათზე. დესკრიფციული მეთოდის საშუალებით აღიწერა ქართული 

სალიტერატურო ენის მასალა; გამორიცხვის მეთოდით გამოირიცხა თანამედროვე საყოფაცხოვ-

რებო ტექნიკის, საგანმანათლებლო დაწესებულებების და მისთანათა აღმნიშვნელი ლექსიკური 

ერთეულები; შერჩევის მეთოდით, ქართულ ინდექსთან შესაბამისობით, განისაზღვრა უმწერ-

ლობო ქართველური ენების - მეგრულის, ლაზურისა და სვანურის ცალკეული კილოებისა და  კი-

ლოკავების მონაცემები. შედარება-შეპირისპირების მეთოდით ერთმანეთს შეუდარდა თითო-

ეული ქართველური ენის ცალ-ცალკე დამუშავებული მასალა და შემდგომ გაერთიანდა, რის 

შედეგადაც ლექსიკონში თავი მოიყარა ქართველურ ენათა ძირეულმა ლექსიკურმა ფონდმა და 

ნასესხებმა ლექსიკამ. ელიციტაციის – ინფორმატორთა სპეციალური გამოკითხვის მეთოდით მოხ-

და სალექსიკონო მასალის ვერიფიცირება. სალექსიკონო ერთეულად წარმოდგენილია სახელი, 

ზმნა და ფორმაუცვლელი მეტყველების ნაწილები. სახელი დგას სახელობით ბრუნვაში, ზმნა 
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მოცემულია საწყისის ფორმით (ინგლისურში ინფინიტივით), აწმყოს/მყოფადის პირიან ფორმას-

თან ერთად. ლექსიკონის შედგენისას გამოყენებულია ყველა საჭირო ბეჭდური თუ ელექტრო-

ნული რესურსი (წყაროების სია სრულად, შედგენის პრინციპები ვრცლად მოცემულია ლექ-

სიკონის შესავალში).  მოხსენებაში საუბარი იყო ლექსიკონის სამომავლო პერსპექტივაზეც, რადგან 

ეს ლექსიკონი მზა მასალაა ელექტრონულ რესურსად ქცევისთვის. ელექტრონული ფორმატის 

ლექსიკონი იქნება: მუდმივად განახლებადი; რედაქტირებადი; გაფართოებული საძიებო სისტემ-

ით, რათა ხუთიდან ნებისმიერი ერთ-ერთი ენის საშუალებით განხორციელდეს ძიება; სრულყო-

ფილი უმწერლობო ქართველური ენების  ყველა დიალექტის  მონაცემით. 

5 

ნინო ჭუმბურიძე 

მაია ლომია 

რამაზ ქურდაძე 

The Nominal Models Expressing 

Absence-Negation in the Litera-

ry Georgian and the Role of Tr-

anslation in their Differentiation 

ქართულ სალიტერატურო 

ენაში უარყოფა-უქონლობის 

გამოხატვის სახელური 

მოდელები და თარგმანის 

როლი მათი დიფერენცირების 

საკითხში 

20-21.04. 2018 

კიევის საავიაციო 

უნივერსიტეტი, უკრაინა 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

მოხსენება დაბეჭდილია სამეცნიერო ფორუმის კრებულში; იხ. ბმული: 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/сборник НАУ 2018.pdf 

6 

ქეთევან მარგიანი 

მაია ლომია 

The Functions of Evidential Per-

fect I in the Kartvelian Language 

and the Issue of theier Transla-

tion into English 

პირველი ევიდენციალური 

პერფექტის ფუნქციები 

ქართველურ ენბში და მათი 

თარგმანის საკითხი 

ინგლისურ ენაზე 

20-21.04.2018 

კიევის საავიაციო 

უნივერსიტეტი, უკრაინა 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

მოხსენება დაბეჭდილია სამეცნიერო ფორუმის კრებულში;  იხ. ბმული: 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/сборник НАУ2018.pdf 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ქეთევან მარგიანი 

ნინო ჭუმბურიძე 

Town Speech: Oral Speech Pat-

terns with Affirmative and 

Negative Forms (ქალაქური 

მეტყველება: ზე-

პირმეტყველების მოდელები 

13-15. 12. 2018 

ლეიდენის უნივერსიტეტი, 

ნიდერლანდების სამეფო 
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დადებითი და უარყოფითი 

ფორმებით) 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

მოხსენების პრეზენტაციის ფაილი აიტვირთება შემდეგ მისამართზე: https://www.universiteitleid-

en.nl/en/events//12/globalising-sociolinguistics-glosoc2 

2 

რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ქეთევან მარგიანი 

 

Conditional-Resultative 

Hypotactic Constructions from 

the Viewpoint of Evidentiality 

On the basis of the Empirical 

Materials of the Kartvelian Lan-

guages 

პირობით-შედეგობითი 

ჰიპოტაქსური კონსტრუქცია 

ევიდენციალობის 

თვალსაზრისით 

ქართველური ენების 

ემპირიულ მასალებში 

18-19.10. 2018 

ლუბლინის იოანე პავლე II-ის 

კათოლიკური უნივერსიტეტი, 

პოლონეთი 

პირობით-შედეგობითი ჰიპოტაქსური კონსტრუქცია ორი -  მთავარი და დამოკიდებული - კომპო-

ნენტისაგან შედგება; მათგან პირობა დამოკიდებულ წინადადებაშია მოცემული, რომლის  პრე-

დიკატი მოქმედებას წარმოგვიდგენს როგორც აუცილებელ პირობას მეორე მოქმედების შესასრუ-

ლებად. პირობას ახლავს შედეგი, რომელიც საანალიზო კონსტრუქციაში მთავარ წინადადებაშია 

მოცემული და გვიჩვენებს, რომ ზმნით აღნიშნული მოქმედება მოხდება, თუ შესაბამისი პირობა 

იქნება შესრულებული (ა. შანიძე). ამგვარი ჰიპოტაქსური კონსტრუქცია ფონურ ცოდნას ემყარება, 

რადგან პირობით-შედეგობითი მოქმედებებით გადმოცემული შინაარსი ლოგიკურ ურთიერთო-

ბას გულისხმობს. ასეთ პირობებში ჩნდება კითხვები:  ა. როგორია ეს კონსტრუქციები ევიდენცია-

ლობის თვალსაზრისით? ბ. მთავარ და დამოკიდებულ კომპონენტებს შორის ნებისმიერი სახის 

ლოგიკური ურთიერთობა აღიქმება თუ არა ინფორმაციის ისეთ წყაროდ, რომ  შექმნას ევიდენცი-

ალობის საფუძველი? ემპირიული მასალის ანალიზის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ: ჰიპო-

ტაქსური კონსტრუქციები, რომლებშიც პირობით-შედეგობით კილოთა ლოგიკური კავშირის სა-

ფუძველზე გამოტანილია დასკვნა ან ვარაუდი, რომელიც ემყარება მთქმელის ფონურ ცოდნას/-

გამოცდილებას (და არა პერცეფციულ ფაქტებს), ევიდენციალურია. ჰიპოტაქსური 

კონსტრუქციები, რომლებშიც პირობით-შედეგობით კილოთა ლოგიკური კავშირის საფუძველზე 

არაა გამოხატული ზემოთქმული ნიაუნსები და მხოლოდ გარკვეული ფაქტი, შედეგი ან 

მოწოდებაა წარმოდგენილი, არაევიდენციალურია.  მოხსენებაში განვიხილავთ ასევე სხვა 

ქართველური ენების  მონაცემებს და  სრულად წარმოვაჩენთ ქართველურ ენათა ტიპოლოგიას ამ 

კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით.   

3 

რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ქეთევან მარგიანი 

 

On the Relation between Verbal 

Evidentiality and Epistemic Mo-

dality in the Kartvelian Langua-

ges 

ზმნური ევიდენციალობისა 

19-22.09. 2018 

მადრიდის კომპლუტენზეს 

უნივერსიტეტი, 

ესპანეთი 
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და ეპისტემიკური 

მოდალობის 

ურთიერთმიმართებისათვის 

ქართველურ ენებში 

ევიდენციალობა გულისხმობს მთქმელის მიერ ინფორმაციის წყაროზე მითითებას, ეპისტემიკური 

მოდალობა კი–მთქმელის მიერ ინფორმაციის სანდოობის შეფასებას. ქართველური ენები მოიცავს 

ოთხ ენას: სალიტერატუროქართულს და უმწერლობო ენებს –მეგრულს, ლაზურსა და სვანუ-

რს.უმწერლობო ენები ხშირად მორფოლოგიურად ისეთ ნიუანსებსაც გამოხატავენ, რომლებიც 

სალიტერატურო ენაში მხოლოდ  აღწერითია. ევიდენციალობა ყველა ქართველურ ენაში ზმნური 

კატეგორიაა. უღლების პარადიგმაში ორი ევიდენციალური მწკრივი:ევიდენციალური პერფექტი I 

დაევიდენციალური პერფექტი II  საერთოა ყველა ქართველური ენისთვის; უმწერლობო ენებმა ამ-

ათ გარდა დამატებით განივითარეს როგორც პერფექტული, ასევე იმპერფექტული ევიდენციალ-

ური მწკრივები. ყველა ეს ზმნა კონტექსტისა და დამხმარე ლექსემების გარეშე მიუთითებს ინ-

ფორმაციის გარე წყაროზე (ვერბალობა, ინფერენცია). ეს ევიდენციალური ფორმები არამოდალი-

ზებულია. მათთვის უცხოა ეპისტემიკურობა. ისინი მხოლოდ სანდოობის შეფასების გარეშე მიუ-

თითებენ ინფორმაციის წყაროზე: ვერბალური წყაროს შემთხვევაში საქმე გვაქვს კვოტატივთან, ინ-

ფერენციულის დროს კი–ინფერენტივთან, ვინაიდან ლოგიკურ დასკვნას უშუალოდ კვალის 

მიხედვით აკეთებს მთქმელი. უმწერლობო ქართველურ ენებში დასტურდება მოდალიზებული 

ევიდენციალური მწკრივები, რომლებიც ეპისტემიკურ მოდალობას გამოხატავენ. ამ მხრივ საინ-

ტერესოა სვანური და მეგრული ენების მონაცემები. სვანურში გვხვდება ხუთი ასეთი მწკრივი, ხო-

ლო მეგრულში ორი.იხ. ევიდენციალურ-ეპისტემიკური მწკრივები პირობითი სახელწოდებებითა 

და სათანადო მაგალითებით: ზემოჩამოთვლილი ზმნების მნიშვნელობა კონკლუზიურია, ვინა-

იდან გამოხატავენ არა კვალის მიხედვით, არამედ მთქმელის ლოგიკით, ფონური ცოდნის სა-

ფუძველზე გამოტანილ დასკვნას;   ამიტომაც მათი მიშვნელობა უფრო მეტადაა დაშორებული 

„იდეალურ ცოდნას“. ამრიგად, ქართველურ ენებში გვაქვს ორი ტიპის ზმნური ევიდენციალობა: 

არამოდალიზებული– ყველა ქართველურ ენაში და მოდალიზებული, ეპისტემიკური – მხოლოდ 

უმწერლობო ენებში. 

4 

რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ქეთევან მარგიანი 

 

 

The Principles of Compiling „G-

eorgian-Megrelian-Laz-Svan-En-

glish Dictionary“ and Future Pe-

rspectives 

„ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-

სვანურ-ინგლისური 

ლექციკონის“ შედგენის 

პრინციპები და სამომავლო 

პერსპექტივები 

24-25.05.2018 

ვერონის უნივერსიტეტი 

იტალია 

 „ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-სვანურ-ინგლისური ლექსიკონი“ ლექსიკონი თარგმნითია; მასში გა-

ერთიანებულია ქართულის, მეგრულის, ლაზურისა და სვანურის მონაცემები შესაბამისი ინგ-

ლისური თარგმანით. ანბანთრიგზე მასალის დალაგებისა და ორგანიზებისას გამოყენებული მე-

თოდების საშუალებით წარმოჩენილია როგორც ქართველურ  ენათა გენეტური ერთიანობა, ასევე 

სხვა ენათა გავლენის კვალი მათზე. დესკრიფციული მეთოდის საშუალებით აღიწერა ქართული 
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სალიტერატურო ენის მასალა; გამორიცხვის მეთოდით გამოირიცხა თანამედროვე საყოფაცხოვ-

რებო ტექნიკის, საგანმანათლებლო დაწესებულებების და მისთანათა აღმნიშვნელი ლექსიკური 

ერთეულები; შერჩევის მეთოდით, ქართულ ინდექსთან შესაბამისობით, განისაზღვრა უმწერ-

ლობო ქართველური ენების - მეგრულის, ლაზურისა და სვანურის ცალკეული კილოებისა და  კი-

ლოკავების მონაცემები. შედარება-შეპირისპირების მეთოდით ერთმანეთს შეუდარდა თითო-

ეული ქართველური ენის ცალ-ცალკე დამუშავებული მასალა და შემდგომ გაერთიანდა, რის 

შედეგადაც ლექსიკონში თავი მოიყარა ქართველურ ენათა ძირეულმა ლექსიკურმა ფონდმა და 

ნასესხებმა ლექსიკამ. ელიციტაციის – ინფორმატორთა სპეციალური გამოკითხვის მეთოდით მოხ-

და სალექსიკონო მასალის ვერიფიცირება. სალექსიკონო ერთეულად წარმოდგენილია სახელი, 

ზმნა და ფორმაუცვლელი მეტყველების ნაწილები. სახელი დგას სახელობით ბრუნვაში, ზმნა 

მოცემულია საწყისის ფორმით (ინგლისურში ინფინიტივით), აწმყოს/მყოფადის პირიან ფორმას-

თან ერთად. ლექსიკონის შედგენისას გამოყენებულია ყველა საჭირო ბეჭდური თუ ელექტრო-

ნული რესურსი (წყაროების სია სრულად, შედგენის პრინციპები ვრცლად მოცემულია ლექ-

სიკონის შესავალში).  მოხსენებაში საუბარი იყო ლექსიკონის სამომავლო პერსპექტივაზეც, რადგან 

ეს ლექსიკონი მზა მასალაა ელექტრონულ რესურსად ქცევისთვის. ელექტრონული ფორმატის 

ლექსიკონი იქნება: მუდმივად განახლებადი; რედაქტირებადი; გაფართოებული საძიებო სისტემ-

ით, რათა ხუთიდან ნებისმიერი ერთ-ერთი ენის საშუალებით განხორციელდეს ძიება; სრულყო-

ფილი უმწერლობო ქართველური ენების  ყველა დიალექტის  მონაცემით. 

5 

ქეთევან მარგიანი 

იზა ჩანტლაძე 

The Nominal Models Expressing 

Absence-Negation in the Litera-

ry Georgian and the Role of Tr-

anslation in their Differentiation 

ქართულ-სვანურ-აფხაზურ 

და რუსულ ენათა 

კონტაქტებით გამოწვეული  

ლინგვისტური მოვლენები 

20-21.04. 2018 

კიევის საავიაციო 

უნივერსიტეტი, უკრაინა 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

მოხსენება დაბეჭდილია სამეცნიერო ფორუმის კრებულში; იხ. ბმული: 

http://www.iyalidnc.ru/news/kavkazskie-yazyki-genetiko-tipologicheskie-obshchnosti-i-arealnye-svyazi 

6 

ქეთევან მარგიანი 

იზა ჩანტლაძე 

Ареальные лингвистические 

явления в сванской речи 

Кодорских беженцев 

არეალური ლინგვისტური 

მოვ-ლენები კოდორელ 

დევნილთა სვანურ 

მეტყველებაში 

28-29 ივნისი, 2018, მაჰაჩყალა 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

მოხსენება დაბეჭდილია სამეცნიერო ფორუმის კრებულში;  იხ. ბმული: 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/сборник НАУ2018.pdf 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
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1 

 

ზექალაშვილი რუსუდან სემანტიზაციის სახეები ახალ 

ქართულ-გერმანულ 

ლექსიკონში 

 (Виды семантизации в новом 

грузинско-немецком словаре) 

 

2018 წლის 20-21 აპრილი, 

უკრაინა, კიევი, 

ნაციონალური საავიაციო 

უნივერსიტეტი 
11-я Международная 
конференция «Общий и 
специальный 
перевод/интерпретация: 
теория, методология, практика» 

 

2 

 

ზექალაშვილი რუსუდან Language Contacts and the 

Grammar System of the 

Georgian Language 

 

ენათა კონტაქტები და 

ქართული ენის გრამატიკული 

სისტემა 

 

2018 წლის 13-14 აპრილი, 

თურქეთი 

ერზურუმი, ათა თურქის 

უნივერსიტეტი, International 

Symposium on “Heidar Aliyev: 

on The Frame of Ideology of 

Multiculturalism and Tolerance. 

The 95th Anniversary of Birth of 

The Founder of Azerbaijan 

Haydar Aliyev: Haydar Aliyev 

and The Turkish World” 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

სიმპოზიუმი „გეიდარ 

ალიევი: 

მულტიკულტურალიზმის 

იდეოლოგია და 

ტოლერანტობა“, მიძღვნილი 

გეიდარ ალიევის, 

აზერბაიჯანის 

დამოუკიდებელი 

სახელმწიფოს შემქმნელის, 

დაბადებიდან 95-ე 

წლისთავისდამი 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

 

სალომე ომიაძე ლინგვოკულტურული 

კომპეტენციის მნიშვნელობის 

შესახებ მთარგმნელობითი 

საქმიანობისას 

(OntheImportanceofLinguocultu

ralCompetenceinTranslation) 

20-21 აპრილი, 2018 წელი 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

კახა გაბუნია, 

ქეთევან გოჩიტაშვილი 

Language policy aspects in Post-

Soviet Georgia 

23-24 მაისი, ვერონა, იტალია 
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ერნობრივი პოლიტიკის 

ასპექტები პოტსაბჭოთა 

საქართველოში 

2 კახა გაბუნია 

 

ქართულ ენაში მომზადების 

პროგრამის მიზნები და 

პერსპექტივები 

1-6 ოქტომბერი 

ულცინი, მონტენეგრო 

 

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

ანგარიშიწარმოდგენილიუნდაიყოსნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) დაელექტრონულივერსიის 

(CD-დისკი) სახით. 

ანგარიში, რომელიცარარისშედგენილიამდანართისმოთხოვნებისშესაბამისად, ექსპერტიზას 

(შეფასებას) არექვემდებარებადაშეფასებისშემაჯამე-

ბელდოკუმენტშიაღინიშნებაფორმულით“არშეფასდა”. 

 

სხვა მნიშვნელოვანი აქტივობანი 

 

1. რამაზ ქურდაძე:  

 

1. ლექცია ნორჩ ჰუმანიტართა სკოლაში: „თანამედროვე ქართული ჟარგონი“, 4 მაისი, 

2018. 

http://junior.tsu.edu.ge/ge/fa-hum/wy02nlntvuilx9zy/hwxtrfpaui6bknpbp/ 

2. ლექცია უცხოელებისათვის: “The Day of the Georgian language and Georgian script 

throughout centuries”, Crash course in writing Georgian Alphabet based on the samples of 

Georgian Manuscripts,  

II International Staff Week, Tbilisi State University, 21 May, 2018 

file:///C:/Users/Ramaz%20Kurdadze/Downloads/TSU_InternationalStaffWeek_Agenda_FINAL.pdf 

3. 29.10.18 – 19.12.18 წავიკითხე ქართული ენის 2 კურსი: ქართული დამწყებთათვის 

ბაკალავრიატის სტუდენტებისათის და ქართული ზმნა მაგისტრატურის 

სტუდენტებისათვის ლეიდენის უნივერისტეტში (ნიდერლანდების სამეფო) თსუ-სა 

და ლეიდენის უნივერსიტეტს შორის არსებული თანამშრომლობის ფარგლებში.  

4. თსუ, აკადემიური საბჭოს წვერი 2018 წლიდან. 

5. განათლების ხარიხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ქართული ფილოლოგიის 

უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს თავმჯდომარე 2018 წლიდან 

 

 

 

2. რუსუდან ზექალაშვილი: 

 

2018 წლის 11.06.2018 – 23.06.2018 

პროგრამა „ერაზმუს+“-ის სტიპენდია: საჯარო ლექციების ციკლის წაკითხვა; ქართული და 

კავკასიური ენების მეცნიერული შესწავლისა და სწავლების საკითხების შესახებ 

გამოცდილების გაზიარება 

http://junior.tsu.edu.ge/ge/fa-hum/wy02nlntvuilx9zy/hwxtrfpaui6bknpbp/
file:///C:/Users/Ramaz%20Kurdadze/Downloads/TSU_InternationalStaffWeek_Agenda_FINAL.pdf
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ფრიდრიხ შილერის იენის უნივერსიტეტის კავკასიოლოგიისა და სლავისტიკის ინსტიტუტი 

(პროფ. დიანა ფორკერის მიწვევით) 

 

ერაზმუს+ პროგრამით იენაში ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტში კავკასიოლოგიისა და 

სლავისტიკის ინსტიტუტში პროფ. დიანა ფორკერის მიწვევით 

ლექციები: 16 სთ. 

„ერაზმუს+“ პროგრამა მოიცავს  ქ. იენის უნივერსიტეტის კავკასიოლოგიის მიმართულების 

სტუდენტებისთვის პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარებას ქართულ ენაში, ლექციების 

წაკითხვას კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისთვის 

თემებზე, რომელთა მოსმენის სურვილი თავად გამოთქვეს: 
1. თანამედროვე ქართული ენის განვითარების ტენდენციები;  
2. ქართულ-გერმანული და გერმანულ-ქართული ლექსიკონები; 
3. ვებგვერდი: ქართული, როგორც უცხო ენა (geofl.ge) - სტრუქტურა და მიზნები 

(სახელმძღვანელოების, საკითხავი წიგნების, მოკლე გრამატიკის, ელექტრონული 

ლექსიკონის მიმოხილვა); 
4. ახალგაზრდული მეტყველების სპეციფიკა საქართველოში; 
5. თავაზიანობის სისტემის ლინგვისტური გამოხატვის სისტემა ქართულ ენაში; 
6. მიმართვა ქართულ ენაში; 
7. ქართული ენის სამეტყველო ეტიკეტი;   
8. ქართული ენისა და დიალექტების კორპუსები. 

 

ელექტრონული კურსები: 

 

პრაქტიკული სტილისტიკა და ენის ნორმალიზაცია (ელექტრონული კურსი ბაკალავრიატის 

სტუდენტებისათვის): 

http://e-learning.tsu.ge/enrol/index.php?id=1633 

თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენა (ცვლილებები და ნორმა) (ელექტრონული 

კურსი მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის):  

http://e-learning.tsu.ge/enrol/index.php?id=1634 

 

რედაქტორობა 

ჟუჟუნა ფეიქრიშვილი, ქართული ენის მორფოლოგია, თბილისი: ლოგოსი, 2018. 

 

ინგლისურ-ქართული სამედიცინო ლექსიკონი (შემდგენლები: მ. იობაშვილი, ტ. ლოლაძე და 

სხვ.); რედაქტორი სამედიცინო დარგში: პროფ. გ. გოგიჩაძე; იბეჭდება. 

 

 

http://e-learning.tsu.ge/enrol/index.php?id=1633
http://e-learning.tsu.ge/enrol/index.php?id=1634
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2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; ქართული ლიტერატურის ისტორიის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტი 

  

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

ხელმძღვანელი ე. ხინთიბიძე. 

მაკა ელბაქიძე, ნანა გონჯილაშვილი, ლელა ხაჩიძე, ნესტან სულავა. კახაბერ ლორია, თამარ 

პაიჭაძე, რუსუდან ნიშნიანიძე, ვლადიმერ მინაშვილი, ეკა ვარდოშვილი, ინგა მილორავა, 

თამარ შარაბიძე, ქეთევან სიხარულიძე, ელენე გოგიაშვილი, ხვთისო მამისიმედიშვილი 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

ინტერკულტურული სივრცე  -

რუსთაველი და ნიზამი. 

N FR17_109 

2017-2020 წწ. 

ივანე ამირხანაშვილი - 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი, 

ოქტაი ქაზუმოვი - 

ახალგაზრდა მეცნიერი, 

მაკა ელბაქიძე - ძირითადი 

შემსრულებელი 

ნანა გონჯილაშვილი - 

ძირითადი შემსრულებელი, 

ლია კარჭაშვილი - ძირითადი 

შემსრულებელი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

საგრანტო პროექტი – ინტერკულტურული სივრცე  - რუსთაველი და ნიზამი - 

ითვალისწინებს ქართული ლიტერატურის უმთავრესი ძეგლის – ვეფხისტყაოსნის – კვლევას 

შუასაუკუნეების აღმოსავლური მწერლობის კონტექსტში, კონკრეტულად, რუსთაველის 

თანადროული დიდი აღმოსავლელი პოეტის, ნიზამი განჯელის შემოქმედებასთან მიმართებაში. 

საკვლევი თემის მიზანია, წარმოაჩინოს ნიზამი განჯელისა და შოთა რუსთაველის შემოქმედების 

ძირეული პრობლემატიკა, მათი თანხვედრის ტიპოლოგიური არსი, მეორე მხრივ, ის ისტორიულ–

კულტურული თუ ლიტერატურულ–ესთეტიკური ფაქტორები, რაც, განაპირობებს მათ შორის 

განსხვავებას. პროექტის პირველ საანგარიშო პერიოდში პროექტის ძირითადმა მონაწილეებმა 

მოიძიეს მასალა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ, თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის 

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის და საქართველოს მეცნიერებათა  აკადემიის 

ბიბლიოთეკებში. მასზე დაყრდნობით შეადგინეს ბიბლიოგრაფია. აზერბაიჯანელმა 

პარტნიორებმა კი, საგრანტო პროექტის კონსულტანტის, აკად. ისა ჰაბიბეილის 

ხელმძღვანელობით გამოგზავნეს აზერბაიჯანის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ნიზამი განჯელის 

სახელობის აზერბაიჯანული ლიტერატურის ინსტიტუტსა და აზერბაიჯანის სხვა სამეცნიერო 

ცენტრებში მოპოვებული მასალის მიხედვით შედგენილი ბიბლიოგრაფია.  

პროექტის ძირითადი მონაწილეების მიერ განხორციელდა მოძიებული მასალის 

სისტემატიზება-კლასიფიკაცია შემდეგი თემატიკის მიხედვით: 1. რუსთაველისა და ნიზამის 

ფილოსოფიური პრობლემატიკა (ოქტაი ქაზუმოვი); 2. ეთიკური კონცეფცია (ნანა გონჯილაშვილი, 
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ლია კარიჭაშვილი); 3. ესთეტიკური კონცეფცია (ივანე ამირხანაშვილი, ირმა რატიანი); 4. 

კონვენციური მოტივები (მაკა ელბაქიძე); 5. სიყვარულის კონცეფცია (მაკა ელბაქიძე).  

მოპოვებული და დამუშავებული მასალა მიხედვით შედგა ბიბლიოგრაფია. 

პირველ საანგარიშო პერიოდში შეიქმნა ელექტრონული ბლოგი: „კულტურათაშორისი 

სივრცე - რუსთაველი და ნიზამი“, რომელზეც განლაგდა ძირითადი პერსონალის მიერ 

მოპოვებული მასალა და პროექტის მიმდინარეობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია.  

მეორე საანგარიშო პერიოდში, 2018 წლის 28 სექტემბერს მირზა ფათალი ახუნდოვის 

სახელობის აზერბაიჯანის კულტურის მუზეუმი და ცენტრში ჩატარდა მრგვალი მაგიდა  - 

„ინტერკულტურული სივრცე - ნიზამი და რუსთაველი“ - ქართველი და აზერბაიჯანელი 

მეცნიერების მონაწილეობით. 

პროექტის ფარგლებში 2018 წლის 30 ნოემბრიდან 2 დეკემბრამდე თბილისში ვიზიტად 

იმყოფებოდა პროექტის უცხოელი კონსულტანტი აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-

პრეზიდენტი, ნიზამი განჯელის სახელობის აზერბაიჯანული ლიტერატურის ინსტიტუტის 

დირექტორი, აკადემიკოსი ისა ჰაბიბეილი. ვიზიტის ფარგლებში შედგა გრანტის ძირითად 

მონაწილეებთან საკონსულტაციო შეხვედრა, ჩატარდა სამეცნიერო სესია, რომელზეც წაკითხულ 

იქნა კონსულტანტის მიერ პროექტის ფარგლებში დაწერილი სამეცნიერო სტატია. გრანტის 

ძირითადმა შემსრულებლებმა და კონსულტანტმა იმსჯელეს მომდევნო საანგარიშო პერიოდში 

განსახორციელებელი ამოცანების შესახებ. 

2018 წლის 10-16 დეკემბერს პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი, ივანე ამირხანაშვილი. 

ვიზიტის მიზანი იყო აზერბაიჯანელ კოლეგებთან (ნიზამი განჯელის სახელობის ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, ლიტერატურის მუზეუმი, აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემია)საკონსულტაციო 

შეხვედრების ჩატარება, აზერბაიჯანის სამეცნიერო ბიბლიოთეკებში პროექტის საკვლევი მასალის 

გარშემო სამეცნიერო ლიტერატურის გაცნობა. 

 თბილისში პროექტის მონაწილეთა მიერ განხორციელდა ბაქოში მოპოვებული მასალის 

სისტემატიზება-კლასიფიკაცია და მასზე, ასევე ქართულ სამეცნიერო ცენტრებში მოპოვებულ 

მასალაზე დაყრდნობით შეიქმნა პროექტით გათვალისწინებული სამეცნიერო ნარკვევების შავი 

ვარიანტები. 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

2 

ბოლშევიზმი და ქართული 

ლიტერატურა მეორე 

მსოფლიო ომის დაწყებიდან 

სკკპ მე–20 ყრილობამდე 

(1941–1956 წწ) 

N 217512  

2016-2019 

მაკა ელბაქიძე - სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი, 

მარიამ გიორგაშვილი - 

ახალგაზრდა მეცნიერი, 

ადა ნემსაძე - ძირითადი 

შემსრულებელი 

მანანა შამილიშვილი - 
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ძირითადი შემსრულებელი, 

ზოია ცხადაია - ძირითადი 

შემსრულებელი 

ნონა კუპრეიშვილი - 

ძირითადი შემსრულებელი 

მანანა კვატაია - ძირითადი 

შემსრულებელი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

პროექტი მიზნად ისახავს იმ პროცესების ანალიზსა და შეფასებას, რომლებიც განვითარდა მეორე 

მსოფლიო ომის დაწყებიდან სკკპ მე–20 ყრილობამდე (1956 წლის 14–25 თებერვალი). 

პროექტის  ამოცანებია:  

1. შსს არქივში დაცული უცნობი და ნაკლებად ცნობილი დოკუმენტური მასალების გამოვლენა; 

2. მოძიებული საარქივო მასალის სისტემატიზება–კლასიფიკაცია; 

3. საარქივო მასალაზე დაყრდნობით საკვლევი პერიოდის ლიტერატურული პროცესების 

სიღრმისეული ანალიზის ჩატარება და შედეგების  ფართო საზოგადოებისათვის სამეცნიერო 

კონფერენციის ჩატარების გზით გაცნობა.  

4. პროექტით მიღებული შედეგების წიგნად გამოცემა. 

 პროექტის განხორციელების შემთხვევაში პირველად გახდება შესაძლებელი ბოლშევიზმის 

ინტელექტუალური ტერორის სისტემური და დანაშაულებრივი მექანიზმის აღდგენა, ცალკეულ 

მწერალთან დაკავშირებული კონკრეტული გარემოებების, მათი ინტელექტუალური თუ 

პიროვნული თავისუფლების შეზღუდვისა თუ ხელყოფის აქამდე უცნობი დეტალების 

გამოვლენა, რაც მოგვცემს საკვლევი პერიოდის (1941–56 წწ) ქართული მწერლობის სრულიად 

ახლებური გააზრებისა და ინტერპრეტირების საშუალებას. 

საარქივო მასალაზე მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოიყოფა რამდენიმე  

ქრონოლოგიური ეტაპი და თემა, რაც გააადვილებს მოპოვებული მასალის სისტემატიზებას და 

სათანადო დასკვნების გამოტანას: 

 1. 1941–45 წწ – ე.წ. დიდი სამამულო ომის წლები;  

 2. 1945–53 წწ. – ნაციზმზე გამარჯვების მოპოვების შემდეგ საბჭოთა კავშირის იდეოლოგიური 

დიქტატისა და ერთპიროვნული მმართველობის  ბოლშევიკური იდეის განმტკიცების ხანა; 

 3. 1953-1956 წ. წ. – სტალინიზმის ეპოქის ბოლო წლები. 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 



5 
 

1 2 3 4 

1 

თანამედროვე 

რუსთველოლოგიური 

კვლევებით კომენტირებული 

„ვეფხისტყაოსანი“ 

 2015-2018 პროექტის ხელმძღვანელი 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

პროექტით გათვალისწინებული ფორმით განმარტებული ვეფხისტყაოსნის მთლიანი ტექსტი არის 

პირველი პუბლიკაცია პოემის მეცნიერული კომენტირებისა. არც ერთი დღემდე არსებული 

კომენტარი პოემისა არ არის მეცნიერული არგუმენტირების პრინციპით დაწერილი და 

გამოცემული. რა თქმა უნდა,  პოემის აქამდე არსებულ კომენტირებულ გამოცემათაგან ზოგიერთი 

მათგანი მეცნიერული კვლევის შედეგადაა შექმნილი, მაგრამ ისინი არ წარმოადგენენ 

თხზულების კომენტირებას მეცნიერული არგუმენტირებით, არ ახდენენ მეცნიერული კვლევის 

დემონსტრირებას (დებულების არგუმენტირებას წყაროების მიხედვით, საპირისპირო 

მოსაზრებების წარმოჩენას სათანადო სამეცნიერო ლიტერატურაზე მითითებით). რა არის 

პრივილეგია მეცნიერულად კომენტირებული ტექსტისა? იგი მეცნიერს, მკვლევარს აძლევს 

აუცილებელ ბაზისს შემდგომი სამეცნიერო კველვისათვის, ხოლო სტუდენტობას და მოსწავლე-

ახალგაზრდობას - საჭირო სტიმულს ანალიტიკური აზროვნებისათვის. იმ დონის 

ლიტერატურული თხზულების, როგორიც ვეფხისტყაოსანია, სწორედ ამგვარი მიწოდებაა საჭირო 

ახალგაზრდობისათვის. ასეთი თხზულების ანალიტიკური, მეცნიერული არგუმენტირების 

მეთოდით უნდა აღიზარდოს ერის მომავალი ინტელექტუალური ცვლა. ამავე დროს 

ვეფხისტყაოსნის მეცნიერული კომენტარების გაცნობა აუცილებელია უცხოელი 

მთარგმნელებისათვის. 

2. ამგვარად კომენტირებული „ვეფხისტყაოსანი“ წარმოაჩენს რუსთველოლოგიური მეცნიერების 

უახლეს მიღწევებს,  რომლებიც აქამდე გაბნეული იყო კონკრეტულ სტატიებსა და სამეცნიერო 

კონგრესების მასალებში და მხოლოდ საუნივერსიტეტო სწავლების საგნად იყო ქცეული. იგი  

მისცემს ქართველოლოგიას რუსთველის მსოფლმხედველობისა და შუასაუკუნეების აზროვნების 

კონტექსტში მისი ადგილის თაობაზე უახლესი მეცნიერული კონცეფციის ფარგლებში 

განმარტებული პოემის მთლიან ტექსტს. 

3. წინამდებარე პროექტის განხორციელებით შექმნილი „ვეფხისტყაოსნის“ მთლიანი ტექსტის 

მეცნიერული კომენტარი პირველად წარმოაჩენს პოემის პარალელებს და მიმართებებს მსოფლიო 

ლიტერატურისა და ფილოსოფიურ-თეოლოგიური წყაროებისადმი, ასევე ქართული 

პატრისტიკული ლიტერატურისადმი. კერძოდ: სიუჟეტური და ტექსტობრივი პარალელები 

„რამაიანასთან“, „ვისრამიანთან“; პოემის კომპოზიციური სტრუქტურის პარალელები ჰომეროსის 

ეპოსთან; ფრაზეოლოგიური პარალელები ქართულ „ბალავარიანთან“ და ეფთვიმე მთაწმინდელის 

ნათარგმნ ბიზანტიურ პატრისტიკასთან; კონცეპტუალური პარალელები დანტე ალიგიერის 

სიყვარულის მისტიკასთან და სხვ. 

4. წინამდებარე პროექტით განხორციელებული „კომენტირებული ვეფხისტყაოსანი“ სრულიად 

ახალ მეცნიერულ ცოდნას შემოიტანს რუსთველოლოგიაში. საქმე ისაა, რომ ამ კომენტარებში 

პირველად გახდა ფუნდამენტური კვლევის საგნად შედეგები ქართველოლოგიისა და ინგლისური 

ლიტერატურათმცოდნეობის იმ ახალი აღმოჩენისა, რომლის მიხედვითაც ვეფხისტყაოსნის 

ნესტანისა და ტარიელის სიყვარულის ამბავი სიუჟეტურ წყაროდაა გამოყენებული შექსპირის 

ციმბელინსა და ბომონტისა და ფლეტჩერის მეფე და არა მეფეში და ფილასტერში. შენიშნულია, 

რომ ინგლისელი დრამატურგების მიერ რუსთველისეული მხატვრული სახეებიცაა 

გადააზრებული, რაც წინამდებარე პროექტის კვლევისა და დემონსტრირების საგანია. 
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3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ნესტან სულავა „ქართულითა ენითა გამომც.: 354 გვ. 
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 ჟამი შეიწირვის“, 2018. 

 ISBN 978-9941-47-358-6 

მწიგნობარი, 

თბილისი 

2 ლელა ხაჩიძე ნარკვევები ძველი 

ქართული და 

ბიზანტიური 

მწერლობის 

ისტორიიდან 

ISBN 978-9941-13-728-0 

თბილისი, 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

242 

3 ეკა ვარდოშვილი ახალი ქართული 

ლიტერატურა და 

ევროპული მწერლობა, 

ISBN 978-9941-26-272-2,  

თბილისი 2018, 

„უნივერსალი“  

202 

4 თამარ პაიჭაძე მოდერნიზმი და 

ქართული 

ლიტერატურა, 

  IBSN 997-9941-13-677-1 

თსუ გამომცემლობა, 

თბილისი,   

 

(459 გვერდი)   

5 ელგუჯა ხინთიბიძე თანამედროვე 

რუსთველოლოგიური 

კვლევებით 

კომენტირებული 

„ვეფხისტყაოსანი“ 

978-9941-9423-0-3 

თბილისი, 

ქართველოლოგი 

538 

6 ქ. სიხარულიძე Georgian Mythology 

(ქართული 

მითოლოგია) 

ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

გამომცემლობა 

„ლოგოსი“ 

272 გვერდი 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 ნესტან სულავა 

1. წიგნში დაბეჭდილია სამეცნიერო კრებულებსა და ჟურნალებში სხვადასხვა დროს 

გამოქვეყნებული, ნაწილობრივ ახალი მასალით შევსებული, ახალი თვალთახედვით 

გადამუშავებული სტატიები, რომლებიც ძირითადად ძველი ქართული მწერლობის 

უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს - სასულიერო, საღვთისმეტყველო-ფილოსოფიურ, სამგალობლო-

მუსიკალურ საკითხებს შეეხება. ზოგიერთი სტატია აქამდე არ გამოქვეყნებულა. სტატიებში 

გამოთქმული შეხედულებები ტრადიციულიცაა და სიახლის შემცველიც.  

წიგნში დაბეჭდილია სტატიები:  

ადამიანი ქართულ ჰიმნოგრაფიაში; 

კაენისა და აბელის სახისმეტყველებისათვის საღვთისმეტყველო ლიტერატურაში; 

„სამოსელი პირველი“ და „ტყავისა სამოსელი“ საღვთისმეტყველო ლიტერატურაში;  

წმინდანის სულიერი ხატ-სახის ბუნებისათვის ჰაგიოგრაფიასა და ჰიმნოგრაფიაში; 

საღვთისმეტყველო-ფილოსოფიური ტერმინები ჰიმნოგრაფიაში (ცნობა, ცნობიერება, გონება, 

გონიერება, სიბრძნე, არსი/არსება, მყოფი, აპოფატიკური საღვთო სახელები) 
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ლომისა და ვეფხვის სახისმეტყველება წმ. ბასილი დიდის თხზულებებში; 

ანთროპონიმთა სიმბოლიკის მიმართება წმინდანთა და ჰაგიოგრაფთა ხატ-სახეებთან; 

„ქართულითა ენითა ჟამი შეიწირვის“; 

მიქაელ მოდრეკილის მოღვაწეობის ლოკალიზაციისათვის; 

წმ. გიორგი მთაწმიდელი და ქართული გალობის მრავალხმიანობის პრობლემა;  

ჰიმნოგრაფია, როგორც სულიერი განვითარების საფუძველი - საგალობლის ლიტურგიკული, 

აღმზრდელობითი და ესთეტიკური ღირებულება; 

ქართული ჰიმნოგრაფია, როგორც საისტორიო წყარო და პოლიტიკური იდეოლოგიის ერთ-ერთი 

საფუძველი; 

ქართული წარწერების სახისმეტყველება (ჯავახეთის ეპიგრაფიკის მიხედვით); 

ჰიმნოლოგიური ტერმინები XIII საუკუნის ხელნაწერში A-85;  

საღვთისმეტყველო კრებული „გულანი“ - არსი და დანიშნულება; 

მიხეილ (გობრონ) საბინინის „საქართველოს სამოთხე“ - შექმნის ისტორია, დანიშნულება და 

ადგილი თანამედროვე ლიტერატურათმცოდნეობაში;  

მიხეილ თამარაშვილი წმ. ანდრია პირველწოდებულისა და წმ. ნინოს მოღვაწეობის შესახებ.  

წიგნს ახლავს დამოწმებული ლიტერატურის სია, პირთა და გეოგრაფიულ სახელთა საძიებლები; 

ყოველ სტატიას  ბოლოს ერთვის რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. 

 

ლელა ხაჩიძე 

ქართულ-ბიზანტიური ლიტერატურული ურთიერთობები ქართული ქრისტიანული კულტურის 

შექმნისთანავე იწყება და განსაკუთრებით აქტიურდება IX საუკუნიდან, როცა კონსტანტინოპოლი 

„კანონმდებელი“ ხდება ქრისტიანული აღმოსავლეთისათვის. 

     ამ პერიოდის ბიზანტიურ და ქართულ სასულიერო მწერლობაში იწყება აღმავლობის ახალი 

ხანა. ქართველი მწიგნობრები ზედმიწევნით ასახავენ ბიზანტიურ მწერლობაში მიმდინარე 

მოვლენებს. ამავე დროს, განვითარების მწვერვალს აღწევს ორიგინალური სასულიერო 

მწერლობა. 

    X  საუკუნის დიდ ქართველ მოღვაწეთა თვალსაჩინო წარმომადგენელია სტეფანე სანანოჲსძე – 

ჭყონდიდელი, რომლის უნიკალური მემკვიდრეობა აქამდე თითქმის სრულიად შეუსწავლელი 

იყო. ნაშრომში, სამეცნიერო ლიტერატურაში პირველად, გამოქვეყნებული და შესწავლილია 

ქრისტიანული მწერლობის სამი უმნიშვნელოვანესი ძეგლი, რომლებიც ქართულ ენაზე სტეფანე 

სანანოჲსძის მიერ არის თარგმნილი.ყველა მათგანი ქართული მთარგმნელობითი ხელოვნების 

შესანიშნავ ნიმუშს წარმოადგენს. 

  ნაშრომში მონოგრაფიულადაა შესწავლილი ბიზანტიურ სასულიერო პოეზიაში “ოქროს 

კანონის” სახელით ცნობილი იოანედამასკელის “აღდგომის კანონი.”  ქართული ხელნაწერების 

კვლევისა და შეჯერების საფუძველზე გამოქვეყნებულია მისი სამი ძველი ქართული თარგმანი, 

რომლებიც ჩვენ მიერ იქნა გამოვლენილი და დადგენილი. 

  ნაშრომში შესწავლილია ეფრემ მცირის უნივერსალური მემკვიდრეობის უცნობი სფერო – მისი 

წვლილი ქართული ლიტურგიკული ტრადიციებისა  და სასულიერო პოეზიის განვითარებაში. 

ჩვენ მიერ ქართულ ხელნაწერებში გამოვლენილი ეფრემ მცირის რედაქციის “მარხვანი” 

ყურადღებას იმსახურებს ბიზანტიური ჰიმნოგრაფიის თვალსაჩინო წარმომადგენელთა, აგრეთვე 

ეფრემ მცირის მოღვაწეობის შესასწავლად. 

 დიდ ინტერესს იმსახურებს გამოჩენილი ბიზანტიელი მოღვაწისა და მწერლის – თეოდორე 

სტუდიელის ჰიმნოგრაფიული მემკვიდრეობაც, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი შემონახულია 

ქართულ თარგმანებში. მათ შორისაა ამ ავტორის ჰიმნოგრაფიული კანონი, რომელიც ქართულ 
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ენაზე უთარგმნია არსენ იყალთოელს. ეს თარგმანი აზუსტებს ბერძნულ ორიგინალს და არსენ 

იყალთოელის მთარგმნელობით მოღვაწეობას.  

ქართულითარგმანებიმნიშვნელოვანსიახლესგვთავაზობსთვითისეთიცნობილიავტორისშემოქმე

დებისშესწავლისათვის, როგორიცააბიზანტიურიჰიმნოგრაფიისმამამთავარი - 

რომანოზმელოდოსი. ნაშრომში განხილულია ბიზანტიური ჰიმნოგრაფიის ერთ-ერთი უძველესი 

ნიმუში, რომელიც, ქართული წყაროების მოწმობით, რომანოზ მელოდოსს ეკუთვნის. 

   საჭიროდ მივიჩნიეთ  X საუკუნის დიდი ქართველი ჰიმნოგრაფის - იოანე მინჩხის 

შემოქმედების განხილვა ინგლისურ ენაზეც. 

   იოანე მინჩხის შემოქმედებასთან დაკავშირებით საყურადღებო აღმოჩნდა X საუკუნის 

თვალსაჩინო ბულგარელი მოღვაწისა და პოეტის - კონსტანტინე პრესლაველის ლიტურგიკულ  - 

ჰიმნოგრაფიული მემკვიდრეობა.   

    ნაშრომში, სამეცნიერო ლიტერატურაში პირველად, გამოკვეთილი და შესწავლილია 

ქრისტიანული ეკლესიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი წმინდანის - სტეფანე პირველმოწამის 

სახე ქართულ  ქრისტიანულ კულტურაში. 

 

ეკა ვარდოშვილი 

მონოგრაფიაში ნაჩვენებია, თუ როგორ  ვლინდება ევროპული ლიტერატურულ-სააზროვნო 

ტრადიციები და სახისმეტყველების ფორმები ახალ ქართულ ლიტერატურაში, რომ ქართული 

კულტურა თავისი არსით არის ევროპული კულტურის განუყოფელი ნაწილი. წიგნში 

განხილულია ა. ჭავჭავაძის, ნ. ბარათაშვილის, ი. ჭავჭავაძის, გრ. ორბელიანის, აკ. წერეთლის, 

ვაჟა-ფშაველას შემოქმედების ურთიერთმიმართების საკითხები ევროპულ ლიტერატურასთან. 

 

თამარ პაიჭაძე 

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს მონოგრაფიულ გამოკვლევას, რომელიც მეოცე 

საუკუნის პირველი ნახევრის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ერთ უმნიშვნელოვანეს 

მოვლენასა და მონაკვეთს ასახავს. ბოლო დრომდე ჩვენი ლიტერატურათმცოდნეობა ცალსახად 

განიცდიდა ჩამოყალიბებული (ფუნდამენტური ან ქრესტომათიული) კვლევების სიმწირეს 

ქართული ლიტერატურის ისტორიაში მოდერნისტული ეტაპის არსებობის შესახებ; არადა, ამ 

ნაწილის გარეშე შეუძლებელია გაანალიზდეს უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორიის 

განვითარების გზაც და საფუძველიც. წარსული წლების სასწავლო მასალებში და, ზოგადად, 

კვლევებში ამ საკითხის უგულებელყოფა განპირობებული იყო საბჭოთა პერიოდის პოლიტიკით 

და, აქედან გამომდინარე, იდეოლოგიური მიდგომით თუ დამოკიდებულებით, ზოგადად, 

მოდერნიზმის, როგორც კულტურული ფაქტის მიმართ, თუმცა შემდგომშიც, ამ პოზიციის 

შეცვლის შემდეგ, ისტორიული და კვლევითი დისკურსის ხასიათის ნაშრომი ქართული 

ლიტერატურული მოდერნიზმის შესახებ არ შექმნილა. მხოლოდ ბოლო წლებში ეს თემა გაიხსნა, 

მის ცალკეულ საკითხთა შესახებ გამოქვეყნდა რამდენიმე გასათვალისწინებელი გამოკვლევა (ეს 

ნაშრომები განხილული და ციტირებულია წინამდებარე ნაშრომში). 

მიუხედავად ამისა, ქართული ლიტერატურის სპეციალისტები ვაცნობიერებდით 

დანაკლისს, გამოწვეულს სწორედ მონოგრაფიული ფორმატის ნაშრომის არარსებობით. სულ 

უფრო იკვეთებოდა საჭიროება ლიტერატურული კვლევებისა (განსაკუთრებით, სასწავლო 

პროგრამაში), რომლებიც თანამედროვე მეთოდების, კომპონენტებისა და გამოწვევების 

კვალობაზე წარმოაჩენდნენ ქართული მოდერნიზმის ისტორიას, მის მხატვრულ თავისებურებებს 

და შესაბამის ადგილს მიუჩენდნენ ამ პროცესს ლიტერატურის ისტორიაში. ამასთან, 

გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ თავად საკითხი არის ფრიად ფართო, 
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მსოფლიოს/ევროპის დიდი კულტურულ-ლიტერატურული მემკვიდრეობის და მასზე არსებული 

გამოკვლევების გათვალისწინებით, შესაბამისად, ქართული მოდერნიზმის კვლევის პროცესი 

დღესდღეობითაც აქტუალურია და ამოუწურავი. 

ამ მოტივების და თავისებურებების კვალობაზე რამდენიმეწლიანი შრომის, კვლევების, 

მასალათა შესწავლის, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების შედეგად, გავითვალისწინეთ 

რა ყველა აღნიშნული გამოწვევა, ჩამოყალიბდა წინამდებარე ნაშრომი. ამონარიდები და 

ზოგიერთი ნაწილი ამ მონოგრაფიიდან ბოლო წლებში სხვადასხვა გამოცემებში დაიბეჭდა 

პუბლიკაციების სახით  

ამ ნაშრომის მიზანია, გამოცემის შემდეგ იქცეს სასწავლო პროგრამის ნაწილად, მისი სტილის 

ფორმისა და შინაარსის გათვალისწინებით. ნაშრომის სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენს: 

უპირველესად, სტუდენტობა, რომელსაც წინამდებარე წიგნი დაეხმარება ქართული 

ლიტერატურის ისტორიის სრულყოფილად შესწავლის გზაზე; ამასთანავე, მკვლევარი ან, 

ზოგადად, მეოცე საუკუნის ლიტერატურული პროცესების გაცნობის მსურველი. 

 

 

ელგუჯა ხინთიბიძე 

 

საგრანტო პროექტის ფარგლებში შექმნილი მონოგრაფია „თანამედროვე რუსთველოლოგიური 

კვლევებით კომენტირებული ვეფხისტყაოსანი“ წარმოადგენს პირველ პუბლიკაციას პოემის 

მეცნიერული კომენტარებისა, რომლის პრივილეგიად შეიძლება ჩაითვალოს რამდენიმე 

ფაქტორი: 1. იგი მეცნიერს, მკვლევარს აძლევს აუცილებელ ბაზისს შემდგომი სამეცნიერო 

კველვისათვის, ხოლო სტუდენტობას და მოსწავლე-ახალგაზრდობას - საჭირო სტიმულს 

ანალიტიკური აზროვნებისათვის. ამავე დროს „ვეფხისტყაოსნის“ მეცნიერული კომენტარების 

გაცნობა აუცილებელია უცხოელი მთარგმნელებისათვის. 2. ამგვარად კომენტირებული 

„ვეფხისტყაოსანი“ წარმოაჩენს რუსთველოლოგიური მეცნიერების უახლეს მიღწევებს, რომლებიც 

აქამდე გაბნეული იყო კონკრეტულ სტატიებსა და სამეცნიერო კონგრესების მასალებში და 

მხოლოდ საუნივერსიტეტო სწავლების საგნად იყო ქცეული. 3. „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტის 

მეცნიერული კომენტარები პირველად წარმოაჩენს პოემის პარალელებს და მიმართებებს 

მსოფლიო ლიტერატურისა და ფილოსოფიურ-თეოლოგიური წყაროებისადმი, ასევე, 17 

ქართული პატრისტიკული ლიტერატურისადმი. 4. ამგვარად კომენტირებული „ვეფხისტყაოსანი“ 

სრულიად ახალ მეცნიერულ ცოდნას შემოიტანს რუსთველოლოგიაში, რადგან პირველად 

გახდება ფუნდამენტური კვლევის საგნად შედეგები ქართველოლოგიისა და ინგლისური 

ლიტერატურათმცოდნეობის იმ ახალი აღმოჩენისა, რომლის მიხედვითაც „ვეფხისტყაოსნის“ 

ნესტანისა და ტარიელის სიყვარულის ამბავი სიუჟეტურ წყაროდაა გამოყენებული შექსპირისა და 

მისი თანამედროვეების პიესებში (შექსპირის „ციმბელინსა“, ბომონტისა და ფლეტჩერის „მეფე და 

არა მეფეში“ და „ფილასტერში“). 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

თამარ პაიჭაძე მოდერნიზმი და 

ქართული 

ლიტერატურა, 

თსუ გამომცემლობა, 

თბილისი,   

(459 გვერდი)   
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  IBSN 997-9941-13-

677-1 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

იბეჭდება 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და  ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლ

ობა 

გვერდებ

ის 

რაოდენო

ბა 

1 

 

მაკა 

ელბაქიძე, 

მანანა 

შამილიშვი

ლი, ადა 

ნემსაძე 

მეორე მსოფლიო ომი და 

ქართულ-იტალიური 

ნონკონფორმისტული 

გამოცდილება (ახალ 

საარქივო მასალებზე 

დაყრდნობით). 

ISSN1512-2514 

 

„სჯანი“, ჟურნალი 

ლიტერატურის 

თეორიასა და 

შედარებით 

ლიტერატურათმცოდნე

ობაში N19.  

თბილისი: 

თსუ 

გამომცემლ

ობა 

გვ. 306-

321 

2 Gogiashvili, 

Elene 
The Tale of Aladdin in 

Georgian Oral Tradition.  

DOI: 

10.1080/0015587X.2017.13

97392.  

 

FOLKLORE 129:2, 2018, 

pp. 148-160 
ლონდონი 

Taylor & 

Francis 

12 

გვერდი 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატია არის ნაწილი ფუნდამენტური კვლევისა, რომელიც მიზნად ისახავს 

უცნობ და ნაკლებად ცნობილ საარქივო მასალებზე დაყრდნობით ქართული 

ლიტერატურის ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე რთული, წინააღმდეგობრივი და 

„ცუდად წაკითხული“ ეტაპის მეცნიერულ შეფასებას კონკრეტული პოლიტიკური, 

სოციალური და კულტურული სტრატეგიის ფონზე;  ანალიზს იმ პროცესებისა, 

რომლებიც განვითარდა მეორე მსოფლიო ომის დაწყებიდან სკკპ მე–20 

ყრილობამდე (1956 წლის 14–25 თებერვალი), როცა მაღალი ტრიბუნიდან 
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ოფიციალურად გაცხადდა სტალინიზმის ეპოქის დასასრული. რა შეიძლება, 

ზოგადად, ითქვას ამ პერიოდის ქართულ ლიტერატურაზე? “ფაშიზმის, როგორც 

საერთო მტრისა და საერთო ფიზიკური საშიშროების განცდის მიზეზით, 1941-

1945 წლები ანტისაბჭოთა დისკურსის იატაკქვეშეთის პერიოდი იყო, როდესაც ის 

შედარებით ფრაგმენტულ ხასიათს ატარებდა, მისი ამ “მოდუნების” ფონზე კი 

წარმატებით მიმდინარეობდა საბჭოთა მენტალური კორელატის – ჰომო 

სოვიეტიცუს-ის ჩამოყალიბება: სამამულო ომი დიქტატურის წისქვილზე ასხამდა 

წყალს... საბჭოთა ხალხების იდენტობათა გამოკვეთის სურვილიც კი ღალატად 

მიიჩნეოდა... ამ ფონზე, ცხადია, მეტი სიმწვავით მოჩანდა ყოველი ნაბიჯი, 

გადადგმული დინების საწინააღმდეგო მიმართულებით (რატიანი 2018: 168-170)”. 

ცხადია, საბჭოთა ხელისუფლება განსაკუთრებულ ნეგატიურ დამოკიდებულებას 

ამჟღავნებდა ქართველი ემიგრანტების მიმართ, რომელთაც ჯერ კიდევ 20-იანი 

წლების შუახანებიდან მიაწება “ხალხის მტრის” იარლიყი, ნაცისტების 

ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კი “ფაშისტებად” შერაცხა. Eეს ბუნებრივიცაა, 

რადგან სამშობლოდან იძულებით გადასახლებული არაერთი ჩვენი 

თანამემამულე, განსაკუთრებით შემოქმედებითი ინტელიგენციის 

წარმომადგენლები, ცდილობდა არა მხოლოდ კალმით, არამედ იარაღითაც 

ებრძოლა ბოლშევიკური რეჟიმის დასამხობად. Aამ თვალსაზრისით საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცული მასალების გარდა, ჩვენთვის 

მნიშვნელოვან ინფორმაციას ინახავს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული 

საცავებიც. წინამდებარე სტატია ეყრდნობა რომში, გათავისუფლების ისტორიულ 

მუზეუმში მიკვლეულ საარქივო დოკუმენტებს, რომლებიც ქართული 

საზოგადოებისთვის აქამდე უცნობ ფაქტებს ფენს ნათელს.  

 

ელენე გოგიაშვილი 

სტატიაში განხილულია აღმოსავლური ზღაპრის სიუჟეტების გავრცელება ევროპულ 

და ქართულ ფოლკლორში. XVII-XVIII საუკუნეებში აღმოსავლურმა საზღაპრო კრებულებმა 

ახალი ეპოქა შექმნა ევროპის ლიტერატურულ და სამეცნიერო ცხოვრებაში. „აღმოსავლეთის“ 

რომანტიკულმა ფილოსოფიურმა ფენომენმა განსაკუთრებული ინტერესი გააღვივა „ათას 

ერთი ღამისადმი“, რომლის ფრანგულად თარგმნა ანტუან გალანმა 1701 წლიდან დაიწყო. ამ 

პერიოდში ზღაპრების კრებულების წარმატება რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა. 

უპირველეს ყოვლისა, ზღაპარი როგორც ფოლკლორული თუ ლიტერატურული ჟანრი 

თანაბრად გასაგებია ყველა ასაკობრივი ჯგუფისა თუ სოციალური ფენის 

წარმომადგენელისთვის. ევროპელმა მთარგმნელებმა „ათას ერთ ღამეს“ დაუმატეს ახალი 

ზღაპრები, მაგალითად, ალადინის, ალი-ბაბას, უფლისწულ აჰმედისა და ფერია პარიბანუს 

ამბები და სხვ. ეს ზღაპრები არ მომდინარეობენ თვითონ „ათას ერთი ღამიდან“, მაგრამ 

გალანის თარგმანის მომდევნო ევროპულ საზღაპრო კრებულებში სხვა შემდგენლებმაც 

შეიტანეს. 

სტატია ფოკუსირებულია „ათას ერთი ღამის“ კრებულში ანტუან გალანის მიერ 

ჩამატებულ ზღაპარზე „ალადინი“. 1709-1717 წლებში გამოცემული VIII-XII ტომების 

პირველწყარო დაკარგულია. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ მის კრებული მომზადდა ვინმე 

ჰანა დიაბის ჩანაწერებზე დაყრდნობით. 

საქართველოში „ათას ერთი ღამის“ პირველი თარგმანები მესამე ენიდან – რუსულიდან 

შესრულდა. თავად რუსული თარგმანები XVIII საუკუნეში გამოჩნდა 1763-1795 წლებში. 

გალანის გადამუშავების რუსული თარგმანები მეტად პოპულარული გახდა, XIX საუკუნის 

მეორე ნახევარში უამრავი რუსული გამოცემა მომზადდა ცალკეული ზღაპრებისა. 1864 
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წლიდან 1918 წლამდე რამდენიმე ათეული წიგნი გამოვიდა სახელწოდებით „Арабские 

сказки“. თითქმის ყველა გამოცემა ფრანგულიდან არის თარგმნილი სხვადასხვა დროს მ. 

პრესნოვის, ს. ჟივაროვის, ი. კასიროვის, ბ. პოროზოვსკაიას და სხვათა მიერ. 

ქართულ ფოლკლორში ალადინის სიუჟეტი დაფიქსირებულია მეოცე საუკუნის 

ჩანაწერებში. საარქივო მასალები შემდეგ სურათს აჩვენებს: ქართული ზღაპარი 

ლიტერატურულ ტექსტთან შედარებით გაცილებით მოკლეა. ზღაპრის სტილი 

ხალხურისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს ატარებს, როგორიცაა თხრობის ლაკონიურობა. 

ემოციები შეზღუდულად არის აღწერილი, ან საერთოდ არ არის აღწერილი. ეს 

განსაკუთრებით იგრძნობა პრინცესაზე შეყვარების და დაქორწინების ეპიზოდში.  

ქართულ ფოლკლორში გვხვდება ალადინის მონათესავე სიუჟეტებიც, როგორიცაა 

„უჩინმაჩინის ქუდი“ და „ჯადოსნური ლამპა“ (შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტის ფოლკლორული არქივის მონაცემთა ბაზა, ID 2157, ID 2157, ID 20113).  

სიუჟეტთა საერთაშორისო საძიებელში ალადინის ზღაპარი შეესაბამება ზღაპრის ტიპს 

ATU 562 და მჭიდროდ უკავშირდება ტიპს ATU 560 - ნატვრისთვალი. ზღაპრის ეს ტიპი - 560 

ქართულ ფოლკლორში საკმაოდ გავრცელებულია. ქართული ფოლკლორის არქივში ATU 560 

ტიპის 30-ზე მეტი ვერსიაა დაფიქსირებული. ამ ზღაპართა უმრავლესობის სათაურია 

“ნატვრისთვალი” და “ნატვრის ბეჭედი”.  

ქართული ფოლკლორისთვის ზღაპრის ტიპი ATU 560 - ნატვრისთვალი ტრადიციულ 

რეპერტუარს  განეკუთვნება, ATU 562 კი, რომელიც ლიტერატურული გზით არის 

დამკვიდრებული, შედარებით გვიანდელია და ალადინის ქართულ გახალხურებულ ვერსიას 

წარმოადგენს. 

 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და  ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერ

დები

ს 

რაო

დენ

ობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მაკა ელბაქიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Gregory of 

Khandzta (“A man 

of heaven and an 

angel of the earth”) 

(წმიდა გრიგოლ 

ხანძთელი. 

„ზეცისა კაცი და 

ქუეყანისა 

ანგელოზი“) 

ISBN 976-9941-13-

761-7 

 

უდაბნოთა ქალაქ-

მყოფელი წმიდა 

გრიგოლ ხანძთელი. 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გზამკვლევი.  

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი: თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ.29

2-

307. 
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2. 

 

 

 

 

 

მაკა ელბაქიძე 

 

ქართული 

ემიგრაციის 

პოლიტიკური 

ილუზიები 

მეორე მსოფლიო 

ომის წლებში 

ISSN 1987-5363 

 

 

 

XII საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის -  

ლიტერატურათმცოდნე

ობის თანამედროვე 

პრობლემები: 

„სახელმწიფოებრივი 

სუვერენობის იდეა და 

XX საუკუნის მწერლობა“ 

- მასალები.  

 

 

 

თბილისი: თსუ 

გამომცემლობა 

 

3 ნესტან 

სულავა 

ტარიელისა და 

ავთანდილის  

შეხვედრების 

მხატვრული 

ფუნქცია.  

ISSN 1512-1933 

(pdf) 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი. 

ლიტერატურული 

კვლევები, #2 

თბილისი. 

© ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

გვ. 7-

38. 

4 ნესტან 

სულავა 

გენდერული 

დისბალანსი 

ვანის ქვაბთა 

მონასტრის პოეტ 

ქალთა ცხოვრება-

მემკვიდრეობის 

მიხედვით. ISSN 

1987-7323 

ჰუმანიტარულ და 

პედაგოგიურ 

მეცნიერებათა 

განვითარების ფონდი, 

ენა და კულტურა, # 19.  

ქუთაისი. 

გამომც. „მერიდიანი“. 

გვ. 

201-

217. 

5 ნესტან 

სულავა 

დავით 

აღმაშენებლის 

სამეცნიერო შრომები. 
Scientific Proceedings. 

თბილისი. 

© უნივერსიტეტის 

გვ. 

301-
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საგალობლის 

სახისმეტყველები

თი ასპექტები. 

ISSN 1512‐1925 (P

DF)  

 

Наукові праці. ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი. Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University Faculty of 

Humanities Institute of 

Ukrainian Studies. Taras 

Shevchenko National 

University of Kyiv Institute 

of Philology Department of 

Literary Theory, 

Comparative Study  and 

Literary Creation. ტ. XVI. 

გამომცემლობა.   325.  

 

6 ნესტან 

სულავა 

სულიერი 

განვითარების 

საფეხურები 

საღვთისმეტყველ

ო 

ლიტერატურაში 

და დავით 

აღმაშენებლის 

„გალობანი 

სინანულისანი“. 

 ISSN 1512-4657 

გორის სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტის 

ისტორიისა და 

არქეოლოგიის ცენტრი, 

შრომათა კრებული, #15.  

გორი. 

გორის სასწავლო 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

 გვ. 

626-

645. 

7 ნესტან 

სულავა 

წმ. გიორგი 

შეყენებული - 

მოღვაწე, 

ჰიმნოგრაფი, 

ჰაგიოგრაფიული 

თხზულების 

პერსონაჟი. 

ISSN 1987-9970 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, 

საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტი, 

შრომები. XIII. 

თბილისი. 

© ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა. 

გვ. 

147-

164. 

8 ლელა ხაჩიძე სტეფანე 

სანანოჲსძე - 

ჭყონდიდელის 

მთარგმნელობით

ი მოღვაწეობა.  

აკად. კ. კეკელი-ძისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენციის 

მასალები. 

  

9   ლელა 

ხაჩიძე             

სტეფანე 

სანანოჲსძე 

- ჭყონდიდელის  

თბილისის 

სასულიეროაკადემიის   

სამეცნიერო  
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ვინაობის 

შესახებ. 

ISBN978-9941-

9473-8-4 

 

კრებული.                                                                                      

 

10 ლელა ხაჩიძე             წმ. რომანოზ 

მელო-დოსის 

საგალობ-ლების 

ძველი ქართული 

თარგმა-ნები. 

ISBN 2298-0342 

სამეცნიერო-

საღვთისმეტყველო 

შრომები -VIII-IX 

  

11 ლელა ხაჩიძე             პროფ. ლ. 

კვირიკაშვილის 

სამეცნიერო და 

მთარგმნელობით

ი მოღვაწეობა. 

ISBN 978-9941-

468-40-7 

კრებ. „მიქაელ 

მოდრეკილის რტო“. 

 

  

12 Lela Khachidze Scientific and 

Translational 

Activities by Prof. 

L. Kvirikashvili. 

ISBN 978-9941-

468-40-7 

Monography “Mikael 

Modrekili’sBranch” 

 

  

13 ეკა 

ვარდოშვილი 

ქართულ-

პოლონურ 

ლიტერატურულ 

ურთიერთობათა 

ისტორიიდან, 

ISSN 1512-1925 

სამეცნიერო შრომები, 

Scientific proceedings XVI  

 

თბილისი, 2018, თსუ 

გამომცემლობა 

გვ. 

119-

130. 

14 ხვთისო 

მამისიმედიშვ

ილი 

წისქვილისა და 

მეწისქვილის 

მითოლოგემა 

ზეპირსიტყვიერე

ბასა და 

მხატვრულ 

ლიტერატურაში,  

ISSN 1987-8583 

„სპეკალი“ №12, 2018. 

თსუ-ის 

რეცენზირებადი, 

ელექტრონული, 

ბილინგვური, 

სამეცნიერო ჟურნალი,  

თბილისი, თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

15 ხვთისო 

მამისიმედიშვ

ილი 

საკრალური 

სიმბოლოები და 

ქართული 

კულტურის 

ელემენტები 

ნართების ეპოსის 

„ქართული 

ფოლკლორი“, ტ. 9 

(XXV), 2018. 

თბილისი, შოთა 

რუსთაველის სახელობის 

ქართული 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი 

გვ. 

59-

80. 
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ინგუშურ და 

ჩეჩნურ 

ვერსიებში,  

ISSN 1987-7021 

16 ხვთისო 

მამისიმედიშვ

ილი 

არქეტიპული და 

ქრისტიანული 

მოტივების 

რეპრეზენტაცია 

ჩერქეზულ 

მითოსში, 

ISSN 1512-1933 

ლიტერატურული 

კვლევები №2, 2018, 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ელექტრონული 

ჟურნალი 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

გვ. 

178-

201 

 

17 გოგიაშვილი, 

ელენე 

მამა-შვილის 

ორთაბრძოლა 

აღმოსავლურ და 

დასავლურ 

ეპიკურ 

ტრადიციებში 

(“როსტომიანი” 

და 

“ჰილდებრანდის 

სიმღერა”) 

თსუ საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტის 

შრომები XIII, 2018 

 
ISSN 1987–9970 

 

თბილისი,  

თსუ გამომცემლობა, 

გვ. 510-524. 

14 

18 თამარ 

პაიჭაძე 

ქალაქი- 

კულტურული 

სივრცე 

მოდერნისტულ 

ტექსტში 

(ინტერტექსტი 

და ქართული 

შემოქმედებითი 

გამოცდილება) 

ISSN1512-2514 

http://sjani.ge 

 

 

სტატია სჯანი XIX 

(ყოველწლიური 

სამეცნიერო ჟურნალი) 

თბილისი,  

თსუ გამომცემლობა, 

 

6 

19 თამარ 

პაიჭაძე 

რომანტიზმის 

რეცეფციისათვის 

ქართულ 

სიმბოლისტურ 

დისკურსში 

Collection of scientific 
papers – „Romanticism in 
Literature. 
On the Cross-road of  
Époques and Cultures “; 
 

 

გერმანია 
„Scholar’s  Press“ 2018   

7 

20 კახაბერ 

ლორია 

ჭოლა 

ლომთათიძე - 

მარქსისტიც და 

XII საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი-

ლიტერატურათმცოდნე

თბილისი, 

უნივერსიტეტისგამომცემ

ლობა, 2018 

გვ. 

40-

61. 

http://sjani.ge/
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მოდერნისტიც?! 

 

ISSN 1987-5363 

ობის თანამედროვე 

პრობლემები: 

სახელმწიფოებრივი 

სუვერენობის იდეა და 

XX საუკუნის მწერლობა 

მასალები,  ნაწილი II,  

21 ელგუჯა 

ხინთიბიძე 

ვარაუდები 

რუსთველის 

პოემის 

დასასრულზე, 

9789994089192 

ინოვაციები XXI 

საუკუნის ქართულ 

ლიტერატურათმცოდნე

ობაში 

(მასალები) 

თბილისი, 

ქართველოლოგი 

5 

22 ელგუჯა 

ხინთიბიძე 

რუსთველური 

მხატვრული სახე 

შექსპირის 

„ციმბელინში“ 

ქართველოლოგი, 

#27 

თბილისი, 

ქართველოლოგი 

5 

23 ელგუჯა 

ხინთიბიძე 

ორიოდე 

კომენტარი 

„ვეფხისტყაოსნის

“ 

 ქაჯეთის შესახებ 

ქართველოლოგი, 

#27 

თბილისი, 

ქართველოლოგი 

4 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  მაკა ელბაქიძე 

წმიდა გრიგოლ ხანძთელი. „ზეცისა კაცი და ქუეყანისა ანგელოზი“ 

სტატიაში ერთი კონკრეტული ტექსტის - გიორგი მერჩულის “გრიგოლ ხანძთელის 

ცხოვრების” - მაგალითზე წარმოდგენილია აგიოგრაფიული კანონის მიხედვით 

შემუშავებული წმინდანის მხატვრული სახის მოდელი: 1. წმინდანის გამორჩეულობა; 2. მისი, 

როგორც სულიერი გმირისა და „ზეკაცის“ ბრძოლა სხვადასხვა ხასიათის ცდუნებასთან, 

ხორცის ძლევა და  სასწაულთა  აღსრულება;  3. ღვთისადმი დაუღალავი სამსახური;  4. 

საკუთარი მიზნისთვის მსხვერპლად შეწირვა). ეს  ოთხი ელემენტი, ცხადია ვერ ამოწურავს ამ 

ტიპის ტექსტებში გავრცელებულ მყარ მოტივებს და ვერც კომპოზიციურ შაბლონებს, 

რომელთა ერთობლიობითაც ყალიბდება წმინდანობის იდეალი. თუ ამ თვალსაზრისით 

ქართულ აგიოგრაფიულ ტექსტებს ქრისტიანული მწერლობის (თუნდაც ბიზანტიური ან 

რომაული) ნიმუშებს შევადარებთ, "კომპოზიციური შაბლონების" რიცხვი შესაძლოა 

სხვადასხვა შემთხვევაში ოთხიდან ათამდე ან, თუნდაც, ოცამდე გაიზარდოს, თუმცა ამ 

შემთხვევაში არსებითია არა შაბლონთა კონკრეტული რიცხვი (ჩვენი აზრით, დამატებითი 

შაბლონები, რომელთა შესახებაც მიუთითებენ მეცნიერები, შესაძლოა გაერთიანდეს   

კორნელი კეკელიძის მიერ ფორმულირებულ ოთხ ძირითად პუნქტში, როგორც მათი 

შემადგენელი ნაწილი), არამედ ის ფაქტი, რომ  ძირითადი ტიპოლოგიური მსგავსება ამ 

ძეგლებს შორის მაინც ბიბლიური ციტატების მოხმობასა და სასწაულთა აღწერაშია, რადგან 

ერთიცა და მეორეც წმინდანის პიროვნების ბიბლიურ იდეალთან მიახლოებასა და მასთან 

გათანაბრებას ემსახურება. ვინაიდან "რეტროსპექტულობა და ტრადიციონალიზმი 

შუასაუკუნეების აზროვნების თანამდევი თვისება იყო", ბიბლიური იდეალის განზოგადება 

უნდა მივიჩნიოთ საერთოდ ქრისტიანული (კერძოდ ბიზანტიური, ბერძულ და 

ლათინურენოვანი) და მათ შორის ქართული ჰაგიოგრაფიული მწერლობის ძირითად 

მოთხოვნადაც, რომლის მკაფიო ილუსტრაციას, ჩვენი აზრით, წარმოადგენს გიორგი 

მერჩულეს "გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება". 
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ქართული ემიგრაციის პოლიტიკური ილუზიები მეორე მსოფლიო ომის წლებში 

II მსოფლიო ომის დაწყებამ ქართულ ემიგრაციაში არაერთგვაროვანი რეაქცია 

გამოიწვია. ევროპაში იძულებით გადასახლებულ ქართველთა ერთი ნაწილი, რომელთა 

შორისაც სოციალ-დემოკრატები სჭარბობდნენ, გერმანიას უნდობლად უყურებდა და თავის 

მოკავშირედ დიდ ბრიტანეთსა და საფრანგეთს მიიჩნევდა, მეორე ნაწილს კი საქართველოს 

დამოუკიდებლობის აღდგენის ერთადერთ საშუალებად საბჭოთა კავშირის ნაცისტურ 

გერმანიასთან დამარცხება მიაჩნდა. თავის მხრივ, გერმანიამაც თავის სასარგებლოდ 

გამოიყენა საბჭოთა კავშირის ფარგლებში მცხოვრები კავკასიისა და  აზიის ხალხების 

ნაციონალისტური და ანტიბოლშევიკური განწყობა. გერმანიის არმიის რიგებში შედიოდა 

რამდენიმე ეროვნული ლეგიონი, რომელშიც შედიოდნენ, ძირითადად, ემიგრანტები და 

წითელი არმიის რიგებში მებრძოლი, ტყვედ ჩავარდნილი ჯარისკაცები (მათ შორის იყო 

განსაკუთრებული დანიშნულების კავკასიური შენაერთი „ბერგმანი“ (მთიელი)). სულ 

„ჩამოყალიბებულ იქნა 13 აზერბაიჯანული, 12 სომხური, 12 ქართული და 8 

ჩრდილოკავკასიური ბატალიონი. საერთო ჯამში, გერმანიის შეიარაღებულ ძალებში 

მომსახურე კავკასიელთა რიცხვი 100.000 ადამიანს აღემატებოდა“ . გერმანიაში მოღვაწე 

ქართველ ემიგრანტთა შორის იყვნენ პიროვნებები, რომლებიც ნაცისტური მთავრობის 

მაღალჩინოსანთა განსაკუთრებული ნდობით, პოლიტიკური გავლენითა და ავტორიტეტით 

სარგებლობდნენ. მათ შორის იყო „აბვერისა“ და „გესტაპოს“ თანამშრომელი მიხეილ კედია, 

რომლებიც ბევრი მისი თანამემემულის მსგავსად ფიქრობდა, რომ საქართველოს 

ბოლშევიკური ანექსიისგან განთავისუფლება ნაცისტური გერმანიის მხარდაჭერით 

შეიძლებოდა. სტატიაში საუბარია, როგორ გადაეჯაჭვა ერთმანეთს მისი და კიდევ ერთი 

ემიგრანტი ქართველის, ცნობილი მეცნიერ-ქართველოლოგის მიქელ თარხნიშვილის ბედი. 

 

ნესტან სულავა 

„ვეფხისტყაოსანში“ საგანგებო მნიშვნელობა ენიჭება მთავარი გმირების - ტარიელისა და 

ავთანდილის ურთიერთობას, განსაკუთრებულია მათი შეხვედრების მხატვრული 

ღირებულება. „ვეფხისტყაოსანში“ ავთანდილისა და ტარიელის სამი შეხვედრაა ასახული. 

მათი პირველი შეხვედრა გამოქვაბულში შედგა ასმათის შუამდგომლობით, მან განსაზღვრა 

მათი მომავალი ურთიერთობა და, საზოგადოდ, პოემის გმირთა ცხოვრება, მომავალი 

სულიერი ცხოვრება. ტარიელი და ავთანდილი ერთმანეთს დიდი ხნის მეგობრებივით 

შეხვდნენ. გამოქვაბულში სტუმრად მყოფი ავთანდილი, მასპინძლის მსგავსად, ვეფხის 

ტყავის ნატებზე ჯდება. ეს ერთდროულად პატივიცაა და მოვალეობაც, რადგან ტარიელის 

ვეფხისტყაოსნობიდან განთავისუფლებაში, ე. ი. ვეფხის ტყავის სამოსლისაგან განძარცვაში 

ავთანდილი უნდა დაეხმაროს ისევე, როგორც ტარიელი უნდა დაეხმაროს ავთანდილს 

თავისი თავგადასავლის თხრობით, რათა მიჯნურის წინაშე ვალმოხდილი წარდგეს. 

ტარიელთან პირველმა შეხვედრამ ავთანდილს მის მიმართ ადამიანური მოვალეობა 

შეაგრძნობინა და დაანახა, რომ გამოქვაბულის ბინადარი ტარიელი ასმათისათვის სულ სხვა 

დანიშნულებით მოთხრობილი იგავის ჭაში ჩავარდნილ კაცს ჰგავს და დახმარება ესაჭიროება. 

თვით ტარიელს ავთანდილისათვის თავისი თავგადასავლის თხრობა შეაძლებინა 

ავთანდილის ღირსების შეგრძნებამ. ამავე დროს, ეს ტარიელის აღსარებაა, წარმოთქმული 

უმცროსი გმირის წინაშე, რადგან ტარიელის ამბავი არ უნდა დაიკარგოს, ის ახალ თაობას 

უნდა გადაეცეს, რათა ამგვარი რამ შემდგომში აღარ გამეორდეს, ადამიანები ერთმანეთს არ 

მოწყდნენ და სახელმწიფოს ინტერესები არ დაზიანდეს. აღსარებას კი უთუოდ მოსდევს 

სულიერი განწმენდა, რაც „ვეფხისტყაოსნის“ პერსონაჟთა სულიერი განვითარების გზის 
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გავლის აუცილებლობის თანამდევი პროცესია. ტარიელისათვის ავთანდილი სწორედ ის 

მოყვასი და ის პიროვნებაა, რომელთანაც მან შეძლო თავისი თავგადასავლის, როგორც 

აღსარების, თხრობა.  მსოფლმხედველობრივად დატვირთულია ავთანდილის საუბარი 

ტარიელთან მეორე შეხვედრისას და შეგონება, რომელიც კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს 

ავთანდილის მდიდარ შინაგან სამყაროს, სულიერობას, სიბრძნეს, ცხოვრებისეულ 

გამოცდილებას. ლომ-ვეფხის დახოცვის შედეგად გულწასული ტარიელის მოსულიერებისა 

და გონს მოსვლის შემდეგ მათ შორის გაიმართა საუბარი, რომელმაც ტარიელის მძიმე 

ფსიქიკური მდგომარეობა და ავთანდილის ფსიქოლოგიური პორტრეტი გაგვაცნო. 

ავთანდილი შეეცადა ტარიელის ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორებას, მასში 

სიკეთის ქმნისა და მიჯნურისათვის გარჯის აუცილებლობისა და საჭიროების შთაგონებას, 

რათა მისი ქმედება ნესტან-დარეჯანის საძებრად წარემართა. ავთანდილისა და ტარიელის 

გამოქვაბულში დაბრუნება, ასმათთან შეხვედრა, შემდეგ ავთანდილის გამოთხოვება მათთან 

და ნესტან-დარეჯანის საძებრად წასვლა ავთანდილის, როგორც პერსონაჟის, მაძიებელი 

ბუნების გამოხატულებაა. პოემაში განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ავთანდილისა და 

ტარიელის მესამე შეხვედრა, როდესაც უკვე, ფაქტობრივად, ყველაფერი ცნობილი და 

გადაწყვეტილია. „ვეფხისტყაოსნის“ მხატვრულ ქსოვილში უმთავრესია ქმედება, შინაგანი 

მოქმედება, ე. ი. ის, რასაც გმირთა სრულიად ახლებური ცნობიერება წარმართავს. 

გამოქვაბულს მიახლობულმა ავთანდილმა ტარიელის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა 

სწორად განჭვრიტა და მიხვდა, რომ იგი გამოქვაბულში არ დახვდებოდა; მეორე შეხვედრის 

წინ ხომ ავთანდილმა გამოქვაბულში ვერ იპოვა ტარიელი, ასმათისაგან შეიტყო, რომ სადმე 

შამბნარში დაეძებნა. ახლაც, მესამე შეხვედრის წინ, ავთანდილმა შამბნარს მიმართა და თავის 

მოყვასს ძებნა დაუწყო, რომლის კვალს მალევე მიაგნო, ტარიელი ლომის მოკვლის შემდეგ 

სისხლიან ხმალს წმენდდა. ეს ფაქტიც უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან ტარიელის მიერ 

ლომის მოკვლა მის ძველებურ ვაჟკაცურ იერსახეს წარმოაჩენს და მის ძალგულოვნებაზე 

მეტყველებს. ამიტომ ორი მოყვასის შეხვედრის წინ ტარიელის ამგვარ მდგომარეობაში ყოფნას 

სიმბოლური დატვირთვაც აქვს.  ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით უაღრესად დატვირთულ 

ამ ეპიზოდში ავთანდილს თავისი ბუნებისაგან განსხვავებულად ვხედავთ, რადგან 

მოუთმენლობამ შეიპყრო, სასწრაფოდ უნდოდა მეგოარი გაეხარებინა და უთხრა, რომ ნესტან-

დარეჯანის შესახებ ყველაფერი გაიგო, უჩვენა მიჯნურის წერილი და რიდის გადანაკვეთი, 

რომლის დანახვამაც ისედაც ფსიქიკურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ტარიელზე ძლიერი 

ზემოქმედება იქონია და გული წაუვიდა. ავთანდილმა, რომელმაც ამჯერად თავის 

ცხოვრებისეულ მრწამსსა და მეთოდს გადაუხვია, მოუთმენლობით შეპყრობილმა მიჯნურის 

სანატრელი ნაწერი და მის მიერ ნატარები ნივთი ნაადრევად გამოუჩინა ტარიელს ისე, რომ არ 

შეაგუა სასიამოვნო სიახლეს, ნესტან-დარეჯანის წერილისა და მისი გამოგზავნილი რიდის 

გადანაკვეთის ხილვით ცნობამიხდილი, უსულოდ მდებარე ტარიელი ლომის სისხლით 

მოასულიერა და გააცოცხლა, თავად ლომის მეტაფორითა და სიმბოლოთი წარმოსახულ 

ტარიელს ლომის სისხლმა დაუბრუნა ცნობიერება. ამ ეპიზოდში ტარიელის მიერ ლომის 

მოკვლა მოწმობს ლომის მეტაფორით წარმოსახული პიროვნების ნეგატიურ თვისებათა 

დათრგუნვასა და ლომის სისხლით მოსულიერებული ტარიელის ცნობიერების განახლებას, 

რის შემდეგაც ქაჯეთის ციხის სახით ბოროტი ძალა უნდა დაამარცხოს. ამ მხრივ უაღრესად 

მნიშვნელოვანია ავთანდილის მიერ ასმათისათვის ნათქვამი სიტყვებით, რომლებითაც, 

ფაქტობრივად, პოემის დასაწყისში თინათინის მიერ როსტევანთან საუბრისას დასმული 

კითხვა უცხო მოყმის ნახვის ეპიზოდის შეფასებისას _ „ბოროტიმცა რად შეექმნა კეთილისა 

შემოქმედსა?“ (114/113, 4) _ პასუხგაცემულია, რაც სიკეთის გამარჯვებისა და ბოროტების 

დამარცხების შესახებ არეოპაგიტული მოძღვრების ანარეკლია: „ბოროტსა სძლია კეთილმან, 

არსება მისი გრძელია!“ (1361).   შოთა რუსთველმა სამივე შეხვედრისას წარმოაჩინა 

ტარიელისა და ავთანდილის მომხიბლავი სახეეები, რომელთა ერთიანი ქმედებით, 
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ფრიდონის ჩართვით, გახდა შესაძლებელი ქაჯეთის ციხის აღება, დამხობა და ნესტან-

დარეჯანის გამოხსნა, რასაც პოემის დასასრულს სიმბოლური მნიშვნელობა აკისრია, რადგან 

იგი სიყვარულთან, სიკეთესთან არის ასოცირებული, ხოლო მისი გამოხსნა ამქვეყნიურ 

სამყაროში სიყვარულის, სიკეთის, რწმენის, იმედის განსახოვნებაა და იგი კიდევ ერთხელ 

მოწმობს იმ აზრს, თუ რა „უთვალავი ფერით“ არიან დაჯილდოებულნი ღვთისაგან პოემის 

მთავარი პერსონაჟები _ ტარიელი და ავთანდილი. 

 

ვანის ქვაბთა მონასტერში, სადაც XV-XVI სს. დედათა მონასტერიც იყო, კედლებზე მონაზონ 

ქალებს თავიანთი ნაფიქრ-ნააზრევი ლექსების სახით წაუწერიათ, მცირე ნაწილი მათივე 

შეთხზულია, მეტი წილი დამოუკიდებელი ლირიკული ნაწარმოებები ან ფოლკლორული 

ნიმუშები. წარწერები შეუსრულებიათ გულქანს, ანა რჩეულაშვილს, თუმიან გოჯიშვილს, 

შაღაბანი სულთანს და ხვარამზეს. გარეგნული სილამაზით გამორჩეულ პირადი ცხოვრების 

გამო გულდათუთქულ ქალებს ჰყავდათ მიჯნურები, რომელთაც დააშორეს ჩვენთვის უცნობი 

მიზეზების გამო. სასოწარკვეთილნი მონასტრის კედლებს ანდობენ თავიანთ განცდებსა და 

სადარდელს, ღმერთს შესთხოვენ ცოდვათა შენდობასა და სულის ხსნას. მათი სახით 

წარმოჩნდებიან მგრძნობიარე, ცხოვრებით გაუხარელი პოეტური ბუნების მქონე ახალგაზრდა 

ქალები, რომლებიც თავიანთ განცდებს სიტყვას ანდობენ და ცდილობენ ფარული, მძაფრი 

გრძნობების კედლის წარწერებში შენახვას. ეს წარწერები წარმოდგენას გვიქმნიან XV-XVI ს-ში 

არსებულ გენდერულ უთანასწორობაზე.   

 

დავით აღმაშენებლის „გალობანი სინანულისანი“ ჰიმნოგრაფიული ტრადიციის კვალობაზე 

შექმნილი თხზულებაა და იგი სახისმეტყველებითი ასპექტებით, იდეურ-შინაარსობრივი და 

სტრუქტურული თვალსაზრისით დავით წინასწარმეტყველის ფსალმუნებსა და წმ. ანდრია 

კრიტელის „დიდი კანონის“ მსოფლმხედველობრივ და ჰიპოდიგმურ-პარადიგმულ 

სტრუქტურას უახლოვდება. დავით აღმაშენებლის თხზულების საფუძველი, ისევე როგორც 

დავით წინასწარმეტყველის ფსალმუნებისა და წმ. ანდრია კრიტელის „დიდი კანონის“ 

შექმნისა, სინანულის მოტივია, რაც პიროვნების სულიერი ზეაღსვლით სრულდება. სწორედ 

ესაა მათი გამაერთიანებელი. ჰიმნოგრაფიის ლირიკული გმირი, ადამიანი, რომელიც 

უმეტესად წმინდანის სახითაა წარმოდგენილი, უკვე ზეციური მოქალაქეა, იგი ზეციური 

მოქალაქობის მაძიებელი არ არის, ეს პროცესი გავლილია, ე. ი. საგალობელში წმინდანად 

ჩამოყალიბების პროცესის შედეგია ასახული. წმ. ანდრია კრიტელის „დიდ კანონსა“ და დავით 

აღმაშენებლის „გალობანში“ ადამიანის ზოგადი ხატ-სახე ამ კვალსაც მიჰყვება და სიახლესაც 

გვთავაზობს, რადგან ამ საგალობლებში, დავით წინასწარმეტყველის კვალობაზე, ადამიანი 

ჰიმნოგრაფიისათვის დამახასიათებელი, მისთვის ჩვეული სახისმეტყველებითაც 

წარმოიდგინება და კატაფატიკურ-აპოფატიკური ჰიპოდიგმურ-პარადიგმული სტრუქტურით 

გაიაზრება. წმ. ანდრია კრიტელმა და დავით აღმაშენებელმა სწორედ კატაფატიკურ-

აპოფატიკური ჰიპოდიგმურ-პარადიგმული სტრუქტურული სისტემით წარმოადგინეს 

ადამიანის სულიერი ზეაღსვლა, სწრაფვა ღმერთთან შეერთებისაკენ, რადგან ორივე 

საგალობელში ადამიანი ურთულეს საფეხურებს გადის სულიერი სისრულის მიღწევამდე; ამ 

გზაზე მან უნდა დაძლიოს კაცობრიობის არსებობის მანძილზე მის მიერ ჩადენილი ყველა ის 

ცოდვა, რომელთა გამო წმ. ანდრია კრიტელი და დავით აღმაშენებელი, როგორც 

ჰიმნოგრაფები, საკუთარ თავს უცოდვილესად მიიჩნევენ და ღვთის წინაშე უდიდეს 

პასუხისმგებლობას კისრულობენ. დავით წინასწარმეტყველი საკუთარ ცოდვებზე მსჯელობს, 

აღიარებს მათ და ინანიებს, ხოლო წმ. ანდრია კრიტელი და დავით აღმაშენებელი საკუთარ 

ცოდვათა აღიარებასთან და მონანიებასთან ერთად კაცობრიობის ცოდვათა მტვირთველებად 

წარმოგვიდგებიან. დავით წინასწარმეტყველი, წმ. ანდრია კრიტელი და დავით აღმაშენებელი 

მსოფლმხედველობრივად თანაბარი სულიერებით მიემართებიან ზესთასოფლისაკენ, რაც 
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ღმერთთან დიალოგით გადმოიცემა, მაგრამ ადამიანის, როგორც ინდივიდის, მისწრაფებით 

სულიერი ზეაღსვლისაკენ, სრულყოფისაკენ, ზეცათა მოქალაქობის მოპოვებისაკენ 

განსხვავებული გზით მიდიან. ესაა მათი მემკვიდრეობის განმასხვავებელი ორიენტირები. 

 

ჰაგიოგრაფიასა და ჰიმნოგრაფიაში ბაძვისა და განღმრთობის, ანუ ზიარების სიმბოლურ 

გააზრებას ევანგელური საფუძველი აქვს. ჰაგიოგრაფია და ჰიმნოგრაფია, როგორც 

საღვთისმეტყველო ლიტერატურის დარგები, წმინდანის სულიერი განვითარების ორ 

ძირითად საფეხურს წარმოაჩენენ. ესაა 1. ბაძვა და 2. ზიარება, რაც განღმრთობით სრულდება. 

წმინდანისათვის ბაძვა ის საფეხურია, რომლის გავლა აუცილებელია ზიარებისათვის, 

სულიერი განღმრთობისათვის. ბაძვასა და ზიარებას შორის დიდი ზღვარია. ბაძვა ღვთის 

მიმსგავსებას ნიშნავს, რაც საფუძველს ქმნის სახის ესთეტიურობის თვალსაზრისით აღქმისა. 

ბაძვა ამქვეყნიურ, მიწიერ მოვლენათა და საგანთა მიმართებაა ზესთასოფლური მოვლენებისა 

და საგნებისადმი, ხოლო ზიარება ღმერთთან შერთვაა, განღმრთობაა, ზიარების შედეგად 

ადამიანი ახალ მეობას იძენს, მარადიულ ღირებულებებს მოიპოვებს, ღმერთთან სულიერ 

ქორწინებას აღწევს, ღვთაებრივ, ანუ ზესთასოფლურ სულს, სამოსელს პირველს იბრუნებს, 

ღმერთშემოსილი ხდება. ბაძვა და ზიარება გულისხმობს ორ მხარეს: ღმერთსა და ადამიანს. 

მაგრამ იმის გამო, რომ წმინდანებიც ხდებიან მისაბაძნი, ბაძვა ორ ადამიანსაც გულისხმობს. ეს 

ფაქტი ბაძვასა და ზიარებას, როგორც სულიერი განვითარების საფეხურებს, ერთმანეთისაგან 

განასხვავებს, ამიტომაა ადამიანის სულიერ განვითარებაში ზიარება, განღმრთობა უფრო 

მაღალი საფეხური, ვიდრე ბაძვა. ეს ორი ფენომენი განსაზღვრავს ჰაგიოგრაფიისა და 

ჰიმნოგრაფიის ხატ-სახეობრივ სისტემას, რომლის ბუნება ლიტურგიულ ცნობიერებას 

ეფუძნება და ამაღლებულის კატეგორიას განეკუთვნება. 

 

წმ. გიორგი შეყენებული, წმ. გიორგი მთაწმინდელის მოძღვარი, არის გიორგი მცირის 

ჰაგიოგრაფიული თხზულების ერთ-ერთი პერსონაჟი და სასულიერო-საეკლესიო მოღვაწე, 

ქართული მწერლობაზე მზრუნველი და მოამაგე, თხზულებათა შექმნის ინიციატორი და 

თავადაც ჰიმნოგრაფი. იგი XI საუკუნის 20-30-იანი წლებიდან მოყოლებული 1068 წლამდე, 

გარდაცვალებამდე, მოღვაწეობდა შავი მთის მონასტერში, სადაც XI საუკუნეში ერთ-ერთი 

უძლიერესი ქართული საღვთისმეტყველო-ლიტერატურული სკოლა ჩამოყალიბდა. მის 

შესახებ ცალკე ჰაგიოგრაფიული თხზულება არ შექმნილა, ხოლო ცნობები წმ. გიორგი 

შეყენებულის შესახებ შემოგვინახა გიორგი მცირის ჰაგიოგრაფიულმა თხზულებამ, აგრეთვე 

შავ მთასა და ათონზე შექმნილი და გადაწერილი ხელნაწერების კოლოფონებმა. გვიანდელი 

წყაროებიდან ყურადღებას იქცევს ანტონ პირველის „წყობილსიტყვაობა“, რომელშიც წმ. 

გიორგი შეყენებული ავტორისათვის ჩვეული მეტაფორებით, სტილითა და 

სახისმეტყველებითაა წარმოსახული. წმ. გიორგი შეყენებულის მოღვაწეობა სამეცნიერო 

ლიტერატურაში სპეციალური კვლევის საგანი არ ყოფილა, მხოლოდ წმ. გიორგი 

მთაწმინდელის მოღვაწეობისა და შავი მთის საღვთისმეტყველო-ლიტერატურული სკოლის 

პრობლემატიკის კვლევისას ექცეოდა ყურადღება. ამიტომ შევეცადეთ მისი ცხოვრებისა და 

მოღვაწეობის, ჰიმნოგრაფიული მემკვიდრეობის, აგრეთვე როგორც გიორგი მცირის 

ჰაგიოგრაფიული თხზულების პერსონაჟის ხატ-სახის წარმოჩენას. წმ. გიორგი შეყენებულს 

უდიდესი დამსახურება მიუძღვის ქართული ლიტერატურის ორი უმნიშვნელოვანესი 

თხზულების შექმნაში, რადგან სწორედ მან დაავალა ორ შესანიშნავ ქართველ მწერალს 

ჰაგიოგრაფიული თხზულებების შექმნა, კერძოდ წმ. გიორგი მთაწმინდელს წმ. იოვანე და წმ. 

ეფთვიმე მთაწმინდელების ცხოვრების, ხოლო გიორგი მცირეს - წმ. გიორგი მთაწმინდელის 

ცხოვრების აღწერა, ე.ი. იგი ამ თხზულებათა შექმნის ინიციატორია. რომ არა წმ. გიორგი 

შეყენებული, შეიძლება არც წმ. გიორგი მთაწმინდელს და არც გიორგი მცირეს არ შეექმნათ 

თავიანთი ჰაგიოგრაფიული თხზულებები. ყურადღებას იქცევს გიორგი შეყენებულის, 
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როგორც წმინდანის ხატ-სახე. იგი ჰაგიოგრაფიაში დამკვიდრებული სახისმეტყველებითი 

საშუალებებითაა წარმოსახული. თხზულებაში იგი წინასწარმეტყველური მისიით შემოდის, 

რათა ახალგაზრდა გიორგის, მომავალ წმ. გიორგი მთაწმინდელს, შთააგონოს საღვთო საქმის 

აღსრულება და ერისათვის ზრუნვა წმინდა წიგნების გამრავლებით. წმ. გიორგი შეყენებულის 

სივრცული არეალი, „ნაპრალი კლდესა შინა“, სიმბოლურად გაიაზრება, რადგან 

მემღვიმეობას, სხვა ასკეტურ ყოფასთან ერთად, უდიდესი სულიერი მისია ეკისრებოდა, 

მღვიმე სულიერი განღმრთობის ადგილად მიიჩნეოდა, საიდანაც მოღვაწეს, სულიერად 

მცხოვრებ წმინდანს ზეცათა მოქალაქობის მოპოვების შესაძლებლობა ეძლეოდა.ელენე 

მეტრეველმა ათონის კულტურულ-საგანმანათლებლო კერისა და საღვთისმეტყველო-

ლიტერატურული სკოლის ისტორიის კვლევისას ვარაუდი გამოთქვა, რომ წმ. გიორგი 

შეყენებულმა თავის მოწაფეს, წმ. გიორგი მთაწმინდელს საგალობლები თვითონ მიუძღვნა, 

რითაც შეავსო გიორგი მცირის დაწერილი ჰაგიოგრაფიული „ცხორება“, მას დაურთო ოთხი 

გალობანი, ანუ შესხმა. ამგვარად მოიხადა ვალი გიორგი შეყენებულმა საყვარელი მოწაფის 

წინაშე. წმ. გიორგი მთაწმინდელისადმი მიძღვნილი საგალობლები ჰიმნოგრაფიულ-

ლიტურგიკული განგებაა, რომელშიც ჰიმნოგრაფიული სახისმეტყველებითი ხატოვანებით 

იქმნება საგალობლის პერსონაჟის ამაღლებული ხატ-სახე და ჰიმნოგრაფის პოეტური სამყარო. 

წმ. გიორგი შეყენებული მრავალმხრივ საინტერესო მოღვაწეა, რომელმაც ღრმა კვალი 

დაამჩნია ქართულ კულტურას, უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართული ეკლესიის ისტორიაში, 

ქართული ლიტერატურის ისტორიაში, საქართველოს ისტორიაში. იგი ქართული მწერლობის 

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენელია, რომელმაც ორი მწერალი მოუმზადა 

ქართულ ლიტერატურას და თავადაც შესანიშნავ ჰიმნოგრაფად მოგვევლინა.   

 

ლელა ხაჩიძე 

 

სტეფანე  სანანოჲსძის შემოქმედების შესახებ უმნიშვნელოვანესი ცნობაა დაცული ეფრემ 

მცირის ნაშრომში - „მოსახსენებელი მცირე  სჳმეონისათჳს ლოღოთეტისა“, რომელშიც 

ვკითხულობთ: „ეგრეთვე სანატრელსა სტეფანეს  სანანოჲსძესა უთარგმნია ,,საკითხავი 

დაუჯდომელთაჲ” და ცხორებაჲ თეოქტისტე  ლეზველისაჲ და სხუანიცა“. ეფრემ მცირის 

მითითებით, სტეფანემ თარგმნა „საკითხავი დაუჯდომელთაჲ.” ნაშრომში გარკვეულია, რომ 

ეს არ არის „დაუჯდომელი“ ანუ  “აკათისტო” (როგორც ეს აქამდე იყო მიჩნეული), არამედ ის 

თხრობა, რომელშიც აღწერილია კონსტანტინოპოლის ხსნა ღვთისმშობლის მიერ სკვითთა და 

არაბთაგან, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 626 წელს, პატრიარქ სერგის დროს. ეფრემ მცირის 

მიხედვით, სviმეონის მეტაფრასებიდან, სტეფანე სანანოჲსძეს უთარგმნია „თეოქტისტე 

ლეზველის ცხოვრება“. ბერძნულ ენაზე არსებობს „თეოქტისტეს ცხოვრების“ 2 რედაქცია:  

კიმენური, რომელიც ნიკიტა მაგისტროსს ეკუთვნის და მეტაფრასული, რომელიც მიეწერება 

სviმეონ ლოღოთეტს. ნაშრომში გარკვეულია, რომΧ საუკუნეში ანუ ძეგლის შექმნიდან მალევე 

იგი ქართულ ენაზე უთარგმნია სტეფანე სანანოჲსძე–ჭყონდიდელს. ისმის კითხვა: რომელი 

რედაქცია ითარგმნა მის მიერ? ეფრემ მცირის  ცნობის მიხედვით, სტეფანე სანანოჲსძეს 

უთარგმნია სviმეონ  მეტაფრასტის მიერ  შექმნილი რედაქცია. სტეფანე სანანოჲსძის 

თარგმანი, რომელიც შესულია ΧІ–ΧІІ სს-ებით დათარიღებულ ხელნაწერში (S-384), ძველი 

ქართული მთარგმნელობითი ხელოვნების ერთ-ერთი შესანიშნავი ნიმუშია. იგი გამოირჩევა 

მეხელთთჳს დამახასიათებელი უბადლო მხატვრული ენით. ესაა ერთგვარი „პოეტური 

პროზა“, რაც დამახასიათებელია სტეფანე სანანოჲსძისათვის.  

 

სტეფანე სანანოჲსძის ვინაობის დადგენა საჭიროებს სამეცნიერო ლიტერატურაში 

არსებული ცნობების ინტერპრეტაციას და ახალი ცნობებისმ ოძიებას.Dდღეისათვის ჩვენს 
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ხელთ არსებული უძველესი ცნობები სტეფანე სანანოჲსძის შესახებ დაცულია ,,მიქაელ 

მოდრეკილის” იადგარში. ამ კრებულის უნიკალური მნიშვნელობიდან გამომდინარე, 

მასში დაცულუწყებებსგანსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მოვანიჭოთ. ნაშრომში 

დასაბუთებულია, რომ მიქაელ მოდრეკილის მიერ მრავალგზის მოხსენიებული სტეფანე 

უნდა იყოს სტეფანე  სანანოჲსძე–ჭყონდიდელი. ამის თქმის საშუალებას გვაძლევს 

რამდენიმე გარემოება: ერთი ის, რომ სტეფანე  სანანოჲსძე მიქაელ მოდრეკილის 

თანამედროვეა და მეორეც – ის არის ,,მეხელი” ისევე, როგორც მიქაელ მოდრეკილი და 

არის ავტორი ორიგინალური საგალობლებისა, რომლებიც  მიქაელ მოდრეკილმა შეიტანა 

თავის მიერ შედგენილ ,,იადგარში”. მოსალოდნელია,რომ მიქაელ მოდრეკილის მოძღვარი 

იყოს სწორედ ის პიროვნება, რომელიც მოღვაწეობს იმავე დარგში, რომელშიც თავად  

მიქაელი და არის მისი თანამედროვე. ნაშრომში გარკვეულია, რომ სტეფანე სანანოჲსძე, 

დავით ტბელთან ერთად, ნოვატორია იმ მხრივ, რომ მეტაფრასული აგიოგრაფიის 

ქართულ ენაზე თარგმნას უდებს სათავეს. ყურადღებას იქცევს ის ეპითეტები, 

რომელითაც მოიხსენიება სტეფანე სანანოჲსძე. ეფრემ მცირე მას „სანატრელს“უწოდებს, 

მიქაელ მოდრეკილი- „ნეტარს“,  რუის - ურბნისის კრება - „ღირს მამას“.  ბაგრატ 

ბატონიშვილი – „წმინდასა და სასწაულმოქმედს“ იოანე ბატონიშვილის  ცნობით „ 

ქართველთა უწოდეს ნათელ - მთოველად“. ასევე პატივით მოიხსენიებს მას „თეოქტისტე  

ლეზველის ცხოვრებაზე“ დართული მინაწერიც. ამ ცნობების მიხედვით ნათელი ხდება, 

რომ სტეფანე სანანოჲსძის სახით ჩვენ თვალწინაა ნაკლებად ცნობილი, მაგრამ ძალზე 

მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი ძველი ქართული სასულიერო მწერლობისა. 

 

ნაშრომში შესწავლილია ბიზანტიური ჰიმნოგრაფიის მამამთავრად მიჩნეული უდიდესი 

ჰიმნოგრაფის - რომანოზ მელოდოსის იმ საგალობლების ქართული თარგმანები, რომლებიც 

დაცულია  გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის „მარხვანში“ – Paris. Georgica-5.     „მარხვანის“ 

ამ რედაქციისათვის,  როგორც გიორგი ათონელის შემოქმედებისათვის საერთოდ, 

დამახასიათებელია დიდი სიზუსტე საგალობლებისათვის ავტორების მითითებასა და მათი 

პირვანდელი სახით აღდგენაში. Paris. Georgica-5 ხელნაწერში დაცულ გიორგი მთაწმინდელის 

რედაქციის „მარხვანში“  რომანოზის სახელით შესულია  9 მცირე ფორმის საგალობელი. 

ყველა მათგანთან მიწერილია „იბაკონი“.   რომანოზის „იბაკონი“ დადებულია შემდეგ 

დღეებზე:  ყველიერის კვირიაკე, პირველი პარასკევი, მეოთხე ხუთშაბათი,  დიდი ორშაბათი, 

დიდი   სამშაბათი,  დიდი  ოთხშაბათი,   დიდი ხუთშაბათი, დიდი  პარასკევი  და დიდი 

შაბათი. გიორგი ათონელის მუშაობის წესის თანახმად, ყველა მათგანის დასაწყისთან 

მიწერილია ავტორი.  ნაშრომში პირველად ქვეყნდება ამ საგალობელთა ტექსტები Paris. 

Georgica-5 ხელნაწერის მიხედვით.   ნაშრომში საგანგებოდაა შესწავლილი ყველიერის 

კვირიაკისათვის განკუთვნილი საგალობელი - „ადამის ექსორიობაჲ. იბაკონი.  ჴმაჲ დ 

გუერდი.  არა დააკლდისავ[ე]. - უსწავლელთა მასწავლელო...“ ეს საგალობელი 

(„კონტაკიონი“) რომანოზ მელოდოსის საგალობელთა არცერთ პუბლიკაციაში შეტანილი არ 

არის იმის გამო, რომ რომანოზი არ ითვლებოდა მის ავტორად. გიორგი მთაწმინდელის 

ავტოგრაფული მნიშვნელობის „მარხვანის“ მოწმობით, ბიზანტიური ჰიმნოგრაფიის ერთ-ერთ 

უძველეს ნიმუშად მიჩნეული ამ ანონიმური საგალობლის ავტორი რომანოზ მელოდოსია.  

ქართული წყაროების მნიშვნელობას რომანოზ მელოდოსის ამ საგალობლის კვლევისათვის 

კიდევ უფრო ზრდის ის გარემოება, რომ Paris. Georg.-5 ხელნაწერის II  ნაწილში, რომელიც 

წარმოადგენს ქართული „მარხვანის“ ახალ, გიორგი ათონელის შემდგომდროინდელ 

რედაქციას, შესული აღმოჩნდა რომანოზის ამ საგალობლის ახალი თარგმანი. ნაშრომში 

გამოქვეყნებული და შესწავლილია რომანოზ მელოდოსის ამ საგალობლის ორივე ქართული 
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თარგმანი. 

 ნაშრომში განხილულია პროფ. ლ. კვირიკაშვილის ნაშრომები და თარგმანები. მათგან 

პირველია ძველი ბერძნულიდან თარგმნილი „ჰომეროსის ჰიმნები“. ნაშრომში განხილულია 

ამ თარგმანის სპე-ციფიკა, ტერმინოლოგია, არქაიზაციის საშუალებები. განსაკუთრებული 

ყურადღებაა გამახვი-ლებული ლ. კვირიკაშვილის საკანდიდატო დისერტაციაზე - 

„ბიზანტიური და ქართული ჰიმნოგ-რაფიის საკითხები(საგალობლები გიორგი 

მთავარმოწამეზე)“. ამ ნაშრომის ძირითადი მიზანი იყო წმ. გიორგისადმი მიძღვნილი   

ბერძნული და ქართული საგალობლების შესწავლა. ამასთან ერთად, მასში განხილულია 

არაერთი სხვა არსებითი საკითხიც. 

ავტორი საგანგებოდ განიხილავს წმინდანის „წამებათა“ და „სასწაულთა“ ბერძნულ 

რედაქციებს და ნათელყოფს ქართული წყაროების მნიშვნელობას საკითხის კვლევისათვის. 

   საყურადღებოა ლ.კვირიკაშვილის მიერ შედგენილი კატალოგი-„ბიზანტიელი 

ჰიმნოგრაფები ძველ ქართლ „თთუენებში“, რომელიც მოიცავს  605 ერთეულსდა მყარ 

საფუძველს ქმნის მასში განხილული რვა დიდი ბიზანტიელი ჰიმნოგრაფის შემოქმედების 

კვლევისათვის.   

 

ეკა ვარდოშვილი 

დასავლური ლიტერატურული და სააზროვნო ტრადიციები არაერთგზის აისახა მე-19 

საუკუნის ქართულ მწერლობაში, საკმაოდ ჭარბად დაიძებნება ლიტერატურული 

პარალელებიც. სამეცნიერო ლიტერატურაში ხშირად ავლენენ პარალელს ნ. ბარათაშვილის 

„მერანსა“ და ა. მიცკევიჩის „ფარისს“ შორის. ამ ორი ნაწარმოების საერთო კულტურულ-

ისტორიული ფონისა და შექმნის წინაპირობათა შესწავლა მნიშვნელოვან საკითხს 

წარმოადგენს როგორც ქართული, ისე პოლონური ლიტერატურათმცოდნეობისა და 

ისტორიისათვის 

ხვთისო მამისიმედიშვილი 

როგორც ქართულ, ისე ევროპის ხალხთა ზეპირსიტყვიერებასა და ლიტერატურაში 

წისქვილისა და მეწისქვილის თემაზე გვხვდება სტერეოტიპულ  შეხედულებათა მთელი 

სისტემა, რომელიც უაღრესად მნიშვნელოვან ელემენტებს შეიცავს სოციალ-რელიგიური 

პროცესებისა და ხალხური მითოლოგიური წარმოდგენების შესასწავლად. სტატიაში 

აღნიშნული მითოლოგემები განხილულია კომპარატივისტულ ჭრილში. 

            ხალხურ ტრადიციაში წისქვილთან დაკავშირებით ორგვარი დამოკიდებულება 

ჩამოყალიბდა. ერთი თვალსაზრისით წისქვილი მიჩნეული იყო სამეურნეო ყოფის 

აუცილებელ ობიექტად, სადაც მეწისქვილე მარცვლეულისგან იღებდა სასიცოცხლო 

მნიშვნელობის ისეთ პროდუქტს, როგორიც ფქვილია, მეორე მხრივ კი, წისქვილმა და მისმა 

შემოგარენმა ადამიანებისათვის საშიში გეოგრაფიული სივრცის რეპუტაცია შეიძინა. 

  შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპაში ეშმაკებთან და უწმინდურ ძალებთან კავშირში 

არაერთი მეწისქვილე დაადანაშაულეს, რომელთა შორის ზოგიერთი მათგანი კოცონზეც 

დაწვეს. თავისი სოციალური მდგომარეობის გამო მეწისქვილე შუა საუკუნეების სოფელში 

საზოგადოებისაგან განცალკევებული აღმოჩნდა.  

 მეწისქვილეს ფოლკლორული გადმოცემები არაორდინალურ, უცხო ქცევებისა და 

მორალური პრინციპების პერსონაჟად წარმოგვიდგენს, რადგან ხალხს მიაჩნდა, რომ 

წისქვილის (ისევე როგორც სამჭედლოს) გაძღოლა და წყლის სტიქიასთან გამკლავება 
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მხოლოდ საიდუმლო ცოდნაში განდობილ კაცს შეეძლო, რომლის პროფესიონალიზმსაც 

ემყარებოდა წისქვილის წარმატებული მუშაობა.  

 მამაკაცის ტრადიციულ პროფესიებს შორის, როგორიცაა მჭედლობა, მეცხვარეობა, 

დურგლობა და ნალბანდობა, მაგიასთან ყველაზე მეტად მეწისქვილეობა იყო 

დაკავშირებული, რადგან იგი მოითხოვდა ჩვეულებრივი, ყოველდღიური საქმიანობისგან 

განსხვავებულ ცოდნას. მარცვლეულის ფქვილად გადაქცევა საზოგადოებისთვის 

ჯადოქრობის მსგავს ქმედებას წარმოადგენდა. ამან დაბადა ხალხში შეხედულება, რომ 

მეწისქვილე იყო გრძნეული და დემონურ არსებებთან განდობილი ადამიანი. მეწისქვილის 

შესახებ ჩამოყალიბებულ სტერეოტიპულ შეხედულებას არაერთი ანდაზა ეხმიანება.  

 ილია ჭავჭავაძის „ოთარაანთ ქვრივში“ ეპიზოდურ პერსონაჟად გამოყვანილია სოსია 

მეწისქვილე, რომელსაც მწერალი ტრადიციული თვისებებით წარმოგვიდგენს. 

ფოლკლორული მეწისქვილის მსგავსად, სოსიაც იყო „კაცი ძველი, გულჩახვეული, 

გულჩაკეტილი და ჩუმი.“ არავინ იცოდა, საიდან მოვიდა და არჩილის კარის წისქვილს 

როდის შეეხიზნა. ავტორისეული დახასიათებით, სოსია არჩილის წისქვილში „მეწისქვილედ 

დაბერებულიყო უცოლოდ, უშვილოდ, უთვისტომოდ.“   ამ პერსონაჟის თვალსაზრისი 

განსხვავდება საზოგადოებაში ჩამოყალიბებული შეხედულებებისაგან. სოსია მეწისქვილე არ 

იქცევა ისე, როგორც საზოგადოების დანარჩენი წევრები იქცევიან. ის ბოლომდე უცხოდ რჩება 

გარშემომყოფთათვის, თვით ოთარაანთ ქვრივისთვისაც, რომელიც გულწრფელად უყვარდა 

უიღბლო მეწისქვილეს. მეწისქვილის ეს სიუცხოვე, ასოციალურობა, უკონტაქტობა და 

განმარტოება უნდა გამხდარიყო სოსიასა და საზოგადოებას შორის „ხიდჩატეხილობისა“ და 

უჩინარი დაპირისპირების მიზეზი. ამ პერსონაჟის ტრაგედიას უფრო ღრმა სოციალური 

საფუძველი აქვს. იგი, ერთი მხრივ, უკავშირდება მეწისქვილის საქმიანობასა და, მეორე მხრივ, 

მის სტატუსს საზოგადოებაში.  

 ავტორის სიტყვებით, სოსია იყო კაცი „ყველასაგან დაბრიყვებული“, რისი მოწმეც 

მკითხველი ნაწარმოების ფინალში ხდება. ოთარაანთ ქვრივის ცხედართან დამხობილ 

ბერიკაცს „ამახანაგების სამასხროდ“ დასცინიან, მოხუც მეწისქვილეს უპატრონო ძაღლს 

ადარებენ და მიწაზე წაქცეულს ფეხს ღონივრად ურტყამენ. რასაკვირველია, ჩაგრული 

მეწისქვილე, ოთარაანთ ქვრივის ერთადერთი ჭირისუფალი, მკითხველში ძლიერ 

თანაგრძნობას იწვევს.  ის, თავისი ფოლკლორული ორეულებისგან განსხვავებით, დადებითი 

პერსონაჟია. ილია ჭავჭავაძემ მეწისქვილის მხატვრული სახე ქრისტიანული ზნეობრივი 

ფასეულობებით გაამდიდრა. 

2.              თქმულებები ნართებზე ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხთა ფოლკლორში, აგრეთვე 

აფხაზურ ზეპირსიტყვიერებაში ყველაზე პოპულარულ ეპიკურ ძეგლს წარმოადგენს. 

ნართების ეპოსის ყველა ნაციონალურ ვერსიაში იგრძნობა ქართული ტრადიციული ყოფის 

გავლენა. ქრისტიანული სიმბოლოებითა და ქართული კულტურის ცალკეული ელემენტებით 

განსაკუთრებით მდიდარია ნართების ეპოსის ჩეჩნური და ინგუშური ვერსიები. 

 როგორც აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის მითოლოგიურ გადმოცემებში, ისე 

ნართების ეპოსის ჩეჩნურ და ინგუშურ ვერსიებში დასტურდება წმინდა ფრინველთან 

დაკავშირებული მსგავსი სიუჟეტები. სავარაუდოდ, სესქათ სოლსას ნართების ეპოსის 

ადრინდელ ვერსიებში ისეთივე მაღალი საკრალური სტატუსი უნდა ჰქონოდა, როგორიც 

აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის გადმოცემებში აქვთ კულტის მსახურებს, რომლებსაც 

მტრედი, როგორც სულიწმინდის ფრინველი და მფარველი ანგელოზი, „მხარზე აჯდებოდათ“ 
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და ღვთის ნებას გადასცემდნენ. სესქათ სოლსა ხუცეს-ხევისბერთა მსგავსად სიწმინდესთან 

იყო დაკავშირებული, რადგან, ცნობილია, რომ ინგუშეთის მთიანეთში სესქათ სოლსას 

სახელობის სალოცავი იყო აღმართული. ინგუშურ ეპოსში მარტოდ დარჩენილ სესქათ 

სოლსასთან მტრედს ნისკარტით მიაქვს ერთი წვეთი წყალი, რომელიც არა მარტო წყურვილს 

უკლავს მომაკვდავ გმირს, არამედ, ის, როგორც უკვდავების მომნიჭებელი, მაცოცხლებელი 

და ზიარების გამომხატველი ნივთიერება, ეხმარება ჭაბუკს ამქვეყნიურ ყოფასთან 

განშორებაში.    

 მტრედის გამოსახულება გვხვდება როგორც უძველესი პერიოდის ქრისტიანულ 

კატაკომბებში, ასევე ჩეჩნეთისა და ინგუშეთის სალოცავებში და აღმოსავლეთ საქართველოს 

მთიანეთის საკულტო თასებზე.   

 ღრმა არქაული ქრისტიანული სიმბოლიკის შემცველია სესქათ სოლსას 

წინამძღოლობით სამოცდასამი ორსთხოელის უკანასკნელი შეკრება გამოქვაბულში, მათი 

თათბირი და  თასის ჩამოტარება.  

 ნართების ეპოსში  დასტურდება წარმოდგენები საიქიოზე, სადაც მოგზაურობენ ნართი 

გმირები. „იალსამალი“ და „ჟოჟაღათი“, ზეციური იერუსალიმისა და ჯოჯოხეთის 

აღმნიშვნელი სახელწოდებები ჩეჩნურ და ინგუშურ ენებში, როგორც ჩანს, ქრისტიანული 

რელიგიის გავრცელების შემდეგ ქართული ენის გავლენით დამკვიდრდა.  

 ინგუშურ ნართულ თქმულებებში არაერთგზის ხსენდება წმინდა მთა „წეი-ლოამ“ 

(სიტვასიტყვ. მთაწმინდა), ხევისბერი („წეისაგ“), სამი წმინდა ხარი, რომლებსაც თავისი 

პარალელები დაეძებნებათ ქართულ მითოლოგიურ სიუჟეტებსა და ქრისტიანულ 

სიმბოლოებთან.  

 ნართების ეპოსის ჩეჩნური და ინგუშური ვერსიები იქ ისლამის გავრცელებამდე 

ჩამოყალიბდა. ქრისტიანული წარმოდგენები, ლექსიკა და მითოლოგიური სახე-სიმბოლოები, 

რომლებიც ტრადიციულ ნიადაგზე გადამუშავდა და ადგილობრივ გარემოს მოერგო, ჩეჩნური 

და ინგუშური თქმულებების ყველაზე არქაულ ფენას განეკუთვნება. 

 

 

ჩერქეზული გადმოცემები „ღვთაებებზე“, როგორც ვერბალური ტექსტები, ყალიბდებოდა 

სრულიად რეალური მოვლენების არეკვლის შედეგად. მათ საფუძვლად დაედო 

ქრისტიანული წარმოდგენები, რომლებმაც ცალკეული სიუჟეტების, რელიგიური 

სტერეოტიპებისა და ინფორმაციული ელემენტების სახით ხალხურ რიტუალებში, რწმენა-

წარმოდგენებსა და მითოლოგიურ გადმოცემებში გააგრძელეს სიცოცხლე.   

 ჩერქეზული გადმოცემებისა და რიტუალების ქრისტიანულ ძირებზე მიუთითებს 

არაერთი ელემენტი: თაყვანისცემა ჯვრისა, რომლის ჩერქეზული სახელწოდებაც არის „ჯურ“; 

გადმოცემები მხვნელ-მთესველთა მფარველ სოზირისზე, რომელსაც დღესასწაულობენ 

ქრისტეშობის დღეს და მის მოსვლას რიტუალურად 25 დეკემბერს ელოდებიან; გადმოცემები 

მეფუტკრეობის მფარველ მერიემზე, რომელსაც უწოდებენ „დიდი ღმერთის დედას“ (мерием 

ггешхуо и янь)  და დღესასწაულობენ აგვისტოში, ღვთისმშობლის მიძინების დღეს; 

ხორციელისა და ყველიერის მარხვა (Ллеумёшхе и коаяште), აღდგომის დღესასწაული 
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(Кутишъ); ქართველი მთიელების მსგავსი მსხვერპლშეწირვისა და კულტმსახურების წესები; 

ქრისტიანულ კალენდარზე დაფუძნებული ხალხურ დღეობათა კალენდარი და სხვ. 

 ლ. ლიულეს მასალებიდან ირკვევა, რომ ჩერქეზული მითორელიგიური ჟანრის 

ტექსტებისა და რიტუალების ჩამოყალიბებაზე დიდი გავლენა მოახდინა ქართულმა 

ქრისტიანულმა კულტურამ, რომელიც ადგილობრივ ნიადაგზე გადამუშავდა შუა 

საუკუნეებში აღორძინებული „მითოლოგიური შემოქმედების ბუმის“ შედეგად. 

 

ელენე გოგიაშვილი 

მამა-შვილის ორთაბრძოლა შუა საუკუნეების ლიტერატურულ და ზეპირ თხრობით 

ტრადიციებში ფართოდ გავრცელებული სიუჟეტია, რომელიც თაობათა შორის 

დაპირისპირებას მწვავე ბრძოლის აღწერით გამოხატავს. მამა და ვაჟი, მოწინააღმდეგე 

მხარეებს წარმოადგენენ ომში და ერთმანეთს ხვდებიან, როგორც უცნობები. ბრძოლა 

ტრაგიკულად მთავრდება. ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში უამრავი ლიტერატურული და 

ფოლკლორული ვერსია არსებობს თქმულებისა, თუ როგორ ეძებს სხვაგან დაბადებული 

შვილი თავის მამას და მერე მისივე ხელით კვდება. ამ სიუჟეტს იცნობს კავკასიის ყველა 

ხალხი და მისი ვარიაციები განსაკუთრებული მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. 

უძველესი ტექსტი, რომელშიც მამა-შვილის ბრძოლაა დრამატულად ასახული, 

ფიქსირებულია არაბულ ისტორიულ თხზულებაში. ეს არის აბასიდი ხალიფას, აბდალაჰ იბნ 

მუჰამად ალ-მანსურის (754-775) ამბავი. მეომარი უცხოეთში მოგზაურობისას გაიცნობს ქალს, 

რომელიც მისგან დაორსულდება. მეომარი ქალს უტოვებს ბეჭედსა და ტანსაცმელს, რათა 

ამით შვილის ცნობა შეძლოს. მამა-შვილი ერთმანეთს ორთაბრძოლაში ხვდება და ვაჟი 

იღუპება. ეს თქმულება არაბულ ზეპირსიტყვიერებაშიც არის ცნობილი და   ისტორიული სახე 

აქვს. 

პირველი წერილობითი ძეგლი ევროპაში მამისა და შვილის საბედისწერო შეხვედრაზე 

არის IX საუკუნეში ანონიმი ავტორის მიერ შექმნილი „ჰილდებრანდის სიმღერა“ („Das 

Hildebrandslied“). მამა-შვილის ბრძოლის მოტივის შემცველი გადმოცემები ევროპაში 

ფიქსირებულია XIII-XV საუკუნეების ხელნაწერებში, ძველ ისლანდიური საგებში: “Didriks 

saga” (XIII საუკუნის მეორე ნახევარი), “Ásmunar saga kappabana” და “Kjalnesinga saga” (XIV ს.), 

“Ásmundar saga” (XV ს.). “Das jüngere Hildebrandslied” (XV ს.). ირლანდიური თქმულება გმირ 

კუ ჰულაინსა და მის ვაჟ კონლაზე XIV საუკუნის ხელნაწერის სახით არის შემორჩენილი, 

თუმცა კელტური ფოლკლორის მკვლევრები მას ჰილდებრანდის სიმღერის თანამედროვედ 

მიიჩნევენ. რუსული სიმღერები ილია მურომეცსა და მის ვაჟზე, სოკოლნიჩეკზე შუა 

საუკუნეებიდან უნდა მომდინარეობდეს, მაგრამ პირველი ჩანაწერები მხოლოდ მოგვიანებით, 

ბილინების ჩაწერის დროიდან არსებობს. 

კავკასიურ ფოლკლორში ფართოდ არის გავრცელებული თქმულება როსტომზე, 

ფალავანზე, რომელმაც ორთაბრძოლაში თავისივე შვილი მოკლა. პერსონაჟის სახელი XI 

საუკუნის სპარსული პოემიდან - ფირდოუსის “შაჰ-ნამედან” მომდინარეობს (რუსტამისა და 

ზოჰრაბის ამბავი). თავად მოტივი მამა-შვილის ბრძოლის შესახებ კი იმდენად ორგანული 

ნაწილია კავკასიის ხალხთა ფოლკლორისა, რომ მკვლევართა გარკვეული ნაწილი მის 

ხალხურ წარმომავლობას ვარაუდობს. 

როსტომი პოპულარული გმირია ქართულ ხალხურ გადმოცემებში. ის გარდა საკუთრივ 

„როსტომიანისა“, სხვა თქმულებებშიც ჩნდება, რომელთა სიუჟეტებიც საერთოდ არ 

უკავშირდება როსტომის ამბავს. როსტომისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულება იმაშიც 

გამოიხატა, რომ როსტომს „ეკუთვნის“ მთელი რიგი აფორიზმებისა და გამონათქვამებისა 

ქართულ ფოლკლორში. ზოგი ამ აფორიზმთაგან ლიტერატურული გზით არის 

დამკვიდრებული, ზოგიც ხალხურია. 
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ქართული ხალხური როსტომიანი თვალსაჩინო მაგალითია ლიტერატურული და 

ფოლკლორული მოტივების ურთიერთშერწმისა და ინტერპრეტაციისა. ეჭვგარეშეა, რომ „შაჰ-

ნამე“ ქართული როსტომიანის პირველწყაროა, მაგრამ ხალხური ტექსტების ანალიზი 

აჩვენებს, რომ თქმულებათა ციკლი მამა-შვილის ორთაბრძოლაზე მითოლოგიურ მოტივებსაც 

შეიცავს ისევე, როგორც მისი ანალოგები დასავლურ და აღმოსავლურ ეპიკურ ტრადიციებში. 

 

თამარ პაიჭაძე 

კულტურულსივრცეში შეცნობისა და მსოფლმხედველობრივი რაკურსიდან 

განსხვავებულად აღიქმება  კონკრეტული ცნებები, რომელებიც სალიტერატურო კრიტიკაში 

თავიანთი მხატვრული ღირებულებით გარკვეული სიმბოლური ბინარის  ან მხატვრულ-

პარადიგმული მნიშვნელობის მატარებელები არიან. ამ თვალსაზრისით, სხვა ანალოგებს 

შორის (მზე, მთვარე, ღმერთი, წყალი, ჯვარი, და ა.შ.) განიხილება ქალაქიც, როგორც 

სიმბოლური და მხატვრული კონცეფცია ლიტერატურულ ტექსტში.                                                                                           

Qქალაქის ცნება ქართულ ლიტერატურულ დისკურსში XX საუკუნის დამდეგიდან 

კონცეპტუალურ აღქმას დაუკავშირდა და მხატვრულ-სიმბოლურ ბინარად ჩამოყალიბდა.  

    ამ პროცესთა შემოქმედნი XX საუკუნის ლიტერატურულ რეალობაში მოდერნისტები 

გახდნენ, აღიქვამდნენ რა სამყაროს ირაციონალური სივრციდან და სიმბოლურ-

პარადიგმული რაკურსიდან. ამ ფაქტმა კავკასიურ და კერძოდ ქართულ მოდერნიზმში 

თავიდანვე იჩინა თავი. ეს პროცესი მოდერნისტული მომდინარეობების ხელოვნებაში 

დაფუძნებას დაემთხვა. ამ დროიდან გამოიკვეთა კიდეც გმირი, რომელსაც ქალაქში 

განუვითარდა სააზროვნო სისტემა და წარმოიქმნა ე.წ. “ქალაქური ტექსტი” (ქალაქური 

რეკვიზიტი) _ ოპოზიციური შემოქმედებითი ფორმა, ე.წ. “აღმოსავლური მოდელი“ 

სიმბოლისტური აღქმისა. ქალაქური ტექსტი _ ეს არის ცნებათა (კონცეპტთა) მოტივთა, 

სიუჟეტთა კომპლექსი, რომელიც მოიცავს ავტორისეულ მოდელს ქალაქური ყოფისას _ 

როგორც ზოგად, ასევე მისი კერძო გამოვლინებებში. 

 

 

 

 როგორც ცნობილია, ქართული სიმბოლისტური სკოლა, მოტივირებული იყო, როგორც 

ევროპულის ვარიაცია და არსითაც აბსოლუტურად იდენტური. აქედან უნდა ვეძებოთ 

ტოტალიტარული იდეოლოგიის მიერ მოდერნისტთა მიმართ არსებული ყბადაღებული 

ბრალდებების სათავეც: რომ ისინი იყვნენ აბსოლუტურად მსგავსნი და ერთმანეთის 

მიმბაძველნი.  თუნდაც ზოგადი გადახედვით საცნაურია, რომ მიუხედავად მათი იდენტური 

მსოფლმხედველობრივ -   მეთოდოლოგიური არჩევანისა, ქართული სიმბოლისტური 

ჯგუფის წევრები შემოქმედებითი სტატუსით  განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან.  

ფაქტია, ამ არაორდინალურობის სათავე ქართულ კლასიკურ მწერლობაში რომ უნდა 

ვეძიოთ, კითხვას - ჰყავდათ თუ არა ქართველ მოდერნისტებს ნაციონალურ შემოქმედებით 

გარემოში წინაპარი, ბუნებრივია პირველყოვლისა რომანტიზმამდე მივყავართ... და აქ პასუხი 

არაერთგვაროვანი იყო მაშინაც - ქართველი სიმბოლისტებისაგან, და ასეთივეა დღესაც, 

სალიტერატურო კრიტიკისაგან.  

როგორც ცნობილია, კულტუროლოგიურ კვლევებში სიმბოლიზმი „ნეორომანტიზმადაც“ 

მოიხსენება. ამ შემთხვევაში მუშაობს მისი ისტორიული და მეთოდოლოგიური მიმართება  

ევროპული რომანტიკული სკოლების ტრადიციებთან, თუმცა საქართველოში ეს 

დამოკიდებულება განსხვავებულია: იმდენად, რამდენადაც სიმბოლიზმი არსით ქართული 

მოვლენა არ იყო და ქართული რომანტიკული სკოლისგანაც საუკუნოვანი  დისტანცია 

აშორებდა, მათი კავშირი უფრო ისტორიული მეხსიერების დონეზე არსებობდა. ქართველი 

სიმბოლისტები ქართველ რომანტიკოსთა შემოქმედებით მსოფლმხედველობაში დასაყრდენს 
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ნაკლებად აცნობიერებდნენ, ამით აიხსნება მათი არაერთგვეროვანი დამოკიდებულება 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიისადმი, - მისი მხოლოდ ზოგიერთი ლექსი მიიღეს, ხოლო 

ზოგადად ქართული რომანტიზმის წარმომადგენელთაგან მხოლოდ ბარათაშვილს 

აღიარებდნენ, თუმცა ინტერკულტურული გავლენანი აშკარაა, ქართველი 

სიმბოლისტებისათვის მსოფლიო რომანტიკული სკოლების შემოქმედნი და მათი 

მხატვრული სახე-სიმბოლოები უფრო ახლობელი გახდა.   

თუკი საქართველოში მოდერნისტული მსოფლაღქმის ლიტერატურულ პრეამბულაზე უნდა 

მივუთითოთ, უფრო მოკლე ქრონოლოგია ჩანს გასავლელი - სულ ორიოდე ათწლეული, ვაჟა-

ფშაველას და ვასილ ბარნოვის შემოქმედებით ბიოგრაფიებთან მისაახლებლად, რადგან 

მოდერნისტული აზროვნების სილუეტები მათ შემოქმედებით დისკურსებში ცალსახად 

იკვეთება 
 
 
 

კახაბერ ლორია 
 

ჭოლა ლომთათიძე მეოცე საუკუნის დასაწყისის ქართული პროზის ერთ-ერთი 

უაღრესად საყურადღებო წარმომადგენელია. მას, როგორც მწერალს, სიცოცხლეში არ 

ეღირსა აღიარება: საზოგადოებისათვის იგი ცნობილი დარჩა მხოლოდ როგორც 

პოლიტიკოსი, სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის თვალსაჩინო მოღვაწე და რუსეთის 

იმპერიის სათათბიროს წევრი. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 1925 წელს, მწერლის 

გარდაცვალების ათი წლის თავზე, მისი ნაწარმოებების ორტომეული გამოვიდა, ჭოლას 

შემოქმედებამ სათანადო ყურადღება დაიმსახურა.  

ჭოლას მხატვრული მემკვიდრეობა, ერთის მხრივ, უეჭველად უნდა განვიხილოთ მისი 

თანადროული მარქსისტული ლიტერატურის ჭრილში. მწერალი აშკარად აღიქმება 

როგორც რევოლუციური რომანტიკის ერთ-ერთი შემომტანი და დამამკვიდრებელი 

იმდროინდელ ქართულ ლიტერატურაში. თუმცა, გამომდინარე ჭოლას ორგანიზაციული 

კუთვნილებიდან სოციალ-დემოკრატიის მენშევიკური ფრთისადმი, რომელსაც 

რეფორმისტული და ზომიერი პოლიტიკური მიდგომები უფრო ახასიათებდა, ვიდრე 

ვულგარულ-რევოლუციური, საჭიროა, უფრო კონკრეტულად გაირკვესდა წარმოჩინდეს 

მიმართება, ერთის მხრივ, ჭოლას პოლიტიკურ მრწამსსა და პარტიულ საქმიანობას, 

ხოლო, მეორეს მხრივ, მის მხატვრულ შემოქმედებაში არცთუ იშვიათად გამოხატულ 

მართლაც რომ ძალზედ მკვეთრ რევოლუციურ სულისკვეთებას შორის. 

უაღრესად საინტერესო და მნიშვნელოვანია განისაზღვროს აგრეთვე ჭოლას 

შემოქმედების მიმართება იმ მოდერნისტულ ლიტერატურულ ტენდენციებთან, 

რომლებმაც ევროპულ ლიტერატურაში ჯერ კიდევ მეცხრამეტე საუკუნეში იჩინეს თავი 

და რომელთაც შემდგომი განვითარება მიეცათ მეოცე საუკუნის, განსაკუთრებით კი მისი 

პირველი ნახევრის, განმავლობაში. რაც არ უნდა მოულოდნელი და უცნაური ჩანდეს 

მარქსისტი თუ რევოლუციონერი მწერლის შემთხვევაში, ჭოლას ლიტერატურულ 

მემკვიდრეობაში მაინც სახეზეა საკმაოდ მკვეთრად გამოხატული ეგზისტენციალური 

პრობლემატიკა, დუმილის ესთეტიკით აშკარა დაინტერესება, “ცნობიერების ნაკადი” და 

ა.შ. ჭოლა მხატვრულად ამუშავებს ისეთ იდეებსა თუ თემებს და, იმავდროულად, 

იყენებს ისეთ სტილისტურ ფორმებსა და საშუალებებს, რომელნიც მის შემოქმედებას 

აშკარად განასხვავებენ და აშორებენ კლასიკური და არამარტო კლასიკური რეალიზმის 
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პრინციპებისაგან. შედეგად, ჭოლას შემოქმედება გვევლინება ქართული მოდერნისტული 

ლიტერატურის ორგანულ და ორიგინალურ ნაწილად.  

ელგუჯა ხინთიბიძე 

1. რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი“ ყველა ძველი ხელნაწერებით მე-17 საუკუნითაა 

მოღწეული, რომლებშიც „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტის ე.წ. ვრცელი ვარიანტია წარმოდგენილი. 

რუსთველოლოგიურ მეცნიერებაში მიჩნეულია, რომ პოემის ეს რედაქცია ასეთი სახით არ 

არის გამოსული ავტორის ხელიდან, მასში ჩართულია ე.წ. გაგრძელებები. ასევე ფიქრობენ, 

რომ გაგრძელებების დართვით, რუსთველისეული სავარაუდო ეპილოგი პოემისა, დაიკარგა. 

ვფიქრობ, რომ პოემას შესაძლებელია, რომ ე.წ. ეპილოგი ანუ ავტორის მიერ მისი პოემის 

შესახებ თქმული სტროფები შესაძლებელია, რომ არ ქონოდა. ამგვარი ეპილოგები ნაკლებად 

ჩანს მე-10-მე-12 საუკუნეების სპარსულ ეპიკურ თხზულებებში. უფრო სავარაუდოა, რომ 

პოემა დასრულებულიყო ამბის თხრობით, მაგრამ იმგვარად, რომ ე.წ. გაგრძელებების ამბავი, 

ანუ ბრძოლები ინდოეთის გასათავისუფლებლად და გმირთა შემდგომი ცხოვრებისა მასში 

აღწერილი არ ყოფილიყო. რუსთველის პოემისეულ ბოლოსიტყვაში სავარაუდებლად უნდა 

ყოფილიყო რამდენიმე სტროფი ტარიელისა და ნესტანის ინდოეთში გამეფებაზე, სამი 

მეგობარი ხელმწიფის ბედნიერ ხელმწიფობაზე და, შესაძლებელია, ტარიელის მიერ ასმათის 

ღვაწლის საგანგებო აღნიშვნაზე. ამ ფაქტებზე მიმათითებელი ორიოდე სტროფი პოემის 

ჩვენამდე მოღწეულ ხელნაწერებში იკითხება. 

2.  შექსპირის „ციმბელინში“, რომლის უმთავრესი სიუჟეტური წყარო „ვეფხისტყაოსნისეული“ 

ნესტანისა და ტარიელის სიყვარულის ამბავი უნდა იყოს, რუსთველის პოემიდან 

გადატანილია მხატვრული სახეებიცა და ეპიზოდებიც. ნესტანის წერილი მოწერილი ქაჯეთის 

ციხიდან ტარიელისადმი ამგვარად იწყება: „ჰე ჩემო ესე უსტარი არს ჩემგან მონაღვაწები, ტანი 

კალმად მაქვს, კალამი ნაღველსა ამონაწები“. 

ნაღველის მელნით დაწერილი წერილი იშვიათი მხატვრული სახეა. ნაღველის მელნით 

ხელმწიფის ერთადერთი ასულის მიერ მასთან დაშორებული სატრფოსადმი  მიწერილი 

წერილი ნახსენებია შექსპირის „ციმბელინშიც“. ვფიქრობ, რომ ამ მხატვრული სახის 

ლიტერატურული წყარო შექსპირისათვის „ვეფხისტყაოსანი“ იყო. 

3.  ჩემი აზრით, „ვეფხისტყაოსნის“ ჩვენამდე მოღწეულ ხელნაწერებში ჩანს გადამწერთა მიერ 

შეტანილი ან დამატებული  რამდენიმე სტროფი. ერთი ამგვარი უნდა იყოს პოემისეული 

დახასიათება ქაჯებისა. ფატმანი ავთანდილს დაწვრილებით აუხსნის, ესაუბრება ქაჯების 

შესახებ. აუხსნის „არ ქაჯნია, კაცნიაო...“. ამ სტროფს მოსდევს ქაჯების თაობაზე 

რადიკალურად საწინააღმდეგო ინტერპრეტაცია, რომელშიც ქაჯნი ხალხურ წარმოდგენაში 

გავრცელებულ დემონურ არსებებადაა დახასიათებული. ვფიქრობ, რომ ეს მეორე სტროფი 

გადამწერთა გვიანდელი დანართია. 

 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

 

მაკა ელბაქიძე.  The Man in the Panther’s 
Skin in the Context of 
Medieval Literature. 
978-613-4-96746-4 

 

Lambert Academic 

Publishing 

76 

2 Elguja Khintibidze Medieval Georgian 

Romance The Man in a 

Panther-skin and 

Shakespeare’s Late Plays 

978-90-256-1330-3 

Amsterdam, 

Adolf M. Hakkert 

publisher 

301 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

მაკა ელბაქიძე 

 

მონოგრაფია მიზნად ისახავს რუსთველის ვეფხისტყაოსნის ადგილის განსაზღვრას  კაცობრიობის 

საზოგადოებრივ-ფილოსოფიური და ლიტერატურულ-ესთეტიკური აზროვნების განვითარების 

პროცესში, რათა სათანადოდ გამოიკვეთოს როგორც საკვლევი ეპოქის (შუა საუკუნეების), ისევე 

ლიტერატურული გარემოსთვის (საქართველო/ქრისტიანული ევროპა/ისლამური აღმოსავლეთი) 

ნიშანდობლივი პრინციპები (სოციალურ-პოლიტიკური ფონი, მსოფლმხედველობრივი 

პრობლემატიკა, ეთიკური შეხედულებები, ლიტერატურული ეტიკეტი, მხატვრული სტერეოტიპი, 

შემოქმედებითი მეთოდი) და მათი ტიპოლოგიური მიმართებანი ვეფხისტყაოსანთან. ნაშრომში 

გამოკვეთილია იმ პრობლემათა წყება, რომელიც გვიანდელი შუასაუკუნეების აზროვნებისთვის 

არის დამახასიათებელი (მსოფლმხედველობრივი პრობლემები, თხზულების სიუჟეტი და 

კომპოზიცია, ქრონოტოპი, პერსონაჟთა ხატვის მანერა, რაინდობის იდეალი, პატრონყმობის 

ინსტიტუტი, სიყვარულის თეორია და ა.შ) და ის ტრადიციული თუ ნოვატორული პრინციპები 

(ვეფხისტყაოსანში შუასაუკუნეებისთვის დამახასიათებელი ბევრი პრობლემის გადაწყვეტა ხდება 

რენესანსული აზროვნების პოზიციიდან), რომელიც რუსთველის შემოქმედებისთვის არის 

ნიშანდობლივი. 

 

ელგუჯა ხინთიბიძე 

მონოგრაფია, რომელიც ამსტერდამში „ადოლფ ჰაკერტის გამომცემლობაში“ 2018 წელს დაიბეჭდა 

დიდ სიახლეს სთავაზობს როგორც რუსთველოლოგიას, ასევე შექსპიროლოგიას: შექსპირის 

შემოქმედების უკანასკნელი პერიოდის თხზულებად მიჩნეულ პიესათაგან ერთ-ერთი – 

„ციმბელინი“ - სიუჟეტურად რუსთველის „ვეფხისტყაოსნისეულ“ ტარიელისა და ნესტანის 

თავგადასავლის ციკლს ეყრდნობა.  კვლევა-ძიება ამ საკითხზე განპირობებული იყო უფრო 

ადრინდელი გამოკვლევებით იმის თაობაზე, რომ „ვეფხისტყაოსნის“ სიუჟეტის მიხედვითაა 

შექმნილი შექსპირის უმცროსი თანამედროვეების ფრანსის ბომონტისა და ჯონ ფლეტჩერის ორი 

პიესა „მეფე და არა მეფე“ და „ფილასტერი“. მონოგრაფია აჯამებს ამ საკითხზე არსებულ ფართო 

კვლევა-ძიებას, რომელსაც ვაწარმოებ ბოლო ათი წლის განმავლობაში. 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნესტან სულავა Николай I (Гулаберисдз

е), Католикос-Патриарх 

Грузии, 50-е гг. XII в. 

Православная 

Энциклопедия. т. L. 
ISBN 978-5-89572-057-

8 

Москва. 
©Православная 

религиозная 

организация Церковно-

научный центр 

"Православная 

Энциклопедия" 

С. 386-389. 

2 ნესტან სულავა  Николай Мнатоби, прп. 

+ 1308 (3 нояб.), груз. 

гимнограф. 

Православная 

Энциклопедия. т. L. 
ISBN 978-5-89572-057-

8 

Москва. 
©Православная 

религиозная 

организация Церковно-

научный центр 

"Православная 

Энциклопедия" 

С. 599.  

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. საენციკლოპედიო სტატიაში განხილულია XII საუკუნის მეორე ნახევრის საქართველოს 

კათოლიკოსის, სახელმწიფო მოღვაწის, შესანიშნავი ღვთისმეტყველის, მქადაგებლისა და 

ცნობილი მწერლის ნიკოლოზ გულაბერის ძის მოღვაწეობა და სამწერლო-

მთარგმნელობითი საქმიანობა წყაროებისა და სამეცნიერო ლიტერატურის საფუძველზე. 

წარმოჩენილია ერთ-ერთი გამორჩეული ქართველი კათოლიკოსის  ცხოვრება და 

მოღვაწეობა, განსაზღვრული და შეფასებულია მისი შემოქმედების საღვთისმეტყველო და 

ლიტერატურული ღირებულება.   

2. ნიკოლოზ ქართველთა მნათობის შესახებ მწირი ცნობებია მოღწეული. მის შესახებ 

ცნობები დაცულია გვიანდელ, მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრის მოღვაწის  ანტონ 

კათალიკოსის თხზულებაში - „წყობილსიტყვაობაში“. მისი სახელით ცნობილია ერთი 

საგალობელი. საენციკლოპედიო სტატიაში წარმოჩენილია მისი მოღვაწეობა და 

სამწერლო-მთარგმნელობითი საქმიანობა არსებული მწირი წყაროებისა და სამეცნიერო 

ლიტერატურის საფუძველზე. 

 

5.4. სტატიები 
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№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მაკა ელბაქიძე William Wilson and 

his Doppelgänger. 

(უილიამ უილსონი 

და მისი ორეული) 

ISBN-13: 978-620-2-

30883-0 

Romanticism in 

Literature. On 

the Cross-road of 

Époques and 

Cultures 

გერმანია, 

Scholar’s Press 

გვ. 150-161 

2 EkaVardoshvili Moon Image in the 

Poetry of Nikolos 

Baratashvili and 

World 

RomanticismISSN 

978-620-2-30883-0, 

Romanticisms in 

Literature 

 

Germany 2018, 

Scholars Press 

 

3  

Хвтисо 

Мамисимедишвили 

Структурные и 

мировоззренческие 

связи: героическая 

поэзия грузинских 

горцев и чеченское 

«илли»,  

ISBN 978-5-907060-

00-5 

 

Сборник 

«Героический 

эпос народов 

кавказа» 

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

посвященной 

Дню чеченского 

языка и памяти 

ученого-

эпосоведа, 

Заслуженного 

деятеля науки 

Чеченской 

Республики У. 

Б. Далгат, 2018. 

Российская 

федерация, г. 

Грозный, 

Академия наук 

чеченской 

республики. 

ст. 54-60 

4 KakhaberLoria Neoromanticism in 

Vasil 

Barnov’sWritings 

ISBN-13: 978-620-2-

30883-0 

Romanticism in 

Literature. 

On the Cross-

road of Époques 

and Cultures (588 

p.) 

Scholars' Press, 

2018 

p.p. 377 - 391 

5 Ketevan 

Sikharulidze 

Fertility Rituals in 

Old Georgia 

 

World Science 

Multidisciplinary 

Scientific Edition  
ISSN 2413-1032 

N 2(30), Vol.5, 

February 

Publisher – RS 
Global Sp. z O.O.,   

p.55-57 
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Website: 
https://ws-

conference.com 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

მაკა ელბაქიძე 

       უილიამ უილსონი ედგარ ალან პოს ერთ-ერთი კლასიკური მოთხრობაა. პირველად ის 

გამოქვეყნდა ბარტონის „ჯენტლმენზ მაგაზინში“ 1839 წელს. ეს არის ამბავი კაცისა, 

რომელსაც გამუდმებით თან სდევს თავისი ორეული,  მისი იდენტური ტყუპისცალი, 

რომელიც, ფაქტიურად,  პროტაგონისტის მეორე „მეა“. შესაბამისად, ნაწარმოებში ნაჩვენებია 

ბრძოლა ორად გახლეჩილი „მეს“ ხელახლა გასაერთიანებლად, რაც, საბოლოოდ, 

თვითგანადგურებით სრულდება. 

      აღნიშნული საკითხი პირდაპირ კავშირშია გაყოფილი იდენტობის ფსიქოლოგიურ 

პრობლემასთან, რომელიც თითქმის საუკუნის შემდეგ აღწერა ფროიდმა თავის ნაშრომში 

„ზებუნებრივი“. ფროიდი იშველიებს როგორც ლიტერატურულ წყაროს, კერძოდ ჰოფმანის 

ნოველებს „ეშმაკის ელექსირი“ და „ქვიშის კაცი“, ასევე ოტო რანკის ნააზრევს,, რომელიც 

„გაორების“ ცნებას უკავშირებს სარკეში არეკლილ გამოსახულებას, ჩრდილებს, სულის 

არსებობის აღიარებას და სიკვდილის შიშს. ედგარ პოსთანაც მეორე უილიამ უილსონი 

პირველის „სარკეში არეკლილი გამოსახულებაა“. ის ყველგან თან დაჰყვება პროტაგონისტს - 

ინგლისიდან იტალიაში, ბავშვობიდან  სიყმაწვილეში. ის, რაც „ნამდვილ“ უილიამ უილსონს 

თავისი დოპელგანგერი (ორეული) ჰგონია, სინამდვილეში მისი სინდისის ხმა, მისი „სუპერ 

ეგოა“, ის ხედავს თავის ორეულს, ხელითაც ეხება მას, ესმის მისი სისხლისგამყინავი 

ჩურჩული. თანაც ეს ყოველთვის ხდება სწორედ მაშინ, როდესაც უილიამ უილსონს მორიგი 

ვერაგობა აქვს ჩაფიქრებული (ადამიანის გაკოტრება, ცნობილი პიროვნების მეუღლის 

ცდუნება და ა.შ). ორეულის გამოჩენის ყოველი ეპიზოდი მკითხველს, ერთი მხრივ, აგონებს 

ედგარ პოს მოთხრობას „წითელი სიკვდილის ნიღაბი“, როდესაც პროსპეროს სასახლეში 

უცნაურად ჩაცმული უცნობის მოსვლა მასობრივ სიკვდილს და იმედების კრახს მოასწავებს, 

მეორე მხრივ კი, აშკარად ედგარ პოს გავლენით დაწერილ ოსკარ უაილდის რომანს „დორიან 

გრეის პორტრეტი“, რომელშიც, ისევე როგორც „უილიან უილსონში“, მეორე „მეს“ 

განადგურებით პიროვნება საკუთარ თავთან ასწორებს ანგარიშს. 

 

ეკა ვარდოშვილი 

ნ. ბარათაშვილის შემოქმედება ქართული პოეზიის განვითარების ახალი ეტაპია. 

თავისი ლიტერატურული ნააზრევის არსით იგი დგას ევროპულ შემოქმედთა გვერდით. 

მთვარის სახისმეტყველება დამახასიათებელია როგორც ქართველ რომანტიკოსთა, აგრეთვე 

ისეთ ევროპელ შემოქმედთა პოეზიისათვის, როგორებიც არიან ჰაინე, ლეოპარდი, გოეთე, 

ბაირონი და სხვანი. 

ქართველ და ევროპელ შემოქმედთაგან ყველაზე ორიგინალურად მთვარის სახე ნ. 

ბარათაშვილისა და ბაირონის შემოქმედებაში ვლინდება. 

 

ხვთისო მამისიმედიშვილი 

           ლიროეპიკური შინაარსის ხალხურ საგმირო პოეტურ ტექსტებს, მათი სინკრეტული 

ბუნებიდან გამომდინარე და შესრულების წესის მიხედვით, ხევსურები უწოდებდნენ 

სიმღერეს, ხოლო ჩეჩნები - ილის (სიმღერა). სტრუქტურული, თემატური და 

მსოფლმხედველობრივი თვალსაზრისით ისინი ერთმანეთთან საგრძნობ სიახლოვეს 

ამჟღავნებენ. 

 ჩეჩნურ და ქართულ საგმირო პოეზიაში განსაკუთრებით პოპულარულია მეზობელ 

ხალხებთან ურთიერთობის თემა. ქართველი პერსონაჟები, საქართველოსთან 
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დაკავშირებული ცალკეული მოტივები და წარმოდგენები აისახა მრავალ ჩეჩნურ  სიმღერაში. 

 როგორც „ილლის“ ჟანრის ჩეჩნურ ტექსტებს, ასევე ქართველ მთიელთა ბალადებს 

რეალური საბრძოლო შემთხვევა უდევთ საფუძვლად, ანუ ისინი რეალურად მომხდარ 

ფაქტებს ასახავენ. ორივეს მთავარ გმირად მუდამ ჰყავს რეალური პირი, რომელსაც, უმეტეს 

შემთხვევაში,  იცნობდა ის საზოგადოება, სადაც სიმღერა შეიქმნა.    

 „ილლის“ ჟანრის ტექსტებისგან ქართულ ბალადებს განასხვავებს მთავარი გმირის 
დიდებული და ამაღლვებული სიკვდილი. ქართული ბალადების საპირისპიროდ, ჩეჩნური 
„ილლი“ გმირის გამარჯვებით მთავრდება. ქართულ ბალადაში მოქმედება კიდევ უფრო 

რეალისტურ გარემოში ხდება. ამბის ნამდვილობას აძლიერებს მიკროტოპონიმების, 

სამოქმედო სივრცის,  დეტალური ასახვა. მართალია, გეოგრაფიული ადგილები გვხვდება 

ჩეჩნურ საგმირო სიმღერებშიც, მაგრამ „ილლი“ ზოგჯერ შეიცავს ნახევრად გაზღაპრებულ 

სიუჟეტებს და ცდილობს თავის სტრუქტურას დაუმორჩილოს ნებისმიერი საგმირო ამბავი, 

რომლის გადმოცემასაც იგი მიზნად ისახავს. ჩეჩნური სიმღერა ხშირად პერსონაჟის საკუთარ 

სახელსაც კი არ გვიმხელს. გმირი შეიძლება მოხსენიებული იყოს ზოგადი სახელწოდებით, 

მაგალითად, - ქვრივის ვაჟიშვილი. 

 ქართული ბალადებისგან განსხვავებით, ჩეჩნური ილლის მთავარი გმირი 
ქორწინდება მტრისაგან გამოხსნილ სატრფოზე. ამგვარი დასასრული „ილლის“ ჯადოსნური 
ზღაპარის ფინალთან აახლოვებს.   

 განსხვავების მიუხედავად, ჩეჩნური „ილლის“ ჟანრის ტექსტებში ასახული თემატიკა 
და ძირითადი მოტივები არ არის უცხო ქართული ბალადებისთვის და პირიქით, ქართული 
საგმირო ბალადების ცალკეული ელემენტები გვხვდება ჩეჩნურ სასიმღერო ჟანრის 
ტექსტებში. საგმირო ფოლკლორში ამგვარი სტრუქტურული და მსოფლმხედველობრივი 
კავშირები ქართველი მთიელებისა და ვაინახების ხანგრძლივი და მჭიდრო ურთიერთობის 
შედეგად ჩამოყალიბდა. 
 

კახაბერ ლორია 

მიუხედავად იმისა, რომ ვასილ ბარნოვის პროზა ყოველთვის იზიდავდა 

ლიტერატურათმცოდნეთა ფართო წრეებს, არ შეიძლება გადაჭრით ითქვას, რომ დიდი 

ქართველი მწერლის ლიტერატურული მემკვიდრეობის ყველა ასპექტი ამომწურავადაა 

შესწავლილი.  უნდა ისიც აღინიშნოს, რომ მეოცე საუკუნის გარკვეულ პერიოდში 

ქართულ ლიტერატურულ კრიტიკაში არსებობდა ბარნოვის ცალსახად (ან უპირატესად 

მაინც) რეალისტ მწერლად წარმოჩენის საკმაოდ დაუფარავი ტენდენცია, რაც ზოგჯერ 

ძალაუნებურად იწვევდა ცნობილი პროზაიკოსის უაღრესად რთული და 

მრავალფეროვანი შემოქმედების ხელოვნურად გამარტივებულ წაკითხვას. ბარნოვის 

შემოქმედების თაობაზე და მის კუთვნილებაზე ამა თუ იმ ლიტერატურული სკოლისა 

თუ მიმართულებისადმი ერთიანი აზრი არც ახლა არსებობს, თუმცა, იმავდროულად, 

უთუოდ მისასალმებელია ბარნოვის პროზის რეინტერპრეტირების პოსტ-საბჭოთა 

პერიოდში გამოვლენილი, აწ უკვე წინასწარი იდეოლოგიური კლიშეებიდან 

თავისუფალი, ყოველი მცდელობა. რეინტერპრეტირების ჭრილში უნდა იყოს 

განხილული  ბარნოვის ლიტერატურული მემკვიდრეობის მიმართება 

ნეორომანტიზმთანაც, მიმართულებასთან რომელმაც ქართულ სინამდვილეში ჯერ კიდევ 

მე-19 საუკუნის დასასრულს იჩინა თავი და რომელიც, თუ კიტა აბაშიძის ცნობილ 

ფორმულირებას გავიზიარებთ, „რეალიზმისა და რომანტიზმის საუკეთესო თვისებების 

შემრჩევია". მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთთათვის ნეორომანტიზმი მაინც რჩება 

არცთუ მთლად მკაფიო ლიტერატურატმცოდნეობით და კულტუროლოგიურ ტერმინად  
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და მის სხვადასხვაგვარ ინტერპრეტაციასაც შესაძლოა  წავაწყდეთ, იგი უთუოდ 

გულისხმობს კლასიკური რომანტიზმის ერთგვარ განახლებას, მის რეტროს, მასთან 

ერთგვარ უკან დაბრუნებას, თუმცა, იმავდროულად, უკვე სულ სხვა ქრონოლოგიურ, 

ისტორიულ-კულტურულ და, თუნდაც, ფსიქოლოგიურ კონტექსტში. ვასილ ბარნოვის 

შემოქმედებისათვის დამახასიათებელია როგორც კლასიკური, ისე განახლებული 

რომანტიზმისათვის ესოდენ საგულისხმო არაერთი ნიშანი. მათ შორისაა ისტორიული 

წარსულისადმი გამძაფრებული ინტერესი და ამ წარსულში  ჰეროიკული განზომილების 

შეტანა, ან თუნდაც აღმოჩენა. მწერალი შეგნებულად მიმართავს ენის სტილიზირებას 

და არქაიზაციას, იყენებს ძველ სალიტერატურო ენასთან მაქსიმალურად მიმსგავსებულ 

ფორმებს.  ბარნოვის ნაწარმოებებში სრულიად აშკარაა ღრმა მისტიკური შრეები, 

რომლითაც საზრდოობს მისი ფილოსოფიური შეხედულებები. სიყვარულის  თემა, 

უფრო ზუსტად კი ამ თემის კლასიკური და განახლებული რომანტიზმისათვის 

აგრერიგად დამახასიათებელი ინტერპრეტირება, შეიძლება ითქვას, ბარნოვის 

შემოქმედების ქვაკუთხედია. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

მაკა ელბაქიძე ქართული ემიგრაციის 

პოლიტიკური ილუზიები 

მეორე მსოფლიო ომის 

წლებში 

26-28 სექტემბერი, თბილისი 

2 მაკა ელბაქიძე ფემინური და მასკულინური 

შუასაუკუნეების რაინდულ 

რომანში 

14-15 დეკემბერი. 

თბილისი 

3 მაკა ელბაქიძე ვეფხისტყაოსნის „მოლი“ 10-11 დეკემბერი 

თბილისი 

4 ნესტან სულავა მეფის ბიბლიური მოდელი და 

სულხან-საბა ორბელიანი. 

28-29 სექტემბერი, 2018.  

მესამე საერთაშორისო 

კონფერენცია თემაზე: 

„ისტორია, ხელოვნება, 

ლიტერატურა და კულტურა 

სამხრეთ კავკასიასა და შავი 

ზღვის რეგიონში“. შავი ზღვის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

5 ნესტან სულავა მზისა და ვარდის 

მეტაფორული ხატ-სახეების 

ტრანსფორმაცია, როგორც 

„ვეფხისტყაოსნის“ 

კომპოზიციის ერთ-ერთი 

საფუძველი. 

26-29 სექტემბერი, 2018. 

საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური 

კონგრესი, II, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემია, მასალები, გვ. 111-

112, 234. 
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6 ნესტან სულავა დავით აღმაშენებლის 

ეპიტაფია და მისი 

რემინისცენციები ილია 

ჭავჭავაძის სტატიაში „დავით 

აღმაშენებელი“. 

23 თებერვალი, 2018. 

დავით აღმაშენებლისადმი 

მიძღვნილი IV საერთაშორისო 

კონფერენცია, გორის 

სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, ისტორიისა 

და არქეოლოგიის სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი.  

7 ნესტან სულავა სულხან-საბა ორბელიანის 

“სიბრძნე სიცრუისა” _ 

სათაურის არსის შესახებ 

(მეტაფორა, ალუზია, 

ენიგმა).  

 

24. 09. 2018. 

სამეცნიერო კონფერენცია: 

ინოვაციები 21-ე საუკუნის 

ლიტერატურათმცოდნეობაში 

- 2. ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი.  

8 ლელა ხაჩიძე 

 

 

ბიზანტიური მწერლობის 

ერთ-ერთი უძველესი ნიმუში 

და მისი ქართული თარგმანი 

თბილისის სასულიერო 

აკადემია და სემინარია, 24. 

04.2018 

9 ლელა ხაჩიძე 

 

 

  XII 

საფაკულტეტოკონფერენცია 

მიძღვნილი 

პირველიქართული უნივერ-

სიტეტის დაარსების 100 წლის 

იუბილესადმი. 

თსუ 

13. 06. 2018 

 

 

10 ლელა ხაჩიძე 

 

 

 

 

  რომანოზ მელოდოსის 

საგალობლების ძველი 

ქართული თარგმანები. 

 

 

 საერთაშორისო კონფერენცია: 

“ქართული ხელნაწერი 

მემკვიდრეობა“, 

საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნული ბიბლიოთეკა, 29. 

06. 2018. 

11  

ლელა ხაჩიძე 

 

 

 

ქართული კლასიკური 

ჰიმნოგრაფიული 

მემკვიდრეობა (გიორგი 

მთაწმინდელის რედაქციის 

„მარხვანი“) 

 

II საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური 

კონგრესი,  თსუ,28. 11. 2018 

12  

ლელა ხაჩიძე 

 

 

 

პროფ. რ. ბარამიძის 

სამეცნიერო მოღვაწეობის 

შესახებ 

 

საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია, 

18. 05. 2018. 
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13 ნანა გონჯილაშილი „წმინდა ნინოს ცხოვრებაში“ 

დაცული დიდად 

საყურადღებო პასაჟების 

შესახებ, 

თსუ 

26-29.09.2018 

14 ნანა გონჯილაშილი გრიგოლ მეგრელიშვილი - 

სიკვდილ-სიცოცხლის 

საზრისი - საქართველო. 

 

XII საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი - 

ლიტერატურათმცოდნეობის  

თანამედროვე პრობლემები,  

სახელმწიფოებრივი 

სუვერენობის იდეა და მე-20 

საუკუნის მწერლობა, , 

ლიტერატურის ინსტიტუტი. 

26-28.09.2018 

 

15 ეკა ვარდოშვილი ამერიკა XIX ს. ქართველ 

კლასიკოსთა შემოქმედებაში  

ამერიკისმცოდნეობის მე-19 

საერთაშორისო კონფერენცია, 

17-19 მაისი, 2018. თბილისი, 

თსუ. 

16 ხვთისო მამისიმედიშვილი სამებასთან დაკავშირებული 

ფოლკლორული მოტივები და 

მისი მითოლოგიური 

ტრანსფორმაცია ქართულ 

(ხევსურულ), ინგუშურ და 

ოსურ ხალხურ ტექსტებში 

13-15 ოქტომბერი, 2018 წელი, 

IV საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

ქართულ-ოსურ 

ურთიერთობათა 

განვითარების პერსპექტივები, 

თბილისი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქართულ-

ოსურ ურთიერთობათა 

სამეცნიერო კვლევითი 

ცენტრი 

17 ხვთისო მამისიმედიშვილი საკრალური სიმბოლოები და 

ქრისტიანული კულტურის 

ელემენტები ნართების ეპოსის 

ჩეჩნურ და ინგშურ ვერსიებში 

2018 წლის 13-14 ივნისი,  

XII საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

მიძღვნილი ქართული 

უნივერსიტეტის 

დაარსებიდან 100 

წლისთავისადმი, 

https://www.tsu.ge/data/file_db/f

https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_humanities/hum_konf_program.pdf
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aculty_humanities/hum_konf_pr

ogram.pdf 

18 ხვთისო მამისიმედიშვილი საგმირო მოტივებისა და სახე-

სიმბოლოების საკრალიზმი 

ქართულ ანდრეზებსა და 

ჩეჩნურ-ინგუშურ 

თქმულებებში 

2018 წლის 6 ივნისი, 

ფოლკლორისტთა 54-ე 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

თბილისი, შოთა რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი 

19 ელენე გოგიაშვილი 

თანამომხსენებელი: ანდრო 

გოგოლაძე 

ისტორიული ქრონიკები და 

ხალხური თხრობითი 

ტრადიცია 

(„ალექსანდრიანის”, 

„ქართლის ცხოვრების” და 

ქართული ფოლკლორული 

მემკვიდრეობის მაგალითზე)  

საქართველოს 

უნივერსიტეტი. პროფ. თამაზ 

ბერაძის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი X ყოველწლიური 

კონფერენცია. თბილისი, 1 

ივნისი, 2018. 

 

20 ელენე გოგიაშვილი ანდები და კავკასიონი: 

ამერიკის ინდიელები 1970-80-

იანი წლების საბჭოთა 

კინემატოგრაფიაში 

ამერიკისმცოდნეობის მე-19 

საერთაშორისო კონფერენცია. 

ეძღვნება საქართველოშ 

ამერიკისმცოდნეობის 

დაარსების 20 წლისა და ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 100 წლის 

იუბილეს. თბილისი, 17-19 

მაისი, 2018. 

21 ელენე გოგიაშვილი  

ფოლკლორი და 

პოპულარული კულტურა 

 ინოვაციები XXI საუკუნის 

ქართულ 

ლიტერატურათმცოდნეობაში. 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

24-25 სექტემბერი, 2018. 

 

22 ელენე გოგიაშვილი აღმოსავლეთი და დასავლეთი 

ქართულ ზღაპრებში: სავიტრი 

და ალკესტისი 

ვორკშოპი „აღმოსავლეთი და 

დასავლეთი ქართულ 

ზღაპრებში: ზეპირი და 

ლიტერატურული 

ტრადიციები“,ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 11-12 

დეკემბერი, 2018.    

23 თამარ პაიჭაძე კულტურული დიალოგი- 

ალტერნატივა ქართული 

5-6 10.2018  

ბათუმის შოთა რუსთაველის 



41 
 

პოსტტოტალიტარული                                                         

რეალობისთვის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

საერთაშორისო კონფერენცია 

„აღმოსავლეთ ევროპის 

მულტიკულტურული სივრცე 

www. bsu.ge 

24 თამარ პაიჭაძე თბილისი - მეოცე საუკუნის 

დასაწყისი - რეალიზმისა და 

ავანგარდიზმის 

/მოდერნიზმის                                                                                                                             

გზაჯვარედინი 

 30-2 11-12. 2018 

საერთაშორისო კონფერენცია 

- "ჰუმანიტარული 

მეცნიერებებიინფორმაციულ 

საზოგადოებაში-III" 

https://www.bsu.edu.ge/main/pa

ge/9868/index.html?fbclid=IwAR

1QBAbsyEd-

JcZKeyV42M2TkixjjJ_wjlJARXse

Yq__B0gGU0cYo65lS_g# 

25 კახაბერ ლორია ჭოლა ლომთათიძე - 

მარქსისტიც და 

მოდერნისტიც?! 

 

XII საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი-

ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები:  

სახელმწიფოებრივი 

სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა. თსუ, 

შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი, 

2018 წლის 26-28 სექტემბერი 

26 ელგუჯა ხინთიბიძე 

 

ვარაუდები რუსთველის 

პოემის დასასრულზე 

(ინოვაციები XXI საუკუნის 

ქართულ 

ლიტერატურათმცოდნეობაში) 

თბილისი, თსუ, 24-25 

სექტემბერი 

27 ქეთევან სიხარულიძე თანამედროვე  ზეპირი 

ისტორიების ფოლკლორული 

ასპექტები 

 

ინოვაციები XXI საუკუნის 

ქართულ 

ლიტერატურათმცოდნეობაში. 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

24-25 სექტემბერი, 2018. 

 

მაკა ელბაქიძე 

1. შუასაუკუნეების რაინდული რომანი, ჟანრი, რომლის უმთავრესი დანიშნულება ერთი 

კონკრეტული სოციალური კლასის და მის წიაღში აღმოცენებული ფენის იდეალიზაციაა, 
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ძირითადად ფოკუსირებულია მამაკაც და არა ქალ-პერსონაჟებზე.  რელიგიური, პოლიტიკური 

თუ მორალური კუთხითაც ნარატივში მკაფიოდ გამოკვეთილი ფუნქცია სწორედ პროტაგონისტს – 

ზნეობრივი ჰარმონიის მაძიებელ რაინდს _ განეკუთვნება: ის არის მოქმედების მოძრაობაში 

მომყვანი, იგივე აქტანტი-სუბიექტი, მაშინ როდესაც ქალი-პერსონაჟი შემოიფარგლება ოდენ 

სიყვარულის ობიექტის, ან, უკეთ რომ ვთქვათ, მოქმედების ინსტრუმენტის ფუნქციით. 

ფრანგული რაინდული რომანები საუკეთესო დემონსტრირებაა შუასაუკუნეების 

კურტუაზიული საზოგადოების  წიაღში წარმოქმნილი რაინდობისა და სიყვარულის იდეალებისა, 

რომლებიც ქალსა და მამაკაცს ქცევის განსხვავებულ სტანდარტს ანიჭებს. მასკულინური და 

ფემინური მანერები ისე იყო არტიკულირებული შუასაუკუნეების რომანებში და დიდაქტიკურ 

ლიტერატურაში, რომ მათი კონტურები ვიქტორიანულ ხანამდეც შემორჩა. ეს სქემა, დაახლოებით, 

ასე გამოიყურება: ზრდილი მამაკაცები სათათბიროებსა თუ ომებში ახდენენ თავიანთი სამხედრო 

სიქველისა და გონიერების დემონსტრირებას, მაშინ როდესაც ქალბატონები უფრო პრივატულ 

გარემოცვაში ეწევიან დახვეწილი ტანისამოსის, ხელოვნების ნიმუშებისა და დედობრივი 

გრძნობების კულტივირებას. 

რაინდობა არის მასკულინური, აგრესიული – ეს არის ბრძოლა წესებისა და საზღვრების 

წინააღმდეგ. გმირები და მათი საბრძოლო ქმედებანი თითქმის იმგვარივეა, როგორიც ილიადასა 

თუ როლანდის სიმღერაში. ამ თვალსაზრისით რაინდები ეპიკური გმირებისგან, ფაქტობრივად, 

არ განსხვავდებიან, ვიდრე სცენაზე არ გამოჩნდება გმირი ქალი. რაინდის ტრფობის ობიექტი არ 

ჰგავს მანამდე არსებულ არც ერთ ფემინურ პერსონაჟს, ვინაიდან მას, როგორც მამაკაცის იდეალს, 

არ მოეძებნება ბადალი. სიყვარული, რომელსაც ის აღძრავს მამაკაცში, თითქმის იდენტურია იმ 

თაყვანისცემისა, რომელსაც ადამიანები ქალღმერთების მიმართ გამოხატავდნენ. მისი ადგილი 

ციურ არსებათა შორისაა საგულვებელი. 

2. მოხსენებაში განხილულია ვეფხისტყაოსნის ერთი კონკრეტული ეპიზოდი, როდესაც 

ავთანდილის თხოვნით ფატმანმა წერილი მისწერა ქაჯეთის ციხეში გამომწყვდეულ ნესტან-

დარეჯანს, შემდეგ კი თავის გრძნეულ, ყორანივით შავ მონას უხმო და უბრძანა: “ქაჯეთს 

გაგგზავნი, წა, გზანი გისხენ შორანი”. გრძნეულმაც “მოლი რამე წამოისხა ზედა ტანსა,/მასვე 

წამსა დაიკარგა, გარდაფრინდა ბანის-ბანსა”. მოცემულ მონაკვეთში გაურკვეველია სიტყვა 

მოლის მნიშვნელობა, რომელიც, კონტექსტიდან გამომდინარე, ჯადოსნურთან, 

ზებუნებრივთან კავშირზე მიუთითებს (სწორედ მოლის წამოსხმის შემდეგ შეძლებს 

"ხელოვანი" ჯადოსანი “ბანის-ბანის” დაუბრკოლებლივ გადაფრენას, უმოკლეს დროში დიდი 

მანძილის დაფარვას და ქაჯეთის ციხეში უჩინრად შეღწევას). სტატიაში თანმიმდევრულადაა 

განხილული სიტყვა მოლის სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაცია სამეცნიერო ლიტერატურაში, 

რომლის მიხედვითაც: 1. მოლი არის ნაბადი, მოსასხამი ან ჯადოსნური ბალახი/ ამ 

ბალახისგან დამზადებული მაგიური მალამო; 2. ის არის მწვანე / შავი ფერისა; 3. მისი 

ეტიმოლოგია და რაგვარობა გაურკვეველი რჩება.  

თუკი გადავხედავთ ვეფხისტყაოსნის თარგმანებს, თითქმის ყველა მათგანში მოლი 

მოაზრებულია მწვანე ფერის მოსასხამად. სტატიის ავტორიც ემხრობა ამ მოსაზრებას, მით 

უფრო, რომ შუასაუკუნეობრივი ტრადიციით, რაც, უდავოდ,  კელტური და ირლანდიური 

ფოლკლორიდან მომდინარეობს, მწვანე ფერი ზებუნებრივ არსებებს _ ფერიებს, ელფებს, 

მიცვალებულებს ან ეშმაკებს უკავშირდება; ინგლისურ კულტურაში (ფერწერა, არქიტექტურა, 

დეკორი) ძალზე პოპულარულია მწვანე კაცის გამოსახულება, რომელიც ამშვენებს არა 

მარტო საერო ნაგებობებს, არამედ ქრისტიანულ ეკლესიებს, სამლოცველოებს, სააბატოებსა 

და საკათედრო ტაძრებს. მცენარეთა ორნამენტით შემკული სახე (რომლის ნესტოებიდან და 

პირიდან სიმწვანე იფრქვევა) უთუოდ წარმართული ეპოქიდან გადმოსული სიმბოლო უნდა 

იყოს, რომელიც უწინ ნაყოფიერების ღვთაებას ან ბუნების სულს გამოხატავდა, 
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ქრისტიანობის ხანაში კი ოდენ დეკორის ფუნქცია შეინარჩუნა. ამ სიმბოლომ შეაღწია 

მითოსსა და ლიტერატურაში და ტრანსფორმირდა შუასაუკუნეების ინგლისური რომანის სერ 

გოვენისა და მწვანე რაინდის უჩვეულო და იდუმალ პერსონაჟად _ მწვანე რაინდად _ 

რომელიც ჩვენთვის ფერის სიმბოლიკის თვალსაზრისით არის საინტერესო (მისი კანი, თმა, 

ტანისამოსი, სამშვენისები და ცხენის მოსართავიც კი მწვანე ფერისაა), მით უფრო, რომ მისი 

გარეგნული ტრანსფორმაცია ფერია მორგანას და მის მაგიურ ძალას უკავშირდება.  

შესაბამისად, ვეფხისტყაოსანში, როგორც შუასაუკუნეების ძეგლში, სავსებით 

მოსალოდნელია მსგავსი ფუნქციური დატვირთვის მქონე (მაგიური ძალის აღმნიშვნელი) 

სიმბოლოს გაჩენა, რომელსაც, ბუნებრივია, დაახლოებით იგივე მნიშვნელობა ექნებოდა, რაც, 

იმავე ეპოქის ძეგლებში (აღსანიშნავია, რომ შუასაუკუნეებში მწვანეს მაგიურის ფუნქციით 

თითქმის ყოველთვის მოიაზრებდნენ კანის/ტანისამოსის შეფერილობად), მით უფრო რომ 

მოლი _ სტატიის ავტორის აზრითაც _ ჯადოსნური თვისების მატარებელი მწვანე მოსასხამი 

_ ამ რომანში უკავშირდება თხზულების ფანტასტიკურ ელემენტთაგან უმთავრესს _ 

ქაჯეთი/გრძნეული მონა _ რომელსაც გადამწყვეტი ფუნქცია აქვს ვეფხისტყაოსნის 
სტრუქტურულ-კომპოზიციურ ორგანიზაციაში. 

 

 

ნესტან სულავა 

1. ძველ ქართულ ლიტერატურულ ძეგლებში მეფის ხატ-სახის ჰიპოდიგმურ-

პარადიგმული გააზრება სიუჟეტის განმსაზღვრელ ფაქტორად ისახება. სიუჟეტის 

განვითარების თვალსაზრისით, მეფისა და ტახტის მემკვიდრის გასააზრებლად 

განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს სულხან-საბა-ორბელიანის „სიბრძნე სიცრუისა“, 

რომელშიც მეფისა და ტახტის მემკვიდრის სახე გაიაზრება, როგორც სიუჟეტის 

განმსაზღვრელი ფაქტორი.    ძველ ქართულ სიტყვაკაზმულ ლიტერატურაში სიუჟეტის 

განვითარების თვალსაზრისით, მეფისა და ტახტის მემკვიდრის ჰიპოდიგმურ-

პარადიგმულად გასააზრებლად განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს რამდენიმე 

განსხვავებული ჟანრის თხზულება: „სიბრძნე ბალაჰვარისა“, შოთა რუსთველის 

„ვეფხისტყაოსანი“ და სულხან-საბა-ორბელიანის „სიბრძნე სიცრუისა“, რომელთა 

სიუჟეტური ჩარჩოს საწყისი ეტაპი ერთმანეთის მსგავს ქარგაზეა აგებული. თითოეული 

მათგანი ერთმანეთისაგან სრულიად განსხვავებულ ეპოქაში შეიქმნა. „სიბრძნე 

ბალაჰვარისა“ ინდოეთში ქრისტიანობის გავრცელების ამბავს გადმოგვცემს, 

ფაქტობრივად, იგი ბუდას ცხოვრების ქრისტიანიზებული ვერსიაა, შოთა რუსთველის 

პოემა მეფის ინსტიტუტის მხატვრული წარმოსახვისა და სინამდვილის 

ურთიერთმიმართების თვალთახედვით ეპოქალურ სიახლეს ამკვიდრებს არა მხოლოდ 

ქართულ, არამედ მსოფლიო ლიტერატურაში, ხოლო სულხან-საბა-ორბელიანის „სიბრძნე 

სიცრუისა“, საღვთისმეტყველო საზრისთან ერთად, ზნეობრივი აღმზრდელობით-

პედაგოგიური ფუნქციის მატარებელი ნაწარმოებია და განმანათლებლური იდეების 

დამკვიდრებას გვთავაზობს. მეფისა და ტახტის მემკვიდრის ჰიპოდიგმურ-პარადიგმული 

გააზრება, როგორც სიუჟეტის განმსაზღვრელი ფაქტორი, ძველი ქართული ლიტერატურის 

სწორედ ამ სამი, ჟანრობრივად ერთმანეთისაგან განსხვავებული თხზულების, განხილვის 

საფუძველზე მნიშვნელოვან შედეგებს იძლევა.   მოხსენების საგანია მეფის ბიბლიური 

მოდელის მხატვრული წარმოსახვისა და სინამდვილის ურთიერთმიმართებათა შესახებ 

მსჯელობა სულხან-საბა ორბელიანის თხზულების „სიბრძნე სიცრუისას“ მიხედვით. საბას 

თხზულების უმთავრესი განსახილველი საკითხი მეფის იდეალური სახის ჩამოყალიბებაა, 

მეფის ხატ-სახის შექმნაა, როგორი უნდა იყოს მეფე, რომ მან უკეთ უპატრონოს 

სახელმწიფოს და ერს. ამის სათავე მეფის ბიბლიურ მოდელშია საძიებელი, ხოლო მეფის 

ბიბლიური მოდელი ძირითადად მეფეთა წიგნებშია ჩამოყალიბებული. ებრაელთა 
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პირველი მეფიდან, საულიდან და მეორე მეფიდან, დავით წინასწარმეტყველიდან 

მოყოლებული, მეფის ორი ტიპია გასააზრებელი: 1. კეთილი, ქველმოქმედი მეფისა, 

რომლის პროტოტიპად ბიბლიური დავით წინასწარმეტყველი მოიაზრება, და 2. უკეთური 

მეფისა, რომელმაც საღვთო გზას გადაუხვია (II რჯ. 17, 19), რაც „სიბრძნე სიცრუისაში“ 

იგავებში წარმოჩენილ მეფეთა სახეებშია ასახული. ბიბლიური სწავლებით, მეფე 

სახელმწიფოს მთლიანობის, ერთიანობის სახე-სიმბოლოა, საფუძველია, ეროვნული 

ცნობიერების დვრიტაა, სათავეა. მეფის ბიბლიური მოდელი, უწინარეს ყოვლისა, დავით 

წინასწარმეტყველის პიროვნებაშია ჰიპოდიგმურად განსახოვნებული და ყოველმხრივ 

შემკულ, ჰარმონიულად განვითარებულ პიროვნებას გულისხმობს. დავით 

წინასწარმეტყველი ქართველ ქრისტიან მეფეთა წინასახედ მოიაზრება და მისი 

ჰიპოდიგმური სახე, როგორც ნიმუშისა, ბაგრატიონთა მთელ დინასტიას გასდევს. მეფის 

მსოფლმხედველობა, ზნეობრივი სახე სახელმწიფოს ხატ-სახეა, ყოველი მოქალაქისათვის 

მისაბაძია, იგი ერის რაობასა და სულიერ-ზნეობრივ ხატ-სახეს განსაზღვრავს. მეფემ 

ადამიანურ სისუსტეებს უნდა სძლიოს, მასზე მაღლა უნდა დადგეს, რათა ერის წინაშე 

პირმართლად წარდგეს და ცოდვათაგან თავისუფალმა ღვთისაგან რწმუნებული ქვეყანა 

ღირსეულად მართოს. მეფე ღვთის რჩეულია, რომელმაც ღვთისაგან მინდობილი ქვეყნისა 

და ერისათვის თვისისა უნდა დადვას თავი თვისი.      სულხან-საბა ორბელიანმა 

ჩამოაყალიბა მეფეთა და ხელმწიფეთა ქცევა-ქმნათა კოდექსი, რომელსაც სამართლიანი, 

ჰარმონიული სახელმწიფოს მართვისა და არსებობის წესი და რიგი ეფუძნება. ავტორმა იგი 

განსაზღვრა, როგორც „საქმე სიტყვიანი და სიტყვა საქმიანი“. „სიბრძნე სიცრუისას“ ტახტის 

მემკვიდრის დაბადების, აღზრდისა და მისი შედეგის კვალობაზე სიუჟეტის 

განვითარებაში ნათლად დავინახავთ წინარელიტერატურული ტრადიციებისაგან სულხან-

საბა ორბელიანის განსხვავებულ მიდგომასა და შეფასებას. ფინეზ მეფემ მეფისწულს 

ლეონის სახით გონიერი აღმზრდელი მიუჩინა. უფლისწულის ცალკე სასახლეში აღზრდას 

თავისი მიზანდასახულობა ჰქონდა, აღმზრდელი სამეფო კარის ზედამხედველობისაგან 

თავისუფალი უნდა ყოფილიყო, აგრეთვე, უფლისწულის აღზრდისას საშუალება ჰქონოდა, 

ისე მოქცეულიყო, როგორც საჭიროდ მიიჩნევდა. ლეონი აღმოჩნდა იმგვარი აღმზრდელი, 

რომელმაც მეფისწულს თავისი სახელმწიფოს, თავისი ხალხის გასაჭირის შეცნობა ასწავლა; 

მისი მეთოდი განსაკუთრებით მკაცრი იყო, რადგან, ლეონის აზრით, მომავალმა მეფემ 

უნდა იგრძნოს ტკივილიც და შვებაც,  უნდა გაიზიაროს თავისი ხალხის, თავისი 

ქვეშევრდომების ჭირიც და ლხინიც.მოხსენებაში მსჯელობა გაშლილია სწორედ ამ 

ფუნდამენტურ საკითხებზე, რომელთა მიხედვითშეიძლება სულხან-საბა ორბელიანის 

თხზულების სიუჟეტის, ამბის განვითარების, ცალკეულიიგავის მიზანდასახულობა 

სრულყოფილად წარმოჩნდეს. 

2. მოხსენების ანოტაცია ფორუმის მასალებშია გამოქვეყნებული 

3. ილია ჭავჭავაძემ დავით აღმაშენებლის მოსახსენიებელი დღისადმი მიძღვნილ სტატიაში 

„დავით აღმაშენებელი“ მოკლედ, მაგრამ არსებითად შეაფასა დავით აღმაშენებლის 

ღვაწლი საქართველოს სახელმწიფოსა და ქართველი ერის წინაშე. იმგვარ პიროვნებად და 

მეფედ, რომელმაც საქართველოს ისტორიას არსებითი გზა და გეზი მისცა, ილიამ დავით 

აღმაშენებელი მიიჩნია, ამიტომ მისეულ შეფასებაში იგრძნობა დავითის ეპიტაფიის კვალი. 

მასში რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი საკითხია აღძრული: პოლიტიკური, იდეოლოგიური, 

რელიგიურ-მსოფლმხედველობრივი, რაც სახისმეტყველებით ასპექტებსაც სწვდება. 

ეპიტაფია მთლიანად სიმბოლურ-ალეგორიულია, მასში შეფასებულია მეფის დამსახურება 

საქართველოსა და ქართველი ერის წინაშე საქართველოს დამოუკიდებლობის 

შესანარჩუნებლად და გასაერთიანებლად. სტატიაში განხილულია ეპიტაფიის ვარიანტები 

და ძირითადი მიზანდასახულობა. მის პირველ ტაეპს შინაარსობრივად ერთმანეთისაგან 

განსხვავებული ორი ვარიანტი აქვს: 1. „ვის ნაჭარმაგევს მეფენი შვიდნივე პურად 
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დამესხნეს~ და 2. `ვის ნაჭარმაგევს მეფენი თორმეტნი პურად დამესხნეს“. პირველ 

ვარიანტთან დაკავშირებით სამეცნიერო ლიტერატურაში ჩამოყალიბდა სამი სიმბოლურ-

ალეგორიული თვალსაზრისი: 1. მოსე ჯანაშვილის მიერ მოხმობილი, რომელიც 

კონკრეტულ უცხოელ მეფეთა საქართველოს მეფის სასახლეში პურად დასხმას 

გულისხმობს; ოღონდ გაურკვეველია, ამ მეფეთა ერთად დასხმას გულისხმობდა თუ არა; 

საზოგადოდ, ეს შეხედულება მრავალ კითხვას აღძრავს; 2. აკაკი ხინთიბიძის მიერ 

გამოთქმული, რომლის მიხედვით ტაეპში ქართველ მთავართა შერიგება უნდა 

იგულისხმებოდეს; 3. ბოლოს, თუ ამ ვარიანტს გავიზიარებთ, დაისმის კითხვა, ხომ არ 

იგულისხმება ტაეპის შინაარსში ქართველ მეფეთა შვიდწევრიანი ტიტულატურა, 

რომელიც საქართველოს შვიდი სამეფო-სამთავროსაგან შედგენას შეიძლება ნიშნავდეს: 

მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა, კახთა, სომეხთა, შარვანშა და შაჰანშა, რომელთაგან 

ბოლო ორი თვით დავითის მოპოვებულია. მეორე ვარიანტი თორმეტი მეფის პურად 

დასხმას გულისხმობს ნაჭარმაგევში, საქართველოს მეფეთა რეზიდენციაში. იგი 

რელიგიურ-მსოფლმხედველობრივი ხასიათისაა და მას ორგვარი ალუზია-სიმბოლო 

წარმართავს: 1. ძველი აღთქმისეული, რომელშიც იაკობისა და მისი თორმეტი ვაჟის 

ეპიზოდი იგულისხმება და სიუჟეტი-ისტორია შეიძლება ვუწოდოთ; 2. ახალი 

აღთქმისეული, რომელსაც საიდუმლო სერობის სიმბოლური გააზრება უდევს 

საფუძვლად, მით უმეტეს, ეპიტაფიაში საუბარია პურად დასხმაზე, რაც პირდაპირ 

ანალოგს პოულობს საიდუმლო სერობასთან. ეს მოსაზრება მაინც ვარაუდია, რადგან 

ეპიტაფია ძირითადად პოლიტიკური კონტექსტითაა წარმართული და პოლიტიკურ-

იდეოლოგიური თვალთახედვით აღსაქმელი. ეპიტაფიის მეორე ტაეპი „თურქნი, სპარსნი 

და არაბნი საზღვართა გარე გამესხნეს“ პოლიტიკური დატვირთვისაა და მასში 

გამოხატული მოსაზრება მიუთითებს დავით აღამშენებლის ბრძოლას უცხოელ 

დამპყრობთა წინააღმდეგ, რაც გამოხატულია გამოთქმით: „თურქნი, სპარსნი და არაბნი“, 

რომელიც ერთგვარ პარალელს პოულობს ხალხურ ამირანის მითთან და ტექსტში მტრის 

სიმბოლიკით შემოდის. ეს გამოთქმა აერთიანებს მთელ აღმოსავლურ სამყაროს, როგორც 

მტრულ ძალას. მესამე ტაეპი „თევზნი ამერთა წყალთანი იმერთა წყალთა შთამესხნეს“ კი 

გულისხმობს ქვეყნის გაერთიანებას; საყურადღებოა თევზისა და წყლის სიმბოლო და 

მეტაფორა. წყალი, როგორც მაცოცხლებელი და სულიერად განმწმენდელი, ნათლისღების 

ასოციაციას იწვევს, ხოლო თევზი, როგორც მაცხოვრის სიმბოლო (მისი ბერძნული 

სახელწოდებაც ამას მოწმობს), კაცობრიობის, მათ შორის, ქართველთა სულიერი 

განვითარების გზას მიუთითებს. ამერ-იმერის გაერთიანება ერის სულიერი განვითარების 

შედეგია. ეპიტაფიის ბოლო ტაეპი - „აწე ამათსა მოქმედსა ხელნი გულზედან დამესხნეს“ - 

ქრისტიანული მრწამსის გამოხატულება და ტრადიციის ასახვაცაა. დაბალი შაირის 

საზომით დაწერილი წმ. არსენ იყალთოელის ეპიტაფია აჯამებს და აფასებს დავით 

აღმაშენებლის ღვაწლსა და დამსახურებას საქართველოს სახელმწიფოებრიობის, 

ქართველი ერის წინაშე, მის ბრძოლას ქვეყნის დამოუკიდებლობის განსამტკიცებლად და 

გასაერთიანებლად იშვიათი ლაკონიურობით, აგრეთვე, პოეტური სახეებით, იმ სალექსო 

ფორმით, რომლითაც ქართველი ერის სული გამოიხატა. 

 

4. მოხსენების საგანია სულხან-საბა ორბელიანის თხზულების მრავალგანზომილებიანი 

სათაურის მეტაფორულობის, ენიგმურობის, ალუზიურობის კვლევა, რაზეც ადრე არ 

ყოფილა ყურადღება გამახვილებული. „სიბრძნე სიცრუისა“, როგორც სათაური, 

ერთდროულად არის ალუზიაც, ენიგმაც, მეტაფორაც, რომელთა მიხედვით თხზულების 

სათაური ადრინდელ შეხედულებებზე უფრო სიღრმისეულად შეიძლება გავიაზროთ. 

დასადგენია თხზულების სათაურის მრავალმხრივი მიმართების საკითხი იმ სხვა 

თხზულებათა სათაურებთან, რომელთა სახელწოდებებში „სიბრძნეზეა“ ყურადღება 
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გამახვილებული. განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს მეტაფორულ და 

სიმბოლურ აზროვნებას, ალუზიებისა და ენიგმების გამოვლენას. სწორედ მათი 

მეშვეობით იქნება შესაძლებელი მემკვიდრეობითობის, ტრადიციულობისა და 

ინოვაციურობის მნიშვნელობა სულხან-საბა ორბელიანის „სიბრძნე სიცრუისას“, როგორც 

თხზულების სახელწოდების, რაობა-რაგვარობის გამოსავლენად. „სიბრძნე სიცრუისა“ 

სათაური-ალუზიაა, რადგან იგი წინარელიტერატურული ტრადიციების არსებობაზე 

მიგვანიშნებს და თითოეულ მათგანთან კავშირს ამყარებს. საზოგადოდ უნდა აღინიშნოს, 

რომ ალუზია ავტორის სუბიექტურ თვალთახედვას მოიცავს და მკითხველის 

განათლებულობაზეა ორიენტირებული, რადგან იგი აღმქმელისათვის ავტორის მიერ 

მხატვრულ ნაწარმოებში დანახული და აღქმული სამყაროს ხატის ამოკითხვის ენობრივი 

საშუალებაა. მისი მიხვედრა საკმაოდ რთული ინტელექტუალური და სულიერი 

პროცესია, რაც მკითხველისაგან მოითხოვს მწერლის ჩანაფიქრის თხზულებაში ასახვის 

წვდომის უნარს. თხზულების სათაურის ალუზიურობა სათაურიდან დაწყებული მთელ 

ნაწარმოებში ვლინდება.„სიბრძნე სიცრუისა“ სათაური-ენიგმაა, მისი არსი გამოსაცნობია 

და პერსონაჟთა სახეებიც თხზულების მსვლელობისას თანდათანობით წარმოჩნდება 

მკითხველის თვალწინ. არისტოტელეს შეხედულებით, როცა სათქმელი მკითხველს 

მეტაფორით მიეწოდება, იგი გამოცანაცაა და ენიგმაც. ენიგმური აზროვნების მიზანია არა-

ჩვეულებრივი, გასაიდუმლოებული სახეებით ჭეშმარიტების წარმოჩენა. სიცრუის 

სიბრძნე, გამონაგონის სიბრძნე ენიგმაა, რომელიც მკითხველმა უნდა გამოიცნოს და თვით 

სულხან-საბა ორბელიანის თხზულების ყველა პერსონაჟის მხატვრულ სახეშია 

განსახოვნებული. გამოსაცნობია სათაური, როგორც ერთი მთლიანობა, და ასევე მასში 

გამოხატული ცალკეული ლექსიკური ერთეულით გამოთქმული სიტყვის სემანტიკა, 

რომელთა გათვალისწინების გარეშე ადამიანის დასაზღვრული გონებისათვის 

შეუძლებელია მისი სრულყოფილი გააზრება. „სიბრძნე სიცრუისა“, როგორც სათაური, 

სათაური-მეტაფორაა, რადგან დროისა და სივრცის თვალსაზრისით აქ ასახული 

მოქმედება ვერტიკალურ-ჰორიზონტალურია და მთელ სამყაროს სწვდება. იგი 

ასოციაციურ, კონტრასტულ მხატვრულ აზროვნებას ემყარება და რომელიც ღრმა 

ესთეტიკური ფუნქციისა და დროსივრცული პოეტიკის მომცველია. მასში, როგორც 

სათაურში, გრძნობად-კონკრეტული საგნიდან, მისი თვისებებიდან მომდინარე აზრი 

ცნობიერდება, რაც მეტაფორულობის საფუძველს ქმნის. კონტრასტულობა პერსონაჟთა 

ხასიათების, თვისებების წინააღმდეგობრიობას ემყარება, ამიტომ სათაური მთავარი 

პერსონაჟების წინააღმდეგობრივ ხასიათს მიუთითებს, რაც სათაური-მეტაფორის შინა-

არსს გამოსაცნობს ხდის. „სიბრძნე სიცრუისა“, როგორც სათაური, სათაური-ალეგორიაა, 

რადგან ზოგადი მოვლენის, ზოგადი სახის კონკრეტულ სახეებზე შენიღბულად 

მიუთითებს. „სიბრძნე სიცრუისა“, როგორც სათაური, გამჭვირვალე არ არის, იგი ღრმაა და 

სწორედ მისი მხატვრულ-ესთეტიკური და ფილოსოფიური სიღრმე, მასში განთავსებული 

ინფორმაციის სიდიდე ანიჭებს მას მომხიბვლელობას. სულხან-საბა ორბელიანმა სიტყვაში 

დაფარული იდუმალება გაამჟღავნა და ახალი სიცოცხლე მიანიჭა, მრავალწახნაგოვანი, 

მრავალმნიშვნელობიანი გახადა. „სიბრძნე სიცრუისა“, როგორც სათაური, 

ერთდროულადაა ალუზიაც, ენიგმაც, მეტაფორაც, ალეგორიაც, იგი თხზულებით 

გამოთქმულ ზოგადკაცობრიულ არსზე მიგვითითებს, კულტურის ისტორიის მრავალ 

ფაქტს წარმოგვიდგენს. შეიძლება ისიც ითქვას, რომ იგი კულტურათა შორის ამყარებს 

კავშირსა და დიალოგს, რაც, თავის მხრივ, სულხან-საბა ორბელიანის ეპოქის 

მოთხოვნებითაა ნაკარნახები.    

 

ეკა ვარდოშვილი 

XIX ს. ქართველ კლასიკოსთა ყურადღება ამერიკულმა სამყარომაც მიიქცია. თარგმნილ 
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თუ ორიგინალურ ნაწარმოებებში ისინი ცდილობდნენ XIX  ს. ქართულ საზოგადოებას 

გააცნონ ამერიკა და ამერიკელი ხალხი. პუბლიცისტურ წერილებში ისინი ძირითადად 

საუბრობენ ამერიკის დემოკრატიულ ღირებულებებზე. 

 

ხვთისო მამისიმედიშვილი 

ცალკეული გამითიურებული ელემენტები ქრისტიანული სამების შესახებ ქართველი მთიელების, 

ხევსურების გარდა, დასტურდება ინგუშურ თქმულებაშიც. ზეპირი გადმოცემებიდან ირკვევა, 

რომ ქართველი მთიელები და მათი მეზობლები მფარველ წმინდანთა იერარქიაში სამების 

განსაკუთრებულ როლს აღიარებდნენ. თუმცა ხალხურმა მითოპოეტურმა შემოქმედებამ 

ქრისტიანული წარმოდგენები სამების შესახებ მითოლოგიურ ყალიბში მოაქცია. ინგუშური 

თქმულება ქუოლოი კანთის შესახებ ქრისტიანულ შეხედულებებს მითოლოგიზებული 

ტოპონიმებითა და  მითოლოგიური სახე-სიმბოლოებით წარმოგვიდგენს. ქუოლოი კანთის მიერ 

მთის მწვერვალზე სამი ლოდის ვერტიკალური აღმართვა სამების სალოცავის დაარსებაზე უნდა 

მიუთითებდეს. ინგუშური ტოპონიმი „სამი ჯვრის უღელტეხილი“, ღილღურ საზოგადოებაში 

სამების კულტის არსებობას ადასტურებს.   

 ღვთაებრივ გამოცხადებას, ხილვას, წინასწარმეტყველურ სიზმრებს, სხვადასხვა მითოსისა 

და რელიგიური მოძღვრების მიხედვით, მოსდევს გარდამტეხი ცვლილება ადამიანის ცხოვრებაში. 

ამგვარი ცვლილების მოწმენი ვხდებით ინგუშურ თქმულებაში. ქუოლოი კანთი, ეს განდეგილი 

და ასკეტი მწყემსი, თქმულების ფინალში თითქოს ახალი სოციალური სტატუსით გვევლინება. ის 

სამი ლოდი, რომლებიც ქუოლოი კანთმა წმინდა მთაზე სვეტად აღმართა, ისეთივე ნიშანია ცისა 

და მიწის კავშირისა, როგორიც ბიბლიური იაკობის სასთუმლის ლოდი ან სიზმარში ნანახი კიბე. 

 აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ტრადიციულმა რელიგიურმა და სოციალურმა 

ინსტიტუტებმა გავლენა მოახდინეს მეზობელი ხალხების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. სწორედ ამ 

გარემოებით შეიძლება აიხსნას ოსური და ინგუშური თქმულებების საკულტო-რიტუალური და 

საკრალური ელემენტების მსგავსება ქართულ ხალხურ ტექსტებთან.  

 ჩრდილოეთ კავკასიაში სამების სახელობის ტაძრებისა და ჩრდილოეთ ოსეთში ამავე 

სახელწოდების ტოპონიმის („სანიბა“) არსებობა ადგილობრივ ტრადიციულ საზოგადოებებზე 

ქართული ქრისტიანული კულტურის განსაკუთრებულ გავლენაზე მიუთითებს. ნართების ეპოსის 

ოსურ ვერსიაში ბათრაძის სახელზე ციდან ჩამოგდებული ღვთის სამი ცრემლი ქრისტიანული 

სამების რწმენით უნდა იყოს შთაგონებული. 

 ქართული ქრისტიანული კულტურა არასოდეს ყოფილა ჩაკეტილი და იზოლირებული 

კავკასიელი ხალხების მიმართ. შუა საუკუნეებში ქრისტიანობა კავკასიელი მთიელი ხალხების 

გამაერთიანებლის როლს ასრულებდა. გადმოცემების მიხედვით, მთიელი ჩეჩნებისა და 

ინგუშების ხევსურეთის ჯვარ-სალოცავებთან საკრალური ურთიერთობის სამი სახე იკვეთება. 

ჯვრის ბრძანებით ქისტეთიდან მოსული მსახურის სალოცავის რჩეულ ხუცესად დანიშვნა  

ურთიერთობის ყველაზე მაღალ და საპატიო სახედ შეიძლება მივიჩნიოთ. ურთიერთობის 

არანაკლებ მნიშვნელოვანი სახე იყო ხევსურეთის ჯვარ-ხატებში მეზღვნედ ქისტი მლოცველის 

მოსვლა. იყო კიდევ ღილღველების, მითხოელებისა და მაისტელების ჯვარ-სალოცავებთან 

ურთიერთობის მესამე სახე, როცა ხევსურეთის ჯვარ-ხატებში რელიგიურ დღესასწაულებს 

ქისტები უბრალოდ სტუმრის სტატუსით ესწრებოდნენ. კულტურულ ღირებულებათა სესხება 

გაცილებით ინტენსიური იყო ისლამის გავრცელებამდე, როდესაც ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხთა 

ფოლკლორში ადგილობრივ ნიადაგზე მუშავდებოდა ქრისტიანული მოტივები და სიუჟეტები, 
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უნივერსალური მითოლოგემები, ასევე ქართული ენის საშუალებით ჩრდილოეთ კავკასიის 

ხალხებში მკვიდრდებოდა საღვთისმსახურო ტერმინოლოგია და ქრისტიანული ლექსიკა. 

2. როგორც აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის მითოლოგიურ გადმოცემებში, ისე ნართების 

ეპოსის ჩეჩნურ და ინგუშურ ვერსიებში დასტურდება წმინდა ფრინველთან დაკავშირებული 

მსგავსი სიუჟეტები. სავარაუდოდ, სესქათ სოლსას ნართების ეპოსის ადრინდელ ვერსიებში 

ისეთივე მაღალი საკრალური სტატუსი უნდა ჰქონოდა, როგორიც აღმოსავლეთ საქართველოს 

მთიანეთის გადმოცემებში აქვთ კულტის მსახურებს, რომლებსაც მტრედი, როგორც 

სულიწმინდის ფრინველი და მფარველი ანგელოზი, „მხარზე აჯდებოდათ“ და ღვთის ნებას 

გადასცემდნენ. სესქათ სოლსა ხუცეს-ხევისბერთა მსგავსად სიწმინდესთან იყო დაკავშირებული, 

რადგან, ცნობილია, რომ ინგუშეთის მთიანეთში სესქათ სოლსას სახელობის სალოცავი იყო 

აღმართული. ინგუშურ ეპოსში მარტოდ დარჩენილ სესქათ სოლსასთან მტრედს ნისკარტით 

მიაქვს ერთი წვეთი წყალი, რომელიც არა მარტო წყურვილს უკლავს მომაკვდავ გმირს, არამედ, ის, 

როგორც უკვდავების მომნიჭებელი, მაცოცხლებელი და ზიარების გამომხატველი ნივთიერება, 

ეხმარება ჭაბუკს ამქვეყნიურ ყოფასთან განშორებაში.   მტრედის გამოსახულება გვხვდება 

როგორც უძველესი პერიოდის ქრისტიანულ კატაკომბებში, ასევე ჩეჩნეთისა და ინგუშეთის 

სალოცავებში და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის საკულტო თასებზე.  ღრმა არქაული 

ქრისტიანული სიმბოლიკის შემცველია სესქათ სოლსას წინამძღოლობით სამოცდასამი 

ორსთხოელის უკანასკნელი შეკრება გამოქვაბულში, მათი თათბირი და  თასის ჩამოტარება. 

ნართების ეპოსში  დასტურდება წარმოდგენები საიქიოზე, სადაც მოგზაურობენ ნართი გმირები. 

„იალსამალი“ და „ჟოჟაღათი“, ზეციური იერუსალიმისა და ჯოჯოხეთის აღმნიშვნელი 

სახელწოდებები ჩეჩნურ და ინგუშურ ენებში, როგორც ჩანს, ქრისტიანული რელიგიის 

გავრცელების შემდეგ ქართული ენის გავლენით დამკვიდრდა. ინგუშურ ნართულ თქმულებებში 

არაერთგზის ხსენდება წმინდა მთა „წეი-ლოამ“ (სიტვასიტყვ. მთაწმინდა), ხევისბერი („წეისაგ“), 

სამი წმინდა ხარი, რომლებსაც თავისი პარალელები დაეძებნებათ ქართულ მითოლოგიურ 

სიუჟეტებსა და ქრისტიანულ სიმბოლოებთან.  

3.ნართების ეპოსის ჩეჩნური და ინგუშური ვერსიები იქ ისლამის გავრცელებამდე ჩამოყალიბდა. 

ქრისტიანული წარმოდგენები, ლექსიკა და მითოლოგიური სახე-სიმბოლოები, რომლებიც 

ტრადიციულ ნიადაგზე გადამუშავდა და ადგილობრივ გარემოს მოერგო, ჩეჩნური და ინგუშური 

თქმულებების ყველაზე არქაულ ფენას განეკუთვნება. ნართების ეპოსის ნაციონალურ ვერსიებში, 

მათ შორის ჩეჩნურ და ინგუშურ თქმულებებში, არაერთი საგმირო მოტივი საკრალური 

ელემენტებით არის გამდიდრებული. ქართულ და ჩეჩნურ-ინგუშურ თქმულებებში გვხვდება 

პარალელური საგმირო ეპიზოდებიც. თუ ქართულ გადმოცემეში მას მითორელიგიური 

დანიშნულება აქვს, ჩეჩნურ და ინგუშურ თქმულებებში იგივე ეპიზოდი ხშირად მთლიანად 

დესაკრალიზებულია. თუმცა ქართულ მითოლოგიურ გადმოცემებთან მათი შედარების 

საფუძველზე ამ ეპიზოდების თავდაპირველი მითოსურ-რელიგიური მნიშვნელობა ეჭვს არ 

იწვევს.პარალელური სიუჟეტების ანალიზითა და ქართული მითოლოგიური გადმოცემების 

გათვალისწინებით შეიძლება დავასკვნათ, რომ სესქათ სოლსას წმინდა მხედრის ფუნქციებიც 

უნდა ჰქონოდა შეთვისებული. მით უფრო, რომ ინგუშურ თქმულებებში ნართ-ორსთხოელთა 

რაოდენობა არის სამოცდასამი, რომლის ანალოგია წმინდა გიორგის ქართულ ეპითეტ სამას 

სამოცდასამთან ეჭვგარეშეა. ყველა არგუმენტი არსებობს იმისათვის, რომ ვიფიქროთ, ჩეჩნური და 

ინგუშური თქმულებები იმ პერიოდში იქმნებოდა, როცა ქრისტიანული რელიგია და 

ქრისტიანული ტრადიცია გავლენას ახდენდა ჩეჩენი და ინგუში ხალხების ყოველდღიურ 
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ცხოვრებაზე. 

 

ელენე გოგიაშვილი 

ისტორიული ქრონიკები და ხალხური თხრობითი ტრადიცია („ალექსანდრიანის”, „ქართლის 

ცხოვრების” და ქართული ფოლკლორული მემკვიდრეობის მაგალითზე) 

ფსევდოკალისთენეს “ალექსანდრეს რომანმა” მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ელინისტური და 

შუა საუკუნეების ხალხების ისტორიულ და ლიტერატურულ მემკვიდრეობაში. ამ კუთხით, არც 

ძველი ქართული ისტორიული და ეპიკური ლიტერატურა იყო გამონაკლისი.  

ქართულ ზეპირსიტყვიერებაში ალექსანდრე მაკედონელი და ვახტანგ გორგასალი სხვადასხვა 

თხრობით ჟანრში ჩნდებიან: ზღაპრებსა და ისტორიულ თქმულებებში. ალექსანდრე მაკედონელი 

მხოლოდ ნოველისტურ ზღაპრების პერსონაჟია. ალექსანდრე მხატვრული სახეა პატივმოყვარე და 

ძლევამოსილი მეფისა და არა ისტორიული ფიგურა. ისტორიული თქმულებები მის შესახებ 

ქართულ ზეპირსიტყვიერებაში არ გვხვდება. განსხვავებით ალექსანდრესგან, ვახტანგ გორგასალი 

ქართული საისტორიო ზეპირსიტყვიერების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გმირია. როგორც 

პერსონაჟი, გორგასალი გვხვდება მითოლოგიურ გადმოცემებში (ამირანის ეპოსი), ეტიოლოგიურ 

გადმოცემებში (სალოცავების დაარსება, თბილისის ლეგენდა და სხვ.) და საგმირო სიმღერებში. 

გარდა ფოლკლორული მოტივებია “ალექსანდრიანის” გავლენა ჩანს ძველი ქართლის ცხოვრების 

ავტორთა თხზულებებშიც.  ჩვენი აზრით, ალექსანდრე მაკედონელის ეპიკური თავგადასავლის 

ფრაგმენტების კვალი ჩანს  “ქართლის ცხოვრების” ავტორის ჯუანშერის გმირის, ქართველთა 

მეფის ვახტანგ გორგასლის საგმირო საქმეებში. მემატიანემ, “ალექსანდრიანის” გმირის საქმენის  

გავლენით მოგვცა “დიდი მეფის”, ძლევამოსილი რაინდის, ქრისტიანული მისტიციზმით 

შემოსილი ხელისუფალის სურათი.    

მოხსენებაში დასმულია საკითხი ზეპირსიტყვიერებისა და ისტორიული ქრონიკების 

ურთიერთმიმართების შესახებ.  

 

ანდები და კავკასიონი: ამერიკის ინდიელები 1970-80-იანი წლების  

საბჭოთა კინემატოგრაფიაში 

კინოჟანრები „წითელი ვესტერნი“ და „ისტერნი“ საბჭოთა კავშირსა და ევროპის სოციალისტურ 

ბლოკში შეიქმნა, როგორც ამერიკული ვესტერნის ვერსიები. წითელი ვესტერნი ამერიკის „ველურ 

დასავლეთს“ ასახავს, ოღონდ ამერიკული ვესტერნისგან სრულიად განსხვავებული თემატიკითა 

და ინტერპრეტაციით. ეს ფილმები ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების, გერმანიის 

დემოკრატიული რესპუბლიკისა და ჩეხოსლოვაკიის პროდუქცია იყო. ისტერნის თემა 

უმეტესწილად საბჭოთა კავშირის აზიურ ნაწილს უკავშირდებოდა და უმეტესად რევოლუციის 

შემდგომ პერიოდს, სამოქალაქო ომს ასახავდა ამერიკული ვესტერნის სტილში.  

მოხსენება ეხება ამერიკის აბორიგენი მოსახლეობის ასახვას კიდევ ერთ ჟანრში: სათავგადასავლო 

ფილმში. მოხსენებაში განხილულია 1970-80-იანი წლების საბჭოთა ფილმები: მაინ რიდის რომანის 

ეკრანიზაცია „უთავო მხედარი“ (1973), მარკ ტვენის ნაწარმოებების ეკრანიზაცია „ტომ სოიერისა 

და ჰეკლბერი ფინის თავგადასავალი“ (1981) და ჟიულ ვერნის „კაპიტან გრანტის შვილების“ 

მიხედვით გადაღებული შვიდეპიზოდიანი მინისერიალი „კაპიტან გრანტის ძიებაში“ (1986). 

ფილმების პერსონაჟების, გადაღების ადგილებისა და მსახიობების შესახებ მსჯელობით 

შესაძლებელი ხდება საბჭოთა რეჟისორების სტილისა და ტაქტიკის ჩვენება, თუ როგორ შეიქმნა 

წარმოსახვითი ამერიკა სხვა კონტინენტზე. 
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ფოლკლორი და პოპულარული კულტურა 

მოხსენება ეხება ხალხური ზღაპრის სიუჟეტების ინტერპრეტაციას სატელევიზიო სერიალებში. 

კვლევა მიმართულია ტრადიციული კულტურისა და თანამედროვე მედიის ურთიერთკავშირის 

ჩვენებისკენ. XXI საუკუნის ფოლკლორი არ არის იგივე, რაც ჩვენი წინაპრების, თუმცა ახალი, 

მედიატიზირებული ზეპირსიტყვიერება ძველისგან მხოლოდ განსაზღვრული მოდალურობით 

განსხვავდება. მედია საზოგადოების ნორმების შესაბამისი ხდება, მაგრამ იმავდროულად 

ტრადიციულ კულტურაზეა დაფუძნებული.  

მოხსენებაში დასმულია საკითხი, რა ტიპის მსგავსებები იჩენს თავს, როცა პოპულარული 

სატელევიზიო ჟანრი დანახულია ფოლკლორისტის პოზიციიდან. ამგვარი ხედვა შესაძლებლობას 

გვაძლევს აგრეთვე, საპირისპირო პოზიციაც გავიგოთ: თუ როგორ ხედავს სცენარისტი 

ფოლკლორს, როგორ არის ფოკუსირებული ტელესერიალში ზღაპრის მოტივი – მისი ინტერესის 

მთავარი საგანი.  

კინემატოგრაფიისა და ფოლკლორის ურთიერთმიმართება არაერთგზის არის გაშუქებული 

ევროპულ და ამერიკულ სამეცნიერო ლიტერატურაში, განსაკუთრებით, 1980-იანი წლების 

შემდგომ, თუმცა მათი უმეტესობა ხელოვნებათმცოდნეობის, კინომცოდნეობისა და მედიის 

შემსწავლელი მეცნიერების სფეროში შეიქმნა. ქართულ აკადემიურ სივრცეში ამგვარი კვლევა ჯერ 

არ არსებობს. მოხსენებაში დასმული საკითხი ზეპირსიტყვიერებისა და პოპკულტურის 

ურთიერთკავშირზე იმავე მეთოდოლოგიას ეყრდნობა, რასაც ზეპირსიტყვიერებისა და 

ლიტერატურის ურთიერთმიმართების შესწავლა. გარდა ფილოლოგიური მეთოდებისა, 

გამოყენებულია ინტერდისციპლინური, კერძოდ, ფუნქციონალისტური მეთოდი.  

მოხსენების მიზანია, წარმოადგინოს, თუ რა სახით აგრძელებს არსებობას ფოლკლორული ჟანრი 

თანამედროვეობაში, როგორ გამოიხატება  ტრადიციის უწყვეტობა და ცვლილებები, რითი 

აიხსენება ფოლკლორული ჟანრის სიცოცხლისუნარიანობა იმ გარემოში, რომელშიც ზეპირ 

თხრობას დაკარგული აქვს აქტუალობა.  

  

ქეთევან სიხარულიძე 

ზეპირი ისტორიები თანამედროვე ნარატოლოგიის პოპულარული  თემაა. ეს არის სუბიექტის 

მიერ სტრუქტურირებული ნარატიული ტექსტები (მოგონებები, დღიურები, ბიოგრაფიები...), 

რომლებშიც გადმოცემულია ინფორმაცია ადამიანების, ოჯახების, ისტორიული მოვლენების 

შესახებ.  შესაძლოა, ეს ამბები არც ასახავდეს კონკრეტულ სინამდვილეს, მაგრამ აქ 

მნიშვნელოვანია  ინდივიდის ხედვა და ის აქცენტები, რომელთა საშუალებითაც იგი აწვდის 

მსმენელს ინფორმაციას.  ზეპირი ისტორია, როგორც კვლევის მეთოდი და ისტორიის შენახვის 

ალტერნატიული ფორმების ძიების შედეგი, მე-20 საუკუნის 40-იანი წლებიდან იწყება. 

ნარატივების დაფიქსირება ხდება ინტერვიუების საფუძველზე აუდიო და ვიდეო ტექნიკის 

გამოყენებით. ამგვარი მეთოდი მნიშვნელოვნად აფართოებს სოციოლოგიის, ისტორიოგრაფიისა 

და ეთნოლოგიის ტრადიციული საკითხების წრეს ისეთი ნიუანსების ჩათვლით, რომლებიც არ 

ასახულა წერილობით წყაროებსა და საარქივო მასალებში. ამიტომ ბუნებრივია, ამ დარგების 

წარმომადგენლების ინტერესთა სფეროში აქტიურადაა ჩართული ზეპირი ისტორიები. 

   ზეპირსიტყვიერ შემოქმედებას დიდი ხნის ისტორია აქვს. თანამედროვე ზეპირი ისტორიისგან 

მას განასხვავებს მხატვრული შინაარსი, სპეციფიკური ნიშნები (პირველ რიგში, კოლექტიურობა) 
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და არსებობის ფორმა. მიუხედავად ამისა, შეიძლება ითქვას, რომ ზეპირი ისტორიები 

ფოლკლორული ტრადიციის ერთგვარ გაგრძელებასაც წარმოადგენს, რადგან მათში საკმაოდ 

ძლიერია ფოლკლორული ნაკადი.  ზეპირი ისტორიების ფოლკლორული ასპექტების კვლევა 

ახლა იწყება, თუმცა უკვე შეიძლება გამოიკვეთოს ორი ფორმა: ფოლკლორული ტექსტების 

მოდელების არსებობა და  ტრადიციული ფოლკლორული ტექსტების ჩართვა მონათხრობში 

 სავარაუდოდ, ზეპირ ისტორიებში ფოლკლორული ასპექტების კვლევა, ასევე სრუქტურული 

ანალიზი და  თხრობის მექანიზმის შესწავლა გამოავლენს, რომ ფოლკლორული აზროვნება და 

ქმნადობა ადამიანის ცნობიერების ერთ-ერთი ფორმაა. იგი სახეს იცვლის, მაგრამ არ იკარგება. 

ვფიქრობ, ამგვარი კვლევა ხელს შეუწყობს ზეპირსიტყვიერების ზოგი საკვანძო  საკითხის 

ახლებურად წარმოჩენას, რამაც შესაძლოა არა მხოლოდ ფოლკლორისტული, არამედ ზოგადად 

ანთროპოლოგიური მნიშვნელობაც შეიძინოს. 

 

 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

მაკა ელბაქიძე Научно-социальная  проза 

грузинских шестидесятников 

(Роман-фантасмагория Гурама 

Панджикидзе «Спираль»). 

14-18.11. 2018. აზერბაიჯანი. 
ბაქო 

 

2 

მაკა ელბაქიძე Medea Myth and it’s Reception 

in the Medieval Literature 

(Geoffrey Chaucer’s “The Legend 

of Good Women”) 

           26-28.10. 2018. 

        სტამბული, თურქეთი 
 

3 მაკა ელბაქიძე The forbidden Homeland 

(Viktor Nozadze’s Scholarly 

Activity from the Soviet 

Ideological Viewpoint).  

5-6. 09, 2018. 

ლუბლიანა, სლოვენია 

4 მაკა ელბაქიძე, ირმა რატიანი Rustaveli – Nizami’s 
Contemporary. Revision of some 
poetical and aesthetical 
principles (რუსთაველი - 

ნიზამის თანამედროვე. 

ზოგიერთი პოეტიკური და 

ესთეტიკური პრინციპის 

რევიზია) 

             13-15.03. 2018. 

          ბაქო, აზერბაიჯანი 

5 ნესტან სულავა მიხეილ (გობრონ) საბინინის 

„საქართველოს სამოთხე“ - 

შედგენის ისტორია, 

დანიშნულება და ადგილი 

თანამედროვე 

15-16 ნოემბერი. 

მოსკოვი. ანდრეი რუბლიოვის 

სახელობის ძველი რუსული 

ხელოვნების მუზეუმი. 

დავით არსენიშვილის 
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ლიტერატურათმცოდნეობაში ხსოვნისადმი მიძღვნილი მე-6 

სამეცნიერო კონფერენცია: 

Россия. Грузия. Христианский 

Восток. Духовные и 

культурные связи.   

6 ნესტან სულავა Генезис метафоры 

тигра/леопарда/барса в 

поэме Шота Руставели в 

кавказском и всемирном 

культурном контексте.  

23-24 მაისი. ბაქო. 

აზერბაიჯანის მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია. 

კავკასიისმცოდნეობის 

ინსტიტუტი. 
Международная научная 

конференция 

«Межгосударственные 

отношения на Кавказе: 100 лет 

назад и современность», 

посвященная 100-летию 

Азербайджанской 

Демократической Республики 

7  EkaVardoshvili  

 

 

 

 

 

Выполненные в XIX  в.  

переводы на русский язык 

„Фариса“ А. Мицкевича и 

„Мерани“ Н. Бараташвили 

 

Международная научная 

конференция А. Мицкевич и 

русские, Варшавский 

Университет. 24-25 мая 2018, 

Варшава. 

 

 

8 EkaVardoshvili 

 

 

 

 

Отражение ценностей 

грузинского народа в 

произведении А. Дюма 

„Кавказ“ 

 

 

международнаяконференция: 

Ценности в литературе и 

искусстве IV, Университет им. 

Масарика, 29-30 августа, г. 

Брно,Чешская Республика. 

 

9 EkaVardoshvili И.С. Тургенев в грузинской 

литературной критике.  

 

Международная научная 

конференция: Тургенев в 

Межкультурной коммуникации, 

РГГУ, 21-22 ноября 2018 г. 

Москва. 

10 Gogiashvili, Elene Women against Death: Georgian 

Folktales in Context of Oriental 

and Occidental Paradigms 

Interim Conference of the 

International Society of Folk 

Narrative Research (ISFNR) 

12-16 June, Ragusa, Italy, 2018 

 

 

11 თამარ პაიჭაძე თბილისი რეალიზმისა და 

ავანგარდიზმის 

/მოდერნიზმის  

5-7 09.2018 

მიუნსტერის გერმანისტიკის 

საერთაშორისო 
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გზაჯვარედინზე        უნივერსიტეტი 

გერმანია 

ავანგარდიზმისა და 

მოდერნიზმის საერთაშორისო 

ასოციაციის 6-ე 

საერთაშორისო კონფერენცია 

‘’რეალიზმი ავანგარდსა და 

მოდერნიზმში“ 

https://www.unimuenster.de/Kul

turpoetik/en/EAMconference/in

dex.html 

12 Kakhaber Loria The Power of Modernism in 

Ibsen and Vazha-Pshavela 

The XIVth International Ibsen 

Conference 

Skien, Norway, 5-8 September 

2018. 

13 Ketevan Sikharulidze Pictures of the Universe in 

Caucasian Etiological Tales 

 

Interim Conference of the 

International Society of Folk 

Narrative Research (ISFNR) 

12-16 June, Ragusa, Italy, 2018 

 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

2. ჯეფრი ჩოსერის „სიზმრისეულ ხილვად“ სახელდებული პოემა „ლეგენდა სახელოვან 

ქალებზე“ მეთოთხმეტე საუკუნის 80-იან  წლებშია დაწერილი (დაახლ. 1386 –1388 წწ). 

თხზულება ცხრა თავისაგან შედგება და  ათი ქალის ამბავს შეიცავს (კლეოპატრა, თისბე, 

დიდო, ჰიპსიპილე, მედეა, ლუკრეცია, არიადნე, ფილომელა, ფილიდa და ჰიპერმნესტრა). 

ისევე როგორც ჩოსერის სხვა არაერთი ნაწარმოები (მათ შორის კენტერბერიული 

მოთხრობებიც), ეს პოემაც დაუმთავრებელი ჩანს. ზოგიერთი მკვლევარი მას, ზოგადად, 

ქალების წინააღმდეგ მიმართულ სატირად მიიჩნევს, ზოგიერთის აზრით კი, ჩოსერი 

ილაშქრებს იმ ტენდენციის წინააღმდეგ, რომლის თანახმადაც კლასიკურ ნარატივში 

ხელოვნურად შეჰქონდათ შუასაუკუნეების მორალურ-ეთიკური შეხედულებები. 

თხზულების წყაროდ ჩოსერს გამოუყენებია გვიდო დე კოლუმნას Historia destructionis 

Troiae (ტროას ისტორია), ოვიდიუსის მეტამორფოზები და ჰეროიდები. სიუჟეტური 

დეტალები (ვგულისხმობთ ჩოსერის თხზულებასა და წყაროებს) ყოველთვის არ არის 

მიმეტური. მათ შორის არსებითი ხასიათის განსხვავებანი ჩოსერის ეპოქის სპეციფიკური 

ტენდენციებითა და თავად ავტორის ინდივიდუალური ხედვით უნდა აიხსნას. 

3. „ყოველი ქართველი უცხოეთში თავისი ერის წარმომადგენელია“, - ეს სიტყვები ეკუთვნის 

ემიგრანტ მწერალსა და მეცნიერს ვიკტორ ნოზაძეს, რომელმაც უსამშობლობა და 

დაუსრულებელი ხეტიალი არგუნა ბედმა. მისი შემოქმედებითი სიმწიფის ხანა იმ 

პერიოდს დაემთხვა, როდესაც ახალმა საქართველომ, რომელსაც 1921 წლიდან 
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კომუნისტური ერქვა, გზა გადაუკეტა ყველას, ვინც ქვეყნის პოლიტიკურ მომავალს წითელ 

ფერებში ვერ ხედავდა. მისი დრამატული ცხოვრების გზა საკმაოდ ვრცელ გეოგრაფიულ 

არეალს მოიცავს -   საფრანგეთი, გერმანია, ავსტრია, არგენტინა, ჩილე, ბრაზილია, 

ესპანეთი და ბოლოს, ისევ საფრანგეთი...ამ ოცდაათწლიანი „ხეტიალისას“ 

მარტოდმარტომ, ყოველგვარი მატერიალური ხელშეწყობის გარეშე, უდიდესი ნიჭისა და 

ნებისყოფის წყალობით შექმნა ექვსი მონუმენტური ტომი, რომლებიც რუსთაველის 

„ვეფხისტყაოსნის“ უმთავრეს პრობლემატიკას ეხება.     „ვეფხისტყაოსნის“ შესწავლა, ანუ 

ვიკტორ ნიოზაძის სიტყვებით რომ ვთქვათ „ჩხრეკა“ მან თავისი ცხოვრების ბერლინურ 

ხანაში, მეორე მსოფლიო ომის მიწურულს დაიწყო. როგორც თავად მეცნიერი აღნიშნავდა, 

მისი მიზანი იყო რუსთაველის მსოფლმხედველობისა და მსოფლშეგრძნების კვლევით 

„ვეფხისტყაოსნის“ საკვლევი პრობლემატიკის სისტემაში მოყვანა, მისი მსოფლიო 

კულტურასთან დაკავშირება, რაც გაუადვილებდა მეცნიერთა მომდევნო თაობებს 

მსოფლიო ცივილიზაციის კონტექსტში ქართული მწერლობის ადგილის გარკვევას. 

მეცნიერი სავსებით სამართლიანად შენიშნავდა, რომ მსოფლიო კულტურის 

განვითარებაში ქართველი ერი მიმწოდებელი არ იყო, მაგრამ იგი იყო ამ კულტურის 

მიმღები. კულტურის მიღება და საკუთარ ეროვნულ შეგნებაში მისი გადამუშავება, მისი 

ეროვნულ ნიადაგზე გადმონერგვა კი ყველა ერს არ ახასიათებს. და თუ ქართველი ერი 

მსოფლიო კულტურის მიმყოლი იყო და არის დღესაც, ეს არის, ვიკტორ ნოზაძის აზრით, 

მისი მაღალი ეროვნული უნარიანობის ნაყოფი.   მოხსენების მიზანია იმ იდეოლოგიური 

მექანიზმების ჩვენება, რომლის შედეგადაც  გასული საუკუნის 50-იანი წლების 

მიწურულამდე ქართველი მეცნიერებისთვის უცნობი და მიუწვდომელი იყო ვიკტორ 

ნოზაძის ნააზრევი; იმ მიზეზთა კვლევა, თუ რატომ იყო მიუღებელი და დაუშვებელი 

„პერესტროიკის“ დადგომამდე მისი, როგორც ავტორის,  დამოწმება და რა პირობებში 

მოხდა ვიკტორ ნოზაძის, როგორც მოქალაქისა და მეცნიერის, რეაბილიტაცია. 

4. გვიანდელ შუასაუკუნეებში მოღვაწე ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართველი ავტორის, შოთა 

რუსთაველის შემოქმედება აღბეჭდილია ქართული ლიტერატურისა და კულტურის 

უმთავრესი კოდით - მისი წერის მანერა  დასავლურია, ამავდროულად, არსით - 

ქრისტიანული. ამ თვალსაზრისს ამყარებს რამდენიმე ესთეტიკური პრინციპი, რომლებიც 

ჩანს მის საყოველთაოდ  ცნობილ ტექსტში - „ვეფხისტყაოსანში“. ესენია: სილამაზე, 

რომელიც არის არა მხოლოდ ესთეტიკური, არამედ მორალური და ინტელექტუალური 

კატეგორია; სიყვარული, რომელსაც ენიჭება ეგზისტენციალური კატეგორიის 

მნიშვნელობა; შემოქმედების პროცესის განხილვა, როგორც საკრალური აქტისა და ა.შ. 

ამავდროულად, ვეფხისტყაოსანი მიჩნეულია ტექსტად, სადაც ერთმანეთს პირველად 

ხვდება დასავლური და აღმოსავლური კულტურული მოდელები. რუსთველის 

თხზულება, რომელიც ჟანრის თვალსაზრისით წარმოადგენს ევროპული სარაინდო 

რომანის ე.წ. ქართულ ვარიანტს, ამავდროულად ამჟღავნებს აღმოსავლური პოეტიკისადმი 

მიდრეკილებასაც. პოეტური პრინციპები, რომლებშიც ვლინდება „აღმოსავლური გავლენა“, 

შემდეგია: პერსონაჟთა მხატვრული სახეების ჰიპერბოლიზაცია სხვადასხვა სტილისტური 

მოდელის გამოყენებით, მიჯნურის მხატვრული სახის კონსტრუირება აღმოსავლური 

კონვენციური მოტივებით, რაც, გარკვეულწილად აახლოებს რუსთველის სემოქმედებას 

ნიზამი განჯელის ეპიკასთან. 
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ნესტან სულავა 

5. მოხსენებაში განხილულია მიხეილ (გობრონ) საბინინის დამსახურება ქართული 

მწერლობის ძეგლების გამოცემის ისტორიაში. 1882 წელს მ. საბინინმა “საქართველოს 

სამოთხეში” გამოაქვეყნა სხვადასხვა ჟანრის ძველი ქართული სასულიერო ლიტერატურის 

უმნიშვნელოვანესი ძეგლები, აგრეთვე ბერძნულიდან თარგმნილი ის თხზულებები, 

რომელთა მნიშვნელობა განუზომლად დიდია საქართველოს ისტორიის, ქართული 

მართლმადიდებელი ეკლესიის, ქართული კულტურის ისტორიაში, რამაც მკითხველს 

შესაძლებლობა მისცა გასცნობოდა და მთლიანობაში აღექვა ქართველი ერის სულიერი 

განვითარების უწყვეტი სურათი. კრებულში თხზულებები, როგორც თვითონ აღნიშნა, 

ერთიანი მიზანდასახულობითა და ქრონოლოგიურადაა განლაგებული. თემატურად ისინი 

შეიძლება სამ ჯგუფად დაიყოს: 1. საქართველოს გაქრისტიანების ამსახველი თხზულებები; 

2. შუა საუკუნეების საქართველოს ეკლესიის წამებულთა და მოღვაწეთა შესახებ შექმნილი 

წამებები და ცხოვრებები; 3. გვიანდელი პერიოდის, კერძოდ XVII-XVIII საუკუნეების 

მოწამეთა და მოღვაწეთა შესახებ დაწერილი თხზულებები. თითოეულ მათგანს წინ 

უძღვის ნიკოლოზ თბილელისა და საქართველოს კათალიკოსის ანტონ პირველის 

იამბიკოები, რომლებშიც მოკლედ და სახისმეტყველებითად არის შეფასებული ყოველი 

წმინდანის ღვაწლი და დამსახურება ქართველი ერის წინაშე. მიხეილ საბინინს 

,,საქართველოს სამოთხის” გამოცემით უდიდესი, ფასდაუდებელი ღვაწლი მიუძღვის 

ძველი ქართული მწერლობის შესწავლისა და კვლევა-ძიების საქმეში. ფაქტობრივად, ეს 

იყო ქართული სასულიერო მწერლობის პირველი სრული კრებული, რომლის მსგავსი 

მანამდე არ გამოცემულა და ქართული საზოგადოება ამ ტიპის კრებულს არ იცნობდა. 

6. ვეფხვი მრავალმხრივი სიმბოლოა, მეტაფორაა, ენიგმაა, ალუზიაა, რომლის საფუძველი და 

სიმბოლური სახე საუკუნეთა სიღრმეებშია საძიებელი. წინარელიტერატურული 

ტრადიციებისაგან განსხვავებით, „ვეფხისტყაოსანი“ თითქმის ყველა კულტურულ 

სამყაროსთან ამყარებს ურთიერთობას და დიალოგს, მაგრამ შემოქმედის მთავარი 

სათქმელი, პოემის მთავარ პერსონაჟებში ჩაქსოვილ-ჩაკირული, ქრისტიანულ 

მსოფლმხედველობასა და ესთეტიკას ემყარება. ამიტომ საჭიროა ვეფხვთან დაკავშირებულ 

საკითხთა განხილვისას ყურადღება მიექცეს უძველეს რწმენა-წარმოდგენებში შემონახულ 

ცნობებს. ვეფხვისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულების ნაკვალევი, უპირველეს 

ყოვლისა, მითოსსა და  ზეპირსიტყვიერებაში შეინიშნება. ჩვენთვის ამ ეტაპზე 

მნიშვნელოვანია კავკასიურ არეალში, კავკასიის სააზროვნო სივრცეში გავრცელებული 

შეხედულებანი ვეფხის შესახებ. ამავე დროს, ისიც აღსანიშნავია, რომ ვეფხვის სიმბოლური 

გააზრება მხოლოდ კავკასიურ არეალში არ იქნება მართებული, რამდენადაც, როგორც 

დაკვირვება აჩვენებს, იგი საერთოა მსოფლიო სიმბოლური სააზროვნო სისტემისათვის. 

ქართველთა რელიგიურ-სარწმუნოებრივ და ხალხურ წარმოდგენებში ვეფხვსა და მის 

ტყავს, ზოგადად ცხოველის, ნადირის ტყავს, უძველესი დროიდანვე ეჭირა მნიშვნელოვანი 

ადგილი, რომლის გამოძახილი მრავალი სხვა ქვეყნის კულტურასა და ენაში შეინიშნება. 

ქართული ფოლკლორის მიხედვით, ლომი, ვეფხვი, ჯიხვი საკულტო ცხოველებია, 

რომელთა მოკვლას მონადირის მონანიება უნდა მოჰყვეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, 

ღმერთი მას ცოდვას არ აპატიებს. საქართველოს ტერიტორიაზე წარმართულმა 

არქეოლოგიურმა გათხრებმა და კვლევა-ძიებამ კი გამოავლინა, რომ აქ უძველესი 

დროიდანვე არსებობდა ვეფხვის კულტი. უძველეს რწმენა-წარმოდგენებში ვეფხვი 

ბუნების ქალღვთაების ჰიპოსტასად მიიჩნეოდა, რამაც საფუძველი ჩაუყარა 

ვეფხვის//ლეოპარდის ტყავის სიმბოლიკის მრავალმხრივ გააზრებას, მათ შორის 

სოციალურ ასპექტებს. ვეფხვი//ლეოპარდი ორმაგი სიმბოლოა, მეორე მხრივ, იგი აგრესიას, 

უარყოფით ძალებს განასახიერებს. ვეფხვი მრისხანებას, დაუნდობლობას, სისასტიკეს 

გამოხატავს და ვეფხვს მიმსგავსებულიც ამავე უარყოფით თვისებებს ამჟღავნებს. 
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ლეოპარდი//ვეფხვი ერთობ გავრცელებულია მითოსურ სააზროვნო სივრცეში, რომელშიც 

ვეფხის//ლეოპარდის ტყავს მრავალმხრივი სიმბოლური დატვირთვა აქვს. ცხოველის, 

ნადირის „გარეთმიანი“ ტყავის ადამიანის სამოსლად გამოყენება მითოსში, ფოლკლორში, 

ლიტერატურაში გავრცელებულია. აქედან გამომდინარე, ვეფხვის//ლეოპარდის 

გარეთმიანი ტყავის შესამოსლად გამოყენება საერთო კულტურულ დონეს არეკლავს, მისი 

გავრცელების არეალი ძალზე ფართოა. ტყავთან დაკავშირებული რწმენა-წარმოდგენები 

ყოველთვის გულისხმობს მის ბეწვიანობას, რაც მითოლოგიური კვანძის შემადგენელი 

ნაწილია. ვეფხისტყაოსნობის ზოგადი არსის განსაზღვრისათვის მნიშვნელოვან მასალათა 

შორის უნდა ვიგულისხმოთ სამხრეთ ანატოლიაში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად 

მოპოვებული მატერიალური მონაპოვარიც - რელიეფი, რომელზეც გამოსახულია 

მჯდომარე მამრი ღვთაება თავზე ვეფხვის ტყავის ქუდით. ვეფხვის//ლეოპარდის ტყავის 

სამოსელი, ქუდი, წელსახვევი მამრი ღვთაებისა და კულტმსახურის აქსესუარია. უძველესი 

რწმენა-წარმოდგენების გათვალისწინებით, ძველი კულტურების ენაზე „ვეფხისტყაოსანი“ 

არის მეფე, რომელიც ქალღვთაებას უკავშირდება, ხოლო ტყავი გაშინაარსებულია 

ნაყოფიერების იდეით დატვირთული საკრალური საგნის სიმბოლიკით. ყოველივე ეს 

გასათვალისწინებელია „ვეფხისტყაოსნის“, როგორც შოთა რუსთველის პოემის 

სახელწოდების, თვით ტარიელის ვეფხისტყაოსნობის არსობრივი რაობის 

განსაზღვრისათვის. სწორედ ეს საკითხებია განხილული მოხსენებაში. 

 

 

კახაბერ ლორია 

იხილეთ: 

https://www.hf.uio.no/is/english/research/news-and-events/events/2018/book-of-abstracts-xivth-

international-ibsen-conference.pdf?vrtxPreviewUnpublished 

 

  

 

    

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული ვერსიის  

(CD-დისკი) სახით. 

      ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში 

აღინიშნება ფორმულით “არ შეფასდა”. 

https://www.hf.uio.no/is/english/research/news-and-events/events/2018/book-of-abstracts-xivth-international-ibsen-conference.pdf?vrtxPreviewUnpublished
https://www.hf.uio.no/is/english/research/news-and-events/events/2018/book-of-abstracts-xivth-international-ibsen-conference.pdf?vrtxPreviewUnpublished


ანგარიშის ფორმა № 2 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნების ისტორიის და თეორიის 

ინსტიტუტი 

  

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი; 

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი ზაზა სხირტლაძე 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა. 

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ირინე კოშორიძე, 

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ირინე მირიჯანაშვილი,  

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ნინო სილაგაძე, 

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი მაია ციციშვილი, 

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ნათელა ჯაბუა,  

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასისტენტ- პროფესორი თეო ჯალაღანია 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები  

1.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

2.1. 

 № 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი 

 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები  

 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

 

1. 

”ანისი: ქართული კულტურული 

მემკვიდრეობა, (HE 15-022) 

ხელოვნებათმცოდნეობა, თსუ 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 

ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის 

ინსტიტუტი 

2015-2018 

 

 

 

პროექტის ხელმძღვანელი:  

ზ. სხირტლაძე 

 

პროექტის მონაწილე: 

თ. ჯალაღანია 

 

2. 

ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი 

ტ. I (დმანისის რაიონი) 

შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი (FR/466/1-10/14) 

წამყვანი ორგანიზაცია: თსუ  

2015-2018 

 

პროექტის მონაწილე: 

ი. მირიჯანაშვილი 

 

 

 

3. 

ტაო-კლარჯეთის ციხე-სიმაგრეები 

ხელოვნებათმცოდნეობა, თსუ 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 

ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის 

ინსტიტუტი 

2014-2018 
პროექტის მონაწილე: 

ნ. სილაგაძე 

4. 

“საქართველოს ხალხური და 

გამოყენებითი ხელოვნების 

სახელმწიფო მუზეუმი-კოლონიალური 

პოლიტიკიდან ეროვნულ მუზეუმამდე” 

ხელოვნებათმცოდნეობა, თსუ 

2015-2018 

 

 

პროექტის ხელმძღვანელი:  

ი. კოშორიძე 
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ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 

ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის 

ინსტიტუტი 

 

5. 

“შორეული აღმოსავლეთისა და 

ინდოეთის კულტურის ძეგლები - 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის 

უცნობი ექსპონატები”,  

ფუნდამენტური კვლევებისათვის 

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი 

FR/409/2-150/14 

ხელოვნებათმცოდნეობა, თსუ 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 

ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის 

ინსტიტუტი 

2015-2018 

 

 

 

 

 

პროექტის კონსულტანტი:  

 ი. კოშორიძე 

 

 

 

 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1.პროექტი “ანისი: ქართული კულტურული მემკვიდრეობა”  

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით სამი წლის მანძილზე (2016-

2018) მიმდინარე პროექტის განხორციელების შედეგად გამოვლინდა მნიშვნელოვანი მასალები, 

რომლებიც მრავალმხრივ სრულყოფს ანისის, როგორც სხვადასხვა კულტურული წრის 

შეხვედრისა და ურთიერთმიმართების სურათს, ამასთანავე ახალი, მრავლისმომცველი კუთხით 

წარმოაჩენს სამხრეთი კავკასიის ვრცელ რეგიონში მიმდინარე ეთნოკონფესიურ თუ კულტურულ 

პროცესებს, როგორც საქართველოს სახელმწიფოს, ისე საქართველოს ეკლესიის მიმართებებს ამ 

პროცესებთან, საზოგადოდ კი ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ადგილსა და როლს ამ 

პროცესებში.  

პროექტზე მუშაობის პროცესში გამოვლენილ და შესწავლილ მასალებს შორის უნდა აღინიშნოს:  

• ყარსის მუზეუმის ფონდებში დაცული, შვიდ ათეულზე მეტი მონეტა, რომლებიც ანისისა 

და ისტორიული შირაკის საქართველოს სახელმწიფოს არეალში მოქცევას უკავშირდება. 

• ას ორმოცამდე ქართული ფრესკული წარწერა ანისის წმ. გრიგოლ პართეველის ეკლესიის 

მოხატულობიდან. ამ წარწერების უმეტესობა უცნობი იყო სამეცნიერო ლიტერატურაში, 

ცნობილები კი მხოლოდ ნაწილობრივ ან ხარვეზებით ამოკითხული. შესრულდა ყველა წარწერის 

გრაფიკული მონახაზი; შესაბამისად გაიშიფრა და დადგინდა ფრესკული ტექსტების უმეტესობა. 

• საქართველოს ეროვნულ მუზეუმის ფოტოთეკაში დაცული XIX საუკუნის მიწურულს 

ალექსანდრე როინაშვილისა და დიმიტრი ერმაკოვის მიერ გადაღებული ას ოცზე მეტი 

უნიკალური ფოტონეგატივი, რომლებიც ასახავენ ანისის ნაქალაქარის არქიტექტურის თუ 

ეპიგრაფიკის იმხანად ჯერ კიდევ შემორჩენილ ძეგლებს.  

• თბილისისა და სანკტ-პეტერბურგის სიძველეთსაცავებში დაცული XIX-XX საუკუნეების 

მიჯნის საარქივო მასალები ანისის ქართული სიძველეების თაობაზე. 

ამასთანავე, შეძლებისდაგვარად სრულად იქნა თავმოყრილი ქართული, სომხური, არაბული, 

სპარსული, სირიული და ოსმალური ნარატიული წყაროები, აგრეთვე ქართული და სომხური 

ეპიგრაფიკული ძეგლები, რომლებიც ასახავს ანისსა და ისტორიულ შირაკში მიმდინარე, 

ქართული მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ, პოლიტიკურ, აღმსარებლობით, კულტურულ 

პროცესებს; შესრულდა გამოკვლევა ანისის პოლიტიკური ისტორიის, ისტორიული და საეკლესიო 

გეოგრაფიის საკითხებზე; საგანგებო კვლევები მიეძღვნა ანისის საქალაქო ცხოვრებას 
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საქართველოს სახელმწიფოს მფლობელობის პერიოდში, ქართული სახელმწიფორ დომინაციის 

ეპოქის აღმშენებლობასთან დაკავშირებულ საეკლესიო და საფორტიფიკაციო ნაგებობებს, ანისში 

შემორჩენილ კედლის მხატვრობის ძეგლებს.  

კავკასოლოგიის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებთან დაკავშირებულ ძეგლთა შორის გამორჩეულად 

გამოიყოფა წმ. გრიგოლ პართეველის ეკლესიის მხატვრობა, შექმნილი და ნაწილობრივ 

გახლებულ-შევსებული XIII საუკუნის განმავლობაში. მოხატულობა ათწლეულების მანძილზე 

გაუნელებელ ინტერესს იწვევდა სამეცნიერო წრეებში. მისი შექმნის დროისა და შემსრულებლების 

წარმომავლობის, ისევე როგორც ფერწერული ანსამბლის იკონოგრაფიულ პროგრამაში 

აღბეჭდილი ეთნოკონფესიური მიმართებებისა და მიზანდასახულობების თაობაზე 

ათწლეულების განმავლობაში სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობდა. 

მხატვრობის კვლევამ (რომლის დროსაც შესრულდა ფრესკულ გამოსახულებათა ას ორმოცამდე 

დეტალური გრაფიკული სქემა) ახალი კუთხით გააშუქა მის შექმნასთან დაკავშირებული 

საკითხები. ფერწერული ანსამბლის პროგრამაში ჩართულ წმ. გრიგოლ პართეველის ციკლთან 

დაკავშირებული საკითხების დაზუსტებით ცხადი გახდა კავკასიის ისტორიის განსაზღვრულ 

ეტაპზე, სომეხთა განმანათლებლის მიერ კავკასიის სხვა ერების მოქცევის შესახებ არსებული 

თეორიის უსაფუძვლობა. გაირკვა, რომ წმ. გრიგოლის ეკლესიის მოხატულობისა და, კერძოდ, 

სომეხთა მომაქცევლის ცხოვრების იქ წარმოდგენილი ციკლის საზრისის წანამძღვრები სხვა, 

ბევრად უფრო მომცველ წინაპირობებთან მიმართებითაა საძიებელი. ეს წინაპირობები, 

გარკვეული ისტორიული ეტაპისთვის, საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს ეკლესიის 

მიზანდასახულობასთან იყო დაკავშირებული. 

2. პროექტი: ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი ტ. I (დმანისის რაიონი) 

პროექტის მიზანია ძეგლების აღწერა, ფიქსაცია, ახალი მასალების მოგროვება, ექსპედიციებში 

მონაწილეობა, მასალების დამუშავება. მოკლე ხელოვნებათმცოდნეური ანალიზის საფუძველზე 

ძეგლების დათარიღება და დამუშავებული მასალების მონოგრაფიად გამოცემა. 

3. პროექტი ტაო-კლარჯეთის ციხე-სიმაგრეები” 

2014-2017 წლებში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით 

განხორციელდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის პროექტი “ტაო-კლარჯეთის ციხესიმაგრეები” (პროექტის 

ხელმძღვანელი: ისტორიკოსი ჯაბა სამუშია, წევრები: ისტორიკოსები ალექსანდრე ბოშიშვილი, 

ლერი თავაძე, ბონდო კუპატაძე, აკაკი ჩიქობავა, ოქროპირ ჯიქური, თურქოლოგი მზისა 

ბუსკივაძე, ხელოვნებათმცოდნე ნინო სილაგაძე, არქიტექტორი გიორგი ბაგრატიონი, მხატვარი 

ლევან სილაგაძე). პროექტის მიზანს თურქეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული შუა 

საუკუნეების ქართული საფორტიფიკაციო არქიტექტურის ნიმუშების შესწავლა წარმოადგენდა.  

პროექტის ფარგლებში შედგა ექვსი სამეცნიერო ექსპედიცია სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ 

საქართველოს სხვადასხვა ისტორიულ პროვინციაში (ტაო, სპერი, კლარჯეთი, შავშეთი, ფოცხოვი, 

კოლა, არტაანი, ერუშეთი, ჩილდირი), რომელთა ფარგლებში გამოკვლეული იქნა დაახლოებით 

ასი ციხესიმაგრე, ციხე-ქალაქი, ციხე-დარბაზი, კოშკი და სხვ. არქიტექტურული ძეგლი. 

რა თქმა უნდა, პროექტის მთავარ მიზანს საფორტიფიკაციო არქიტექტურის ნიმუშების შესწავლა, 

აზომვა, ფოტოფიქსაცია, მათთან დაკავშირებული ისტორიული წყაროების, ტოპონიმიკის და სხვ. 

კვლევა წარმოადგენდა, თუმცა ჩვენი თვალთახედვის არეში საკულტო არქიტექტურის ძეგლებიც 

ექცეოდა. ეს უმეტესად ციხესიმაგრეების ან მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული 

ეკლესიებია, რომელთა შესწავლა როგორც თავისთავადაა მნიშვნელოვანი, ასევე ხშირ 

შემთხვევაში უტყუარ არგუმენტებს იძლევა საფორტიფიკაციო კომპლექსების 

დათარიღებისათვის. როგორც ცნობილია, სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს 

თავდაცვითი არქიტექტურის ზოგიერთი ნიმუშის შესახებ ისტორიული წყაროები მცირე და 

ფრაგმენტულია, ან საერთოდ არ მოგვეპოვება. ასევე არცთუ იშვიათია შემთხვევა, როდესაც 

ციხესიმაგრე არაა იდენტიფიცირებული და არც რაიმე მინიშნება გაგვაჩნია მისი აგების 
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თარიღთან დაკავშირებით. ზოგჯერ დაკარგულია ასევე ძველი ტოპონიმები. ასეთ შემთხვევებში 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვნია საფორტიფიკაციო ნაგებობათა კომპლექსში შემავალი ან 

უშუალოდ მის სიახლოვეს არსებული საკულტო არქიტექტურის ნიმუშის კვლევა, რადგან ეს 

უკანასკნელი უფრო მყარ არგუმენტებს იძლევა ნაგებობების კუთვნილების განსაზღვრისა და 

დათარიღებისათვის.  

ყოველივე ზემოთთქმულის გათვალისწინებით, ჩვენი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 

სამეცნიერო კვლევის ერთ-ერთ მიმართულებად თავიდანვე გამოიკვეთა სამხრეთ და სამხრეთ-

დასავლეთ საქართველოს ციხესიმაგრეების ეკლესიების შესწავლა, მათი ტიპოლოგიური და 

სტილისტური ნიშან-თვისებების ანალიზი, დათარიღება და სხვ. 

წარმოდგენილ ნაშრომში მოცემული მასალა ზოგიერთ ამ ეკლესიათაგანს შეეხება: ესაა უახლესი  

მონაცემები მათი მდგომარეობის შესახებ, ფოტოფიქსაციისა და აზომვითი სამუშაობის შედეგები.  

განხილულია ასევე ისეთი ძეგლები, რომლებიც აქამდე არ გამხდარა სპეციალური კვლევის საგანი 

და მათ შესახებ სამეცნიერო ლიტერატურა არ მოგვეპოვება.  

ჩვენი ნაშრომის ფარგლებში შევეცდათ, ახალი ფაქტობრივი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე 

განგვეზოგადებინა სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ციხესიმაგრეების ეკლესიების 

არქიტექტურულ-სტილისტური თავისებურები და წარმოგვეჩინა ისინი ქართული შუა 

საუკუნეების მონუმენტური ხუროთმოძღვრების ევოლუციის კონტექსტში. 

თურქეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული ქართული ციხესიმაგრეები, იშვიათი 

ბედნიერი გამონაკლისის გარდა (მაგალითად, ოლთისის ციხე, რომლიც თანამედროვე ქალაქის 

ცენტრში მდებარობს და დაცულია, როგორც ისტორიული ძეგლი), მიუვალ ადგილებშია 

განლაგებული და მათ დაცვასა და აღდგენას არანაირი ყურადღება არ ექცევა. უმეტეს შემთხვევაში 

მათ, ქართული საკულტო ხუროთმოძღვრების ზოგიერთი ნიმუშისაგან განსხვავებით, არ აქვს 

მინიჭებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. ხშირ შემთხვევაში 

ციხესიმაგრეები განადგურებულია ადგილობრივი მოსახლეობის ხელით და ქვები მეორად საშენ 

მასალადაა გამოიყენებული. ის ციხეები, რომლებიც ოსმალურ ხანაში მნიშვნელოვან 

სტრატეგიულ პუნქტებს წარმოადგენდა და მათში საჯარისო ნაწილები იყო განლაგებული 

(მაგალითად, ბარდუსის ციხე და სხვ.), მთლიანად გადაკეთებული და სახეცვლილია. ქართული 

კულტურული მემკვიდრეობის ამ მნიშვნელოვანი ნაწილის ნგრევის პროცესი დღესაც გრძელდება 

_ რეგიონის კლიმატითა და მთიანი რელიეფით განპირობებული ბუნებრივი ფაქტორები, 

ადამიანის ხელი ყოველდღიურად აზიანებს მათ. ამდენად, თურქეთის რესპუბლიკის 

ტერიტორიაზე არსებული შუა საუნკუნეების ქართული საფორტიფიკაციო არქიტექტურის 

ნიმუშების კვლევა და პერიოდული ფიქსაცია ძალზე აქტუალურ საკითხად რჩება. 

4. პროექტი: სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ციხესიმაგრეების ეკლესიები 

2014-2017 წლებში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით 

განხორციელდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის პროექტი `ტაო-კლარჯეთის ციხესიმაგრეები~ (პროექტის 

ხელმძღვანელი: ისტორიკოსი ჯაბა სამუშია, წევრები: ისტორიკოსები ალექსანდრე ბოშიშვილი, 

ლერი თავაძე, ბონდო კუპატაძე, აკაკი ჩიქობავა, ოქროპირ ჯიქური, თურქოლოგი მზისა 

ბუსკივაძე, ხელოვნებათმცოდნე ნინო სილაგაძე, არქიტექტორი გიორგი ბაგრატიონი, მხატვარი 

ლევან სილაგაძე). პროექტის მიზანს თურქეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული შუა 

საუკუნეების ქართული საფორტიფიკაციო არქიტექტურის ნიმუშების შესწავლა წარმოადგენდა.  

პროექტის ფარგლებში შედგა ექვსი სამეცნიერო ექსპედიცია სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ 

საქართველოს სხვადასხვა ისტორიულ პროვინციაში (ტაო, სპერი, კლარჯეთი, შავშეთი, 

ფოცხოვი, კოლა, არტაანი, ერუშეთი, ჩილდირი), რომელთა ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 

დაახლოებით ასი ციხესიმაგრე, ციხე-ქალაქი, ციხე-დარბაზი, კოშკი და სხვ. არქიტექტურული 

ძეგლი. 

რა თქმა უნდა, პროექტის მთავარ მიზანს საფორტიფიკაციო არქიტექტურის ნიმუშების 
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შესწავლა, აზომვა, ფოტოფიქსაცია, მათთან დაკავშირებული ისტორიული წყაროების, 

ტოპონიმიკის და სხვ. კვლევა წარმოადგენდა, თუმცა ჩვენი თვალთახედვის არეში საკულტო 

არქიტექტურის ძეგლებიც ექცეოდა. ეს უმეტესად ციხესიმაგრეების ან მათ მიმდებარე 

ტერიტორიაზე არსებული ეკლესიებია, რომელთა შესწავლა როგორც თავისთავადაა 

მნიშვნელოვანი, ასევე ხშირ შემთხვევაში უტყუარ არგუმენტებს იძლევა საფორტიფიკაციო 

კომპლექსების დათარიღებისათვის. როგორც ცნობილია, სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ 

საქართველოს თავდაცვითი არქიტექტურის ზოგიერთი ნიმუშის შესახებ ისტორიული წყაროები 

მცირე და ფრაგმენტულია, ან საერთოდ არ მოგვეპოვება. ასევე არცთუ იშვიათია შემთხვევა, 

როდესაც ციხესიმაგრე არაა იდენტიფიცირებული და არც რაიმე მინიშნება გაგვაჩნია მისი აგების 

თარიღთან დაკავშირებით. ზოგჯერ დაკარგულია ასევე ძველი ტოპონიმები. ასეთ შემთხვევებში 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვნია საფორტიფიკაციო ნაგებობათა კომპლექსში შემავალი ან 

უშუალოდ მის სიახლოვეს არსებული საკულტო არქიტექტურის ნიმუშის კვლევა, რადგან ეს 

უკანასკნელი უფრო მყარ არგუმენტებს იძლევა ნაგებობების კუთვნილების განსაზღვრისა და 

დათარიღებისათვის.  

ყოველივე ზემოთთქმულის გათვალისწინებით, ჩვენი პროექტის ფარგლებში 

განხორციელებული სამეცნიერო კვლევის ერთ-ერთ მიმართულებად თავიდანვე გამოიკვეთა 

სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ციხესიმაგრეების ეკლესიების შესწავლა, მათი 

ტიპოლოგიური და სტილისტური ნიშან-თვისებების ანალიზი, დათარიღება და სხვ. 

წარმოდგენილ ნაშრომში მოცემული მასალა ზოგიერთ ამ ეკლესიათაგანს შეეხება: ესაა უახლესი  

მონაცემები მათი მდგომარეობის შესახებ, ფოტოფიქსაციისა და აზომვითი სამუშაობის 

შედეგები.  განხილულია ასევე ისეთი ძეგლები, რომლებიც აქამდე არ გამხდარა სპეციალური 

კვლევის საგანი და მათ შესახებ სამეცნიერო ლიტერატურა არ მოგვეპოვება.  

ჩვენი ნაშრომის ფარგლებში შევეცდათ, ახალი ფაქტობრივი მონაცემების ანალიზის 

საფუძველზე განგვეზოგადებინა სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს 

ციხესიმაგრეების ეკლესიების არქიტექტურულ-სტილისტური თავისებურები და წარმოგვეჩინა 

ისინი ქართული შუა საუკუნეების მონუმენტური ხუროთმოძღვრების ევოლუციის კონტექსტში. 

თურქეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული ქართული ციხესიმაგრეები, იშვიათი 

ბედნიერი გამონაკლისის გარდა (მაგალითად, ოლთისის ციხე, რომლიც თანამედროვე ქალაქის 

ცენტრში მდებარობს და დაცულია, როგორც ისტორიული ძეგლი), მიუვალ ადგილებშია 

განლაგებული და მათ დაცვასა და აღდგენას არანაირი ყურადღება არ ექცევა. უმეტეს 

შემთხვევაში მათ, ქართული საკულტო ხუროთმოძღვრების ზოგიერთი ნიმუშისაგან 

განსხვავებით, არ აქვს მინიჭებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. ხშირ 

შემთხვევაში ციხესიმაგრეები განადგურებულია ადგილობრივი მოსახლეობის ხელით და ქვები 

მეორად საშენ მასალადაა გამოიყენებული. ის ციხეები, რომლებიც ოსმალურ ხანაში 

მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პუნქტებს წარმოადგენდა და მათში საჯარისო ნაწილები იყო 

განლაგებული (მაგალითად, ბარდუსის ციხე და სხვ.), მთლიანად გადაკეთებული და 

სახეცვლილია. ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ამ მნიშვნელოვანი ნაწილის ნგრევის 

პროცესი დღესაც გრძელდება _ რეგიონის კლიმატითა და მთიანი რელიეფით განპირობებული 

ბუნებრივი ფაქტორები, ადამიანის ხელი ყოველდღიურად აზიანებს მათ. ამდენად, თურქეთის 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული შუა საუნკუნეების ქართული საფორტიფიკაციო 

არქიტექტურის ნიმუშების კვლევა და პერიოდული ფიქსაცია ძალზე აქტუალურ საკითხად 

რჩება. 

5. პროექტი: “საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი-

კოლონიალური პოლიტიკიდან ეროვნულ მუზეუმამდე” 

პროექტის მიზანია დღემდე სრულიად უცნობი მასალების, მუზეუმის ექსპონატებისა და მისი 

ისტორიის სიღრმისეულ კვლევას და ამ მასალის ფართო სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოტანა. 

ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმი ერთ-ერთი უძველესი სამუზეუმო 
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ინსტიტუციაა საქართველოში, რომელიც 1913 წელს შეიქმნა. მუზეუმის შექმნას წინ უძღოდა 

კავკასიის შინამრეწველობის, იგივე კუსტარული, კომიტეტის საქმიანობა, რომელიც 1899 წელს 

დაარსდა და რომლის საქმიანობაც მჭიდროდ იყო დაკავშირებული კავკასიაში ხალხური და 

დეკორატიული ხელოვნების შესწავლა –აღორძინებასთან,  ასევე მსოფლიო საერთაშორისო 

გამოფენებში მონაწილეობასთან. მუზეუმისა და კომიტეტის ფუნქციებში შედიოდა კვლევითი 

ექსპედიციები, ძველი იშვიათი ნიმუშების შეგროვება, ფიქსაცია და სხვადასხვა ტექნოლოგიური 

სიახლეების დანერგვა ან გაუმჯობესება მთელი კავკასიის მასშტაბით. აქ ინახება ვერცხლის, 

კერამიკის, ხის, ტექსტილის უნიკალური კოლექციები, რომლებიც XVIII-XX საუკუნეების 

ხალხური და დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების ძალზე საინტერესო ნიმუშებს 

წარმოადგენს.  

მუზეუმის საკუთრებაშია უმდიდრესი საარქივო მასალები, ფოტოთეკა და ბიბლიოთეკა. 

საარქივო მასალები შეიცავს როგორც ექსპედიციების ანგარიშებს, ასევე კავკასიის კუსტარული 

კომიტეტის  და მუზეუმის დამაარსებლების და მეგობრების მიერ  შეგროვილ ფოტო მასალებს, 

ნახაზებს, ესკიზებს. ამ მასალის უმეტესობა უცნობია როგორც სამეცნიერო წრეებისთვის, ისე 

ფართო საზოგადოებისთვის.   

ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიის პერიოდში დაარსებული მუზეუმის მისია და მიზნები დროისა და 

პოლიტიკური ცვლილებების პარალელურად იცვლებოდა, ივსებოდა მრავალფეროვანი 

მასალებით, რომელთა შემადგენლობამ და მრავალფეროვნებამ თანდათანობით შეცვალა 

მუზეუმის პირველადი ფუნქცია და იგი ქართული ხალხური და დეკორატიული ხელოვნების 

მნიშვნელოვან კერად გადააქცია. ეს კოლექციები არასოდეს გამხდარა სპეციალური კვლევის 

საგანი, მათ  შესახებ მხოლოდ მცირერიცხოვანი საგაზეთო სტატიები არსებობს.  

პროექტის მსვლელობისას მიმდინარეობდა ექსპონატების სამეცნიერო კვლევა, სრულად 

დამუშავდა საარქივო მასალები, მოხდა მათი ნაწილის იდენტიფიცირება  და სამეცნიერო 

მიმოქცევაში ჩართვა მოხსენებებისა და პუბლიკიაციების სახით,. კვლევები იმ ზოგადი მსოფლიო 

კულტურულ-პოლიტიკური  და მხატვრული  ტენდენციების შესწავლის ფონზე წარიმართა, 

რომელთა გავლენითაც შეიქმნა თავდაპირველად კავკასიის კუსტარული კომიტეტი და რომელთა 

საქმიანობაც საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ვითარდებოდა. კვლევის პერიოდში 

მოხდება კომიტეტისა და მუზეუმის ფუნქციონირებისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპების 

კვლევა, ზოგადი მხატვრული ტენდენციების გამოვლენა და მუზეუმის განვითარების ზოგადი 

სურათის ჩვენება, რაც მნიშვნელოვანი შენაძენი გახდა მუზეუმმცოდნეობის, ხელოვნების 

ისტორიის, ისტორიის, ეთნოლოგიის, წყაროთმცოდნეობის სფეროში მომუშავე მეცნიერთათვის, 

რაგანაც ეს მუზეუმი კავკასიის მუზეუმსა და აბრეშუმის მუზეუმთან ერთად  ერთ-ერთი 

უძველესი სამუზეუმო დაწესებულებაა საქართველოში.   

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ელექტრონული მონაცემთა ბაზა, მოხდება მუზეუმის ვებ გვერდის 

www.gcraft.ge, ასევე მონოგრაფიის მომზადება და დაბეჭდვა “საქართველოს ხალხური და 

გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი-კოლონიალური პოლიტიკიდან ეროვნულ 

მუზეუმამდე.” 

კვლევის შედეგები წარმოდგენილ იყო   ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციებზე . მათი ნაწილი დაიბეჭდა სტატიებად , ნაწილი თეზისების სახით . ამ სამი წლის 

განმავლობაში მიმდინარე   ყველა დროებითი გამოფენა მუზეუმის კოლექციებს  და მათზე 

ჩატარებულ სამეცნიერო კვლევს ეფუძნებოდა, რასაც პროექტის  წევრები ახორციელებდნენ. 

გამოფენების პარალელურად შეძლებისდაგვარად იბეჭდებოდა ასევე სამენციერო კატალოგები.  

პროექტის ერთ-ერთი უმნიშნელოვანესი შედეგი იყო მისი მიმდინარეობის პერიოდში 

დამუშავებული და იდენტიფიცირებული მასალების უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების 

სასწავლო პროგრამებში ჩართვაც. ეს რამდენიმე მიმართულებით განხორციელდა - 

მუზეუმმცოდნეობის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის,  ასევე დეკორატიულ-გამოყენებითი 

ხელოვნებისა და დიზაინის მიმართულების სტუდენტებმა ამ მასალებზე დაყრდნობით 

http://www.gcraft.ge/
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მოამზადეს პრეზენტაციები, მიიღეს მონაწილეობა პირველ სამეცნიერო კონფერენციაში. 

პროექტის მსვლელობისას მასში ჩართულები იყვნენ მუზეუმის სტაჟიორები-ბაკალავრიატისა და 

სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტები- ამ მასალების საფუძველზე მომზადდა რამდენიმე 

საბაკალავრო, სამაგისტრო ნაშრომი, იწერება ერთი სადოქტორო დისერტაცია. 

პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი იყო მისი მასალების გახსნა და 

ხელმისაწვდომობა ფართო საზოგადოებისა და დაინტერესებულ პირთათვის- სამეცნიერო 

გრანტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შედეგი იყო ყველა საარქივო და სამუზეუმო მასალის 

ელექტრონულ ფორმატში გადატანა-დოკუმენტების დასკანერება, ექსპონატების გადაღება, 

რამაც გაზარდა მუზეუმის დამთვარიელებელი და ეს მასალები ხელმისაწვდომი გახდა 

როგორც სხვა მკვლევარებისთვის ასევე ყველა დაინტერესებული პირებისათვის. ეს არის 

ახალი და ამავე დროს, ტრადიციული, მაღალმხატვრულ დონეზე შესრულებული სახეებისა 

და მოტივების მონაცემთა ბაზა, რომელიც უძვირფასესი რესურსია როგორც პროფესიონალი 

მხატვრების, ასევე ხალხური ოსტატებისთვისაც. გრანტის ფარგლებში ჩატარებული 

კველვების საფუძველზე გაიხსნა ახალი მუდმივი ექსპოზიცია, რომელიც მუზეუმის 

განვითარების სხვადასხვა ეტაპებს წარმოაჩენს ყველა თავისებურებების და შესაბამისი 

ექსპონატების ჩვენებით, განმარტებითი, საინფორმაციო წარწერების მომზადებით.  

6. პროექტი: “შორეული აღმოსავლეთისა და ინდოეთის კულტურის ძეგლები - საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმის უცნობი ექსპონატები” 

პროექტის მიზანია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აღმოსავლურ ფონდებში დაცული 

შორეული აღმოსავლეთისა და ინდოეთის ცივილიზაციების მიერ შექმნილი ექსპონატების  

სამეცნიერო კვლევა, პუბლიკაციების მომზადება, კონფერენციებზე ამ სამეცნიერო მასალის 

მიმოქცევაში შემოტანა, პროექტის ფინალურ სტადიაზე კი გამოფენის მოწყობა და 

მონოგრაფიის პუბლიკაციის მომზადება, რომელიც ამ ექსპონატების მხატვრულ და 

ისტორიულ  მნიშისვნელობას წარმოაჩენს. 

 

 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

 

 

 

 

 

 

 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 
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დუშეთის ისტორიული 

ცენტრის რეაბილიტაციის 

პროექტი 

16.000. 29.41  

ხელოვნებათმცოდნეობა, თსუ 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 

ხელოვნების ისტორიისა და 

თეორიის ინსტიტუტი, 

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: 

მსოფლიო ბანკი 

 

2016-2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროექტის მონაწილე: 

თ. ჯალაღანია 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

დუშეთის ისტორიული ცენტრის რეაბილიტაციის პროექტი 

პროექტის მიზანია დუშეთის ისტორიული ცენტრის რეაბილიტაცია. დუშეთის საცხოვრებელი 

არქიტექტურა მნიშვნელოვანია არა მარტო თავისთავად, როგორც ხუროთმოძღვრული და 

ისტორიული კომპლექსი, ან როგორც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

თვითმყოფადი ნაწილი, არამედ იგი საშუალებას გვაძლევს გავავლოთ საინტერესო პარალელები 

ქართლისა და კახეთის სხვა ქალაქების საცხოვრებელ არქიტექტურასთან, გამოვავლინოთ ყოველი 

მათგანის მხატვრული და კონსტრუქციული თავისებურებანი და დავადგინოთ მათი გადაწყვეტის 

მსგავსება-განსხვავებანი, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია ქართული სახელოვნებათმცოდნეო 

მეცნიერებისთვის. 

 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

 

 

“საზღვრების გადაკვეთისას: 

ქრისტიანები და მაჰმადიანები 

და მათი ხელოვნება 

ანატოლიასა და კავკასიაში” 

გეტის ფონდი, აშშ 

 

 

 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018 

 

 

  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

 

 

 

 

 

 

 

პროექტის მონაწილე: 

ზ. სხირტლაძე 
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1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

პროექტის, მისი მიმდინარეობისა და შედეგების თაობაზე იხ. ბმული  

https://sites.courtauld.ac.uk/crossingfrontiers/?_ga=2.48655398.162035509.1547741332-

121141642.1363021978 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

ნათია 

დემურიშვილი, 

მარინა დგებუაძე, 

ირინა კოშორიძე, 

მარინა ალექსიძე 

საქართველო და 

აღმოსავლური სამყარო  

ISBN  978-9941-27-526-5 

 

თბილისი, ვესტა, 

2018 

 

 

218 

 

 

 

2  

ირინე კოშორიძე, 

იზოლდა 

მელიქიშვილი, ნინო 

სიმონიშვილი, ნინო 

ყიფიშიძე 

კოლონიალური 

პოლიტიკიდან 

ეროვნულ მუზეუმამდე-

საქართველოს ხალხური 

და გამოყენებითი 

ხელოვნების 

სახელმწიფო მუზეუმი“  

ISBN 978-9941-8-0079-5 

 

თბილისი, კოლორი, 

2018 

345გვ 

3 გ. ოთხმეზური, ი. 

მირიჯანაშვილი, ა. 

ბოშიშვილი, შ. 

მათითაშვილი, ე. 

ხაინდრავა, ნ. ჟღენტი 

მონოგრაფია 

დმანისის რაიონის 

ქართული 

ეპიგრაფიკული 

ძეგლები V-XVIII სს. 

თბილისი 

2018 წ. 

გვ. 1-291 

4 ნ. სილაგაძე სამხრეთ და სამხრეთ-

დასავლეთ 

საქართველოს 

ციხესიმაგრეების 

ეკლესიები 

თბილისი, გამომც. 

მერიდიანი 

200 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

საქართველო და აღმოსავლური სამყარო 

შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნებსა  (ჩინეთი, იაპონია)  და ინდოეთს მდიდარი  წარსულით, 
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საინტერესო, სახასიათო ხელოვნებითა და მხატვრული ტრადიციებით  გამორჩეული ადგილი 

უკავია  მსოფლიოს კულტურულ რუკაზე. ამ უძველეს კულტურათა მიმართ ინტერესი ოდითგან 

დიდი იყო  ჩვენს ქვეყანაშიც. ამის ნათელი დასტურია საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში 

დაცული  ჩინური, იაპონური და ინდური ხელოვნების ბრწყინვალე ნიმუშები, რომელთა 

კომპლექსური  მეცნიერული კვლევა, ატრიბუცია და რესტავრაცია-კონსერვაცია  შესაძლებელი 

გახდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  ფინანსური მხარდაჭერით.  

მემკვიდრეობითი ევროპოცენტრიზმის გამო ჩვენი საზოგადოება ხშირად აწყდება სიძნელეებს 

აღმოსავლეთის კულტურისა და მენტალობის შეცნობისას. გამოცემული მონოგრაფიის მიზანია ამ 

ხარვეზის  თუნდაც ნაწილობრივ დაძლევა. წიგნში თავმოყრილია  ჩინეთის, იაპონიისა და 

ინდოეთის ისტორიისა და ხელოვნების მკვლევართა შრომები, რომლებიც მოიცავს საქართველოს 

ეროვნულ მუზეუმში დაცულ უცნობ კოლექციებს, განიხილავს აღმოსავლეთის ქვეყნების 

კულტურულსა და რელიგიურ-ფილოსოფიურ ასპექტებს. ვფიქრობთ, მონოგრაფიის ფართო 

საზოგადოებისთვის ამ სახით გაცნობა მეგზურად გამოადგებათ აღმოსავლური კულტურით 

დაინტერესებულ პირებს. 

კოლონიალური პოლიტიკიდან ეროვნულ მუზეუმამდე-საქართველოს ხალხური და 

გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი“  

პუბლიკაცია წარმოადგენს პირველ სრულფასოვან კვლევას საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი 

სამუზეუმო ინსტიტუციის -ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის 

შესახებ, რომელშიც ასახულია ამ მუზეუმის განვითარების მეტად რთული და წინააღმდეგობრივი 

გზა. მონოგრაფიაშია გაერთიანებულია რამდენიმე მკვლევარის სამეცნიერო კვლევები მუზეუმის 

ისტროსიისა და მისი ცალკეული კოლექციების შესახებ. მონოგრაფია აღჭურვილია 

სრულყოფილი სამეცნიერო საძიებო აპარატით სახელების საძიებლებითა და მუზეუმის 

უნიკალური ბიბლიოთეკის მნსვნელოვანი ნაშრომებისა და ანგარიშების სახით, რომლებიც 

ნათარგმნი და ანოტირებული სახით არის დართული. მონოგრაფია არის მდიდრულად 

ილუსტრირებული  მასალებით, რომელთა უმეტესობა ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების 

მუზეუმის არქივებშია დაცული. მონოგრაფიის ერთ-ერთი კვლევა ეროვნული მუზეუმის  

აღმოსავლური კოლექციების იდენტიფიკაციას ეხება, რაც ხალხური ხელოვნების მუზეუმში 

დაცული მასალების მიხედვით განხორციელდა.  

დმანისის რაიონის ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლები V-XVIII სს. 

მიმოხილულია და გაანალიზებულია დმანისის რაიონში არსებული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლები (გომარეთი). განხილულია თითოეული ძეგლი ცალ-ცალკე, 

განსაზღვრულია მისი ადგილი და როლი საერთო ქართული კულტურული მემკვიდრეობის 

ჭრილში. თარიღის არარსებობის შემთხვევაში ძეგლები დათარიღებულია სტილისტური და 

ეპიგრაფიკული ანალიზის საფუძველზე. გაშიფრულია ყველა არსებული ძეგლის ეპიგრაფიკა. 

აღმოჩენილია რამდენიმე უცნობი ძეგლი. 

სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ციხესიმაგრეების ეკლესიები 

სამეცნიერო კვლევის ერთ-ერთ მიმართულებად თავიდანვე გამოიკვეთა სამხრეთ და სამხრეთ-

დასავლეთ საქართველოს ციხესიმაგრეების ეკლესიების შესწავლა, მათი ტიპოლოგიური და 

სტილისტური ნიშან-თვისებების ანალიზი, დათარიღება და სხვ. 

წარმოდგენილ ნაშრომში მოცემული მასალა ზოგიერთ ამ ეკლესიათაგანს შეეხება: ესაა უახლესი  

მონაცემები მათი მდგომარეობის შესახებ, ფოტოფიქსაციისა და აზომვითი სამუშაობის შედეგები.  

განხილულია ასევე ისეთი ძეგლები, რომლებიც აქამდე არ გამხდარა სპეციალური კვლევის 

საგანი და მათ შესახებ სამეცნიერო ლიტერატურა არ მოგვეპოვება.  
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4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

ნათელა ჯაბუა ძველი საქართველოს 

საერო 

ხუროთმოძღვრება 

ISBN978-9941-25-459-8 

გამომცემლობა 

მერიდიანი,თბილისი, 

2018 

199  გვერდი 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნაშრომი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს ხელოვნებათმცოდნეობის სპეციალობის და ქართული 

ხელოვნების ისტორიით დაინტერესებული ჰუმანიტაღული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. 

განხილულია ძველი საქართველოს საერო ხუროთმოძღვრების საკითხები. წარმოჩენილია 

საქართველოში სამშენებლო ხელოვნების განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორები და საერო 

ხუროთმოძღვრების არსებითი მახასიათებლები; ტრადიციული საცხოვრებლების, სასახლეების, 

საფორტიფიკაციო ნაგებობების, აბანოების, ქარვასლების, ხიდების არქიტექტურულ-

კონსტრუქციული და მხატვრული გადაწყვეტის თავისებურებები, ისტორიული ურბანული 

დასახლებების სახასიათო ნიშნები. 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ი. კოშორიძე, მ. 

ალექსიძე, გ. ბერაძე 

დიპლომატია, არქიტექტურა 

და პოეზია-მირზა რეზა ხან 

არფა’ ად-დოულე და 

საქართველო”. 

მონოგრაფიაში: 

აღმოსავლეთსა და 

დასავლეთს შორის-ირანელი 

და ფრანგი ავტორები მე-19 

საუკუნის საქართველოს 

შესახებ.  

ISBN 978-9941-18-299-0 

თბილისი,.ილიას 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა. 2018 

გვ.15-62. 

2 მ. ციციშილი 

ლ. გაფრინდაშვილი 

მ. გეგია 

დ. შველიძე 

მ. წერეთელი 

საქართველოს 

დემოკრატიული 

რესპუბლიკის 1918-1921 წწ.  

ენციკლოპედია -ლექსიკონი 

ISBN 978-9941-13-718-1 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

სულ 560 გვ. 

ჩემი-30 გვ. 14 

მხატვარი 
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ნ.ჯავახიშვილი 

და სხვ 

3 თ. ჯალაღანია დაცვა და გამშვენიერება: 

ანისის საფორტიფიკაციო 

ნაგებობები (კრებულში ანისი: 

გზაჯვარედინზე, 

საერთაშორისო 

კონფერენციის მასლები) 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

იბეჭდება 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

დიპლომატია, არქიტექტურა და პოეზია-მირზა რეზა ხან არფა’ ად-დოულე და საქართველო”. 

პუბლიკაციაში საუბარია ირანული კულტურული და პოლიტიკური ელიტის ერთ-ერთი 

უბრწყინვალესი წარმომადგენლის, რუსეთის იმპერიაში ირანის გენერალური კონსულის, 

შემდგომ კი ელჩის, არფა ად დოულეს პირადი ცხოვრების, მისი დიპლომატიური კარიერისა და 

სამეცნიერო და კულტურული საქმიანობის შესახებ. კვლევის მნიშვნელოვანი  ნაწილი ერთმობა 

არფა ად დოულეს მიერ აგებულ შენობებს საქართველოში-ირანის გენერალურ საკონსულოსა 

(თბილისი) ბორჯომის სასტუმრო “ფირუზას’ შესახებ, რომლებიც მის მიერ საქართველოში აიგო. 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 1918-1921 წწ.  

ენციკლოპედია -ლექსიკონი 

ქართულ ისტორიოგრაფიას დღემდე აკისრია ისტორიული ვალი დამოუკიდებელი საქართველოს 

პირველი რესპუბლიკის წინაშე. 

სამწუხაროდ, ჩვენს ისტორიოგრაფიას მთელი 70 წლის განმავლობაში არ ჰქონდა შესაძლებლობა, 

შეესწავლა და წარმოეჩინა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორია, პირიქით, 

საბჭოური ისტორიოგრაფია მხოლოდ იმით იყო დაკავებული, რომ უგულებელეყო ან 

დაემახინჯებინა დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორია. საქართველოს ისტორიის არც ერთი 

პერიოდი გაუკუღმართებულა ისე, როგორც 1918-1921 წლების რეალობა. 

დღეს მკითხველთა წინაშეა დამოუკიდებელი საქართველოს სამწლიანი ისტორიის ამსახველი 

კომპლექსური შინაარსის სწორედ ასეთი ნაშრომი - საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 

(1918-1921),  ენციკლოპედია-ლექსიკონი. მისი მიზანი იყო, ენციკლოპედიური სტატიების სახით 

გადმოეცა პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ყოვლისმომცველი ისტორია იგი შედგება 938 

სტატიისაგან. 

ენციკლოპედია-ლექსიკონში შეტანილი სტატიები შინაარსობრივად სამი თემისგან შედგება: 

პიროვნებათა ბიოგრაფიები, ორგანიზაციები და მოვლენები. ბიოგრაფიული სტატიები ეძღვნება 

იმ პერიოდის ცნობილ და აქტიურ პოლიტიკურ მოღვაწეებს, საქართველოს მთავრობის, 

პარლამენტის და სენატის წევრებს, პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს, დიპლომატებს, 

საზოგადო მოღვაწეებს, კულტურის სფეროს (მეცნიერების, მწერლების, მუსიკის, თეატრის, 

მხატვრობის...) გამოჩენილ წარმომადგენლებს და ა.შ. 

წინამდებარე ენციკლოპედიის სტატიებში ასახულია ის მრავალფეროვანი სამყარო, რომელიც 

პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მცირე ისტორიულ პერიოდში ჩამოყალიბდა 

საქართველოში, ის დიდი, მასშტაბური კულტურულ-პოლიტიკური და ინტელექტუალური 

აღმავლობა, რომელიც რესპუბლიკის სამწლეულში მოჰყვა ეროვნული ენერგიის 

განთავისუფლებას. 
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დაცვა და გამშვენიერება: ანისის საფორტიფიკაციო ნაგებობები 

შუა საუკუნეების ციხე-ქალაქთა შორის ანისი გამორჩეული იყო თავისი მასშტაბებითა და 

მოსახლეობის მრავალრიცხოვნებით, ეროვნული და აღმსარებლობითი მრავლისმომცველობით, 

ეკონომიკური სიძლიერითა და შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური და მხატვრული დონით. ძალზე 

მნიშვნელოვანია ანისის, როგორც ისტორიისა და კულტურის ძეგლის, აუთენტურობის 

განსაკუთრებული ხარისხი. მან ფაქტოვრივად სრულად შეინარჩუნა პირვანდელი სახე; ეს კი  

ნაქალაქარის სამეცნიერო კვლევისთვის განსაკუთრებულ შესაძლებლობებს იძლევა.   

გარდა ამისა, ანისი, თავისი გეოგრაფიული მდებარეობისა და ისტორიული ვითარების 

წყალობით, გახდა სომხური, ქართული და ისლამური კულტურული ტრადიციების თავმოყრის 

ადგილი. ქალაქის მულტიკულტურული ხასიათის ჩამოყალიბებას ხელს უწყობდა ისიც, რომ იგი 

აბრეშუმის დიდ გზაზე იყო განლაგებული და მის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პუნქტს 

წარმოადგენდა. ანისის, როგორც კულტურათა გზაჯვარედინის ფუნქცია, სადაც ერთმანეთს 

შეერწყა სომხური, ქართული და თურქული კულტურებისთვის დამახასიათებელი ნიშან-

თვისებები, ნათლად წარმოგვიჩენს უაღრესად საინტერესო კულტურათაშორის კავშირებსა და 

ურთიერთგავლენებს. განსაკუთრებით ფართო და მასშტაბური სამუშაოები ტარდებოდა ქალაქის 

უმაღლესი აყვავებისა და გაძლიერების ჟამს – XII საუკუნესა და XIII საუკუნის პირველ 

მესამედში, მხარგრძელთა მმართველობის ხანაში, როდესაც ანისი ქართული სახელმწიფოს 

ნაწილს წარმოადგენდა. 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და  ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლ

ობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

ვ.შატბერაშვილი 

გ.გამყრელიძე 

მ.ფირცხალავა 

ნ.ჯაბუა 

 

ანტიკური ხანის 

საბრძოლო იარაღის 

ტიპოლოგიური 

ანალიზი 

Bulletin of the Georgian 

National Academy of 

Siences 

იბეჭდება  

2 

 

ნ. სილაგაძე სასანური მოტივები 

ქართლის (იბერიის) 

სამეფოს 

არქიტექტურასა 

დასახვითი 

ხელოვნების ზოგიერთ 

ნიმუშში 

geohistory.humanities.tsu

.ge 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათ 

ფაკულტეტის 

საქართველოს 

ისტორიის 

ინსტიტუტის შრომები 

XIV 

თბილისი, 

თსუ 

გამომცემლ

ობა 

67-90 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სასანური მოტივები ქართლის (იბერიის) სამეფოს არქიტექტურასა დასახვითი ხელოვნების 

ზოგიერთ ნიმუშში. ანტიკურ ხანასა და ადრეული შუა საუკუნეებში ქართულ სამყაროს მჭიდრო 

კონტაქტები აკავშირებდა ისლამამდელ ირანთან. ბუნებრივია, რომ პოლიტიკური და 

ეკონომიკური კავშირების პარალელურად ვითარდებოდა აგრეთვე ქართულ-ირანული 

კულტურული ურთიერთობებიც, რაც ასახულია ჩვენი ქვეყნის როგორც წინარექრისტიანული, 
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ასევე ქრისტიანობის გავრცელების პირველი საუკუნეების ეპოქების ხელოვნებაში. 

განსაკუთრებით ეს ეხება ახ. წ. III-VI სს-ის პერიოდს, როდესაც აღმოსავლეთ საქართველოს 

ტერიტორია სასანიანთა იმპერიის პოლიტიკური გავლენის სფეროში შედიოდა. ეს გავლენები 

გარკვეულწილად დასავლეთ საქართველოშიც ვრცელდებოდა. ირანული კულტურის და 

ზოროასტრული რელიგიის ელემენტები სახეზეა ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში _ 

არქიტექტურაში, რელიეფის, ჭედურობის, გლიპტიკის, გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშებში. ამ 

ფენომენის სხვადასხვა სახის გამოვლინებების შესწავლა, კლასიფიკაცია და კვალიფიცირება 

უძველესი ქართული კულტურისა და ირანულ სამყაროსთან მისი მიმართების კვლევის 

მნიშვნელოვანი ასპექტია. 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

ზაზა 

სხირტლაძე, 

ირაკლი 

თეზელაშვილი 

მასალები ანჩის 
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1. მასალები ანჩის მაცხოვრისა და წილკნის ღმრთისმშობლის ხატების კვლევის ისტორიისთვის. 

პირველად ქვეყნდება კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, შალვა 

ამირანაშვილის პირად საარქივო ფონდში დაცული, 1929 წლის სექტემბრით დათარიღებული, 

ანჩის მაცხოვრისა და წილკნის ღმრთისმშობლის ხატთა გახსნა-გამაგრების დღიურები და მათში 

ნახსენები ფოტოსურათების ნაწილი. 

დღიურები და ფოტოსურათები ხატთა შესწავლის ისტორიისთვის მნიშვნელოვნების გარდა, 

მოწმობს იმ მრავალმხრივ ინტერესებზე, რაც საქართველოში სახელოვნებათმცოდნეო კვლევების 

პირველ აკადემიურ დაწესებულებაში _ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების 

მეცნიერების კაბინეტთან არსებულ ძველი ქართული ხელოვნების მუზეუმში არსებობდა. 
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ინტერესი ძველი ხატწერისადმი იმხანად თანაბრად მნიშვნელოვანი იყო როგორც ევროპაში, ისე 

რუსეთის სამეცნიერო წრეებში; როგორც ჩანს, ამ საერთო ტალღის შესატყვისად და ორივე 

თაყვანცემული ხატის საერთო ტექნიკური ნიშნის – ენკაუსტიკური ფერწერის სპეციფიკის 

გათვალისწინებით, კაბინეტის თანამშრომლებმა – გიორგი ჩუბინაშვილმა და შალვა 

ამირანაშვილმა გადაწყვიტეს შედარებით დაწვრილებით გამოკვლეულიყო ორივე ხატის 

ცალკეული ნაწილების მახასიათებლები – გვიანი დანაშრევების გახსნისა და ძველი ფენების 

გამაგრების გზით. 

იგორ გრაბარის საერთო ხელმძღვანელობით ხატები გაამაგრა ცნობილმა რესტავრატორმა და 

ხატმწერმა გრიგორი ჩირიკოვმა, ხატთა ფოტოგრაფირება კი შალვა ამირანაშვილმა და 

ალექსანდრე ლიადოვმა ითავეს. 

მკვლევარის არქივში დაცული ორი დოკუმენტი და ფოტოსურათები მრავალმხრივ საგულისხმო 

მონაცემებს შეიცავს საქართველოს ეკლესიის ამ ორი სიწმინდის ისტორიისთვის და მათი 

სამომავლო კვლევისათვის; ამავე დროს, ისინი ქართული ხელოვნების მეცნიერების ადრეული 

წლების საქმიანობის კიდევ ერთი ასპექტის მნიშვნელოვანი მოწმობაა. 

2. ცნობილი მხატვრის უცნობი კოლექცია (ვ.სიდამონ-ერისთავი) 

 სტატია ეხება ქართული მოდერნისტული მხატვრობის ერთ-ერთ თვალსაჩინო წარმომადგენელს- 

ფერმწერს, გრაფიკოსს, კარიკატურისტს, თეატრისა და კინოს მხატვარს ვალერიან სიდამონ-

ერისთავს. XX ს-ის 10-იან წლებში მოღვაწე სხვა ქართველი მხატვრების მსგავსად, ვ. სიდამონ-

ერისთავის უმთავრეს ამოცანასაც ეროვნული ფორმის ძიება წარმოადგენდა. ამ მიზეზით, მან 

გარკვეული უპირატესობა ისტორიულ თემას უკვე 1910-იანი წლების დასაწყისშივე მიანიჭა. ვ. 

სიდამონ-ერისთავის შემოქმედება, ამ თვალსაზრისით, თანადროულ ქართულ მხატვრულ 

გარემოში გამონაკლისს წარმოადგენს და მეტ სიახლოვეს ამჟღავნებს XIX ს-ის მიწურულისა და XX 

ს-ის პირველი ათწლეულების რუსულ მხატვრობასთან. შემოქმედების საწყის ეტაპზე სიდამონ-

ერისთავის ნაწარმოებები ზოგიერთი ნიშნით ყველაზე მეტად აბრამცევოს წრის მხატვრებისა და ნ. 

რერიხის შემოქმედებას ეხმიანება, ბატალური თემისთვის უპირატესობის მინიჭებით კი იგი, 

პირიქით, ემიჯნება რუსული ისტორიული ფერწერის წარმომადგენლებს.1910-20 წლებში ვ. 

სიდამონ-ერისთავი, ისტორიული თემის გარდა, ქმნის პორტრეტებსა და ყოველდღიური 

მოვლენების ამსახველ ტილოებს, სადაც მხატვრის დამოკიდებულება თითქოს რამდენადმე 

განსხვავებულია. ვ. სიდამონ-ერისთავის მთელი შემოქმედება მაჩვენებელია იმისა, რომ 

მხატვრისთვის უმნიშვნელო თემა თუ მოვლენა არ არსებობს. ერთი შეხედვით, ნაკლებად 

თვალშისაცემი მხატვრული ხერხებით იგი ჩვეულებრივ მოვლენას მნიშვნელოვნად აქცევს, იქნება 

ეს ფორმის განზოგადება, ასახულის არსის „დაჭერა“, წაგრძელებული ფორმის, თავისუფალი 

მონასმებით დაწერილი სიბრტყობრივი გარემო, სურათის არაჩვეულებრივად დახვეწილი, თამამი 

მახვილებით გამნიშვნელოვნებული, ნაკლებად მკვეთრი კოლორიტი, მსუბუქი იუმორი, 

სინამდვილეში მძაფრი, მაგრამ შეპარული გროტესკი თუ სხვა.   

ვალერიან სიდამონ-ერისთავის უკვე 1920-იანი წლების ნაწარმოებებში აშკარად აისახა 

ექსპრესიონისტული ხელოვნების ნიშნები. ამ პერიოდში შექმნილ რამდენიმე ნამუშევარში 

(„წითელი მთესველები“, „წითელ ცხენოსანთა შეტევა“, „ბავშვები ბაღში“) ყველაზე ზუსტად 

გამოიხატა ამ მიმდინარეობის განწყობა, რომელიც გარდამავალი სიტუაციისა და სპეციფიკური 

სოციალური კლიმატის პირობებში, საუკუნის პირველ მეოთხედში ევროპის არაერთი ქვეყნისთვის 

დამახასიათებელი იყო. არაა გასაკვირი, რომ გამოკვეთილად პატრიოტი მხატვარი ვალერიან 

სიდამონ-ერისთავი წითელი არმიის შემოსვლის შემდეგ ექსპრესიონისტი გამხდარიყო. 

არისტოკრატიული წარმომავლობის მხატვრისთვის ბოლშევიზმი არა მხოლოდ მისი სამშობლოს 
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დაპყრობას ნიშნავდა, არამედ იმასაც, რომ ამ დრომდე შემორჩენილ ქართულ არისტოკრატიას 

განადგურება ელოდა. 

    ვალერიან სიდამონ-ერისთავმა 1922 წლიდან დაიწყო მუშაობა ქართულ თეატრსა და კინოში. 

თანამშრომლობდა კოტე მარჯანიშვილთან. 1922 წელს რუსთაველის თეატრში გააფორმა 

სპექტაკლები „ცხვრის წყარო“ და „მზის დაბნელება საქართველოში“. 1923 წელს იყო ზაქარია 

ფალიაშვილის 

„დაისის“ პირველი დადგმის მხატვარი თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში, 1924 წელს კი – 

არაყიშვილის ოპერისა „შოთა რუსთაველი“. 1925-1943 წწ-ში მოღვაწეობდა თბილისის სახელმწ. 

სამხატვრო აკადემიაში, იყო სამხატვრო აკადემიის პროფესორი (1938 წ-დან). გააფორმა 

საქართველოს პავილიონი ამიერკავკასიის სასოფლო-სამეურნეო მიღწევათა გამოფენაზე (1938). 

მუშაობდა კინოს 

მხატვრად (1922-1935). არის მხატვარი დაახლოებით 35 ფილმისა (რეჟ. ა. ბეკნაზაროვი– „მამის 

მკვლელი“ (1923); რეჟ. კ. მარჯანიშვილი – „კრაზანა“ (1928), „კომუნარის ჩიბუხი“ (1929); რეჟ. კ. 

მიქაბერიძე – „ჩემი ბებია“ (ი. გამრეკელთან ერთად, 1929); რეჟ. მ. ჭიაურელი – „უკანასკნელი 

მასკარადი“ (1934) და სხვ.). 

3. ანისის ქართული სიძველეები დიმიტრი ბაქრაძის საველე დღიურში 

სტატიაში გაინხილულია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, დიმიტრი ბაქრაძის არქივში დაცული 

საველე დღიური აჭარასა და ტაო-კლაჯეთში მოგზაურობის აღწერილობით. პულიკაციაში 

წარმოდგენილია დღიურის ის ნაწილი, რომელიც ნაქალაქარ ანისს და მის ქართულ სიძველეებს 

ეხება. ამ მასალების მრავალმხრივი მნიშვნელობა სავსებით  ნათელია: მკვლევარს ყურადღება 

გამახვილეული აქვს იმ ძეგლებზე, რომლებიც დაკავშირებულია სამხრეთ კავკასიისა და ანატლიის 

პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ გზაჯვარედინზე  მდებარე მასშტაბური ქალაქის 

მრავლისმომცველ გარემოში ქართული ეთნოკონფესიური და კულტურული კვალის ძიებასან, 

ანისის ეთნოკონფესიურ რეალიებთან მის თანაარსებობასთან. 

 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

I.Koshoridze “Silk Culture in the 

Caucasus”  in book Stars of 

the Caucasus. 

 ISBN 978-1898113591. 

london Hali 

Publishers, 2018 

pp. 106-118.  

2 M.Tsitsishvili The Tbilisi Portraiture ვარშავა, 

გამოფენილი იყო 

ფრანკფურტის 
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3           M.Tsitsishvili 

 

Shalva Kikodze  ვარშავა, 

გამოფენილი იყო 

ფრანკფურტის 

ბაზრობაზე 

17გვ (180 გვერდიდან) 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. “Silk Culture in the Caucasus”პუბლიკაციაში საუბარია ირანის ეკონომიკაში აბრეშუმის 

წარმოებისა და აბრეშუმით ვაჭრობის მნიშვნელობაზე სეფიანური პერიოდიდან 

დაწყებული, რუსეთისთვის კავკასიის რეგიონების მიერთების პერიოდების ჩათვლით, იმ 

მარშრუტებსა და პოლიტიკურ თამაშებზე, რომლებიც ამ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური 

პროდუქტისა და მისი ვაჭრობის გზებზე კონტროლის გამო მიმდინარეობდა. კავკასიის 

რეგიონის რუსეთის იმპერიისადმი შეერთებამ არათუ არ შეცვალა ან შეასუსტა  კავკასიის 

აღმოსავლეთის რეგიონების როგორც აბრეშუმის წარმოების ცენტრებისადმი ინტერესი, 

არამედ კიდევ უფრო მეტად გააძლიერა  ეს თემა, რასაც  კავკასიაში პირველი აბრეშუმის 

სადგურის ,  სამეცნიერო კვლევითი  ლაბორატორიებისა და საბოლოოდ აბრეშუმის 

უნიკალური მუზეუმის ჩამოყალიბება მოჰყვა.   

2. ტფილისური პორტრეტული სკოლა 

XIX საუკუნის პირველი ნახევრის ქართული თავადაზნაურული პორტრეტი ე. წ. 

„ტფილისური სკოლა“ ქართული ხელოვნების ისტორიის ღირშესანიშნავ, ისტორიული  

მნიშვნელობით, თვითმყოფადოფითა და მაღალი ღირსებით გამორჩეულ მოვლენათა რიგს 

განეკუთვნება, რომელშიც ქართული ეროვნული ხასიათი განსაკუთრებული სიმძაფრით 

გამოვლინდა. საქართველოში საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში შემორჩენილმა 

ფეოდალურმა წესწყობილებამ მართლმადიდებლურ-ქრისტიანული ხელოვნების ძლიერი 

ტრადიციით, განსაკუთრებით კი, გამუდმებულმა დაძაბულმა პოლიტიკურმა ვითარებამ, 

შეაფერხა ახალი ქართული ხელოვნების ჩამოყალიბება. ამ მიზეზით დაზგური მხატვრობის 

განვითარებაც უფრო თავისებურად, დასავლეთის სამყაროს ქვეყნებისგან განსხვავებული 

გზით წარიმართა.  

ქართულ ხელოვნებაზე მთელი მისი ისტორიის განმავლობაში ამა თუ იმ მხატვრულ სტილთა 

ჩამოყალიბებისას ზემოქმედებას ახდენდა განსხვავებულ კულტურულ სამყაროთა გავლენა. 

„ტფილისური პორტრეტული სკოლის“ წანამძღვართაგან, პირველ ყოვლისა აღსანიშნავია 

თავად ქართული საწყისი - საქართველოს შუა საუკუნეების კედლის მხატვრობაში არსებული 

„საერო“ ქტიტორული პორტრეტის ხანგრძლივი ტრადიცია, რომელიც ამ სკოლის 

ფორმირების ჟამს ერთ-ერთი წარმმართველი კომპონენტი იყო. მეორე, ასევე უაღრესად 

მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენდა იმდროინდელ საქართველოში საკმაოდ კარგად 

ცნობილი ირანული მხატვრობის ტრადიცია. ამ სკოლის სტილისტური სახის 

დამკვიდრებაში, უდავოდ, მნიშვნელოვანი როლი იქონია ევროპული პარადული 

პორტრეტის არსებითი ზეგავლენით შექმნილმა XVIII საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულმა 

პარადულმა პორტრეტებმაც. 

3. შალვა ქიქოძე 

ქართული მოდერნისტული მხატვრობის ერთ-ერთმა თვითმყოფადმა წარმომადგენელმა და 

გამორჩეული ნიჭის მხატვარმა, მიუხედავად ხანმოკლე ცხოვრებისა, მნიშვნელოვანი 

წვლილი შეიტანა თანამედროვე ქართული ხელოვნების განვითარებაში. სრულიად 

ახალგაზრდა შალვა ქიქოძის ფერწერულ ნაწარმოებთა დიდი ნაწილი შექმნილია პარიზში 

ცხოვრების პერიოდში წელიწად-ნახევრის განმავლობაში. შალვა ქიქოძეს საკმაოდ ადრე, 

შეიძლება ითქვას, ჯერ კიდევ ყრმობის წლებში ჩამოუყალიბდა ინდივიდუალური, საკმაოდ 
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მძაფრი, იუმორით გაჯერებული, მახვილი ხედვა. იგი ჯერ კიდევ მოსკოვის.ფერწერის, 

ქანდაკებისა და ხუროთმოძღვრების სასწავლებელში სწავლისას აქვეყნებდა მოსკოვურ 

თეატრალურ ჟურნალებში რუსი თეატრალების შარჟებსა და კარიკატურებს. შალვა ქიქოძეს 

ქართულ იუმორისტულ და სათეატრო ჟურნალებთანაც ჰქონდა ამგვარი თანამშრომლობა. 

1918 წ-ს სამშობლოში დაბრუნებული 

მხატვარი დ. შევარდნაძის მიერ ჩამოყალიბებული პირველი პროფესიული საზოგადოებრივ- 

კულტურული ორგანიზაციის „ქართველ ხელოვანთა საზოგადოების“ საქმიანობაში ჩაერთო 

(1916). იგი აირჩიეს „ქართველ ხელოვანთა საზოგადოების“ მდივნად. მონაწილეობდა 

პირველ სამხატვრო-სამეცნიერო ექსპედიციაში ნაბახტევის ეკლესიის მხატვრობის პირების 

გადმოსაღებად. საქართველოში შ. ქიქოძე მჭიდროდ თანამშრომლობდა ჟურნალებთან. მისი 

კარიკატურები იბეჭდებოდა სატირულ-იუმორისტულ ჟურნალებში „ლახტი“ და „ეშმაკის 

მათრახი“, თეატრალურ ჟურნალებში „თეატრი და ცხოვრება“ და „თეატრი და მუსიკა“, 

რუსულენოვან გამოცემაში `ხელოვნება“).  მხატვარი, რეჟისორ გ. ჯაბადარის მიწვევით, 

მუშაობდა მის მიერ ჩამოყალიბებული სტუდიის სპექტაკლების გაფორმებაზეც (1918). 1919 წ-

ს შ. ქიქოძე მონაწილეობდა თბილისში „დიდების ტაძარში“ გამართულ მასშტაბურ 

გამოფენაში. 1920 წლის 13 იანვარს „ქართველ ხელოვანთა საზოგადოების“ მიერ დანიშნული 

სტიპენდიით არტისტი სხვა მხატვრებთან ერთად სასწავლებლად პარიზში გაემგზავრა, 

სადაც იფინებოდა არაერთ გალერეაში, კერძოდ, „ლა ლიკორნსა“ და „დამოუკიდებელთა 

სალონში“.  1920 წლის დასაწყისში ევროპული კულტურის ცენტრში მოხვედრილ 26 წლის 

შალვა ქიქოძეს თავისი ორი მეგობრისგან – დავით კაკაბაძისა და ლადო გუდიაშვილისაგან 

განსხვავებით, თანადროული პარიზის საზოგადოებრივი ცხოვრების მიმართ საშინელი 

იმედგაცრუება დაეუფლა. მისი ფიქრები და განცდები, გარდა მისი მხატვრობისა, 

ახლობლებისადმი მიწერილ უაღრესად ცოცხალ და საინტერესო წერილებშიც აისახა. 

საბოლოოდ სწორედ პარიზში შექმნილ ნაწარმოებებში გამოაშკარავდა და ჩამოყალიბდა 

შალვა ქიქოძის მხატვრობისათვის ყველაზე მეტად დამახასიათებელი ექსპრესიონისტული 

დამოკიდებულება გარემომცველი სინამდვილისადმი. ალბათ ამიტომაც მიუწევდა გული 

გერმანიისაკენ. პარიზში შალვა ქიქოძემ  რამდენიმე თემას მიმართა, რომლებსაც თავისი 

განწყობის მიხედვით, შესატყვისი მხატვრული ფორმა მოუძებნა. 

 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 
კრებულის სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Zaza Skhirtladze History in Images. Donor 

Figures in Medieval 

Georgian Art 

Cultural Interactions in 

Medieval Georgia, ed. 

by Michele Bacci, 

Thomas Kafenberger, 

Manuela Studier-

Karlsen [Scrinium 

Friburgense: 41], 

Friebourg 

47-74 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნარკვევში განხილულია საქტიტორო გამოსახულებების საზოგადო მახასიათებლები და 

ცალკეული თავისებურებები შუა საუკუნეების ქართულ სახვით ხელოვნებაში. გამოკვლევა 

იყოფა ცალკეულ თავებად, სახვითი ხელოვნების დარგების მიხედვით. განიხილება: სტელები, 

საფასადო რელიეფები, მოხატულობები, ჭედური და ფერწერული ხატები, მოხატული ხელნაწერი 

წიგნები, მოხატული საბუთები. მოცემულია თითოეული დარგის ნიმუშებისთვის ნიშანდობლივი 

სახისმეტყველებითი და მხატვრული ენის დახასიათება. ნარკვევი ილუსტრირებულია. 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 ირინე კოშორიძე 

 

 

 

 

 

 შალვა ამირანაშვილი -

გვიანირანული ფერწერის 

პიონერი 

 

 

 

 

20-22 დეკემბერი, 2018. თბილისი 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გ. წერეთლის 

სახელობის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტი. კონფ:  “ ახლო 

აღმოსავლეთი და საქართველო“ 
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2  

ირინე კოშორიძე 

 

 

 

 

 

 
კოლონიალური მუზეუმიდან 
ეროვნულ მუზეუმამდე 
(დამოუკიდებელი 
რესპუბლიკის პერიოდი) 
 

16-17 ნოემბერი, 2018.  

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ხელოვნების ისტორიისა და 

თეორიის ინსტიტუტი. თბილისი. 

საერთაშორისო კონფერენცია 

“ხელოვნებათმცოდნეობა 

საქართველოში-წარსული, აწმყო, 

მომავალი “ 

3 ი. კოშორიძე, დ. შველიძე  

 

 

„პარიზის მსოფლიო  

უნივერსალური გამოფენა 

(1900) და ქართველები“ 

28 სექტემბერი, თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

მარიამ ლორთქიფანიძის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

კითხვანი 

4. 

 

 

 

ი. კოშორიძე, მ. დგებუაძე 

 

 

 

 

 

 “ბორჯომის 

მხარეთცოდნეობის 

მუზეუმის  დეკორატიულ-

გამოყენებითი ხელოვნების 

კოლექციის 

ატრიბუციისთვის” 

30-31 მაისი, 1 ივნისი, 

საქართველოს კულტურული   

მემკვიდრეობის ეროვნული 

სააგენტოს კონფერენცია “მუზეუმი 

და კულტურული მემკვიდრეობა”  

5 ი.კოშორიძე “XIX საუკუნის ახლად 

აღმოჩენილი სასახლის 

დეკორი საქართველოში.” 

15-18 მარტი  ASAP  მე-8 

საერთაშორისო ბიენალე .ილიას 

უნივერსიტის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტი  

1. ანოტაცია – დიდი  ქართველი მეცნიერი და  ხელოვნებათმცოდნე, საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის აკამედიკოსი (1955), საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1959), 

პროფესორი (1936) შალვა ამირანაშვილი იმ ერთეულ მეცნიერთა შორისაა, რომლებმაც  

მსოფლიოში პირველებმა დაიწყეს ირანული, ე.წ. ყაჯარული ხელოვნების, კერძოდ ფერწერის 

უნიკალური ნიმეშების კვლევა. ეს ფერწერა დღეს უკვე აღიარებულია მსოფლიო სამეცნიერო 

წრეების  მიერ, როგორც უნიკალური, თვითმყოფადი და ძალზე საინტერესო ხელოვნება, 

რომელსაც იკვლევენ თანამედროვეობამდე.  მოხსენება ეძღვნება შალვა ამირანაშვილის ღვაწლს 

გვიანირანული ფერწერის კვლევის საქმეში. 

2. ანოტაცია - ქართული მუზეუმების ნაწილი, რომელიც ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიის 

მმართველობის პერიოდში დაარსდა  და დღემდე არსებობს, მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე 

აღმოჩნდა, რადგანაც მათ რამდენიმე ფორმაციის პირობებში მოუწიათ არსებობა; რუსეთის 

იმპერიულ-კოლონიალური პერიოდიდან დაწყებული, მცირე პერიოდი- დამოუკიდებელი 

რესპუბლიკის, ბოლშევიკური საბჭოთა კავშირისა და ბოლოს დამოუკიდებლობის თანამედროვე 

ეპოქა. ყველა ამ ეპოქას თავისი სპეციფიური მოთხოვნები, პოლიტიკა და  გამოწვევები ჰქონდა, 

რომლესაც ქართული სამუზეუმო ოჯახის ნაწილმა გაუძლო, ნაწილმა კი ვეღარ. მოხსენებაში 

საუბარი ერთ-ერთი უძველესი-ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმი მოღვაწეობაზე 

პირველი რესპუბლიკის პერიოდში 1918-1921 წლები, როდესაც მუზეუმმა მოახერხა იმპერიული 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%94
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მუზეუმიდან ეროვნულ ფესვებზე დაფუძნებულ ინსტიტუციად დაფუძნება.  

3 ანოტაცია - პარიზის 1900 წლის უნივერსალური გამოფენა სრულიად უნიუკალური და 

მნიშვნელოვანი იყო ქართველებისთვის, რადგანაც რუსეთის იმპერიამ პირველად მისცა 

ქართველებს უფლება რომ დამოუკიდებლად მიეღოთ მონაწილეობა გამოფენის მომზადებასა და 

მის მსვლელობაში. ამ გამოფენის ფორმირების ისტორია, შეგროვილი ექსპონატების, ავტორების  

და ორგანიზატორების შესახებ ინფორმაცია მომზადებული ქართული და უცოური პერიოდული 

პრესის მიხედვით პირველად გახდა სპეციალური კვლევის საგანი.  

4.ანოტაცია - ბორჯომის მხარეთცოდნეობის მუზეუმი ფონდებში,   მასშტაბებით   და   

მხატვრული   ღირებულებით უდაოდ   გამოირჩევა   ფაიფურის და კერამიკულ ნაკეთობათა 

კოლექცია, ძალზე საინტერესოა მხატვრული და ისტორიული თვალსაზრისით.  მათი კვლევა და 

ატრიბუცია განხორციელდა ჩვენს მიერ  -განისაზღვრა თითოეული ექსპონატის ისტორიული  და 

მხატვრული ღირებულება და კულტურული კუთვნილება.   

5. XIX საუკუნის პირველ ნახევარში საქართველო მსოფლიო პოლიტიკური ცხოვრების 

ეპიცენტრში აღმოჩნდა, რომელიც დიდი თამაშის სახელითაა ცნობილი და რომელშიც დიდი 

იმპერიები-ინგლისი, საფრანგეთი და რუსეთი ირანზე გავლენისტვის ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს. 

ამ ბრძოლაში რუსეთმა , რომლის ნაწილიც იმ დროს საქართველოც იყო, მნიშვნელოვანი 

გამარჯვება მოიპოვა და კავკასია საბოლოოდ შემოიმტკიცა. ამ მოვლენების ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ფიგურა, რუსეთის მხარეს გადმოსული თავრიზის სასულიერო ლიდერი მან 

თავის მხარეს გადმოიბირა, შემდგომ კი მას მიწები მისცა საქართველოში, და დიდი პენსიაც 

დაუნიშნა. ამ პიროვნების -მირ ფათაჰ მოჯდაჰედის მიერ აგებული სასახლის გადარჩენილი 

ფრაგმენტები დღეს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმშია დაცული  და იმ დროის 

სრულიად უნიკალურ ხელოვნების ნიმუშებს წარმოადგენენ.  

 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

ი. კოშორიძე 

 

Qajar Art Collections in Georgia 20-21 ნოემბერი, 2018. 

თეირანი, ირანი. 

 

2 

ი. კოშორიძე, მ. დგებუაძე 

 

 „Alexandre Roinashvili and his 

Islamic Collection in Georgian 

National Museum” 

22-24 ოქტომბერი.2018, ბაქო, 

აზერბაიჯანი 

 

3 

ი. კოშორიძე 

 

Julius Straume and the Caucasian 

Handicrafts Comity. 1907-1923 

ივლისი 27-29, 2018. 

გიულბენე, ლატვია 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

1. ანოტაცია . მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო საქართველოში დაცული ყაჯართა ეპოქის  

ძეგლები, კერძოდ, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აღმოსავლური კოლექციების მასალები, 

ასევე ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში დაცული მუშტაიდის სასახლის 

დეკორი და სხვა არქიტექტრული ძეგლები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, რომლებიც 

ირანული ხელოვნების გავლენით იქმნებოდა იმ პერიოდშიც კი, როდესაც საქართველო უკვე 
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რუსეთის იმპერიის მმართველობის ქვეშ იმყოფებოდა და უკვე სრულიად გაწყვეტილი იყო 

როგორც პოლიტიკური , ასევე კულტურული გავლენები ირანიდან.  

2. ანოტაცი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების 

მუზეუმის  აღმოსავლურ  ფონდებში,   მასშტაბებით   და   მხატვრული   ღირებულებით უდაოდ   

გამოირჩევა   ალექსანდრე როინაშვილის მიერ შეგროვებული კოლექცია. 

ფოტოგრაფის   და   კოლექციონერის   ალ.   როინაშვილის მიერ რუდუნებით შეგროვილი 

ნივთები, ძალზე საინტერესოა მხატვრული და ისტორიული თვალსაზრისით.  მათი კვლევა და 

ატრიბუცია მიმდინარეობდა მრავალი წლის განმავლობაში. კოლექციაში დაცულია  

აღმოსავლური ქვეყნების, განსაკუთრებით ისლამური აღმოსავლეთის თითქმის ყველა ეპოქის 

მატერიალური კულტურა, რომლის შესახებ ვისაუბრეთ კონფერენციაზე.  

3. ანოტაცია მოხსენებაში საუბარი იყო საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების 

სახელმწიფო მუზეუმის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს თანამშრომელზე, ლატვიელ მხატვარ იული 

სტრაუმეზე, რომელიც მუზეუმის დაარსებამდე მის წინ არსებულ კავკასიის შინამრეწველობის 

მუზეუმის სამხატვრო სახელოსნოს მთავარი მხატვარი იყო.მოხსენებაში საუბარი იყო მის მიერ 

საქართველოში განხორციელებულ პროექტებზე დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების 
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2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტმენტი,
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრა.

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
პროფესორი, ბ.მ.დ, ნანული დორეული - ხელმძღვანელი, ფიზიოლოგიის კათედრის გამგე;
ბ.აკად. დ., ასოცირებული პროფესორი მაგდა ალანია; ბ.აკად.დ, ასისტ. პროფესორი ბუციკო
ჩხარტიშვილი; პედაგოგი მანანა ჩიქოვანი; ბ.აკად. დ. ეკატერინე მითაიშვილი; ბ. აკად. დ.
როზა ბუკია; ბ.მ.აკად.დ. ხათუნა ფარქოსაძე, ბ.მ.დ. ბესარიონ ფარცვანია; ფიზიოლოგიის
სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიის გამგე, ბ.აკად.დოქ., ივანე კობაიძე, ლაბორანტები
ბ.მ.აკად.დ. მელიცა სვანიძე, სადოქტორო პროგრამა დოქტორანტები: ცირა კაპანაძე, მარიამ
ქურასბედიანი, ქეთევან ჩუბინიძე. მაგისტრი-გია ქუთელია, ლაბორანტი, დამხმარე
პერსონალი - ანი ჭახნაკია.

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

ქვერცეტინ-დაკავშირებული
მაგნიტური ნანონაწილაკების
ანტიეპილეფსიური პოტენციის
შესწავლა ეპილეფსიის
ცხოველურ მოდელებში

დაწყება (19.12.2017)
დამთავრება (19.12.2020)

პროფ. ნანული დორეული -
პროექტის ხელმძღვანელი,
მარიამ ქურასბედიანი-
დოქტორანტი, პროექტის
კოორდინატორი.
მანანა ჩიქოვანი, როზა ბუკია,
ბუციკო ჩხარტიშვილი, ბესარიონ
ფარცვანია, გია ქუთელია,
ქეთევან ჩუბინიძე - ძირითადი
პერსონალი, ანი ჭამხნაკია-
დამხმარე პერსონალი -IT
სპეციალისტი, ლაბორანტი.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2018 წელს აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით კვლევები 2 ეტაპად მიმდინარეობდა და ძირითადი
პრაქტიკული და თეორიული შედეგები შემდეგია:

კვლევის პირველი ეტაპი ითვალისწინებდა კაინის მჟავას in vivo ეპილეფსიის ცხოველური მოდელის
შექმნას(კმ-ეს) და მისი მახასიათებლების შეფასებას. ზრდასრული ლაბორატორიული ვირთაგვების
გადარჩევის (საანგარიშო პერიოდის პირველი თვე) და ტემპორალური წილის ეპილეფსიის ცხოველური
მოდელის ფარმაკოლოგიური მიდგომით (კაინის მჟავას (გლუტამატერგული აგონისტი) ერთჯერადი
ინტრაპერიტონული ინექცია) შექმნის შემდგომ, ქცევით ექსპერიმენტებში ვირთაგვებში ქცევითი
კრუნჩხვების აღმოცენების ლატენტური პერიოდი, ხანგრძლივობა და სიხშიროვანი მაჩვენებლები
შევაფასეთ კაინის მჟავას ინექციიდან 4-5 კვირის განმავლობში. ეპილეფტოგენეზის სხვადასხვა სტადიაზე
ქცევითი პარამეტრების შეფასება და საკონტროლო ვირთაგვების შესაბამის მონაცემებთან შედარება
განხორციელდა ღია ველისა და T- ლაბირინთის ტესტებში. მონაცემთა ანალიზმა აჩვენა, რომ კაინის მჟავას
ინექცია (15მგ/კგ) ვირთაგვების 70% იწვევს ეპილეფსიური სტატუსის ჩამოყალიბებას (რასინის შკალის მე-3-
მე-5 სტადია), 25-30%-ში იყო ლეტალური გამოსავალი და 0-5% - რომელთაც ინექციიდან 1 სთ-ის
განმავლობაში არ აღენიშნათ სიმპტომები. ეპილეფსიური შეტევების გამოვლენის ფარული პერიოდი
ვარირებდა 10-15 წთ-ის ფარგლებში. ძლიერი კრუნჩხვითი აქტივობის შემთხვევაში ლეტალობის თავიდან
ასაცილებლად კეთდებოდა დიაზეპამის (გაემ-ერგული ანტაგონისტი) ინექცია. ქცევითი მახასიათებლების
მონიტორინგი ხორციელდებოდა ინექციიდან 2-3 დღის შემდეგ.

ეპილეფტოგენეზის სხვადასხვა სტადიაზე ქცევითი კრუნჩხვების რაოდენობისა და ხანგრძლივობის
ანალიზმა აჩვენა, რომ კმ-ეს-ის ჩამოყალიბებიდან მე-2-მე-3 კვირას კრუნჩხვების ხანგრძლივობა 4.5-ჯერ
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იზრდება, კრუნჩხვების რაოდენობის სტატისტიკურად სარწმუნო ცვლილების გარეშე. ცვლილებები
აღინიშნა როგორც მოტორულ აქტივობაში, ისე ემოციური სტატუსის მაჩვენებლებში. სივრცითი მეხსიერების
ტესტმა კი ეპილეფსიური სტატუსის ვირთაგვებში კონტროლთან შედარებით სწორი რეაქციების
სტატისტიკურად სარწმუნო შემცირება გამოავლინა, რაც მათში მეხსიერების მექანიზმების დარღვევის
მაჩვენებელია.

ეპილეფტოგენეზის სხვადასხვა სტადიაზე მორფოლოგიური მახასიათებლების შეფასებამ და
საკონტროლო ვირთაგვების შესაბამის მონაცემებთან შედარებამ ასევე აჩვენა მორფოლოგიური
ცვლილებების დინამიური ხასიათი: (კმ-ეს)-ის მე-2 კვირას პირველ კვირასთან შედარებით მატულობს
ჰიპოკამპში სტრუქტურული დაზიანებების ხარისხი, რაც გამოვლინდა CA1/CA3 ველებში ნეირონთა საერთო
რაოდენობის სტატისტიკურად სარწმუნო შემცირებით. ეპილეფტოგენეზის მესამე/მეოთხე კვირას
განსხვავებები თანდათან მცირდება, რაც სავარაუდოდ დაკბილულ ფასციაში ნეიროგენეზის სტიმულაციის
შედეგი უნდა იყო, რაც მოცემულ ეტაპზე ჩვენი კვლევის საგანია ვსწავლობთ რა პროლიფერადი უჯრედების
რაოდენობის ცვლილებებს დაკბილულ ფასციასა და ჰიპოკამპის ველებში.

კვლევის მეორე ეტაპი მიზნად ისახავდა რკინაშემცველი მაგნიტური ნანონაწილაკებისა (მნნ) და
ქვერცეტინ-დაკავშირებული მაგნიტური-ნანონაწილაკების (ქმნნ) ეფექტების შესწავლას საკონტროლო
ვირთაგვებში. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად დაიგეგმა ექსპერიმენტები, რომლებიც თანმიმდევრულად
განხორციელდა გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად: საანგარიშო პერიოდის 1-2 თვე მიმდინარეობდა მაგნიტური
ველის პარამეტრების შერჩევა და მისი გავლენის შეფასება ვირთაგვების ქცევით მახასიათებლებზე. ასევე
ქვერცეტინის დაკავშირება მაგნიტურ ნანონაწილაკებთან და მისი მახასიათებლების შეფასება.
მაგნიტური ველის ექსპოზიციისათვის გამოვიყენეთ კონუსის ფორმის მაგნიტი, რომლის 1მმ დიამეტრის
წვერით შესაძლებელია 1ტესლას სიძლიერის მაგნიტური ველის ექსპოზიცია. მაგნიტური ველის
ზემოქმედება ვირთაგვებზე ხორციელდებოდა 1სთ-ის განმავლობაში უნილატერალურად, მარჯვენა
ჰიპოკამპის პროექციაში. აღნიშნულ პერიოდში ვირთაგვები იმყოფებოდნენ კეტამინის ნარკოზის ქვეშ. მათი
თავის ფიქსაციის მიზნით გამოყენებული იყო სტერეოტაქსული აპარატი. მაგნიტური ველის ექსპოზიცია
განხორციელდა 3-ჯერადად დღეგამოშვებით. საკონტროლო ვირთაგვები იგივე სქემით ღებულობდნენ
როგორც სანარკოზე საშუალებას, ასევე ექვემდებარებოდნენ სტერეოტაქსულად თავის ფიქსაციას. ნარკოზის
ეფექტების გამოსარიცხად ვირთაგვების მესამე ჯგუფი წარმოადგენდა სუფთა კონტროლს. ზემოაღნიშნული
პროცედურების შემდეგ ქცევით ექსპერიმენტებში (ღია ველი, T-ლაბირინთი) განხორციელდა ვირთაგვების
მოტორული/ემოციური პარამეტრების და დასწავლა/მეხსიერების მაჩვენებლების შეფასება. ექსპერიმენტებმა
აჩვენა, რომ 1ტესლა სიძლიერის მაგნიტური ველის 1სთ-იანი ექსპოზიცია არ ცვლიდა ვირთაგვების როგორც
მოტორული აქტივობისა და ემოციურ სტატუსის, ასევე დასწავლის მაჩვენებლებს. აღსანიშნავია, დასწავლის
მაჩვენებლები არ იცვლებოდა ნარკოზის 3-ჯერადი გამოყენების ფონზეც. აღნიშნულიდან გამომდინარე
მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ 1ტესლა სიძლიერის მაგნიტური ველის გამოყენება ექსპერიმენტებში
ქვერცეტინ-დაკავშირებული მაგნიტური ნანონაწილაკების გადაადგილების სამართავად.

განხორციელდა ექსპერიმენტები ქვერცეტინის მაგნიტურ ნანონაწილაკებთან დაკავშირების მიზნით.
ცდებში გამოვიყენეთ მაგნიტური ნანონაწილაკი 30ნმ დიამეტრის (Sigma,  N747408  Fe(II,III) ოქსიდის
წყალხსნარი) და ქვერცეტინი (Sigma, Q4951). ქვერცეტინი იხსნება ორგანულ გამხსნელებში, ჩვენ გამოვიენეთ
DMSO. წყალში გახსნილი მნნ და DMSO-ში გახსნილი ქვერცეტინის ურთიერთდაკავშირება განხორციელდა
ქვემოთ მოცემული პროცესების გათვალისწინებით: 1. ურთიერთშევადარეთ ნანონაწილაკისა და
ქვერცეტინის მოლეკულის ზომები, რის საფუძველზეც გაირკვა, რომ ჩვენს მიერ გამოყენებულ მნნ-ზე
თავისუფლადაა შესაძლებელი 100 ქვერცეტინის მოლეკულის დაკავშირება. 2. ქვერცეტინის საექსპოზიციო
დოზად შეირჩა 25მგ/კგ. აქედან გამომდინარე განისაზღვრა სააპლიკაციო ქვერცეტინის მოლეკულათა
რაოდენობა. ქვერცეტინის მოლეკულური წონაა 302.2გრ, და ის 6.02 X1023 (ავოგადროს რიცხვი) მოლეკულას
შეიცავს. შესაბამისად, 25მგ შეიცავს 49X1018 ქვერცეტინის მოლეკულას, რომლის დასაკავშირებლად 100-ჯე
ნაკლები ნანონაწილაკის მოლეკულაა საჭირო. Fe3O4 –ის მოლეკულური წონაა 231.52გრ. და, 1მლ-ში
გახსნილი 1მგ ნივთიერება 2.6X1018 მოლეკულას წარმოადგენს. ქვერცეტინის მოლეკულების
დასაკავშირებლად საჭირო 49X1016 ნანონაწილაკი კი შესაბამისად 180მკლ მნნ-იან ხსნარშია წარმოდგენილი.
ამ გათვლებზე დაყრდნობით განისაზღვრა ნანონაწილაკებისა და ქვერცეტინის თანაფარდობა, თუმცა
დამატებითი პრობლემები წამოჭრა იმან, რომ ქვერცეტინი წყალში არ იხსნება. საბოლოოდ მრავალჯერადი
ტესტირებით შეირჩა საინექციო ხსნარის სასურველი პროპორცია: ვირთაგვების წონიდან გამომდინარე
(დაახლოებით 180 გრ). საინექციო ხსნარი შეიცავდა 54მკლ. ქვერცეტინს საბაზისო ხსნარიდან (300მკლ DMSO-
ში გახსნილი 25მგრ ქვერცეტინი), 34მკლ მნნ (1მგ/1მლ) და სრული გახსნისათვის ვამატებდით 45მკლ DMSO-
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ს. რკინის ნანონაწილაკისა და ქვრცეტინის დაკავშირების შეფასება განხორციელდა არაპირდაპირი
მიდგომით, კერძოდ ქცევით და ელექტროფიზიოლოგიურ ექსპერიმენტებში მათ ეფექტებზე დაკვირვებით,
ასევე განხორციელდა DMSO-ში გახსნილი ქვერცეტინის, წყალში გახსნილი მნნ და ქვერცეტინ-
დაკავშირებული-მნნ ხსნარების სპექტრული ანალიზი. მიღებული მონაცემები ქვერცეტინის მაგნიტურ-
ნანონაწილაკებთან დაკავშირებაზე მიუთითებს.

ზემოაღნიშნული კვლევებით მიღებული მონაცემების საფუძველზე მეორე საანგარიშო პერიოდის
შემდგომ ეტაპზე (3-5თვე) განხორციელდა ექსპერიმენტები ვირთაგვებში როგორც ცალკე მნნ-ის, ისე
ქვერცეტინ-დაკავშირებული მნნ-ის ქცევითი ეფექტების განსაზღვრის მიზნით. ექსპერიმენტებისათვის
მომზადდა ვირთაგვების 3 ჯგუფი: ა)საკონტროლო, ბ) ვირთაგვები მნნ-ის ინექციით, და 3. ვირთაგვები
ქვერცეტინ-დაკავშირებული-მნნ ინექციით. ცდებში გამოიყენებოდა 170-180გრ თეთრი ლაბორატორიული
ვირთაგვები. ანესთეზირებული ვრთაგვები მაგრდებოდნენ სტერეოტაქსულ აპარატში და მაგნიტური ველის
ექსპოზიცია ხორციელდებოდა უნილატერალურად მარჯვენა ჰიპოკამპის პროექციაზე 1სთ-ის განმავლობაში.
მაგნიტური ველის ექსპოზიციიდან 30 წთ-ის შემდეგ კუდის ვენაში შეგვყავდა მნნ ან ქმნნ, საკონტროლო
ცხოველები ღებულობდნენ იგივე რაოდენობის ფიზიოლოგიურ ხსნარს. შეყვანები განხორციელდა 3ჯერ
დღეგამოშვებით. ინექციების დამთავრებიდან 2 დღის შემდეგ განხორციელდა ქცევითი ექსპერიმენტები ღია
ველისა და T-ლაბირინთის ტესტებში. ღია ველში ვაფასებდით ვირთაგვების მოტორულ აქტივობასა და
ემოციურ სტატუსს, ხოლო T-ლაბირინთში სივრცით მეხსიერებას. ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ ქვერცეტინი
როგორც დამოუკიდებლად, ისე მაგნიტურ-ნანონაწილაკთან დაკავშირებული იწვევს დასწავლის
მაჩვენებლის სტატისტიკურად სარწმუნო გაზრდას, რაც გამოიხატა სწორი რეაქციების რაოდენობის
მომატებით დასწავლის პირველ პერიოდში, ამასთან ქვერცეტინისა და ქ-მნნ სერიის მონაცემებს შორის
განსხვავება არ იყო.

სისტემურად შეყვანილი მნნ-ის მაგნიტური ველის გავლენით ტვინის სტრუქტურებში გადაადგილების
შესაფასებლად განხორციელდა მორფოლოგიური ექსპერიმენტები, როგორც დადებითი კონტროლი
გამოვიყენეთ ელენთა (ბუნებრივად რკინაშემცველი სტრუქტურა). ვირთაგვებში საერთო ანესთეზიის ფონზე
კუდის ვენაში შეგვყავდა ქმნნ, ხოლო თავის ტვინის მარჯვენა ან მარცხენა ჰემისფეროებში ჰიპოკამპის
დონეზე ხდებოდა მაგნიტური ველის 1სთ-იანი ექსპოზიცია. ცხოველების დეკაპიტაცია ხდებოდა
ნანონაწილაკის შეყვანიდან 1-1.5სთ-ის შემდეგ. ტვინის ფიქსაციას ვახდენდით ბუენის საფიქსაციო სითხეში,
რომლის გამოყენების მიზანი იყო ეთილის სპირტის წილის შემცირება საფიქსაციო ხსნარში და შესაბამისად
ქსოვილის შეჭმუჭვნის მინიმიზაცია. ამავე დროს ცნობილია, რომ ბუენის სითხე კარგად ინახავს რკინას.
ფიქსაციის შემდეგ მიმდინარეობდა მასალის ჰისტოლოგიური დამუშავება. პერლსის მეთოდისა და
შეღებვისათვის საჭირო ქიმიური ნაერთების რეაქციის ხარისხის შემოწმების მიზნით, პარალელურად,
ვახდენდით როგორც საკონტროლო ვირთაგვების ტვინის ანათლების, ასევე ელენთის პარაფინიანი
ანათლების მომზადებასა და შეღებვას. პერლსის მეთოდით შეღებილ ანათლებში რკინის შემცველობის
ვიზუალიზაცია და რკინაშემცველი ჩანართების რაოდენობრივი მაჩვენებლების დადგენა ხდებოდა
ცხოველების ორ ჯგუფში: 1. მარჯვენა და 2. მარცხენა მხარეს მაგნიტური ველის ექსპოზიციით.
რკინაშემცველი ჩანართების დათვლას ვაწარმოებდით ტვინის ოთხ მიდამოში: ჰიპოკამპის CA1/CA3 ველებში,
დაკბილულ ფასციაში (გარე და შიდა შრეებში და ჰილუსში), ასევე დიდი ტვინის ქერქში. მაგნიტური ველის
გავლენის შეფასების მიზნით მიღებულ მონაცემებს ორივე ჯგუფის ცხოველებში ვადარებდით იმავე
ანათალზე კონტრლატერალური ინტაქტური მხარის სტრუქტურებში კინაშემცველი ჩანართების
რაოდენობას. დათვლა მიმდინარეობდა ჰიპოკამპის კრანიალურ, ცენტრალურ და კაუდალურ მიდამოებში.
კვლევამ აჩვენა, რომ მაგნიტური ველის უნილატერალური ექსპოზიციისას რკინაშემცველი ჩანართების
რაოდენობრივი მაჩვენებლების ზრდა შეესაბამება მაგნიტური ველის ექსპოზიციის მხარეს, ამასთან
სტატისტიკურად სარწმუნო განსხვავება კონტრლატერალური მხარის შესაბამის მონაცემებთან მიმართებაში
აღინიშნა მაგნიტური ველის მხოლოდ მარჯვენა მხარის ექსპოზიციის შემთხვევაში.

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-ური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-ური,

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 ნ. დორეული,
მ.ქურასბედიანი,
მ.ჩიქოვანი,
ე.მითაიშვილი,
ბ.ჩხარტიშვილი

საფერავის
ფლავონოიდების
გავლენა ვირთაგვებში
დასწავლა/მეხსიერების
მექანიზმების ასაკთან
დაკავშირებულ
ცვლილებებზე
ISSN-0321-1665

საქ. მეცნ. ეროვნ.
აკად.მაცნე
(ბიოლოგიის
სერია).

2018, 44(3-4)

ივ.
ბერიტაშვილის
სახელობის
საქართველოს
ფიზიოლოგთა
საზოგადოება

9

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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ფლავონოიდები და მისი მსგავსი ფენოლური ნაერთები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ადამიანის
კვების რაციონში. ისინი წარმოადგენენ ძლიერ ანტიოქსიდანტებს და ხასიათდებიან ცირკულაციაში
მყოფი რეაქტიული ჟანგბადისა და აზოტის შებოჭვის უნარით. გადიან რა ჰემატოენცეფალურ ბარიერს,
აქვთ ტვინის სტრუქტურებში, განსაკუთრებით კი ქერქსა და ჰიპოკამპში დაგროვების უნარი, ამდენად
მონაწილეობენ ჰიპოკამპთან დაკავშირებული ფუნქციების რეალიზაციაში.

აღნიშნული კვლევის მიზანს წარმოადგენდა „საფერავის“ ღვინიდან გამოყოფილი
ფლავონოიდების აქტიური ფრაქციის (სფაფ) ეფექტების შესწავლა ჰიპოკამპთან ასოცირებული
დასწავლა/მეხსიერების მექანიზმების ასაკთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე ვირთაგვებში.

ქცევით ექსპერიმენტებში ჩვენ შევისწავლეთ სფაფ-ით 8-10 კვირის ვირთაგვების ადრეული
პოსტნატალურ პერიოდში ან უშუალოდ 2 თვის ასაკში კვების ეფექტები მეხსიერება/დასწავლის
მაჩვენბლებზე. ადრეული პოსტნატალური კვების მიზნით გამოვიყენეთ ვირთაგვების დედის რძით
კვება. დედა ვირთაგვას ეძლეოდა საფერავის ფლავონოიდი 200მგ/კგ დღიური დოზით 8 დღის
განმავლობაში. საფერვის ფლავონოიდების გახსნა ხდებოდა სპირტში და შეყვანა ხორციელდებოდა
საკვებთან ერთად ბურბუშელაზე მისი დაწვეთებით. სპირტის მოცილება ბურბუშელადან კი ხდებოდა
თერმოსტატში საკვების გამოშრობით.

ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ ვირთაგვების სფაფ-ით ადრეული პოსტნატალური კვება იწვევდა
დასწავლის დინამიკაში ცლილებებს: ასეთი ვირთაგვები დასწავლის კრიტერიუმს აღწევდნენ უკვე მე-5
დღეს, განსხვავებით საკონტროლო ჯგუფისა, სადაც დასწავლის კრიტერიუმი მიიღწეოდა მე-10-მე-11
დღეს. ვირთაგვებში დასწავლის მაჩვენებლებში აღნიშნული ცვლილებები ასოცირებული იყო ღია
ველში გარეთა კვადრატების გადაკვეთისა და გრუმინგების ხანგრძლივობის მაჩვენებლების
სტატისტიკურად სარწმუნო ცვლილებებთან. მოტორული აქტივობისა და ემოციური სტატუსის
მაჩვენებლებში აღნიშნული ცვლილებები დადებით კორელაციაში იყო დასწავლის დინამიკაში
გამოვლენილ ცვლილებებთან. პასიური განრიდების ტესტის მონაცემებმა აჩვენა, რომ სფაფ-ით
ადრეული პოსტნატალური კვება არ ცვლის 2 თვის ასაკის ვირთაგვების თავდაცვით ქცევას. 2 თვის
ასაკის ვირთაგვების სფაფ-ით კვება განხორციელდა დღიური დოზით 25მგ/კგ 8 დღის განმავლობაში.
ფლავონოიდების ექსპოზიცია ხდებოდა საკვებთან ერთად ზემოაღწერილი წესით. ღია ველის
მონაცემთა ანალიზმა აჩვენა, რომ სფაფ-ით ზრდასრული ვირთაგვების კვება არ ცვლიდა მათ ქცევით
პარამეტრებს, ზოგიერთი პარამეტრის საშუალო მაჩვენებლებში აღრიცხული ცვლილებები კი არ
აღმოჩნდა სტატისტიკურად სარწმუნო.
სფაფ-ით 8-10 კვირის ასაკის ვირთაგვების კვება ასევე არ იწვევდა დასწავლის დინამიკაში ცვლილებებს.
8-10 კვირის ასაკის ცხოველების ქცევითი პარამეტრები შევადარეთ 28-32 კვირის ვირთაგვების
მაჩვენებლებს, რათა შეგვეფასებინა დასწავლა/მეხსიერების მაჩვენებლებში ნორმალური დაბერებით
განპირობებული ცვლილებები. დასწავლის დინამიკაში პირველი 6 დღის განმავლობაში განსხვავება ამ
ორ ჯგუფს შორის არ აღინიშნებოდა, თუმცა ხანდაზმულ ცხოველებში დასწავლის კრიტერიუმი
მნიშვნელოვნად არის შემცირებული 8-10 კვირის ვირთაგვებთან შედარებით (სურ.4). ხანდაზმულ
ცხოველებში ცვლილებები აღინიშნა თავდაცვითი ქცევის განხორციელებაშიც, რაც გამოიხატა პასიური
განრიდების ტესტში მათ მიერ V-ელექტროფიცირებული კაბინაში შესვლის სიხშირის მომატებით
ახალგაზრდა ასაკის ვირთაგვებთან შედარებით (სურ. 5). 8-10 კვირის ვირთაგვები ელექტოდენით
ერთხელ მტკივნეული გაღიზიანების მიღების შემდეგ, ჩვეულებრივ დანარჩენი საკვლევი პერიოდის
განმავლობაში ელექტროფიცირებულ კაბინაში აღარ შედიან, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულ ბნელ
განყოფილებაში გადასვლა ვირთაგვებში გენეტიკურად დეტერმინირებული ქცევაა. 28-32 კვირის
ვირთაგვები აღნიშნულ კაბინაში აგრძელებენ შესვლას, რაც მეხსიერების დეფიციტის მაჩვენებელია.
სფაფ-ით 28-32 კვირის ასაკის ვირთაგვების წინასწარი 5 დღიანი კვება იწვევდა როგორც ნორმალური
დაბერებით განპირობებული მეხსიერების დარღვევების კორექციას (სურ.6.ა), ისე თავდაცვითი ქცევის
გაუმჯობესებას.ხანდაზმული ვირთაგვების სფაფ-ითვკვება არ იწვევდა იმ ცვლილებების კორექციას,
რაც აღინიშნა ღია ველის ექსპერიმენტებში ამ ორი ჯგუფის ცხოველების მოტორულ აქტივობაში.

მიღებულ მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ სფაფ იწვევს სივრცითი
მეხსიერების ასაკთან დაკავშირებული დარღვევების კორექციას. სფაფ-ის როგორც კვებითი დანამატის
გამოყენება ადრეულ პოსტნატალურ პერიოდში აუმჯობესებს დასწავლის დინამიკას, თუმცა
დასწავლაში ცვლილებები არ აღინიშნა სფაფ-ის უშუალოდ 8-10 კვირის ვირთაგვების კვების
შემთხვევაში. საფერავის ეფექტების სიძლიერე კორელირებს ჰიპოკამში მესხიერების მექანიზმის
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ასაკთან დაკავშირებულ სტატუსთან: ის დადებითად მოქმედებს მექანიზმების ფორმირებისა და მისი
დისფუნქციის შემთხვევაში, ნორმალური ფუნქციონირებისას კი მასზე არ ახდენს გავლენას.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 Karen A. Mesce,
Magda Alania,
Quentin Gaudry,
and Joshua G.
Puhl

The stomatogastric
nervous system of the
medicinal leech: its
anatomy, physiology
and associated
aminergic neurons

Journal of
Experimental
Biology (2018) 221

Published by The
Company of
Biologists Ltd
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2 Nino Chikobava,
Nana Doreuli,
Nodar Mitagvaria

doi:10.1242/jeb.175687

The Role of Nitric
Oxide in the Changes
of Blood Vessels
Acetylcholine Induced
Dilation in the
Conditions of
Hyperhomocysteinemia
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue-01
January 2018

International
Journal of
Research,
5(1):2035-2040

Available at
https://edupediapubli
cations.org/journals

6

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

სამედიცინო წურბელას სტომატოგასტრული ნერვული სისტემა: მისი ანატომია, ფიზიოლოგია და
ასოცირებული ამინერგული ნეირონები

სამედიცინო წურბელა (Hirudo verbena) გარდა იმისა, რომ გასული საუკუნის ბოლოდან დაუბრუნდა
მედიცინას პლასტიკურ ქირურგიაში, ათწლეულების განმავლობაში ბევრი მეცნიერისათვის
წარმოადგენდა მოსახერხებელ ცხოველურ მოდელს ნეირონული კავშირების მნიშვნელობის
დასადგენად ბუნებრივი ქცევების ფორმირებაში. სწორედ წურბელაში ჩატარებული ექსპერიმენტების
საფუძველზე გაკეთდა პირველი დასკვნები სეროტონინის ინტეგრაციული როლის შესახებ ქცევაში.
წურბელის ქცევითი რეპერტუარიდან ყველასთვის კარგად ცნობილია სისხლით კვება, რომელსაც იგი
ახორციელებს სამ კუნთოვან ყბასთან დაკავშირებული ბასრი კბილების მეშვეობით. ამ ქცევის
ნეირონული საფუძვლების შესახებ ძალიან მწირი ინფომაცია არსებობდა ზოგადად როგორც
სამედიცინო წურბელის ისე სხვა სახეობის წურბელებში. 70 წლის წინ (Hanke, 1948) გამოქვეყნდა
წურბელის ვისცერალური სტომატოგასტრული ნერვული სისტემის მოკლე აღწერა.
ჩატარებული კვლევების საფუძველზე პირველად აღიწერა და დახასიათდა სრულად წურბელის
სტომატოგასტრული ნერვული სისტემის განგლიები, ამ განგლიებში ლოკალიზებული ნეირონების
მორფოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური მახასიათებლები; განისაზღვრა მათში ამინერგული
ნეირონებისა და პროექციების ლოკალიზაცია, გადაიხედა ადრე იდენტიფიცირებული კვებითი
აქტივობისათვის ე.წ. “ბრძანების” გამცემი (command-like) სეროტონინერგული ნეირონული წყვილის
პროექციები და ნაჩვენები იქნა ნახევრადინტაქტურ პრეპარატებზე, რომ ეს ნეირონები აქტივდებიან
კვებითი სტიმულებით. მიღებული მონაცემები იძლევა ახალ საფუძველს კვების ნეირონული ქსელების
რეგულაციის და მოდულაციის მექანიზმების დასადგენად.
ახალი ექსპერიმენტულად ხელმისაწვდომი ცხოველური მოდელის დამატება სტომატოგასტრული
ნერვული ქსელების შედარებითი კვლევებისათვის ხელს შეუწყობს იმის გაგებას, თუ როგორ
ყალიბდებოდა კვებით აქტივობასთან დაკავშირებული ნეირონული ცენტრების სტრუქტურული და
ფუნქციური არქიტექტურა მათ შორიც ძუძუმწოვრებშიც ევოლუციური და განვითარების ფაქტორების
ზემოქმედებით.
სამედიცინო წურბელის შესწავლის დროს გამოყენებულია უჯრედების მონიშვნის, იმიჯინგის და
ელექტროფიზიოლოგიური რეგისტრაციის თანამედროვე მეთოდები.
ნაშრომის ძირითადი ექსპერიმენტული ნაწილი მინესოტას უნივერსიტეტის ენტომოლოგიის
დეპარტამენტში საერთაშორისო ექსპერტ, პროფესორ კარენ მეშის ლაბორატორიაში შესრულდა. მაგდა
ალანიას ვიზიტი მეშის ლაბორატორიაში აშშ სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების (CRDF) და
საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების (GRDF) ფონდების ხელშეწყობით
განხორციელდა.
ამერიკელ კოლეგებთან - აშშ მინესოტას და მერილენდის უნივერსიტეტების წარმომადგენლებთან
თანაავტორობით პუბლიკაცია “სამედიცინო წურბელის სტომატოგასტრული ნერვული სისტემა:
ანატომია, ფიზიოლოგია და მასთან დაკავშირებული ამინერგული ნეირონები”, ჟურნალის აპრილის
ნომრის გარეკანზეა ციტირებული.
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აზოტის ოქსიდის როლი ჰიპერჰომოცისტეინემიის დროს აცეტილქოლინით გამოწვეულ
სისხლძარღვთა დილატაციაში

ჰომოცისტეინის რაოდენობის ზრდა სისხლის პლაზმაში, სხვადასხვა მეცნიერის მიერ განიხილება
როგორც ლეტალური გამოსავლის მარკერი. მიუხედავად ამისა, ეს საკითხი ბოლომდე არაა გარკვეული
და საჭიროებს შემდგომ კვლევას.

ჩვენი მიზანი იყო ექსპერიმენტულად შეგვესწავლა აზოტის ოქსიდის როლი არტერიოლებში
აცეტილქოლინით გამოწვეულ ვაზოდილატაციის სიძლიერეში ჰიპერჰომოცისტეინემიის ცხოველურ
მოდელებში. ამ მიზნის მისაღწევად ჩვენს ამოცანას წარმოადგენდა ენდოთელური აზოტის ოქსიდის
სინთაზას (NOS) ბლოკირების ფონზე შეგვესწავლა აცეტილქოლინის ზემოქმედების საპასუხოდ
როგორ იცვლება ვაზოდილატაცია საკონტროლო და საექსპერიმენტო ცხოველების (ცხოველები
ჰიპერჰომოცისტეინემიით) არტერიოლების ნორმალურ და დეენდოთელიზირებულ სეგმენტებში.
ლაბორატორიულ მამრ ვირთაგვებში ზომიერი ჰიპერჰომოცისტეინემიის გამოწვევა ხდებოდა სასმელ
წყალში L-Methionine-ის დამატებით, ხოლო NOS ბლოკირებისთვის გამოვიყენეთ არასელექტური
ბლოკატორი L-NAME. მიღებული მონაცემების ანალიზმა აჩვენა, რომ ჰიპერჰომოციტეინემია
დაკავშირებულია აცეტილჰოლინით გამოწვეულ დილატაციის დაქვეითებასთან. გამოთქმულია
მოსაზრება, რომ ასეთი ცვლილებები დაკავშირებულია არტერიული ვაზომოტორული რეაქციების
დარღვევით, რაც თავის მხრივ გამოწვეულია აზოტის ოქციდის დეფიციტით. ეს, როგორც ჩანს,
წარმოადგენს ჰიპერჰომოცისტეინემიასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი სისხლძარძვოვანი
დაავადებების ადრეული სტადიის.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ნანული დორეული, მარიამ

ქურასბედიანი, ანი ჭახნაკია,
მანანა ჩიქოვანი, გია ქუთელია,
ანა კაკაბაძე, ბესარიონ ფარცვანია

ორექსინის ეფექტების შესწავლა
ჰიპოკამპის CA1/CA3 ველებში
ნეირონულ აქტივობაზე
საკონტროლო და კაინის მჟავას-
ეპილეფსიის ცხოველურ
მოდელში

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
12-15 თებერვალი, 2018
http://conference.ens-2018.tsu.ge/

2

ბუციკო ჩხარტიშვილი, მარიამ
ქურასბედიანი, როზა ბუკია,
მაგდა ალანია,  ეკატერინე
მითაიშვილი, მელიცა სვანიძე,
ნანული დორეული

საფერავის ფლავონოიდების
ეფექტების შედარება
ქვერცეტინისა და აზოტის
ოქსიდის-სინთაზას
ბლოკატორის ეფექტებთან კაინის
მჟავას ეპილეფსიის ცხოველურ
მოდელში

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
12-15 თებერვალი, 2018
http://conference.ens-2018.tsu.ge/

3 ც. კაპანაძე  მ. ქურასბედიანი, მ.
ჩიქოვანი,  ნ. დორეული

ორექსინის გავლენა ჰიპოკამპის
CA1/CA3 ველში სინაფსურ
გაადვილებაზე საკონტროლო და
კაინის მჟავას - ეპილეფსიის
ცხოველურ მოდელებში.

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
12-15 თებერვალი, 2018
http://conference.ens-2018.tsu.ge/

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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ორექსინის ეფექტების შესწავლა ჰიპოკამპის CA1/CA3 ველებში ნეირონულ აქტივობაზე საკონტროლო და
კაინის მჟავას-ეპილეფსიის ცხოველურ მოდელში

ეპილეფსია ცნს-ის ქრონიკული დაავადებაა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია სპონტანური განმეორებადი
კრუნჩხვები[1]. ეპილეფსია ზრდის ძილის პათოლოგიების გამოსწვევის რისკს[2], რასაც შეუძლია გამოიწვიოს
კრუნჩხვების სიხშირის გაზრდა[3] და ცხოვრების ხარისხის შემდგომი გაუარესება კოგნიტური პროცესების
დაქვეითებისა და ფსიქოლოგიური დარღვევების განვითარების გამო. კარგადაა ცნობილია ორექსინერგული
სისტემის როლი ფიზიოლოგიურ პროცესებში, ნაჩვენებია მისი მონაწილეობა ნარკოლეფსიისა და კვებითი
დარღვევების პათოფიზიოლოგიაში, თუმცა აზრთა სხვადასხვაობაა მისი როლის შესახებ ეპილეფტოგენეზში.
ორექსინერგული ნეირონები დაკავშირებულია კრუნჩხვების-გენერატორ ჰიპოკამპის ნეირონულ წრეებთან.
წინა ექსპერიმენტებში კაინის მჟავას ეპილეფსიის ვირთაგვას მოდელში (კმ-ეს) ჩვენ ვაჩვენეთ ორექსინ-ბ
პოზიტიური უჯრედების რაოდენობის შემცირება ჰიპოთალამუსში და მეხსიერების დაქვეითება, რაც
კორელირებდა ჰიპოკამპში სტრუქტურულ ცვლილებებთან. ჰიპოკამპთან დაკავშირებულ ფუნქციებში
ორექსინერგული სისტემის როლის შეფასების მიზნით, საკონტროლო და კმ-ეს-ით მოდელში შევისწავლეთ
ორექსინის ეფექტები CA1/CA3 ველებში ნეირონულ აქტივობაზე.
In vivo ექსპერიმენტებში ლაბორატორიულ ვირთაგვებში (120-150გრ) ორექსინის ეფექტებს ვაფასებდით
ჰიპოკამში ფონურ აქტივობასა და ბიპოლარული ინტრაჰიპოკამპური სტიმულაციით გამოწვეულ ველის
პოტენციალებზე. კმ-ეს-ის მისაღებად ხდებოდა კაინის მჟავას ინტრაპერიტონული ინექცია(15მგ/კგ). მეტალის
სამპოლარული ელექტროდები ინერგებოდა სტერეოტაქსულად პაქსინოზისა და ვატსონის ატლასის
მიხედვით კოორდინატები:CA1:AP3.8mm, L2.8mm, H2.8mm. CA3:AP3.8mm, L4.1mm, H3.7mm.
ინტრავენტრიკულური ინექცია ხორციელდებოდა ქემიტროდით. ჰიპოკამპის ნეირონული აქტივობის
რეგისტრაცია/ანალიზი მიმდინარეობდა პროგრამა Chart5-ით, ხოლო სტატისტიკური დამუშავება PRIZMA-ით.
ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ ორექსინი-A საკონტროლო ცხოველებში იწვევს ფონური აქტივობის სიხშირის
ზრდას და ამცირებს პასუხების ამპლიტუდას, ხანგრძლივობასა და Tmax.slope-ს CA1 ველში, სტატისტიკურად
სარწმუნო ცვლილებები არ აღინიშნა CA3. CA1 ველში ორექსინი-A ორექსინ1 რეცეპტორების აქტივაციის გზით,
ზრდის გამოწვეული პასუხების ამპლიტუდას და იწვევს წყვილადი გაადვილების პოტენცირებას. CA3-ში
ორექსინის ეფექტები იყო შემაკავებელი. კმ-ეს-ით გამოწვეული ცვლილებები CA1/CA3 ველებში
განსხვავებული ხასიათის იყო და ეპილეფსიით გამოწვეული ცვლილებები ცვლიდა ორექსინის მოქმედების
ეფექტებს. განიხილება შესაძლო მექანიზმები.

საფერავის ფლავონოიდების ეფექტების შედარება ქვერცეტინისა და აზოტის ოქსიდის-სინთაზას
ბლოკატორის ეფექტებთან კაინის მჟავას ეპილეფსიის ცხოველურ მოდელში

ეპილეფსია სპონტანური განმეორებადი კრუნჩხვებით მიმდინარე დაავადებაა, რომელიც ცვლის პაციენტთა
კოგნიტურ ფუნქციებს, განსაკუთრებით დასწავლა/მეხსიერებას. ეპილეფსიის მკურნალობაში
განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მცენარეული წარმოშობის ფლავონოიდებს, რადგან ისინი ბოჭავენ
რეაქტიული ჟანგბადის ფორმებს და თრგუნავენ პათოლოგიურ აზოტის ოქსიდს(NO), რომელთა რაოდენობის
ზრდაც ნაჩვენებია ეპილეფტოგენეზში[2]. ჩვენს წინა ექსპერიმენტებში ნაჩვენებია საფერავის
ფლავონოიდების (სფ) ანტიოქსიდანტური შესაძლებლობები: სფ ამცირებს ასაკთან დაკავშირებულ
მალონდეალდეჰიდის ზრდას, იწვევს კაინის მჟავას ეპილეფსიური სტატუსით(კმ-ეს) განპირობებული
ქცევითი და მეხსიერების დარღვევის კორექციას. მოცემული კვლევის მიზანს წარმოადგენდა შეგვესწავლა
საფერავის ფლავონოიდების მოქმედების შესაძლო მექანიზმები. კვლევის ამოცანა იყო შეგვეფასებინა კმ-ეს-
ით განპირობებულ ქცევით და სტრუქტურულ ცვლილებებზე ადრეულ ეპილეფტოგენეზის სტადიაზე სფ-ით
კვების ეფექტები და მონაცემები შეგვედარებინა ანტიოქსიდანტ ქვერცეტინისა და აზოტის ოქსიდის
ბლოკატორის L-NAME-ს ეფექტებთან.
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ექსპერიმენტები ტარდებოდა 8-10 კვირის თეთრ ლაბორატორიულ ვირთაგვებზე, ეპილეფსიური
სტატუსის გამოსაწვევად ვიყენებდით კაინის მჟავას ერთჯერად ინექციას (15მგ/კგ), ეპილეფსიით
განხორციელებული ცლილებები შევაფასეთ მორფოლოგიურ და ქცევით ექსპერიმენტებში და აღნიშნულ
ცვლილებებზე განვსაზღვრეთ სფ (25მგ/კგ). ქვერცეტინისა(25მგ/კგ) და L-NAME-ს(40მგ/კგ) 8 დღიანი
ადმინისტრაციის ეფექტები. ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ სფ-ით კვება ამცირებს კმ-ეს-ით გამოწვეულ
ქცევით დარღვევებს: კრუნჩხვების რაოდენობა და ხანგრძლივობა სტატისტიკურად სარწმუნოდ მცირდება,
რაც კორელაციაშია დასწავლა/მეხსიერების პარამეტრების ცვლილებასთან. ქვერცეტინის ეფექტები
ეპილეფსიით გამოწვეულ ქცევით დარღვევებთან მიმართებაში უფრო სუსტად იყო გამოხატული. L-NAME
ამცირებდა კრუნჩხვების რაოდენობასა და ხანგრძლივობას, მაგრამ აძლიერებდა ეპილეფსიით
განპირობებულ მეხსიერების დარღვევას. მორფოლოგიური ექსპერიმენტების მონაცემები (კმ+სფ) და (კმ+L-
NAME) ჯგუფში აღმოჩნდა კორელაციაში ქცევითი ექსპერიმენტების მონაცემებთან: კრუნჩხვების შემცირების
ფონზე კმ-ეს-ით განპირობებული ნეირონთა კვდომა აღარ გამოვლინდა. ქვერცეტინი აუმჯობესებდა
დასწავლის ტესტს, თუმცა ცუდი ბიოშეღწევადობის გამო ჰიპოკამპის სტრუქტურის დაცვა არ აღინიშნა.
შესრულებულია რუსთაველის ფონდის გრანტის FR/617/7-270/13 ფარგლებში.

ორექსინის გავლენა ჰიპოკამპის CA1/CA3 ველში სინაფსურ გაადვილებაზე საკონტროლო და კაინის მჟავას -
ეპილეფსიის ცხოველურ მოდელებში

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ეპილეფსია ერთ-ერთ ყველაზე ფართოდ
გავრცელებულ ქრონიკულ ნევროლოგიურ დაავადებად არის მიჩნეული. ეპილეფსიური გულყრები
ნეირონთა არანორმალური სინქრონული განმუხტვების შედეგია. კაინის მჟავა - ამაგზნებელი ნოიროტოქსინი
- დღეისათვის ყველაზე ხშირად გამოიყენება ეპილეფსიის ცხოველური მოდელის შესაქმნელად. კაინატ-
გლუტამატური რეცეპტორები დიდი რაოდენობით არის წარმოდგენილი ჰიპოკამპის CA3 ველში, რაც თავის
ტვინის ამ უბანს ყველაზე კარგ სამიზნედ ხდის კაინის მჟავისთვის, ასევე ჰიპოკამპს აქვს ყველაზე დაბალი
კრუნჩხვების გამოწვევის ზღურბლი მთელ თავის ტვინში. ორექსინერგული ნეირონები, რომელთა ექსპრესია
აღნიშნულია ლატერალურ ჰიპოთალამუსში, იძლევა პროექციებს მთელს თავის ტვინში და მნიშვნელოვან
როლს ასრულებს ნორმალურ თუ პათოფიზიოლოგიურ პროცესებში. კარგადაა ცნობილი ორექსინერგული
სისტემის როლი ჰიპოკამპში მიმდინარე პლასტიკურ პროცესებში, თუმცა აზრთა სხვადასხვაობაა მისი
მონაწილეობის შესახებ ეპილეფსიის პათოგენეზში. მოცემული ექსპერიმენტის მიზანი იყო შეგვესწავლა
ორექსინის ეფექტები ჰიპოკამპის CA1/CA3 ველებში ინტრაჰიპოკამპური ელექტრული სტიმულაციით
გამოწვეულ ნეირონულ აქტივობასა და სინაფსურ გაადვილებაზე საკონტროლო და კაინის მჟავას ეპილეფსიის
მოდელებში. ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ -კაინის მჟავას ეპილეფსიის მოდელში ინტრაჰიპოკამპური
გაღიზიანებით გამოწვეული ერთხელობრივი განმუხტვების ამპლიტუდური მაჩვენებლები იზრდება
ჰიპოკამპის CA1/CA3 ველებში, თუმცა სტატისტიკურად სარწმუნო შემცირება აღინიშნა CA1-ში. CA1 ველში
ორექსინი-A ორექსინ1 რეცეპტორების აქტივაციის გზით, ზრდის გამოწვეული პასუხების ამპლიტუდას და
იწვევს წყვილადი გაადვილების პოტენცირებას. ორექსინის ეფექტები განსხვავებული იყო საკონტროლო და
ეპილეფსიის მოდელში. საკონტროლო ვირთაგვებში ორექსინი CA1-ში იწვევდა ზრდას, CA3 -ში შემცირებას,
მაშინ როდესაც ეპილეფსიის მოდელში არ ცვლიდა აპლიკაციამდე სურათს. წყვილადი გაადვილების ტესტმა
აჩვენა, რომ კაინის მჟავათი გამოწვეული ცვლილებები პოსტსინაფსური ლოკალიზაციისაა და ორექსინის
ეფექტები საკონტროლო ანუ ნორმაში და ეპილეფსიის პათოგენეზში ამ პათოლოგიით განპირობებული
ცვლილებების გამო განსხვავებულია.

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
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1 მაგდა ალანია სეროტონინი უხერხემლოთა
სხვადასხვა ჯგუფების კვებითი
ქცევის მაკონტროლებელი
ნეირონულ ანსამბლებში

2018 წლის 23-25 ოქტომბერი, რუსეთის
მეცნიერებათა აკადემიის ნ.კ.კოლცოვის სახელობის
განვითარების ბიოლოგიის ინსტიტუტი (რუსეთის
ფედერაცია, ქ. მოსკოვი). აკადემიკოს ტ.მ.
ტურპაევის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია
საერთაშორისო ჩართულობით “სასიგნალო
სისტემების ფიზიოლოგია და ბიოქიმია”

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი,
ბიომრავალფეროვნების მიმართულება

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი
პროფ. არნოლდ გეგეჭკორი

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა
1. პროფ. არნოლდ გეგეჭკორი
2. ასისტ. პროფესორი- ზელიმხან კერესელძე
3. უფრ. ლაბორანტი - მაია ჩუბინიძე
4. ლაბორანტი - ქეთევან ოდიკაძე
5. მოწვეული პედაგოგი - ნანა ბარნაველი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

1.

აზიური ფაროსანას (Halyomorpha
halys) ბიოლოგია და რისკის
შეფასება დასავლეთ
საქართველოს აგრარულ
კულტურებში: მონიტორინგისა
და ალტერნატიული
მენეჯმენტის სხვადასხვა
საშუალების ანალიზი

2018 წლის 16 ნოემბერი,
2021 წლის 16 ნოემბერი

პოზიცია - მკვლევარი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. როგორც ცნობილია, 2016 წლიდან დასავლეთ საქართველოში ინტროდუქციის გზით გავრცელდა აზიური
ფაროსანა (Halyomorpha halys). მწერის ეს სახეობა ბუნებრივად გავრცელებულია აღმოსაველთ აზიაში. აქედან
ხელოვნურად შეტანილ იქნა აშშ-ი, ხოლო ამ ქვეყნიდან ბუნებრივად თუ ადამიანის გზით განსახლდა
სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში. დასავლეთ საქართველოში ეკოლოგიური პირობები
ახლოს არის აღმოსავლეთ აზიასთან, ამიტომ მავნე მწერის პოპულაციის ანუ დემოგრაფიული მაჩვენებელი
რეგიონში ძალიან მაღალ დონეს აღწევს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ აზიური ფაროსანა პოლიფაგი
მწერია და აზიანებს 300-ზე მეტ ველურ და კულტურულ მცენარეებს. შესაბამისად, მავნებელმა დიდი
პრობლემა შეუქმნა ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკას, განსაკუთრებით მეთხილეობას. შესატყვისად,
აშშ-ს, კეერძოდ, USAD-ის ეგიდით ხორცილედება პროექტი აზიური კუსებურას წინააღმდეგ კონტროლის
სხვადასხვა მეთოდების. ამ პროექტში აქტიურად არიან ჩართულები საქარელოს სხვადასხვა
დაწესებულებები. სამი წლის განმავლობაში გათვალისწინებულია მავნებლის ბიოეკოლოგიის შემდგომი
შესწავალ და მის წინააღმდეგ კონტროლის დამატებით ღონისძიებების დასახვა.
2.
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2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები
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№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
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5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 Gegechkori A.M. Biomes of the Caucasus:
comprehensive review

Nova Science
Publishers”, Inc.

USA., (Agreement,
2018) (in press)

465 pp.
2019

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

მონოგრაფიაში კავკასიის ორგანული სამყაროს თაობაზე პირველი ინტერდისციპლინური ნაშრომი
გამოქვეყნდა დაახლოებით 100 წლის წინათ, ცნობილი მეცნიერის გუსტავ რადეს მიერ. აშშ-ში გამოსაცემი
ჩემი მონოგრაფია წარმაოდგენს მეორე ასეთ შემთხვევას გ. რადეს შემდეგ. ცხადია, უკანასკნელი 100 წლის
განმავლობაში კავკასიის ბუნებამ (ფლორა-ფაუნა) ძირითადად ადამიანის ანუ ანთროპოგენური
ზემოქმედებთ განიცადა ძირეული ცვლილება. მსგავსი პროცესი არ შეეხო მხოლოდ დიდი კავაკსიონის
სამანქანო გზებით მიუდგომელ მაღალმთიან რეგიონებს. მონოგრაფია ინტერდისციპლინური კუთხით
ასახავს კავკასიის რეგიონის (440 000 კვადრატული კილომეტრი) ორგანული სამყაროს როაბას, მისი
გეოგრაფიული ზონების ანუ ბიოლოგიის ენაზე ბიომების რაობას. გაკეთებულია ცალკეული ბიომის
ფლორა-ფაუნის დეტალური ანალიზი და რაც მთავარია, ახსნილია მოცემულ ბიომთა ცოცხალი
ორგანიზმების, განსაკუთრებით ენდემებისა და ენდემებისა-რელიქტების რაობა თანამედროვე პირობებში.
მონოგრაფიაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა რა სხვადასხვა იშვიათ სახეობებს, ცხოველთა და
მცენარეთა ასეთი საკვანძო სახეობები დაწვრილებით არის აღწერილი ქოროლოგიის სიმაღლებრივი
სარტყლიანობის და ზოგადად პალეონტოლოგიის გათვალისწინებითაც.
ნათქვამი ეხება კავკასიის უდაბნოებსა დ ნახევრად უდაბნოებს, არიდულ ნათელ ტყეებს, სტეპებს, მთის
ქსეროფიტებს, ფართოფოთლოვან ზაფხულმწვანე ტყეებს, ტაიგის ტიპის წიწვოვან ტყეებს, სუბალპურ და
ალპურ სარტყლებს და მათ შორის გარდამავალ ეკოტონებს. პირველად არის მოცემული სრულყოფილი
დიფერენციაცია კავკასიის უდაბნოების, კერძოდ, გრუნტის თავისებურებების მიხედვით. მონოგრაფიაში
აქცენტი არის გაკეთებული ასევე დღევანდელ ბიომებზე ანთროპოგენული დატვირთვის თაობაზე, კერძოდ,
მომთაბარე მეცცოველეობის ზეგავლენაზზე, როგორც მაღალმთიან ჰაბიტატებში, ისე ზამთრის საძოვრებზე;
პირიქით; ცალკე განიხილება მომთაბარე მეფუტკრეობის საკითხი, როგორც მაღალმთიანეთში ყვავილოვან
მცენარეთა დამატებით დამტვერვის საშუალება. ყველა თავს ახლავს შემაჯამებელი დასკვნები და დაბოლოს,
ზოგადი ხასიათის დასკვნა. ეს უკანასკნელი მოიცავს გარდა ზემოთ ნახსენები საკთხებისა კავკასიის
ორგანული სამყაროს ევოლუციური ტენდენციების ფორმირებისა და ეკოლოგიის საკითხებს.
წიგნი უხვად არის ილუსტრირებული (200-ზე მეტი ფოტო). ეს საილუსტრაციო მასალა ასახავს ცალკეულ
ლანდშაფტურ ერთეულებს, მათში გამოყოფილ ჰაბიტატებს, ამ უკანასკნელში წარმოდგენილ მცენარეთა და
ცხოველთა უნიკალურ სახეობებს. ეს ფერადი ილუსტრაციები, რიგ შემთხვევაში პირველად არის
გადაღებული ავტორის მიერ და ამდენად ფრიად ამდიდრებს მონოგრაფიას ვიზუალურადაც.
მონოგრაფიას ახლავს ტოტალური ნუსხა ლათინური ტერმინებისა და წიგნში გამოყენებული კავკასიელი და
უცხოელი ავტორების ნაშრომები, რომელბიც გატანილია ნაშრომის ბოლოს როგორც დამოუკიდებელი
ნუსხა.

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
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2
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური, დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება
და

ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 Gegechkori
A. M.

Patterns of dwarfing of European
yew (Taxus baccata) at the

subalpine treeline ecotone with
limestone ground in the Greater

Caucasus (Georgia, the Caucasus)
https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S1512188718300836

Annals of
Agrarian

Science. V.
16, Issue 2,

Elsevier,
June 2018,

Pp.170-176.

2 Gegechkori
A. M.

Insular distribution patterns in the
Goravan Sands (Armenia)
exemplyfied by the Calligonum-
feeding psyllids (Hemiptera:
Psylloidea). Turkish

Journal of
Zoology

(TÜBİTAK)

2019.
Manuscripts
Requiring
Revision

After
Reviews;
34pp. (in

press).

5

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ევროპული უთხოვრის (Taxus baccata L.) გავრცელებისა და გარემოსთან შეგუების თავისებურებები
დიდი კავკასიონის (საქართველო) სუბალპურ სარტყელში
უთხოვარი მეზოზოურ-კაინოზოური ერების თავშესაყრის რელიქტური მცენარეა. ოლიგოცენამდე იგი
ფართოდ იყო გავრცელებული ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში, მაგრამ შუა პლიოცენიდან გლობალური
აცივების შედეგად, ტენისა და ჩრდილის მოყვარული ეს ძვირფასი ხემცენარე თავისი ფართო არეალის
მეტწილ ადგილებში გადაშენდა, ანდა თითო-ოროლა ინდივიდის სახით გადარჩა ტენის მოყვარულ
ფართო ფოთლოვან ტყეებში, ხოლო კოლხეთის მსგავს ოკეანური კლიმატის მქონე რეგიონებში
წარმოდგენილია საკმაოდ მჭიდრო პოპულაციის სახით, სადაც უკავია ტყის ზედა იარუსის მეორე
სართული. მსგავსი მჭიდრო პოპულაციები ცნობილია შავი ზვისპირა რაიონებში, კერძოდ, ქალაქ
სოჭის მიდამოებში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს, მდინარე ბაწარას ხეობაში. დღემდე ნაკლებად
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შესწავლილი იყო მისი სიმაღლებრივი გავრცელება საქართველოს მთიანეთში. უკანასკნელი 10 წლის
განმავლობაში დიდი კავკასიონის კირქვიანი მასივების შესწავლისას ჩვენი მიზანი იყო დაგვედგინა
უთხოვრის სიმაღლებრივი გავრცელების უკანასკნელი საზღვარი. სწორედ ეს გარემოება არ იყო
დღემდე ცნობილი სამეცნიერო ლიტერატურიდან გლობალური მასშტაბით. ჩვენს მიერ მოპოვეული
მასალებით უთხოვარი აღწევს ზღვის დონიდან 2100 მეტრს (სამეგრელო, ოხაჩქუეს მასივი). აქაურ
დეკიანებში გამოვლენილ იქნა ცალკეული ინდივიდი უთხოვრისა. აღნიშნული სიმაღლე
რეკორდულია კავკასიისთვის და ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელი ჩრდილოეთ ნახევარსფეროსთვის.
განსაკუთრებით საინტერესოა მაღალმთიანეთში უთხოვრის ბიოლოგიის ზოგიერთი თავისებურება,
კერძოდ, გამრავლება. დავადგინეთ, რომ უთხოვარი თესლით მრავლდება 1700-1800 მეტრამდე ზ.დ.
მაგრამ, უფრო ზემოთ უთხოვარი იცვლის ფორმას, ზომას და გამრავლების სტრატეგიას. სახელდობრ,
ზ.დ.-დან 1900 მეტრზე (ლეჩხუმი, ხვამლის მასივზე) ჩვენს მიერ აღოჩენილი უთხოვრის სიმღლე არ
აღემატება 4-5 მეტრს. მაგრამ არ იზრდება ტანბრეცილი ინდივიდების სახით, რაც განსაკთრებით
საყურადღებოა აქ იგი მრავლდება ვეგეტატიური გზით. ხვამლის, როგორც ჩანს ერთი ინდივიდიდან
ვეგეტატიურად გამრავლებადი უთხოვარი განსაკუთრებული წესით ,,იქცევა“, ქმნის რა ძალიან
დაბალი სიმაღლის მჭდრო ბუჩქნარს. უთხოვარი, როგორც ითქვა, ჩრდილის მოყვარული მცენარეა,
ამგვარად, ტყეს მოკლებულ სუბალპებში იგი ჩრდილს იგი თავს ვერ შეაფარებდა. ჩვენი
გამოკვლევებით ოკაჩქუეს ერთეული უთხოვარი 1,5მ იზრდება რა დეკიანებში სათანადო ჩრდილის
კომპესაციას ღებულობს სწორედ ფრიად კომპაქტური დეკიანის ბუჩქანრიდან, ხოლო ხვამლის
პირობებში დეკიანის მსგვსს ბუჩქნარსა და სათანადო ტენს თვითონვე ქმნის. ნათქვამი უთხოვრის
მაღალ მთაში ეკოლოგიური შეგუების მთავარი სტრატეგიაა, რაც პირველად ჩვენს მიერ იქნა
დადგენილი

2. გორავანის ქვიშნარის (სომხეთი) ინსულარული გავრცელების თავისებურებები ჯუზღუნზე
(ცალიგონუს) მკვებავი ფსილოდეას (Hemiptera: Psylloidea) მაგალითზე
ქვიშნარ უდაბნოებში მობინადრე ორგანიზმებს ფსამოფილებს უწოდებენ. ქვიშნარ უდაბნოებთან
მცენარეთა და ცხოველთა შეგუება ადაპტაციის განსაკუთრებულ ხერხს მოითხოვს. ფრიად
საინტერესოა ადგილობრივი ფაუნა, რომლის ერთ ჯგუფს ფსილოდეას სახით როგორც კავკასიაში, ისე
შუა აზიაში ვსწავლობდით წლების განმავლობაში. სხვა, მეზობელი რეგიონებიდან დამუშავებულია
სათანადო ლიტერატურა. ამგვარად, ჯუზღუნზე მობინადრე ვიწრო ოლიგოფაგები - ფსილოდეას სხით
გაანალიზებულია აფრიკის კონტინენტიდან ვიდრე ჩინეთ-მონღოლეთის ჩათვლით უდაბნოთა ამ
ვეებერთელა სარტყლის მიხედვით. დადგენილია ამ სარტყელში ცალკეულ რეგიონთა ამ ქვეყნების
ფსილიდოფაუნის ტაქსონომიური სტრუქტურა ამ ფაუნის სახეობების ჩათვლით. უმდიდრესია შუა
აზიის (თურანის) ფაუნა სამი გვარითა და 20-ზე მეტი სახეობით. ჯუზღუნის სპეციფიკური
ფსილიდოფაუნის სამი გვარი ამ ვეებერთელა ტერიტორიაზე სულ სამ ქვეყანაში არის აღნიშნული: შუა
აზია, ისრაელი და კავაკსია. კავკასიაში ჩვენი გამოკვლევებით სრულიად უნიკალურ სურათს
წავაწყდით, როდესაც სომხეთის 300 კვადრატულ მეტრზე გორავანის ქვიშნარ უდაბნოში ადგილობრივ
ჯუზღუნზე (Calligonum polligonoides) ჩვენს მიერ აღმოჩენილ იქნა ამ სპეციფიკური მწერების სამივე
გვარი ხუთი სახეობით. ამ მაჩვნებლებით იგი ჯობნის თვით ირანის, ჩინეთის, მონღოლეთის შესატყვის
უდაბნოების ფაუნას. ამგვარად, მსგავს სხვა ქვიშნარი უდაბნოებისაგან მნიშვნელოვნად იზოლირებულ
გორავანის ქვიშნარი და მისი ფლორა-ფაუნა, უწინარესად ფსილიდოფაუნა უნდა მივიჩნიოთ
რელიქტურ რეფუგიუმად, სადაც კალიგონუსის ფაუნა სამივე გვარით არის წარმოდგენილი. ნაშრომში
სათანადო ვრცელი ცხრილის სახთ აფრიკა-ცენტრალური აზიისა და სხვა ქვეყნების ჯუზღუნის
ფსილიდოფაუნა შედარებითი ანალიზისათვის დაწვრილებით არის წარმოდგენილი
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 არნოლდ გეგეჭკორი კავკასიის უდაბნოების

ფსილიდოფაუნა (Hemiptera,

Psylloidea): ტაქსონომიური
შემადგენლობა და
რეფუგიული ცენტრები

ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი; მეექვსე
ყოველწლიური
საფაკულტეტო სამეცნიერო
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებში, XI კორპუსი,

2018. 12-15 თებერვალი,

თბილისი, საქართველო,

conference.ens-
2018.tsu.ge/lecture/view/1035

3 Gegechkori, A.M. Biodiversity of Georgia (the
Caucasus) and problems of
invasive species on the example
of stink bug – Halyomorpha
halys (Insecta: Hemiptera:
Pentatomidae).

International Scientific
Workshop BMSB
(Halyomorpha halys) – Global
Challenge International
Experience for the Best
Solutions. The event is
sponsored and organized by
USAID/REAP and TRECE Inc
(USA); Plenary talk, Tbilisi,
Georgia, 8 March. 2018.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 Gegechkori, A.M. Land use change and

environment on the example of
the Greater Caucasus (Georgia),
and its causal side.

XI International Geographical
Union (IGU) Commission
Seminar 29th Biennial
Conference of North East India
Geographical Society (NEIGS).
Guwahati, India. 8-10 February.
2018.
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2. Gegechkori, A.M. Non-wood forest products in the
Caucasus and patterns of
genetic erosion of forests rare
flora after breakup of the USSR.

2nd World Congress & Expo on
Biotechnology and
Bioengineering. Dubai, UAE,
25-27 June. 2018.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

 2018 წელს ბიომრავალფეროვნების კათედრაზე მომზადებული და დაცული
საბაკალავრ და სამაგისტრო ნაშრომთა სია.

ბიოლოგიის დეპარტამენტი
1. ხელმძღვანელი - არნოლდ გეგეჭკორი
სტუდენტი - თამარ ნოზაძე
თემის დასახელება: უკიდურეს აღმოსავლეთ საქართველოს არიდული რაიონების
მცენარეთა სავეგეტაციო ორგანოებზე გალწარმომქმნელი ზოგიერთი უხერხემლო
ცხოველი
Gall-inducing some invertebrate animals threating on host green parts in arid regions of extreme
eastern part of Georgia
2. ხელმძღვანელი - არნოლდ გეგეჭკორი
სტუდენტი - მარიამ ბედუკაძე
თემის დასახელება: უკიდურეს აღმოსავლეთ საქართველოს არიდული რაიონების
სწორფრთიანები (Insecta: Orthoptera) დავით გარეჯას ღრმულის ეკოტონთა მაგალითზე
Orthoptera insects (Insecta: Orthoptera) of extreme eastern part of Georgia on the example of
ecotones of the David Gareja Hollow
ხელმძღვანელი - შამილ შეთეკაური
მაგისტრანტი - ანა ქვლივიძე
თემის დასახელება: დავით გარეჯის მონასტრის მიდამოების ფლორა და
მცენარეულობის მრავალფეროვნება და კონსერვაცია
Diversity of flora and vegetation environs of Gareji monastery and its conservation
2. ხელმძღვანელი - შამილ შეთეკაური
სტუდენტი - ენდი მახარაშვილი
თემის დასახელება: მცხეთის არიდული ტყეები და მისი ფლორისტული
მრავალფეროვნება
Arid forests of Mtskheta and its floristic diversity
3. ხელმძღვანელი - შამილ შეთეკაური
სტუდენტი - მარიამ თარიმანიშვილი
თემის დასახელება: ბაკურიანი-ცხრაწყაროს მიდამოების ოჯახ ტუჩოსანთა (Lamiaceae)
სისტემატიკურ-გეოგრაფიული ანალიზი
Systematic-geograpical analysis of Fam. Labiatae (Lamiaceae) in Bakuriani-Tskhratskaro Area

 2018 წელს განხორციელდა სამეცნიერო ექსპედიცია, საქართველოს სხვადასხხვა
ლანდშაფტურ ერთეულში კათედრაზე არსებული სამეცნიერო თემატიკის
შესასრულებლად.
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, ბიოქიმიის კათედრა

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
ბიოქიმიის კათედრის აკადემიური პერსონალი:
1. ნანა კოშორიძე - ბ.მ.დ. პროფესორი, კათედრის გამგე
2.ელენე დავითაშვილი - ბ.მ.დ., ასოცირებული პროფესორი
3. ქეთევან მენაბდე - ბიოლოგიის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი
4. გიორგი ბურჯანაძე - ბიოლოგიის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი
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№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
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№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

Atanelov N.,
Arutinashvili N.,
Burjanadze G.,

Kuprava G.,
Koshoridze N.

Isolation of
flavinoid

exctractfrom
georgian citrus

sinensis peel and
its antioxidative

properties

Geordian
medical news,

283,10

162-167

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 George
Burjanadze,

Mariam
Shengelia,

Natalia
Dachanidze,

Mariam
Mikadze,
Ketevan

Menabde, Nana
Koshoridze

Creatine–
facilitated

protection of
stress caused by

disrupted
circadian rhythm

Biological
Rhythm

Research,  49,1

Taylor & Francis 61-75

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
შესწავლილია კრეატინის პროტექტორული გავლენა დღე-ღამური ციკლის

ხანგრძლივი დარღვევით გამოწვეულ ცვლილებებზე თეთრი ვირთაგვას ჰიპოკამპის
უჯრედებში. ნანახია, რომ ვირთაგვას ორგანიზმში 140მგ/კგ კრეატინის 30-დღიანი
ყოველდღიური შეყვანა აუმჯობესებს დღე-ღამური რიტმის დარღვევით გამოწვეული
სტრესის შედეგად გაუარესებულ როგორც ფიზიოლოგიურ მახასიათებლებს, ასევე ზოგიერთ
ბიოქიმიურ მაჩვენებელსაც. კერძოდ, ადგილი აქვს სტრესის შედეგად გაზრდილი აზოტის
ჟანგის, H2O2 და Ca2+-ის იონის რაოდენობრივ შემცირებას. ამის პარალელურად, აღინიშნება
დაქვეითებული ანტიოქსიდანტური სისტემის ფერმენტების, კერძოდ სოდ-ისა და
კატალაზას აქტივობის მატებაც. მიღებული შედეგების გათვალისწინებით, გამოთქმულია
ვარაუდი, რომ კრეატინის შეყვანისას სტრესირებული ვირთაგების ჰიპოკამპის უჯრედებში
ანტიოქსიდანტური ფერმენტების აქტივობის მატების მიზეზი შესაძლებელია იყოს მისი
მონაწილეობით უჯრედის ენერგეტიკული მეტაბოლიზმისა და ზოგიერთი უჯრედშიდა
სასიგნალო გზების გააქტივება, რასაც მოსდევს სინთეზური რეაქციების, მათ შორის
ანტიოქსიდანტური ფერმენტების რაოდენობის მატებაც. სავარაუდოა, რომ ეს პროცესი
განპირობებულია კრეატინის ზემოქმედებით NMDA-რეცეპტორზე, რაც იწვევს სტრესის
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პირობებში უჯრედში გაზრდილი Ca2+-ის რაოდენობის დაქვეითება და ასევე ამ იონის
სიჭარბით გამოწვეული ციტოტოქსიკური ეფექტის განეიტრალებას, რაც თავის მხრივ,
ვლინდება სხვადასხვა პროცესების, მათ შორის ფერმენტების სინთეზისა და შესაბამისად,
მათი რაოდენობის მატებით.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 G Burjanadze, N

Dachanidze, K Menabde, M
Chachua, M Koshoridze,

Stress related changes in
Na+/K+-ATPase activity
and way of action of
creatine

FEBS OPEN BIO 8, 363-
363

ჩეხეთი, ქ. პრაღა, 22-26
ივლისი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, გენეტიკის
კათედრა.

* სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: პროფესორი თეიმურაზ ლეჟავა
 სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:

 თეიმურაზ ლეჟავა - კათედრის გამგე, სრული პროფესორი, ბმდ;
 თინათინ ჯოხაძე - ასოცირებული პროფესორი, ბმდ.
 მაია გაიოზიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი, ბდ.
 ნიკოლოზ ბარათაშვილი - ლაბორატორიის გამგე, ბდ.
 თამარ ბუაძე,  ლაბორანტი, ბდ;
 მარინე მენაბდე, ლაბორანტი, ბდ;
 თამარ სიგუა, ლაბორანტი, დოქტორანტი.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

ქართულ პოპულაციაში
გლუტათიონ S-ტრანსფერაზას
M1 და T1 გენების
პოლიმორფიზმის კავშირის
დადგენა ტუბერკულოზის
საწინააღმდეგო მედიკამენტებით
გამოწვეულ
ჰეპატოტოქსიკურობასთან/DI-
2016-39.

1. ფუნდამენტური მედიცინა
(ადამიანის გენეტიკა)
2. სამედიცინო ბიოტექნოლოგია
(დნმ-ის, ცილებისა და ფერმენტების
იდენტიფიცირების პროცესში
ჩართული ტექნოლოგიები და მათი

17/11/2016-17/11/2019

ალექსანდრე ლეჟავა-სამეცნიერო
ხელმძღვანელი
თამარ ბუაძე-პროექტის
ხელმძღვანელი
თეიმურაზ ლეჟავა-
კოორდინატორი
თინათინ ჯოხაძე-ძირითადი
პერსონალი
მაია გაიოზიშვილი-ძირითადი
პერსონალი
თამარ სიგუა-ძირითადი
პერსონალი
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ზემოქმედება დაავადების
გამოვლინებაზე, ჯანმრთელობასა
და კეთილდღეობაზე, გენური
დიაგნოსტიკა და თერაპიული
ინტერვენცია (ფარმაკოგენეტიკა,
გენური თერაპია);
3. ჯანმრთელობის მეცნიერებანი
(ინფექციური დაავადებები)

საგრანტო პროექტის მეორე საანგარიშო პერიოდის (17/11/2017-17/11/2018) პირველ ეტაპზე
გათვალისწინებული იყო აღმოსავლეთ საქართველოს პოპულაციის ინდივიდებში (50 ინდივიდი)
გლუტათიონ S–ტრანსფერაზას (GST) გენების (GSTT1 და GSTM1) პოლიმორფიზმის სიხშირის დადგენა დნმ-
ის იზოთერმული ამპლიფიკაციის მეთოდით, ინსტრუმენტ Ese-Quant Tube scanner-ის გამოყენებით.

აღნიშნული ამოცანის შესრულების მიზნით, მოხდა საკვლევ ინდივიდებთან გასაუბრება და მათგან
ინფორმირებული თანხმობის მიღება. საკვლევი მასალის შეგროვება (ნიმუშების აღება) და გლუტათიონ S–
ტრანსფერაზას (GST) გენების პოლიმორფიზმის განსაზღვრა.

გლუტათიონ S–ტრანსფერაზა (GST) ასრულებს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან როლს მრავალი
ხელოვნურად წარმოებული ნაერთის, მათ შორის წამლების (ანტისიმსივნური პრეპარატების ჩათვლით) II
ფაზის ბიოტრანსფორმაციასა და დეტოქსიკაციაში. ადამიანის ციტოზოლის GST-ები არიან
პოლიმორფულები და ახასიათებთ ეთნო-დამოკიდებულება, დაკავშირებული სხვადასხვა სახის
დაავადებასთან.

GSTT1 და GSTM1 ნულოვანი ფენოტიპების ფართო პოპულაციური ვარიაბელობა მრავალი ფაქტორის
ურთიერთქმედების შედეგია, როგორიცაა: თითოეული პოპულაციის განვითარების განსხვავებული
ისტორია, ცხოვრების წესით განპირობებული გადარჩევა, ტოქსინებისადმი განსხვავებული მგრძნობელობა
და განწყობა გარკვეული დაავადებების მიმართ.
კვლევებში გამოიყენებოდა შემდეგი პრაიმერები:
GSTM1 ველური ტიპის ალელის პრაიმერების ნაკრები

GSTT1 ველური ტიპის ალელის პრაიმერების ნაკრები

რეაქციის ნარევი შეიცავდა 2,9 µM FP და 2,9 µM TP,  1.5 µM BP, 0.36 µM OP1 და 0.36 µM OP2 პრაიმერებს; 1.4
mM dNTP- ებს, 5% დიმეთილსულფოქსიდს, 20 mM Tris-HCl (pH 8.0), 10 mM KCl, 10 mM (NH4)2SO4, 8 mM
MgSO4, 0.1% Tween 20, 1/100,000 განზავების SYBR Green I, 6 ერთეულ Bst დნმ-პოლიმერაზას და სისხლის
სპეციალურად მომზადებულ ნიმუშს.
რეაქციის ხარისხის კონტროლისათვის გამოიყენებოდა ეპიდერმული ზრდის ფაქტორის რეცეპტორის
SmartAmp-2 კიტი, რომლის პრაიმერებიც იყო შემდეგი:
TP - 5’-CACCGCAGCATGTTCCGCACCCAGCAGTTTG-3’
FP – 5’-CACCTTCACCCTCAGAAGGTGACCTGGCAGCCAGGAACG-3’
BP – 5’-ACAGATTTTGGGCT-3’
OP1 - 5’-GACCGTCGCTTGGTGCAC-3’
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OP2 - 5’-CCTCCTTCTGCATGGTAT-3’
აღმოსავლეთ საქართველოს პოპულაციის ინდივიდებში (50 ინდივიდი) GST გენების პოლიმორფიზმის

(GSTT1 და GSTM1) შესწავლისას, ინდივიდთა 74%-ში გამოვლინდა GSTT1 და GSTM1 დადებითი გენოტიპები,
ხოლო 26%-ში აღინიშნა ამ გენების (GSTT1 და GSTM1) ერთ-ერთი ნულოვანი ვარიანტი. აქედან, GSTT1(-)
დაფიქსირდა ინდივიდთა 24%-ში, ხოლო GSTM1 (-) ინდივიდთა 2%-ს აღმოაჩნდა. ასევე აღსანიშნავია რომ
არცერთ ინდივიდში არ იყო დაფიქსირებული ორმაგი ნულოვანი ვარიანტი (GSTT1(-), GST1(-)).

მოცემული საანგარიშო პერიოდის მეორე ეტაპზე მოხდა დასავლეთ საქართველოს პოპულაციის
ინდივიდებში (50 ინდივიდი) გლუტათიონ S–ტრანსფერაზას (GST) გენების (GSTT1 და GSTM1)
პოლიმორფიზმის სიხშირის დადგენა იგივე მეთოდით. დასავლეთ საქართველოს პოპულაციის
ინდივიდებში (50 ინდივიდი) GST გენების პოლიმორფიზმის (GSTT1 და GSTM1) შესწავლისას, ინდივიდთა
84%-ში გამოვლინდა GSTT1 და GSTM1 დადებითი გენოტიპები, შემთხვევათა 10%-ში დაფიქსირდა GSTT1(-
) გენის ნულოვანი ვარიანტი. GSTM1(-) გენის ნულოვანი ვარიანტი საერთოდ არ დაფიქსირებულა. ასევე
აღსანიშნავია, რომ ორმაგი ნულოვანი ვარიანტი (GSTT1(-), GST1(-) დაფიქსირდა შემთხვევათა 6%-ში.

მეორე საანგარიშო პერიოდის მესამე ეტაპზე დაგეგმილი იყო ფილტვის ტუბერკულოზით
დაავადებულთა ლიმფოციტურ კულტურებში გენომის არასტაბილურობის განსაზღვრა. გენომის
სტაბილურობის დონის ერთ-ერთ ინდიკატორად ჩვენს მიერ გამოყენებული იყო ქრომოსომათა
სტრუქტურული და რაოდენობრივი დარღვევების მაჩვენებელი და მისი ცვალებადობა. როგორც შედეგების
ანალიზით გაირკვა, ტუბერკულოზით დაავადებულ ყველა ინდივიდში გამოვლინდა ქრომოსომათა
სტრუქტურული დარღვევების მაღალი დონე - აბერაციების შემცველ უჯრედთა ინდივიდუალური
მაჩვენებელი დაავადებულებში სტატისტიკურად სარწმუნოდ აღემატებოდა ანალოგიურ მაჩვენებელს
ჯანმრთელ ინდივიდთა საკონტროლო ჯგუფისათვის. აბერანტულ უჯრედთა საშუალო ჯამური
მაჩვენებელი პაციენტებისათვის უტოლდებოდა 6.6±1,1%-ს და საკონტროლო ჯგუფისათვის - 1.7±0.5%.
ქრომოსომათა სტრუქტურული დარღვევების სპექტრი ძირითადად წარმოდგენილი იყო ერთეული და
წყვილი ფრაგმენტების ან მიკროფრაგმენტების სახით.

ქრომოსომათა აბერაციების ანალიზის პარალელურად ხდებოდა იმ უჯრედთა აღრიცხვა, რომლებიც
შეიცავდნენ ქრომოსომებს ცენტრომეროს ნაადრევი დაცილებით (ცნდ). ცენტრომეროს ნაადრევი დაცილების
ფენომენმა, რომელიც მეტაფაზის სტადიაზე ვლინდება, შეიძლბა განაპირობოს მიტოზში ქრომატიდთა
არათანაბარი სეგრეგაცია და ქრომოსომათა რაოდენობრივი დარღვევების - ანეუპლოიდიის მიზეზად იქცეს.
ტუბერკულოზით დაავადებული ყველა პაციენტის ინტაქტური კულტურებისათვის დაფიქსირდა ცნდ-ს
შემცველ უჯრედთა სარწმუნოდ მაღალი სიხშირე (საშუალო ჯამური მაჩვენებელი დაავადებულებისათვის
შეადგენდა 4.6±0.9%-ს; კონტროლში - 0.3±0.2%). ამ ფონზე, მოულოდნელი აღმოჩნდა ქრომოსომათა
რაოდენობრივი დარღვევების - ანეუპლოიდიის ანალიზის შედეგები. დაავადებულთა ინტაქტურ
კულტურებში მკურნალობამდე ქრომოსომათა ანეუპლოიდური რაოდენობის შემცველ უჯრედთა
პროცენტულმა შემცველობამ საკონტროლო მაჩვენებელთან შედარებით, კლების ტენდენცია გამოავლინა
(ჯამური საშუალო მაჩვენებელი დაავადებულებისათვის - 4.0±1.9; საკონტროლო ჯგუფში - 6.0±0.9).

შედეგებიდან გამომდინარე, ტუბერკულოზით დაავადებულ ინდივიდთა უჯრედები ქრომოსომათა
სტრუქტურული დარღვევებისა და სომატური რეკომბინაციის მაღალი დონით ხასიათდებიან, რაც გენომის
მოდიფიკაციური ცვალებადობით არის განპირობებული.

2.2.
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№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 თეიმურაზ ლეჟავა ადამიანის გენეტიკა
სამედიცინო გენეტიკის

საფუძვლებით
ISBN 978-9941-13-469-8

თბილისი,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა

537

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 Teimuraz Lezhava,
Tamar Buadze,
Tinatin Jokhadze,
Jamlet
Monaselidze, Maia
Gaiozishvili,
Ketevan Rubanovi,
Nana Kiria

Normalization of
Epigenetic Change in the
Genome by Peptid
Bioregulator (Ala– Glu–
Asp–Gly) in Pulmonary
Tuberculosis.

 DOI:
 10.1007/s10989-018-

9699-4
 ISSN: 1573-3149

(Print) 1573-3904
(Online)

International
Journal of Peptide
Research and
Therapeutics.

Springer Media 9
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2 Monaselidze J.,
Lezhava T.,
Gorgoshidze M.,
Jokhadze T., Sharia
S., Kiladze M.,
Lomidze E.

DSC as a Tool for
Measuring the
thermodynamic Stability
of Total Chromatin in
Ductal Carcinoma
lymphocytes.

ISSN 978-1-53613-335-6

Scanning
Calorymetry:
Basics and
Applications.

Food Science
and technology.
Nova.

26

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 თ.ჯოხაძე, თ.ბუაძე,

ნ.ბარათაშვილი
გენომის ზოგიერთი
ეპიგენეტიკური პარამეტრის
ცვალებადობის შესწავლა
მემკვიდრული
წინასწარგანწყობის
დაავადებების დროს

მე-6 ყოველწლიური
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში. იანვარი, 2018,
თსუ, თბილისი.

2 თამარ სიგუა ღვიძლის კიბო მე-6 ყოველწლიური
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში. იანვარი, 2018,
თსუ, თბილისი.

3 ნანომიქაია მიტოქონდრიული დაავადებები
და გენეტიკა

მე-6 ყოველწლიური
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში. იანვარი, 2018,
თსუ, თბილისი.

4 მაია გაიოზიშვილი Study of Genome parameters in
individuals with ductal Breast
cancer

43rd traditional international
medical school – conference
“Bakuriani 2018” Georgia
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6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 თამარ ბუაძე Genome Instability in Pulmonary

Tuberculosis
Dubai, UAE 2018

2 მაია გაიოზიშვილი GST Genes (GSTM1 and GSTT1)
POlymorphism in Georgian
Population)

Dubai, UAE 2018

3 გიორგი ჭითაშვილი Instability of Genome in
Atherosclerosis

Lisbon, Portugal
2018

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება

იმუნოლოგია მიკრობიოლოგიის კათედრა

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით:

ხელმძღვანელი პროფესორი ნინო ფორაქიშვილი

პერსონალი:

ნუნუ მიცკევიჩი, ასოცირებული პროფესორი;

ნინო გაჩეჩილაძე, ასოცირებული პროფესორი;

ნინო ჭიკაძე, სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორიის გამგე;

ქეთევან სიჭინავა, მასწავლებელი

თამარ ცერცვაძე;, ლაბორატი, გამდინარე ციტომეტრიის მთავარი ტექნოლოგი

მაია ხარიბეგაშვილი, ლაბორანტი-მიკრობიოლოგი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის
როლის მითითებით)
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1 2 3 4

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის
მითითებით)

1 2 3 4

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების
და დამთავრების
წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის
როლის მითითებით)

1

ახალგაზრდა მეცნიერთა 2018 წლის
კვლევების საგრანტო კონკურსში
გამარჯვებული პროექტის-YS-18-042
,,ქრონიკული ლიმფოციტური
ლეიკემიის დროს CD180 რეცეპტორის
ექსპრესიის ქრომოსომულ
აბერაციებთან კორელაციის
პროგნოსტიკული მნიშვნელობა”

2018-2020

ახალგაზრდა მეცნიერი,
პროექტის ხელმძღვანელი -
თამარ ცერცვაძე

ახალგაზრდა მეცნიერის
მენტორი- პროეფესორი ნინო
ფორაქიშვილი
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2018 წლის დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო პროგრამების
დაფინანსების
საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული
პროექტი (პროექტის შიფრი PHDF‐18‐

238),,ქრონიკული ლიმფოციტური
ლეიკემიის სიმსივნური მიკროგარემო
და მისი გავლენა უჯრედულ
სასიგნალო გზებზე”.

2018-2021

დოქტორანტი-
ანი ბილანიშვილი

დისერტაციის
ხელმძღვანელი-
ნინო ფორაქიშვილი

თანახელმძღვანელი-
თამარ ცერცვაძე

ანტი-აქგ ბუნებრივი
ანტისხეულების შეფასება
გინეკოლოგიური სიმსივნეების
მქონე პაციენტებში

რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

ნინო ფორაქიშვილი
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პროექტი 2016 წლის ფუნდამენტური კვლევებისთვის სახელმწიფო საგრანტო კონკურსის
გამარჯვებულია. მისი მიზანია ბუნებრივი ანტი-აქგ ანტისხეულების აღმოჩენა და
დახასითება ქალის რეპროდუქციული ორგანოების კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი
სიმსივნეების მქონე პაციენტებში. ამ მიზნის მისაღწევად დასახულია შემდეგი ამოცანები:

1. ქალის რეპროდუქციული ორგანოების კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი სიმსივნეების
მქონე პაციენტების შრატში აქგ მთლიანი ჰორმონის და აქგβჯაჭვის დონეების შეფასება

ეტაპები (ფაზები):

ამ კვლევისათვის პაციენტთა ჯგუფების იდენტიფიკაციასა და დახასიათებაზე
იზრუნებს პროფესორი მაია ჯანელიძე, თბილისის შპს “IQ კლინიკა“;

 პაციენტების კვლევაში ჩართვა მოხდბა წერილობითი თანხმობის განცხადების
შემდეგ;

 პაციენტებისა და ჯანმრთელი, მოხალისე, დონორების შრატების შეგროვებისას
გამოყენებული იქნება ანონიმური კოდირების სისტემა;

 პაციენტების შრატში განისაზღვრება აქგ მთლიანი ჰორმონისა და აქგβ ჯაჭვის
დონეები;

მოსალოდნელი შედეგები:

 დააადების კონტროლის ცენტრის მიერ დადასტურებულია კვლევისას ეთიკური
ნორმების დაცულობა

 პაციენტების ჯგუფები განსაზღვრული და დახასიათებულია

 ინფორმირებული თანხმობის ფორმები ხელმისაწვდომია პაციენტებისათვის და
ჯანმრთელ მოხალისე დონორებისათვის;

 პაციენტების და დონორების სისხლის შრატები გამოყოფილი და შენახულია;

 აქგ მთლიანი ჰორმონისა და hCGβ დონეეები შეფასებულია.

2. ანტი-აქგαβ, ანტი-აქგβდა ანტი-აქგβკტპ ბუნებრივი ანტისხეულების აღმოჩენა და
დახასიათება ქალის რეპროდუქციული ორგანოების კეთილთვისებიანი და
ავთვისებიანი სიმსივნეების მქონე პაციენტებში .

ეტაპები (ფაზები):

 შეფასდება სისხლის შრატში აქგαβ, ანტი-აქგβ და ანტი-აქგβკტპ,  IgG და IgM
იზოტიპის, ბუნებრივი ანტისხეულების დონე;
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 დადგინდება ანტი-აქგαβ, ანტი-აქგβ და ანტი-აქგβკტპ IgG ანტისხეულების
ქვეჯგუფები;

 შეფასდება არსებული ბუნებრივი ანტი-აქგαβ, ანტი- აქგβ და ანტი-აქგβკტპ
ანტისხეულების აფინობები.

მოსალოდნელი შედეგები:

 სისხლის შრატებში განსაზღვრულია ანტი-აქგαβ, ანტი- აქგβ და ანტი-აქგβკტპ,  IgG
და IgM იზოტიპის, ბუნებრივი ანტისხეულების დონეები;

 IgG ბუნებრივი ანტისხეულების ქვეკლასები იდენტიფიცირებულია;

 ბუნებრივი ანტი-აქგαβ, ანტი- აქგβ და ანტი-აქგβკტპ ანტისხეულების აფინობები
შეფასებულია.

3. აქგ ბუნებრივი ანტისხეულების დონესა და დაავადების სტადიასა და პროგრესირებას
შორის შესაძლო ურთიერთკავშირის დადგენა

ეტაპები (ფაზები):

 კლინიკური მასალა შეგროვდება ანონიმურობის დაცვით მედიცინის დოქტორ მაია
ჯანელიძისა და მისი კლინიცისტების დახმარებით, თბილისის შპს “IQ კლინიკა“- ში.

 ჩატარდება მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი დაავადების სტადიებსა დ
პროგრესირებასთან კორელაციის გამოვლენის მიზნით;

 გაკეთდება დასკვნები ბუნებრივი ანტი-აქგ ანტისხეულების, როგორც დაავადების
ავთვისებიანად ტრანსფორმაციის პროგნოზირების და/ან დაავადების პროგრესირების
საპროგნოზო ფაქტორად გამოყენების ვარგისიანობის თაობაზე;

 გაანალიზდება ჩვენი ჰიპოთეზა ბუნებრივი ანტი-აქგ ანტისხეულების დამცავი
როლის თაობაზე სიმსივნის ავთვისებიანად ტრანსფორმაციისთან მიმართებაში.

მოსალოდნელი შედეგები:

 მონაცემების ანალიზი პაციენტების სხვადასხვა ჯგუფებისთვის შესრულებულია ;

 ანტი-აქგ ბუნებრივ ანტისხეულების დონესა და დაავადების სტადიასა და
პროგრესირებას შორის კორელაციების თაობაზე დასკვნები გაკეთებულია;

შედეგები გამოქვეყნებულია საერთაშორისო ჟურნალში და წარდგენილია საერთაშორისო
კონფერენციებზე;

პროექტის პირველ საანგარიშო პერიოდში შესრულდა ყველა ის მოსამზადებელი სამუშაო,
რომლის გარეშეც პროექტის ექსპერიმენტულ ნაწილს ვერ დავიწყებდით. კერძოდ,
მიღებულ იქნა სამედიცინო ეთიკის კომისიის ნებართვა კვლევის განხორციელებაზე და
ამავე კომისიის მიერ აღიარებულია თანხმობის წერილის ფორმა, რომელზედაც ხელის
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მოწერით პიროვნება განაცხადებს თანხმობას კვლევაში მონაწილეობაზე. შეძენილი და
ტესტირებულია კვლევის პირველი ეტაპისათვის საჭირო რეაქტივები. დახასიათებულია
საკვლევი ჯგუფები და განსაზღვრულია ის კრიტერიუმები, რომელთა გათვალისწინებითაც
მოხდება პიროვნების ჩართვა კვლევაში.

პაციენტებისა და ჯანმრთელი, მოხალისე, დონორების სისხლის შრატების შეგროვებისას
გამოყენებული იქნება

ანონიმური კოდირების სისტემა. თბილისის კლინიკა “IQ კლინიკა“-დან, სადაც მოხდება
სისხლის აღება და შრატების გამოყოფა თსუ-ს მკვლევართა ჯგუფს სისხლის შრატები
მიეწოდება დაშიფრული.

შედგენილია კითხვარის ფორმა, პაციენტის შესახებ მონაცემების შესაგროვებლად.
ანონიმურობის დაცვის მიზნით, შევსებისას, კითხვარებიც ასევე დაშიფრული იქნება
შემუშავებული ანონიმური კოდირების სისტემის შესაბამისად. შევსებული კითხვარები კი
დაცული იქნება თბილისის შპს “IQ კლინიკა“-ში და გამოყენებული იქნება მიღებული
შედეგების ანალიზისას - პაციენტის სხვადასხვა მდგომარეობას და ჩვენს მიერ მიღებულ
შედეგებს შორის კორელაციების დადგენის მიზნით.

მეორე საანგარიშო პერიოდში მოხდა საკვლევი ჯგუფების ფორმირება. ესენია დონორთა
ჯგუფი, როგორც დაგეგმილი კვლევის საკონტროლო ჯგუფი, კეთილთვისებიანი
სიმსივნეების მქონე პაციენტთა ჯგუფი, რომელშიც კონკრეტული დიაგნოზის მიხედვით
გამოიყო სამი ქვეჯგუფი - პაციენტები საკვერცხის კისტის, საშვილოსნოს ფიბრომიომის და
საშვილოსნოს ყელის ინტრაეპითელური ნეოპლაზიის დიგნოზებით და ავთვისებიანი
სიმსივნის მქონე პაციენტთა ჯგუფი, რომელშიც დიაგნოზის მიხედვით გამოიყო
საკვერცხის ადენოკარცინომის და საშვილოსნოს ყელის კიბოს მქონე პაციენტთა
ქვეჯგუფები. საკვლევ ჯგუფებში იმუნოფერმენტული ანალიზით განვსაზღვრეთ ადამიანის
ქორიონული გონადოტროპინის და მისი თავისუფალი ბეტა სუბერთეულის დონეები.
მიღებული შედეგები აბსოლუტურად მოსალოდნელი იყო. აქგ და განსაკუთრებით მისი β
სუბერთეული ცნობილი ონკომარკერებია და ჩვენს მიერ მიღებული შედეგები ამას კიდევ
ერთხელ ადასტურებს - აქგ-ს და აქგβ-ს დონე მომატებულია იმ პაციენტების შრატში,
რომელთაც აქვთ ავთვისებიანი სიმსივნე, მაშინ როდესაც კეთილთვისებიანი სიმსივნის
მქონე პაციენტებში და რა თქმა უნდა, დონორებისაგან მიღებულ სისხლის შრატებში ამ
ჰორმონის და მისი ბეტა სუბერთეულის უმნიშვნელო დონეა. მიღებული შედეგები
წარმოადგენს საფუძველს პროექტის შემდეგ ეტაპზე დაგეგმილი კვლევის შედეგების
გასაანალიზებლად. კერძოდ, პროექტის შემდეგ ეტაპზე ჩვენ ვაპირებთ, რომ შევისწავლოთ
ანტი-აქგ და ანტი-აქგβ ბუნებრივი ანტისხეულების არსებობა იგივე პაციენტების სისხლის
შრატებში და ვნახოთ რა ურთიერთდამოკიდებულებაა პაციენტების სისხლში ანტი-
აქგ/აქგβ ბუნებრივი ანტისხეულების დონესა და ამ ჰორმონისა თუ მისი ბეტა
სუბერთეულის დონეებს შორის.
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2.2.

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო
კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის
მითითებით)

1 2 3 4

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება
მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის
მითითებით)
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3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო
კოდი,
დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის
მითითებით)

1

სამაგისტრო ნაშრომის
სათაური: ქრონიკული
ლიმფოციტური ლეიკემიის
დროს CD180 თოლლ მსგავსი
რეცეპტორის ექსპრესიის და
ქრომოსომული აბერაციების
კორელაციის პროგნოსტიკული
მნიშვნელობა

2018 რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი

ნათია დავითაშვილი

კვლევის ძირითადი მიზანი და ამოცანები: ამ კვლევის მიზანია დადგინდეს, როგორ მოქმედებს თოლლ-
მსგავსი რეცეპტორების ჰომოლოგი CD180 დაავადების პროგნოზზე და რა გავლენას ახდენს იგი ქლლ
უჯრედების მგრძნობელობაზე მოლეკულური თერაპიის მიმართ, რაც საშუალებას მოგვცემს შეირჩეს
დაავადების ზუსტი თერაპია, და გააუმჯობესოს დაავადების პროგნოზი და მკურნალობის ეფექტურობა. ამ
მიზნის მიღწევა შესაძლებელია, CD180 ექსპრესიის პროფილისა და მისი გავლენის შესწავლით sIgM და
sIgD- გაშუალებულ სასიგნალო გზებზე, ქლლ პროგნოზულ ჯგუფებში, დაფუძნებულს ქრომოსომულ
აბერაციებზე, ფენოტიპურ ცვლილებებსა და კლინიკურ მაჩვენებლებზე.
ამ მიზნის მისაღწევად დაისახა შემდეგი ამოცანები:

ამოცანა 1 ძირითადი კვლევის მოსამზადებელ საფეხურზე უნდა განხორციელდეს სხვადასხვა ქლლ
დაავადებულების უჯრედების ფენოტიპური, კლინიკური, პროგნოზული დახასიათება და კატეგორიებად
დაყოფა;
ამოცანა 2 ქლლ უჯრედებზე CD180 ექსპრესიის განსაზღვრა და დადგენა, და როგორ კორელირებს ის
პროგნოზული მნიშვნელობის გენეტიკურ აბერაციებსა, ფენოტიპურ და კლინიკურ მაჩვენებლებთან და
დაავადების გამოსავალთან.
ამოცანა 3 განისაზღვროს, ქლლ უჯრედებში CD180-ის სასიგნალო გზები და მათი კორელაცია
პროტეინკინაზების იჰიბიტორების (PK) მიმართ მგრძნობელობას, ქრომოსომულ აბერაციებს, კლინიკურ
და ფენოტიპურ ცვლილებებსა და დაავადების გამოსავალთან.
ამოცანა 4 PK ინჰიბიტორების მიმართ მგრძნობელობის დასადგენად შეფასდეს CD180-ის გავლენა sIgM-
ით გაშუალებულ სასიგნალო
გზებზე.
კვლევის შედეგად მიღებული შედეგები:

• დავადგინეთ, რომ CD180 რეცეპტორის შებოჭვას შეიძლება მოჰყვეს სიგნალის გადაცემის
დიქოტომია: მან შეიძლება გამოიწვიოს როგორც პრო-გადარჩენიდან/ანტი-აპოპტოზური AKT
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სასიგნალო გზის ჩართვა, ასევე ალტერნატიული - პრო-აპოპტოზური p38MAPK-გაშუალებული
სასიგნალო გზა.

• ჩვენ დავადგინეთ, რომ წინასწარი დამუშავება ქლლ უჯრედების ანტი-CD180 მკა- ით იწვევს sIgM-
გაშუალებული სიგნალის გადართვას პრო-გადარჩენიდან AKT პრო- აპოპტოზურისკენ p38MAPK.

• დადგინდა რომ CD180-ის მაღალი ექსპრესიის დროს შემთხვევათა დაახ. 60%-ში გვხვდება 13q14
ქრომოსომის დელეცია, რომელიც ასოცირებულია დაავადების დადებით პროგნოზთან.

• შემთხვევათა ნაწილში, იქ სადაც აღნიშნულია უარყოფითი პროგნოზული მარკერების - CD38,
Zap70 მაღალი ექსპრესია, აღმოჩნდა 17p13 დელეცია, რომლის პათოგენური როლი
დაკავშირებულია სიმსივნის მასუპრესირებელ გენთან, აღნიშნულ ავადმყოფებს აღენიშნათ ასევე
11q დელეცია, რაც ასევე ასოცირდება დაავადების სწრაფ მიდინარეობასა და უარყოფით
პროგნოზთან.

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2

სამაგისტრო ნაშრომის
სათაური: Streptococcus
pyogenes-ით გამოწვეული
ზედა სასუნთქი გზების
ინფექციების გავრცელება და
ანტიბიოტიკორეზისტენტუ
ლი ფორმების გამოვლენა 1-6
წლამდე ასაკის ბავშვთა
პოპულაციაში

2018 რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი

ანა ყვავაძე

კვლევის ძირითადი მიზანი და ამოცანები:

კვლევის ძირითადი მიზანი იყო, შეგვესწავლა 1-6 წლამდე ასაკის ბავშვთა პოპულაციის ცხვირ-
ხახის S. pyogenes-ით კოლონიზაციის სურათი, გამოვლენილიყო გავრცელებული
რეზისტენტული ფორმები და დადგენილიყო მათი მონაწილეობა ზედა სასუნთქი გზების
ინფექციებში.

კვლევის მიზნის მისაღწევად დაისახა შემდეგი ამოცანები:

• საკვლევი ჯგუფის განსაზღვრა ანამნეზის მიხედვით;

• საკვლევ პირთა მშობლებისგან წერილობითი თანხმობის მიღება აღნიშნულ კვლევაში
მონაწილეობაზე;

• კითხვარის შემუშავება ანტიბიოტიკებისადმი შეძენილი რეზისტენტობის (ხშირი ან
ქრონიკული ინფექციური პროცესის არსებობის და მკურნალობის) მაქსიმალური
გამორიცხვის მიზნით;

• საკვლევი ჯგუფის ხახიდან აღებული ნაცხების მიკრობული კვლევის ჩატარება
სახეობების იდენტიფიკაციის მიზნით;
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• ანტიბიოტიკოგრამის შესწავლა გამოყოფილი S. pyogenes-ის შტამებს შორის
რეზისტენტული ფორმების გამოვლენის მიზნით;

• ზედა სასუნთქი გზების ინფექციებში S. pyogenes -ის როლის შეფასება საკვლევ
კონტიგენტში;

• იმ ანტიმიკრობული პრეპარატების აღრიცხვა, რომელთა მიმართაც 1-6 წლამდე ასაკის
ბავშვთა პოპულაციაში გავრცელებული სტრეპტოკოკები გამორჩეულად
რეზისტენტულია;

• მონაცემთა სტატისტიკური დამუშავება;

• რეკომენდაციების მომზადება სამედიცინო პერსონალისათვის პირველადი კვლევის
შედეგებზე დაყრდნობით;

დასკვნები:

1. საქართველოს 1-6 წლამდე ასაკის ბავშვთა პოპულაციაში S. pyogenes შეხვედრილობა 30%
აღწევს.

2. S. pyogenes–ის შეხვედრის სიხშირე კორელირებს სქესთან (გოგონებში 39%; ვაჟებში 61%).

3. ხახიდან გამოყოფილი S. pyogenes–ის შტამის 56% მულტირეზისტენტულია.

4. S. pyogenes - ის ყველა შტამს შენარჩუნებული აქვს მგრძნობელობა ლინეზოლიდის
მიმართ.

5. მაღალი რეზისტენტობა გამოვლინდა გენტამიცინის, პენიცილინის, ერითრომიცინის,
ციპროფლოქსაცინისა და ტეტრაციკლინის მიმართ.

რეზისტენტობა მეტი ანტიმიკრობული პრეპარატისადმი მეტად გამოხატულია გოგონებში,
ვიდრე ვაჟებში.

3

სამაგისტრო ნაშრომის
სათაური:  γδ T უჯრედების
როლის შეფასება სასუნთქი
გზების ალერგიული
დაავადებების
იმუნოპათოგენეზში

2018 რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი

ნათია მელიქიძე:
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კვლევის მიზანი:  γδ T უჯრედების დახასიათება და მათი როლის შესწავლა სასუნთქი გზების
ალერგიული დაავადებების მქონე პაციენტებში.

კვლევის ამოცანები:

ამოცანა 1: IgE-ს დონის, ეოზინოფილებისა და ლიმფოციტების რაოდენობის შეფასება ბრონქული
ასთმის მქონე პაციენტებში;

ამოცანა 2: Vδ1 და Vδ2 T უჯრედების რაოდენობის განსაზღვრა ბრონქული ასთმის მქონე
პაციენტებისა და ჯანმრთელი ადამიანების საკონტროლო ჯგუფის პერიფერიულ სისხლში.
მიღებული შედეგების შედარებითი ანალიზი.

ამოცანა 3: აქტივაციის მარკერის CD69-ის ექსპრესიის განსაზღვრა და Vδ1 და Vδ2 T უჯრედების
აქტივაციის დონის შეფასება ბრონქული ასთმის მქონე პაციენტებში.

ამოცანა 4: IL-17-ის შიდაუჯრედული დონის შეფასება γδ T უჯრედების ქვეპოპულაციებში და მათი
შედარებითი ანალიზი.

ამოცანა 5: მიღებული შედეგების ანალიზი და სტატისტიკური დამუშავება.

დასკვნები:

• სასუნთქი გზების ალერგიებით დაავადებულ (სგად) პირთა პერიფერიულ სისხლში T
ლიმფოციტების ნორმალური მაჩვენებლის ფონზე გამოვლინდა γδ T ლიმფოციტების საერთო
რაოდენობისა და Vδ1T/Vδ2T ქვეპოპულაციების რაოდენობის მომატება საკონტროლო ჯგუფთან
შედარებით, რაც ადასტურებს γδ T ლიმფოციტების მონაწილეობას სგად იმუნოპათოგენეზში;

• Vδ1 T და Vδ2 T ქვეპოპულაციების ფუნქციური აქტივობის შეფასებისას სგად მქონე პირებში
CD69 მოლეკულის ექსპრესიის მატება აღინიშნა Vδ2 T ლიმფოციტების ქვეპოპულაციაში, რაც
მიგვანიშნებს Vδ2 T ქვეპოპულაციის ფუნქციურ აქტივობაზე და მის წამყვან როლზე სგად
იმუნოპათოგენეზში;

• Vδ1 T და Vδ2 T ქვეპოპულაციების პოტენციური ფუნქციური პროფილური აქტივობის
შეფასებისას Vδ1 T უჯრედულ ქვეპოპულაციაში გამოვლინდა ილ17-ის უჯრედშიდა დონის
მომატება, რაც შესაძლოა განხილული იყოს მიმდინარე ანთებითი პროცესის ქრონიკულ პროცეში
გადასვლის პროგნოზულ მარკერად.

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა



46

1

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათა-
ური,
დიგიტალური
საიდენტიფიკაცი
ო კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის
დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათა-
ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის
დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური,
საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა
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1

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიის
სათაური,
დიგიტალური
საიდენტიფიკაცი
ო კოდი DOI ან
ISSN

ჟურნალის/
კრებულის
დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 Kvirkvelia, Nino;
Chikadze, Nino;
McBride,
Jeffrey;
Poraskishvili,
Nino; Hills,
Frank;
Martensen, Pia;
Justesen, Just;
Delves, P J;
Lund, Torben;
Roitt, Ivan

Investigation of
factors influencing
the
immunogenicity of
hCG as a potential
cancer vaccine

doi:
10.1111/cei.13131
. Epub 2018 May
7.

ISSN 1365-2249

Clinical and
Experimental
Immunology

March 2018
Clinical &
Experimental
Immunology 19

21

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

1 ნინო
ფორაქიშვილი

B/T interaction in chronic
lymphocytic leukemia

ინოვაციური
ტექნოლოგიები კლინიკურ
იმუნოლოგიაში:
იმუნოდიაგნოსტიკიდან
პერსონალიზებულ
დამიზნებით
იმუნოთერაპიასა და
იმუნორეაბილიტაციისაკენ
" -
თბილისი,
საქართველო,2018 წლის 15-
19 ივნისი

ნინო
ფორაქიშვილი

Receptor wars for survival:
chronic lymphocytic leukemia

ინოვაციური
ტექნოლოგიები კლინიკურ
იმუნოლოგიაში:
იმუნოდიაგნოსტიკიდან
პერსონალიზებულ
დამიზნებით
იმუნოთერაპიასა და
იმუნორეაბილიტაციისაკენ
" -
თბილისი,
საქართველო,2018 წლის 15-
19 ივნისი
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2 თამარ ცერცვაძე Aberrant expression of Fcγ-
receptors and Toll like
receptor CD180 on monocytes
from patients with chronic
lymphocytic leukaemia

ინოვაციური
ტექნოლოგიები კლინიკურ
იმუნოლოგიაში:
იმუნოდიაგნოსტიკიდან
პერსონალიზებულ
დამიზნებით
იმუნოთერაპიასა და
იმუნორეაბილიტაციისაკენ
" -
თბილისი,
საქართველო,2018 წლის 15-
19 ივნისი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

1 თამარ ცერცვაძე
ნუნუ მიცკევიჩი
ქეთევან მაჭავარიანი
გიორგი გურული

,,Increasing of the Secretion of
IL-12 and IL-15 by Dendritic
cells (DC) and Expression of
Endothelin Receptors on DC in
Mouse Prostate Cancer Model.”

მიუნხენი,გერმანია
26-30 მაისი, 2018 წელი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნ. ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის
მორფოლოგიის კათედრა, მორფოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო კვლევითი
ლაბორატორია

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
დიანა ძიძიგური-ბ.მ.დ.პროფესორი (კათედრის გამგე), ირინა მოდებაძე - ბ.დ.
ასოცირებული პროფესორი, ეკატერინე ბაკურაძე - ბ.დ. ასოცირებული პროფესორი,
ელენე თავდიშვილი - პედაგოგი, ბ.დ., ნანა გიორგობიანი - მორფოლოგიის
ლაბორატორიის გამგე, ბ.მ.დ., ლევან რუსიშვილი - ბ.დ. ლაბორანტი, თინათინ
კვინტრაძე - ლაბორანტი, ნინო ბედინეიშვილი - ლაბორანტი
1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების
მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის
როლის მითითებით)

1

2ადამიანის პროსტატის
უჯრედებიდან ზრდის
შემაკავებლი ფაქტორის

გამოყოფა და ოქროს
ნანონაწილაკებთან მათი

შეკავშირების მიზნით
ახალი მიდგომის

შემუშავება".

3. 2017-2018წწ.

4. ქეთევან შუბითიძე
(შემსრულებელი)
დიანა ძიძიგური
(სამეცნ.ხელმძღვანელი)

უჯრედების პროლიფერაცია კონტროლდება მრავალი რეგულატორული პროტეინის მიერ. ადრე
გამოქვეყნებულ ნაშრომებში შესწავლილი იყო მოზრდილი ვირთაგვის სხვადასხვა ორგანოებიდან
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გამოყოფილითერმოსტაბილური ცილები და ნაჩვენები იქნა, რომ ამ თერმოსტაბილური ცილებს
აქვთ უჯრედების პროლიფერაციის დათრგუნვის უნარი ტრანსკრიპციის ინჰიბიბირების გზით(1,
2).გარდა ამისა, ცნობილია, რომ კალმოდულინი და კალმოდულინ-დამოკიდებული სასიგნალო
სისტემები აკონტროლებენ ხერხემლიანთა უჯრედების პროლიფერაციას, უჯრედის
პროგრამირებულ სიკვდილს და აუტოფაგიას (3). თავისი ბიოლოგიური, ქიმიური, ფიზიკური
თვისებების გამო, ნანოკომპოზიტებს გააჩნიათ ნანომედიცინის ისეთ მიმართულებებში
გამოყენების შესაძლებლობა, როგორიც არის: ბიოლოგიური სიგნალების აღქმა, ბიოსამედიცინო
იმეჯინგი, წამლის მიზანმიმართული მიწოდება და ფოტოთერმული თერაპია (4). ჩვენს მიერ
მომზადებული და შესწავლილი იქნა ფლუორესცენციური საღებარით და ოქროს ნანონაწილაკებით
ფუნქციონალიზირებული კალმოდულინი, რომლის საშუალებით ვაჩვენეთ, რომ
კალმოდულინთან კოვალენტურად შეკავშირებულ ფლუორესცენციურ საღებარს და ოქროს
ნანონაწილაკებს შეუძლიათ ზედაპირული პლაზმონური შეწყვილებული გამოსხივების
სტიმულირება დაშედეგად ფლუორესცენციური გამოსხივების მნიშვნელოვანი გაძლიერება.
ამასთან, ჩვენ შევისწავლეთ ორ განსხვავებულ გარემოში დისპერსირებულიკალმოდულინი/ოქროს
ნანონაწილაკი/ფლუორესცენციურისაღებარი - ნანოკომპოზიტი. პირველ შემთხვევაში, ოქროს
ნანონაწილაკებით და ფლუორესცენციური საღებარით ფუნქციონალიზირებული და
სტაბილიზირებული კალმოდულინის მოლეკულები დისპერსირებული იყო წყლიან გარემოში,
ხოლო მეორე შემთხვევაში, კალმოდულინი/ ოქროს ნანონაწილაკები/ ფლუორესცენციური
საღებარიისაგან მომზადებული ნანოკომპოზიტი დაფენილი იყო მინის ზედაპირზე. ჩვენს მიერ
წარმოდგენილი ნანოკომპოზიტი შესაძლებლობას გვაძლევს შეთავაზებული იქნას მარტივი და
ეფექტური მეთოდი უჯრედში მიმდინარე ისეთი პროცესების მონიშვნის და
ვიზუალიზაციისათვის, როგორიც არის: პროლიფერაცია, ანთება,მეტაბოლიზმი, აპოპტოზი,
კუნთების შეკუმშვა, უჯრედშიდა მოძრაობა და ა. შ. ამასთან, ცნობილია რომ სიმსივნურ და
ტრანსფორმირებულ უჯრედებში აღინიშნება Ca2+/CaM-ის ჭარბი ექსპრესია. ზემოთ აღნიშნული
ნანოკომპოზიტების შთანთქმისა და ფლუორესცენციური გამოსხივების სპექტრები ჩაწერილი იყო
სპექტრომეტრით Avaspec-2048, ხოლო ნანოკომპოზიციების სურათები გადაღებული იქნა
ფლუორესცენციური და სკანირებადი ელექტრონული მიკროსკოპების საშუალებით.

სურათი 1. ონნწ/ფლუორესცენციური საღებარი/კალმოდულინის შთანთქმისა და გამოსხივების
სპექტრები
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სურათი 2. მინაზე დაფენილი ონნწ/ფლუორესცენციური საღებარი/კალმოდულინი
ნანოკომპოზიტის გამოსახულება ფლუორესცენციური მიკროსკოპის გამოყენებით.

ამრიგად, ჩვენ მოვამზადეთ და შევისწავლეთ Nb, CaM და GNPs ის საფუძველზე დამზადებული
ნანოკომპოზიტები და ვაჩვენეთ, რომ CaM-თან დაკავშირებულ ფლუორესცენციურ საღებარ Nb-ს
დაGNPs -ს აქვთ ფლუორესცენციის გაძლიერების უნარი მათზე მოქმედისინათლის წყაროს
ზემოქმედების შედეგად. აღნიშნული მეთოდი შეიძლება გამოყენებული იყოს ეუკარიოტულ
უჯრედებში კალმოდულინის საშუალებით მიმდინარე პროცესების მონიშვნისა და
ვიზუალიზაციისათვის.

1. Dzidziguri D,  Modebadze I, Bakuradze E,  Mosidze G, Berulava M. Determination of The Properties of Rat
Brain Thermostable Protein Complex Which Inhibit Cell Proliferation. Cell J, 2018; 19, (4): 552-558.

2. Giorgobiani N, Dzidziguri D, Rukhadze M, Rusishvili L, Tumanishvili G. Possible role of endogenous
growth inhibitors in regeneration of organs: Searching for new approaches. Cell Biology International. 2005;
29 (12): 1047-1049.

3. Berchtold MW, Villalobo A. The many faces of calmodulin in cell proliferation, programmed cell death,
autophagy, and cancer. Biochimica et BiophysicaActa2014; 1843 (2): 398–435.

4 K. Murali, M.S. Neelakandan, and S.Thomas: Biomedical Applications of Gold Nanoparticles. JSM
Nanotechnology &Nanomedicine. 6(1), 1-6 (2018).

4. კვლევების შედეგები წარდგენილი იყო საერთაშორისო კონფერენციებზე:
5. 1.5th International Conference “Nanotechnologies”,November 19 – 22, 2018, Tbilisi, Georgia

(Nano – 2018)
2.POLYCHAR  26, 10-13September. Tbilisi. Georgia,
სტატია გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად ჟურნალში“Journal of Materials Research.”

6.

1

2„თეთრი ზრდასრული
ვირთაგვას ქოლესტაზურ

ღვიძლში უჯრედების
პოლიპლოიდიზაციის

სასიგნალო გზების დადგენა“.

3. 2015-2019წწ.

4. დიანა ძიძიგური
(სამეცნ.ხელმძღვანელი)
ასოც. პროფ. ი.მოდებაძე
(შემსრულებელი)
ასოც.პროფესორი
ე.ბაკურაძე(შემსრულებელი
)
სალომე კიპაროიძე
(დოქტორანტი,
შემსრულებელი)
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ლ.რუსიშვილი (დამხმარე
პერსონალი)
ნ.ბედინეიშვილი (დამხ.
პერსონალი)

რეზექციის საპასუხოდ ღვიძლის რეგენერაციისთვის უჯრედების პროლიფერაციის,
პოლიპლოიდიზაციის და ჰიპერტროფიის მნიშვნელობა და მათი წვლილი ფუნქციების სწრაფ
აღდგენაში კარგად არის შესწავლილი (1). თუმცა, არსებობს შედარებით მწირი ინფორმაცია იმის
შესახებ, რომ ღვიძლის განახლება სხვადასხვა პათოლოგიის პირობებში არ ხდება ერთდროულად
რეგენერაციის ზემოთ ხსენებული სამივე მექანიზმით. ასე მაგალითად, დადგენილია, რომ:
ალიმენტარული დისლიპიდემიის დროს, ჰეპატოგენური რაციონის გამოყენების ხანგრძლივობასა
და დაზიანების ხარისხზეა დამოკიდებული რეგენერაციის რომელი მექანიზმით მოხდება
განახლება (2); ვირთაგვას ქოლესტაზურ ღვიძლში განახლება საწყის ეტაპზე მიმდინარეობს
მხოლოდ პოლიპლოიდიზაციის გზით უჯრედების რაოდენობრივი მატების გარეშე (3); ტრავმის
საპასუხოდ დნმ-ის პლოიდობის ზრდა ასევე აღწერილია ძუძუმწოვრების სხვადასხვა ორგანოს
(გული, ღვიძლი, რქოვანა) ქსოვილებშიც (4). ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარეობს, რომ
ზოგიერთი პათოლოგიის დროს ღვიძლის განახლება მაღალპლოიდური უჯრედების
რაოდენობრივი მატებით მიიღწევა, თუმცა არ არის ცნობილი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში
რომელი სასიგნლაო გზების აქტივაცია/ინაქტივაციის პროცესები უზრუნველყოფს მათ წარმოქმნას.
ჩვენს მიერ ნაჩვენებ იქნა, რომ HGF -ის კასკადური გზის დათრგუნვა Met-რეცეპტორის დონეზე არ
ახდენს გავლენას ქოლესტაზური ღვიძლის უჯრედების პოლიპლოიდიზაციაზე. ERK 1/2

მონაწილეობს HGF-ით აქტივირებულ სასიგნალო გზაში, სადაც MEK1 და MEK2 მოლეკულების
აქტივაცია შესაძლებელია C-Met რეცეპტორის ინაქტივაციის პირობებშიც (5).

HGF/C-Met სასიგნალო გზა (Journal of Hematology & Oncology)

ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენს ქოლესტაზური ღვიძლის ექსპერიმენტულ მოდელზე
ჰეპატოციტების პოლიპლოდიზაციაში ERK 1/2 სასიგნალო გზის როლის დადგენა.

კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა თეთრი ზრდასრული ვირთაგვები (130–150 გრ). ექსპერიმენტულ
მოდელად ვიყენებდით ქოლეტაზურ ღვიძლს (ნაღვლის საერთო სადინარის გადაკეტვა).
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ცხოველები დავყავით სამ ჯგუფად: I–ინტაქტური ცხოველები, II–ქოლესტაზიანი ცხოველები (მე-2
დღე), III –ქოლესტაზიანი ცხოველები, რომელშიც შეგვყავდა MEK 1/2-ის ინჰიბიტორი (PD98059; 10
მგ/კგ–ზე). დნმ–ის რაოდენობას ვსაზღვრავდით კომპიუტერული პროგრამა ImageJ 1.36b

გამოყენებით. ღვიძლის ქსოვილის პროლიფერაციული აქტიურობის შესაფასებლად ვიყენებდით
კოლხიცინური მიტოზური ინდექსის მეთოდს. სხვადასხვა ჯგუფების შესადარებლად ვყენებდით
Student’s t ტესტს; სტატისტიკურად სარწმუნოდ ითვლებოდა P<0.05.

ფიოლგენის რეაქციით შეღებილი იზოლირებული უჯრედების ნაცხი

მიტოზური ფიგურები ქოლესტაზურ ღიძლში

II ჯგუფის ცხოველებში ნაღვლის საერთო სადინარის გადაკეტვიდან მეორე დღეს მნიშვნელოვნად
იზრდება მიტოზური უჯრედების რაოდენობა. ასევე, ადგილი აქვს დიპლოიდური (2c) უჯრედების
შემცირებას და მაღალპლოიდური (2c×2, 4c, 4c×2, 8c) უჯრედების რაოდენობის მატებას. III ჯგუფის
ცხოველებში შეინიშნება ტეტრაპლოიდური (4c) უჯრედების რაოდენობის კლების ტენდენცია,
მაშინ როდესაც ერთბირთვიანი და ორბირთვიანი ოქტაპლოიდური (8c, 4c×2) უჯრედები საერთოდ
აღარ ვლინდება, რაც პოლიპლოიდიზაციის დათრგუნვის მტკიცებულებას წარმოადგენს.
პროლიფერაციული აქტიურობის ცვლილებას არ აქვს ადგილი II და III ჯგუფის ცხოველებში.
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ქოლესტაზურ ღვიძლში უჯრედების პლოიდობის ცვლილება
MEK 1/2 ინჰიბიტორის ზემოქმედების შემდეგ

ქოლესტაზურ ღვიძლში უჯრედების მიტოზური აქტიურობის ცვლილება
MEK 1/2 ინჰიბიტორის ზემოქმედების შემდეგ

MEK ½- ის დაბლოკვის შედეგად მაღალპლოიდური (ოქტაპლოიდური) უჯრედების წარმოქმნის
ინჰიბირება მიუთითებს, რომ ERK ½ სასიგნალო გზა ჰეპატოციტების პოლიპლოიდიზაციაში ერთ-
ერთ მნიშვნელოვან გზას წარმოადგენს.
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ლიტერატურა:

1. „Cellular mechanisms of cirrhotic rat liver regeneration. II. Proliferation, polyploidization and hypertrophy after
partial hepatectomy“; Galina Anatolyevna Sakuta;B N Kudriavtsev;;Tsitologiia 47(5):379-87 February 2005.

2. “МЕХАНИЗМЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ АЛИМЕНТАРНОЙ ДИСЛИПИДЕМИИ”.
ЗДОРОВЬЕ МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 4-5 (39-40) (2009).

3. ბაკურაძე ე. ვირთაგვას ღვიძლის რეგენერაციის თავისებურებები ქოლესტაზის პირობებში
ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებელი დისერტაციის ავტორეფერატი
(2006წ).

4. Vicki P. Losick et al.  Wound-Induced Polyploidy Is Required for Tissue Repair; ADVANCES IN WOUND CARE,
VOLUME 5, NUMBER 6 (2016).

5. „The role of HGF/c-MET signaling pathway in lymphoma“; Lam et al. Journal of Hematology &
Oncology 9:135 (2016).

7.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების
მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის
როლის მითითებით)

1

2„მოზარდი და
ზრდასრული თეთრი
თაგვების სხვადასხვა

ქსოვილის მორფო-
ფუნქციურ აქტიურობაზე
ხის ახალი კომპოზიტების

გავლენის შესწავლა

3. 2017-2019წწ.

4. დიანა ძიძიგური
(სამეცნ.ხელმძღვანელი)
ასოც. პროფ. ი.მოდებაძე
(შემსრულებელი)
ასოც.პროფესორი
ე.ბაკურაძე(შემსრულებელი
)
მარიამ გოლიაძე ბაკალავრი
(მე-4 კურსი)

კვლევის მიზანი. ეკოლოგიურად სუფთა შემკვრელი ნივთიერებების გამოყენებით
დამზადებული ხის ახალი კომპოზიტების ცოცხალ ორგანიზმზე შესაძლო უარყოფითი
ზემოქმედების შედარებითი შესწავლა.
კვლევის ობიექტი. ზრდასრული თეთრი არახაზოვანი თაგვები (25-27გ).
კვლევის მეტოდები. კოლხიცინური მიტოზური ინდექსის განსაზღვრა,
იმუნოჰისტოქიმიური ანალიზი (პროლიფერაციის მარკერულ ცილაზე, Ki67) და
პერიფერიულ სისხლში ლეიკოციტების საერთო რაოდენობის განსაზღვრა.

მიღებული შედეგები და განხილვა. კომპოზიტები, რომლებშიც ნახერხის და/ან
ბურბუშელას შემკრავ ნივთიერებად გამოყენებულია ორგანული და სილიციუმ-
ორგანული პოლიმერები, არ იწვევს თეთრი ზრდასრული და მოზარდი თაგვების
პერიფერიულ სისხლში ლეიკოციტების საერთო რაოდენობის და სხვადასხვა ქსოვილის
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(ღვიძლი, თავის ტვინი) მორფო-ფუნქციურ აქტიურობის ცვლილებებს. დსპ-ს ფილები,
რომელშიც მერქნის ბურბუშელოვანი ფილის მისაღებად შემკრავ ნივთიერებად
გამოყენებულია შარდოვანა- ან ფენოლ-ფორმალდეჰიდური ფისები, მნიშვნელოვნად
აქვეითებს ექსპერიმენტული ცხოველების პერიფერიულ სისხლში ლეიკოციტების საერთო
რაოდენობას, უჯრედების მიტოზური ინდექსის მაჩვენებელს და ორბირთვიანი
უჯრედების რაოდენობას. დასკვნა.
ხის კომპოზიტები, რომლებშიც შემკრავ ნივთიერებად გამოყენებულია ორგანული და
სილიციუმ-ორგანული პოლიმერები, დსპ-ს ფილებისგან განსხვავებით, არ ახდენს
უარყოფით ზეგავლენას თეთრი ზრდასრული და მოზარდი თაგვების სხვადასხვა
ქსოვილის მორფოფუნქციურ აქტიურობაზე.

სურათი 1. თეთრი თაგვების პერიფერიულ სისხლში ლეიკოციტების საერთო რაოდენობის
ცვლილებაზე კომპოზიტი I და კომპოზიტი IIშესწავლა (ა და ბ, შესაბამისად).



59

სურათი 2. ზრდასრული თეთრი თაგვების პერიფერიულ სისხლში ლეიკოციტების საერთო
რაოდენობის ცვლილებაზე კომპოზიტი III (დსპ)გავლენის შესწავლა.

8.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიისსათა-
ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის
დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1. 1Diana
Dzidziguri,

D.Sc.1*, Irina
Modebadze,

Ph.D.1,
Ekaterine

Bakuradze,
Ph.D.1, Giorgi

Mosidze,M.Sc.1,
Manana

Berulava,
Ph.D.1, 2

Determination
of The
Properties of Rat
Brain
Thermostable
ProteinComplex
whichInhibits
Cell
Proliferation
ISSN-2228-5806

Cell J, 2018 Vol
19, No 4, Jan-
Mar, იმპ.ფაქტ.
1,636

Yakhteh,
ROYAN

INSTITUTE
552-558.
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ავტორი/
ავტორები

სტატიის
სათა-ური,
ISSN

ჟურნალის/
კრებულის
დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1. Omari
Mukbaniani*,

WitoldBrostow,
Haley E.

HaggLobland,
JimsherAneli,

Tamara
Tatrishvili,

Eliza
Markarashvili,

Diana
Dzidziguri and

George

Composites
containing
bamboo with
different binders

Pure Appl. Chem.
2018 aop90(6),.
imp.fac. 2.62
https://doi.org/10.1
515/pac-2017-0804

https://
www.degruyte
r.com/view/j/p
ac.ahead-of-
print/pac-
2017-
0804/pac-
2017-0804.xml

1001-1009.

№

ავტორი/
ავტორები

სტატიისსათა-
ური, ISSN

ჟურნალის/

კრებულის
დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

3

Tsomaia K.1,2
Inauri N.1

Patarashvili L.1
Karumidze N.1
Azmaiparashvili
E.1 Bebiashvili

I.1 Kordzaia M.2
Kakabadze M.2
Dzidziguri D.1
Kordzaia D.1,2

To fill the missing
fragments of a
complex mosaic
of liver
regeneration

TCM&GMJ, Vol.
3 Issue 1 April
2018

32-36
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
__ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი __

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება:
 ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,

ბიოლოგიის დეპარტამენტი, უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრა
 ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე არსებული

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი - „უჯრედული და მოლეკულური მედიცინა“

უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრის  პერსონალური შემადგენლობა
ხელმძღვანელის მითითებით:
კათედრის გამგე,  ბ.მ.დ., პროფესორი - ნანა კოტრიკაძე
ბ.დ. ასოც. პროფესორი - მანანა გორდეზიანი
ბ.დ., ლაბორანტი/ მოწვეული პროფესორი - ლიანა რამიშვილი
მოწვეული პროფესორები:   ბ.დ. მანანა ალიბეგაშვილი

ბ.დ. მაია  ზიბზიბაძე
ბ.დ. ნატო  ვეშაპიძე

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის - „უჯრედული და მოლეკულური მედიცინა“
პერსონალური შემადგენლობა ინსტიტუტის დირექტორის მითითებით:
ინსტიტუტის დირექტორი, ბ.მ.დ., პროფესორი - ნანა კოტრიკაძე

ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე - ბ.დ. მანანა ალიბეგაშვილი
უფროსი მეცნიერ- მკვლევარი: ბ.დ. ირინა ნაკაშიძე
მთავარი მეცნიერ- მკვლევარი - მ.მ.დ. პროფ. გია ნემსაძე
მეცნიერ-მკვლევარი - ბელა სეფიაშვილი
მეცნიერ-მკვლევარი - ანა ხაზარაძე

_____________________________________________________________________________
1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№
გარდამავალი (მრავალწლიანი)

პროექტის დასახელება
მეცნიერების დარგისა და

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით, პროექტის

საიდენტიფიკაციო კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,
ქვეყანა

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 ნ.კოტრიკაძე,
თ. ჩიგოგიძე,

ლ. რამიშვილი,
ა. ხაზარაძე,

მ. ალიბეგაშვილი,
მ. გორდეზიანი

კანცეროგენეზი:
უჯრედული და
მოლეკულური

მექანიზმები

გამომცემლობა
„მერიდიანი“

თბილისი 2018

1-192გვ

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

aRniSnuli monografiis – “კანცეროგენეზი: უჯრედული და მოლეკულური მექანიზმები”, mizania
miewodos yvela dainteresebul mkiTxvels informacia kancerogenezis procesisa da

simsivnis warmoqmnis ujreduli da molekuluri meqanizmebis Sesaxeb, dawyebuli “ra

aris simsivnidan”? rogor gardaiqmneba normaluri ujredi avTvisebianSi anu rogor

iwyeba simsivne.   monografiaSi mowodebulia informacia simsivnis gamomwvevi
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faqtorebisa da simsivnis gamomwvevi genebis Sesaxeb. ujreduli ciklis regulaciis

SesaZlo meqanizmebis Sesaxeb normasa da simsivnuri zrdis dros; aseve informacia

simsivnis invaziisa da metastazirebis ujreduli da molekuluri meqanizmebis

Sesaxeb; simsivnisa da Sidaujreduli signalebis gadacemis meqanizmebis Sesaxeb.

informacia Rerovani ujredebis Sesaxeb da maT rolze avTvisebiani simsivneebis

dros.

avtorebi Seecadnen aseve mkiTxvelisaTvis miewodebinaT erToblivi kvlevis Sedegad

dagrovili informacia (prostatis simsivnuri transformaciis gamomwvevi da

ganviTarebis ujreduli da molekuluri meqanizmebis Sesaxeb), romelic jer kidev

1993 wlidan iqna dawyebuli ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universitetis zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakultetis, biologiis

departamentis ujreduli da molekuluri biologiis kaTedrasa da medicinis

fakultetis urologiis kaTedras Soris (monografia “winamdebare jirkvlis

(prostatis) simsivneebis mediko–biologiuri aspeqtebi”, avtorebi: T.CigogiZe,

n.kotrikaZe, l.managaZe, m.alibegaSvili, i.boWoriSvili, n.veSapiZe, m.zibzibaZe, m.WeliZe,

e.xuciSvili, l.ramiSvili, n. gabunia. 2012w. Tbilisi).

aRniSnuli monografia – “კანცეროგენეზი: უჯრედული და მოლეკულური მექანიზმები”
gankuTvnilia biologiis departamentis da medicinis fakultetis  studentebisaTvis,

samecniero wreebis warmomadgenlebisaTvis, klinicistebisaTvis, agreTve yvela im

pirisaTvis, romelic dainteresebulia simsivnis biologiiT, uroonkologiiT.

avtorTa jgufi aRniSnul monografias, “kancerogenezi: ujreduli da molekuluri

meqanizmebi” uZRvnis ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universitetis 100 wlis iubiles.

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 მ. ალიბეგაშვილი
ლ. რამიშვილი

“ბიოლოგია”
საატესტატო და

ერთიანი ეროვნული
გამოცდებისათვის

(დამხმარე
სახელმძღვანელო)

აბიტურიენტთა
ინტენსიური

მომზადების ცენტრი,
თბილისი, 2018წ

1-365გვ

სახელმძღვანელო განკუთვნილია იმ აბიტურიენტებისათვის რომლებიც ეროვნულ გამოცდებზე დამატებით
საგნად აბარებენ ბიოლოგიას. ის ასევე გამოადგებათ მე-11 კლასელებს სკოლის გამოსაშვები გამოცდისათვის
მოსამზადებლად. სახელმძღვანელო აგებულია ეროვნული და საატესტატო გამოცდების პროგრამების
მიხედვით. წიგნი დაყოფილია თავებად. თითოეული თავი მოიცავს რამდენიმე პარაგრაფს, რომლებსაც
თეორიულ მასალასთან ერთად ახლავს პრაქტიკული სავარჯიშოები მოცემულ თემაზე. ასევე, წიგნში უხვად
არის შემაჯამებელი ტესტები, რომლებიც ხელს უწყობს განვლილი მასალის გადამეორებას. ტესტების
ფორმატი სრულად შეესაბამება ერთიანი ეროვნულ და საატესტატო გამოცდებზე დამკვიდრებულ
პრაქტიკას. სახელმძღვანელო დიდ დახმარებას გაუწევს პრაქტიკოს პედაგოგებს, რომლებიც ამზადებენ
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აბიტურიენტებსა და მე-11 კლასელებს. ის ასევე გამოდგება საშუალო სკოლის მაღალ კლასებში დამხმარე
სახელმძღვანელოდ.

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 Nakashidze Irina
Kotrikadze Nanuli

Ahmad Sarfraz,
et al.

Hormonal status and
distribution of the ABO

system phenotypic groups
in menopausal and

postmenopausal women
with breast tumors

Indian Journal of
Experimental

Biology,
v.56 (2), 2018.
Impact factor-

1.475 (JCR 2017)

Published by
National Institute

of Science
Communication
and Information
Resources, India

93-100



2 I. Bochorishvili1,
M. Alibegashvili1,
G. D. Dakubo2,
L .Ramishvili1,
M. Zibzibadze1,
T. Chigogidze3,
M. Gordeziani1,

A. Khazaradze1,
N. Gabunia3,
J. Monaselidze4,
N. Kotrikadze1

Alterations of the
physical and chemical
characteristics of blood

plasma in men with
prostate tumors

Molecular Biology
Reports

სტატია გადის
რეცეზირებას
(Under Review)



1 ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
სარძევე ჯირკვალის სიმსივნე წარმოადგენს ყველაზე გავრცელებულ ნეოპლასტიკურ დაავადებას
ქალთა პოპულაციაში მსოფლიოში. ჰორმონული დისბალანსი და ABO სისტემის ჯგუფური
ანტიგენები არიან მრავალ რისკ-ფაქტორთა შორის, რომლებიც იწვევენ სარძევე ჯირკვლის
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კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი სიმსივნეების განვითარებას. აქედან გამომდინარე,
გამოვიკვლიეთ შემდეგი სასქესო სტეროიდული ჰორმონები: ესტრადიოლი (E2), პროგესტერონი (P),
ტესტოსტერიონი (T), არასასქესო ჰორმონები (თიროქსინი(fT4), თიროიდ-მასტიმულირებელი
ჰრომონი (TSH) და პროლაქტინი და ABO სისტემის ფენოტიპური ჯგუფების მენოპაუზისა და
პოსტმენოპაუზის ასაკის სარძევე ჯირკვლის სიმსივნეებით (კეთილთვისებინი, ავთვისებინი)
დაავადებულ ქალებში. იმმუნოფერმენტული (ELISA) მეთოდი იქნა გამოყენებული ჰორმონების
განსაზღვრისას. ABO სისტემის ფენოტიპური ჯგუფების შესწავლილას გამოყენებული იქნა
იმუნოსეროლოგიური მეთოდი. კვლევამ მენოპაუზისა და პოსტმენოპაუზის ასაკის სარძევე
ჯირკვლის სიმსივნეებით დაავადებულ ქალებში გამოავლინა სასქესო-სტეროიდული ჰორმონის
ესტრადიოლის მნიშვნელოვნად გაზრდილი ექსპრესია, მაგრამ შემცირებული პროგესტერონი,
აგრეთვე მნიშვნელოვნად გაზრდილი ტესტოსტერონის დონე. ფარისებრმა ჯირკვალმა გამოავლინა
ჰიპოფუნქცია, რომელიც დასტურდება შემცირებული თიროქსინით, და გაზრდილი პროლაქტინითა
და TSH-ით სისხლში. ჩვენი კვლევის მიხედვით, A(II) ფენოტიპური ჯგუფის მტარებლებმა აჩვენეს
სარძევე ჯირკვლის სისმივნის განვითარების მაღალი რისკი ორივე ეტაპზე, მენოპაუზისა და
პოსტმენოპაუზის ასკის ქალებში.

2 კვლევის მიზანს წარმოადგენდა პროსტატის სიმსივნეებით დაავადებული მამაკაცების სისხლის
პლაზმის ფიზიკურ - ქიმიური მახასიათებლების ცვლილების სპეციფიურობის დადგენა და
შესაძლო სადიაგნოსტიკო მნიშვნელობა;
პროსტატის სიმსივნური პროცესის განვითარების პირობებში სისხლის პლაზმაში მიმდინარე
ცვლილებების შესასწავლად გამოყენებულ იქნა:
 სპეტროფლუროსცენტული ანალიზის მეთოდი;
 დიფერენციალური სკნირებადი მიკროკალორიმეტრიის მეთოდი;
 ელექტროფორეზის მეთოდი (ცილების დაყოფა პოლიაკრილამიდის გელში)

დადგენილ იქნა პროსტატის სიმსივნეებით დაავადებული მამაკაცების სისხლის პლაზმის
ცილებში მიმდინარე ცვლილებები.

1. გამოვლენილ იქნა პირველი პიკის პირდაპირი დამოკიდებულება ფლუორესცენციის სპექტრში
პიკების ინტენსივობების ცვლილებასა და პროსტატის სიმსივნეებს შორის. გამოვლენილ იქნა
პროსტატის სიმსივნეების შემთხვევაში ფლუორესცენციის პირველი პიკის ინტენსივობის მატება,
რაც შესაძლებელია განპირობებული იყოს სისხლის პლაზმაში სიმსივნურ ზრდასთან
ასოცირებული ცილების: “მწვავე ფაზის” ცილების კონცენტრაციის ზრდით, კიბოემბრიონული
ანტიგენის, ასევე სისხლის პლაზმის ალბუმინის ფრაქციაში ე.წ. მოდიფიცირებული ალბუმინის
გაჩენით.გამოვლენილ იქნა ნიკოტინამიდური კოფერმენტების (NADH da NADPH) შესატყვისი II
პიკის ინტენსივობის მატება (HGPIN და CaP შემთხვევაში) აღნიშნული ფაქტი შესაძლებელია
გამოწვეული იყოს პათოლოგიის განვითარებისა და დაავადების პროგრესირების ფონზე
ფერმენტული სისტემის მოშლით და მათი აქტივობის შემცირებით, შესაბამისად აღნიშნული
კოფერმენტების დაგროვებით, ასევე სიმსივნურ უჯრედებში მიმდინარე ენერგეტიკული
პროცესების ცვლილებით. გამოვლენილ იქნა პროსტატის კეთილთვისებიანი ჰიპერპლაზიით
დაავადებული მამაკაცების სისხლის პლაზმაში ძირითადი პიკის (Td) მაქსიმუმი 66-67°С

ტემპერატურულ ინტერვალში, მაშინ როდესაც HGPIN და ადენოკარცინომის შემთხვევაში
აღნიშნული მაქსიმუმი შეესაბამება Td = 63-64°C ტემპერატურულ ინტერვალს.

2. დადგენილ იქნა 70-71°С ტემპერატურულ ინტერვალში მხარის  არსებობა კეთილთვისებიანი
ჰიპერპლაზიისა და HGPIN შემთხვევაში. დადგენილ იქნა, რომ დენატურაციის სითბო (Q) ანუ
ენთალპია (ΔH) იცვლებოდა შემდეგი თანმიმდევრობით : CaP – კეთილთვისებიანი ჰიპერპლაზია
PIN უბნებით - საკონტროლო ჯგუფი.
ამგვარად, შეძლებისდაგვარად შევაფასეთ აღნიშნული ცვლილებების სპეციფიურობა და
დიფერენციალური სკანირებადი მიკროკალორიმეტრიის მეთოდის სადიაგნოსტიკო
მნიშვნელობა. დადგენილ იქნა  ცილოვანი ფრაქციების (220  kD, 41 kD, 38 kD, 32 kD, 135 kD, 88 kD,
78 kD) მკვეთრი ცვლილება ელექტროფორეზის მეთოდით.  ვვარაუდობთ რომ აღნიშნული
ცვლილებები ერთი მხრივ სიმსივნე სპეციფიურია, და მეორეს მხრივ პროსტატ სპეციფიური.
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ნ. კოტრიკაძე ფოლიუმის მჟავას ბიოდანამატი

და ავთვისებიანი სიმსივნის
განვითარების რისკები

ბაკურიანი -2018
მედიკოსთა 43-ე საერთაშორისო

სკოლა-კონფერენცია
„თანამედროვე კლინიკური

მედიცინა-მიღწევები და უახლესი
ტექნოლოგიები“

2018 წლის 17-25 თებერვალი
2 მ. გორდეზიანი "ბიოდესტრუქტორი

მიკროორგანიზმები - პათოლოგია
და რისკის შეფასება"

ბაკურიანი -2018
მედიკოსთა 43-ე საერთაშორისო

სკოლა-კონფერენცია
„თანამედროვე კლინიკური

მედიცინა-მიღწევები და უახლესი
ტექნოლოგიები“

2018 წლის 17-25 თებერვალი
3 ნ. კოტრიკაძე „თირეოიდული ჰორმონები და

ლიპიდური სპექტრის ცვლილება
ფარისებრი ჯირკვლის
სიმსივნეებით დაავადებული
პაციენტების სისხლში“

მეექსე სამეცნიერო
ყოველწლიური საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში (ENS-2018)

12-15 თებერვალი, 2018 წელი

4 მ. გორდეზიანი 115(1)y Nocardiopsis dassonvillei -
დეტერგენტების გავლენა
აქტიური მეტაბოლიტების
პროდუქციაზე

მეექსე სამეცნიერო
ყოველწლიური საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში (ENS-2018)

12-15 თებერვალი, 2018 წელი

1. ცნობილია, რომ ფოლატი და ფოლიუმის მჟავა წარმოადგენენ ვიტამინ B9-ს განსხვავებულ ფორმებს.
ვიტამინი - B9 კვების რაციონის აუცილებელი კომპონენტია, რომელიც ბუნებრივად ფოლატის სახითაა
წარმოდგენილი საკვებ პროდუქტებში.ფოლატი ორგანიზმში ასრულებს არაერთ მნიშვნელოვან
ფუნქციას რომელთა შორისაა უჯრედების ზრდა, დნმ-ისა და რნმ-ის სინთეზი. ორგანიზმში ფოლატის
დეფიციტი ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემასთან ასოცირდება. მათ შორისაა: ჰომოცისტეინის
მაღალი დონე, ნაყოფის დეფექტები და კიბოს განვითარების რისკი. აღნიშნული მიზეზების გამო B9
ვიტამინი 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ფართოდ გამოიყენება როგორც კვებითი დანამატი. თუმცა
მთავარი პრობლემა იმაში მდგომარეობს რომ კვებითი დანამატებიც და ფორტიფიცირებული საკვებიც,
როგორც წესი, შეიცავს აღნიშნული ვიტამინის სინთეზურ ფორმას, ანუ ფოლიუმის მჟავას და არა
ფოლატს. ფოლიუმის მჟავა წარმოადგენს B9 ვიტამინის სინთეზურ ფორმას (დაჟანგული ფორმაა და
გამოირჩევა გაცილებით მაღალი სტაბილურობით). გამოიყენება საკვებ ბიოდანამატებში და ასევე
სხვადასხვა სახის ქარხნულად დამუშავებულ საკვებში, როგორიცაა ფქვილი და მარცვლეული. მრავალი
წლის განმავლობაში ითვლებოდა, რომ ორგანიზმი ფოლიუმის მჟავას უფრო ეფექტურად და ადვილად
ითვისებს ვიდრე ბუნებრივ ფოლატებს. თუმცა აღმოჩნდა რომ რეალურად საწინააღმდეგო მოვლენას
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აქვს ადგილი. საქმე იმაშია, რომ ფოლატებისაგან განსხვავებით, მხოლოდ საჭმლის მომნელებელ
სისტემას (წვრილი ნაწლავის უჯრედები) დამოუკიდებლად არ შეუძლია ფოლიუმის მჟავას გარდაქმნა
5-მეთილ ტეტრა ჰიდროფოლატად - ანუ ვიტამინ B9-ს აქტიურ ფორმად. საწყის ეტაპზე საჭიროა
ფოლიუმის მჟავა ჯერ გარდაიქმნას დიჰიდროფოლატად, რაც უნდა განხორციელდეს ღვიძლში
კონკრეტული ფერმენტის- დიჰიდროფოლატ რედუქტაზას (DHFR) მიერ (ბუნებრივი ფოლატები არ
საჭროებენ აღნიშნულ დამატებით ქიმიურ გარდაქმნას ღვიძლში). აღნიშნული პროცესი კი ნელა
მიმდინარეობს და ხშირად საკმაო დროს მოითხოვს. აღნიშნული პრობლემა კიდევ უფრო მძიმდება თუ
ადამიანი საკვები ბიოდანამატების პარალელურად ღებულობს ასევე ფოლიუმით ფორტიფიცირებულ
საკვებს. შედეგად ასეთი ადამიანის სისხლში ხშირად ფიქსირდება გარდაუქმნელი (დაუშლელი)
ფოლიუმის მჟავას მზარდი რაოდენობა, რაც არის შეშფოთების მიზეზი. არის თუ არა
ჯანმრთელობისათვის საშიში გარდაუქმნელი (დაუშლელი) ფოლიუმის მჟავას რაოდენობის მატება
სისხლში? არაერთი კვლევის შედეგად ნაჩვენები იქნა რომ გარდაუქმნელი ფოლიუმის მჟავას
ქრონიკულად მაღალმა კონცენტრაციამ შესაძლოა დამაზიანებელი ზემოქმედება მოახდინოს ადამიანის
ჯანმრთელობაზე. აქ იგულისხმება: კიბოს გაზრდილი რისკი: გარდა იმისა რომ იზრდება კიბოს
განვითარების რისკი, შესაძლოა ჭარბმა ფოლიუმის მჟავამ დააჩქაროს პრესიმსივნური წარმონაქმნების
(დაზიანებების) ზრდა-ტრანსფორმაცია.

2. შესწავლილია ულტრაიისფერი გამოსხივების, იონური და არაიონური დეტერგენტების, გამოსხივებისა
და დეტერგენტის ერთობლივი ზემოქმედების გავლენა 115(1)y Nocardiopsis dassonvillei -ის უჯრედების
დამაზიანებელ აქტივობაზე. ნაჩვენებია შერცეული დეტერგენტის განსხვავებული კონ ცენტრაციების
მოქმედების დინამიკა. დადგენილია ულტრაიისფერი გამოსხივების ლეთალური დოზა - LD50,
დეტერგენტის მაინჰიბირებელი კონცენტრაცია - IC50 და უჯრედებთან ინკუბაციის ოპტიმალური
დრო. LD50 / IC50 ერთობლივი ზემოქმედების შედეგად 115(1)y Nocardiopsis dassonvillei -ის ზოგიერთი
ფუნქციური მახასიათებლის ცვლილების საფუძველზე დადგენილია შტამის დამაზიანებელი
აქტივობის შემცირების ოპტიმალური რეჟიმი.

3. ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიები ფართოდ გავრცელებულ დაავადებათა ჯგუფს წარმოადგენს
ენდოკრინულ დარღვევათა შორის. ცნობილია, რომ თირეოიდული ჰორმონები მნიშვნელოვან როლს
ასრულებენ ლიპიდების მეტაბოლიზმში. ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე
პაციენტებში ერთ-ერთ ძირითად დამახასიათებელ ნიშანს სწორედ ლიპიდური სპექტრის ცვლილება
წარმოადგენს. დღემდე არსებული კვლევების მიხედვით თიროიდ-მასტიმულირებელი ჰორმონი (TSH)
ლიპიდურ სპექტრის ცვლილებაზე გავლენას ახდენდა მხოლოდ თირეოიდული ჰორმონების საშუალებით,
თუმცა უახლესი კვლევები მიუთითებს, რომ TSH ჰორმონს გააჩნია ასევე პირდაპირ ზეგავლენა ლიპიდური
ცვლის მნიშვნელოვან კომპონენტებზე (მაგ: ტრიგლიცერიდებზე). კვლევის მიზანს წარმოადგენს
თიროიდულ ჰორმონებს (T3, T4), თიროიდ-მასტიმულირებელ ჰორმონსა (TSH) და ლიპიდური სპექტრის
(ტრიგლიცერიდები, ქოლესტეროლის საერთო რაოდენობა, მაღალი და დაბალი სიმკვრივის ქოლესტეროლი)
ცვლილებას შორის არსებული ურთიერთკავშირების გამოვლენა ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნეებით
დაავადებული პაციენტების სისხლში.

4. შესწავლილია განსხვავებული ბუნების მქონე დეტერგენტების გავლენა ცნობილი ბიოდესტრუქტორის -
115 (1) yNocardiopsis dassonvillei-ის დამაზიანებელი აქტივობის განმსაზღვრელი ზოგიერთ ფუნქციურ
მახასიათებელზე. გამოვლენილია უჯრედებზე იონური და არაიონური დეტერგენტების ზემოქმედების
განსხვავებული ხასიათი. შეფასებულია ნატრიუმის დოდეცილსულფატის როლი 115 (1) yNocardiopsis
dassonvillei -ის დამაზიანებელი აქტივობის შემცირებაში.

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
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1 Nanuli Kotrikadze,
Tamar Tufinashvili,
Liana Ramishvili,
Manana Alibegashvili,
Irina Nakashidze,
Gia Nemsadze,
Manana Gordeziani,
Ana Khazaradze,
Bela Sepiashvilli,
Sarfraz Ahmad

Differential assessments of
blood lipids, lipid

peroxidation, antioxidant
status, and fatty acids in

women with uterine tumors
during menopausal period

(Accepted)

Society of Gynecologic
Oncology (SGO)’s 50th

Annual Meeting on Women’s
Cancer,

March 16-19, 2019,
Honolulu, Hawaii

2 Nanuli Kotrikadze,
Tamar Tufinashvili,
Irina Nakashidze,
Liana Ramishvili,

Manana Alibegashvili,
Manana Gordeziani,

Bela Sepiashvilli,
Sarfraz Ahmad

Morpho-structural
peculiarities of blood formed

elements and clinic-
pathological characteristics in
women with uterine (Benign,

Malignant) tumors in
menopausal age
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის მნიშვნელოვანი
აქტივობაც.

 უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრამ ორგანიზება გაუკეთა
სპეციალურ სესიას “ექსპერიმენტული მედიცინა” (თავმჯ. ბ.მ.დ. პროფ. ნ. კოტრიკაძე)
მედიკოსთა ტრადიციული 43-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციაზე “ბაკურიანი
2018”.

 2018 წლის 7-8 დეკემბერს ქ. თბილისში ჩატარდა ევროპის უროლოგთა ასოციაციის
უროლოგიის სკოლისა (ESU) და საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის ერთობლივი
კონგრესი. აღნიშნულ კონგრესზე ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ბიოლოგიის
დეპარტამენტის, უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრის გამგეს,
პროფ. ნანა კოტრიკაძეს, მედიცინის ფაკულტეტის უროლოგიის კათედრის გამგეს
პროფ. თეიმურაზ ჩიგოგიძეს და აღნიშნული კათედრების თანამშრომლებს:
ბიოლოგიის დოქტორებს: ლიანა რამიშვილს, მანანა ალიბეგაშვილს და მედიცინის
დოქტორს, ნინო გაბუნიას გადაეცათ ლაური მანაგაძის სახელობის I ხარისხის პრემია
და დიპლომი, 2016-2018 წლებში ჩატარებულ ნაშრომთა ციკლისათვის.
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
ბიოლოგიის დეპარტამენტი, მცენარეთა ფიზიოლოგიის მიმართულება

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
მიმართულების ხელმძღვანელი: მარიამ გაიდამაშვილი
მიმართულების პერსონალური შემადგენლობა:
1. მარიამ გაიდამაშვილი (ბმდ) ასოცირებული პროფესორი
2. ეკა ხურციძე (ბმდ) ლაბორანტი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

1

კრიოპრეზერვაციის ეფექტური
მეთოდების შემუშავება
გადაშენების საფრთხის წინაშე
მყოფი საქართველოს მერქნიანი
მცენარეების გენეტიკური
რესურსების გრძელვადიანი
კონსერვაციისათვის

FR17-444

ეკოლოგიური ბიოტექნოლოგია

2017-2020

მარიამ გაიდამაშვილი
(ხელმძღვანელი)

ეკა ხურციძე(მკვლევარი)
ეკატერინე

პოპიაშვილი(მკვლევარი)
ნინო ქებურია(მკვლევარი)
მაია ხურციძე(მკვლევარი)

2

ეფექტური კრიოპრეზერვაციის
მეთოდების შემუშავება
(კონსერვაცია თხევად აზოტში -
196°C ) და კრიობანკის შექმნა
საქართველოს გადაშენების
საფრთხის წინაშე მყოფი
მცენარეთა გენეტიკური
რესურსების გრძელვადიანი
კონსერვაციისათვის

სიცოცხლის შემსწავლელი
მეცნიერებები

2017-2019
მარიამ გაიდამაშვილი

(ხელმძღვანელი)
ეკა ხურციძე(მკვლევარი)

ანა გოგიჩიაშვილი(მკვლევარი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა
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ISBN
1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები
სახელმძღვანელოს

სახელწოდება,
გამოცემის ადგილი,

გამომცემლობა
გვერდების რაოდენობა
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საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN
1

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 მ. გაიდამაშვილი „მცენარეთა გენეტიკური

რესურსების კონსერვაცია in vitro
ტექნოლოგიის გამოყენებით“.

2018, 12-15 თებერვალი, ივ.
ჯავახიშვილის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მე-
6 საფაკულტეტო სამეცნიერო
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში ENS-2018
(თბილისი).

In vitro გამრავლება, ანუ მცენარეული ქსოვილთა კულტურების ტექნოლოგია, განიხილება როგორც ex situ
კონსერვაციის ერთ-ერთი ეფექტური საშუალება და გამოიყენება მაშინ, როცა ველურად მზარდი მცენარეების
გამრავლება ტრადიციული მეთოდებით შეუძლებელია. ამ თვალსაზრისით, სარწმუნო და მდგრადი in vitro
გამრავლების მეთოდების შემუშავება უდიდეს მნიშვნელობას იძენს იშვიათი და გადაშენების საფრთხის ქვეშ
მყოფი მცენარეთა გენეტიკური რესურსების შენარჩუნებისათვის. მოცემული სამუშაოს მიზანს
წარმოადგენდა ეფექტური in vitro გამრავლების მეთოდების შემუშავება საქართველოს ტყის ფონდის
ზოგიერთი დომიმანტური ან ედფიკატორი მერქნიანი სახეობებისათვის, რომლებიც IUCN კრიტერიუმების
მიხედვით მიეკუთვნება მოწყვლადი ან კრიტიკული საფრთხის ქვეშ მყოფი სახეობების რიცხვს. აღნიშნულ
სამუშაოში შემუშავდა ექვსი სახეობის in vitro გამრავლებისა და კულტივირების პირობები. შესწავლილი იქნა
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ექსპლანტის წყაროს, ზრდის რეგულატორების და საკულტივაციო არეების შედგენილობის გავლენა
ორგანოგენეზის პროცესზე. დადგინდა ex vitro პირობებში სიცოცხლისუნარიანობის ხარისხი. აღნიშნულმა
მიდგომებმა შესაძლებელია მნიშვნელოვნად დააჩქაროს სახეობათა კონსერვაციისა და რეაბილიტაციის
პროცესები და ამრიგად, უზრუნველყოს ფიტოგენეტიკური მრავლფეროვნების მდგრადობა.

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება

ბიოლოგიის დეპარტამენტი, გამოყენებითი ბიომეცნიერებებისა და ბიოტექნოლოგიის
მიმართულება

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით

ნინო არჩვაძე, ბ.მ.დ. - ასისტენტ პროფესორი
ნინო ინასარიძე, ბმდ. - გამოყენებითი ბიომეცნიერებებისა და ბიოტექნოლოგიის
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი, პროექტების სამეცნიერო
ხელმძღვანელი, კოორდინატორი
1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

1.

აზიური ფაროსანას (Halyomorpha
halys)ბიოლოგია და რისკის

შეფასება დასავლეთ
საქართველოს აგრარულ

კულტურებში: მონიტორინგისა
და ალტერნატიული

მენეჯმენტის სხვადასხვა
საშუალების ანალიზი,

აგრარული მეცნიერებები,
აგრარარული

ბიოტექნოლოგიები

NFA-SRNSFG-18-115

16.11 2018 – 16.11.2020

ნინო ინასარიძე - სამეცნიერო
ხელმძღვანელი

ნინო არჩვაძე - მკვლევარი
მაკა მურვანიძე -
კოორდინატორი

არნოლდ გეგეჭკორი, მკვლევარი

2.

გამოყენებითი ბიომეცნიერებები
და ბიოტექნოლოგიის მე-2

საერთაშორისო
სკოლა/კონფერენცია

ინჟინერია და ტექნოლოგიები,
ეკოლოგიური

ბიოტექნოლოგიები მედიცინისა
და ჯანმრთელობის, აგრარული

მეცნიერებები,

MG-ISE-18-292

01.11.2018 - 01.05.2019

ნინო ინასარიძე - ხელმძღვანელი
ნუნუ მიცკევიჩი-კოორდინატორი
ნინო აჩვაძე - სასწავლო პროცესის
კოორდინატორი
ზურაბ ქუჩუკაშვილი - სექციის
ხელმძღვანელი
ელენე ჩერქეზია - სექციის
ხელმძღვანელი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პროექტები ახალი დაწყებულია და მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები

2.2.

№
დასრულებული (მრავალწლიანი)

პროექტის დასახელება
მეცნიერების დარგისა და

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით, პროექტის

საიდენტიფიკაციო კოდი
1 2 3 4

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

1

"აღმოსავლეთ ევროპაში აგრო-
კვების სპეციალისტებისთვის
ლაბორატორიული პრაქტიკის

გაუმჯობესება/Ag-Lab

გამოყენებითი ბიომეცნიერებები
*აგრო, კვება, ჯანდაცვა, გარემოს

დაცვით ბიოტექნოლოგიები

586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-
CBHE-JP

ევროკავშირი/ერასმუს პლუსი

15.10.2017 – 15.10.2020

ნინო ინასარიძე - ხელმძღვანელი;
ნინო არჩვაძე - სასწავლო
პროცესის კოორდინატორი;
ნუნუ -მიცკევიჩი,
ინდუსტრიასთან ურთიერთობის
კოორდინატორი;
ზურაბ ქუჩუკაშვილი - ლაბ. და
კურიკულუმის კოორდინატორი;
ელენე ჩერქეზია - აკადემიური
კოორდინატორი;
დიანა ძიძიგური -კონსულტანტი
პროგრამის განახლების
მიმართულებით;
ნანული დორეული -
კონსულტანტი ხარისხის
უზრუნველყოფის დარგში.

2018 წელს  გამოყენებითი ბიომეცნიერებებისა და ბიოტექნოლოგიის მიმართულების მონაწილეობით
გაგრძელდა თსუ-ში მიმდინარე, „ERASMUS+“-ის 2017 წლის საგრანტო კონკურსში “უმაღლესი განათლება
- საერთაშორისო რესურსების გაძლიერება" გამარჯვებული პროექტის - "აღმოსავლეთ ევროპაში აგრობი-
კვების სპეციალისტებისთვის ლაბორატორიული პრაქტიკის გაუმჯობესება/Ag-Lab" - „Improving skills in
laboratory practice for agro-food specialists in eastern Europe /Ag-Lab/“  (# 586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-
JP) 2017-2978 / 001-001) განხორციელება. ინსტიტუციური თანამშრომლობის (CBHE) პროექტის
კოორდინატორია ლუბლიანას უნივერსიტეტი (სლოვენია). პროექტში ჩართულია ევროპული
უნივერსიტეტები, პროექტის პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციები   და საქართველოს
უნივერსიტეტები და პარტნიორი ლაბორატორიები.

პროექტის მიზანია აგრარული და საკვები პროდუქტების  ხარისხის  კონტროლის სისტემის გაუმჯობესება
იმ ქვეყნების სპეციალისტების მომზადება/გადამზადების გზით, რომლებიც ახლახანს გახდნენ
ევროკავშირის ასოცირებული წევრები. პროექტი უკავშირდება სურსათისა და სოფლის მეურნეობის
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პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ევროკავშირის კანონმდებლობითა და სტანდარტებით
განსაზღვრული ნორმების შესაბამისი ლაბორატორიული კონტროლის  გზით.

 საანგარიშო წელს პროექტის ფარგლებში მოხდა გამოყენებითი ბიომეცნიერებების სამაგისტრო
პროგრამის სასწავლო კურსებისა და მოდულების განახლება;

 შემუშავების პროცესშია უწყვეტი განათლების მიმართულებით დიპლომის შემდგომი
სასერტიფიკაციო კურსები;

 მიმდინარეობს აკადემიური პერსონალის გადამზადება პარტნიორ უნივერსიტეტებში ტრეინინგებში
მონაწილეობის გზით (2018 წელი: ლიონი (საფრანგეთი); ტერამო (იტალია);  კიევი (უკრაინა));

 განახლდა ლაბორატორიული რესურსები; დაგეგმილია სასწავლო რესურსების განახლება;
 პარტნიორ უნივერსიტეტებთან და ლაბორატორიებთან  თანამშრომლობის გზით მიმდინარეობს

სწავლებისა და ერთობლივი სამეცნიერო კვლევების სტრატეგიის შემუშავება;
 დაგეგმილია სტუდენტების საერთაშორისო მობილობის განხორციელება პარტნიორ

უნივერსიტეტებთან, ლაბორატორიებთან და კვლევით ინსტიტუტებთან;
პროექტი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს გამოყენებითი ბიომეცნიერებებისა და ბიოტექნოლოგიის
მიმართულებაზე ერთობლივი სამეცნიერო კვლევების ინიცირებას პროექტში ჩართული ევროპული
უნივერსიტეტების მონაწილეობით.

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები
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№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1

2
3

Maka
MURVANIDZE1*,
Greg
KRAWCZYK ,
Nino
INASARIDZE ,
Lika  DEKANOIDZE,
Natia
SAMSONADZE,
Mariam
MACHARASHVILI,
Sopho
KHUTSISHVILI,
Salome
SHENGELAIA

The first finding and
preliminary data on

the
biology of Brown
Marmorated Stink

Bug
Halyomorpha halys

(Heteroptera,
Pentatomidae)

DOI: 10.3906/zoo-
1802-34

Turkish Journal of
Zoology,  Turk J

Zool (2018) 42: 617-
624

თურქეთი 8

აზიური ფაროსანას მონიტორინგმა აჩვენა როგორც ზრდასრული, ისე ნიმფური სტადიების
მონიტორინგის შესაძლებლობა კომერციულად ხელმისაწვდომი ხაფანგებითა და სატყუარებით
(Leskey et al., 2015). აზიური ფაროსანას მონიტორინგის ხაფანგების განთავსება ბაღში აჩვენებს
მავნებლის ყოფნა/არყოფნას ტერიტორიაზე. აზიური ფაროსანას ბიოლოგიისა და ქცევის გაგება კი
მავნებლების ინტეგრირებული მართვის წარმატებული სქემის შემუშავების წინაპირობაა. აზიური
ფაროსანა ერთ თაობას იძლევა ზემო შუა ატლანტიკის რეგიონში (Nielsen and Hamilton, 2009) და ორ
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თაობას სამხრეთ პენსლვანიაში, ვირჯინიაში, დას. ვირჯინიასა და ჩრდ. კაროლინაში (Leskey et al., 2012,
Bakken et al., 2015), თუმცა სამხრ. ჩინეთში მავნებლის 4-დან 6 თაობამდეა რეგისტრირებული (Hoffman,
1931; Lee et al., 2013). აზიური ფარაოსანას ბიოლოგიისა და ქცევის კვლევა საქრთველოში ამ დრომდე
არ ჩატარებულა.

საქართველოს რესპუბლიკა მდებარეობს კავკასიაში, რომელიც წარმოადგენს ბიომრავალფეროვნების
ერთ ერთ ცხელ წერტილს და გამოირჩევა ზომიერი სარტყლის მრავალფეროვანი ფლორითა და
ფაუნით (Zazanashvili et al., 2004). ქვეყნის დასავლეთით, სადაც აზიური ფაროსანას პოპულაციის
აფეთქება აღინიშნა, გამორჩეულია უნიკალური კოლხური ტყეებით, რომლებიც კლასიფიცირებულია
როგორც ზომიერი წვიმიანი ტყეები. აღნიშნულის მიზეზი სანაპროს გასწვრივ მდებარე ბარიერული
მთებია რომლებიც აკავებენ ზღვის ჰაერის მასების მიერ მოტანილ ტენს (Zazanashvili and Mallon, 2009).

წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს აზიური ფაროსანას გავრცელების, ბიოლოგიისა და ქცევის
შესწავლას კომერციულად ხელმისაწვდომი ხაფანგებითა და ფერომონიანი სატყუარებით სამეგრელოს
რეგიონში არსებულ თხილის ორ ბაღში. კვლევის ძირითადი მიზნებია ა) აზიური ფაროსანას
ბიოლოგიის კვლევას საქართველოს კომერიცულ თხილის ბაღებში ფერომონიანი სატყარებით
აღჭურვილი წებოვანი ხაფანგებით; ბ) აზიური ფაროსანას მიგრაციის მარშუტების შესწავლა
გამოსაზამთრებელი ადგილებიდან ბაღებისაკენ

კვლევამ აჩვენა, რომ აზიური ფაროსანას ზრდასრული ინდივიდები ხაფანგებზე გამოჩნდნენ მაისის
ბოლოს, ხოლო ყველა ასაკის ნიმფების და ზრდასრულების ერთობლიობა აღინიშნა ივლისის
ბოლოდან აგვისტოს ჩათვლით.  ნიმფების და ზრდასრულების თანააარსებობის პიკი აღინიშნა 896-
1061 დღე/გრადუსზე DD13.9. თხილის ბაღების გარშემო არსებული ველური მცენარეულობა
წარმოადგენს აზიური ფაროსანას შედინების წყაროს თხილის ბაღებში, მაშინ, როცა მათი მიგრაცია
გარსემო მდებარე მინდვრიდან და მიტოვებული ნაგებობებიდან ნაკლებად საგრძნობია. ჩატარებული
კლევის შედეგად დადგინდა აზიური ფაროსანას ორი თაობის განვითარება.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1.
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები
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№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,

გეოგრაფიის დეპარტამენტი, ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფიის კათედრა

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
პროფესორი ზურაბ სეფერთელაძე კათედრის გამგე

ასოც. პროფ. ლამზირა ლაღიძე;
ასისტ. პროფ. ეთერ დავითაია;
ასისტ. პროფ. თამარ ალექსიძე;

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის და
სახელება მეცნიერების დარგისა
და სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
2.1.



2

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,
ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული

დაპრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსათა
ური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა
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1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 Alpenidze Melor,
Seperteladze Zurab,
Davitaia Eter,
Gaprindashvili
George

Georgia Black Sea Coast
Protection with Free Beaches

DOI:10.4236/gep.2018.65013

Journal of Geoscience
and Environment

Protection, 6

USA
Scientific Research

Publishing

16

2
З.Х. Сепертеладзе,

Е.Ф. Давитая,

Т.И. Алексидзе,

Н.Э. Рухадзе

НАРУШЕНИЕ ЛАНДШАФТО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

РАВНОВЕСИЯ ТЕХНОГЕННЫХ

ГЕОКОМПЛЕКСОВ В

НЕКОТОРЫХ ГОРНО-РУДНЫХ

РЕГИОНАХ ГРУЗИИ  И

ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДИ

СОВРЕМЕННОЕ

ЛАНДШАФТНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

СОСТОЯНИЕ И

ПРОБЛЕМЫ

ОПТИМИЗАЦИИ

ПРИРОДНОЙ

Россия,
Воронеж
„Истоки“

3
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УДК 911.52
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1. საქართველოს შავი ზღვის ნაპირდაცვა და
თავისუფალი პლაჟების შექმნა

თანამედროვე ეტაპზე, რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ტენდენცია
ზღვებისა და ოკეანეების სანაპიროებისაკენაა მიმართული, რაც ზღვა-ნაპირი-ხმელეთის სისტემას
ერთიან ტერიტორიულ, სოციალურ-ეკონომიკურ, ეკოლოგიურ და პოლიტიკურ სტრატეგიულ
მნიშვნელობას ანიჭებს, მის პოტენციალს განსაზღვრავს და, შესაბამისად, ქვეყნის მდგრადი
ეკონომიკური განვითარების საფუძველს წარმოადგენს. გარემოს დაცვისა და რეგიონების მდგრადი
განვითარების შესახებ გაეროს კონფერენციის მიხედვითა და სხვა ადგილობრივი საკანონმდებლო
აქტების საფუძველზე დადასტურებულია შავი ზღვის ნაპირების აღდგენისა და დაცვის, სანაპირო
ხმელეთის ზოლის რაციონალური ათვისების სტრატეგიული მიზანშეწონილობა.

შრომაში დადასტურებულია სანაპიროების რანჟირების კომპლექსურობის კონცეფციის
გამოყენება, რაც სისტემური პრინციპის საფუძვლად მიღებას ეფუძნება და რეგიონების გამოყოფის
მრავალფაქტორულობაში (გეოგრაფიული, გეოლოგიურ-ტექტონიკური, გეომორფო-დინამიკური,
საინჟინრო-გეოლოგიური, გეოეკოლოგიური, სამხედრო-გეოგრაფიული, სოციალურ-ეკონომიკური)
გამოიხატება.

ბუნებისა და კულტურის ფენომენების შეცნობის ისტორიული პრაქტიკიდან გამომდინარე,
ბუნებრივი პირობებისა და რესურსების გონივრული ათვისების პროექტების შემუშავების მიზნით
ავტორთა მიერ რეგიონის კომპლექსური კვლევის საფუძველზე წარმოდგენილია რიგი
ღონისძიებები:

1. სანაპირო ზონისა და მინერალური წყლების რესურსების (მენჯი, ცაიში) სიახლოვით
რეგიონს რეკრეაციული ბუნებათსარგებლობის პერსპექტივის ხელშემშლელი პირობების
(ბუნებრივი რესურსებისა და ისტორიული ძეგლების, ტრადიციული მემკვიდრეობის სანაპიროდან
დაშორება, ჭაობების მიკროკლიმატის დაბალი კომფორტულობა) პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით:

ა) ზუგდიდი-მესტიის საავტომობილო ტრასის გამოყენება და მესტიაში აეროდრომის მშენებლობა;
ბ) ინგირის (ზუგდიდის მიდამოები) აეროდრომისა და ანაკლიის საზღვაო პორტის მშენებლობა;

2. სატრანსპორტო კომუნიკაციებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა: ა)
განმუხური-ბათუმის ზღვისპირა მაგისტრალი; ბ) განმუხური-ანაკლია-თიკორი-ჭურია დაკავშირე-ბა;
გ) სვანეთის საავტომობილო ტრასის გაუმჯობესება; დ) საბაგირო გზის „მთა-ზღვა-ნაპირის“
მოწყობა;
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3. ანაკლიის სანაპიროს საკურორტო-რეკრეაციული, სანიტარულ-ჰიგიენური პროექტების
შემუშავებაში ბუნებრივი ფაქტორების უპირველესი გათვალისწინება, კერძოდ: ა) სატრანსპორტო
ქსელის, სასაწყობე მეურნეობების მშენებლობაში თანამედროვე ტექტონიკის გათვალისწინება; ბ)
პლაჟების, დასვენების პარკების, გასართობი მოედნების დაგეგმარება და ზღვის დონის აწევის
ტენდენციის პროგნოზი; გ) საზღვაო კომპლექსების მოწყობა, ჰავის გლობალური ცვლილებებით
გამოწვეული ბიოტური კომპონენტების შესწავლა, ეკოსისტემის ნეგატიური ნიშნების გამოვლენა,
ფიტოპლანქტონის რეგულირებისა და წყლის ეკოსისტემის მართვის შესწავლა; დ) ჭაობების
დაშრობის პოზიტიური (კომფორტული მდგომარეობა) და ნეგატიური (ტემპერატურაა, ტენიანობა)
შედეგების (წყლის ბალანსის, მცენარეულობის ცვლილება, მეორადი დაჭაობება) რეგულირება.

2. საქართველოს ზოგიერთი სამთა-მადნო რეგიონის ტექნოგენური
გეოკომპლექსების ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური წონასწორობის

ცვლილება და გარემოს ოპტიმიზაციის პრობლემები

საქართველოს მსხვილი სამთა-მადნო ობიექტების გეოქიმიური თავისებურებების შესწავლამ
ცხადყო, რომ ანთროპოგენური ზემოქმედების შედეგად აქ, როგორც ცალკეული კომპონენტები, ისე
ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსები მთლიანად, განიცდის ტრანსფორმციას და ადგილი აქვს
ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური სიტუაციის გაუარესებას. ქიმიური ელემენტების მაღალი
კონცენტრაცია შეინიშნება უშუალოდ მადნის მოპოვების ზონაში, 100-200 მ-ის რადიუსით მადნის
სხეულიდან. ამ უკანასკნელის მოსაზღვრე არეალური ზონები, ქიმიური ელემენტების აქტივობის
შესუსტებასთან ერთად, შედარებით გაღარიბებულია ინგრედიენტებით და ლანდშაფტურ-
ეკოლოგიური სიტუაციაც ნაკლებ საზიანოა.

საკვლევი მადანშემცველი რეგიონის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური სიტუაციის შესაფასებლად
გამოყენებულ იქნა მახასიათებელი _ ქიმიური ელემენტების კონცენტრაციის ანომალური დონის
მაჩვენებელი, რომელიც გამოყენებულ იქნა, მრავალფაქტორულ მეთოდთან ერთად, სამთო
რეგიონების მიმდებარე ტერიტორიების და, უშუალოდ მადნის სხეულის შესაფასებლად. მიღებულ
იქნა საინტერესო და ყურადსაღები შედეგები, კერძოდ:

1. ბუნებრივი პირობების რეგიონალურ-ზონალური თავისებურებების, ანთროპოგენური
ზემოქმედების ხარისხისა და ხასიათის, ექსპლოატაციის ხანგრძლივობისა და ლანდშაფტების
თანამედროვე მდგომარეობის მიხედვით სამთო რეგიონებში გამოყოფილ იქნა ტექნოგენურად
დარღვეული ლანდშაფტების ოთხი ძირითადი კატეგორია, რომლებიც გამოირჩევიან თანამედროვე
ფიზიკურ-გეოგრაფიული პროცესების (მეწყერები, ზვავები და სხვ.) გააქტიურებით, აღდგენის დიდი
სისწრაფით, მაღლი ტოქსიკურობით (განსაკუთრებით ჭიათურის ტერიკონებზე) და ეკოლოგიური
ფაქტორების დაძაბულობით.

2. ტექნოგენური ლანდშაფტების აღდგენის და მათი ოპტიმიზაციის ერთადერთი სწორი გზაა
დარღვეული ლანდშაფტების რეკულტივაცია. ეს უკანასკნელი სხვა მრავალ ფაქტორებთნ ერთად,
მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ფიზიკურ-გეოგრაფიულ ფაქტორებზეც.

ა. მრავალფაქტორული რეგრესიული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით დადგენილ იქნა
ფიზიკურ-გეოგრაფიულ ფაქტორებზე ბიოლოგიური რეკულტივაციისათვის საჭირო დროის
ხანგრძლივობის დამოკიდებულების ხასიათი, რაც ზოგადად შემდეგი ფორმულით გამოისახება:

У = a0 + a1 X1 + a2 X2 + …… anX X2 + Σ

სადაც У _ დამოკიდებული (მარეზულტირებელი) ფაქტორის,  ხოლო _ X1 X2 Xn

……… Xn დამოუკიდებელი (ამხსნელი) ფაქტორების მნიშვნელობებია, _ Σ ფლუქტუაციებია,
რომლებსაც გაუთვალისწინებელი (შემთხვევითი) მოვლენები შეიძლება იწვევდნენ. მუდმივები _   a0,

a1,a2… an , განისაზღვრებიან ე. წ. რეგრესიის განტოლებებიდან.
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ბ. სტატისტიკურ მახასიათებელთა მნიშვნელობების გაანალიზების საფუძველზე
განისაზღვრება რეკულტივაციის პროცესის ხანგრძლივობაზე თითოეული ფიზიკურ-გეოგრაფიული
ფაქტორის ზემოქმედების ხარისხი.

კვლევის ეს მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას საქართველოს ნებისმიერი სხვა სამთო
რეგიონის მიმართ და საფუძვლად დაედოს ტექნოგენურ ლანდშაფტებსა და მის ცალკეულ
კომპონენტებს შორის ურთიერთდამოკიდებულების კანონზომიერებათა შესწავლას.

3. საქართველოს მსხვილი სამთო ობიექტების გეოქიმიური თავისებურებების შესწავლის
შედეგად, დადგენილ იქნა გარკვეული კანონზომიერებანი ტექნოგენური ლანდშაფტების
ფუნქციონირებასა და მის დინამიკაში. სახელდობრ:

ა. ტექნოგენეზის ხანგრძლივი ზემოქმედებით ჩამოყალიბებული კომპლექსები ძლიერ
მდგრადია, გარემო პირობებთან  შეგუებული და შეთანხმებული, რის გამოც მათი აღდგენა პირვანდელი
სახით გაძნელებულია და თითქმის შეუძლებელიც.

ბ. საკვლევი სამთო ობიექტების მიდამოების ლანდშაფტების მიწისქვეშა და ზედაპირული
წყლების, ნიადაგების, და ატმოსფეროს გეოქიმიური მონაცემების ანალიზის შედეგად ირკვევა, რომ
ნებისმიერ სამთო ობიექტზე, როგორც ცალკეული კომპონენტები, ისე მთლიანად ბუნებრივ-
ტერიტორიული კომპლექსები ტრანსფორმაციას და ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური სიტუაციის
(მდგომარეობის) გაუარესებას განიცდის. ქიმიური  ელემენტების მაღალი კონცენტრაცია შეინიშნება
უშუალოდ მადნის მოპოვების ზონაში (მადნის სხეულთან ახლოს, 100-200 მ რადიუსით). მასთან
მიმდებარე არეალურ ზონაში, ელემენტების ქიმიური აქტივობა შენელებულია და იგი გაღარიბებულია
ინგრედიენტებით.

ყოველივე ზემოაღნიშნულისა და გარემოს ქიმიური დაჭუჭყიანების ჯამური მაჩვენებლების
მიხედვით, ცალკეულ სამთო ობიექტზე გამოყოფილ იქნა სამი ძირითადი ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური
ზონა:

I. ეკოლოგიურად საშიში-დაჭუჭყიანების მნიშვნელოვანი ინტენსივობით და ძლიერ
გამოხატული ზონალურ-კომპლექსური ანომალიებით;

II. ეკოლოგიურად ნაკლებად საშიში-დაჭუჭყიანების საშუალო ინტენსივობით და ლოკალურ-
კომპლექსური ანომალიებით;

III. პოტენციურად საშიში _ დაჭუჭყიანების უმნიშვნელო ინტენსივობით და
მცირეკომპონენტური შედგენილობის სუსტი ანომალიებით.

3. ანოტაცია
კლიმატის ცვლილება გავლენას ახდენს მცენარეული საფარის ჰორიზონტალურ და
ვერტიკალურ სტრუქტურაზე, სახეობების შემადგენლობაზე, ბიოლოგიური
პროდუქტიულობის ცვლილებებსა და ნახშირბადის ციკლების ცვლილებებზე.
ლანდშაფტური კვლევები და კლიმატის ცვლილების გამოვლენა სხვადასხვა ლანდშაფტურ
ზონებში განსაკუთრებით აქტუალურია იმ რეგიონებისთვის, რომლებიც ხასიათდებიან
ერთის მხრივ დიდი ბუნებრივი პოტენციალით, მეორეს მხრივ, გამოირჩევიან მწვავე
ეკოლოგიური პრობლემებითაც. მათ რიცხვს განეკუთვნება სამცხე-ჯავახეთი, საქართველოს
ერთ-ერთი რეგიონი.
კვლევა დაფუძნებულია პროფესორ ნიკოლოზ ბერუჩაშვილის მიერ 1980-იან წლებში
შემუშავებულ ლანდშაფტების სივრცულ-დროითი ანალიზის კონცეფციაზე. კვლევა ჩატარდა
რამოდენიმე ეტაპად, რომლებიც მოიცავდა: რეგიონის ლანდშაფტურ მონაცემთა ბაზის
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შესაქმნელად სხვადასხავა წყაროდან შეკრებილი ისეთი სახის მონაცემების შეჯერებას,
რომლებიც მოცავს: 5 ტიპის,  12 ქვეტიპის და 12 გვარის ლანდშაფტს, 50-ზე მეტი
მახასიათებლით; ლანდშაფტური პირობების ცვლილებათა წლიური დინამიკის გამოვლენას;
ლანდშაფტების მიმდინარე მდგომარეობის და ცვლილებათა პარამეტრების (ტყის საფარის და
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობების, ლანდშაფტების ფრაგმენტაციის,
დემოგრაფიული ფაქტორების ზემოქმედების, სამრეწველო საწარმოთა და სატრანსპორტო
კვანძების რაოდენობის და ა. შ.) შესწავლას.
ლანდშაფტების დღე-ღამური პირობების (ხანგრძლიობა, განმეორადობა, წლიური ციკლი და
ა.შ.) ფორმირების და მათთან დაკავშირებული პარამტრების (ფიტომასა და პროდუქტიულობა,
ნამარხი მცენარეების, ფაუნისა და ჰუმუსის რაოდენობა) მონაცემების ჩართვა ლანდშაფტურ
დაგეგმარებაში საშუალებას მოგვცემს შევაფასოთ ტენიანი, ნახევრად ტენიანი, არიდული და
არიდული ლანდშაფტური პირობების ხანგრძლიობა წლების მიხედვით, გამოვავლინოთ
დატენიანება/გაუდაბნოების და სხვა ტრენდები მრავალწლიური დაკვირვების საფუძველზე.
ყოველივე ეს საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ ლადშაფტების „მოზაიკური“ ბუნება კლიმატის
ცვლილებასთან მიმართებაში.
კვლევის შედეგები, საშუალებას გვაძლევს შემუშავდეს რეკომენდაციები, ტერიტორიული
დაგეგმარებისა და რეგიონალური მართვის მიზნებისათვის.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 ზურაბ სეფერელაძე,
თამარ ალექსიძე
ნინო რუხაძე

დასავლეთ საქართველოს
სუბტროპიკულ-ჰუმიდური
ზონის აგროეკოსისტემების
რანჟირება

მეექვსე სამეცნიერო კონფერენცია
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში.

12-15 თებერვალი
თბილისი, თსუ

2 ეთერ დავითაია

ენერგეტიკული პარამეტრების
შეფასება – ლანდშაფტის
ფუნქციონირებისა
და გარემოს ოპტიმიზაციის
პროცესის აუცილებელი
წინაპირობა

მეექვსე სამეცნიერო კონფერენცია
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში.

12-15 თებერვალი
თბილისი, თსუ
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3 თამარ ალექსიძე
დასავლეთ საქართველოს
სუბტროპიკულ-ჰუმიდურ
ზონაში აგროეკოსისტემის
(ფეიხოა) გეოგრაფიული
გავრცელება და მისი
სამკურნალო თვისებები

მეექვსე სამეცნიერო კონფერენცია
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში.

12-15 თებერვალი
თბილისი, თსუ

4 ლ. ლაღიძე,
ლ. მაჭავარიანი,
ნ. წივწივაძე,
ნ. პაიჭაძე,

ნ. მოწონელი-ძე,
გ. ხომასურიძე

„ნალექების ცვლილების დინამი-
კა კლიმატის ცვლილების ფონზე
(შავი ზღვის სანაპირო).”
მეექვსე სამეცნიერო კონფერენცია
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში.

12-15 თებერვალი
თბილისი, თსუ

5 ლ. მაჭავარიანი,
გ. მეტრეველი,
ლ. ლაღიძე,
ნ. პაიჭაძე,
დ. სვანაძე,
ზ. გულაშვილი,
გ. ბრეგვაძე

„გლობალური დათბობის ფონზე
კონფლიქტური პრობლემების
რეალიზაციის მეთოდიკა მთის
წყალსაცავებზე.“

მეექვსე სამეცნიერო კონფერენცია
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში

12-15 თებერვალი
თბილისი, თსუ

6 ნ. წივწივაძე,
ლ. ლაღიძე,
ნ. მოწონე-ლიძე,
გ. ივანოვი,
ნ. პაიჭაძე

„მდ. რიონის ქვედა წელის
წყალმოვარდნა/წყალდიდობის
საფრთხეები და მათი პრევენ-
ციული ღონისძიებები“.

მეექვსე სამეცნიერო კონფერენცია
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში

12-15 თებერვალი
თბილისი, თსუ

1. შემუშავდა დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ-ჰუმიდური ზონის აგროეკოსისტემური
რანჟირების მეთოდიკა აგროკულტურათა ეკოსისტემებისათვის. საცდელ პოლიგონად შერჩეულ იქნა
ქობულეთისა და ხელვაჩაურის რაიონების (აჭარის ასსრ) 500 მ-მდე ჰიფსომეტრიული ზონა.
განხორციელდა აგროკულტურების რაციონალური განლაგებისა და ტერიტორიების სამეურნეო
ათვისებისათვის ოპტიმალური ბუნებრივი გარემოს შეფასება მრავალფაქტორული მიდგომით.
აქცენტი ძირითადად გაკეთდა გეომორფოლოგიურ (რელიეფის დანაწევრება, დახრილობა,
ექსპოზიცია) და აგროკლიმატურ (აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი, ჰიდროთერმული კოეფიციენტი,
ტემპერატურული რეჟიმი, ნიადაგის ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები და სხვ.) ფაქტორებზე.
ჩატარებული ზონირების შედეგად გამოვლინდა აგროკულტურების გავრცელებისათვის
ოპტიმალური აგრორესურსული პოტენციალის მქონე ჰიფსომეტრული საფეხურები და
აგროეკოსისტემები. კვლევა ჩატარდა შედარებთი ანალიზის, მოდელირების, ანალიზური,
სინთეზური და გეოსაინფორმაციო მეთოდების გამოყენებით.
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მულტიფაქტორული მიდგომით განხორციელდა აგროეკოსისტემების გამოვლენა, ეკოლოგიური
მდგომარეობის შეფასება და მათი გავრცელების ძირითდი გეოგრაფიული მახასიათებლების
დადგენა. შედგენილი რუკის კარტომეტრიულ-გეოინფორმაციული ანალიზის შედეგად
შესაძლებელი გახდა ეკოსისტემათა რანჟირება, მათ მიერ დაკავებული ფართობების გამოთვლა და
საკვლევ ზონაში მათი ხვედრითი წილის განსაზღვრა.

2. ლანდშაფტური კომპლექსების კვლევისას, მათი ოპტიმიზაციის (მელიორაცია, რეკულტივაცია,
დაცვა) ღონისძიებათა დაგეგმარებისა და პროექტირების პროცესში, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
ფაქტორია ბუნებრივ-ტერიტორიულ კომპლექსების ენერგეტიკული პარამეტრების შეფასება. ამ
შემთხვევაში უმთავრესია ლანდშაფტის ორი ძირითადი ენერგეტიკული პარამეტრი – მზის რადიაცია
და გრავიტაციული ენერგია (ამ უკანასკნელში ძირითადად იგულისხმება რელიეფის ენერგია).
გრავიტაციული ენერგიის ტრანსფორმაცია ბუნებრივ კომპლექსებში გამოიხატება ისეთ
მახასიათებლებში, როგორიცაა მთლიანად კომპლექსის პოტენციალური ენერგია და ცალკეული
გეომასების მუშაობა,

(EГ= Ep + ΣAn),

სადაც, Ep – ლანდშაფტის პოტენციალური ენერგიაა, Σ An – გეომასების მუშაობის არითმეტიკული
ჯამი ლანდშაფტის პოტენციალური ენერგია გამოიანგარიშება ფორმულით:

E = mgh,
სადაც, m – ლანდშაფტის მასაა, g – თავისუფალი ვარდნის აჩქარება (9,81 მ/с2), h – ლანდშაფტის
(გეოჰორიზონტების) აბსოლუტური სიმაღლე.

3. ნაშრომში მოცემულია აგროეკოსისტემის (ფეიხოა) გავრცელების ბუნებრივ-გეოგრაფიული
თავისებურებანი და მისი სამკურნალო თვისებები. ფეიხოა (Feijoa sellowiana) სამხრეთ ამერიკული
წარმოშობის კულტურაა და სახელს ატარებს პირველაღმომჩენის ბრაზილიის ბუნების ისტორიის
მუზეუმის დირექტორის ჟუან და სილვა ფეიხოს პატივსაცემად. დასავლეთ საქართველოს
რეგიონებიდან ფეიხოას გავრცელებისა და მყარი მოსავლიანობის თვალსაზრისით განსაკუთრებით
ხელსაყრელი აგროკლიმატური მახასიათებლებით (ატჯ, ჰთკ, ტემპერატურული რეჟიმი,
ატმოსფერული ნალექები, ედაფური ფაქტორი და სხვ.) აჭარა-გურია გამოირჩევა. აღნიშნული
კულტურის საცდელი ნაკვეთები ბათუმის ბოტანიკური ბაღის, გურიის (ანასეული) და სამეგრელოს
ტერიტორიებია. სხვა სუბტროპიკული კულტურებისაგან განსხვავებით ფეიხოა შედარებით უფრო
ყინვაგამძლეა –100 –120 ტემპერატურაზეც არ იყინება, იგი შესაძლებელია გაშენდეს 50-100 100-150 და
150-200-იან დახრილობის ფერდობებზე. ფეოხოს მაღალმოსავლიანობისათვის საუკეთესოა
ქვიშნარი-ალუვიური ნიადაგები, ასევე წითელმიწა და სუბტროპიკულ-ეწერი ნიადაგები.
ფეიხოა იძლევა ნაყოფს, რომელიც გამოირჩევა ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების მაღალი
შემცველობით, რაც უკავშირდება ფოტოსინთეზის პროცესის აქტივობას. ნაყოფი მუქი მწვანეა,
რბილია, მარწყვისა და ანანასის არომატი აქვს, მდიდარია იოდით (100 გრ-ში 8-35მგ იოდი) რითაც
ყველაზე ძვირფასია ადამიანისათვის იოდის შევსების მიზნით, მისი მომჟავო ტკბილი ნაყოფი
გამოიყენება ნედლეულად და გადამუშავების შემთხვევაში კომპოტის, მურაბის და ღვინის
საწარმოებლად. აღნიშნული თვისებების დადგენა მოხდა აგრობიოლოგიური მეთოდების
გამოყენებით.

ანოტაცია
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4. კლიმატის ცვლილების ტენდენცია განსაკუთრებით შეიმჩნევა გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან,
როდესაც მსოფლიოში აღინიშნა ხშირი კლიმატური კატასტროფები. მეცნიერულად დადასტურდა, რომ
კლიმატის ცვლილება პლანეტის მასშტაბით, ცალკეულ რეგიონში გამოიხატა საშუალო ტემპერატურის
მატებით, მასთან დაკავშირებულ ნალექების ინტენსივობის ზრდითა და ექსტრემალური მოვლენების
სიხშირით. კლიმატის ცვლილების ფონზე, რეგიონალური ჰავის ცვლილება განსაკუთრებული
თავისებურებებით ხასიათდება და შავი ზღვის აუზში, დათბობისა და აცივების ტენდენციები შეინიშნება. ამ
ურთიერთსაწინააღმდეგო პროცესების საზღვარი სავარაუდოთ საქართველოს ტერიტორიაზე გადის.
სასაზღვრო ზონაში დათბობიდან აცივებაში ან პირიქით გადასვლა მონოტონურად არ ხდება, ჩნდება მცირე
ტერიტორიები, სადაც კლიმატური პარამეტრების ცვლილება მკვეთრადაა გამოხატული, რაც ართულებს
ჰავის ცვლილების ჭეშმარიტი სურათის დადგენას. ზღვის სანაპირო ზოლი ყველგან მსოფლიოში ამჟღავნებს
განსაკუთრებულ მგრძნობელობას კლიმატის ცვლილების მიმართ. ამ მხრივ გამონაკლისს არც საქართველოს
შავიზღვისპირეთი წარმოადგენს (საქართველოს II-III ეროვნული ანგარიში 2009, 2015 წწ.), სადაც
ფიქსირდება ზღვის დონის აწევა, შტორმების გახშირება და გაძლიერება.
ჩატარებული კვლევებით, შავი ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილში გამოვლინდა ძირითადი კლიმატური
პარამეტრების ცვლილება. კერძოდ, მეტეოროლოგიური სადგურების სტატისტიკურმა მონაცემებზე
დაყრდნობით, აღინიშნა ჰაერის საშუალო და ექსტრემალური ტემპერატურების და ნალექების ჯამის
ცვლილება. ამავე კლიმატური პარამეტრების პროგნოზი გვიჩვენებს, რომ მომავალში ეს ცვლილებები კიდევ
უფრო დრამატულ ხასიათს მიიღებს.
შავი ზღვის სანაპირო ზონის (ბათუმი, ფოთი), ატმოსფერული ნალექების ცვლილების დინამიკის
დასადგენად გამოყენებული იქნა 1957-2006წწ. მეტეოროლოგიური სადგურების დაკვირვებს მონაცემები.
კერძოდ ნალექების ისეთი ძირითადი მახასიათებლები, როგორიცაა, თვიური და წლიური ჯამები.
კვლევისათვის გამოყენებულია ბათუმისა და ფოთის მეტეოროლოგიური სადგურების დაკვირვების
მონაცემები. თითოეული პუნქტისათვის დადგენილია ნალექების ცვლილების დინამიკა სეზონებისა 10
წლიანი პერიოდებისათვის.
1957-2006 წწ (I_V პერიოდი) ნალექების ჯამები მთლიან შუალედში გაიზარდა 223 მმ-ით. აქედან I-II
პერიოდამდე გაიზარდა 48 მმ-ით, II-III პერიოდამდე გაიზარდა 70 მმ-ით, ხოლო III-IV პერიოდამდე
მკვეთრად შემცირდა 644 მმ-ით, ხოლო IV-V პერიოდამდე კვლავ გაიზარდა 749 მმ-ით.
ნალექების წლიური ჯამების (1957-2006) მსვლელობისას, წრფივი აპროქსიმაციის ტრენდით აღინიშნა
ნალექების წლიური ჯამების ცვალებადობა: ნალექების წლიური ჯამები გაიზარდა 1700 მმ-დან 2150 მმ-მდე.
ე.ი 50 წლიან პერიოდში ნალექების წლიური ჯამები გაიზარდა 450 მმ-ით.
განსაკუთრებით უხვნალექიანია აჭარის ზღვისპირა ზოლი აქ ჰაერი ნოტიოა, მნიშვნელოვანია
ღრუბლიანობა, უხვი ნალექები, გარდა ამისა, ხშირია ნისლი. წლის განმავლობაში ნალექები მოდის
შედარებით თანაბრად, მათი ჯამი 1000 მმ აღემატება, ხოლო ზოგიერთ ადგილში 2000 მმ-ზე მეტია.
შემოდგომასა და ზამთარში ყოველ მეორე დღეს მოდის წვიმა, წელიწადში საშუალოდ 150-160 დღე
ნალექიანია. ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი ბათუმის რაიონში აღინიშნება, სადაც დღეღამური ნალექის
აბსოლუტური მაქსიმუმი 352 მმ-ია. ნალექების ხანგძლივობა ყოველთვის მეტია ცივ პერიოდში თბილ
პერიოდთან შედარებით. ზაფხული ცხელია, ჰაერის შეფარდებითი სინოტივე 80% აჭარბებს, რაც ხელს
უწყობს აქ ამინდის ნოტიო ტროპიკული ტიპის წარმოქმნას.
კლიმატის გლობალური დათბობის ფონზე შავი ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილში აღინიშნა
ტემპერატურისა და ნალექების ჯამების მკვეთრ ცვალებადობას, აღინიშნა დათბობა-აცივების პერიოდები.
შავი ზღვა ყველაზე მოწყვლადია კლიმატის ცვლილების მიმართ, რომელიც დაუყონებლივ საჭიროებს

საადაპტაციო ღონისძიებების გატარებას.

ანოტაცია

5. შავი ზღვის რეგიონის აღმოსავლეთ ნაწილში, რთული რელიეფის, გეოგრაფიული ელემენტების
ვერტიკალური ზონალობის და ჭარბი ატმოსფერული ნალექების პირობებში, წარმოიქმნება მთის
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მდინარეები, რომელთაც მაღალი ენერგეტიკული პოტენციალი და უხვი ფსკერული ნატანი ახასიათებს. ზღვა
ამ ნატანით საუკუნეების განმავლობაში ქმნის აკუმულაციურ სანაპიროს. მასზე განლაგებულ ქალაქებს,
კომუნიკაციებსა და ინფრასტრუქტურას ზღვის აბრაზიისაგან იცავს ნაპირ-გასწვრივი პლაჟების ზოლი,
რომელსაც ტალღები და დინებები მდინარის ნატანისგან ქმნიან. საქართველო, თურქეთი და რუსეთი
მდინარეთა ეფექტიანად მოხმარებისათვის ყველაზე ხშირად წყალსაცავებს იყენებენ. ასეთ ნაგებობას ახლავთ
სერიოზული ნეგატივი, ის ხანგრძლივი ვადით კეტავს ნატანის ნაკადს და ინტენსიურად ისილება. ამის გამო
ჩნდება კონფლიქტური პრობლემები: მცირდება მისი მარეგულირებელი მოცულობა და მასთან ერთად
ენერგეტიკული, ირიგაციული და რეკრეაციული მაჩვენებლები; ზღვისპირში იწყება ნატანის მზარდი
დეფიციტი, რაც პლაჟების ზოლის დეგრადაციით და სანაპიროს განადგურებით მთავრდება; ზედა ბიეფში,
შენაკადების კალაპოტის მოსილვის და ამაღლების გამო იზრდება მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურის
კატასტრო-ფული დატბორვის ალბათობა; გამოუყენებელი რჩება წყალსაცავში დალექილი ნატანი, როგორც
პლაჟების შემავსებელი და ინერტული მასალა. კლიმატის გლობალური დათბობა, რომელიც რეგიონში1900-
იანი წლებიდან მოქმედებს, სერიოზულად აძლიერებს წყალსაცავების ნეგატიურ შედეგებს. მისი გავლენით
რეგიონის მთიანეთში ჰაერის ტემპერატურა 2010-იანი წლებისათვის 1.0-1.30C გაიზარდა; მყინვარებმა100-
120 მ-ით დაიხია უკან და შექმნა მორენული მასალის კრიტიკული მარაგი, რომელიც ზედაპირულ წყალს
ინტენსიურად ჩააქვს მდინარეში. შედეგად, მყინვარულ მდინარეთა ნატანმა და ჩამონადენმა მოიმატა 7-10%,
ხოლო ზღვის დონის აბსოლუტურმა ნაზარდმა 2016 წლისათვის 0.18 მ-ს მიაღწია. ამავე პერიოდში 25-30%-
ით გაიზარდა ძლიერი შტორმების წლიური რაოდენობა. ამ ფენომენმა მნიშვნელოვნად დააჩქარა
წყალსაცავების მოსილვის პროცესი და გაზარდა აღნიშნული პრობლემებით შექმნილი რისკების ალბათობა.
ტრადიციულად, წყალსაცავების ნატანისგან განტვირთვა ე.წ „გამორეცხვის მეთოდით “ ხდება. ეს მეთოდი
ითვალისწინებს კაშხლის ფსკერული გალერეების გახსნას და შეგუბებული წყლის ზალპურ გაშვებას.
მრავალწლიანი მონიტორინგის მონაცემებით, წყლის ასეთ ნაკადს წყალსაცავი და ნატანის წვრილი
ფრაქციების (d≤5,0მმ) მცირე (≤20%) ნაწილის გამოტანა შეუძლია. უფრო მსხვილი და კონსოლიდირებული
ნატანის გამორეცხვისათვის წყლის სიჩქარე საკმარისი არაა და ის თითქმის მთლიანად წყალსაცავში რჩება.
ამასთან„ გამორეც-ხვის დროს წყლის სიმღვრივე ბევრად აღემატება ეკოლოგიურად დასაშვებ ზღვარს, რაც
სერიოზულად აზიანებს იქტიოფაუნას და ბენტოსს ქვედა ბიეფში. წყალსაცავების მშენებლობის ბუმმა და
მოქმედი წყალსაცავების ეფექტიანობის შენარჩუნების აუცილებლობამ მოითხოვა უფრო ეფექტიანი
მეთოდის შექმნა. ამ მიზნით მთის მცირე ნაკადებზე შესრულდა ნატურული ექსპერიმენტების სერია,ხოლო
მოქმედ წყალსაცავებში მოსილვის პრიზმის დინამიკის გამოკვლევა მოხდა საექსპედიციო GPS და წყალქვეშა
აგეგმვის მეთოდებით. კვლევის შედეგების განზოგადებამ და სტატისტიკურმა ანალიზმა უჩვენა, რომ:
წყალსაცავი საკუთარ მოცულობაზე თითქმის ორჯერ მეტ ნატანს აკავებს მოსილვის პრიზმის დ ამისი
შლეიფის სახით; მოსილვის პრიზმის სიგრძე წყალსაცავის სიგრძეს თითქმის ორჯერ აღემატებადა
კალაპოტის დახრილობის კაშხლის წყალსაგდების სიმაღლის და ნატანის დიამეტრის ფუნქციაა;
წყალსაცავების კასკადში ყველაზე ინტენსიურად ზედა წყალსაცავი ისილება. მომდევნო წყალსატევებში
მოსილვის პროცესი მაშინ აღწევს მაქსიმუმს, როცა ზემო წყალსაცავში მოსილვის პრიზმი მიაღწევს ზღვრულ
მნიშვნელობას და მდინარე გამოიმუშავებს წონასწორულ კალაპოტს. ამიტომ წყალსცავების კასკადური
განლაგება მათი საექსპლოატაციო მახასიათებლების ხანგრძლივად შენარჩუნების ყველაზე ეფექტიანი
ფორმაა. კასკადში ყოველი წყალსაცავის ექსპლოატაციის ვადის სიდიდე პირდაპირ პროპორციულ
დამოკიდებულებაშია ზემო წყალსაცავების მოცულობასა და მოსილვის ინტენსიურობასთან; ქვედა ბიეფში
მდინარის გამოყენება ამოღებული ნატანის თვითდინებით ტრანსპორტირებისათვის არაა ეფექტიანი,
ნაკადის დაბალი სიჩქარის გამო. ამ შედეგებმა დაადასტურა მრავალი მკვლევარის აზრი, რომ მოსილვის
პროცესის მთლიანად შეჩერება შეუძლებელია. შესაძლებელია მხოლოდ მისი მნიშვნელოვნად შენელება, თუ
გამოყენებული იქნება ახალი, ე.წ. „წყალსაცავის კარიერული განტვირთვის“ მეთოდი. ამ მეთოდით, მსხვილი
(d≥5,0მმ) ნატანის შეკავება წყალსაცავის მობილურ ზონასა და შენაკადებში განლაგებულ სტაციონარულ
კარიერებსა და სალექარებში–მდინარის კალაპოტში ამოღებულ ღრმა ,დიდი მოცულობის ორმოებში უნდა
მოხდეს. სტაციონარული კარიერები იმოქმედებენ წყალსაცავის ავსების და დაცლის ფაზებში, ხოლო
სალექარები აივსება მდინარის წყალდიდობა-წყალმოვარდნების დროს. ასეთი ნატანდამჭერები
აკუმულირებული ინერტული მასალისაგან განიტვირთება წყალმცირობის სეზონებში შესაბამისი ტექნიკის
გამოყენებით. ამოღებული ნატანი დაგროვდება წინასწარ შერჩეულ ადგილებში, საიდანაც სატრანსპორტო
კონვეირით, პერმანენტულად მიეწოდება აბრაზიული პლაჟების ზოლს და დანარჩენ მომხმარებელს. ამ
მეთოდით შესაძლებელია წყალსაცავების ექსპლოატაციის ვადის 30-40%გაგრძელება.
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ამჟამად, იგი განსაკუთრებით აქტუალურია საქართველო ზღვისპირის დეგრადირებული პლაჟებისათვის.
ბათუმი-ქობულეთის და გალი-ოჩამჩირის მონაკვეთებზე უკვე დაიწყო ჭოროხისა და ენგურის
ენერგეტიკული წყალსაცავების კასკადის მიერ შექმნილი ნატანის მზარდი დეფიციტი. აქ „წყალსაცავის
კარიერული განტვირთვის “მეთოდის მოქმედების, ანუ პლაჟების დამცავი ზოლის ხელოვნურად შევსების
გარეშე, უახლოეს დეკადებში ,სანაპიროს კატასტროფული აბრაზია გარდაუვალია.

ანოტაცია

6. საზღვაო პორტების პროექტირებისა და მშენებლობის პრაქტიკაში მნიშვნელოვან საკითხს
წარმოადგენს გრავიტაციული დამცავი ნაგებობების-მოლოს, კონსტრუირება-მშენებლობა კუმშვად
გრუნტებზე, რომელნიც დეფორმაციული თვისებების მაღალი ხარისხითა და სტაბილიზაციის
გრძელი პერიოდით ხასიათდებიან. ფოთის პორტის დამცავი მოლო სიგრძით 1820 მ., აგებულია
შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროს არახელსაყრელი გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური
მახასიათებლების მქონე სანაპირო ზონაში. ნაგებობის განთავსების რაიონის ჰიდროლოგიური
რეჟიმი ღრმა წყალზე 7 მ--მდე სიმაღლის ტალღებითა და 1100 კმ. სიგრძის გაქანების მანძილით
ხასიათდება. უკანასკნელი, მოლოს სტრუქტურული ელემენტების მდგრადობაზე, განსაკუთრებით
ადვილად გამრეცხი ფსკერული მასალის ეროზიული პროცესების განვითარების ფონზე, მოლოს
სივრცითი დეფორმაციის გამომწვევ მიზეზთა შორის დომინანტის როლს ასრულებს.
ჩვენს მიერ მოლოს დეფორმაციის მაპროვოცირებელი ფაქტორების ანალიზის საფუძველზე
(გეოლოგიური მონაცემების არ არსებობის პირობებში), იმ დასკვნამდე მივედით, რომ ტალღურ
ზემოქმედებასთან ერთად, არანაკლებ გავლენას გრუნტის არაერთგვაროვნება ახდენს.
აღსანიშნავია, რომ პორტის დამცავი მოლოს აგების, მისი ექსპლოატაციის პერიოდში და ადრე
არაერთხელ ჩატარებული სარეაბილოტაციო სამუშაოები, ვერ უზრუნველყოფდნენ მისი
უსაფრთხო ფუნქინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. პორტის მოლოს რეაბილიტაციის სამუშაოების
მთავარი მიზანი იყო 2011წ. თებერვალში გემი-„პეტროვსკი“-სმოლოსთან შეჯახებით 2013წ. ოთხი
ძლიერი შტორმის, ამ პერიოდში მომხდარი ზომიერი მიწისძვრითა და შედეგად -2014წ. იქს
ბლოკების ჩამოშლით გამოწვეული, განსაკუთრებულად დაზიანებული მონაკვეთის მშენებლობის
ხარჯების მინიმიზაცია, არსებული სტრუქტურის მაქსიმალურად გამოყენების გზით და ამ
პერიოდში პორტის უსაფრთხო მოქმედების შესაძლებლობის მაქსიმალურად დაცვა.
ამ ტექნიკურად საკმაოდ რთული პრობლემის გადაწყვეტისათვის დეტალურად განვიხილეთ და
განვსაზღვრეთ დაზიანებების ზომები და ტიპები; შევიმუშავეთ პრობლემების გამოსწორების
რიგითობა და ჩასატარებელ სამუშაოთა განრიგი; შევისწავლეთ მოლოს ფსკერის მიმდინარე
კონსოლიდაციის მიზეზი და მონიტორინგის მეშვეობით, დავადგინეთ მოლოს სხვადასხვა
მონაკვეთის ჯდომის სიდიდეები და ტემპები; მოლოს მდგრადობის შესანარჩუნებლად
განვსაზღვრეთ კონსტრუქციული ელემენტების (პორტში დამზადებული, წონით 9,8ტ
ნიკუბიპოდები ე.წ. „საკეტებით“) გამოყენების, შემავსებელი გრანიტის ქვის მასალის
გეომეტრიული ზომები და წონა (50-300-500კგ.) შერჩევისა და მისი ორშრიანი მოპირკეთების
შესახებ, შესაძლო სტიქიური მოვლენების გათვალისწინებით (დიდი მაგნიტუდის მიწისძვრის
პირობებში ფსკერის ფენების გათხევადება და მოლოზე ექსტრემალური ტალღების ზემოქმედება);
მოლოზე ტალღების ზემოქმედების დროს განისაზღვრა მათი არეკვლის მინიმიზაციის გზა, (5-
10გრადუსით გავზარდეთ კონსტრუქციის დახრილობა), რამაც ტალღების აშხეფებისას შეამცირა
მის ზღვიურ მხარეს ფსკერული ეროზიის დონე და შესაბამისად მის წინ ფსკერის სიღრმის გაზრდის
რისკი; ასეთივე გზით შემცირდა ტალღების მოლოს თხემზე გადადენის და მის ტანში წყლის
შეღწევის პროცესის რისკები. შესაბამისად გაიზარდა საზღვაო ტვირთების მომსახურების ტემპები
და ნავსადგურის APM ტერმინალის ეფექტურობა.
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6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 SeperteladzeZ.Kh.,
Davitaia E.F.,
Aleksidze T.I.,
Rukhadze N.E.

VIOLATION OF THE
LANDSCAPE-ECOLOGICAL
BALANCE OF TECHNOGENIC
GEOCOMPLEXES IN SOME
MINING REGIONS OF GEORGIA
AND PROBLEMS OF
ENVIRONMENT OPTIMIZATION

Proceedings of the XIII International
landscape conference
is dedicated to the 100th anniversary
of the birth of F.N. Milkov

Voronezh,
14-17 May

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
გეოგრაფიის დეპარტამენტი, გეომორფოლოგია-კარტოგრაფიის კათედრა

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით

დალი ნიკოლაიშვილი _ კათედრის გამგე, პროფესორი
თენგიზ გორდეზიანი _ ასოცირებული პროფესორი
ცეცილი დონაძე _ ასისტენტ პროფესორი
გიორგი დვალაშვილი _ ასისტენტ პროფესორი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1

სამხრეთ-დასავლეთ საქართვე-
ლოს ქართული კულტურული
მემკვიდრეობის გეოინფორმაცი-

ული კარტოგრაფირება-ანალიზი
ძველი თურქული დავთრების
მიხედვით
#NHE-18-448 (26.07.2018)

26.07.2018-26.07.2021

დალი ნიკოლაიშვილი -სამეცნიერო ხელმ-
ძღვანელი, გეოგრაფი, გის-სპეციალისტი;
დავით სართანია - პროექტის კოორდინა-
ტორი, ისტორიკოს-ეთნოლოგი, ისტორიის
დოქტორი;
დარეჯან კირთაძე - ტოპონიმიკის სპეცია-
ლისტი, ფილოლოგიის დოქტორი;
მანანა კვეტენაძე - კარტოგრაფი, გის-სპე-
ციალისტი (თსუ დოქტორანტი კარტოგრა-
ფიის განხრით);
თედო გორგოძე - კარტოგრაფი, გის-სპე-
ციალისტი (თსუ დოქტორანტი
კარტოგრაფიის განხრით);
მარიკა ჯიქია - თურქოლოგი (თსუ
თურქოლოგიის კათედრის გამგე,
პროფესორი)
ვაჟა ტრაპაიძე -გეოგრაფი

პროექტის განხორციელება დაიწყო 2018 წლის 26 ივლისიდან. ამჟამად მიმდინარეობს პროექტით გათვალის-
წინებულ 3 ამოცანზე მუშაობა:
1) სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ერთიანი კარტოგრაფიული საფუძვლის შედგენა გის-ში
 „გურჯისტანის ვილაიეთის რუკის“ [1953] სკანირება-რეგისტრაცია გის-ში (შესრულდა);
 სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ერთიანი კარტოგრაფიული საფუძვლის შექმნა (ამჟამად მიმდინა-

რეობს მუშაობა);
 მონაცემთა ბაზის სტრუქტურის შექმნა გის-ში (ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა);

2) სათანადო მონაცემების მოძიება-გაცნობა
 სათანადო ლიტერატურის მოძიება-დამუშავება (ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა);
 კარტოგრაფიული წყაროების მოძიება-დამუშავება (ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა);
 საარქივო/საფონდო მასალების მოძიება-დამუშავება (ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა);

3) სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს გის-ის მონაცემთა ბაზის შექმნა
 ობიექტების იდენტიფიკაცია (ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა);
 დემოგრაფიული მონაცემების სისტემატიზაცია და გის-ის ბაზაში შეყვანა (ამჟამად მიმდინარეობს მუ-

შაობა).

2

მულტიდისციპლინური
კომბინირებული ღონისძიება
(კონფერენცია და სეზონური

სკოლა): "ლანდშაფტური
მეცნიერებების აქტუალური

სექტემბერი,
კონფერენციის

ჩატარების თარიღი: 9-
13 სექტმებერი, 2019

დალი ნიკოლიშვილი - სამეცნიერო
კომიტეტის წევრი და კონფერენციის
შრომათა კრებულის რედკოლეგიის წევრი;
მარიამ ელიზბარაშვილი - პროექტის
ხელმძღავნელი.
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პრობლემები: გარემო,
საზოგადოება, პოლიტიკა"
ჩატარდება ქ. თბილისში

ამჟამად მიმდინარეობს კონფერენციის მოსამზადებელი სამუშაოები

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება მეცნიერე-
ბის დარგისა და სამეცნიერო მი-
მართულების მითითებით, პრო-
ექტის საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი ორგანიზა-
ცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება მეცნიე-
რების დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი, დამფინანსებელი ორგანი-
ზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
თოვლის ზვავების მიერ დეგრა-
დირებული ტერიტორიების რე-
მედიაცია კარკუჩას საძოვრების

მაგალითზე (ყაზბეგის მუნიციპა-
ლიტეტი) გარემოს დაცვა,

2017-18

ბ. კალანდაძე - პროექტის კოორ-
დინატორი
ვ. ტრაპაიძე - ექსპერტი
დ. კერესელიძე - ექსპერტი
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დონორი - გაეროს გლობალური
განვითარების ფონდი (GEF)

დ. სვანაძე - ექსპერტი
გ.დვალაშვილი - ექსპერტი

თოვლის ზვავები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიის მთიანი ბუნების გამო სხვა სტიქიური მოვლე-
ნებისაგან განსხვავებით მაღალი სიხშირითა და ინტენსიობით ხასიათდება, ყოველწლიურად მნიშვნელოვან
ზიანს აყენებს გარემოს და ქვეყნის ეკონომიკას, საფრთხეს უქმნის ადამიანთა სიცოცხლეს, ხელს უშლის მთი-
ანი რეგიონების ათვისების ნორმალურ პროცესებს. განსაკუთრებული ზვავსაშიშროებით გამოირჩევა ყაზ-
ბეგის მუნიციპალიტეტი. თოვლის ზვავების ჩამოსვლის ინტენსივობას ხელს უწყობს როგორც ბუნებრივი
(კლიმატის ცვლილების მიმდინარე ტენდენციები), ისე ანთროპოგენური (უსისტემო ძოვება, ტყის საფარის
გაჩეხა). მიწის სიმცირის პირობებში მოსახლეობა იძულებულია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები და სა-
თიბ-საძოვრები სწორედ ზვავსაშიშ ტერიტორიებზე იქონიოს, ზვავების მოწყვეტისა და გადაადგილების შე-
დეგად კი მნიშვნელოვნად ზიანდება სავარგულები, საძოვრები და სოფლების სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა.

სოფელ კარკუჩას საძოვრები (სნოს თემის ზვავსაშიში ტერიტორიები) სხვადასხვა სიმძლავრით განიცდი-
და ანთროპოგენურ ტრანსფორმაციას როგორც უახლოეს წარსულში, ისე თანამედროვე დროშიც: საქონლის
უსისტემო ძოვება, მაღალმთიან რაიონებში უნებართვო თიბვა, ხე-ტყის ჭრა, წიწვიანი მცენარეების დეგრადა-
ცია და ა.შ. ასევე ხშირად ხდება მოსახლეობის მიერ ფერდობებზე თივის დაცურება, რაც აპირობებს ზვავის
წარმოქმნის მაღალ ალბათობას. ამიტომ დღის წესრიგში დგება საკითხი სწორი და ეფექტური ზვავსა-

წინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელებისთვის.
აღნიშნული ქმედებები ხელს შეუწყობს შემდეგი გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარებას: კლიმატის

ცვლილების გამო ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ მყოფ ადგილებში დეგრადირებული ეკოსისტემების აღდგე-
ნის ხელშეწყობას ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის შერჩეულ ტერიტორიაზე; მცენარეული საფარისა და ნიადა-
გის აღდგენის ხელშეწყობას და ნიადაგის პროდუქტიულობის გაზრდას ზაფხულის სათიბ-საძოვრებზე, ბუ-
ნებრივი ეკოსისტემების ცალკეული კომპონენტების (ტყის კორომების) აღდგენას, დაცული ტერიტორიების
ბუფერულ და დამხმარე ზონებში მდგრადი სასოფლო-სამეურნეო მიდგომების დანერგვასა და აგრო-სატყეო
ინიციატივების ხელშეწყობას.

პროექტით გათვალისწინებულია სამოდელო ტერიტორიების ზვავსაშიშროების რისკის შეფასება და კონ-
კრეტული ტერიტორიებისთვის დაცვის ღონისძიებების გატარება, ზვავების შედეგად დეგრადირებული ად-
გილების შეფასება, რომლის შედეგადაც მოხდება მათი ნიადაგდაცვითი და ეკოლოგიური ფუნქციის
გაჯანსაღება. სამიზნე თემებია სნოს თემი სოფელი კარკუჩა.

2018 წლის მდგომარეობით პროექტის შედეგად ზვავსაშიშ ფერდობებზე აიგეგმა 20 პოლიგონი, სადაც მო-
ეწყო 100 გრძივი მეტრის ზვავდამჭერი გაბიონი და დამცავი ბადეები, ნაშალი მასალისაგან გაიწმინდა 5000
მ2 ტერიტორია, ნაშალი მასალა გამოყენებულ იქნა გაბიონის კალათების შევსებისათვის, დაირგო 5000 ძირი
ფიჭვისა და არყის ხის ნარგავები, 0.8 ჰა ფართობზე რემედიაცია ჩაუტარდა დეგრადირებულ ნიადაგებს,
ადგილობრივ მოსახლეობაში ჩატარდა 12 თემატური ტრენინგი და სემინარი.

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსათაუ
რი, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
1 ნიკოლაიშვილი დ. ლანდშაფტები (რუკა)

„საქართველოს გეოგრაფი-
ულ ატლასი“
ISBN 978-9941-24984-6

თბილისი: პალიტრაL გვ. 70-71

საქართველოს ლანდშაფტური რუკა შედგენილია 1:2,000,000 მასშტაბში. გამოყოფილია 20 ლანდშაფტური
ერთეული (ურანგო). ვაკეებისა და მთისწინეთის ფარგლებში გამოყოფილია შემდეგი ლანდაშფტური ერთე-
ულები: ნოტიო სუბტროპიკული (3 ერთეულით), ხმელთაშუაზღვიურისაკენ გარდამავალი (1), ჭარბადდა-
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ტენიანებული (2), ზომიერად თბილი და ზომიერად თბილისაკენ გარდამავალი (3) და ზომიერი (1),

ხოლო მთის ლანდშაფტებში: ზომიერი თბილი და ზომიერად ცივი (3), ზომიერად მშრალი (3) და ცივი
(4). ამგვარი მიდგომით შედგენილი რუკა უფრო ადვილად აღსაქმელია ფართო საზოგადოებისათვის.

2 ნიკოლაიშვილი დ. რუკები: საქართველოს
ლანდშაფტები, ფიტორე-
სურსები, მდგრადობა,
ტყიანობა, ლანდშაფტური
მრავალფეროვნება. // Atlas
of Georgia. N. Bolashvili/ A.
Dittmann/ L. King/ V. Neidze
(eds.), 2018.
ISBN 978-3-515-12057-9.

გერმანია,
შტუტგარტი

გვ. 77, 78, 79, 107

3 დვალაშვილი გ. ჯაფო-
შვილი მ., თაბაგარი ს.
ჩიტიშვილი მ. დალა-

ქიშვილი დ. ჩიქოვანი თ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტი
(ტურისტული ობიექტების
გეოგრაფიული კვლევა)

თსუ გამომცემლობა,
2018

108 გვ.

საქართველო ისტორიულ-გეოგრაფიული ძეგლებითა და სხვადასხვა ბუნებრივი რესურსით უმდიდრესი
ქვეყანაა. მიუხედავად ამისა, ძალზე მწირია თემატური და ცალკეული რეგიონების შესახებ არსებული ლი-
ტერატურა ამ საკითხების შესახებ. ნაშრომის მიზანია საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტურისტული რესურსე-
ბის (ისტორიული და ბუნებრივი ღირსშესანიშნავი ადგილების) გეოგრაფიული შეფასხება, რაც გარკვეულ-
წილად შეავსებს არსებულ ხარვეზს და ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას რეგიონებში. სამეცნიერო
კვლევა ჩატარდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური
პროექტის ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტრის ტურისტული ობიექტების გეოგრაფიული კვლევის“ ფარგლებში.

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახე
ლწოდება,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაო
დენობა

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
1 ნიკოლაიშვილი დ., სართანია

დ. საქართველო „მჭიდროდ
შემოფარგლულ სამზღვრებ-
ში“ – ივანე ჯავახიშვილი-
სეული ხედვა.

ალმანახაი „ჯავახიანი“, # 1,
საქართველოს საზღვრების
პრობლემა XX საუკუნის I
ნახევარში და ივანე
ჯავახიშვილი, ნაწილი I, გვ.
49-94.ISSN 2449-3198.

თბილისი: ივანე ჯავა-
ხიშვილის ცენტრი
http://dspace.nplg.gov.g
e/handle/1234/257170

46
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სტატიაში განხილულია ივ. ჯავახიშვილის მიერ ხელდასხმით შემქნილი რუკების კარტომეტრიულ-გეო-
გრაფიული და ისტორიული ანალიზი. ამ რუკებზე ქვეყნის საზღვრები წარმოჩენილია სხვადასხვა კუთხით:
ისტორიულად კუთვნილ, რეალურად იმ პერიოდში არსებულ და საერთაშორისო ასპარეზზე მოთხოვნილ
საზღვრებში. ჩატარებული კვლევის შედეგად შეიძლება ვივარაუდოთ შემდეგი: მართალია, პარიზის სამშვი-
დობო კონფერენციაზე [1919] წარდგენილი მოთხოვნები ასახავს ივ. ჯავახიშვილისეულ ხედვას საქართვე-
ლოს ისტორიულ საზღვრებზე, თუმცა იგი უფრო კავკასიაში არსებული იმდროინდელი პოლიტიკური ვი-
თარების, საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეყნისის ტერიტორიული საზღვრების აღიარების რეალობისა და მე-
ზობლებთან კეთილგანწყობითი ურთიერთობების შენარჩუნება-დამყარების ამსახველი სურათია. იგივე შე-
იძლება ითქვას ივ. ჯავახიშვილის მონოგრაფიაზეც „საქართველოს საზღვრები“, რომელიც მან შექმნა 1919
წელს ბათუმ-კონსტანტინოპოლში, როგორც პარიზის სამშვიდობო დელეგაციის წევრმა. არც 1922 და 1923
წლების რუკებზე ასახული საზღვრები შეიძლება მივიჩნიოთ „მჭიდროდ შემომფარგვლელ სამზღვრებად“,

ვინაიდან ასახავენ კონკრეტულ ისტორიულ პერიოდში არსებულ მიჯნებს. ივანე ჯავახიშვილისეული
თვალთახედვის დანახვა უფრო მკაფიოდ შეიძლება მის, 1930 წელს გამოცემულ „საქართველოს ბოტანიკურ
აგრონომიული არეების რუკაზე“, რომელიც გვიჩვენებს ჩვენი ქვეყნის ერთიან ისტორიულ ტერიტორიაზე
დამკვირდებულ ტრადიციული მიწათსარგებლობის ზოგად სურათს და იმ ეკონომიკურ კავშირურთიერთო-
ბებს, რომლებიც ოდითგანვე შეიძლება დამყარებულიყო ამ ბოტანიკურ აგრონომიულ არეებში განსახლე-
ბულ მცხოვრებლებს შორის. სწორედ ამ ეკონომიკური კავშირურთიერთობებიდან გამოსჭვივის ივ. ჯავა-
ხიშვილის კონცეფცია ქვეყნის პოლიტიკური ერთიანობის შესახებ.

ივანე ჯავახიშვილის ხელდასხმით შექმნილი რუკებისა და სხვადასხვა წყაროების ანალიზისა და ურთი-
ერთშედარების შედეგად გამოვლინდა დიდი მეცნიერის მიერ „შემოხაზული“ საქართველოს ტერიტორიის
გეოგრაფიულ-კარტომეტრიული ზოგიერთი ასპექტი და დადგინდა საქართველოს საზღვრების ისტორიუ-
ლი ცვლილებების მასშტაბები.

2 ნიკოლაიშვილი დ., თოლორ-
დავა რ.ძველი ტოპოგრაფი-
ული რუკები („ვერსტოვკები“)
– საქართველოს ტერიტორიის
გამიჯვნისათვის გამოყენებუ-
ლი ძირითადი კარტოგრაფი-
ული წყარო.

ალმანახაი „ჯავახიანი“, # 1,
საქართველოს საზღვრების
პრობლემა XX საუკუნის I
ნახევარში და ივანე ჯავახი-
შვილი, ნაწილი I, გვ. 103-124.
ISSN 2449-3198.

თბილისი: ივანე
ჯავახიშვილის
ცენტრი
http://dspace.nplg.gov.g
e/handle/1234/257170
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სახელმწიფოს ტერიტორიისა და საზღვრების ტრანსფორმაციების რეტროსპექტული სურათის შექმნა მე-
ტად მოსახერხებელია კარტოგრაფიული წყაროების მეშვეობით. ასეთი წყაროები საკმაოდ მრავლად მოგვე-
პოვება საქართველოს შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მდიდარი კოლექციაა დაცული საქართვე-
ლოს სხვადასხვა უწყებაში. მეტად საყურადღებოა რუსეთის იმპერიის სამხედრო უწყების მიერ კავკასიის
(მათ შორის საქართველოს) ტოპოგრაფიული აგეგმვისა და რუკათშექმნითი სამუშაოების შედეგად შექმნილი
მსხვილმასშტაბიანი რუკები. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ კარტოგრაფიულმა ნამუშევრებმა თავის დროზე
უდიდესი როლი შეასრულეს საქართველოს როგორც გეოგრაფიული შესწავლისა და სამეურნეო განვითა-
რების, ისე სამხედრო საქმის თვალსაზრისით. თუმცა ეს მდიდარი კარტოგრაფიული ფონდი ჯერ კიდევ არ
არის სათანადოდ შესწავლილი.

ივანე ჯავახიშვილის პირად ფონდში დაცული 5-ვერსიანი რუკის 19 ფურცელი (შედგენილი 1885-1912
წლებში). მათზე სხვადასხვა ფერის კალმითა და ფანქრით აღბეჭდილია მეცნიერის ხელით გატარებული
გრაფიკული ანაგებები და მინაწერები (ქართულ და რუსულ ენებზე), აგრეთვე ცალკეული ტოპონიმების
შესწორებები. აქ დაახლოებით 500-მდე მინაწერი და მონიშვნაა.

კვლევის პერიოდში 5-ვერსიანი რუკის ნომენკლატურის 19 ფურცელზე მინაწერები და მონიშვნები იქნა
აღნუსხული და შესწავლილი, რომლებიც სხვადასხვა სახის საწერი საშუალებებითა და პირობითი აღნიშვ-
ნებითაა შესრულებული. მათ შორის გამოვლენილია მთელი რიგი განსხვავებები: მინაწერებისა და კონტუ-
რების ფერის მიხედვით (მწვანე, ცისფერი, წითელი, ლურჯი); საწერი საშუალების ტიპის მიხედვით (მელანი,
ე.წ. „უბრალო“ ან „ქიმიური“ ფანქარი); დატანილი გეომეტრიული ნიშნების მიხედვით (ჯვრები, წარწერების
გახაზვისათვის გამოყენებული ცალმხრივი ან ორმაგი კონტურები, წარწერების შემოსახაზად გამოყენებული
ცალმხრივი ან ორმაგი ოვალები).

რუკაზე არანაირი მინიშნება არ არის, თუ რა თემატური შინაარსის გადმოცემა უნდოდა ამით ივ. ჯავახი-
შვილს. ერთი კი უდავოა, ისინი მიგვანიშნებენ სხვადასხვა თემატურ დატვირთვაზე, რაც ჩვენი და სამომავ-
ლო კვლევის ობიექტად იქცა. განსაკუთრებით ინტერესს იწვევს რუკის ზოგიერთ ფურცელზე გატარებული
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სხვადასხვა ფერადი კონტური, რომლებიც სხვადასხვა სიგრძისა და კონფიგურაციისაა. ხშირად ისინი წყალ-
გამყოფებსა და მდინარეთა ხეობებს მიუყვება, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ისინი სხვადასხვა პოლიტიკურ-ად-
მინისტრაციული ერთეულის (ქვეყნების, გუბერნიების, მაზრების), დროის სხვადასხვა პერიოდის, ან სხვა-
დასხვა საერთაშორისო შეთანხმებით გატარებული საზღვრის კონტურებია.

3 ნიკოლაიშვილი დ., უჯმა-
ჯურიძე ა., ყელბერაშვილი მ.,
გესლაიძე ნ. „გურჯისტანის
ვილაიეთის რუკის“ შესახებ.
//კონფერენციის მასალები.

საქართველოს ალექსანდრე
ჯავახიშვილის გეოგრაფიული
საზოგადოების
კონფერენციების მასალები.
თბ., 2018.

თბილისი 16 გვ. (გვ. 28-
43)

ისტორიულ-გეოგრაფიული და ისტორიულ-კარტოგრაფიული კვლევები მნიშვნელოვან როლს ასრუ-
ლებს წარსულის რეტროსპექტიული სურათის შექმნაში. წარსულის შესწავლის გარეშე შეუძლებელია თანა-
მედროვეობის პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური თავისებურებების სიღრმისეული ახსნა და მითუ-
მეტეს, მომავლის პროგნოზი.

საქართველოს შესახებ ისტორიულ-გეოგრაფიულ კვლევებს დიდი ხნის ისტორია აქვს (ვახუშტი ბაგრა-
ტიონი, ივ.ჯავახიშვილი, დ.მუსხელიშვილი, და სხვ.) და არაერთი ნაშრომია შექმნილი ამ თვალსაზრისით,
თუმცა დღემდე არსებობს ჯერ კიდევ შეუსწავლელსაკითხთა მთელი კომპლექსი. ერთ-ერთ ასეთი მნიშვნე-
ლოვანი წყაროა „გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი“ – XVI საუკუნის დოკუმენტი, რომელიც შედ-
გენილია ოსმალეთის ხელისუფალთა მიერ 1595 წელს (თურქულიდან ქართულად თარგმნა ს. ჯიქიამ, 1941).
დოკუმენტი ასახავს იმ პერიოდს, როცა სამხრეთ საქართველოს სამხრეთი ნაწილი შედიოდა ოსმალეთის შე-
მადგენლობაში გურჯისტანის ვილაიეთის (სამცხე-საათაბაგო) სახელით. ამ ტერიტორიის უდიდესი ნაწილი
დღეს შემოდის სამცხე-ჯავახეთში, ხოლო ნაწილი საქართველოს მიღმაა დარჩენილი.

კვლევა რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა: „გურჯისტანის ვილაიეთის რუკის“ ელვერსიისა და მონა-
ცემთა ბაზის შექმნა; გეოგრაფიული ობიექტების ნუსხის შედგენა და მათი ადგილმდებარეობის განსაზღვრა;
გურჯისტანის ვილაიეთის ადმინისტრაციული მოწყობის ანალიზი და რიგი ტერიტორიული განაწილების
თავისებურებების გამოვლენა; „გურჯისტანის ვილაიეთის რუკაზე“ დატანილი პოლიტიკური საზღვრების
იდენტიფიკაცია; ქართული ტოპონიმების გამოვლენა.

4 თოლორდავა რ., ნიკოლაი-
შვილი დ., საქართველოს
სახელმწიფო საზღვრის
ჩრდილოეთ მონაკვეთის
ცენტრალური უბნის გეო-
გრაფიულ-კარტომეტრიული
ანალიზი

//კონფერენციის მასალები.
საქართველოს ალექსანდრე
ჯავახიშვილის გეოგრაფიული
საზოგადოება. თბ., 2018. გვ.
187-200.

თბილისი 14

საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მოწესრიგების საქმეში უმნიშვნელოვანესი როლი ეკისრება
სრულფასოვან კარტოგრაფიულ-გეოგრაფიულ კვლევას, რომელიც მოიცავს როგორც არსებულიკარტოგრა-
ფიული მასალის კვალიმეტრიულ ანალიზს, ისე ადგილობრივი გეოგრაფიული პირობების შესწავლას. სა-
კითხის განსაკუთრებული აქტუალობა უკავშირდება იმ გარემოებას, რომ ასეთი კომპლექსური მიდგომა არ
ყოფილა გამოყენებული კავკასიის სასაზღვრო სივრცეში და იგი მხოლოდ რესპუბლიკებს შორის სამეურ-
ნეო/ადმინისტრაციული ტერიტორიების უბრალო გამიჯვნის პრინციპს ეყრდნობოდა. ამ მხრივ, არც
საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ცენტრალური მონაკვეთია (მთა ნამყვანიდან მთა ვაციგპარსამდე)
გამონაკლისი, სადაც დღემდე არსებობს მეზობელ სახელმწიფოსთან საზღვრის შეუთანხმებელი მონაკვე-
თები.1:25,000 და 1:100,000 მასშტაბების ტოპოგრაფიული და სატელიტური რუკების ანალიზმა ცხადყო, რომ
სამეცნიერო და სასწავლო ლიტერატურაში დამკვიდრებული აზრი, რომ საქართველო-რუსეთის ფედე-
რაციის საზღვარი მიუყვება კავკასიონის მთავარ ქედს, საზღვრის ამ უბანზე ყველაზე მეტად შეესაბამება
რეალობას. კვლევამ გვიჩვენა, რომ საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის უბრალო შეთანხმების
დონეზე ტოპოგრაფიულ რუკებზე აღრიცხული ადმინისტრაციულ საზღვრის მდგენელი წეტრტილებისა
დახაზების მდებარეობა, მოცემული მონაკვეთის საკმაოდ რთული ოროგრაფიული პირობების გამო (ჭიუხე-
ბის, პარალელური ქედებისა და ხეობებისხშირი მონაცვლეობა), აბსოლუტურად ვერ აკმაყოფილებს ტერი-
ტორიის გამიჯვნისას გამყოფი ხაზის ცალსახა აღქმადობას. ამიტომ სადელიმიტაციო სამუშაოების ჩატარე-
ბის წინ აუცილებელი იქნება სასაზღვრო ზოლის კომპლექსური შესწავლა, რომელიც ტოპო-გეოდეზიური და
კარტოგრაფიული სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოიცავს ადგილის კომპლექსურ-გეოგრაფიულ
შესწავლასაც.
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4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური,

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება
და

ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
1 სართანია დ.,

ნიკოლაიშვილი დ.,
უჯმაჯურიძე ა.,
ჩხიკვიშვილი გ.

Issue of identification of the
border ofGeorgiaafter the I
World War(Ivane Javakhish-
vili's view)
ISBN 978-613-9-86703-5

გერმანია: Lambert
Academy Publishing

179

კავკასიის და მათ შორის საქართველოს ტერიტორიის აგეგმვა და რუკათშექმნა განსაკუთრებით აქტიურ
სახეს იღებს XIX საუკუნესა და XX საუკუნის დასაწყისში. თუმცა საქმიანობა უმთავრესად უცხოელი სამხედ-
რო ტოპოგრაფებისა და გეოდეზისტების ხელით ხორციელდება. თითო-ოროლა ქართველი კი ამ მხრივ,
ამინდს ვერ ქმნის. პოლიტიკურმა ვითარებამ დაასამარა ძველი ქართული კარტოგრაფია, რომელიც საკმაოდ
მაღალ დონეზე იყო XVIII საუკუნეში ვახტანგ VI-ის დროს და მის შემდგომაც.სწორედ ამიტომ მეტად
მნიშვნელოვანი იყო XX საუკუნის I ნახევარში სამეცნიერო ასპარეზზე ქართველი გეოდეზისტების, ტოპო-
გრაფებისა და კარტოგრაფების გამოჩენა. მათ მიერ შედგენილი რუკები მეტად მნიშვნელოვანია და ძვირფას
მასალას შეიცავს იმდროინდელი საქართველოს ვითარების შესახებ. ასეთივე მნიშვნელობისაა ივ. ჯავახიშვი-
ლის მიერ შექმნილი რუკებიც.

ნაშრომში წარმოჩენილია ივანე ჯავახიშვილის მიერ 1919 წელს შედგენილი რუკა, რომელიც გამოიცა
პარიზში. ნაშრომში წარმოჩენილია ის ვითარება, რომელიც არსებობდა ქვეყნის საზღვრების ფორმირებასთან
დაკავშირებით იმ პერიოდში, როცა ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა დიდი ივანე ჯავახიშვილი. ამასთან შევეც-
დებით გავაანალიზოთ მანამდელი პერიოდიც, რომელმაც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრა საქართველოს
ტერიტორიის ფორმირება XIX-XX საუკუნის გასაყარზე და შესაბამისად თანამედროვე ეპოქაშიც. მანამდელი
პერიოდის ანალიზი აქტუალურია იმ თვალსაზრისითაც, რომ საზღვრების საკითხთან დაკავშირებით თვით
ივ. ჯავახიშვილი აქცევდა მას განსაკუთრებულ ყურადღებას.
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მეტად საინტერესო და მეცნიერულად დასაბუთებულია ივ. ჯავახიშვილის მსჯელობა საქართველოს
საზღვრის გამიჯვნის პრინციპების შესახებ. იგი ქვეყნის საზღვრებს იმ რამდენიმე ძირითად კონტექსტში გა-
ნიხილავს, რომლის საფუძველზეც უნდა შემოიფარგლოს ქვეყნის მიჯნები:1) ისტორიულ კონტექსტში - რო-
გორი მოხაზულობა ჰქონდა მას წარსულში საუკუნეთა განმავლობაში; 2) ფიზიკურ-გეოგრაფიულ კონტექ-
სტში - ტერიტორიულ ერთიანობას ორო-ჰიდროგრაფიული ერთეულების მიხედვით; 3)სოციალურ-ეკონო-
მიკურ კონტექსტში - მოსახლეობის ეთნიკურ-კონფესიური შემადგენლობის ისტორიულ ცვლილებებს;4 )თა-
ნამედროვე ვითარების (საერთაშორისო სამართლის) კონტექსტში - როგორ უნდა შემოიხაზოს თანამედროვე
სახელმწიფო საზღვრები.

აღნიშნულ საკითხებს მეცნიერი საკმაოდ დეტალურად განიხილავს და აზუსტებს იმ ძირითად გარემოე-
ბებს, რომელთა გათვალისწინებითაც უნდა გატარდეს ქვეყნის სახელმწიფო საზღვრები. ეს გარემოებებია:
საერთაშორისო სამართალთან შესატყვისობა; რუსეთთან 1783 წელს დადებულ ხელშეკრულების დაცვა;
ეროვნებათა თვითგამორკვევის უფლებით უზრუნველყოფა; ქართველი ერის პოლიტიკური უფლებების შე-
ულახაობა; სამართლიანობის აღდგენა. შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი უმნიშვნელოვა-
ნესი სტრატეგიული გათვლებია, რომელთაც არც დღეს დაუკარგავთ თავიანთი აქტუალობა და მნიშვნელო-
ბა. თუმცა დიდი მეცნიერისათვის აღნიშნული გარემოებები სრულიად არ არის საკმარისი ქვეყნის ბედ-იღბ-
ლის განმსაზღვრელი ასეთი რთული საკითხის გადაჭრისათვის იმ შემთხვევაში, თუ არ იქნება გათვალისწი-
ნებული „სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისი“.

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახე
ლწოდება,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
1

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა
გვერდების რაოდენობა

ვრცელიანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1 ნიკოლაიშვილი დ.,

ლაღიძე ლ., ცხვარაძე მ.,
კუბეცია მ.

Climate Change Trends in
Landscapes of Samthkhe-
Javakheti. // Conference
proceedings of 18th
International multidisplinary
scientific geoconference SGEM
2018, vol. 18, Water Resources,
Forest, Marine and Ocean
ecosystems, Issue 3.2, 2-8 July,
2018

ალბერია,
ბულგარეთი

8 გვ. (pp. 765-772)

კლიმატის ცვლილება აისახება მცენარეული საფარის ჰორიზონტულ და ვერტიკალურ სტრუქტურებზე,
სახეობების შემადგენლობაზე, ბიოლოგიური პროდუქტიულობის ცვლილებებზე, აგრეთვე ნახშირბადის
ციკლების ცვლილებებზეც. ლანდშაფტური კვლევები და კლიმატის ცვლილების გამოვლენა სხვადასხვა
ლანდშაფტურ ზონებში განსაკუთრებით აქტუალურია იმ რეგიონებისთვის, რომლებიც ხასიათდებიან ერთი
მხრივ, დიდი ბუნებრივი პოტენციალით, მეორე მხრივ, გამოირჩევიან მწვავე ეკოლოგიური პრობლემებითაც.
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მათ რიცხვს განეკუთვნება სამცხე-ჯავახეთი. კვლევა დაფუძნებულია პროფ. ნ. ბერუჩაშვილის მიერ 1980-იან
წლებში შემუშავებულ ლანდშაფტების სივრცე-დროითი ანალიზის კონცეფციაზე. კვლევა ჩატარდა რამდე-
ნიმე ეტაპად, რომლებიც მოიცავდა: რეგიონის ლანდშაფტურ მონაცემთა ბაზის შესაქმნელად სხვადასხავა
წყაროდან შეკრებილი ისეთი სახის მონაცემების შეჯერებას, რომლებიც მოცავს: 5 ტიპის, 12 ქვეტიპის და 12
გვარის ლანდშაფტს 50-ზე მეტი მახასიათებლით, ლანდშაფტური პირობების ცვლილებათა წლიური დინა-
მიკის გამოვლენას; ლანდშაფტების მიმდინარე მდგომარეობისა და ცვლილებათა პარამეტრების (ტყის საფა-
რის და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობების, ლანდშაფტების ფრაგმენტაციის, დემოგრაფი-
ული ფაქტორების ზემოქმედების, სამრეწველო საწარმოთა და სატრანსპორტო კვანძების რაოდენობის და ა.
შ.) შესწავლას.

ლანდშაფტების დღეღამური პირობების (ხანგრძლიობა, განმეორადობა, წლიური ციკლი და ა.შ.) ფორმი-
რებისა და მათთან დაკავშირებული პარამტრების (ფიტომასა და პროდუქტიულობა, ნამარხი მცენარეების,
ფაუნისა და ჰუმუსის რაოდენობა) მონაცემების ჩართვა ლანდშაფტურ დაგეგმარებაში საშუალებას გვძლევს
შევაფასოთ ჰუმიდური, სემიჰიმიდური, სემიარიდული და არიდული ლანდშაფტური მდგომარეობების
ხანგრძლიობა წლების მიხედვით, გამოვავლინოთ დატენიანება/გაუდაბნოების და სხვა ტრენდები მრავალ-
წლიური დაკვირვების საფუძველზე. ყოველივე ეს საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ ლადშაფტების „მოზაი-
კური“ ბუნება კლიმატის ცვლილებასთან მიმართებაში. კვლევის შედეგები საშუალებას გვაძლევს შემუშავ-
დეს რეკომენდაციები, ტერიტორიული დაგეგმარებისა და რეგიონალური მართვის მიზნებისათვის.

2 დვალშვილი გ.,
კალანდაძე ბ., კიკავა ა.,
მგელაძე მ., ქამადაძე თ.

Proceedings of the 18th
International Scientific Geo-
Conference SGEM 2018. Vol.
18, Issue 5.2 Ecology and
Emvironmental Protection
ISBN 978-619-7408-47-8

ბულგრეთი 8 გვ. (pp. 739-747)

ადამიანის საქმიანობით რელიეფის ტრანსფორმაციით გამოწვეული ცვლილებების შესწავლა თანამედ-
როვე გეომორფოლოგიური კვლევის უმნიშვნელოვანეის პრობლემაა. ბუნებაზე და კერძოდ, რელიეფზე
ანთროპოგენური ზემოქმედების შესწავლა და ცვლილებების პროგნოზი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას
იძენს ქვეყნის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ამოცანების გადაწყვეეტის საქმეში, რომელიც უნდა
განიხილებოდეს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენების პრობლემებთან
კომპლექსში. მადნეული წიაღისეულის მიწისქვეშა მეთოდით მოპოვებისას ადამიანის სამეურნეო საქმიანო-
ბის შედეგად გეოგრაფიულ გარემოში (მიწისქვეშა სიცარიელეები, გვირაბები, სხვა სახის მიწისქვეშა სამუ-
შაოები) იწვევს ზედაპირულ ჩაქცევებს, მიწისქვეშა წყლების რეჟიმის დარღვევას, რასაც თან სდევს ქანების
სუფოზიური, კარსტული და სხვა პროცესების გააქტიურება, იცვლება ტემპერატურული რეჟიმი და, აქედან
გამომდინარე, იწყება ნეგატიური ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების გაძლიერება. მიწისქვეშა გამონამუშევრე-
ბის სიცარიელეების ჩაქცევის შედეგად წარმოიქმნილი მეწყრები სხვადასხვა სიღრმის მქონე ნაპრალების
ხშირი ქსელით ხასიათდება, რაც ხშირად ხელს უწყობს ბენდლენდური ეროდირებული რელიეფის ჩამოყა-
ლიბებას. მდ. ყვირილას აუზში სამთო-მოპოვებითი საქმიანობა, რომელიც იწვევს გეოგრაფიული გარემოს
მნიშვნელოვან ცვლილებებს, ძირითადად 4 ტიპში გამოისახება, რომელიც დაფუძნებულია ტრანსფორმირე-
ბული რელიეფის ანალიზის საფუძველზე: 1. სასარგებლო წიაღისეულის მიწისქვეშა წესით მოპოვება ანუ
მიწისქვეშეთიდან, 2. ნედლეულის ამოღება უშუალოდ ბურღვით ან აფეთქებით. 3. სასარგებლო წიაღისე-
ულის ზედაპირული (ანუ ღია) წესით მოპოვება. 4. სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება. სამრეწველო და
სატრანსპორტო მოქმედების სხვადასხვაგვარი სახეები

3 გორდეზიანი თ. სივრცე–
დროითი გეოგრაფიის
სათავეებთან – ნიკო
ბერუჩაშვილი

//კონფერენციის მასალები.
საქართველოს ალექსანდრე
ჯავახიშვილის
გეოგრაფიული
საზოგადოება. თბ., 2018.

თბილისი 8 გვ. (გვ. 5–12)

პროფ. ნიკო ბერუჩაშვილის სამეცნიერო–პედაგოგიური მოღვაწეობა კონცენტრირებულია სამ მიმართუ-
ლებაში, ესენია: 1) ფიზიკური გეოგრაფია და ლანდშაფტმცოდნეობა; 2) კარტოგრაფია და გეოინფორმატიკა;
3) რეგიონული გეოგრაფია. სტატიაში განხილულია ნ. ბერუჩაშვილის წვლილი მეცნიერებაში და გაანალი-
ზებულია მის მიერ შექმნილი სამეცნიერო კონცეფცია – ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების სივრცე-
დროითი ანალიზი და სინთეზი, რომელიც ახალ მიმართულებად ჩამოყალიბდა ლანდშაფტმცოდნეობაში,
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1980-იან წლებში. ამ კონცეფციას მიეძღვნა მეცნიერის საკანდიდატო (1971) და სადოქტორო (1981) დისერტა-
ციები, რომლებიც აღიარებულ იქნა მსოფლიოს რიგი ქვეყნების ცნობილ მეცნიერთა მიერ. მეოთხე განზო-
მილება გეოგრაფიასა და კარტოგრაფიაში, რომლის შესახებაც წერდა თავის შრომებში, ჯერ კიდევ 1960-იან
წლებში, ცნობილი თეორეტიკოსი ალექსანდრე ასლანიკაშვილი. მისი ხელმძღვანელობით ჩატარდა ლანდ-
შაფტთა ექსპერიმენტული კვლევები მარტყოფის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ სტაციონარზე და კავკასიის
სხვადასხვა რეგიონში. ამ კვლევათა შედეგების განზოგადების საფუძველზე ნ. ბერუჩაშვილის ავტორობით
დაიბეჭდა კავკასიის ლანდშატური რუკა მასშტაბით 1:1,000,000 (1979 წ). ამავე წელს მან თბილისის
სახელნწიფო უნივერსიტეტში დაარსა აეროკოსმოსური მეთოდებით ბუნებრივი გარემოს მდგომარეობათა
შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორია, სადაც აღიზარდა მეცნიერთა რამდენიმე თაობა. ამ ლა-
ბორატორიის მიზანი იყო ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთიანი რეგიონების ლანდშაფტთა მდგომარეობების
კვლევა და კარტოგრაფირება. კვლევების შემდგომ ეტაპზე ამ ლაბორატორიაში, ნ. ბერუჩაშვილის უშუალო
ხელმძღვანელობით, შეიქმნა საქართველოსა და კავკასიის გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემები. 1986
წელს გამომცემლობა „მისლმა“ გადამუშავებული სახით გამოსცა ეს ნაშრომი მონოგრაფიის სახით, სახელწო-
დებით „ლანდშაფტის ოთხი განზომილება“. ამ წლებში მიმდინარეობდა ყოველთვიური აეროვიზუალური
დაკვირვებები შვეულმფრენის კორპუსიდან საქართველოს ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების (ბტკ)
მდგომარეობებზე, რის შემდეგაც სრულდებოდა ბტკ-ების მდგომარეობათა საშუალომასშტაბიანი კარტოგრა-
ფირება. ამ მიმართულებით ჩატარებულმა კვლევებმა საფუძველი ჩაუყარა ლანდშაფტმცოდნეობის ახალი
მიმართულების - ლანდშაფტის ეთოლოგიის ჩამოყალიბებას, რომლის სათავეებთან სწორედ ნ. ბერუჩა-
შვილი დგას. 1989 წელს გამოიცა ნ. ბერუჩაშვილის მონოგრაფია - „ლანდშაფტის ეთოლოგია და გარემოს
მდგომარეობათა კარტოგრაფირება“. 1990 წელს გამომცემლობა „უმაღლესმა სკოლამ“ გამოსცა ნ. ბერუჩა-
შვილის სახელმძღვანელო - „ლანდშაფტის გეოფიზიკა“.

ნ. ბერუჩაშვილის უშუალო ხელმძღვანელობით დაცულ იქნა 30-ზე მეტი საკანდიდატო და 10-მდე
სადოქტორო დისერტაცია. დისერტანტთა შორის იყვნენ მეცნიერები, არა მარტო საქართველოდან, არამედ:
მოსკოვიდან, სანკტ-პეტერბურგიდან, კიევიდან, ლვოვიდან, გროზნოდან, ერევნიდან, ვლადივოსტოკიდან,
ტომსკიდან, ბულგარეთიდან, გერმანიიდან, საფრანგეთიდან.

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის
სათაური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაც
იო კოდი DOI ან

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება და

ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდები
სრაოდენობა

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
1 კუბეცია მ., კუჭავა

მ., ნიკოლაიშვილი
დ.

Estimation of
wind power

potential (on the
example of

Imereti).
ISSN No 2277 –

8179

INTERNATIONAL JOURNAL OF
SCIENTIFIC RESEARCH. Volume-
7, Issue 4, April-2018
https://www.worldwidejournal
s.com/international-journal-of-
scientific-research-
(IJSR)/file.php?val=April_2018_
1522751241__348.pdf

ინდოეთი
National Insti-
tute of Science
Communication
and Information

Resources

4 გვ. (pp. 480-483)

2 კალანდაძე ბ.,
თულაშვილი ე.,
დვალაშვილი გ.,
კიკავა ა., მგელაძე მ.

Radioactivity of
Soil Structures in
the Black Sea
coastal strip
(Georgia)
ISSN: 2456-8643

International Journal of
Agriculture, Environment and

Bioresearch
Vol. 3, No. 02; 2018

ინდოეთი 13 გვ. (pp. 80-92)
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გარემოსდაცვითი კვლევების სფეროში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა ბუნებრივი და ანთროპო-
გენური რადიაქტივობა. სამუშაოს მიზანი იყო დასავლეთ საქართველოში შავი ზღვის სანაპიროზე სხვა-
დასხვა ტიპის ნიადაგში რადიოაქტიურობის განსაზღვრა. საკვლევ ტერიტორიაზე უამრავი დასახლება
და საკურორტო ზონაა. კვლევისთვის აღნიშნული ტერიტორიიდან ნიადაგის ნიმუშები 9 საკონტროლო
წერტილზე ავიღეთ, ხოლო შედარებითი ანალიზისათვის საკვლევი ზონის ზონის გარეთ მდებარე
ტერიტორიიდან ასევე ავიღეთ 2 საკონტროლო წერტილიდან. ნიადაგის ნიმუშებში განისაზღვრა 22
რადიონუკლიდი.

Th-232 ოჯახიდან რადიონუკლიდების კონცენტრაცია (სულ 6 რადიონუკლიდი), ვარირებდა 12,0
და 32,1 Bq/kg შორის, U-238 რადიონუკლიდების ოჯახიდან (სულ 7 რადიონუკლიდი) 9,5-დან 28,0 Bq/kg-
ს შორის, ხოლო U-235 რადიონუკლიდების ოჯახიდან კი (სულ 7 რადიონუკლიდი) 0,7-სა და 3,56 Bq/kg
შორის მერყეობდა. გარდა ამისა იდენტიფიცირებულ იქნა სხვა რადიონუკლიდებიც, როგორიცაა Be-7
(29.6 Bq/kg), K-40 (81.5-დან 486 Bq/kg-მდე) და Cs-137 (8.70-დან 191 Bq/kg-მდე). აღნიშნული კვლევებით
შემჩნეულ იქნა რადიონუკლიდების განაწილების განსაკუთრებული
3 დვალშვილი გ.,

ქავთარძე გ.,
გოგიშვილი მ.

Геоэкологическое

исследование при-
родно-антропогенных

достопримечательных

памятников Мцхета-
Мтианетского региона

(Грузия ISBN 978-985-
577-456-4

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
НАУК О ЗЕМЛЕ В

КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ И СО-
ПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ
IV Международная научно-
практическая конференция
молодых ученых Сборник

материалов

Гомель ГГУ им. Ф.
Скорины.

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕС-

ПУБЛИКИ БЕЛА-
РУСЬ

გვ. 6 (стр. 80-
85)

საქართველოს გეომორფოლოგიური ობიექტები, მიუხედავად ბუნების მკვლევართა მრავალწლიანი
მოღვაწეობისა, ჯერ კიდევ მრავალ შეუსწავლელ და უკვლევ ობიექტს მალავს; მათი მოძიება, სათანა-
დოდ გამოკვლევა, კეთილმოწყობა და ტურისტულ მარშრუტებში ჩართვა მნიშვნელოვნად გაზრდის
ქვეყნის ტურისტული მეურნეობის პოტენციალს და მიმზიდველს გახდის ადგილობრივი თუ უცხოელი
ვიზიტორებისათვის. დღეს ისტორიულ, არქიტექტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებთან ერთად, ტუ-
რისტულ მარშრუტებში გათვალისწინებული უნდა იყოს ბუნებრივი რელიეფი, რაც ბევრად მიმზიდ-
ველს გახდის ჩვენს ქვეყანაში მოგზაურობას. შეფასებული იქნა მცხეთა-მთიანეთის ტერიტორიაზე არ-
სებული ბუნებრივი ღირსშესანიშნავი ობიექტი, რომელიც აქამდე ნაკლებად იყო ცნობილი, ან მხოლოდ
სპეციალისტთა გარკვეული ჯგუფი იცნობდა. მოხდა არსებული ნაცნობი და დღემდე უცნობი ბუნებრი-
ვი ღირსშესანიშნაობების დაჯგუფება გარკვეული კომპონენტების მიხედვით; გამოიკვეთა ბუნებრივი
ღირსშესანიშნაობების დაცვის პრობლემები; შემუშავდა რეკომენდაციები.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
1 დალი ნიკოლაიშვილი როგორ შემოსაზღვრავდა ივანე

ჯავახიშვილის საქართველოს
ტერიტორიას?

თბილისი, თსუ, 12.02.2018
http://conference.ens-
2018.tsu.ge/lecture/view/1061

2 დალი ნიკოლაიშვილი ანდრია ბენაშვილის ცხოვრება
და მოღვაწეობა

თბილისი, თსუ, 21.11.2018
(იბეჭდება)

3 დალი ნიკოლაიშვილი საქართველოს ადმინისტრაცი-
ული მოწყობა ივანე ჯავახიშვი-
ლის „საქართველოს ისტორიუ-
ლი რუკის“ მიხედვით

თბილისი, საქართველოს
გეოგრაფიული საზოგადოება,
19.12.2018

4 ჩხიკვიშვილი გ., სართანია დ.,
ნიკოლაიშვილი დ.

ბუნებათსარგებლობის ანთროპო-
ლოგიის ზოგიერთი საკითხი მეს-

ქუთაისი, 21-22 სექტემბერი, 2018
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ხეთის მაგალითზე. // საერთაშო-
რისო სამეცნიერო კონფერენცია
„ეკოლოგიის თანამედროვე
პრობლემები“

5 ლეკიშვილი ნ., გიგაური რ.,
ბარბაქაძე ქ., ნიკოლაიშვილი დ.,
ტრაპაიძე ვ.

Research For Synthesis Paths of
Isomeric Pyrroloindolo[2,3-B]
Quinoxaline (abstract). // Internati-
onal Mini-Symposium “Bioactive
compounds, antimicrobial and bio-
medical products & materials for pro-
tection of human and enviroenmnet”

თბილისი, 2018, 4-5 მაისი

6 ნიკოლაიშვილი დ. პავლე ინგოროყვს ერთი რუკის
შესახებ

საქართველოს გეოგრფიული
საზოგდოების სამეცნიერო

კონფერენცია, 19.12.2018
7 გიორგი დვალაშვილი ზემო იმერეთის რელიეფის

სპელეოლოგიური კვლევები
თბილისი, თსუ, 12.02.2018
http://conference.ens-
2018.tsu.ge/lecture/view/927

8 გორდეზიანი თ. წინაპართა ნასკვალევზე –
ანდრია ბენაშვილი

თბილისი, 2018. 21 ნოემბერი

9 გორდეზიანი თ. საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია InterCarti/Inter
GIS24: გამოწვევები და მომავალი
თანამშრომლობის პერსპექტი-
ვები

თბილისი, 2018. 19 დეკემბერი,
საქართველოს გეოგრაფიოული

საზოგადოება

10 გორდეზიანი თ. კარტოსემიოტიკა და
ისტორიულამდელი რუკები

თბილისი, თსუ,  2018. 12
თებერვალი, http://conference.ens-

2018.tsu.ge/lecture/view/1061
11 დონაძე ც. ყაზბეგ-ჯიმარაის (კოლკის და

დევდორაკი-ამალის) მთიანი
მასივის ღვარცოფების
მორფოგენეტური ანალიზი

თბილისი, თსუ,  2018. 12
თებერვალი, http://conference.ens-

2018.tsu.ge/lecture/view/924

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
1 ნიკოლაიშვილი დ., ხარებავა ნ.,

ციცაგი მ.
Retrospective Cartography of Tbilisi
and Surrounding Area (abstract). //
World Academy of Science, Engine-
ering and Tecnhology, International
Journal of Civil and Arcitectural
Engineering, vol. 12, # 5, 2018
(abstract).

იტალია
https://waset.org/abstracts?q=nikola
ishvili+&search=Search

2 კვეტენაძე მ., ნიკოლაიშვილი დ. The Cartometric-Geographical Ana-
lysis of Ivane Javakhishvili 1922:
The Map of the Republic of Georgia
(abstract). // World Academy of
Science, Engineering and
Tecnhology, International Journal
of Civil and Arcitectural

იტალია
https://waset.org/abstracts?q=%20a
dministrative%20law
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Engineering, vol. 12, # 5,
2018(abstract).

3 ლეკიშვილი ნ., გიგაური რ.,
ბარბაქაძე ქ., ნიკოლაიშვილი დ.,
ტრაპაიძე ვ.

Research For Synthesis Paths of Iso-
meric Pyrroloindolo[2,3-B] Quino-
xaline. // International Mini-Sympo-
sium “Bioactive compounds, antimi-
crobial and biomedical products &
materials for protection of human
and enviroenmnet”, May 4-5, 2018,
Tbilisi, Georgia. pp. 77 (abstract).

4-5 მაისი, 2018, თბილისი
http://www.ims.tsu.ge/public/uploa
ds/images/ims-
2018_book_of_abstracts_5ad755aed
72ff.pdf

4 სართანია დ., თოლორდავა რ.,
ნიკოლაიშვილი დ., მაღლაკელიძე
რ.

Planning-Mapping the Khertvisi
Historical-Cultural LandScapes. //
InterCarto-InterGIS 24
Interdisciplinary Conference - 2018

24 ივლისი, 2018, ბონი,
გერმანია

5 გ. დვალაშვილი, ბ. კალანდაძე, ა.
ქიქავა,  მ. მგელაძე, ც. ქამადაძე

18th International Scientific Geo-
Conference SGEM 2018.

ალბენა, ბულგარეთი

6 გ. დვალაშვილი, თ. ქავთარაძე, მ.
გოგიშვილი

Геоэкологическое исследование

природно-антропогеных

достопримечательных памятников

Мцхета-Мтианетского региона

(Грузия)

IV Международная научно-
практическая конференция

молодых ученых (БЕЛОРУС.
Гомель, 29–30 ноября 2018 года)

7 გორდეზიანი თ., გორგოძე თ.,
კვიჟინაძე ს.

Condition of Cartography and
Geoinformatics in Georgia: Past,
Prezent, Future
InterCarto-InterGIS 24,
Interdisciplinary Conference.

24-28 ივლისი, 2018.
ბონი, გერმანია
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება:
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათ ფაკულტეტი,
გეოგრაფიის დეპარტამენტი, ნიადაგების გეოგრაფიის კათედრა

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით:

პროფესორი ლია მაჭავარიანი (კათედრის გამგე), ასოცირებული პროფესორი ბესიკ კალანდაძე;
კათედრასთან არსებული ნიადაგმცოდნეობისა და ნიადაგების გეოგრაფიის სასწავლო
ლაბორატორიის თანამშრომლები: გულნარა აფციაური (უფროსი ლაბორანტი),
ელენე ნიკოლაიშვილი (ლაბორანტი), იამზე შელია (ლაბორანტი).

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების დარგისა და

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების დარგისა და

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი ორგანიზაცია / სამეცნიერო
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის
დაწყების და
დამთავრების

წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის მითითებით)

1

POPcont – Gesundheitliche Risiken POP-
belasteter Böden im Südkaukasus: Monitoring und
Minderung. გარემოს დაცვა;
- BMBF, Germany

2017-2019
ბ. კალანდაძე
(პროექტის კოორდინატორი)

2
"Partnerships for sustainable development in
transition countries - ATLAS-plus”. გარემოს დაცვა;
- BMBF, Germany

2017-19

ა. დიტმანი (ხელმძღვანელი),
ნ. ბოლაშვილი (კოორდინატორი),
ბ. კალანდაძე (ექსპერტი),
ლ. კინგი (ექსპერტი), სამეცნ. ჯგუფი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. პროექტის ძირითადი მიზანია, ჩატარდეს ექსპერიმენტალური კვლევა, რომელიც მიმართული იქნება
საქართველოსა და აზერბაიჯანის სასოფლო სამეურნეო ტერიტორიებზე არსებულ (POP) მდგრადი
ორგანული დამაბინძურებლების, (OCP) ქლორორგანულ პესტიციდების აღმოჩენასა და მათ მიერ
დაბინძურებული მიდამოების შემდგომ აღდგენაზე.
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ნიადაგის მდგრად დაცვასთან ასოცირებული, სანიტარული ღონისძიებების განხორციელება, მოიცავს
თანამშრომლობის ახალ მიდგომებს. პოსტ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში, როგორიცაა აზერბაიჯანი
და საქართველო, ძირითადი კვლევის მიზანია, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის სახიფათო რისკები,
რომლებიც განპირობებულია საკვებ პროდუქტში (POP) მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლებისა, და
(OCP) ქლორორგანულ პესტიციდების გავლენით, რითაც გაჯერებულია და დაბინძურებულია ამ
ქვეყნების, სასოფლო სამეურნეო ნიადაგის მასშტაბური ნაწილი.

განსაკუთრებით დაბინძურებული ე.წ. ცხელი წერტილები აღმოჩენილ იქნა იმ ადგილებში, სადაც ოდესღაც
პესტიციდების შემნახველი და გამავრცელებელი პუნქტები იყო. გარემოში დამაბინძურებელი შენაერ-
თების მდგრადობა არის ძალიან ძლიერი, მათ აქვთ განსაკუთრებული თვისება დიდხანს დარჩნენ
ნიადაგში. ამის გამო არ არსებობს მარტივი მეთოდი, რომელიც გონივრული დროის განმავლობაში
მოახდენდა ნიადაგში არსებული დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაციის შემცირებას.

დაგეგმილი ინტერდისციპლინარული თანამშრომლობის მეცნიერული მიზანი არის საპილოტო კვლევა –
POP სკრინინგ მეთოდის განვითარება და მოხმარება, სივრცითი აღმოჩენები. ფიტორემედიაციის მეთოდი
დაგვეხმარება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში POP-დაბინძურებული სასოფლო სამეურნეო ტერიტორიებს
ჩავუტაროთ მდგრადი აღდგენითი სამუშაოები.

მაღალი კონცენტრაციის რაიონებში, არის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სახიფათო ზეგავლენის
რისკები, რასაც დაბინძურებული გარემო იწვევს. ზოგიერთ შემთხვევაში OCP დაბინძურება ხასიათდება
როგორც კანცეროგენული და უკავშირდება, ნეიროდეგენერაციულ დაავადებებს. ამ დარგის მეცნიერები
გვირჩევენ ყურადღება სასოფლო სამეურნეო რაიონებზე გავამახვილოთ. სპეციალური დაზვერვითი
კვლევითი მონიტორიგნი უნდა ჩატარდეს ისეთ ცხელ წერტილებში, როგორიცაა ყოფილი საწარმოო
ობიექტები და აგროქიმიკატების გამავრცელებელი ცენტრები. ეს პრობლემა არის სერიოზული პრობლემა,
დეგრადირებული ნიადაგისა და მიწისქვეშა წყლების ბუნებრივი აღდგენის პროცესები ძალიან ნელია და
მოითხოვს ანაერობულ და აერობულ პირობებში მონაცვლეობას.

ნიადაგების ხარისხის გაუმჯობესება შეიძლება მიიღწეს ნიადაგზე აგროქიმიკატების ინტენსიური გამოყე-
ნების შემცირებით რასაც ნიადაგის აღდგენა მოჰყვება. რესტრუქტურიზაციის ღონისძიებები შეიძლება
შემდეგნაირად დაიყოს:

- დაცვა (დაბინძურება რჩება ნიადაგში, კავშირი და მიგრაცია აკრძალულია);

- დაბინძურების ლიკვიდაცია და შემცირება(მაგ. ბურღვის და მოცილების მეთოდით);

- დაბინძურების შემცირება, ფიზიკური, ქიმიური ან ბიოლოგიური მეთოდების მეშვეობით. უფრო მეტ
ყურადღებას აქცევენ რეაბილიტაციის მდგრად პროცესებსა და მათ კომპლექსურ შეფასებას.

- რესურსების შენახვა და ბიოლოგიური პროცესების გამოყენება დამაბინძურებელი ნივთიერებების
რაოდენობების შესამცირებლად (მაგ: in-situ ზომები, ეყრდნობა მიკრობული დეგრადაციის სტიმულირების
მეთოდებს ან მეთოდს მცენარეებით, დამაბინძურებლების რაოდენობის შემცირებისთვის).
კვლევა დაეფუძნება ბიოლოგიურ - ფიტორემედიაციის მეთოდს წინასწარ შერჩეული მცენარეების აქტიური
ჩართვით.

2. პროექტის ფარგლებში მომზადდა და გამოიცა საქართველოს გეოგრაფიული ატლასი ინგლისურ ენაზე.
2018 წლის ფრაკფურტის წიგნის ბაზრობაზე მოხდა ახალი ატლასის პრეზენტაცია, სადაც დიდი ინტერესი
და მოწონება დაიმსახურა.

პროექტის ფარგლებში ასევე მიმდინარეობს საქართველოში გეოპარკების შექმნისათვის ტერიტორიების
შერჩევა. ამისათვის საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე წინასწარ მომზადდა გეოპარკების
შერჩევის კრიტერიუმები, რომლ;ის მიხედვითაც მოხდება საქართველოში მათი ადგილმდებარეობის
შერჩევა. აღნიშნული პროცესი მიმდინარეობს დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან მჭიდრო
ურთიერთთანამშრომლობის ბაზაზე.
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3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი ორგანიზაცია/სამეცნიერო
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის
დაწყების და
დამთავრების

წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

თოვლის ზვავების მიერ დეგრადირებული
ტერიტორიების რემედიაცია კარკუჩას საძოვრების
მაგალითზე (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი).
გარემოს დაცვა;
- გაეროს გლობალური განვითარების ფონდი (GEF)

2017-18

ბ. კალანდაძე (კოორდინატ.)
ვ. ტრაპაიძე (ექსპერტი)
დ. კერესელიძე (ექსპერტი)
დ. სვანაძე (ექსპერტი)

2

მთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარება და
რესურსების მართვა (სასწავლო კურსების
მომზადება).
- SCOPES; - ბერნის უნივერსიტეტი

2015-18

ნ. ელიზბარაშვილი (ხელმძღვ.)
ბ. კალანდაძე (ექსპერტი)
გ. მელაძე (ექსპერტი)
ჰ. მესსენ

3

ჯუთა-როშკა-ომალოს; საჩხერე-ონი-ბაღდათი-
აბასთუმნის; ლენტეხი-მესტიას პროექტირებადი
საავტომობილო გზის გარემოზე ზემოქმედების
შეფასება. გარემოს დაცვა;
- Institute IGH, Croatia) საქართველოს ფილიალი

2018
ბ. კალანდაძე (ექსპერტი),
საკონსულტაციო ჯგუფი

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. თოვლის ზვავები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიის მთიანი ბუნების გამო სხვა სტიქიური
მოვლენებისაგან განსხვავებით მაღალი სიხშირითა და ინტენსიობით ხასიათდება, ყოველწლიურად
მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს გარემოს და ქვეყნის ეკონომიკას, საფრთხეს უქმნის ადამიანთა სიცოცხლეს,
ხელს უშლის მთიანი რეგიონების ათვისების ნორმალურ პროცესებს. განსაკუთრებული ზვავსაშიშ-
როებით გამოირჩევა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი. თოვლის ზვავების ჩამოსვლის ინტენსივობას ხელს
უწყობს როგორც ბუნებრივი (კლიმატის ცვლილების მიმდინარე ტენდენციები) ისე ანტროპოგენური
(უსისტემო ძოვება, ტყის საფარის გაჩეხვა). მიწის სიმცირის პირობებში მოსახლეობა იძულებულია
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები და სათიბ-საძოვრები სწორედ ზვავსაშიშ ტერიტორიებზე იქონიოს,
ზვავების მოწყვეტისა და გადაადგილების შედეგად კი მნიშვნელოვნად ზიანდება სავარგულები,
საძოვრები და სოფლების სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა.

სოფელ კარკუჩას საძოვრები (სნოს თემის ზვავსაშიში ტერიტორიები) სხვადასხვა სიმძლავრით განიც-
დიდა ანთროპოგენურ ტრანსფორმაციას როგორც უახლოეს წარსულში, ასევე თანამედროვე დროშიც:
საქონლის უსისტემო ძოვება, მაღალმთიან რაიონებში უნებართვო თიბვა, ხე-ტყის ჭრა, მუქწიწვიანი
მცენარეების დეგრადაცია და ა.შ. ასევე ხშირად ხდება მოსახლეობის მიერ ფერდობებზე თივის
დაცურება, რაც აპირობებს ზვავის წარმოქმნის მაღალ ალბათობას. ამიტომ დღის წესრიგში დგება
საკითხი დასაცავი ობიექტის თავისებურებების გათვალისწინებით სწორი და ეფექტური ზვავსაწინა-
აღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელებისთვის.

აღნიშნული ქმედებები ხელს შეუწყობს შემდეგი გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარებას: კლიმატის
ცვლილების გამო ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ მყოფ ადგილებში დეგრადირებული ეკოსისტემების
აღდგენის ხელშეწყობას ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის შერჩეულ ტერიტორიაზე; მცენარეული საფარისა
და ნიადაგის აღდგენის ხელშეწყობას და ნიადაგის პროდუქტიულობის გაზრდას ზაფხულის სათიბ-
საძოვრებზე, ბუნებრივი ეკოსისტემების ცალკეული კომპონენტების (ტყის კორომების) აღდგენას,
დაცული ტერიტორიების ბუფერულ და დამხმარე ზონებში მდგრადი სასოფლო-სამეურნეო მიდგომების
დანერგვას და აგრო-სატყეო ინიციატივების ხელშეწყობას.
პროექტით გათვალისწინებულია სამოდელო ტერიტორიების ზვავსაშიშროების რისკის შეფასება და
კონკრეტული ტერიტორიებისთვის დაცვის ღონისძიებების გატარება, ზვავების შედეგად დეგრადი-
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რებული ადგილების შეფასება რომელის შედეგადაც მოხდება მათი ნიადაგდაცვითი და ეკოლოგიური
ფუნქციის გაჯანსაღება. სამიზნე თემებია სნოს თემი სოფელი კარკუჩა.

2018 წლის მდგომარეობით პროექტის შედეგად ზვავსაშიშ ფერდობებზე აიგეგმა 20 პოლიგონი, სადაც
მოეწყო 100 გრძივი მეტრის ზვავდამჭერი გაბიონი და დამცავი ბადეები, ნაშალი მასალისაგან გაიწმინდა
5000მ2 ტერიტორია, ნაშალი მასალა გამოყენებულ იქნა გაბიონის კალათების შევსებისათვის, დაირგო 5000
ძირი ფიჭვისა და არყის ხის ნარგავები, 0,8 ჰა ფართობზე რემედიაცია ჩაუტარდა დეგრადირებულ
ნიადაგებს, ადგილობრივ მოსახლეობაში ჩატარდა 12 თემატური ტრენინგი და სემინარი.

2.  2016 - 2018 ww. - saerTaSoriso proeqti (SCOPES, Bern University, Switzerland, Georgia, Armenia) saswavlo
kursis: Sustainable Mountain Development and Resource Governance - momzadeba პროექტის მიხედვით თსუ
ლანდშაფტური დაგეგმარების მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის დამუშავდა სილაბუსი და ჩაერთო
სასწავლო პროცესში ახალი საგანი: მთიანი ტერიტორიების მდგრადი განვითარება. მომზადდა შესაბა-
მისი სახელმძღვანელოს შინაარსი, გაიწერა სახელმძღვანელოს მომზადების და გამოცემის პერიოდები.
2017 წელს ჩატარდა საველე პრაქტიკა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 4 ქვეყნის ორ ათეულზე მეტმა
სტუდენტმა და აკადემიურმა პერსონალმა, რომლის შედეგების მიხედვით მომზადებულ იქნა მთიანი
ტერიტორიების მდგრადი განვითრების საველე კვლევის მეთოდოლოგია.

პროექტის ფარგლებში მომზადდა პირველი ეტაპის მასალა მთიანი რეგიონების ნიადაგებისა და
ბუნებრივი რესურსების შესახებ. პროექტის მეორე ეტაპზე აღნიშნული მასალის საფუძველზე მომზადდა
სასწავლო მოდული.

3. გზის მშენებლობის დროს შესაძლო ზემოქმედება ნიადაგზე ძირითადად დაკავშირებული იქნება
სამშენებლო ბაზის მოწყობასა და ოპერირებასთან; მანქანებიდან და/ან სხვა დანადგარებიდან (სამშე-
ნებლო ბაზის ან სამშენებლო მოედანზე არსებობის შემთხვევაში) საწვავის/ზეთის დაღვრის რისკთან,
მიწის სამუშაოებთან და სხვ.

მშენებლობის პერიოდში ნიადაგის მოხსნა-დასაწყობების სამუშაოების შესრულება ძირითადად დაგეგ-
მილია მხოლოდ სამშენებელო ბაზის ტერიტორიაზე (იმ შემთხვევისათვის, თუ მშენებელ-კონტრაქტორი
სამშენებლო ბაზის განთავსებისთვის შეარჩევს ანგარიშში მონიშნულ ტერიტორიას). საპროექტო გზის
დერეფანი გადის ძალზედ რთულ რელიფურ პირობებში. ტრასის ფარგლებში უმეტესწილად განვი-
თარებულია დახრილი ფერდობები, სადაც ნიადაგოვანი საფარი თითქმის არ არის წარმოდგენილი.
გამომდინარე აქედან, საპროექტო გზის დერეფნის უმეტესი ნაწილის ფარგლებში ნიადაგის მოხსნა არ
იგეგმება.

გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით ნიადაგის მოხსნა-დასაწყობების სამუშაოების შესრულება შედარებით
გამართლებულია იმ მონაკვეთზე სადაც იკვეთება ტყიანი ზონა.

სამშენებლო ბაზის ტერიტორიიდან მოხსნილი ნიადაგის ფენა დასაწყობდება ბაზის ტერიტორიაზე,
შესაბამისი წესების დაცვით. სამუშაოების დასრულების შემდგომ კი იგი გამოყენებული იქნება დროებით
ათვისებული ტერიტორიის რეკულტივაციისთვის.
საპროექტო დერეფანში მოხსნილი ნიადაგი დროებით დასაწყობდება გასხვისების ზოლის ფარგლებში,
სხვა მასალისგან განცალკევებით რეკულტივაციის ეტაპზე გამოყენებამდე. გზის მშენებლობის დასრუ-
ლების შემდგომ ნიადაგოვანი საფარი გამოყენებული იქნება გზის განაპირა ზოლის რეკულტივაცი-
ისთვის. გარდა აღნიშნულისა, მიწის სამუშაოები გამოიწვევს ეროზიის რისკების მცირე ზრდას.
ზემოქმედების რისკები შედარებით მოიმატებს ნალექიან პერიოდში და თოვლის დნობისას.
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები
მონოგრაფიის/წიგნის სათაური,
საერთაშორისო სტანდარტული

კოდი, ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს სახელწოდება,
საერთაშორისო სტანდარტული

კოდი,
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები
კრებულის სახელწოდება,

საერთაშორისო სტანდარტული
კოდი, ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი /
ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI

ჟურნალის /
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი /
ავტორები

სტატიის სათაური,
ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები / წიგნები

№ ავტორი / ავტორები
მონოგრაფიის/წიგნის სათაური,

საერთაშორისო სტანდარტული კოდი, ISBN

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა
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1
Tielidze L, Trapaidze V,
Matchavariani L,
Wheate R.

Climate, Hydrography and Soils of Georgia.
Chapter 2 in book “Geomorphology of
Georgia”, Geography of the Physical
Environment.
ISBN 978-3-319-77763-4
ISBN 978-3-319-77764-1 (eBook)

Switzerland,
Springer

15-34

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

გამომცემლობა Springer-ის მიერ გამოქვეყნებული მონოგრაფიის „საქართველოს გეომორფოლოგია“ მე-2
თავის „საქართველოს კლიმატი, ჰიდროგრაფია და ნიადაგები“ ცალკეულ ქვეთავებში განხილულია
ქვეყნის კლიმატური და ჰიდროგრაფიული მაჩვენებლები, ისევე როგორც საქართველოს ნიადაგური
საფარის მახასიათებლები რეგიონებისა და ზონების მიხედვით. აღწერილია ჰაერის ტემპერატურა და
ატმოსფერული ნალექების მონაცემები. დახასიათებულია საქართველოს მტკნარი წყლის რესურსები:
მდინარეები, ტბები, მყინვარები, ჭაობები, წყალსაცავები და მიწისქვეშა წყლები. თავის მე-3 ქვეთავში
შეფასებულია ქვეყნის ნიადაგური საფარის გავრცელების კანონზომიერება დასავლეთ, აღმოსავლეთ და
სამხრეთ საქართველოს ნიადაგურ-გეოგრაფიული ოლქების, ზონებისა და რაიონების მიხედვით.
ძირითადი ნიადაგური ტიპები მოხსენიებულია როგორც ეროვნული კლასიფიკაციის, ისე საერთაშო-
რისოდ აღიარებული ნიადაგური რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზის (WRB) ნიადაგური ჯგუფების
შესაბამისად.

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები
სახელმძღვანელოს სახელწოდება,

საერთაშორისო სტანდარტული
კოდი, ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები
კრებულის სახელწოდება,

საერთაშორისო სტანდარტული
კოდი, ISBN

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
Dvalashvili G., Kalandadze B.,
Kikava A., Mgeladze M.,
Kamadadze T.

Proceedings of the 18th International
Scientific Geo-Conference SGEM 2018.
Vol. 18, Issue 5.2 Ecology and
Environmental Protection
ISBN 978-619-7408-47-8

Bulgaria 739-747

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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ადამიანის საქმიანობით შედეგად, რელიეფის ტრანსფორმაციით გამოწვეული ცვლილებების შესწავლა
თანამედროვე გეომორფოლოგიური კვლევის უმნიშვნელოვანეს პრობლემას წარმოადგენს. ბუნებაზე და
კერძოდ, რელიეფზე ანთროპოგენური ზემოქმედების შესწავლა და ცვლილებების პროგნოზი განსაკუთ-
რებულ მნიშვნელობას იძენს ქვეყნის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ამოცანების გადაწყვეეტის
საქმეში, რომელიც უნდა განიხილებოდეს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური
გამოყენების პრობლემებთან კომპლექსში. მადნეული წიაღისეულის მიწისქვეშა მეთოდით მოპოვებისას
ადამიანის სამეურნეო საქმიანობის შედეგად გეოგრაფიულ გარემოში (მიწისქვეშა სიცარიელეები,
გვირაბები, სხვა სახის მიწისქვეშა სამუშაოები) იწვევს ზედაპირულ ჩაქცევებს, მიწისქვეშა წყლების
რეჟიმის დარღვევას, რასაც თან სდევს ქანების სუფოზიური, კარსტული და სხვა პროცესების გააქტიურება,
იცვლება ტემპერატურული რეჟიმი და, აქედან გამომდინარე, იწყება ნეგატიური ფიზიკურ-ქიმიური
პროცესების გაძლიერება. მიწისქვეშა გამონამუშევრების სიცარიელეების ჩაქცევის შედეგად წარმოიქ-
მნილი მეწყრები სხვადასხვა სიღრმის მქონე ნაპრალების ხშირი ქსელით ხასიათდება, რაც ხშირად ხელს
უწყობს ბენდლენდური ეროდირებული რელიეფის ჩამოყალიბებას. მდ. ყვირილას აუზში სამთო-
მოპოვებითი საქმიანობა, რომელიც იწვევს გეოგრაფიული გარემოს მნიშვნელოვან ცვლილებებს, ძირი-
თადად 4 ტიპში გამოისახება, რომელიც დაფუძნებულია ტრანსფორმირებული რელიეფის ანალიზის
საფუძველზე:
 სასარგებლო წიაღისეულის მიწისქვეშა წესით მოპოვება ანუ მიწისქვეშეთიდან ნედლეულის ამოღება

უშუალოდ ბურღვით ან აფეთქებით.
 სასარგებლო წიაღისეულის ზედაპირული (ანუ ღია) წესით მოპოვება.
 სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება.
 სამრეწველო და სატრანსპორტო მოქმედების სხვადასხვაგვარი სახეები

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI ან ISSN

ჟურნალის/კრებულის
დასახელება და ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემ-

ლობა

გვერდების
რაოდენობა

1

Gongadze A.,
Matchavariani L.,
Avkopashvili M.,
Avkopashvili G.

Accumulation and Distribution
of Heavy Metals in Soils from
the Explosions by Mining-
Processing Poly-metallic Plant.
ISBN 978-619-7408-47-8
doi.org/10.5593/sgem2018/3.2

Proceedings of the 18th
International Multidisciplinary
Scientific Geo-Conference
SGEM 2018. “Water Resources,
Forest, Marine & Ocean
Ecosystems”. Vol. 18, Issue 3.2

Albena,
Bulgaria

11-18

2

Kalandadze B.,
Tulashvili E.,
Dvalashvili G.,
Kikava A.,
Mgeladze M.

Radioactivity of Soil Structures
in the Black Sea Coastal Strip
(Georgia)
ISSN: 2456-8643

International Journal of
Agriculture, Environment and
Bioresearch
Vol. 3, No. 02; 2018

India 80-92

3

Mgeladze M.,
Kikava A.,
Kalandadze B.,
Khorava S.

Some Peculiarities of Soil
Geography and Genesis of
Mountain-Forest Zone (on the
example of Adjara Region,
Georgia.
ISSN 2229-5518

International Journal of
Scientific & Engineering
Research
Vol. 9, Issue 5, May-2018

India 1318-1323

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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1. მიუხედავად იმისა, რომ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება ეკონომიკური განვითარების აუცილებელ
პირობას წარმოადგენს ნებისმიერი ქვეყნისათვის, გარემოზე მათი მავნე ზემოქმედების გათვალისწინებით,
კარიერების დამუშავება ყველაზე სახიფათოა ეკოსისტემისთვის, განსაკუთრებით როდესაც ქვეყანაში
იგნორირებულია ეკოლოგიური პრობლემები. წარმოებისას გამოიყოფა დიდ რაოდენობის ტოქსიკური
ელემენტები, რომლებიც აქტიურად აკუმულირდებიან ნიადაგში.
შესწავლილია მძიმე ლითონებით დაბინძურებისა და გავრცელების ხარისხი ქვემო ქართლის ყომრალ,
კორდიან-კარბონატულ, მთის შავმიწა ყავისფერ, რუხ-ყავისფერ და ალუვიურ კარბონატულ ნიადაგებში.
დაბინძურების წყაროს წარმოადგენს პოლიმეტალური საწარმო, სადაც ღია კარიერული წესით მოიპოვება
ოქრო და სპილენძი. ნიადაგურ ნიმუშებზე ქიმიური ანალიზები ICP-MC-ის გამოყენებით ჩატარდა.
ზოგიერთ სოფელში დაფიქსირდა მძიმე ლითონების საკმაოს მაღალი შემცველობა. შემუშავებულია
ფორმულა, რომელიც ასახავს მოცემული ელემენტების ფარდობით განაწილებას სიღრმის მიხედვით, რის
მიხედვითაც განხორციელდა ელემენტების რაოდენობრივი მაჩვენებლების შედარებითი ანალიზი.
მიღებული შედეგების საფუძველზე შესაძლებელი გახდა დადგენილიყო შესწავლილი ნიადაგების
დაბიმძურების ხარისხი. განსაკუთრებით აქტიურ უარყოფით ზეგავლენას ნიადაგის თვისებებზე, მათ
შედგენილობასა და ნიადაგწარმოქმნელ პროცესებზე, ახდებს სპილენძი და რკინა. დადგენილია, რომ
ნიადაგში ლითნების შეფარდებითი განაწილება პროფილის ზედაპირიდან სიღმისაკენ, განსხვავებულია,
რაც სხვადასხვა გეოგრაფიული პირობებითაა განპირობებული.

2. გარემოსდაცვითი კვლევების სფეროში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა ბუნებრივი და ანთროპოგენური
რადიაქტივობა. სამუშაოს მიზანი იყო დასავლეთ საქართველოში შავი ზღვის სანაპიროზე სხვადასხვა ტიპის
ნიადაგში რადიოაქტიურობის განსაზღვრა. საკვლევ ტერიტორიაზე უამრავი დასახლება და საკურორტო
ზონაა. კვლევისთვის აღნიშნული ტერიტორიიდან ნიადაგის ნიმუშები 9 საკონტროლო წერტილზე ავიღეთ,
ხოლო შედარებითი ანალიზისათვის საკვლევი ზონის ზონის გარეთ მდებარე ტერიტორიიდან ასევე ავიღეთ
2 საკონტროლო წერტილიდან. ნიადაგის ნიმუშებში განისაზღვრა 22 რადიონუკლიდი.
Th-232 ოჯახიდან რადიონუკლიდების კონცენტრაცია (სულ 6 რადიონუკლიდი), ვარირებდა 12,0 და 32,1
Bq/kg შორის, U-238 რადიონუკლიდების ოჯახიდან (სულ 7 რადიონუკლიდი) 9,5-დან 28,0 Bq/kg-ს შორის,
ხოლო U-235 რადიონუკლიდების ოჯახიდან კი (სულ 7 რადიონუკლიდი) 0,7-სა და 3,56 Bq/kg შორის
მერყეობდა. გარდა ამისა იდენტიფიცირებულ იქნა სხვა რადიონუკლიდებიც, როგორიცაა Be-7 (29.6 Bq/kg),
K-40 (81.5-დან 486 Bq/kg-მდე) და Cs-137 (8.70-დან 191 Bq/kg-მდე). აღნიშნული კვლევებით შემჩნეულ იქნა
რადიონუკლიდების განაწილების განსაკუთრებული

3. საველე კვლევების შედეგად შესაწავლილ იქნა მთიანი აჭარის ნიადაგების ფორმირების ფაქტორები.
კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ ნიადაგების ვერტიკალური ზონალობის განაწილების კანონი
ზოგიერთ შემთხვევაში დარღვეულია. ღრმა ქიმიური ტრანსფორმაციის შედეგად და გავლენით (alite-sahlite
და feralitization-rubification) დადგინდა, რომ აჭარის სამხრეთი და სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილი, შავშეთი-
არსიანისა და აჭარა-გურიის მთებში, და ინტრაზონალური გავლენის შედეგად, წითელი ფერის ნიადაგი
ჩამოყალიბდა, სადაც ძირითადად ტყის ყომრალი ნიადაგების (Cambisols Chromic) გენეზისი მიმდინარეობს.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№ მომხსენებელი/მომხსენებლები მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1
ლ. მაჭავარიანი, გ. მეტრეველი,
ლ. ლაღიძე, ნ. პაიჭაძე, დ. სვანაძე,
ზ. გულაშვილი, გ. ბრეგვაძე

გლობალური დათბობის ფონზე
კონფლიქტური პრობლემების
რეალიზაციის მეთოდიკა მთის
წყალსაცავებზე

მე-6 ყოველწლიური საფაკუ-
ლტეტო კონფერენცია ზუსტ
და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში. თბილისი,
თსუ, 13-14 თებერვალი, 2018
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2
ბ. კალანდაძე, რ. დიურინგი,
დ. ლუდი, ფ. ველერი, ე. ბაბაევი,
მ. სიმონ, ი. კალანდაძე

გარემოს დეგრადაციის რისკები
სამხრეთ კავკასიაში POP და OCP
(მდგრადი ორგანული და
ქლორორგანული) დაბინძურების
ფონზე, მონიტორინგი და
შემცირების სტრატეგია

მე-6 ყოველწლიური საფაკუ-
ლტეტო კონფერენცია ზუსტ
და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში. თბილისი,
თსუ, 13-14 თებერვალი, 2018

3
ლ. ლაღიძე, ლ. მაჭავარიანი,
ნ. წივწივაძე, ნ. პაიჭაძე,
ნ. მოწონელიძე, გ. ხომასურიძე

ნალექების ცვლილების დინამიკა
კლიმატის ცვლილების ფონზე
(შავი ზღვის სანაპირო)

მე-6 ყოველწლიური საფაკუ-
ლტეტო კონფერენცია ზუსტ
და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში. თბილისი,
თსუ, 13-14 თებერვალი, 2018

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1. აბსტრაქტები ქართულ და ინგლისურ ენებზე განთავსებულია თსუ საიტზე:
http://conference.ens-2018.tsu.ge/lecture/view/867
http://conference.ens-2018.tsu.ge/uploads/5a6b68c4ef92bL.Matchavariani_geo-2018.pdf
http://conference.ens-2018.tsu.ge/uploads/5a6b6955a3595L.Matchavariani_eng-2018.pdf

2. აბსტრაქტები ქართულ და ინგლისურ ენებზე განთავსებულია თსუ საიტზე:
http://conference.ens-2018.tsu.ge/lecture/view/914
http://conference.ens-2018.tsu.ge/uploads/5a69d2fb32890Besik_Kalandadze_GEO.pdf
http://conference.ens-2018.tsu.ge/uploads/5a69d33d16803Besik_Kalandadze_Eng.pdf

3. აბსტრაქტები ქართულ და ინგლისურ ენებზე განთავსებულია თსუ საიტზე:
http://conference.ens-2018.tsu.ge/lecture/view/930
http://conference.ens-2018.tsu.ge/uploads/5a6ddb897d83Abstract_precipitations_GEO.pdf
http://conference.ens-2018.tsu.ge/uploads/5a6ddc32437ecAbstract_precipitations_2018.pdf

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი /
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1

Gongadze A.,
Matchavariani L.,
Avkopashvili M.,
Avkopashvili G.

Accumulation and Distribution of Heavy
Metals in Soils from the Explosions by
Mining-Processing Poly-metallic Plant.

18th International Multidisciplinary
Scientific GeoConference SGEM-2018,
Albena, Bulgaria, 2-8 July, 2018

2

Dvalashvili G.,
Kalandadze B.,
Kikava A.,
Mgeladze M.,
Kamadadze T.

Problems of sustainable development of the
degraded relief in the River Kvirila basin,
West Georgia

18th International Multidisciplinary
Scientific GeoConference SGEM-2018,
Albena, Bulgaria, 2-8 July, 2018

3 Kalandadze B.
SEE-Pass: Integrated Pesticide Risk
Assessment in South-eastern Europe -
Georgia

International Workshop,
Horizon 2020, Zagreb, Croatia

4 Kalandadze B.
Gesundheitsrisiken durch POP-belastete
Böden in Georgien: Monitoring und
Minderungsstrategien

International Workshop,
29-30.05.2018, Giessen, Germany

5 Kalandadze B. Geopark-Perspektiven in Georgien
International Workshop,
08-14.10.2018, Giessen, Germany

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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1. სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება ეკონომიკური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს
ნებისმიერი ქვეყნისათვის, თუმცა გარემოზე მათი მავნე ზემოქმედების გათვალისწინებით, კარიერების
დამუშავება ყველაზე სახიფათოა ეკოსისტემისთვის, განსაკუთრებით თუ იგნორირებულია ეკოლოგიური
პრობლემები. წარმოებისას გამოიყოფა დიდ რაოდენობის ტოქსიკური ელემენტები, რომლებიც აქტიურად
აკუმულირდებიან ნიადაგში. შესწავლილია მძიმე ლითონებით დაბინძურებისა და გავრცელების ხარისხი
ქვემო ქართლის ყომრალ, კორდიან-კარბონატულ, მთის შავმიწა ყავისფერ, რუხ-ყავისფერ და ალუვიურ
კარბონატულ ნიადაგებში. დაბინძურების წყაროს წარმოადგენს პოლიმეტალური საწარმო, სადაც ღია
კარიერული წესით მოიპოვება ოქრო და სპილენძი. ნიადაგურ ნიმუშებზე ქიმიური ანალიზები ICP-MC-ის
გამოყენებით ჩატარდა. ზოგიერთ სოფელში დაფიქსირდა მძიმე ლითონების საკმაოს მაღალი შემცველობა.
შემუშავებულია ფორმულა, რომელიც ასახავს მოცემული ელემენტების ფარდობით განაწილებას სიღრმის
მიხედვით, რის მიხედვითაც განხორციელდა ელემენტების რაოდენობრივი მაჩვენებლების შედარებითი
ანალიზი. მიღებული შედეგების საფუძველზე შესაძლებელი გახდა დადგენილიყო შესწავლილი ნიადა-
გების დაბიმძურების ხარისხი. განსაკუთრებით აქტიურ უარყოფით ზეგავლენას ნიადაგის თვისებებზე, მათ
შედგენილობასა და ნიადაგწარმოქმნელ პროცესებზე, ახდებს სპილენძი და რკინა. დადგენილია, რომ
ნიადაგში ლითნების შეფარდებითი განაწილება პროფილის ზედაპირიდან სიღმისაკენ, განსხვავებულია,
რაც სხვადასხვა გეოგრაფიული პირობებითაა განპირობებული.
2. ადამიანის საქმიანობით რელიეფის ტრანსფორმაციით გამოწვეული ცვლილებების შესწავლა თანამედ-
როვე გეომორფოლოგიური კვლევის უმნიშვნელოვანეს პრობლემას წარმოადგენს. ბუნებაზე და კერძოდ,
რელიეფზე ანთროპოგენური ზემოქმედების შესწავლა და ცვლილებების პროგნოზი განსაკუთრებულ
მნიშვნელობას იძენს ქვეყნის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ამოცანების გადაწყვეეტის საქმეში,
რომელიც უნდა განიხილებოდეს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენების
პრობლემებთან კომპლექსში. მადნეული წიაღისეულის მიწისქვეშა მეთოდით მოპოვებისას ადამიანის
სამეურნეო საქმიანობის შედეგად გეოგრაფიულ გარემოში (მიწისქვეშა სიცარიელეები, გვირაბები, სხვა სახის
მიწისქვეშა სამუშაოები) იწვევს ზედაპირულ ჩაქცევებს, მიწისქვეშა წყლების რეჟიმის დარღვევას, რასაც თან
სდევს ქანების სუფოზიური, კარსტული და სხვა პროცესების გააქტიურება, იცვლება ტემპერატურული
რეჟიმი და, აქედან გამომდინარე, იწყება ნეგატიური ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების გაძლიერება.
მიწისქვეშა გამონამუშევრების სიცარიელეების ჩაქცევის შედეგად წარმოიქმნილი მეწყრები სხვადასხვა
სიღრმის მქონე ნაპრალების ხშირი ქსელით ხასიათდება, რაც ხშირად ხელს უწყობს ბენდლენდური
ეროდირებული რელიეფის ჩამოყალიბებას. მდ. ყვირილას აუზში სამთო-მოპოვებითი საქმიანობა, რომელიც
იწვევს გეოგრაფიული გარემოს მნიშვნელოვან ცვლილებებს, ძირითადად 4 ტიპში გამოისახება, რომელიც
დაფუძნებულია ტრანსფორმირებული რელიეფის ანალიზის საფუძველზე.
3-4. პოსტ-საბჭოთა პერიოდმა საქართველოს მძიმე მემკვიდრეობა დაუტოვა. საქართველოში როგორც პოსტ-
საბჭოთა რესპუბლიკაში არსებობს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის სახიფათო რისკები, რაც განპირობე-
ბულია (POP) მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლებისა და (OCP) ქლორორგანულ პესტიციდების
გავლენით, რითაც გაჯერებულია და დაბინძურებულია სასოფლო სამეურნეო სავარგულების მასშტაბური
ნაწილი. ტრადიციულად, სამხრეთ კავკასიაში სოფლის მეურნეობის პროდუქტი (საქართველო, აზერბაი-
ჯანი) მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სექტორია. OCPs (რომელიც ფართოდ გავრცელებულია გარემოში)
საბჭოთა ეპოქაში ინტენსიურად იყენებდნენ ბოლო წლებში. ძველი სახიფათო ნარჩენები გაბნეულია ქვეყნის
მასშტაბით. ამას ემატება ის, რომ დღეისათვის ქვეყანაში წელიწადში 2000 ტონა სხვადასხვა დანიშნულების
პესტიციდი შემოდის და ინტენსიურად მიმდინარეობს მისი გაბნევა გარემოში. ამჟამად პესტიციდების
მიმართულებით ინტენსიური კვლევები საქართველოში სამწუხაროდ არ მიმდინარეობს. ჩვენი მიზანია
ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში შერჩეულ იქნას სახიფათო (ცხელი) ადგილები (min 4 ლოკაცია), სადაც
მოეწყობა სადემონსტრაციო ნაკვეთები და მოხდება ეკოტოქსიკოლოგიური კვლევები პესტიციდების მავნე
ზეგავლენის შესახებ ნიადაგზე, წყალში, საკვებ პროდუქტებზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. მიღებული
შედეგების განზოგადებითა და ანალიზით შესაძლებლობა გვექნება მოვახდინოთ პრევენციული ღონის-
ძიებების დაგეგმვა მრავალწლიანი ფიტორემედიაციისა და ბიოსაშუალებების ინტენსიური გამოყენებით.
კვლევით ჯგუფს ექნება პირდაპირი კონტაქტი ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, მოსახლეობასთან,
ჯანმრთელობის ადგილობრივ ცენტრებთან ცნობიერების ამაღლების პროცესებში ჩართული NGO-ს
(ასოციაცია „SEMA“) – არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით. ასე რომ, მდგრადი კონცეფციები,
პესტიციდებით დაბინძურებულ ტერიტორიებზე ფიტორემიადიაციისა და სხვადასხვა ბიომეთოდების
დანერგვა შესაძლოა შემუშავდეს ინტერდისციპლინარული მიდგომის მეშვეობით.
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პოსტ-საბჭოთა რესპუბლიკებში, მათ შორის საქართველოში, არსებობს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის
სახიფათო რისკები, რომლებიც განპირობებულია საკვებ პროდუქტში (POP) მდგრადი ორგანული
დამაბინძურებლებისა, და (OCP) ქლორორგანულ პესტიციდების გავლენით, რითაც გაჯერებულია და
დაბინძურებულია სასოფლო სამეურნეო სავარგულების მასშტაბური ნაწილი.

5. ამჟამად მიმდინარეობს საქართველოში გეოპარკების შექმნისათვის ტერიტორიების შერჩევა. ამისათვის
საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე წინასწარ მომზადდა გეოპარკების შერჩევის კრიტერიუმები,
რომლის მიხედვითაც მოხდება საქართველოში მათი ადგილმდებარეობის განსაზღვრა. აღნიშნული
პროცესი მიმდინარეობს დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობის
ბაზაზე. რადგანაც ეს პროცესი დამუშავების ფაზაშია, ამიტომ ამ ეტაპზე აღნიშნულ საკითხთან
დაკავშირებით მხოლოდ მწირი ინფორმაცია არსებობს.

 გამომცემლობა Springer-ის დაკვეთით, ავტორების ლ. მაჭავარიანის, ბ. კალანდაძის და გ.
გოგიჩაიშვილის მიერ, გამოსაცემად მომზადდა მონოგრაფია „The Soils of Georgia“ სერიიდან
„Word Soils Book Series“ (Series editor Alfred E. Hartemink), ISSN: 2211-1255 (ხელშეკრულების
#86852453). მიმდინარეობს ხელნაწერის რედაქტირების პროცესი.
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

გეოგრაფიის დეპარტამენტი

რეგიონული გეოგრაფიის და ლანდშაფტური დაგეგმარების კათედრა

კათედრის გამგე პროფ. ნოდარ ელიზბარაშვილი

აკადემიური პერსონალი:

 ასოც. პროფ. გიორგი მელაძე
 ასოც. პროფ. რობერტ მაღლაკელიძე
 ასოც. პროფ. მარიამ ელიზბარაშვილი

წლიური ანგარიში - 2018 წელი

I. 2.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით,

პროექტის საიდენტიფიკაციო
კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

1
კლიმატის ცვლილება და
მდგრადი განვითარება,

#SCR/3/6/2018, გეოგრაფია
17.09.2018 -23.03.2019

ნინო მთიულიშვილი -
ხელმძღვანელი,

მარიამ ელიზბარაშვილი -
ძირითადი

პერსონალი/მეცნიერი,
გიორგი ჩართოლანი -

ასისტენტი

2

ლანდშაფტური მეცნიერებების
აქტუალური პრობლემები:

გარემო, საზოგადოება,
პოლიტიკა, #MG-ISE-18-370

მიმართულება:1.
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებანი

29.10.2018-30.09.2019

მარიამ ელიზბარაშვილი -
ხელმძღვანელი,

თამარ ხარძიანი -
კოორდინატორი,

დალი ნიკოლაიშვილი -
სამეცნიერო კომიტეტის წევრი,

ელიზბარ ელიზბარაშვილი -
სამეცნიერო კომიტეტის წევრი,
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ქვე-მიმართულება:1.5
დედამიწის და მათთან

დაკავშირებული გარემოს
შემსწავლელი მეცნიერებანი
კატეგორია:1.5.5 ფიზიკური

გეოგრაფია

გიორგი ლომინაძე - სამეცნიერო
კომიტეტის წევრი,

რომან მაისურაძე - სამეცნიერო
კომიტეტის წევრი,

გიორგი ჩართოლანი -
საორგანიზაციო კომიტეტის

წევრი,
ნინო ჩიხრაძე - საორგანიზაციო

კომიტეტის წევრი
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

1. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ სახელმწიფო სამეცნიერო
საგრანტო კონკურსის "მეცნიერება იწყება სკოლიდან - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით" ფარგლებში
დაფინანსებული პროექტის: "კლიმატის ცვლილება და მდგრადი განვითარება" განხორციელება დაიწყო 2018
წლის 17 სექტემბერს. პროექტის ხელმძრვანელი არის ქ. თბილისის აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის
ფიზიკა-მათემატიკის 42-ე საჯარო სკოლის გეოგრაფიის პედაგოგი - ნინო მთიულიშვილი. პროექტის
სამეცნიერო კონსულტანტი - თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი
მარიამ ელიზბარაშვილი, ხოლო ასისტენტი თსუ-ს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ფაკულტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური
დაგეგმარების მიმართულების მაგისტრანტი გიორგი ჩართოლანი, იგი 2015 წლიდან ასევე არის თსუ ვახუშტი
ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის თანამშრომელია. პროექტში ჩართულია ქ. თბილისის აკადემიკოს
ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის 42-ე საჯარო სკოლის 26 მოსწავლე მე-9,მე-10, მე-11 და მე-12
კლასებიდან.

პროექტის მიზანია შედგეს საქართველოს ტროპიკული ღამეების რაოდენობის ცვლილების სიჩქარეების
ამსახველი რუკა და განალიზდეს ტროპიკული ღამეების განაწილების გეოგრაფიული თავისებურებანი
საქართველოსა და მსოფლიოსთვის.

„ტროპიკული ღამეები“ არის კლიმატის ცვლილების ერთ-ერთი საინტერესო ინდექსი, იგი ითვლება
წელიწადში იმ დღე-ღამის რაოდენობის დაჯამებით, როდესაც ტემპერატურის დღიური მინიმუმი 20C-ზე
მეტია. ჩვეულებრივ დღე-ღამის მინიმალური ტემპერატურა ღამე ფიქსირდება, ამიტომ ინდექსს ტროპიკული
ღამეები ეწოდება და არა დღეები. ცხადია, რომ, თუ დღე-ღამის მინიმალური ტემპერატურა მეტია 20C-ზე,
დღის განმავლობაში საკმაოდ ცხელა, ვინაიდან დღის განმავლობაში ტემპერატურა იმატებს. ასეთი
ტემპერატურები მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, იწვევს დისკომფორტის შეგრძნებას. ტროპიკული
ღამეები მოქმედებს არამარტო ადამიანის ჯანმრთელობაზე არამედ ენერგეტიკაზე, რამდენადაც
ტროპიკული ღამეების ზრდა გლობალური დათბობის პირობებში იწვევს ენერგიაზე მოთხოვნილების ზრდას
ზაფხულში, რაც გამოწვეულია კონდიციონერის გამოყენების აუცილებლობით. საინტერესოა ის, რომ, თუ
ადრე ტროპიკული ღამეები ტროპიკული სარტყლისათვის იყო დამახასიათებელი, დღესდღეობით,
გლობალური დათბობის პირობებში, ტროპიკული ღამეების რაოდენობა გაზრდილია სუბტროპიკულ და
ზომიერ კლიმატურ სარტყელებში.

პროექტს გააჩნია ფართო მიზანი კერძოდ, კლიმატის ცვლილების ერთ-ერთ ინდექსზე მუშაობის გზით
დავანახოთ მოსწავლეებს კლიმატის ცვლილების პრობლემები და მდგარდი განვითარების მნიშვნელობა და
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არსი, და ამით ხელი შევუწყოთ სასწავლო პროცესში კვლევის ინტეგრირებას, ასევე მოსწავლეების
გლობალურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბებას, რათა მათ იზრუნონ გლობალურად მსოფლიოზე და
ლოკალურად თავის საცხოვრებელ გარემოსა თუ მოსახლეობაზე.

პროექტი შედგება ექვსი ეტაპისაგან და ამჟამად განხოერციელდა დაგეგმილი პირველი, მეორე და მესამე
ეტაპი, და ვანხორციელებთ მეოთხე ეტაპს. კერძოდ, ჩატარდა ლექციები და პრაქტიკული მეცადინეობები
შემდეგ თემებზე: მდგრადი განვითარება, კლიმატის ცვლილება და ამინდისა და კლიმატის ექსტრემალური
მოვლენები, გეოგრაფიულ საინფორმაციო სისტემა. ასევე მოსწავლეები გაეცნენ მსოფლიოსა და საქართველოს
კლიმატურ ზონებს, გვქონდა საველე გასვლა სოფ. მარტყოფის შემოგარენში - მარტყოფი-საგურამო-იალნოს
ქედი. სადაც ჩატარდება საველე სემინარი ლანდშაფტური მრავალფეროვნების თემებზე - ლანდშაფტური
მრავალფეროვნების თვალსაზრისით, საგურამო-იალნოს ქედი და მისი მიმდებარე ტერიტორიები საუკეთესო
მაგალითია, აქ სულ რაღაც ოციოდე კილომეტრის მანძილზე გვაქვს მკვეთრი ჰიფსომეტრიული სხვაობა
დაახლოებით 600 მ-დან 1876 მ-მდე, რის შედეგადაც წარმოდგენილია განსხვავებული ლანდშაფტური-
კლიმატური სპექტრი - ველის სტეპური, მთისწინეთის სტეპური, ბუჩქნარების, ქვედამთის, საშუალომთის,
ზედამთის და მაღალმთის მდელოების ჩათვლით. აქ გვხვდება როგორც სიმშრალის მოყვარული, ისე
კოლხური ეკოსისტემებისათვის დამახასიათებელი სახეობები (ბაძგი, უთხოვარი). ველზე მოსწავლეები ასევე
გაეცნენ თუ როგორ ხდება რომელიმე გეოგრაფიული ობიექტის კოორდინატების განსაზღვრა GPS-ის
გამოყენებით, ხოლო შემდგომ თუ როგორ ხდება GPS-ის გამოყენებით განსაზღვრული გეოგრაფიული
კოორდინატების დატანა გეოინფორმაციულ სისტემებში აგებულ რუკაზე. მესამე ეტაპზე გვქონდა
ვაშლიჯვრის მეოტეოსადგურში ვიზიტი, სადაც მოსწავლეები მონაწილეობდნენ მეტეოროლოგიური
მახასიათებლების გაზომვაში, გაეცნენ მეტეოროლოგიური სადგურის მოწყობისა და მეტეოროლოგიური
ხელსაწყოების მუშაობის პრინციპებს, აიღეს ანათვლები. ამჟამად მოსწავლეები ჩაბმულნი არიან მსოფლიოს
სხვადასხვა ქვეყნებისათვის არსებული ტროპიკული ღამეების რაოდენობის მონაცემების ანალიზში, ხდება
მონაცემთა ბაზების დამუშავება და იმ ქვეყნების გამოყოფა რომლებისთვისაც დამახასიათებელია
ტროპიკული ღამეები, ქვეყნები სადაც შედარებით ცოტაა ტროპიკული ღამეები, ქვეყნები სადაც იშვიათია
თუმცა მაინც აღინიშნება, და ქვეყნები სადაც საერთოდ არ აღინიშნება ტროპიკული ღამეები.

2. საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კომბინირებული ღონისძიება "ლანდშაფტური მეცნიერებების
აქტუალური პრობლემები: გარემო, საზოგადოება, პოლიტიკა", რომელიც ჩატარდება 2019 წლის 9-13
სექტემბერს თსუ-ში დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
მიერ, წამყვანი ორგანიზაცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ღონისძიება ერთად შეკრებს მეცნიერებს ევროპის ლანდშაფტების კონვენციასთან მიერთებული ქვეყნებიდან
და იმ ქვეყნებიდან, რომლებსაც არა აქვთ კონვენციის დოკუმენტი რატიფიცირებული, მაგრამ გააჩნიათ
ლანდშაფტური კვლევების დიდი გამოცდილება.

ღონისძიება აღიარებს ევროპის ლანდშაფტების კონვენციაში

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1209252?publication=0

გაცხადებულ იდეალებსა და ღირებულებებს და ეხმიანება იმ გამოწვევებს რაც კონვეციასთან მიერთებასთან
ერთად წარმოიშვა საქართველოში მეცნიერების, საზოგადოებისა თუ სახელმწიფოების წინაშე.

ღონისძიება არის მულტიდისციპლინური და აერთიანებს როგორც საბუნებისმეტყველო, ასევე
საზოგადოებრივ, ჰუმანიტარულ და გამოყენებით მიმართულებებს.

ღონისძიება მოიცავს კონფერენციას და სეზონურ სკოლას.

კონფრენციის სამეცნიერო კომიტეტის წევრები, პლენარული მომხსენებლები თუ სეზონური სკოლის
ლექტორები არიან ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ილიას სახელმწიფო
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უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებლები თუ
მკვლევარები, ასევე უცხოელი მაღალი რანგის 12 მეცნიერი 11 სხვადასხვა ინსტიტუციიდან:ლაიბნიცის
სახელობის სასოფლო-სამეურნეო ლანდშაფტის კვლევის ცენტრი (ZALF) (გერმანია), როსტოკის
უნივერსიტეტი (გერმანია), ლაიბნიცის სახელობის ეკოლოგიური ურბანული და რეგიონული განვითარების
ინსტიტუტი (გერმანია), ბერლინის ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი (გერმანია), მარტინ ლუთერის სახელობის
უნივერსიტეტი (გერმანია), გრანადის უნივერსიტეტი (ესპანეთი), შეფილდის უნივერსიტეტი (დიდი
ბრიტანეთი), ლისაბონის უნივერსიტეტი (პორტუგალია), სლოვაკეთის მეცნიერებათა აკადემიის
ლანდშაფტური ეკოლოგიის ინსტიტუტი (სლოვაკეთი), კლაგენფურტის ალპენ-ადრია-უნივერსიტეტი
(ავსტრია), ესტონეთის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტის სასოფლო-სამეურნეო და
გარემოს დაცვის მეცნიერებათა ინსტიტუტი (ესტონეთი). წარმოდგენილ პროექტში ასევე ჩართული არიან
ახალგაზრდა ქართველი მკვლევარები, რაც ამ ახალგაზრდების წარმოჩენას, მხარდაჭერას და პროფესიულ
ზრდას ემსახურება.

თსუ-ში მომზადდა ბრძანება ღონისძიების ჩატარების შესახებ და შეიქმნა საორგანიზაციო კომიტეტი

https://www.tsu.ge/ge/juridical/orders/qwpuBtI8K6ABA1Uz/?p=1&fbclid=IwAR0ufzrtO7GdCnZNLyXzu0QVHdQ2n
S_-YDfFM-lf0o2Bm0_VbtrO0L7Ie8A

ამჟამად იქმნება ღონისძიების ვებ გვერდი და მუშავდება ვებ გვერდის დიზაინი და ვებ გვერდზე
განსათავსებელი ტექსტი: კონცეფცია, სტატიის, აბსტრაქტის გაფორმების მოთხოვნები, სეზონური სკოლის
წინასწარი პროგრამა და სხვა.

№ პროექტის დასახე-
ლება მეცნიერების
დარგისა და სამეც-

ნიერო მიმართულე-
ბის მითითებით

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებლები

1

I. 4.

პროექტის დასახე-
ლება მეცნიერების
დარგისა და სამეც-
ნიერო მიმართულე-
ბის მითითებით

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებლები

1 SesaZleblobebi da
barierebi
axalgazrdebis

folksvagenis

fondi.
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ganaTlebis
dasrulebidan
SromiT bazarze
dasaqmebamde
gadasvlis
procesSi,
SedarebiTi
analizi
saqarTveloSi,
azerbaijanSi da
tajikeTSi

პროფ. მიჰაელ გებელი

ეკ. დოქტორი ირინა
ბადურაშვილი

i.baduraSvili,

g.melaZe,

n.kobaxiZe,

r.nadiraZe

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

,,ფოლკსვაგენის“ ფონდის მიერ დაფინანსებული კვლევის - „შესაძლებლობები და ბარიერები
ახალგაზრდების განათლების დასრულებიდან შრომით ბაზარზე გადასვლის პროცესში“
მიხედვით, მიმდინარე ეტაპზე განხორციელდა სოციოლოგიური კვლევა საქართველოს
მასშტაბით, 18-35 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში. კვლევის მიზანს წარმოადგენს ახალგაზრდების
ცხოვრებაში ისეთი მნიშვნელოვანი პროცესის შესწავლა როგორიცაა განათლების დასრულების
შემდეგ შრომით ბაზარზე ინტეგრაცია. პროექტის მთავარ ინოვაციას წარმოადგენს
ახალგაზრდებში აღნიშნული გადასვლის პროცესის შესწავლა ცხოვრების კურსის მიდგომით „life
course perspective”, რომელიც გულისხმობს პრობლების შესწავლას ადამიანების ცხოვრების
სტრუქტურული, სოციალური თუ კულტურული კონტექსტით. პროექტის მიმდინარე ეტაპზე,
მიკრო-მაკრო თეორიულ მოდელზე დაყრდნობით შევისწავლეთ შესაძლებლობებსა და
შეზღუდვებს, რომლის წინაშეც დგანან ახალგაზრდები განათლების დასრულებიდან შრომით
ბაზარზე გადასვლის პროცესში.

მიმდინარე პროექტი ხორციელდება სამ ქვეყანაში, საქართველოში, აზერბაიჯანსა და ტაჯიკეთში.
კვლევის საბოლოო ეტაპზე სამი ქვეყნისგან მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით გაკეთდება
შედარებითი ანალიზი. რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში გამოიკითხვა 2000 რესპონდენტი და
კვლევამ საქართველოს ყველა რეგიონი მოიცვა.

2 ტრანსდისციპლინურ
ი კვლევის
იმპლემენტაცია
ტურიზმის მდგრადი
განვითარებისათვის
კავკასიის რეგიონში.

ავსტრიის
პარტნიორობის
პროგრამა - უმაღლესი
განათლების
განვითარების
სფეროში

დოქტორი, ანდრეას
მუჰარი

დოქტორი, ქრისტიან
ბაუმგარტნერი,

პროფ. იოსებ
სალუქვაძე

ნ.ელიზბარაშვილი,

ი.ხელაშვილი,

ნ.პავლიაშვილი,

ი.იაშვილი,

გ.მელაძე
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

saerTaSoriso proeqti (avstria, saqarTvelo, somxeTi) – APPEAR – Transdisciplinary for
Sustainable Tourism Development in the Caucasus Region” პროექტის ფარგლებში ჩატარდა 2 საველე
სკოლა-სემინარი დაბა ერევანში და დაბა წაღვერში.

მომზადდა შესაბამისი სასწავლო მასალა და სილაბუსი, გაიწერა ინტერდისციპლინური საველე
პრაქტიკის მეთოდოლოგია და მომზადდა შესაბამისი კითხვარი. პროექტის ფარგლებში
მაგისტრატურის ერთმა სტუდენტმა მოამზადა მოხსენება და სტატია: წაღვერის ლანდშაფტურ-
ეკოლოგიური პოტენციალი ტურიზმის მდგრადი განვითარებისთვის, რომლითაც წარდგება
ევროპის ახალგაზრდა მეცნიერთა ფორუმზე ავსტრიაში (ვენა, 2019 წელი).

3 ლენტეხი - მესტიას
პროექტირებადი
საავტომობილო გზის
გარემოზე
ზემოქმედების
შეფასება

(უცხოური საწარმოს
ფილიალი - Institute
IGH, Croatia)

ნ.ელიზბარაშვილი საკონსულტაციო
ჯგუფი

გარემოზე ზემოქმედების ჯეროვანი შეფასება მრავალმხრივი სამეცნიერო საქმიანობის
შედეგი შეიძლება გახდეს. ზემოქმედების მრავალფეროვნება უკავშირდება როგორც ბუნებ-
რივ მოვლენებსა და პროცესებს, ისე ადამიანის საქმიანობის შედეგებს.

გარემოზე ზემოქმედება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით, რაც გარკვეულ-
წილად აიოლებს ამგვარ საქმიანობას. თუმცა, ზემოქმედების მრავალფეროვნება, მისი სივ-
რცესა და დროში ცვლილების მაღალი ხარისხი, კვლევის ოსტატობას და შეფასების მაღალ
საიმედოობას მოითხოვს. თანამედროვე სამყაროში, გარემოზე ზემოქმედების ძირითადი
„წყარო“ ადამიანია. სწორედ ადამიანის სამეურნეო საქმიანობა ზრდის საზოგადოებისთვის
იმ საფრთხეს, რასაც გამოუსწორებელი და სიცოცხლისთვის რისკის შემცველი შედეგებიც
კი შეიძლება მოჰყვეს. ცივილიზებული მსოფლიო ამგვარ საქმიანობას როგორც სახელმწი-
ფო, ისე საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით არეგულირებს. გარემოზე ზე-
მოქმედების შეფასებაში საზოგადოების ჩართულობა მისი ეფექტური რეგულირების მნიშ-
ვნელოვანი გარანტიაა.

საქართველოს კანონმდებლობის მიზედვით, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ძირი-
თადი მიზანია:

1. ადამიანის ჯანმრთელობის, ბუნებრივი გარემოს, ასევე კულტურული და მატერიალური
ფასეულობების დაცვა;
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2. სახელმწიფოსა და საზოგადოების ეკოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური ინტერესე-
ბის გათვალისწინება.

ამავე კანონმდებლობით, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება გულისხმობს დაგეგმილი
საქმიანობის შესწავლის და გარემოს ელემენტების კვლევის პროცედურას. სწორედ მისი მეშ-
ვეობით ხორციელდება საქმიანობის პირდაპირი და არაპირდაპირი ზეგავლენის შეფასება
გარემოს შემადგენელ კომპონენტებზე, ლანდშაფტზე და ეკოსისტემებზე, ბუნებრივ და
კულტურულ მემკვიდრეობაზე, სოციალურ და ეკონომიკურ ვითარებაზე.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება საჯარო განხილვის საგანია. საქმიანობის განმახორციე-
ლებელი ვალდებულია გამოაქვეყნოს ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ, რო-
მელიც უნდა გამოქვეყნდეს პერიოდულ ბეჭდვით ორგანოში. ამგვარი საქმიანობის შესახებ
ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს: დაგეგმილი საქმიანობის მიზნებს, დასახელებასა და ად-
გილმდებარეობას; მისამართს, სადაც საზოგადოების წარმომადგენლებს შეეძლებათ და-
გეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტების გაცნობა; ანგარიშის საჯარო გან-
ხილვის მოწყობის დროსა და ადგილს.
4 მთიანი რეგიონების

მდგრადი
განვითარება და
რესურსების მართვა

ბერნის (შვეიცარია)
უნივერსიტეტის
საერთაშორისო
პროექტი-
SCOPES, Bern
University, Switzerland,
Georgia, Armenia

პროფ. ნოდარ
ელიზბარაშვილი

ნ.ელიზბარაშვილი,
გ.მელაძე,

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

გამოიცა პროექტის შესაბამისი სახელმძღვანელო:

ნოდარ ელიზბარაშვილი, გიორგი მელაძე, ჰეინო მეესენი, აშოტ ხოეციანი, თომას კოლერი. მთიანი
რეგიონების მდგრადი განვითარება. - თბილისი, გამომცემლობა „დანი“, 2018, - 304 გვ.
სახელმძღვანელოში, რომელიც გამოიცემა პირველად, განხილულია: მდგრადი განვითარების
თეორიული საფუძვლები, პრინციპები და მეთოდოლოგია, მთიანი რეგიონების ბუნებრივი და
სოციალურ-ეკონომიკური თავისებურებანი, მსოფლიოს მთიანი ტერიტორიების სპეციფიკა და
საკანონმდებლო რეგულაციები, გლობალური პრობლემების რეგიონული სახესხვაობანი,
მსოფლიოს ცალკეული რეგიონების, კავკასიის და საქართველოს მდგრადი განვითარების
აქტუალური საკითხები; მდგრადი განვითარების საველე კვლევის მეთოდოლოგია და შედეგები.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის და
ანალოგიური თემატიკით დაინტერესებული ფართო საზოგადოებისთვის.

პროექტის მიხედვით თსუ ლანდშაფტური დაგეგმარების მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის
დამუშავდა სილაბუსი და ჩაერთო სასწავლო პროცესში ახალი საგანი: მთიანი ტერიტორიების
მდგრადი განვითარება. მომზადდა და გამოიცა შესაბამისი სახელმძღვანელო.
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2018 წელს ჩატარდა 2 საველე პრაქტიკა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 3 ქვეყნის ორ ათეულზე
მეტმა სტუდენტმა და აკადემიურმა პერსონალმა, რომლის შედეგების მიხედვით მომზადებულ
იქნა მთიანი ტერიტორიების მდგრადი განვითრების საველე კვლევის მეთოდოლოგია.

5

ტრანსდისციპლინური
კვლევის
იმპლემენტაცია
ტურიზმის მდგრადი
განვითარებისათვის
კავკასიის რეგიონში.

სოციალური გეოგრაფია.

ავსტრიის
პარტნიორობის
პროგრამა - უმაღლესი
განათლების
განვითარების სფეროში

1.07.2017 – 20.06.2020

ი.სალუქვაძე (ქართული

ჯგუფის
ხელმძღვანელი),

ა.მუჰარი (ავსტრიული
ჯგუფის

ხელმძღვანელი)

სტუდენტური
ჯგუფების - საკვლევ
რეგიონში ტურიზმის
მდგომარეობისა და

განვითარების
პერსპექტივების
გამოკვლევის -

ხელმძღვანელები

ნ.ელიზბარაშვილი,

ი.ხელაშვილი,

მ.ხოხობაია,

ნ.პავლიაშვილი,

გ.მელაძე

პროექტის ფარგლებში, მიმდინარე წლის 10-21 ივლისს მოეწყო საველე კვლევა დაბა წაღვერში, და მის
მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებულ დასახლებებში - ბაკურიანი, კიმოთესუბანი, მზეთამზე, დაბა,
პატარა ცემი.

კვლევაში მონაწილეობას იღებდნენ ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნირებათა, ეკონომიკისა და ბიზნესის და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტების სტუდენტები. გამოკვლევის მიზანს წარმოადგენდა - სტუდენტური საკვლევი
ჯგუფების მიერ, აღნიშნულ რეგიონში ტურიზმის მდგომარეობისა და არსებული პრობლემების გამოკვლევა,
მათი ანალიზი და ყოველდღიური პრეზენტაციები.

საკვლევ არეალში გამოკითხული იქნა 80-ზე მეტი რესპონდენტი, მოეწყო შეხვედრა აღნიშნულ სფეროს
რეგიონის ხელმძღვანელობასთან, ადგილობრივი კერძო სასტუმროების მფლობელებთან.

მოსმენილ იქნა ავსტრიის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტის პროფესორის, ქრისტიან მაურერის
პრეზენტაცია თემაზე - ტურისტული გამოცდილების დიზაინი. აგრეთვე. პროფესორ, ანდრეას მუჰარის
პრეზენტაცია თემაზე - სისტემური ანალიზი.

სტუდენტური ჯგუფები ყოველდღიურად გადიოდნენ საკვლევ არეალზე, ატარებდნენ სოციოლოგიურ
გამოკითხვას წინასწარ დამუშავებული კითხვარით, ამუშავებდნენ მოპოვებულ მასალებს და
წარმოადგენდნენ პრეზენტაციების სახით.

საველე გამოკვლევის დასკვნით დღეს დაბა წაღვერის კლუბში მოეწყო პრეზენტაცია, რომელსაც
ესწრებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ტურიზმის სფეროში დასაქმებული
ადამიანები და მოსახლეობა.

პროექტის ფარგლებში, მიმდინარე წლის 10-21 ივლისს მოეწყო საველე კვლევა დაბა წაღვერში, და მის
მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებულ დასახლებებში - ბაკურიანი, კიმოთესუბანი, მზეთამზე, დაბა,
პატარა ცემი.

კვლევაში მონაწილეობას იღებდნენ ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნირებათა, ეკონომიკისა და ბიზნესის და ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტების სტუდენტები. გამოკვლევის მიზანს წარმოადგენდა
- სტუდენტური საკვლევი ჯგუფების მიერ, აღნიშნულ რეგიონში ტურიზმის მდგომარეობისა და
არსებული პრობლემების გამოკვლევა, მათი ანალიზი და ყოველდღიური პრეზენტაციები.

საკვლევ არეალში გამოკითხული იქნა 80-ზე მეტი რესპონდენტი, მოეწყო შეხვედრა აღნიშნულ სფეროს
რეგიონის ხელმძღვანელობასთან, ადგილობრივი კერძო სასტუმროების მფლობელებთან.

მოსმენილ იქნა ავსტრიის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტის პროფესორის, ქრისტიან
მაურერის პრეზენტაცია თემაზე - ტურისტული გამოცდილების დიზაინი. აგრეთვე. პროფესორ, ანდრეას
მუჰარის პრეზენტაცია თემაზე - სისტემური ანალიზი.

სტუდენტური ჯგუფები ყოველდღიურად გადიოდნენ საკვლევ არეალზე, ატარებდნენ სოციოლოგიურ
გამოკითხვას წინასწარ დამუშავებული კითხვარით, ამუშავებდნენ მოპოვებულ მასალებს და
წარმოადგენდნენ პრეზენტაციების სახით.

საველე გამოკვლევის დასკვნით დღეს დაბა წაღვერის კლუბში მოეწყო პრეზენტაცია, რომელსაც
ესწრებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ტურიზმის სფეროში დასაქმებული
ადამიანები და მოსახლეობა.
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3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო

ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4

„შესაძლებლობები და
ბარიერები ახალგაზდების
განათლების დასრულებიდან
შრომით ბაზარზე გადასვლის
პროცესში“.

ეკონომიკა.

ფოლკსვაგენის ფონდი.
გერმანია

1.07.2015 – 30.06.2018 მ.გებელი და
ი.ბადურაშვილი პროექტის
ხელმძღვანელები.

გ.მელაძე, ნ.კობახიძე,
რ.ნადირაძე - პროექტის
ძირითადი შემსრულებლები

პროექტი - „შესაძლებლობები და ბარიერები ახალგაზდების განათლების დასრულებიდან შრომით
ბაზარზე გადასვლის პროცესში“, შესრულდა საქართველოს მოსახლეობის კვლევის ეროვნული
ცენტრის მიერ 2015-2018 წლებში. კვლევის მიზანს წარმოადგენს, ახალგაზრდების ცხოვრებაში ისეთი
მნიშვნელოვანი პროცესის შესწავლა, როგორიცაა - განათლების დასრულების შემდეგ, შრომით
ბაზარზე ინტეგრაცია. სოციოლოგიურმა გამოკვლევის მიზნებიდან გამომდინარე - საქართველოში
არსებული 11 ადმინისტრაციულ რეგიონში (გარდა თბილისისა) შეიქმნა 2 სტრატა: სოფლის და
ქალაქის. თბილისში არის ერთი სტრატა. სულ საქართველო დაიყო 21 სტრატად. ინტერვიუერების
მიერ, სიღრმისეული ინტერვიუების საფუძველზე გამოკითხულ იქნა 18-35 წლის ასაკის 2000
რესპონდენტი.

შერჩევის დიზაინი გულისხმობდა მრავალსაფეხურიან კლასტერულ შერჩევას,
სტრატიფიკაციის გამოყენებით. შერჩევის ბაზას წარმოადგენდა საქართველოს მოსახლეობის 2014
წლის აღწერის სააღწერო უბნების ბაზა.

ქალაქებში კლასტერების ფორმირება განხორციელდა სააღწერო უბნების საფუძველზე. კერძოდ,
ქალაქის ყველა ის სააღწერო უბანი, რომელშიც 30 ოჯახისაგან შედგებოდა განისაზღვრა, როგორც
ცალკე კლასტერი. თუ სააღწერო უბანში 30 ოჯახზე ნაკლები ცხოვრობდა, ისინი გაერთიანებულ იქნა
ერთ კლასტერში მეზობელ სააღწერო უბანთან.

სოფლის დასახლებებში ყოველი სოფელი განიხილება ცალკე კლასტერად. თუ სოფელში 30 ოჯახზე
ნაკლები ცხოვრობდა იგი გაერთიანდა ერთ კლასტერში მის მეზობელ სოფელთან.
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გამოკვლევის შედეგების გაანალიზებამ, საყურადღებო დასკვნების გაკეთების საშუალება მოგვცა,
კერძოდ:

-თანამედროვე გლობალიზაციის ფონზე, საქართველოში სულ უფრო თვალსაჩინო ხდება
დასავლური ღირებულებების თანდათანობით დამკვიდრების პროცესი. თუმცა აღსანიშნავია, რომ
არსებობს გარკვეული დაბრკოლებები, რაც დასავლურ და პოსტ-საბჭოთა კულტურებს შორის
დაპირისპირებებში გამოიხატება. ეს უკანასკნელი საქართველოს - განვითარებულ სამყაროსთან
ურთიერთობების, მნიშვნელოვანი დროის მანძილზე იზოლირებითაა განპირობებული.

-რაც უფრო მაღალია ახალგაზრდებში განათლების დონე, მით უფრო ნაკლები დრო სჭირდებათ მათ
სამუშაოს მოსაძებნად და მით უფრო ნაკლებად მიმართავენ ნაცნობების დახმარების პრაქტიკას.
-საქართველოში მნიშვნელოვანია მათი წილი, ვინც სამსახურის დასაწყებად ნაცნობებს მიმართავს
დახმარებისათვის.

-რესპონდენტების პასუხების მიხედვით, სამსახურის მოძებნის ძირითადი ხელისშემშლელი
ფაქტორი იყო არასაკმარისი სამუშაო ადგილები შრომით ბაზარზე

-ხელმისაწვდომ სამუშაო ადგილებზე დასაქმების მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს შრომის
დაბალი ანაზღაურება.

-შრომის ბაზრის მოთხოვნილება და განათლების სისტემა შეუსაბამობაშია. დასაქმების პრობლემის
ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი ფაქტორი, სამუშაოს მაძიებელთა არასათანადო კვალიფიკაცია და
პროფესიონალიზმია.

-განათლების დასრულების შემდეგ - პირველი სამსახურის მოსაძებნად ქალები საშუალოდ 19 თვეს
ხარჯავენ, ხოლო მამაკაცები უფრო ნაკლებს - 15 თვეს.

-აღსანიშნავია, რომ მაღალი უმუშევრობის პირობებშიც კი, დამსაქმებლებისთვის პრობლემატურია
გარკვეული პროფესიების დეფიციტი. დამსაქმებლები ვერ ახერხებენ მათთვის საჭირო პროფესიული
განათლების მქონე კადრების მოძიებას. ქვეყანაში აქტუალურია ის გარემოება, რომ მთელი რიგი
პროფესიის კადრები არ მზადდება. შესაბამისად მნიშვნელოვანი დისბალანსი არსებობს სამუშაო
ძალაზე მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის.

პროექტის საბოლოო ანგარიშში ასევე გაანალიზებულია საქართველოს განათლების
სისტემის, ქორწინებისა და ოჯახის რიგი თანამედროვე პრობლემები.

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით,პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,
ქვეყანა

1 2 3 4

ქართულ-ნორვეგიული
პარტნიორობა კლიმატის

ტელეკონექციებსა და
პროგნოზში, Norwegian Center
for International Cooperation in

Education, SIU, CPEA-ST-
2016/10059, კლიმატის

ცვლილება

2017-30.08.2019

იონქი გაუ, პროექტის -
კოორდინატორი ნორვეგიიდან,

მარიამ ელიზბარაშვილი -
პროექტის კოორდინატორი

საქართველოდან,

ტორი ფურევიკი - მონაწილე,
ნოელ კინლისაიდი - მონაწილე,

კვამსტო ნილს განერი -
მონაწილე, სუ ლინგლინგი -

მონაწილე, რომან მაისურაძე -
მონაწილე

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის 2018 წლის
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

კვლევაში გამოყენებულია CMIP5-ის (Coupled Model Intercomparizon Project 5th phase) 10 მოდელის 36
სცენარი. CMIP5 არის IPCC -ს (the Intergovernmental Panel on Climate Change) (Fifth Assessment Report)
AR5-ის ARC8.5 სცენარი, რომელიც გულისხმობს სათბური აირების გამოფრქვევის უმაღლეს
რაოდენობის არსებობას, ასევე მოსახლეობის რაოდენობის მაღალი სიჩქარით ზრდას და ენერგიის
მაღალ მოთხოვნილებას კლიმატური ცვლილების პოლიტიკის არსებობის გარეშე. CMIP ხელს
უწყობს სტანდარტულ მოდელირებულ სიმულაციებს: 1. განავითაროს რამდენად რეალურია
მოდელი ახლო წარსულისათვის. 2. აწარმოოს მომავლის კლიმატური მოდელი დროის 2 მასშტაბით,
ახლო მომავლის - 2035 და შორეული - 2100 წლამდე და მეტი. 3. დააზუსტოს ზოგერთი ფაქტი,
რომელიც პასუხისმგებელია განსხვავებებზე მოდელის პროექტებში, შემცველობის რაოდენობით
ზოგიერთი საკვანძო უკუკავშირისა, როგორებიცაა ღრუბელი და ნახშირორჟანგის ციკლი. არსებულ
კვლევაში გამოყენებულია CMIP5-ის ექსპერიმენტული დიზაინის გრძელვადიანი სიმულაციები
2005-2100 წლებისათვის.

1971-2000 წლებისათვის დათვლილია საშუალო წლიური და საშუალო სეზონური ტემპერატურები
საქართველოში არსებული დაკვირვებების მონაცემებზე დაყრდნობით. ასევე გლობალური
კლიმატური მოდელების შედეგები თითოეული სცენარსათვის და მათი საშუალოები თითოეული
მოდელისათვის. შედარებულია დაკვირვების ტემპერატურის ცვლილების ტრენდები საშუალო
წლიურ და საშუალო სეზონურ ტემპერატურის ცვლილების მოდელის მონაცემებთან და ასევე
ტემპერატურული სხვაობები მოდელის მონაცემებსა და დაკვირვებას შორის ისტორიული და
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მომავალი პერიოდისათვის. მოცემულია კორელაცია დაკვირვების საშუალო წლიურ და საშუალო
სეზონურ ტემპერატურებსა და მოდელების შესაბამის მონაცემებს შორის 1971-2000 წლებისათვის.
ასევე მოდელების საშუალო მნიშვნელობა საშუალო წლიური და საშუალო სეზონური
მონაცენებისათვის. მომავლის 2071-2100 წწ ტემპერატურის განსაზღვრისათვის კი მოცემულია
CMIP5-ის ARC8.5-ის სურათი 10 მოდელის 36 სცენარის მიხედვით. თითოეული მოდელისათვის
დათვლილია საშუალო მნიშვნელობა სცენრების საშუალოს გამოყვანისგზით და ასევე 10 მოდელის
36 სცენარის საშუალო ტემპერატურული მაჩვენებელი წლიური და სეზონური ტემპერატურები
საქართველოსათვის.

პროექტის ფარგლებში თსუ-ს დოქტორანტები: ნანო გოგია და თეა ერაძე 2018 წლის გაზაფხულის
სემესტრის განმავლობაში ორ ორი თვით მივლინებით იმყოფებოდნენ ნანსენის ცემტრში და
ბერგენის უნივერსიტეტში სადაც ეცნობოდნენ და მუშაობდნენ გლობალურ კლიმატურ
მოდელებზე.

პუბლიკაციები
ა) საქართველოში

4. 2. სახელმძღვანელოები

№1 ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3
4
5

ნ.ელიზბარაშვილი,
ჰ.მეესენი,
ა.ხოეციანი,
გ.მელაძე,
თ.კოლერი

მთიანი რეგიონების
მდგრადი განვითარება
და რესურსების მართვა.

ISBN 978-9941-9560-7-2

თბილისი,
,,დანი“ 304

უკანასკნელი ორი საუკუნის მანძილზე, მოსახლეობის სწრაფი ზრდის შედეგად, არნახულ
მასშტაბებს მიაღწია ბუნებრივი რესურსების გამოყენებამ, მნიშვნელოვნად შეიცვალა დედამიწის იერსახე
და ადამიანთა საცხოვრებელი გარემო. თუ მე-19 საუკუნის დასაწყისისთვის დედამიწაზე 1

მილიარდამდე ადამიანი ცხოვრობდა, 2018 წლისთვის მისმა რაოდენობამ 7.5 მილიარდს გადააჭარბა.
მედიცინის განვითარება, ზუსტი, საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივი მეცნიერებების მიღწევები,
ახალი ტექნოლოგიების სწრაფი დანერგვა და ინფორმაციის გლობალური „ხელმისაწვდომობა“ მსოფლიო
მოსახლეობის სოციალური კეთილდღეობის ამაღლებას ემსახურება. აღნიშულის ერთ-ერთ
დადასტურებას სიცოცხლის ხანგრძლივობის საყოველთაო ზრდა წარმოადგენს, რაც მსოფლიოს მრავალ
ქვეყანაში, უკანასკნელი 2 საუკუნის მანძილზე საშუალოდ 2-ჯერ გაიზარდა.
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ასევე მასშტაბური და გლობალურია ეკოლოგიური პრობლემების ზრდის ტენდენციები, რაც
უარყოფითად აისახება მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. ერთის მხრივ, ყოველწლიურად იზრდება
ტყიანი ტერიტორიების და ნაყოფიერი ნიაგების დეგრადაციით „გამორჩეული“ ტერიტორიები,
გაუდაბნოების და გაუდაბურების მასშტაბები, მეორეს მხრივ კი, მცირდება ჭარბტენიანი და
მყინვარებით დაფარული ტერიტორიები, მტკნარი წყლის და მსოფლიო ოკეანის ბიოლოგიური
რესურსები, ლითონური და სათბობ – ენერგეტიკული წიაღისეული, თვალსაჩინონო ხდება ატმოსფეროს
და წყლების დაბინძურება, ურბანიზაციის უარყოფითი პროცესები და სხვ.

კიდევ უფრო რთულადაა ვითარება მთიან რეგიონებში. ისინი განსაკუთრებული ეკონომიკური,
სოციალური და ეკოლოგიური გარემოთი გამოირჩევიან. მსოფლიოს მთიანი ტერიტორიების უდიდესი
ნაწილი ცნობილია მკაცრი კლიმატური პირობებით, მიწის რესურსების სიმწირით, სუსტად
განვითარებული ინფრასტრუქტურით, დაბალი შემოსავლებით და განვითარების უპერსპექტივობით.

თუმცა არის ადგილები (ევროპა, ჩრდილოეთი ამერიკა), სადაც მთებში მცხოვრები მოსახლეობა თავს
კომფორტულად გრძნობს, რადგან აქ მიმზიდველი სოციალურ -ეკონომიკური გარემოა შექმნილი.

ადამიანი მთებში ათასობით წლის მანძილზე ცხოვრობს და საქმიანობს, ქმნის ბუნებისა და
საზოგადოების თანაცხოვრების განუმეორებელ ფორმებს, კულტურასა და ჩვეულებებს. მთები ჯერ
კიდევ გამოირჩევა ჯანსაღი ეკოლოგიური გარემოთი, მტკნარი წყლის უდიდესი რესურსებით,

ბიოლოგიური და ლანდშაფტური მრავალფეროვნებით, კულტურული და ბუნებრივი მცენარეულობის
ენდემური სახეობებით, სოფლის მეურნეობის, არქიტექტურის, ეთნოკულტურის განუმეორებელი და
საინტერესო ფორმებით. მიუხედავად ასეთი მიმზიდველობისა, მთიანი ტერიტორიების უდიდეს
ნაწილში მოსახლეობა უკიდურეს გაჭირვებაში და თითქმის სრულ იზოლაციაში ცხოვრობს. ფართო
მასშტაბებს მიაღწია მიგრაციულმა პროცესებმა, რის გამოც არა ერთ მთიან რეგიონს გაუდაბურება
ემუქრება.

ამგვარ ვითარებაში, თანამედროვე მსოფლიოში დღის წესრიგში აქტიურად დადგა მთიანი
ტერიტორიების მდგრადი განვითარების აუცილებლობა, რაც უზრუნველყოფს მომავალი თაობებისთვის
ხელსაყრელი სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური გარემოს ფორმირებას. ამგვარი განვითარების
მიღწევა მხოლოდ განათლებული, ჯანსაღი და მოტივირებული საზოგადოების პრეროგატივაა, რომლის
ფორმირებაში არსებითი როლი ინტერდისციპლინურ და სისტემურ მეცნიერებებს ეკუთვნის.

N2 ავტორთა

კოლექტივი.

რედ. ი.იაშვილი

საქართველოს

საზოგადოებრივი

გეოგრაფია, 2018 წ.
(პირველი
გამოცემა)

ელექტრონული
ვერსია

საქართველოს საზოგადოებრივი გეოგრაფია (სახელმძღვანელო), განკუთვნილია
უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის. მასში განხილულია შემდეგი საკითხები:

თავი 1. საქართველოს ბუნებრივ-გეოგრაფიული პირობები და ბუნებრივი რესურსები
(ავტორი ნ.ელიზბარაშვილი).

თვი 2. საქართველოს ტერიტორიის ფორმირება და თანამედროვე ადმინისტრაციულ–
ტერიტორიული მოწყობა (ავტორები: ზ.დავითაშვილი, დ.სიჭინავა).
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თავი 3. საქართველოს მოსახლეობის გეოგრაფია (ავტორები: ი.სალუქვაძე,
გ.გოგსაძე,ვ.ლორთქიფანიძე, ა.სახვაძე, გ. მელაძე).

თავი 4. საქართველოს ეკონომიკური გეოგრაფია (ავტორები: თ.დოლბაია, გ.კვინიკაძე,
რ.თევზაძე, ი.ხელაშვილი, ი.იაშვილი, ნ,პავლიაშვილი).

თავი 5. საქართველოს განვითარების მთავარი პრობლემები და გამოწვევები (ავტორები
რ.გაჩეჩილაძე, გ.ცაგარელი, ვ. მელიქიძე, ი.იაშვილი, გ. მელაძე).

კრებულები

№ ავტორი/ავტორები
კრებულის

სახელწოდება

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1

სტატიები

№ ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური, ჟურნა-

ლის/კრებულის
დასახელება

ჟურნალის/

კრებულის
ნომერი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 elizbaraSvili
n., melaZe g.,
elizbaraSvili
r. mdgradi
ganviTarebis
Sefasebis
ekologiuri da
landSafturi
indikatorebi.

საერთაშორისო
კონფერენციის:

VIII
International

scientific-
technical

conference “The
modern problems

of water
management,

environmental
protection,

architecture and
construction”

მასალები.

თბ., სტუ, 2018,
გვ. 99-108.

10
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მდგრადი განვითარების ინდიკატორებად მიჩნეულია ის მაჩვენებლები, რომელთა მეშვეობით
ფასდება და რომლებიც წარმოაჩენენ როგორც ადგილობრივი, ისე ეროვნული, რეგიონული და
გლობალური განვითარების დონეს და განვითარების ტენდენციებს. ამგვარი მაჩვენებლების
ანალიზის მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვაგვარი გეოგრაფიული გარემოს პოლიტიკური,
ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური განვითარების თავისებურებათა პროგნოზირება,
მდგრადი განვითარების შედეგების შეფასება.

მდგრადი განვითარების ინდიკატორების შედგენის და განსაზღვრის არაერთი მაგალითია
ცნობილი, რომელთა აქტიური განხილვა გაეროს 1992 წლის რიოს კონფერენციის შემდეგ დაიწყო.
მაგალითად, გაეროს განვითარების პროგრამა მდგრადი განვითარების სოციალურ ინდიკატორად
განიხილავს ადამიანური პოტენციალის განვითარების ინდექსს, რომელიც მოიცავს ისეთ
მაჩვენებლებს, როგორიცაა ადამიანის სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა (დაბადების
მომენტისთვის), ზრდასრული მოსახლეობის განათლების დონე და ერთობლივი ეროვნული
პროდუქტის მოცულობა ერთ მოსახლეზე გაანგარიშებით. მდგრადი განვითარების ინდიკატორების
კლასიფიკაცია შესაძლებელია განხორციელდეს სხვადასხვა მიდგომის (სისტემური, კომპლექსური,
მიზნობრივი) და ქვეყნის სტრატეგიული პოლიტიკის (ხედვის) საფუძველზე. საკლასიფიკაციო
ერთეულები შესაძლებელია უკავშირდებოდეს:

ქვეყნის განვითარების დონეს და მდგომარეობას (რომელიც ახასიათებს საზოგადოებრივი
საქმიანობის პროცესებს, ეფექტურობას, უსაფრთხოებას, ქმედების თავისუფლებას,
პასუხისმგებლობას და შედეგებს), დაგეგმარების და მართვის პერსპექტივებს (რომელიც ახასიათებს
რეაგირების და პროგნოზირების შესაძლებლობას).

მდგრადი განვითარების ინდიკატორები შეიძლება იყოს როგორც რაოდენობრივი, ისე
ხარისხობრივი. რაოდენობრივი ინდიკატორების მეშვეობით ფასდება კონკრეტულ საფრთხეზე
სისტემის რეაგირების სიჩქარის თანაფარდობა მისი გავრცელების სიჩქარესთან. მაგალითად,
მხოლოდ ეკონომიკური განვითარება ან ერთობლივი ეროვნული პროდუქტის მაჩვენებლების ზრდა
ვერ ასახავს სოციალურ ან ეკოლოგიურ საფრთხეებს. იგი მაშინ ხდება ეფექტური, როცა შედარების
მეშვეობით წარმოჩინდება დასაქმების, გარემოს დაცვაზე განკუთვნილი ხარჯების, რესურსების
გამოყენების მასშტაბების და სხვა ეკოლოგიური პრობლემატიკის პრევენციაზე გამოყოფილი
სახსრების მოცულობა ერთობლივი ეროვნული პროდუქტის საერთო რაოდენობაში.

მდგრადი განვითარების ეროვნული ინდიკატორები სასურველია ეფუძნებოდეს საერთაშორისო
გამოცდილებას, მეთოდოლოგიას და სპეციფიკას. ამგვარი მიდგომა წარმატებული (ეფექტური)
შედარებითი ანალიზის წინაპირობაა. განსხვავება შესაძლებელია წარმოჩინდეს იმგვარ
ინდიკატორებში, რომლების ახასიათებს ადგილობრივ ეთნოკულტურას (შეხედულებათა
ფასეულობებს), ეთნიკურ და ისტორიულ ფასეულობებს, სამართლებრივ ტრადიციებს, მეურნეობის
ცალკეული დარგების სპეციფიკას და ა.შ.

4.5. სტატიები /საქართველოში/
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№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათა-
ური, ISSN

ჟურნალის/

კრებულის
დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენ
ობა

1 მაღლაკელიძე რ. სამცხე-
ჯავახეთის

მცენარეულობა
და მასთან

დაკავშირებულ
ი ზოგიერთი
აქტუალური

საკითხი:
მდინარე ძინძეს

ხეობის
გაქვავებული

ტყე.

სტატია.
საქართველოს ალ.

ჯავახიშვილის
გეოგრაფიული
საზოგადოების
2016/17 წლის 19

დეკემბრის
შემაჯამებელი
კონფერეციის

მასალები.

თბილისი. გვ. 128-135 (8 გვ.)

2 მაღლაკელიძე რ.

პერცეფცია
როგორც
ლანდშაფტის
მეხუთე
განზომილება
და მისი
მნიშვნელობა
კულტურული
ლანდშაფტების
ესთეტიკური
მოწყობის და
მომსახურების
საქმეში
(თბილისის
მაგალითზე)

თსუ, ზუსტ და
საბუნებისმეტყველ

ო მეცნიერებათა
ფაკულტეტის,

მეექვსე
საფაკულტეტო

კონფერენციის /12
02.2018 წელი/

მასალები.

(თეზისი)

თბილისი.

1გვ
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ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

1. ნაშრომში განხილულია სამცხე-ჯავახეთის მცენარეულობასთან დაკავსირებული ზოგიერთი
აქტუალური საკითხი. განსაკუთრებით ყურადღება გამახვილებულია მდინარე ძინძეს ხეობაში
წარმოდგენილი მესამეულის განამარხებულ ფლორაზე, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ აქვს
დაცული ლანდშაფტის სტატუსი, უმოწყალოდ იძარცვება. განამარხებული ფლორა ნადგურდება,
როგორც ბუნებრივი, ასევე ანტროპოგენული ზემოქმედების შედეგად და განსაკუთრებული დაცვის
ღონისძიებებს პროექტის შემუშავებას საჭიროებს

2. ლანდშაფტმცოდნეობაში სინამდვილის უმნიშვნელოვანესი სულიერი ათვისება –ესთეტიკური აღქმა,
ხშირად იწოდება ლანდშაფტების პერცეფციად (ლათინურად perceptio – წარმოდგენა, აღქმა) და
საერთოდ აღიარებულია, როგორც – ,,ლანდშაფტის მეხუთე განზომილება’’ (ნ. ბერუჩაშვილი).
ლანდშაფტების პერცეფციასთან მჭიდროდაა დაკავშირებული მიმართულებები ლანდშაფტების
არქიტექტურა.
თანამედროვე საუნივერსიტეტო გეოგრაფიულ ლიტერატურაში ,,ლანდშაფტმცოდნეობის’’,
,,ანტროპოგენული ლანდშაფტმცოდნეობის’’, ,,გეოეკოლოგიის’’ და სხვ. კურსებში პრობლემები,
რომლებიც ეხება ლანდშაფტურ არქიტექტურას, ლანდშაფტურ ესთეტიკას და ლანდშაფტურ დიზაინს
როგორც წესი არ განიხილება. ითვლება, რომ ისინი მოიაზრებიან სხვა მეცნიერებათა ან კიდევ
ხელოვნების სფეროში. ამიტომ უნდა იყვნენ არქიტექტორების, დიზაინერების, მხატვრების, და არა
გეოგრაფების გამგებლობაში.
თუმცა, ცნობილი გეოგრაფი, პროფესორი ფ.მილკოვი ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 60–იან წლებში
წერდა, ,,ლანდშაფტური არქიტექტურა, სოფლის მეურნეობის და სამედიცინო გეოგრაფიის მსგავსად
გეოგრაფიულ ლანდშაფტმცოდნეობას ფართოდ უღებს კარს პრაქტიკაზე გასვლისათვის. ამ ორი
მეცნიერების წამყვანი იდეების ურთიერთგაცნობა უდაოდ გაამდიდრებს, მათ თეორიას და
პრაქტიკას’’. ასევე ცნობილი გეოგრაფი მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის უნივერსიტეტის
გეოგრაფის ფაკულტეტის პროფესორი ე. სმირნოვა თავის შრომაში ამახვილებდა ყურადღებას
გეოგრაფების კადრების მომზადების შესახებ, რომლებიც ფლობენ კვლევის მეთოდებს
არქიტექტურულ პრაქტიკაში. იგი ჯერ კიდევ 1969 წელს გამოქვეყნებულ სტატიაში აამბობს
,,არქიტექტურის ფაკულტეტზე უნდა იკითხებოდეს ლანდსაფტმცოდნეობა, ხოლო გეოგრაფიის
ფაკულტეტზე აუცილებელია არქიტექტურის კურსის შემოტანა’’.
ლანდშაფტური პერცეფციის, როგორც განზობილების შესწავლაზე და პერცეფციის საფუძველზე
კულტურული ლანდშაფტების ესთეტიკური მოწყობის აუცილებლობაზე მიუთითებენ მეცნიერები
ნ.ბერუჩაშვილი, ნ.ელიზბარაშვილი, დ.ნიკოლაიშვილი, გ.ისაჩენკო, ვ.ნიკოლაევი, მ. გროდზინსკი და
სხვ.
ვფიქრობთ, მითითებული მეცნიერული მიმართულებების, პერცეფციის კანონების ღრმა
გაცნობიერების გარეშე ბუნებრივი ლანდშაფტების ყოველმხრივი შესწავლა და მითუმეტეს
კულტურული ლანდშაფტების დაგეგმარება და პროექტირება პრაქტიკულად შეუძლებელია.
მოხსენებაში განიხილება პერცეფცია, როგორც სუბიექტურ–ობიექტური ფილოსოფიური კატეგორია
და სივრცესა და დროსთან ერთად ლანდშაფტის, როგორც ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესი ,,მეხუთე’’
განზომილება.
ასევე განიხილება პერცეფციის საფუძველზე კულტურული ლანდშაფტების ესთეტიკური მოწყობის,
მართვის და მომსახურების ზოგიერთი თეორიული და პრაქტიკული საკითხი დედაქალაქის
მაგალითზე.

II. 2. პუბლიკაციები:

ბ) უცხოეთში

მონოგრაფიები
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№ ავტორი/ავტორები
მონოგრაფიის

სათაური
გამოცემის ადგილი,

გამომცემლობა
გვერდების
რაოდენობა

1

სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები
სახელმძღვანელოს

სახელწოდება
გამოცემის ადგილი,

გამომცემლობა
გვერდების
რაოდენობა

1 Ashot Khoetsyan,
Heino Meessen, Nodar
Elizbarashvili, Tigran
Babayan, Susana
Khachatryan, Thomas
Kohler

Study cource on
sustainable mountain

development and
resource governance in

the Caucasus region.
Textbook.

Erevan, (in Armenian
and English)

268

კრებულები

# ავტორი/ავტორები
კრებულის

სახელწოდება
გამოცემის ადგილი,

გამომცემლობა
გვერდების
რაოდენობა

1

სტატიები

#
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
ჟურნალის/კრებულის

დასახელება

ჟურნალის/კრებულის
ნომერი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 .
Elizbarashvili
N.

Landscape-ecological
Basis of Landscape
Planning. В сб.:
Материалы
Международной
научной конференции:
ЛАНДШАФТНАЯ
ГЕОГРАФИЯ В XXI ВЕКЕ.

Издательство: «Издательство
Типография

«Ариал»(Симферополь), c.
79-84

6
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Под редакцией Е.А.
Позаченюк.

2 Elizbarashvili
N.

Main concepts and
Problems of
Sustainable
Development
Mountainous Regions
(On the example of the
Caucasus). In
proceeding:
International Scientific
and Practical
Conference «REGION –
2018: Optimal
Development
Strategy».

- Kharkiv, Ukraine, pp. 215-221. 7

1. bunebriv Tu socialur-ekonomikur teritoriul kompleqsTa struqturisa

da funqcionirebis sivrce-droiTi Taviseburebebis kvleva Tanamedrove
geografiis erT-erTi umniSvnelovanesi, SedarebT axalgazrda samecniero mi-
marTulebaa. igi XX saukunis 70-iani wlebis dasawyisSi Caisaxa saqarTveloSi,
martyofis fizikur-geografiul stacionarze. koncefcia, romelic bunebriv
landSaftTa sivrce-droiTi organizaciis Seswavlis, analizisa da prognozis
saSualebas iZleoda, sakmaod male gaxda popularuli da swrafad gavrcelda
rogorc postsabWour sivrceSi, ise dasavleT evropis qveynebSi. miuxedavad
imisa, rom axali samecniero mimarTuleba SemuSavebul iqna mTiani regionebisa
da xelTuqmneli landSaftebisaTvis, igi warmatebiT iqna aprobirebuli vakisa
da anTropogenuli zemoqmedebiT transformirebuli bunebriv-teritoriuli
kompleqsebisTvis.

aRsaniSnavia sivrce-droiTi analizisa da sinTezis Teoriuli koncefciis
qarTul geografiul skolaSi ganviTarebis ramdenime urTierTdakavSirebuli

etapi (periodi).

1965-1970 wlebSi dafuZnda da aqtiuri samecniero moRvaweoba daiwyo
Tbilisis saxelmwifo universitetis geografia-geologiis fakultetTan
arsebulma martyofis fizikur-geografiulma stacionarma. igi erTaderTi iyo
da aris kavkasiaSi. stacionari (mudmivmoqmedi saswavlo-samecniero centri)
ganTavsebul iqna iseT geografiul arealSi, sadac warmodgenilia aRmosavleT
saqarTvelos barisa da mTis (qveda, Sua, maRali) dominirebul landSaftTa
ramdenime saxe. misi amgvari mdebareoba, garda landSafturi mravaferovnebis
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Seswavlisa, bunebrivi, agraruli da seliteburi (socialur-ekonomikuri)
teritoriuli kompleqsebis SedarebiTi analizis saukeTeso winapiroba gaxda.
martyofis stacionarze samecniero-eqsperimentaluri kvleva jer kidev for-
mirebis procesSi myofi mimarTulebis _ landSaftTa geofizikis gziT
warimarTa.

XX saukunis 70-iani wlebis dasawyisSi martyofis stacionarze bunebriv-
teritoriuli kompleqsebis struqturisa da funqcionirebis Seswavla daiwyo.
eqsperimentalur, sistematikur da empiriul gamokvlevaTa mniSvnelovanma
moculobam safuZveli Cauyara teritoriul kompleqsTa vertikaluri
struqturisa da funqcionirebis (mzis energiis transformacia, biogeocikli,
tenburnva) landSaftur-geofizikur Seswavlas. miuxedavad imisa, rom im dro-
isaTvis ukve iyo garkveuli gamocdileba moskovis da sankt-peterburgis
universtetebSi aRniSnul maxasiaTebelTa statikuri Seswavlis TvalsazrisiT,
martyofis stacionarze Sesrulebuli samuSaoebi landSaftis funqcionirebis
dinamikuri Taviseburebebis analizis saSualebas iZleoda. garda amisa,
landSaftis, rogorc rTuli sistemuri warmonaqmnis, struqturul-funqciuri
Tvisebebis Seswavla momijnave geografiuli disciplinebis (meteorologia-
klimatologia, biocenologia, niadagmcodneoba, ekologia da sxv.) samecniero
miRwevebis gaTvaliswinebasa da koordinacias moiTxovda, rac warmatebiT
ganxorcielda.

gasuli saukunis 80-iani wlebis dasawyisSi Seiqmna bunebriv-teritoriul
kompleqsTa sivrce-droiTi analizisa da sinTezis Teoriuli koncefcia,
romelic aprobirebul iqna postsabWour saxelmwifoTa wamyvan samecniero
centrebSi da araerTi samecniero eqspediciis pirobebSi. Teoriuli koncefcia
ganixilavda landSaftis yvela saklasifikacio erTeuls, romelTa Seswavla
xorcieldeboda landSafturi kvlevis ZiriTadi meTodebis (savele,
naxevradstacionaluri, stacionaluri, aerovizualuri, kosmosuri
fotoinformaciis deSifrireba) gamoyenebiT. amave periodSi Seiqmna kavkasiis
landSafturi ruka (1:1000000 masStabSi), romelic sabazisoa regionaluri da
gamoyenebiTi xasiaTis geografiuli gamokvlevebisTvis.

Teoriuli koncefciis sivrciTi Wrili landSaftis vertikaluri Tu
horizontaluri struqturis sistemur Seswavlas iTvaliswinebs, droiTi Wrili
ki dRe-Ramuri, sezonuri da wliuri mdgomareobis dinamiuri Tvisebebis
gamovlenas. amgvari midgoma aadvilebs landSaftmcodneobaSi iseTi
problemuri sakiTxebis garkvevas, rogoricaa teritoriuli kompleqsTa

dinamika, bunebrivi reJimi, eTologia da sxv.

XX saukunis 80-iani wlebis Sua xanebisaTvis Segrovda uzarmazari empiriuli
masala mTiani teritoriebis (kavkasia, centraluri azia, centraluri evropa,
baikalispireTi, karpatebi da sxv.) landSaftTa sivrce-droiTi Taviseburebebis
Sesaxeb, daisaxa da gamoikveTa geosistemaTa radiometrul, landSaftur-
geoqimiur, poligonur gamokvlevaTa, geoinformaciul sistemaTa Seqmnis auci-
lebloba, Seiqmna pirveli videokartografiuli filmi. empiriuli masalis
didma moculobam da farTo diapazonma realuri pirobebi Seuqmna landSaftTa
yovlismomcvel kadastrs (pasportizacias), rac umniSvnelovanesi safuZvelia
landSaftTa ekologiuri Seswavlis, bunebrivi resursebis racionaluri

gamoyenebis da dacvis saqmeSi  (nax. 1.5).
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geografiul gamokvlevebSi personaluri kompiuterebis danergvam
geografiuli informaciis konstruqciul-gamoyenebiTi mimarTuleba gaaZliera.
odnav mogvianebiT Seiqmna saqarTvelosa da kavkasiis geoinformaciuli
sistemebi, romlebmac geografiis dargobrivi disciplinebis koordinaciasa da
kompleqsur analizs Seuwyo xeli. geoinformaciuli sistemebis saSualebiT
xorcieldeboda da xorcieldeba operatiuli geografiuli prognozi, rac
mecnierebis da praqtikis ganviTarebis sawindaria. gasuli saukunis bolos
sivrce-droiTi analizisa da sinTezis safuZvelze viTardeba landSaftur-

ekologiuri mimarTuleba.

amrigad, sivrce-droiTi analizisa da sinTezis Teoriuli koncefciis
praqtikuli realizacia saqarTveloSi ganxorcielda, rac garkveuli
kanonzomierebiT iyo ganpirobebuli: sivrce-droiTi azrovneba mxolod
landSafturi mravalferovnebis (mTiani teritoriebis) arsebobis SemTxvevaSi
da Sesabamisi materialuri Tu samecniero potencialis qonis pirobebSi
SeiZleboda ganviTarebuliyo. qarTuli geografiuli skolis miRwevebma
jerovani gamoxmaureba hpova msoflioSi da igi mTiani teritoriebis
bunebaTsargeblobis samecniero Seswavlis umniSvnelovanes centrad iqna
aRiarebuli.

2. კავკასიის ბუნებრივი გარემოს და საზოგადოებრივი ურთიერთობების ისტორიულ-
გეოგრაფიული განვითარების თავისებურებანი რთული, მრავალმხრივი და საინტერესო
პროცესია. განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო საბჭოთა პერიოდი, როდესაც ერთის მხრივ -
შეჩერდა ეთნიკური დაპირისპირებები და ტერიტორიული პრეტენზიები, მეორეს მხრივ კი
კავკასიის ქვეყნების დამოუკიდებელი განვითარების და მათი ეროვნული ინტერესების
გატარების საშუალება. ამ პერიოდში იზრდებოდა მოსახლეობის რაოდენობა, ვითარდებოდა
მრეწველობა და ტრანსპორტი, სოფლის მეურნეობა და კულტურა, თუმცა სრულიად
უყურადღებოდ რჩებოდა ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები, მოთხოვნები და
ინიციატივები, საგარეო და რეგიონული ვაჭრობა, საერთაშორისო სოციალური და
ეკონომიკური ურთიერთობები და სხვ. კავკასიის სახელმწიფოების მეურნეობა ერთმანეთზე
იყო დამოკიდებული ნედლეულის და წარმოუბული პროდუქციის გადანაწილებით.

კავკასიის რეგიონის ეკონომიკა ორიენტირებული იყო როგორც ენერგეტიკულ, ისე
სოფლის მეურნეობის, მეტალურგიის, მანქანათმშენებლობის და საკურორტო მეურნეობის
უპირატეს განვითარებაზე. საბჭოთა პერიოდის დასასრულისთვის მიღწეული იყო
წარმოების და ცხოვრების დონის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლები, რაც გარკვეული
პერიოდის მანძილზე (საბჭოთა სისტემის შეცვლის შემდეგ), მოსახლეობის შემოსავლების და
მეურნეობის შენარჩუნების გარკვეულ წინაპირობას წარმოადგენდა. ამგვარი ვითარება
სწრაფად შეიცვალა კავკასიის ქვეყნების დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, რასაც
ეთნიკური დაპირრისპირება, სამხედრო კონფლიქტები, პირველადი მოხმარების
პროდუქციის მკვეთრი შემცირება, საწარმოო კავშირების შეწყვეტა, მრეწველობის სრული
დეგრადაცია და იმპორტზე დამოკიდებულების მასშტაბური ზრდა მოჰყვა.

ანალოგიურ ვითარებაში აღმოჩნდა სოფლის მეურნეობა, რომელმაც დაკარგა გასაღების
ბაზრები და წარმოებული პროდუქციის კვების მრეწველობაში გადამუშავების საშუალება.
გადაიკეტა ძირითადი სატრანსპორტო არტერიები, ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა ბუნებრივი
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რესურსების დატაცება, მოსახლეობის იძულებითი მიგრაცია, სოციალური სიდუხჭირე,
ინფლაცია და სხვა მსგავსი პროცესები, რამაც მკვეთრად შეამცირა რეგიონის მდგრადი
განვითარების პერსპექტივები. მხოლოდ გასული საუკუნის ბოლოდან შეიმჩნეოდა
გარკვეული წინსვლა მეურნეობი ცალკეული დარგების განვითარებაში, რაც დაუკავშირდა
მათი საწარმოო სპეციალიზაციის ცვლას და ახალი ეკონომიკური კავშირების დამყარებას.
მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონი მდიდარია ბუნებრივი რესურსებით, გამოირჩევა
ხელსაყრელი ნიადაგურ-კლიმატური პირობებით, ბუნებრივი და ისტორიულ-
კულტურული მემკვიდრეობით, კავკასიის ქვეყნები ნელი ტემპებით ვითარდება და
პრობლემები ექმნება მდგრადი განვითარების პრინციპების დროულ რეალიზაციას.

რეგიონის ქვეყნების მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება გარკვეული
ისტორიული პრობლემატიკით ხასიათდება. მაგალითად, საქართველოსა და სომხეთისთვის
პრობლემად რჩება მცირემიწიანობა და ენერგეტიკული რესურსების არქონა, ჩრდილოეთ
კავკასიისთვის - ეთნოკულტურული სიჭრელე, აზერბაიჯანისთვის - წყლის რესურსების
დეფიციტი და ა.შ. ამავე დროს, საქართველო გამოირჩევა ტყის და წყლის რესურსებით,
სომხეთი - სასარგებლო წიაღისეულით, აზერბაიჯანი - ნავთობისა და გაზის მარაგებით,
ჩრდილოეთი კავკასია კი ყველა ზემოთაღნიშნული სიკეთეებით და ნაყოფიერი მიწის
რესურსებით.

კავკასიის ხელსაყრელი სატრანსპორტო-გეოგრაფიული მდებარეობა წარმოაჩენს მის
სტრატეგიულ მნიშვნელობას როგორც რეგიონის, ისე ახლო და შორეული
მეზობლებისთვის. იგი დიდ პოტენციალს ქმნის სარკინიგზო, მილსადენი, საავიაციო,
საზღვაო და საავტომობილო გადაზიდვებისთვის. თუმცა არის ტრანსპორტის განვითარების
შემაფერხებელი ფაქტორებიც: მთიანი რელიეფის მაღალი ხვედრითი წილი,
კატასტროფული ხასიათის ბუნებრივი მოვლენების და პროცესების მასშტაბები,
შეიაღაღებული კონფლიქტების განახლების მაღალი ალბათობა, საკომუნიკაციო
სისტემების განვითარების არასასურველი დონე და სხვ.

კავკასიაში, რომელიც ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიის 2%-ზე იყო
წარმოდგენილი, იწარმოებოდა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 1/5. აქ იქმნებოდა ჩაისა
და ციტრუსების მთლიანი მოსავალი, მარცლეულისა და ბამბის არსებითი ნაწილი, ყურძნის,
ტექნიკური კულტურების და ხილის არაერთი სახეობის მოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი.
სოფლის მეურნეობის ამგვარი სპეციალიზაცია დადებითად აისახა კვების მრეწველობის
განვითარებაზე, თუმცა პოსტსაბჭოთა პერიოდში დეფიციტი შეიქმნა მთელი რიგი
პირველადი მოთხოვნილების კვების პროდუქტებზე (ბრინჯი, შაქარი, კარტოფილი,
ბოსტნეული, მეცხოველეობის პროდუქცია და სხვ.).

არსებითად შეიცვალა საგარეო ვაჭრობის მასშტაბები და გეოგრაფია. თუ საბჭოთა
პერიოდში იგი ძირითადად საერთო ქვეყნის მასშტაბით ხორციელდებოდა, ამჟამად
ძირითად სავაჭრო პარტნიორად რუსეთი და მეზობელი ქვეყნები რჩება. შეიმჩნევა ვაჭრობის
მოცულობის ზრდის ტენდენცია შავი ზღვის აუზის, ამერიკის და აზიის ქვეყნების
მომართულებითაც.

საბჭოთა პერიოდში პრაქტიკულად იყო უზრუნველყოფილი მოსახლეობის სოციალური
სტაბილურობა, განსაკუთრებით დასაქმების, განათლებისა და ჯანრთელობის დაცვის,
მინიმალური კომუნალური გადასახადებისა და იაფი ტრანსპორტის მხრივ. მთელ ქვეყანაში
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არ არსებობდა სოციალურად დაუცველთა ფენა. პოსტსაბჭოთა პერიოდში გაჩნდა ღარიბ-
ღატაკთა, სოციალურად დაუცველთა, უმუშევართა და დროებით დასაქმებულთა, საბანკო
დავალიანების მქონეთა და უბინაოდ დარჩენილთა ფენა. მოსახლეობაში მაღალია
დაუცველობის განცდა, რაც ხელს უშლის სოციალურ სტაბილურობას და შრომით
მიგრაციას. განსაკუთრებით რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა მთიან ტერიტორიებზე
მცხოვრები მოსახლება, რამაც მთის სოფლების მასიური დაცლა განაპირობა. მამჟამად
კავკასიის სახელმწიფოების მიერ სოციალურ დახმარებათა მოცულობა ქვეყნების ბიუჯეტის
მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენს.
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ანალიზის, მისი აწმყოსა და მომავლის განსაზღვრა, შეუძლებელია რეალური დემოგრაფიულ-
სტატისტიკური ინფორმაციის არსებობის გარეშე. 1990-იან წლებში საქართველოში განვითარებული
ცნობილ მოვლენებს, ღრმა სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისი და დემოგრაფიული ვითარების
გაუარესება მოჰყვა შედეგად. პრაქტიკულად მოიშალა ან მნიშვნელოვნად გაუარესდა ყველა
სახელმწიფო ინსტიტუტის ფუნქცირება. არსებულმა ვითარებამ სტატისტიკური სამსახურების
მუშაობაშიაც ჰპოვა ადექვატური ასახვა. ცალკეული სპეციალისტები ჯერ კიდევ 1990-იან წლებში
აყენებდნენ ეჭქვეშ ოფიციალურად გამოქვეყნებული დემოგრაფიულ-სტსტისტიკური ინფორმაციის
უტყუარობას. 2002 წლის აღწერის შემდგომ, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების
სამინისტროს სტატისტიკის დეპარტამენტის (2009 წლიდან ,,საქსტატი“) მიერ მოხდა 1992-2001
წლების პერიოდის დემოგრაფიულ-სტატისტიკური მონაცემების გადაანგარიშება-შეფასება.
მიუხედავად გატარებული ღონისძიებისა - სპეციალისტთა შეფასებით პრობლემა ვერ იქნა
აღმოფხვრილი. 2014 წლის აღწერის შედეგების დამუშავების შემდეგ, ამ უკანასკნელს - 2002 წლის
აღწერის და 2002-2014 წლის მიმდინარე აღრიცხვის მონაცემებს შორის მნიშვნელოვანი
შეუსაბამობები დაფიქსირდა, რაც გაურკვევლობას იწვევდა არა მხოლოდ სპეციალისტთა შორის.
შექმნილი მდგომარეობის გამო, საქსტატმა კვლავ მოახდინა დემოგრაფიულ სტატისტიკური
მონაცემების გადაანგარიშება-შეფასება 1993-2013 წლების პერიოდზე. მიუხედავად იმისა, რომ ახლად
წარმოდგენილი დემოგრაფიულ-სტატისტიკური მონაცემები სპეციალისტებს შორის რიგ
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შემთხვევებში გარკვეულ კითხვებს აჩენენ, ისინი - არსებულ მონაცემებთან შედარებით, უკეთესად
ასახავენ საქართველოს უახლოეს წარსულში მიმდინარე დემოგრაფიულ ტენდენციებს.

1 E.
Maglakelidze,
I. Badurashvili,
G. Meladze,
R.Nadiradze,
N.Kobakhidze.

Patterns of
religiosity and
modernization in
Georgia - rural
urban dimensions

,,Annals of Argagian
Science”

მიღებულია
დასაბეჭდად
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სტატიის მიზანია განისაზღვროს სეკულარიზმის ტენდენციები საქართველოში.
წარმოდგენილ ნაშრომში სეკულარიზაცია განხილულია ორ დონეზე: 1. ინდივიდუალური
რელიგიური რწმენები და ჩვეულებები; 2. სეპარაცია ეკლესიასა და სამოქალაქო სექტორს შორის.

ათწლეულების მანძილზე სოციოლოგებს შორის არსებობდა აზრი, რომ ქალაქის
რაციონალური და ლიბერალური ხასიათიდან გამომდინარე, რელიგიურობის ხარისხი და
მაშასადამე სეკულარიზმის დონე დაეცემოდა. გამოკვლევის შედეგების ანალიზის მიხედვით
აღმოჩნდა, რომ რელიგიურობის ხარისხი საქალაქო დასახლებებში საგრძნობლად მაღალია,
სასოფლო დასახლებებთან შედარებით,

რელიგიურობის ხარისხის გასაზომად გამოყენებულ იქნა ს.ჰუბერის მიერ დამუშავებული
,,The Centrality of Religiosity Scale“ (CRS) მოდელი, რომელიც ხუთი ძირითადი - საზოგადოებრივი
პრაქტიკა, კერძო პრაქტიკა, რელიგიური გამოცდილება, იდეოლოგია და ინტელექტუალური
განზომილებისაგან შედგება. აღნიშნული განზომილებანი საშუალებას იძლევიან უფრო სრულად
აღიწეროს ადამიანის რელიგიური ცხოვრება.

გამოკვლევისათვის გამოყენებულ იქნა შემთხვევითი შერჩევის მრავალსაფეხურიანი
სტრატიფიცირებული პროცედურა. კვლევის ბაზას წარმოადგენდა საქართველოს მოსახლეობის 2014
წლის საყოველთაო აღწერის მასალები. შემთხევითი შერჩევისათვის, სტანდარტიზირებული -
რელიგიურ პრობლემებთან დაკავშირებული კითხვარის მეშვეობით, ინტერვიუერები
იმყოფებოდნენ 2000 შინამეურნეობაში მთელი საქართველოს მასშტაბით. ყოველი
შინამეურნეობიდან გამოკითხულ იქნა ერთი რესპონდენტი.

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით ქალაქისა და სოფლის ჭრილში ჩატარებულმა ანალიზმა,
საგრძნობი განსხვავებანი გვიჩვენა ყველა რელიგიური განზომილების მიხედვით (გარდა კერძო
პრაქტიკისა). კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ საქართველოს დედაქალაქ - თბილისში შედარებით
მაღალია რელიგიურობის დონე.

1

2

გ.მელაძე,

ნ.კობახიძე

ახალგაზრდების
დასაქმების
პრობლემები
ზრდასრულობის
ასაკში
გადასვლის
კონტექსტში.

ინტერდისციპლინური
ჟურნალი: გარემო და
საზოგადოება

მიღებულია

დასაბეჭდად
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წარმოდგენილი კვლევა, სახელწოდებით „შესაძლებლობები და ბარიერები ახალგაზდების
განათლების დასრულებიდან შრომით ბაზარზე გადასვლის პროცესში“, ხორციელდება 2015-2018
წლებში და მოიცავს 18-35 წლის ასაკის მოსახლეობას. კვლევის მიზანს წარმოადგენს,
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ახალგაზრდების ცხოვრებაში ისეთი მნიშვნელოვანი პროცესის შესწავლა, როგორიცაა - განათლების
დასრულების შემდეგ, შრომით ბაზარზე ინტეგრაცია. პროექტის მთავარ ინოვაციად უნდა
მივიჩნიოთ, ახალგაზრდებში აღნიშნული გადასვლის პროცესის შესწავლა-ანალიზი ცხოვრების
კურსის პერსპექტივის („life course perspective”) მიდგომით, რომელიც გულისხმობს თუ როგორ
ვითარდება და იცვლება ადამიანი ცხოვრებისეული გამოცდილების მიღების შესაბამისად
სტრუქტურულ, სოციალურ და კულტურულ კონტექსტში.

სტატიაში განხილულია კვლევის ერთ-ერთი მიმართულება, კერძოდ შესწავლილია ის
შესაძლებლობები და შეზღუდვები, რომელთა წინაშეც დგანან ახალგაზრდები საქართველოში,
განათლების დასრულებიდან შრომით ბაზარზე გადასვლის პროცესში. პარალელურად განხილულია
ის გლობალური პროცესები, რომელშიაც უწევთ სოციალიზაცია დასავლეთის განვითარებული
ქვეყნების ახალგაზრდებს და რომლის ნიშნებიც გამოჩნდა ჩვენს რეალობაში.

კვლევითი პროექტი დაფინანსებულია ,,ფოლკსვაგენის” ფონდის მიერ და ის ხორციელდება სამ
ქვეყანაში: საქართველოში, აზერბაიჯანსა და ტაჯიკეთში. რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში,
რომელმაც საქართველოს ყველა რეგიონი მოიცვა, გამოიკითხვა 2,000 რესპონდენტი. ჩატარებული
სიღრმისეული ინტერვიუების საფუძველზე, შესწავლილია თუ როგორ აფასებენ ახალგაზრდები იმ
სიტუაციას, რომელშიაც იმყოფებიან და როგორ უმკლავდებიან იმ პრობლემებს, რომელთაც ისინი
აწყდებიან განათლების დასრულების შემდეგ შრომით ბაზარზე გადასვლის პროცესში.
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რაჭა-ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთის რეგიონის აგროკლიმატური პოტენციალის შეფასება
საშუალებას იძლევა ეფექტურად იქნას გამოყენებული ამინდისა და კლიმატის პირობები, რაც
უზრუნველყოფს აგროკულტურების ნორმალურ ზრდა-განვითარებასა და მაღალი მოსავლის
ფორმირებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დამუშავებული და გაანალიზებულია მოცემული
რეგიონის მრავალწლიანი (60 წლიანი) მეტეოროლოგიური დაკვირვებათა მონაცემები, რომელთა
საფუძველზეც გამოთვლილია და შეფასებულია ძირითადი აგროკლიმატური მაჩვენებლები
(აქტიურ ტემპერატურათა ჯამები (>10°C), ატმოსფერული ნალექები (მმ), ჰაერის შეფარდებითი
ტენიანობა (%), ჰაერის ტენიანობის დეფიციტი (მბ), უყინვო პერიოდის ხანგრძლივობა (დღე),
ჰიდროთერმული კოეფიციენტი (ჰთკ)). აღნიშნული მახასიათებლები ხელსაყრელია
აგროკულტურების (მარცვლეულის, ბოსტნეულის, ვაზის და სხვ.) ზრდა-განვითარებისათვის,
განსაკუთრებით ზღ.დონიდან 400-800მ სიმაღლემდე. მოცემული სიმაღლის ზევით
აგროკულტურების გავრცელება იზღუდება, თუმცა კარგად ვითარდება საშემოდგომო და
საგაზაფხული ხორბალი, ქერი, შვრია. სავეგეტაციო პერიოდში ჰაერის ტემპერატურის 10°C-ის
ზევით გადასვლის თარიღის დადგენისათვის შედგენილია რეგრესიის განტოლება. განხილულია
სოფლის მეურნეობისათვის საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენები (წაყინვები, სეტყვა, გვალვა,
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ძლიერი ქარები) და დადგენილია მათი განაწილება ზღ. დონიდან სიმაღლეების მიხედვით. ასევე,
განსაზღვრულია აღნიშნული მოვლენების სეზონურობა და ინტენსივობა. შედგენილია რეგრესიის
განტოლება, რომლის მიხედვით განისაზღვრება მოსალოდნელი წაყინვების (ბოლო და პირველი
წაყინვების) დადგომის თარიღები. ვერტიკალური ზონალობის მიხედვით, აქტიურ ტემპერატურათა
ჯამების გათვალისწინებით, გამოყოფილია 4 აგროეკოლოგიური ზონა შესაბამისი პერსპექტიული
აგროკულტურების გავრცელების მითითებით.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 გ.მელაძე, გ.ხომერიკი National Atlas of Georgia
(3 რუკა:
1.Map of Birth Rate;
2.Map of Death Rate;
3.Map of Natural Increase.

ISBN 978-3-515-12057-9 (print)
ISBN 978-3-515-12183-8 (Ebook)

Stuttgart.
Franz Steiner Verlag 3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

საქართველოს ეროვნულ ატლასში დასტამბული სამი რუკა, მოიცავს მონაცემებს შობადობის კოეფიციენტების,
მოკვდაობის კოეფიციენტებისა და მოსახლეობის ბუნებრივი მატების შესახებ ქვეყნის მუნიციპალიტეტების
მიხედვით.

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI
ან ISSN

ჟურნალის/

კრებულის
დასახელება

და
ნომერი/ტომი

გამოცემის

ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 Mariam
Elizbarashvili

Tamar Khardziani

Mountain environment and
population in Georgia: case study

of Upper Svaneti

International
Journal of
Sustainable

Taylor&Francis
ბრიტანეთი

9 გვ
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Roman Maisuradze
Marika Tatishvili

DOI:10.1080/13504509.2017.141
7182

Development
and World
Ecology Vol.25,
Issue 4,
pp.362-370,
2018

2 E.Sh. Elizbarashvili
M.E.Elizbarashvili
SH.E.Elizbarashvili

N.B.Kutaladze
N.Z.Chelidze

V.E.Gorgisheli

Tropical Nights in Georgia
DOI:

10.3103/S1068373918090091

Russian
Meteorology
and Hydrology,
Vol. 43, Issue 9,
pp. 625-631,
2018

USA, Springer 7 გვ

3 Mariam
Elizbarashvili

Giorgi Chartolani
Tamar Khardziani

Variations and trends of heating
and cooling degree-days in
Georgia for 1961–1990 year

period,
https://doi.org/10.1016/j.aasci.20

18.03.004

Annals of
Agrarian
Science,
Volume 16,
Issue 2, pp.152-
159

Elsevier B.V. on
behalf of the
Agricultural
University of

Georgia

8 გვ

4

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

1. მთის ეკოსისტემებს უდიდესი როლი გააჩნია გლობალური თუ რეგიონალური განვითარებისათვის,
ვინაიდან მთიანი რეგიონები წარმოადგენს სასმელი წყლის, ბიომრავალფეროვნების და
ჰიდროენერგეტიკის დიდ წყაროს. მთის ეკოსისიტემები მნიშვნელოვანია გრძელვადიანი
განვითარებისათვის, სიღარიბის დაძლევის და მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლისათვის. ამგვარად,
მთიანირეგიონების მდგრადი განვითარება მსოფლიო პრიორიტეტია. საქართველო წარმოადგენს
ისეთი ქვეყნის კლასიკურ მაგალითს, სადაც მთიანი რეგიონები ქვეყნის მნიშნელოვან ნაწილს მოიცავს,
ამისი ნათელი მაგალითია ისიც, რომ საქართველოს ტერიტორიის 70%-ზე მეტი სწორედ მთის
ლანდშაფტებს უკავიათ, რაც განაპირობებს მთიანი რეგიონების წვლილსა და მნიშვნელობას ქვეყნის
მდგრადი განვითარების თვალსაზრისით. მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი
ასპექტია მოსახლეობის მოთხოვნილების უშუალო გათვალისწინება განვითარების გეგმის შედგენისას.
კვლევის მიზანი იყო საქართველოს ერთ-ერთი გამორჩეული და საინტერესო მთიანი რეგიონის -
მესტიის მუნიციპალიტეტის, ზემო სვანეთის მოსახლეობის დამოკიდებულების შესწავლა/წარმოჩენა
ეკოლოგიური პრობლემების მიმართ რეგიონის განვითარების კონტექსტში. მესტიის მუნიციპალიტეტი
ერთ-ერთი უმსხვილესი მუნიციპალიტეტია, რომლის მოსახლეობა შედარებით მცირეა თავისი
ტერიტორიის გათვალისწინებით. ტურისტული თვალსაზრისით რეგიონში ხდება სწრაფი განვითარება
და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გაფართოება. მესტიის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის
გამოკითხვა ჩატარდა. გამოკვლევის შედეგების სტატისტიკური ანალიზისთვის გამოყენებულია SPSS
პაკეტი. დადგინდა მესტიის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის უმნიშვნელოვანესი ეკოლოგიური
პრობლემები. პრობლემების სივრცითი განაწილების თავისებურების შესწავლის მიზნით შედგა
შესაბამისი რუკები გეოინფორმაციული სისტემების გამოყენებით და მოსახლეობის მოსაზრებები
გაანალიზდა მათი საარსებო გარემოს თავისებურებების გათვალისწინებით. მიღებული შედეგები
უმნიშვნელოვანესია როგორც რეგიონის მდგრადი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისთვის და
პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვისთვის, ასევე მსოფლიოსათვის როგორც ერთერთი მაგალითი
მაღალმთიანი რეგიონის მოსახლეობისა და გარემოს ურთიერთ დამოკიდებულებისა.
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2. გამოკვლეულია ტროპიკული ღამეების გეოგრაფია, სტატისტიკური სტრუქტურა, ინტენსივობა,
ხანგძლივობა და დინამიკა. მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის საბაზისო პერიოდისათვის
შედგენილია ტროპიკული ღამეების გეოინფორმაციული რუკა. დადგენილია მათი დადგომის
პერიოდები, სხვსდასხვა გგრადაციების განმეორადობა, მრავალწლიური ცვლილების
კანონზომიერებები.

3. ენერგიის რაციონალური გამოყენება და ენერგიის მოხმარების ეკოლოგიური პრობლემების
მართვა გადამწყვეტია ხარჯების შემცირებისათვის და საზოგადოებისათვის მაქსიმალური
სარგებელის მიღებისათვის. გათბობისა და გაგრილების გრადუს დღეები ასახავს იმ ენერგიას,
რაც საჭიროა შენობის გათბობის ან გაგრილებისათვის კომფორტულ ტემპერატურამდე, იმის
გათვალისწინებით რამდენად ცივა თუ ცხელა შენობის გარეთ. გათბობის გრადუს დღეების
(HDDs) გამოთვლისას, ბაზურ ტემპერატურას აკლებენ ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურას
და მხედველობაში იღებენ მხოლოდ დადებით მნიშვნელობებს. ბაზურ ტემპერატურად
განიხილება ის გარე ტემპერატურა, რომელზე უფრო მაღალი ტემპერატურისას არ არსებობს
არავითარი აუცილებლობა შენობის გათბობისა. გაგრილების გრადუს დღეების (CDDs)
გამოთვლისას მხედველობაში იღებენ ბაზურ ტემპერატურაზე უფრო მაღალ ტემპერატურებს.
ამ დროს, ბაზურ ტემპერატურად განიხილება ის ტემპერატურა, რომელზე უფრო დაბალი
ტემპერატურის შემთხვევაში შენობა არ საჭიროებს გაგრილებას. საქართველოს
მეტეოროლოგიური სადგურების ყოველდღიური ტემპერატურის მონაცემების საფუძველზე
ჩვენ გამოვთვალეთ ყოველთვიური და წლიური მნიშვნელობები გაგრილების და გათბობის
გრადუს დღეებისა მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის (1961-1990 წწ.) მიერ
განსაზღვრული საბაზისო პერიოდისათვის, და შევისწავლეთ ყოველდღიური,
ყოველთვიური და ყოველწლიური გაგრილებისა და გათბობის გრადუს დღეების
ცვლილებები და მათი ტერიტორიული განაწილების გეოგრაფიული თავისებურებები.
მიღებული შედეგები მნიშვნელოვანია ენერგიის მოხმარებასთან დაკავშირებული
გარემოსდაცვითი საკითხების უკეთ მართვაში.

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათაურ
ი, დიგიტალური
საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან
ISSN

ჟურნალის/

კრებულის
დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილ
ი, გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა
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1 ნიკოლაიშვილი
დ.,

გორდეზიანი თ.,

მაღლაკელიძე რ.,

მ.კუბეცია.

საქართველოს
ლანდშაფტების
ლანდშაფტურ-
ეკოლოგიური
კარტოგრაფირე
ბა

ISBN 978-54473-
0191-0;  UDK
911.52 ; BBK
26.82

საერთაშორისო
ლანდშაფტური
კონფერენციის
მასალები
(Proceedings)
მიძღვნილი
პროფესორ

ფ. მილკოვის 100
წლისადმი.
ვორონეჟი. 14-17
მაისი,2018. ტომი
1,

ვორონეჟი.
/რუსულ ენაზე/

გვ.125-127. (3 გვ.)

2 სართანია დ.,
ნიკოლაიშვილი
დ.,
მაღლაკელიძე რ.,
თოლორდავა რ.

სტატია
,,სკოპუსის’’
სტატუსის
საერთაშორისო,
უცხოურ,
საკონფერენციო
მასალებში
(Proceedings)
ინტერკარტო/ინ
ტერ-გის 24 .

ხერთვისის
ისტორიულ-
ეთნოგრაფიული
კულტურული
ლანდშაფტის
აგეგმვა-
კარტოგრაფირებ
ა /სტატა
მიღებულია,
ინტერკარტო/ინ
ტერ-გის 24,
კონფერენციის
საორგანიზაციო
კომიტეტის მიერ
და იბეჭდება
კონფერენციის
მოხსენებათა
კრებულში.

გერმანიის
ფედერაციული
რესპუბლიკა.
ქ. ბონი
/ინგლისურ
ენაზე/.

6 გვ.
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1.სტატიაში განხილულია თანამედროვე გეოგრაფიის ერთ-ერთი აქტუალური
პრობლემა - ლანდშაფტების ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალის დადგენა და მათი
ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება-კარტოგრაფირება. კვლევის მნიშვნელოვანი შედეგია
ლანდშაფტების ეკოლოგიური მდგომარეობის მეთოდოლოგიის შემუშავება, რომელიც
სხვადასხვა ფაქტორების კომპლექსურ შეფასებას ეყრდნობა.
2.სტატიაში განხილულია ხერთვისის ისტორიულ-ეთინოგრაფიული კულტურული

ლანდშაფტის შესწავლის და მომავალი განვითარების საკითხები. კულტურული
ლანდშაფტის შესწავლა, მისი აგეგმვა, კარტოგრაფირება აქტუალურია ორი ძირითადი
თვალსაზრისით: ა) ისტორიულ რეტროსპექტიული კარტოგრაფირება და ბ) მიღებული
შედეგების ტერიტორიულ დაგეგმარებაში გამოყენება, როგორც ტრადიციული ბუნებათ-
სარგებლობის ეფექტური მართვის მოდელი.

ეს კულტურული ლანდშაფტი მოიცავს ისტორიულ ძეგლს, ულამაზეს ხერთვისის ციხეს,
ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე გნლაგებულ არაერთ ისტორიული მემკვიდრეობის
ბუნებრივ და კულტურულ ელემენტს.

დღეს მივიწყებული, კულტურული ლანდშაფტი შეუძლება აღდგეს, პირვანდელი
იერსახის და ფუნქციონალური დანიშნულების შეუნარჩუნებით, სახლები რეტროს სტილში
გარემონტდეს სატუმროდ და კულტურული ლანდშაფტი შეიძლება ჩამოყალიბდეს, როგორც
შესანიშნავი ტურისტულ-რეკრეაციული კომპლექსი.

1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
ა) საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ნ.ელიზბარაშვილი

მოხსენება თსუ
საფაკულტეტო
კონფერენციაზე –

გეოგრაფიის
საუნივერსიტეტო
განათლების და
მეცნიერების
თავისებურებანი და
ტენდენციები

2018 წ. თებერვალი, თბილისი

2 ნ.ელიზბარაშვილი - National
workshop on the
implementation of the European
Landscape Convention in
Georgia. Interministerial Round-
Table: Integration of the
landscape into policies.

ლანდშაფტური
დეგეგმარების შედეგები
და თანამშრომლობის
პერსპექტივები
საქართველოში.

2018 წლის 9-10 მარტი,
თბილისი
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3 ნ. ელიზბარაშვილი -
საერთაშორისო ვორკშოპი -
დუისბურგის (გერმანია) და
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
თანამშრომლობის
პერსპექტივები.

კავკასიის და საქართველოს
გეოგრაფიული

თავისებურებანი და
მრავალფეროვნება

2018 წლის 19-20 მარტი,
თბილისი - მოხსენება -

4 ნ.ელიზბარაშვილი -
ვორკშოპი - კავკასიის
ეკორეგიონის კონსერვაციის
გეგმის განახლება (ექსპერტთა
და დაინტერესებულ მხარეთა
ეროვნული სამუშაო შეხვედრა
(WWF,  KFW, German
Cooperation, TJS). მოხსენება -

კავკასიის ტრანსასაზღვრო
ლანდშაფტები და
პრიორიტეტები

2018 წლის 29 მარტი,
თბილისი -

5 ნ.ელიზბარაშვილი -
საერთაშორისო ვორკშოპი -
კავკასიის რეგიონში ბუნებრივ
კატასტროფებსა და კლიმატის
ცვლილებაზე მეცნიერებსა და
პრაქტიკოსებს შორის
რეგიონული დიალოგის და
თანამშრომლობის
განვითარებისა და
დაგეგმვისათვის (Sustainable
Caucasus, Switzerland
Cooperation Found).

ბუნებრივი კატასტროფების
გეოგრაფიული

თავისებურებანი და მისი
სწავლება თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტში

2018 წლის 10, 24 აპრილი,
თბილისი - მოხსენება -

6 ნ.ელიზბარაშვილი - National
Experts Workshop, თბილისი
(WWF, KFW, TJS, German
Cooperation) - Revision and

Verifying of Key Biodiversity Areas
(KBAs) for Georgia ECP

საქართველოს ეკოლოგიური
კორიდორების გეოგრაფიული
თავისებურებანი და
დაგეგმარება

2018 წლის 2-3 აგვისტო -
მოხსენება:

7 ნ.ელიზბარაშვილი ,

გ. მელაძე -საერთაშორისო
კონფერენცია (თბილისი): VIII
International scientific-technical

conference “The modern
problems of water management,

environmental protection,
architecture and construction”.

მდგრადი განვითარების
შეფასების ეკოლოგიური და
ლანდშაფტური
ინდიკატორები

2018 წლის ნოემბერი -
მოხსენება -
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№
მომხსენებელი/

მომხსენებლები
მოხსენებისსათაური

ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი

1 მაღლაკელიძე რ. პერცეფცია როგორც
ლანდშაფტის მეხუთე
განზომილება და მისი
მნიშვნელობა კულტურული
ლანდშაფტების ესთეტიკური
მოწყობის და მომსახურების
საქმეში (თბილისის
მაგალითზე)

თსუ, ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტის,
მეექვსე საფაკულტეტო
კონფერენცია /12 02.2018
წელი/

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

№
მომხსენებელი/

მომხსენებლები

მოხსენების
სათაური

ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 გ.მელაძე თბილისის
მოსახლეობის
პროგნოზი
(2015-2030 წწ.)

12-15 თებერვალი, 2018.
http://conference.ens-
2018.tsu.ge/uploads/5a65b1ede4227Giorgi_Meladze-
Geo.pdf
http://conference.ens-
2018.tsu.ge/uploads/5a65b20435dd1Giorgi_Meladze-
Eng.pdf

2

კ.ბილაშვილი,
ვ.მელიქიძე,
ვ.ტრაპაიძე,
გ.მელაძე

„ლურჯი ზრდა“ -
საზღვაო
რესურსების
მდგრადი
გამოყენება
ეკონომიკური
განვითარებისათვი
ს (გამოწვევები
საქართველოსთვის
)

12-15 თებერვალი, 2018.
http://conference.ens-
2018.tsu.ge/uploads/5a609bb71bbbcKakhaber-Bilashvili-
GEO.pdf
http://conference.ens-
2018.tsu.ge/uploads/5a609c155152eKakhaber-Bilashvili-
ENG.pdf



73

ბ) უცხოეთში

#
მომხსენებელი/

მომხსენებლები
მოხსენების სათაური

ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 ნ.ელიზბარაშვილი -
საერთაშორისო კონფერენცია
(ყირიმი, სიმფეროპოლი) -
«ЛАНДШАФТНАЯ ГЕОГРАФИЯ В XXI
ВЕКЕ»,

Ландшафтно-экологические
основы ландшафтного
планирования.

2018 წლის 11 – 14 სექტემბერი:
მოხსენება:

2 ნ.ელიზბარაშვილი -
International Scientific and
Practical Conference «REGION –
2018: Optimal Development
Strategy»,

Main concepts and Problems of
Sustainable Development
Mountainous Regions (On the
example of the Caucasus

2018 წლის ოქტომბერი -
საერთაშორისო კონფერენცია
(ხარკოვი, უკრაინა): მოხსენება
-

3 ნ.ელიზბარაშვილი,

ნ. სულხანიშვილი

Selection principes, natural
conflicts and focuses of Landscape
Planning of
Protected Areas (On the example
of planning of the Javakheti
national park, Georgia)

ბელოგრადჩიკი,
ბულგარეთი,11-13
ოქტომბერი 2018 წელი

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/

მომხსენებლები
მოხსენებისსათაური

ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი

1 Roman MaisuradzeMariam
Elizbarashvili

Tamar Khardziani Marika
Tatishvili

Landscapes of Samtskhe-
Javakheti region, transformation

degree and forms,

18th INTERNATIONAL
MULTIDISCIPLINARY

SCIENTIFIC
GEOCONFERENCE

S G E M 2 0 1 8,
SGEM2018 Conference

Proceedings, Ecology and
Environmental Protection, ISBN

978-619-7408-46-1,
ISSN 1314-2704, Vol. 18,

Issue 5.1, pp. 487- 494

ალბენა, ბულგარეთი, 2 July - 8
July, 2018,
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2 Tamar Khardziani

Roman Maisuradze Mariam
Elizbarashvili

Mountainous municipalities of
Central Caucasus, ecosystem
diversity and communities,

18th INTERNATIONAL
MULTIDISCIPLINARY

SCIENTIFIC
GEOCONFERENCE

S G E M 2 0 1 8,
SGEM2018 Conference

Proceedings, Ecology and
Environmental Protection, ISBN

978-619-7408-46-1
ISSN 1314-2704, Vol. 18,
Issue 5.1, pp. 557- 564,

ალბენა, ბულგარეთი, 2 July - 8
July, 2018,

3 მარიამ ელიზბარაშვილი

ელიზბარ ელიზბარაშვილი

Extreme Atmospheric
Precipitations on the
Territory of Georgia.
Challenges in
meteorology 6

Advanced technology for solving
the meteorological challenges

ზაგრები, ხორვატია, 15-16
ნოემბერი 2018 წელი

4 გიორგი ჩართოლანი,

მარიამ ელიზბარაშვილი,

ნანა ბოლაშვილი

Geopark Creation
Potential in Kazbegi
Municipality, Georgia.
International Scientific
Conference Geoparks and
Modern Society

ბელოგრადჩიკი,
ბულგარეთი,11-13

ოქტომბერი 2018 წელი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

3. ექსტრემალური ატმოსფერული ნალექები საქართველოს ტერიტორიაზე

გლობალური დათბობის ინტენსიფიკაცია იწვევს ამინდისა და კლიმატის ექსტრემალური
მოვლენების სიხშირის და ინტენსივობის გაზრდას. ექსტრემალური მოვლენები სერიოზულ
გავლენას ახდენს საზოგადოებაზე, სოფლის მეურნეობაზე, ეკონომიკაზე, ადამიანის
ჯანმრთელობაზე და ქვეყნის უსაფრთხოებაზეც კი. ამიტომ ექსტრემალური მოვლენების შესწავლას
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ცალკეული ქვეყნებისა თუ რეგიონებისათვის.

ექსტრემალური ნალექები და აგრეთვე რამოდენიმე დღის განმავლობაში მოსული მნიშვნელოვანი
ნალექების ჯამები იწვევს ძლიერ წყალდიდობას, ღვარცოფულ ნაკადებს, თოვლის ზვავებს და სხვა
სტიქიურ მოვლენებს, რაც საბოლოოდ იწვევს საგანგებო სიტუაციას.

მოხსენებაში საქართველოს 20 მეტეოსადგურის დაკვირვებათა მონაცემების საფუძველზე
წარმოდგენილია 50 მმ-ზე მეტი დღეღამური მაქსიმალური ნალექები და 5 დღეღამის განმავლობაში
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მოსული ექსტრემალური ნალექების სივრცულ-დროითი განაწილების თავისებურებანი
საქართველოს ტერიტორიისათვის.

50მმ-ზე მეტი ან ტოლი ნალექიან დღეთა რაოდენობა, აგრეთვე მოსული ნალექების რაოდენობა და
ინტენსივობა მნიშვნელოვან ცვალებადობას განიცდის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ პირობებზე
დამოკიდებულებით. ექსტრემალური ნალექების უდიდეს დღეთა რიცხვი შავი ზღვის სანაპიროზე
აღინიშნება და საშუალოდ წელიწადში 2-5 დღეს შეადგენს, ხოლო ცალკეულ წლებში – 15-მდე
აღწევს. ამასთან, ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი 170-230 მმ-ს შეადგენს. კოლხეთის დაბლობზე
დღეთა რიცხვი 50 მმ ნალექებით არ აღემატება 2-ს, ხოლო ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი
მცირდება 90-130 მმ-მდე. აღმოსავლეთ საქართველოში და კავკასიონზე ასეთი ინტენსივობის
ნალექი ყოველწლიურად არ აღინიშნება, თუმცა დღეღამური ნალექების ჯამი საკმაოდ დიდია 116-
185 მმ. თანმიმდევრულად 5 დღეღამის განმავლობაში მოსული ნალექების ჯამი უდიდესია
აგრეთვე შავი ზღვის სანაპიროზე და 340-380მმ-ს აღწევს. კოლხეთის დაბლობზე კლებულობს 250
მმ-მდე, ხოლო, აღმოსავლეთ საქართველოში შეადგენს 175 მმ-ს.

მიღებული შედეგები მნიშვნელოვანია კატასტროფული ატმოსფერული ნალექების მავნე
ზემოქმედების პრევენციისათვის საქართველოს განსხვავებულ ფიზიკურ-გეოგრაფიულ
პირობებში, რაც უზრუნველყოფს კლიმატის ცვლილების არასასურველი შედეგების მინიმიზაციას.

4. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გეოპარკის შექმნის პოტენციალი.

გეოპარკი წარმოადგენს სიახლეს ბუნებრივი და გეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის
თვალსაზრისით, ამასთანავე მათ გააჩნიათ მნიშვნელოვანი როლი გეოტურიზმის განვითარებაში.
გეოლოგიური მემკვიდრეობის ობიექტებს შეუძლიათ სამუშაო ადგილების და ახალი
ეკონომიკური აქტივობების შექმნა რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთიან რეგიონებში სადაც
დამატებითი შემოსავლების დიდი საჭიროებაა.

საქართველოში ერთ-ერთი გამორჩეული და საინტერესო გეოლოგიური მემკვიდრეობის
ობიექტების თვალსაზრისით არის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, სადაც წარმოდგენილია
ტყარშეთის განამარხებული ტყე რომელიც მყინვარწერის ვულკანის ამონთხევის შედეგად
დაახლოებით 6 000 წელს ჩამოყალიბდა.

ამ ბუნების ძეგლს ესაზღვრება სამი სოფელი: ტყარშეთი, ვარდისუბანი და გორისციხე, რომელთა
მოსახლეობა შესაბამისად 218, 97 და 283 კაცია საქართველოს მოსახლეობის 2002 წლის პირველი
ეროვნული საყოველთაო აღწერის ძირითადი შედეგის მიხედვით. ნაშრომში განხილულია
ტყარშეთის განამარხებული ტყე მუნიციპალიტეტში გეოპარკის შექმინის პოტენციალის
თვალსაზრისით, გაანალიზებულია თუ გეოპარკის შექმნა რამდენად შეუწობს ხელს ტურისტების
შემოდინებას და სოფლის მოსახლეობისათვის დამატებითი შემოსავლის გაზრდას, ასევე
ტყარშეთის განამარხებული ტყის დაცვას და პოპულარიზაციას.
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება:
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება: ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჰიდროლოგიის, ოკეანოლოგიისა და მეტეოროლოგიის
კათედრა

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით:
პროფ. დავიით კერესელიძე,
ასოც.პროფ. კახაბერ ბილაშვილი;
ასოც.პროფ. ვაჟა ტრაპაიძე;
ასისტ.პროფ. გიორგი ბრეგავაძე

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის და
სახელება მეცნიერების დარგისა
და სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის მითითებით)

1 2 3 4

სამხრეთ-დასავლეთ საქართვე-
ლოს ქართული კულტურული
მემკვიდრეობის გეოინფორმაცი-

ული კარტოგრაფირება-ანალიზი
ძველი თურქული დავთრების
მიხედვით

#NHE-18-448 (26.07.2018)

26.07.2018-26.07.2021

დალი ნიკოლაიშვილი -სამეცნიერო
ხელმძღვანელი, გეოგრაფი, გის-
სპეციალისტი;
დავით სართანია - პროექტის
კოორდინატორი, ისტორიკოს-
ეთნოლოგი, ისტორიის დოქტორი;
დარეჯან კირთაძე - ტოპონიმიკის
სპეციალისტი, ფილოლოგიის
დოქტორი;
მანანა კვეტენაძე - კარტოგრაფი, გის-
სპეციალისტი (თსუ დოქტორანტი
კარტოგრაფიის განხრით);
ვაჟა ტრაპაიძე -გეოგრაფი
თედო გორგოძე - კარტოგრაფი, გის-
სპეციალისტი (თსუ დოქტორანტი
კარტოგრაფიის განხრით);
მარიკა ჯიქია - თურქოლოგი (თსუ
თურქოლოგიის კათედრის გამგე,
პროფესორი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ

ენაზე)

პროექტის განხორციელება დაიწყო 2018 წლის 26 ივლისიდან. ამჟამად მიმდინარეობს პროექტით გათვალის-
წინებულ 3 ამოცანზე მუშაობა:
4) სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ერთიანი კარტოგრაფიული საფუძვლის შედგენა გის-ში
 „გურჯისტანის ვილაიეთის რუკის“ [1953] სკანირება-რეგისტრაცია გის-ში (შესრულდა);
 სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ერთიანი კარტოგრაფიული საფუძვლის შექმნა (ამჟამად მიმდინა-

რეობს მუშაობა);
 მონაცემთა ბაზის სტრუქტურის შექმნა გის-ში (ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა);

5) სათანადო მონაცემების მოძიება-გაცნობა
 სათანადო ლიტერატურის მოძიება-დამუშავება (ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა);
 კარტოგრაფიული წყაროების მოძიება-დამუშავება (ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა);
 საარქივო/საფონდო მასალების მოძიება-დამუშავება (ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა);

6) სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს გის-ის მონაცემთა ბაზის შექმნა
 ობიექტების იდენტიფიკაცია (ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა);

დემოგრაფიული მონაცემების სისტემატიზაცია და გის-ის ბაზაში შეყვანა (ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა).
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2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,
ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის მითითებით)

1 2 3 4

1

“SeaDataCloud“ – პან
ევროპული

ინფრასტრუქტურის
სამომავლო განვითარება

ოკეანოგრაფიულ მონაცემთა
მართვისათვის“ გრანტი #

730960 ევროგაერთიანება,
“HORIZON 2020”

2016-2020

ხელმძღვანელი-კახაბერ ბილაშვილი,
შემსრულებლები: ვაჟა ტრაპაიძე,
თორნიკე რაზმაძე, ზურაბ
სავანელი.

2.

EMODnet Data Ingestion,
EASME/EMFF/2015/1.3.1.3/SI
2.727770,
https://www.emodnet-
ingestion.eu/

2016-2019

ხელმძღვანელი-კახაბერ ბილაშვილი,
შემსრულებლები: ვაჟა ტრაპაიძე

ირაკლი პაპაშვილი, თორნიკე
რაზმაძე, ზურაბ სავანელი, ვახტანგ
გვახარია, ნინო მაჩიტაძე, ნინო
გელაშვილი

3.

EMODnet -3,
EASME/EMFF/2016/1.3.1.2/lot

4 N° SI2.749773,
http://www.emodnet.eu/

2016-2019

ხელმძღვანელი-კახაბერ ბილაშვილი,
შემსრულებლები: ვახტანგ გვახარია,
ნინო მაჩიტაძე, ნინო გელაშვილი,
ვაჟა ტრაპაიძე. თორნიკე რაზმაძე

4
,,შავი ზღვის სანაპირო ზოლში

საზღვაო ნარჩენების შემცირების
ინოვაციური მეთოდები და

2018-2020
ხელმძღვანელი-კახაბერ ბილაშვილი,

შემსრულებელი ინესა კუზანოვა
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ტექნოლოგიები” RedMarLitter,
BSB-552, (JOP BSB 2014-2020)

1. SeaDataCloud” დაიწყო 2016 წლის 1 ნოემბრიდან, იგი წარმოადგენს თსუ-ში 2006-2015 წწ-ში
წარმატებით დასრულებული საერთაშორისო პროექტების SeaDataNet 1 -ს და SeaDataNet 2-
ის მესამე ფაზას. „SeaDataCloud”-ში მონაწილოებს 55 პარტნიორი. კონსორციუმის
ხელმძღვანელია საფრანგეთის ზღვების ექსპლოატაციის ინსტიტუტი (IFREMER). პროექტი
დაფინასებულია ევროკომისიის “HORIZON 2020” პროგრამის ფარგლებში, როგორც
ინტეგრირებული კვლევის ინფრასტრუქტურულ ინიციატივა, რომელიც უზრუნველყოფს
ოკეანოგრაფიულ მონაცემთა მენეჯმენტის სისტემის კიდევ უფრო განვითარებას,
ადაპტირებულს, როგორც ფრაგმენტარული დაკვირვებების ბაზების გამოყენებაზე, ასევე
მომხმარებლის იმ მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე, რომელიც ეხება მონაცემთა შესახებ
ინფორმაციას (მეტადატა), საბოლოო პროდუქტს და ინტეგრირებულ
მომსახურეობას.OOუკანასკნელ დრომდე, საზღვაო მონაცემები, რომელთაც ასეულობით
ორგანიზაცია მოიპოვებს, ძნელად მისაღწევი რჩება. შექმნილი მდგომარეობა მოითხოვს
ოკეანოგრაფიული ინფორმაციის დამუშავების სტანდარტების გაუმჯობესებას,
კომუნიკაციის ერთიანი სისტემის შექმნას და დახვეწას. ევროგართიანების მიერ მიღებული
საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივაში მოცემული ეკოსისტემური მიდგომის
საფუძველი სწორედ ოკეანოგრაფიული მონაცემებია. აღნიშნული დირექტივა, ასევე,
წარმოადგენს საქართველოს, როგორც ევროგაერთიანების ასოცირებული წევრის საზღვაო
პოლიტიკის, სახელმძღვანელო დოკუმენტს. პროექტი მოწოდებულია განახორციელოს
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ვირტუალური და ფიზიკური ინფრასტრუქტურული
რესურსების კონსოლიდაცია ოკეანოგრაფიული მონაცემების მართვის საქმეში (მაგ.
დაცულობა, ხელმისაწვდომობა და ა.შ.).

2. პროექტის მიმდინარეობის წლებია 2016-2019. პროექტის ძირითადი მიზნებია ევროპული
საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის და ლურჯი ეკონომიკის საზღვაო
კომპონენტის შესაბამისად ზღვის წყლების, სედიმენტებისა და ბიოტას მონიტორინგი;
ახალი საზღვაო მონაცემების მოძიება და მათ მფლობელებთან სათანადო
მარკეტინგული და მეთოდური სამუშაოს ჩატარება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
ხელშეწყობის მიზნით. მიმდინარე შეიქმნა პოტენციურ სტეიქჰოლდერების ნუსხა და
შემუშავდა სპეციალური ინტერფეისი, რომლის საშუალებით ოკეანოგრაფიული
მონაცემების მფლობელი შეძლებს თავად შეიყვანოს მონაცემები ევროპულ ბაზებში მათი
შემდგომი განკარგვის საკუთარი პირობების მითითებით.

3. საზღვაო დაკვირვებათა და მონაცემთა ევროპული ქსელი (EMODnet) შეიქმნა
ევროგაერთიანების ინტეგრირებული საზღვაო პოლიტიკის მხარდასაჭერად. იგი ,
პერიოდულად, მონაწილეობს ევროგართიანების მიერ გამოცხადებული ტენდერებში,
რომელიც ეხება ზღვის გარემოსადმი მიძღვნილ საკითხებს. კერძოდ, ზემოთ მითითებული
პროექტი წარმოადგენს საერთაშორისო სამეცნიერო კონსორციუმის მიერ ტენდერში
მოგებულ ლოტს, რომელიც ზღვის ქიმიას ეხება. პროექტის მიზნები ემთხვევა პროექტ
„სიდატაქლაუდ“-ის ( იხ. ზემოთ - „SeaDataCloud“) მიზნებს და ინტეგრირებულია მის
ძირითად ამოცანებთან, რომელიც მდგომარეობს საქართველოში არსებული საზღვაო
ქიმიური მონაცების მოძიება, მიღებული სტანდარტების შესაბამისად ფორმატიზება და
ევროპულ ბაზებში განთავსება. საქართველოდან, კონსორციუმში მონაწილეობას იღებს,
ასევე, გარემოს ეროვნული სააგენტო.
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4. შავი ზღვის ერთობლივი საოპერაციო პროგრამის “შავი ზღვის აუზი 2014-2020”-ის
საგრანტო პროექტი „შავი ზღვის სანაპირო ზოლში საზღვაო ნარჩენების
შემცირების ინოვაციური მეთოდები და ტექნოლოგიები” ფარგლებში
გათვალისწინებულია /შემდეგი სამუშაოების შესრულება: მყარ ნარჩენებზე და
ჩამდინარე წყლებზე არსებული ინფორმაციის შეგროვება შავი ზღვის რეგიონებში;
შავი ზღვის არსებული მდგომარეობის შესწავლა სამიზნე ტერიტორიაზე და მყარი
ნარჩენებით მის დაბინძურებაზე; სამიზნე  ტერიტორიების ნარჩენების
მონიტორინგი; საინფორმაციო სისტემის (მონაცემთა ბაზის)  გამოყენება
ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების შესაფასებლად; ასევე წყლის ნაკადის და ნარჩენების
გავრცელების მოდელის შემუშავება და  საერთაშორისო სამეცნიერო კონსორციუმის
ფარგლებში ნარჩენების (მარინლიტერის) შემცირების ღონისძიებების შემუშავება

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის მითითებით)

1 2 3 4

1
EMBLAS 2, გრანტი #88560,

EU-UNDP
2015-2018

ხელმძღვანელი- კახაბერ ბილაშვილი
შემსრულებლები: ვაჟა ტრაპაიძე

თორნიკე რაზმაძე, ვახტანგ
გვახარია, ნინო მაჩიტაძე, ზურაბ

სავანელი
1. პროექტის EMBLAS II (მეორე ფაზის) მიზანი იყო მონაწილე ქვეყნების ლაბორატორიებში

დანერგილი ზღვის გარემოს კვლევის მეთოდიკების გაცნობა, მათი ჰარმონიზება და
მისადაგება ევროპის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის მოთხოვნების მიმართ.
მეთოდური სამუშაოების ჩატარების შემდეგ დაიგეგმა და განხორციელდა საზღვაო
საერთაშორისო ექსპედიცია.
პროექტში მონაწილე სამი ქვეყნის (საქართველო, უკრაინა, რუსეთი) სპეციალისტებმა
გაიარეს სასწავლო კურსები ევროპის წამყვანი სამეცნიერო ცენტრების სპეციალისტების
ხელმძღვანელობით. სასწავლო კურსში შედიოდა ქიმიური დამაბინძურებლების, მყარი
ნარჩენების და ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის მეთოდების გაცნობა.
საერთაშორისო საზღვაო ექსპედიცია ჩატარდა 2016 წლის მაისში. კრუიზისათვის შეირჩა

სამეცნიერო კვლევითი გემი „Mare Nigrum”, რომელიც ეკუთვნის რუმინეთის ზღვის
გეოლოგიისა და გეოეკოლოგიის ეროვნულ ინსტიტუტს (Romanian National Research and
Development Institute for Marine Geology and Geoecology – GeoEcoMar). საქართველოსა და
უკრაინის აკვატორიაში, ასევე ღია ზღვაში, ჩატარდა სრულმასშტაბიანი კომპლექსური
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კვლევები ზღვის გეოლოგიაში, ქიმიაში, ბიოლოგიაში. აღებული იყო ზღვის წყლის,
ფსკერული ნალექების და ცოცხალი ორგანიზმების ნიმუშები. ექსპედიციაში
მონაწილეობდნენ განყოფილების თანამშრომლები ნინო მაჩიტაძე და ნინო გელაშვილი. მათ
მიერ ჩატარდა ფსკერული ნალექების სინჯების აღება, კონსერვირება და ლაბორატორიაში
ტრანსპორტირება. ექსპედიციის დროს განხორციელდა დაკვირვება ზღვის მყარ ნარჩენებზე.
მათი აღრიცხვა და კატეგორიზება განხორციელდა პლანშეტური კომპიუტერის
გამოყენებით, სპეციალური პროგრამის საშუალებით. აღრიცხული მონაცემები
პლანშეტური კომპიუტერიდანვე იგზავნებოდა ევროპის საზღვაო მონაცემთა ბაზაში
(RIMMEL). ზღვის გარემოში მყარი ნარჩენების მონიტორინგი საქართველოს აკვატორიაში
ჩატარდა პირველად. მონიტორინგს წინ უძღოდა სპაციალური სასწავლო კურსი.
მონიტორინგის მეთოდიკის ათვისების და დანერგვის მიზნით ჩვენს მიერ ქართულ ენაზე
ითარგმნა სახელმძღვანელო „Guidance on Monitoring of Marine Litter in European Seas” (2013),
რომელიც განკუთვნილია მყარი ნარჩენების მონიტორინგისათვის პლაჟებზე, მდინარისა და
ზღვის ზედაპირზედა ცოცხალ ორგანიზმებში. ნარჩენების კატეგორიზების გაადვილების
მიზნით შედგა ფერადი ფოტოსახელმძღვანელო. ექსპედიციის დასრულების შემდეგ
ჩატარდა ლაბორატორიაში ტრანსპორტირებული მასალის კვლევა. ჩვენს ლაბორატორიაში
განისაზრვრა ლითონების, ქლორორგანული პესტიციდების და ნავთობის
ნახშირწყალბადების შემცველობა ფსკერულ ნალექებში. ლაბორატორიამ მონაწილეობა
მიიღო ლაბორატორიათაშორისი შედარების გამოცდებში, პროექტში მონაწილე 5
ლაბორატორიასთან ერთად. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა უნიკალური კვლევები
ორგანულ დამაბინძრებლებზე. ნიმუშები გადაეგზავნა ევროპის ერთერთ წამყვან
ლაბორატორიას. კვლევებმა ზღვის გარემოს სხვადასხვა ობიექტებში გამოავლინა
სხვადასხვა ტიპის მედიკამენტების, სტიმულატორების, დამატკბობლების (შაქრის
შემცვლელების), პოლიარომატული ნახშირწყალბადების, მეტალ-ორგანული ნაერთების,
ინდუსტრიული ქიმიკატების შემცველობა, გამოვლინდა ზღვის გარემოში მათი მოხვედრის
გზები, გამიყო ნივთიერებების ჯგუფები, რომელთა არსებობა დამახასიათებელია
კონკრეტული აკვატორიისათვის (მდინარეების შესართავების ზონები, პორტების
აკვატორიები). ამგვარი ღრმა კვლევები შავ ზღვაში პრაქტიკულად ჩატარდა პირველად და
ძალინ დიდი მნიშვნელობა მიენიჭა. მიღებული შედეგები გაფორმდა საბოლოო სამეცნიერო
ანგარიშის სახით, რომლის ელექტრონული ვერსია (ინგლისურ და უკრაინულ ენებზე)
განთავსებულია EMBLAS Project-ის ვებ-გვერდზე http://emblasproject.org; ამავე ვებ-გვერდზე
განთავსებულია ექსპედიციის შედეგების მოკლე ანგარიში ინგლისურ და უკრაინულ
ენებზე. პროექტის ფარგლებში შემუშავდა სახალისო მობილური აპლიკაცია -თამაში
მოზარდებისათვის “Black Sea SaveBook”. იგი დაეხმარება მათ ზღვის გარემოს უკეთ
შეცნობაში, ეკოლოგიური პრობლემების გააზრებაში. პროგრამა შექმნილია, როგორც
აპლიკაცია პლანშეტური კომპიუტერებისა და მობილური ტელეფონებისათვის. ჩვენმა
ჯგუფმა მოამზადა აღნიშნული აპლიკაციის ქართული ვერსია (განახლებულია 2018 წლის
მაისის თვეში). ამჟამად აღნიშნული აპლიკაცია მისაწვდომია EMBLAS Project-ის ვებ-
გვერდზე http://emblasproject.org/archives/2112
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსათა
ური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1. N. Lekishvili,
Rus. Gigauri,

Kh. Barbakadze,
D. Nikolaishvili,

V.Trapaidze

“Secondary resources

of Georgia for creation
of antimicrobial
compounds and

composites”
International simpozium

“BIOACTIVE
COMPOUNDS,

ANTIMICROBIAL
AND BIOMEDICAL

PRODUCTS &
MATERIALS FOR
PROTECTION OF

HUMAN AND
ENVIRONMENT”,

Book of Abstracts ISBN:
978-9941-13-699-3

თბილისის
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

(ელექტრონული
ვერსია).

pp-77-78, 2018

კავკასიის სამხრეთი რეგიონი (საქართველო) მდიდარია მნიშვნელოვანი ბუნებრივი
რესურსებით, როგორიცაა ბარიტი, ცეოლითები, ბაზალტი, ნავთობი, მანგანუმი, სპილენძი,
ვერცხლისწყალი, დარიშხანი, ოქრო, სამედიცინო მინერალური წყლები და წყალბადის სულფიდის
რეზერვები შავ ზღვაში. მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია დარიშხანს.
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დარიშხანის საწარმოები განლაგებულია კავკასიის უზარმაზარი მთათა სისტემის სამხრეთ
ფერდობებზე. მათი ფორმირება დაკავშირებულია ნეოგენ-მაგმატურ პროცესთან. დარიშხანის
ნარჩენები ძირითადად წარმოდგენილია რაჭასა (ლუხუმი) და ქვემო სვანეთში (საქართველო).
საბადოთა ნარჩენების დამუშავება წარმოადგენს 38.9 ათას ტონას. აგრეთვე, პერსპექტიულად
მიიჩნევა ასევე საკაურასა და კოდისძირის (საქართველო) დარიშხანის ნარჩენები.

რაჭის (საქართველო) რეალგარ (As4S4)-აურიპიგმენტის(As4S6) მადნეული უნიკალურია მთელ
მსოფლიოში. დომინანტის შემცველობა აღნიშნულ მადნეულში განსაკუთრებით მაღალია და
აღწევს საშუალოდ 12%-ს. ამის გარდა, ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული მადნეული არ
შეიცავს მინარევიან ელემენტებს, და არა მარტო ძალზე სუფთა დარიშხანისა და დარიშხანის (III)
ოქსიდის, არამედ ასევე გარდაქმნის სხვა პროდუქტების გამოყოფის საუკეთესო საშუალებას
იძლევა. დარიშხანისა და ზოგიერთი მისი ნაერთის რაჭის რეალგარ-აურიპიგმენტის
მადნეულიდან გამოსაყოფად, პირველ რიგში, კონცენტრატს წვავენ სპეციალურ ღუმელში,
რომელიც არ გამორიცხავს გოგირდის დიოქსიდისა და დარიშხანის ნაერთებით გარემოს
დაბინძურებას - აეროზოლის 2-3% თეთრ დარიშხანზე მოდის.

დარიშხანი აგრეთვე თითქმის ყველა ფერადი და ძვირფასი მეტალების ბუნებრივი თანამდე
ელემენტია. აღნიშნული ელემენტების პირომეტალურგიული დამუშავების შემდეგ, რომელიც
მათი ინდივიდუალურ მდგომარეობაში აღდგენის ერთ-ერთი შეუცვლელი პირობაა, იგი გამოდის
ტექნოლოგიური სქემიდან თეთრი დარიშხანის სახით და წარმოადგენს სამრეწველო ნარჩენებს.
ხშირად მათში დარიშხანის შემცველობა მერყეობს 8-60%-ის ფარგლებში. ამასთანავე, ისინი
შეიცავენ კომერციულად მნიშვნელოვანი რაოდენობის ძვირფას მეტალებს. გარემოს
დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად, ნარჩენები იმარხება სპეციალურ სამარხებში, რაც
დაკავშირებულია უდიდეს მატერიალურ და ფინანსურ დანახარჯებთან.

ჩვენს მიერ გამოყენებული იქნა საქართველოს მნიშვნელოვანი რეზერვები მეორადი
რესურსებიდან (დარიშხან-პირიტი და რეალგარ-აურიპიგმენტი) დარიშხანის სხვადასხვა ფორმით
გამოსაყოფისა და მათ ბაზაზე შედარებით იაფი და მნიშვნელოვანი ანტიმიკრობული ნაერთების
და სპეციფიკური თვისებების არაორგანულ-ორგანული ანტიმიკრობული მულტიფუნქციური
მასალების წარმოების მიზნით. შემუშავებულ იქნა მათი მიღების ლაბორატორიული
ტექნოლოგიები.

აღნიშნული მიღწევები ზოგავენ არა მარტო დამატებით ტექნიკურ-ეკონომიკურ რეზერვებს
ნებისმიერი განვითარებადი ქვეყნისთვის, არამედ ხელს უწყობს ასევე რიგი ეკოლოგიური
პრობლემების გადაჭრას.

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით
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№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 R. Diakonidze,
K. Bilashvili,
V. Trapaidze,
I. Baramidze,

T. Supatashvili,
B. Diakonidze,
N. Machitadze,
N. Gelashvili
V. Gvakharia

Black Sea monitoring to
evaluate the ecological
state of the sea water in
the Georgian coastal
area
ISSN 0006-6729;
IMDIS 2018
International
Conference on Marine
Data and Information
Systems. 5-7 November,
2018

Copyright 2018 by OGS.
Istituto Nazionale di
Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale.
Trieste Italy

pp. 312-313
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Barcelona, Spain. Book
of abstracts

1. შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ზონა წარმოადგენს ერთერთ ყველაზე მოწყვლად
ეკოსისტემას თანამედროვე ეკოლოგიური ცვლილებების თვალსაზრისით. მასზე გავლენას
ახდენს როგორც ბუნებრივი, ასევე ანთროპოგენული დატვირთვები. წყლის ხარისხი არის
შავი ზღვისათვის ყველაზე სერიოზული ეკოლოგიური პრობლემა. ანთროპოგენული
დატვირთვების გავლენით მატულობს ზედაპირულ წყლებში მავნე ნივთიერებების
კონცენტრაციის ზრდის რისკი, რასაც შეუძლია მომავალში შეცვალოს ბუნებრივი ფონი.
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნები მიზნად
ისახავს ზღვის გარემოს ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მახასიათებლების მუდმივ
გაუმჯობესებას, ზღვის გარემოს კვლევებისა და მონიტორინგის მეთოდოლოგიის
შემუშავებას ეკოსისტემური მიდგომების საფუძველზე. აღნიშნული მოთხოვნების
რეალიზების გზები მოცემულია ევროსაბჭოს დირექტივებში (WaterFrameworkDireqtive –
WFD დაMarineStrategiesFrameworkDirective - MSFD). საქართველოში მოქმედი ევროსაბჭოს
მიერ დაფინანსებული პროგრამები (SeaDataCloud, EMODNetDataIngestion, EMBLASII))
შესაძლებელს ხდის ოკეანოგრაფიულ მინაცემთა მიღებას და შემდგომ შესაბამისად
ფორმატირების შემდეგ მონაცემთა ევროპულ ბაზებში მათ განთავსებას. საქართველოში
მოქმედებს ზღვის გარემოს მონიტორინგის სისტემა შერჩეულ 5 სადგურზე, ასევე ტარდება
ზღვაში შემავალი მდინარეების მონიტორინგი. კვლევა ტარდება 30 ინდიკატორზე. წყლის
ხარისხის შეფასება ხდება როგორც საქართველოს, ასევე ევროპულ ნორმატიულ ბაზაზე
დაყრდნობით.

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 N. Machitadze,
N. Gelashvili,
V. Gvakharia,
K. Bilashvili,
V.Trapaidze,

N. Gaprindashvili,
A. Maghlakelidze

Monitoring of Beach,
Marine and Riverine
Floating Litter within
Georgian Black
SeaCoastal Area.

ISSN 1311-5065

Journal of
Enviromental

Protection and
Ecology, book 2,

Vol 19,

Permanent office of
BENA
P.O. Box 141, 57400
Sindos, Thessaloniki
, Greece

pp.583-591

2 R. Diakonidze,
I. Baramidze,
K. Bilahvili,

V. Trapaidze,
T. Supatashvili,
B. Diakonidze

“The General
Assessment of Black

Sea Ecological
Problems and

Recommendations of
Eliminate Them”
ISSN 2313-4410,

American
Scientific
Research

Journal for
Engineering,

Technology, and
Sciences

(ASRJETS)
vol 45, #1,

USA pp.226-233,
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3 Maia Meladze,
Giorgi Meladze,
Vazha Trapaidze,
Giorgi Meladze

“Evaluation of the
Agro-Ecological
Potential of Racha-
Lechkhumi-Kvemo
Svaneti Region
(Georgia) and Zoninig of
Crops DOI
10.5593/sgem2018/

SGEM 2018, Vol
18, Issue 5.1,
Ecology and
Environmental
Protection

Bulgaria,
http://www.sgem.org

pp-361--367,

4 Rus. Gigauri
L. Sakhvadze,

Kh. Barbakadze
N. Lekishvili,

M.Samcharadze,
D. Nikolaishvili,

V.Trapaidze

STRATEGICAL
COMPOUNDS AND
PRODUCTS BASED
ON POOR ORES
AND TAILINGS OF
MANAGANEZE
WASTE - ISSN: 2328-
2827,

International
Journal of

Applied
Chemical
Sciences
Research

Vol. 6, No. 1,
March

http://ijacsr.com/
Current%20Issue

s.php

pp.1-5

1. საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივა ევროკავშირის ქვეყნებისაგან მოითხოვს
ღონისძიებების პროგრამების შემუშავებას ევროპის ზღვის გარემოს კარგი ეკოლოგიური
სტატუსის უზრუნველყოფის მიზნით. ამ პროცესის მთავარ ნაბიჯს წარმოადგენს
მონიტორინგის პროგრამების შემუშავება. აღნიშნული მოთხოვნების განხორციელების
მიზნით, და დირექტივისდესკრიპტორ 10-ის შესაბამისად, დაიგეგმა და ჩატარდა მყარი
ნარჩენების მონიტორინგი საქართველოს სანაპირო ზონის პლაჟებზე, მდინარეებზე და
ზღვის ზედაპირზე. მონიტორინგი განხორციელდა ევროსაბჭოს მიერ დაფინანსებული
პროექტის «EMBLAS I/II“ -ის ფარგლებში 2015 – 2017 წლებში. ამ მიზნით შეირჩა საცდელი
პლაჟები, მოინიშნა 4 მდინარე მოტივტივე ნარჩენების მონიტორინგის მიზნით,
საერთაშორისო საზღვაო ექსპედიციის მიმდინარეობისას ჩატარდა ზღვის ზედაპირზე
მოტივტივე ნარჩენების მონიტორინგი. მოტივტივე ნარჩენების რეგისტრირება და
კატეგორიზება ჩატარდა სპეციალური პროგრამის გამოყენებით, რომელიც
უზრუნველყოფდა მიღებული შედეგების გადაგზავნას ევროპულ მონაცემთა ბაზაში -
RIMMEL. მიღებული შედეგების საფუძველზე დადგინდა პლაჟებზე არსებული
ნარჩენების კატეგორიები, მათი რაოდენობა და სავარაუდო წყაროები.

2. საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში, შავი ზღვისპირეთის საზღვრების ცვლილებაში
განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს უკანასკნელ გვიანმეოთხეულ პერიოდს, რომელიც
120-140 ათასი წლის წინ დაიწყო და მოიცავს უკანასკნელ სრულ და შემდგომ არასრულ
ციკლს - პლეისტოცენს. მისი და საწყისი ემთხვევა შავი ზღვის ნალექების კარაგანული
წყების ქვედა ფენების დალექვას და მოიცავს უკანასკნელი გამყინვარების ეპოქას.
კარაგანის ეპოქაში კარაგანის ზღვის (დღევანდელი შავი ზღვა) დონე რამდენიმე ათეული
მეტრით აღემატებოდა დღევანდელს და თავისუფლად უკავშირდებოდა ხმელთაშუა
ზღვას. დაახლოებით 9-10 ათასი წლის წინ ხმელთაშუა ზღვის წყალი ოკეანის დონის
მატების გამო შემოიჭრა ახალევკსინის აუზებში, რამაც გამოიწვია შავი ზღვის დონის
მომატება, რომელიც გაგრძელდა 3-4 ათასი წელი და დამთავრდა დაახლოებით 6 000
წლის წინ, როცა მიაღწია მაქსიმალურ დონეს (3-4 მ-ით მეტი ვიდრე დღეს). დაახლოებით
6000 წლის წინ შავი ზღვის საზღვრებმა მიიღო დღევანდელი საზღვრების ფორმა.
ზოგიერთი მეცნიერული შრომის [ანალიზი საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ
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საქართველოს შავი ზღვისპირეთის საზღვრების, განსაკუთრებით კოლხეთის დაბლობის
ცვლილებები გამოწვეული იყო, ძირითადად, შავი ზღვის ჰიფსომეტრული
მაჩვენებლების ცვლილებებით. კოლხეთის დაბლობის რელიეფის ზედაპირის
დადაბლება მიმდინარეობდა ტექტონიკური დაძირვით - შავი ზღვის რეგრესია, ხოლო
ამაღლება - მდინარეთა აკუმულაციური მოქმედების შედეგად - შავი ზღვის ტრანსგრესია.

3. რაჭა-ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთის რეგიონის აგროკლიმატური პოტენციალის შეფასება
საშუალებას იძლევა ეფექტურად იქნას გამოყენებული ამინდისა და კლიმატის
პირობები, რაც უზრუნველყოფს აგროკულტურების ნორმალურ ზრდა-განვითარებასა
და მაღალი მოსავლის ფორმირებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დამუშავებული და
გაანალიზებულია მოცემული რეგიონის მრავალწლიანი (60 წლიანი)
მეტეოროლოგიური დაკვირვებათა მონაცემები, რომელთა საფუძველზეც
გამოთვლილია და შეფასებულია ძირითადი აგროკლიმატური მაჩვენებლები (აქტიურ
ტემპერატურათა ჯამები (>10°C), ატმოსფერული ნალექები (მმ), ჰაერის შეფარდებითი
ტენიანობა (%), ჰაერის ტენიანობის დეფიციტი (მბ), უყინვო პერიოდის ხანგრძლივობა
(დღე), ჰიდროთერმული კოეფიციენტი (ჰთკ)). აღნიშნული მახასიათებლები
ხელსაყრელია აგროკულტურების (მარცვლეულის, ბოსტნეულის, ვაზის და სხვ.)
ზრდა-განვითარებისათვის, განსაკუთრებით ზღ.დონიდან 400-800მ სიმაღლემდე.
მოცემული სიმაღლის ზევით აგროკულტურების გავრცელება იზღუდება, თუმცა
კარგად ვითარდება საშემოდგომო და საგაზაფხული ხორბალი, ქერი, შვრია.
სავეგეტაციო პერიოდში ჰაერის ტემპერატურის 10°C-ის ზევით გადასვლის თარიღის
დადგენისათვის შედგენილია რეგრესიის განტოლება. განხილულია სოფლის
მეურნეობისათვის საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენები (წაყინვები, სეტყვა, გვალვა,
ძლიერი ქარები) და დადგენილია მათი განაწილება ზღ. დონიდან სიმაღლეების
მიხედვით. ასევე, განსაზღვრულია აღნიშნული მოვლენების სეზონურობა და
ინტენსივობა. შედგენილია რეგრესიის განტოლება, რომლის მიხედვით განისაზღვრება
მოსალოდნელი წაყინვების (ბოლო და პირველი წაყინვების) დადგომის თარიღები.
ვერტიკალური ზონალობის მიხედვით, აქტიურ ტემპერატურათა ჯამების
გათვალისწინებით, გამოყოფილია 4 აგროეკოლოგიური ზონა შესაბამისი
პერსპექტიული აგროკულტურების გავრცელების მითითებით.

4. სტატიაში აღწერილია ღარიბი მადნებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან მანგანუმის
აღდგენის პროცესის ხანგრძლივობის შემცირებისა და გაიაფების მიზნით გამოყენებული
ავტოტროფული თიობაქტერიის – Thiobacillus ferrooxidans მოქმედებით ჭიათურის
მანგანუმის მადნის ღარიბი საბადოდან და კუდებიდან სუფთა მანგანუმის მიღების
ლაბორატორიული ტექნოლოგია და მის ბაზაზე სტრატეგიული ნაერთების მიღების
შესაძლებლობა. პროცესი კომბინირებულია. Thiobacillus ferrooxidans ჟანგავს პირიტის
FeSO4 + H2SO4-ის წარმოქმნით (pH – 2,5). აქვე წარმოიქმნება ბაქტერიების მეტაბოლიზმის
პროდუქტი – მჟაუნმჟავა. წარმოქმნილი პროდუქტები ითვლებიან მანგანუმის
დიოქსიდის ძლიერ აღმდგენლებად, ხოლო გოგირდმჟავა მანგანუმის კარბონატების
გამხსნელად. პროცესის მოქმედი გარემო პირობების გავლენის შესწავლით დადგენილია,
რომ ის ეფექტურად მიმდინარეობს ჰაერის უხვი ნაკადის მიწოდების პირობებში; მადნის
სიმსხო 0,15მმ; pH – 2,5; მყარ ფაზა/თხევადი ფაზა = 1:5, კულტურის ტიტრი 108-109
უჯრ/მლ. ბაქტერიების ზრდისა და მისი ჟანგვითი ფუნქციის ინტენსიფიკაციის ერთ-
ერთი ძირითადი ფაქტორია ბაქტერიული მდგრადობა ხსნარში გოგირდმჟავასა და მძიმე
მეტალის კონცენტრაციის მიმართ.

5. დადგენილია, რომ შტამი 348, 341 - Thiobacillus ferrooxidans ადვილად ეგუება ხსნარში
20-25 გ/ლ H2SO4. ხოლო მათი ფიზიოლოგიური თვისებების შესწავლის პროცესში
დადგინდა, რომ ისინი კულტურალურ ხსნარში გამოყოფენ მჟაუნმჟავას, რასაც დიდი
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მნიშვნელობა ენიჭება Mn(IV) აღსადგენად. რეაქციის პროდუქტებია მანგანუმის
სულფატი (დისოცირებულ მდგომარეობაში) და რკინის(II) ჰიდრატი, რომელიც ნალექშია
(აღნიშნულ pH-ზე). მიღებული ნალექის გაფილტვრის შედეგად ხსნარში რჩება
ორვალენტიანი მანგანუმის სულფატი, რომლის ელექტროლიზით მიიღება მეტალური
მანგანუმი. მიღებულია კოორდინაციული ნაერთები სპეციფიკური თვისებებით.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 გ. გრიგოლია,

ვ. ტრაპაიძე,
გ. ბრეგვაძე

მდინარე მტკვარზე (მინაძე)
მინიმალური დონეებისა და
ხარჯების ცვალებადობის
დინამიკა

ჰიდრომეტეოროლოგიისა და
ეკოლოგიის  აქტუალური

საკითხები, სტუ ტექნიკური
უნივერსიტეტის სამეცნიერო

კონფერენცია, თბილისი,
მაისი, 2018

2 დ. კერესელიძე,
ვ. ტრაპაიძე,
გ. ბრეგვაძე

წყლისმიერი
ეროზიული პროცესების
მოდელირება

მეექვსე საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში, 12-15/02/2018

http://conference.ens-
2018.tsu.ge/

3 კ. ბილაშვილი,
ვ. მელიქიძე,
ვ. ტრაპაიძე,

გ. მელაძე

„ლურჯი ზრდა“ - საზღვაო
რესურსების მდგრადი

გამოყენება ეკონომიკური
განვითარებისათვის

(გამოწვევები
საქართველოსთვის)

მეექვსე საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში, 12-15/02/2018

http://conference.ens-
2018.tsu.ge/

4 ვ. ტრაპაიძე,
დ.კერესელიძე,
კ. ბილაშვილი,

გ.ბრეგვაძე,
ი. მეგრელიძე

საქართველოს მდინარეებზე
გარემოსდაცვითი ხარჯის

გაანგარიშების ტენდენციები.

მეექვსე საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში, 12-15/02/2018

http://conference.ens-
2018.tsu.ge/

5 გ.ბრეგვაძე,
ვ. ტრაპაიძე,

წყლის ნაკადის სიჩქარის
შეფასების ზოგადი ასპექტები

მაქსიმალური ხარჯების
დროს საქართველოს

მდინარეებზე

მეექვსე საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში, 12-15/02/2018

http://conference.ens-
2018.tsu.ge/
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6 ნ. ლეკიშვილი,
რუს. გიგაური,

ხ. ბარბაქაძე, დ.
ნიკოლაიშვილი,

ვ. ტრაპაიძე.

საქართველოს მეორადი
რესურსები ანტიმიკრობული

ნაერთებისა და
კომპოზიტების შესაქმნელად.

საერთაშორისო სიმპოზიუმი
„ბიოაქტიური ნაერთები,

ანტიმიკრობული და
ბიოსამედიცინო მასალები

ადამიანის და გარემოს
დასაცავად.“ მაისი, 4-5, 2018,

თბილისი

1. მოყვანილია ორი მაგალითი მდინარე ტისაზე და მდინარე მტკვარზე მინიმალური
დონეების ცვალებადობის შესახებ, სადაც დაკვირევბული მონაცემები არაერთგვაროვანია
ერთგვაროვნება მდინარე მტკვარზე როგორც ჩანს დარღვეულია მაქსიმალური ხარჯის (1110
მ3/წმ) გავლის გამო, რამაც გამოიწვია კალაპოტის დეფორმაცია, ამიტომ ტრენდის
შეფასებისას (მინიმალური დონეების შემთხვევაში) აუცილებელია პროცესის ექსტრემალურ
შემთხვევათა და მათი შედეგების დეტალური ანალიზი. განსახილველი რიგის
ერთგვაროვნების შეფასებით და მათი დარღვევის მიზეზების გამოვლენით.

2. ეროზიული პროცესების მოდელირების ძირითად ამოცანას წარმოადგენს
მათი მიმდინარეობის ინტენსივობის კავშირის დადგენა პროცესების განმსაზღვრელ
ფაქტორთა მახასიათებლებთან. მიუხედავად იმისა რომ, წყლისმიერი ეროზიული
პროცესების კვლევასა და პროგნოზირებაში საკმაოდ ბევრია გაკეთებული მაინც არ
შეიძლება ჩაითვალოს საკითხი გადაწყვეტილად სასურველ დონეზე. ეროზიული პროცესის
სრული და ზუსტი ასახვისათვის შემოთავაზებულია ეროზიის ინტენსივობის
ენერგეტიკული მოდელი. ამ მოდელის რეალიზაციისათვის კი განხილულია ფერდობზე
წვიმის შედეგად წარმოქმნილი ცვალებადმასიანი წყლის ნაკადის მოძრაობის
ჰიდრავლიკური მოდელი. ამ მოდელებში შემავალი პარამეტრების: წვიმის შედეგად
გამოწვეული კონცენტრირებული წყლის ნაკადების რაოდენობის და გადადგილების
ტრასის, მიკროაუზის საზღვრების, ფერდობების კონტურების, წყლის ფილტრაციის,
ჩამოანდენის კოეფიციენტის, ქანობების, ნიადაგის ტიპის, მცენარეული საფარის და ა.შ.
სიზუსტეზე ბევრადაა დამოკიდებული მოდელის ეფექტურობა. ამგვარი მიდგომა კი
შესაძლებელს გახდის როგორც სხვადასხვა ფერდობებისთვის ერთი წვიმით გამოწვეული
ეროზიის ინტენსივობის, ასევე მთლიანი ფერდობებისათვის ეროზიის წლიური
ინტენსივობის რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებულ რეჟიმში განსაზღვრას და
პროგნოზს გრძელვადიანი პერიოდისათვის.

3. ეკონომიკის განვითარების ევროპული მოდელი წარმოადგენს ახალ გლობალურ ტრენდს
რომელიც, ლურჯი ეკონომიკის სახელით არის ცნობილი. აღნიშნული მოდელის საზღვაო
კომპონენტს შეადგენს ევროგაერთიანების სამოქმედო დღის წესრიგი სახელწოდებით
ლურჯი ზრდა (Blue Growth) რაც ითვალისწინებს საზღვაო რესურსების მდგრად
გამოყენებას ეკონომიკური განვითარებისათვის და მართვის ინოვაციური მეთოდების
საშუალებით ეკოლოგიური და კლიმატური ცვლილებების შედეგების შერბილებას.  2014
წელს ევროკომისიამ მიიღო ე.წ. მდგრადი ლურჯი განვითარების ანუ ზრდის დღის წესრიგი,
რომელიც განიხილავს და აფასებს საზღვაო ეკონომიკის პოტენციალს. იმავე წელს
ევროკომისიამ ჩაატარა შავი ზღვის ლურჯი განვითარების პოტენციალის სტრატეგიული
შეფასება. ლურჯი ზრდის პრიორიტებებია: საზღვაო ენერგეტიკა, აქვაკულტურა, საზღვაო
და სანაპირო ტურიზმი, ნარჩენების მართვა და მინერალური რესურსების ათვისება,
ბიოტექნოლოგია და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. შეიძლება ითქვას, რომ
ჩამოთვლილი პრიორიტეტები ემთხვევა საქართველოს ეკონიმიკური სტრატეგიის
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ვექტორებს. ლურჯი ეკონომიკის ქვაკუთხედია საზღვაო ცოდნაზე დაფუძვნებული კვლევა
რაც უზრუნველყოფს საზღვაო საქმიანობის მდგრად მართვას ეკოლოგიურ და ეკონომიკური
პრობლემატიკიდან გამომდინარე. თავის მხრივ, ეკოსისტემური მიდგომა, საფუძვლად
უდევს ევროპის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივას ( MSFD), რომელიც შეიქმნა
ზღვის გარემოს მდგომარეობის ე.წ. კარგი სტატუსის (Good Environmental Status – GES)
უზრუნველსაყოფად. საზღვაო სექტორის განვითარების ახალი ინიციატივები, შავი ზღვის
გარემოს თანამედროვე მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია და მიმდინარე სამეცნიერო
კვლევები მოწოდებულია მოწოდებულია ხელი შეუწყოს ასოცირებულის ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული ვალდებულებების იმპლიმენტაციას საქრთველოში.

4. საქართველოში მოქმედი მეთოდოლოგია საკმაოდ დეტალურ ინფორმაცის შეიცავენ ყველა
ჰიდროლოგიური მახასიათებლის, ასევე ნაკადის ჰიდროდინამიკური და
ჰიდრომორფოლოგიური მდგომარეობის განსაზღვრისა და გაანგარიშების სხვადასხვა
ვარიანტების შესახებ. თუმც კი არსად თუნდაც არაპირდაპირ არ არის მოცემული
გარემოსდაცვითი (ეკოლოგიური) ხარჯის განსაზღვრისა და გაანგარიშების ელემენტები და
ჰიდროლოგები არანაირად არ იზღუდებოდნენ წყალაღებით მდინარეთა კალაპოტებიდან.
XXI საუკუნის დასაწყისიდან კი ეკოლოგიური ხარჯის განსაზღვრა ჯერ ეპიზოდურად
შემდეგ კი სავალდებულო წესად იქცა. ვინაიდან საქართველოში არ არსებობს
ეკოლოგიური ხარჯის გაანგარშების მეთოდოლოგია, ამიტომ ამ რთული საკითხის
გადაწყვეტა ხდება მეტად მარტივი წესით რაც ერთ შემთხვევაში გულისხმობს საშუალო
მრვალწლიური ხარჯის 50%-იანი უზრუნველყოფის მინიმუმ 10%-ის დატოვებას მდინარის
კალაპოტში, ხოლო მეორე შემთხვევაში საშუალო თვიური ხარჯის 10%. საკმაოდ იშვიათად
მაგრამ პრაქტიკაში არის შემთხვევები როდესაც ეკოლოგიური ხარჯი გაანგარიშებულია
მინიმალური 10 დღიანი ხარჯის 90 ან 95 %-ის ტოლად. ჰიდროლოგიური რეჟიმიდან და
ჰესის სიმძლავრიდან გამომდინარე, ზოგიერთ შემთხვევებში ეკოლოგიურ ხარჯად
გამოყენებულია ზემოაღნიშნული პირველი ან მეორე მეთოდოლოგია, ოღონდ მიღებული
მნიშვნელობა 13% ან 15%-ის ტოლია. საქართველოში არსებული პრაქტიკა 10%-ის
ოდენობით, ზოგიერთ შემთხვევაში აღემატება სხვა ქვეყნებში გავრცელებულ პრაქტიკასა და
მეთოდოლოგიას. ნორმატივის არ არსებობა იწვევს უთანხმოებას დამპროექტებლებს,
დეველოპერებსა და სანებართვო სტრუქტურის წარმომადგენლებს შორის. ამასთან ყველა
მხარე მაქსიმალური სიფრთხილით ეკიდება აღნიშნულ საკითხს, რადგან სათანადო
მეთოდოლოგიის გარეშე რთულია დასკვნის წარმოდგენა.გარემოსდაცვითი ხარჯის
განსაზღვრა სხვადასხვა წყალმომხმარებლისათვის წარმოადგენს მეტად რთულ
პრობლემას, რომელიც განპირობებულია წყლის ჰაბიტატების შესახებ მონაცემების არ
არსებობით, ჰიდროლოგიური მონაცემების სიმცირით და წყლის რესურსებზე ბუნებრივი
და ანტროპოგენური ფაქტორების ზეგავლენით.

5. მდინარის ნაკადის მოძრაობის სიჩქარე ძალზე მრავალფეროვანია, რაც დამოკიდებულია
მდინარეთა ტიპებზე, კალაპოტის მოხაზულობაზე, კალაპოტის ფსკერისა და ნაპირების
მორფოლოგიასა და მქისეობაზე, ქარის სიძლიერესა და მიმართულებაზე, წყლის მოქცევასა
და უკუქცევაზე, ყინულოვნების რეჟიმზე, წყალმცენარეულობის გავრცელებაზე და სხვა
ფაქტორებზე.მდინარეებზე, რომლებიც ხასიათდებიან წყლის დინების დიდი
ტურბულენტობით და კალაპოტის ვერტიკალური დეფორმაციით, წყლის ხარჯის
განსაზღვრა ჩვეულებრივი ხერხებით ძალზე ძნელია, რადგან სიჩქარეების და სიღრმეების
ზუსტი გაზომვები შეუძლებელია. ამასთან ხიდებისა და ჰიდროტქნიკური ნაგებობების
პროექტირების დროს მნიშვნელოვანია მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშება. ხარჯების
დასადგენად აუცილებელია ჰიდრავლიკური გათვლების ჩატარება, როგორიცაა ნაკადის
სიჩქარე და მდინარის ნაკადის კვეთის მორფოლოგიური მახასიათებლები. კვეთის
მორფოლოგიური მახასიათებლების დადგენა შესაძლებელია ადგილის ტოპოგრაფიული
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გადაღებით, ხოლო ნაკადის საშუალო სიჩქარის განსაზღვრა ხდება შეზის ფორმულის
გამოყენებით, სადაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს შეზის კოეფიციენტი. ამ
კოეფიციენტის მნიშვნელობის გამოსათვლელად არსებობს მრავალი ემპირიული ფორმულა.
აქედან გამომდინარე, განხილული გვაქვს საქართველოს ზოგიერთ მდინარეზე აღნიშნული
ემპირიული ფორმულების გამოყენებით ნაკადის სიჩქარეები, მათი დადებითი და
უარყოფითი მხარეები და მოცემულია შესაბამისი რეკომენდაციები.

6. კავკასიის სამხრეთი რეგიონი (საქართველო) მდიდარია მნიშვნელოვანი ბუნებრივი
რესურსებით, როგორიცაა ბარიტი, ცეოლითები, ბაზალტი, ნავთობი, მანგანუმი, სპილენძი,
ვერცხლისწყალი, დარიშხანი, ოქრო, სამედიცინო მინერალური წყლები და წყალბადის
სულფიდის რეზერვები შავ ზღვაში. მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია
დარიშხანს.დარიშხანის საწარმოები განლაგებულია კავკასიის უზარმაზარი მთათა
სისტემის სამხრეთ ფერდობებზე. მათი ფორმირება დაკავშირებულია ნეოგენ-მაგმატურ
პროცესთან. დარიშხანის ნარჩენები ძირითადად წარმოდგენილია რაჭასა (ლუხუმი) და
ქვემო სვანეთში (საქართველო). საბადოთა ნარჩენების დამუშავება წარმოადგენს 38.9 ათას
ტონას. აგრეთვე, პერსპექტიულად მიიჩნევა ასევე საკაურასა და კოდისძირის (საქართველო)
დარიშხანის ნარჩენები.რაჭის (საქართველო) რეალგარ (As4S4)-აურიპიგმენტის(As4S6)
მადნეული უნიკალურია მთელ მსოფლიოში. დომინანტის შემცველობა აღნიშნულ
მადნეულში განსაკუთრებით მაღალია და აღწევს საშუალოდ 12%-ს. ამის გარდა, ძალზე
მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული მადნეული არ შეიცავს მინარევიან ელემენტებს, და არა
მარტო ძალზე სუფთა დარიშხანისა და დარიშხანის (III) ოქსიდის, არამედ ასევე გარდაქმნის
სხვა პროდუქტების გამოყოფის საუკეთესო საშუალებას იძლევა. დარიშხანისა და
ზოგიერთი მისი ნაერთის რაჭის რეალგარ-აურიპიგმენტის მადნეულიდან გამოსაყოფად,
პირველ რიგში, კონცენტრატს წვავენ სპეციალურ ღუმელში, რომელიც არ გამორიცხავს
გოგირდის დიოქსიდისა და დარიშხანის ნაერთებით გარემოს დაბინძურებას - აეროზოლის
2-3% თეთრ დარიშხანზე მოდის. დარიშხანი აგრეთვე თითქმის ყველა ფერადი და ძვირფასი
მეტალების ბუნებრივი თანამდე ელემენტია. აღნიშნული ელემენტების
პირომეტალურგიული დამუშავების შემდეგ, რომელიც მათი ინდივიდუალურ
მდგომარეობაში აღდგენის ერთ-ერთი შეუცვლელი პირობაა, იგი გამოდის ტექნოლოგიური
სქემიდან თეთრი დარიშხანის სახით და წარმოადგენს სამრეწველო ნარჩენებს. ხშირად
მათში დარიშხანის შემცველობა მერყეობს 8-60%-ის ფარგლებში. ამასთანავე, ისინი შეიცავენ
კომერციულად მნიშვნელოვანი რაოდენობის ძვირფას მეტალებს. გარემოს დაბინძურების
თავიდან ასაცილებლად, ნარჩენები იმარხება სპეციალურ სამარხებში, რაც დაკავშირებულია
უდიდეს მატერიალურ და ფინანსურ დანახარჯებთან. ჩვენს მიერ გამოყენებული იქნა
საქართველოს მნიშვნელოვანი რეზერვები მეორადი რესურსებიდან (დარიშხან-პირიტი და
რეალგარ-აურიპიგმენტი) დარიშხანის სხვადასხვა ფორმით გამოსაყოფისა და მათ ბაზაზე
შედარებით იაფი და მნიშვნელოვანი ანტიმიკრობული ნაერთების და სპეციფიკური
თვისებების არაორგანულ-ორგანული ანტიმიკრობული მულტიფუნქციური მასალების
წარმოების მიზნით. შემუშავებულ იქნა მათი მიღების ლაბორატორიული ტექნოლოგიები.
აღნიშნული მიღწევები ზოგავენ არა მარტო დამატებით ტექნიკურ-ეკონომიკურ რეზერვებს
ნებისმიერი განვითარებადი ქვეყნისთვის, არამედ ხელს უწყობს ასევე რიგი ეკოლოგიური
პრობლემების გადაჭრას.

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
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1 ვ.ტრაპაიძე,
გ. ბრეგვაძე

მდინარისპირა ურბანული
სივრცეები და

კატასტროფული
წყალმოვარდნები

თბილისის მაგალითზე

„წყლის ენერგიის და
თანამედროვე

კონსტრუქციების
გარემოსდაცვითი საკითხები“

ბაქო, 27-28/11/2018
2. R. Diakonidze,

K. Bilashvili,
V. Trapaidze,
I. Baramidze,

T. Supatashvili,
B. Diakonidze,
N. Machitadze,
N. Gelashvili
V. Gvakharia

Black Sea monitoring to evaluate
the ecological state of the sea
water in the Georgian coastal area

IMDIS 2018, International
Conference on Marine, Data and
Information Systems. 5-7
November, 2018 ,Barcelona,
Spain

Maia Meladze,
Giorgi Meladze,
Vazha Trapaidze,
Giorgi Meladze

Evaluation of the Agro-Ecological
Potential of Racha-Lechkhumi-
Kvemo Svaneti Region (Georgia)

and Zoninig of Crops

SGEM 2018,
Bulgaria

1. მოხსენებაში განხილულ იყო ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე გამავალი მდინარეებისა და ხევების
ჰიდროსტიქიური მოვლენები, მისი წარმოქმნისა და განვითარების ტენდენციები, ასევე მოცემულია
შერბილების რეკომენდაციები, ყურადღება გამახვილებულია 2015 წლის 13 ივნისის მდინარე ვერეს
წყალმოვარდნაზე და მდინარისპირა ურბანული ტერიტორიების ათვისების  თავისებურებებზე.

2. . შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ზონა წარმოადგენს ერთერთ ყველაზე მოწყვლად
ეკოსისტემას თანამედროვე ეკოლოგიური ცვლილებების თვალსაზრისით. მასზე გავლენას
ახდენს როგორც ბუნებრივი, ასევე ანთროპოგენული დატვირთვები. წყლის ხარისხი არის
შავი ზღვისათვის ყველაზე სერიოზული ეკოლოგიური პრობლემა. ანთროპოგენული
დატვირთვების გავლენით მატულობს ზედაპირულ წყლებში მავნე ნივთიერებების
კონცენტრაციის ზრდის რისკი, რასაც შეუძლია მომავალში შეცვალოს ბუნებრივი ფონი.
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნები მიზნად
ისახავს ზღვის გარემოს ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მახასიათებლების მუდმივ
გაუმჯობესებას, ზღვის გარემოს კვლევებისა და მონიტორინგის მეთოდოლოგიის
შემუშავებას ეკოსისტემური მიდგომების საფუძველზე. აღნიშნული მოთხოვნების
რეალიზების გზები მოცემულია ევროსაბჭოს დირექტივებში (WaterFrameworkDireqtive –
WFD დაMarineStrategiesFrameworkDirective - MSFD). საქართველოში მოქმედი ევროსაბჭოს
მიერ დაფინანსებული პროგრამები (SeaDataCloud, EMODNetDataIngestion, EMBLASII))
შესაძლებელს ხდის ოკეანოგრაფიულ მინაცემთა მიღებას და შემდგომ შესაბამისად
ფორმატირების შემდეგ მონაცემთა ევროპულ ბაზებში მათ განთავსებას. საქართველოში
მოქმედებს ზღვის გარემოს მონიტორინგის სისტემა შერჩეულ 5 სადგურზე, ასევე ტარდება
ზღვაში შემავალი მდინარეების მონიტორინგი. კვლევა ტარდება 30 ინდიკატორზე. წყლის
ხარისხის შეფასება ხდება როგორც საქართველოს, ასევე ევროპულ ნორმატიულ ბაზაზე
დაყრდნობით.
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3. რაჭა-ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთის რეგიონის აგროკლიმატური პოტენციალის შეფასება
საშუალებას იძლევა ეფექტურად იქნას გამოყენებული ამინდისა და კლიმატის პირობები,
რაც უზრუნველყოფს აგროკულტურების ნორმალურ ზრდა-განვითარებასა და მაღალი
მოსავლის ფორმირებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დამუშავებული და
გაანალიზებულია მოცემული რეგიონის მრავალწლიანი (60 წლიანი) მეტეოროლოგიური
დაკვირვებათა მონაცემები, რომელთა საფუძველზეც გამოთვლილია და შეფასებულია
ძირითადი აგროკლიმატური მაჩვენებლები (აქტიურ ტემპერატურათა ჯამები (>10°C),
ატმოსფერული ნალექები (მმ), ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა (%), ჰაერის ტენიანობის
დეფიციტი (მბ), უყინვო პერიოდის ხანგრძლივობა (დღე), ჰიდროთერმული კოეფიციენტი
(ჰთკ)). აღნიშნული მახასიათებლები ხელსაყრელია აგროკულტურების (მარცვლეულის,
ბოსტნეულის, ვაზის და სხვ.) ზრდა-განვითარებისათვის, განსაკუთრებით ზღ.დონიდან
400-800მ სიმაღლემდე. მოცემული სიმაღლის ზევით აგროკულტურების გავრცელება
იზღუდება, თუმცა კარგად ვითარდება საშემოდგომო და საგაზაფხული ხორბალი, ქერი,
შვრია. სავეგეტაციო პერიოდში ჰაერის ტემპერატურის 10°C-ის ზევით გადასვლის
თარიღის დადგენისათვის შედგენილია რეგრესიის განტოლება. განხილულია სოფლის
მეურნეობისათვის საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენები (წაყინვები, სეტყვა, გვალვა,
ძლიერი ქარები) და დადგენილია მათი განაწილება ზღ. დონიდან სიმაღლეების
მიხედვით. ასევე, განსაზღვრულია აღნიშნული მოვლენების სეზონურობა და
ინტენსივობა. შედგენილია რეგრესიის განტოლება, რომლის მიხედვით განისაზღვრება
მოსალოდნელი წაყინვების (ბოლო და პირველი წაყინვების) დადგომის თარიღები.
ვერტიკალური ზონალობის მიხედვით, აქტიურ ტემპერატურათა ჯამების
გათვალისწინებით, გამოყოფილია 4 აგროეკოლოგიური ზონა შესაბამისი პერსპექტიული
აგროკულტურების გავრცელების მითითებით.
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გეოგრაფიის დეპარტამენტი
______________________________________________________
სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
გეოგრაფიული სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
ჯამასპაშვილი  ნელი, გეოგრაფიის დოქტორი, ინჟინერი;
ნინო პაიჭაძე , ლაბორანტი;
მანანა შარაშენიძე, გეოგრაფიის დოქტორი, ლაბორანტი;
ნინო რუხაძე, უფრ. ლაბორანტი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
1.1.

№
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის

დასახელება მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
1 2 3 4

1

2

3

საბუნებისმეტყველო;
გეოგრაფიის მიმართულება.
დამხმარე სასწავლო-სამეცნიერო
ერთეულის  გეოგრაფიული
ლაბორატორია

“ელექტრონული სასწავლო-სამეცნიერო
ბიბლიოთკის შექმნა – კატალოგიზაცია”.

„საქართველოს ახალი ლანდშაფტური
რუკა და გეოინფორმაციული სისტემა“ –
მონაცემთა ბაზების  სისტემაში მოყვანა,
ინფორმაციის სტუდენტებისათვის
მიწოდება

2016-დღემდე

2018-დღემდე

ნელი ჯამასპაშვილი
ნინო პაიჭაძე
ელექტრონული სასწავლო-
სამეცნიერო ბიბლიოთკის
შექმნა/განახლება

ნელი ჯამასპაშვილი
სამეცნიერო კვლევების,
მონაცემთა ბაზების  სისტემაში
მოყვანა, ამ ინფორმაციის
სტუდენტებისათვის მიწოდება.
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. “ელექტრონული სასწავლო-სამეცნიერო ბიბლიოთკის შექმნა – კატალოგიზაცია”.
დაახლოებით 220 სტატია და 10 მონოგრაფია გამოსულია მარტყოფის სტაციონარის კვლევის შედეგების
შესახებ ქართულ, რუსულ, ფრანგულ, გერმანულ ენებზე, მარტყოფის სტაციონარის მონაცემების
საფუძველზე დაიცვა 29 საკანდიდატო და 5 სადოქტორო დისერტაცია - ეს არის “ოქროს ფონდი”.
მარტყოფის გეოგრაფიული სტაციონარი (სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია) მდებარეობს თბილისიდან
30 კილომეტრზე – იმ ადგილზე სადაც თავმოყრილია აღმოსავლეთ საქართველოს თითქმნის ყველა
ლანდშაფტი. ამიტომ ეს ტერიტორია უნიკალურია, როგორც სტუდენტებისათვის პრაქტიკის
ჩასატარებლად, ასევე სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობისათვის. 2005-2012 წ.წ. მარტყოფის სტაციონარი იყო
ჩართული საერთასორისო გეოგრაფიული კავშირის პროექტში: Geographical perspectives on sustainable
development: Networking local area partnerships with teachers and young scientists. ამ პროექტის მტავარი
მიზანია მოამზადოს სტუდენტები და მასწავლებლები მდგრადი განვითარების გეოგარაფიულ ასპექტებში.
ამგვარად მარტყოფის სტაციანარი ერთ-ერთია მსოფლიოს ამ ქსელის 9 ცენტრიდან. სხვადასხვა დროს
მარტყოფის სტაციონარზე მუშაობდა 30 თანამშრომელი - მათ შორის 3-მა დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია
(ნ.ბერუჩაშვილი, ე.ყვავაძე, გ.გოგიჩაიშვილი) და 7-მა საკანდიდატო დისერტაცია. მარტყოფის სტაციონარის
მონაცემების საფუძველზე დაიცვა 29 საკანდიდატო და 5 სადოქტორო დისერტაცია. მარტყოფის ფიზიკურ-
გეოგრაფიული სტაციონარზე პრაქტიკა გაიარა:  საქართველოდან - 3500-ზე მეტი სტუდენტმა, ყოფილი
საბჭოთა კავშირიდან – 450 სტუდენტმა,  შორეული უცხოეთიდან – 90 სტუდენტმა.
მარტყოფის სტაციონარზე დამუშავდა თანამედროვე გეოგრაფიაში არსებული ძირითადი კონცეფციები
(პროფ. ნ. ბერუჩაშვილი) და ის მეთოდოლოგიური საკითხები, რომლის საფუძველზედაც მიმდინარეობს
თანამედროვე გეოგრაფიული გამოკვლევები.

2. „საქართველოს ახალი ლანდშაფტური რუკა და გეოინფორმაციული სისტემა“.
საჭიროა, როგორც ფიზიკური გეოგრაფის და გარემოს მდგრადი განვითარების  დარგში, ასევე თსუ-ს
გეოგრაფიის მიმართულების სტუდენტებისთვის, არსებული თანამედროვე მიღწევებისა და კვლევების
გაცნობა, ცოდნის წყაროების, მონაცემთა ბაზების  სისტემაში მოყვანა და შემდგომი სრულყოფა. ამ
ინფორმაციის სტუდენტებისათვის მიწოდება.
ამ მიმართულებით, ნელი ჯამასპაშვილის სამეცნიერო ხელმძღვანელობით შესრულდა საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი: 2009 – 2012 წ.წ.,  №  GNSF/ST08/5-431,
„საქართველოს ახალი ლანდშაფტური რუკა და გეოინფორმაციული სისტემა“. შედგენილ იქნა როგორც
სამეცნიერო, ისე პრაქტიკული და გამოყენებითი მიზნებისათვის. აღნიშნული მასშტაბის, სიზუსტის და
დეტალურობის მქონე რუკა, შედგენილი გის - ტექნოლოგიებით საქართველოს და მისი რეგიონებისათის
აქამდე შექმნილი არ ყოფილა. რუკის თავისებურებაა მაღალი დეტალურობა (გამოიყოფა ლანდშაფტის 1052
სახე), ასევე სიახლეა მონაცემთა ბანკი, სადაც შესულია მრავალი სახის ინფორმაცია. მონაცემთა ბაზა
დაკავშირებულია გის-ის ვექტორულ გამოსახულებასთან, რის საფუძველზე იგება თემატური რუკები.
ჩატარებული საველე კვლევების, ასევე საფონდო მასალების დამუშავების შედეგად, დიფერენცირებული
ლანდშაფტური ერთეულები (ლანდშაფტის სახე) გამოსახულია მსხვილასშტაბიან კედლის რუკაზე,
მასშტაბით 1: 200 000, რომლის ანალოგი შედგენილი არ არის არათუ საქართველოსათვის, არამედ მრავალი
სხვა ქვეყნებისათვისაც.
ლანდშაფტს ახასიათებს რეგიონალური და ლოკალური დიფერენციაცია, რომელთა მორფოლოგიური
ერთიანობა განპირობებულია ნივთიერებისა და ენერგიის მუდმივი გარდაქმნით (ფუნქციონირებით). ამის
გამო ნებისმიერი დონის ტერიტორიული კომპლექსი შედგება ცალკეული, მაგრამ მჭიდროდ
დაკავშირებული, გეოგრაფიული კომპონენტებისაგან (გარკვეული კრებადობისაგან), რომელსაც გააჩნია
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ფორმირების ისტორია, სტრუქტურა, ახასიათებს ბუნებრივი თუ ბუნებრივ-ანთროპოგენული რეჟიმი,
ეთოციკლი და დინამიური განვითარების ტენდენცია. აღნიშნული თავისებურების გამოვლენა და ანალიზი
წარმოადგენს ლანდშაფტმცოდნეობის, როგორც მეცნიერების, კვლევის ობიექტს.
მიუხედავად ბუნებრივი გარემოს ანთროპოგენული ტრანსფორმაციის თანამედროვე მასშტაბებისა,
ლანდშაფტი ვითარდება მისთვის დამახასიათებელი სივრცე-დროითი კანონზომიერებებით. იგი
წარმოადგენს ბუნებრივ-ისტორიულ ფენომენს, რომელშიც ტერიტორიული სისტემების სახით
წარმოდგენილია გეოგრაფიულ გარსში მიმდინარე ბუნებრივ და სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესთა
ეკოლოგიური სახესხვაობანი.
ამ მიმართულებით გამოქვეყნებული მაქვს სამეცნიერო სტატიები ადგილობრივ და საერთაშორისო

გეოგრაფიულ, მათ შორის იმპაქტ ფაქტორის მქონე, ჟურნალებში.

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

1

„სასწავლო-სამეცნიერო
ლიტერატურის თარგმნა
კრებულის გამოსაცემად“

საბუნებისმეტყველო;
გეოგრაფიის მიმართულება,
დამხმარე სასწავლო-სამეცნიერო
ერთეული - გეოგრაფიული
ლაბორატორია

2014 -2018 ნინო პაიჭაძე
ნელი ჯამასპაშვილი
მანანა შარაშენიძე

პროფ. ნ. ბერუჩაშვილის
სასწავლო/სამეცნიერო
მეთოდური ლიტერატურის,
სახელმძღვანელოების და
რჩეული უცხოური სამეცნიერო
სტატიების, (რუსულიდან -
ქართულ ენაზე) თარგმნა -
კორექტირება, და
ელეკტრონული ვერსიებად
მიწოდება სტუდენტებს.

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. დღემდე, ბევრ რეიტინგულ უნივერსიტეტებში, გეოგრაფიული მიმართულების სასწავლო პროგრამებში,
ძირითად სახელმძღვანელოდ მიუთითებემ ნ. ბერუჩაშვილის "ლანდშაფტების გეოფიზიკა"; "ლანდშაფტურ-
გეოფიზიკური კვლევის მეთოდიკა"; "ლანდშაფტების ეტოლოგია"; "Geosystemse et Paysages. Bilan and metod";
"Geographical perspectives on sustainable development. A teacher’s guide"; "Кавказ. Ландшафты, модели,
эксперименты";  „ლანდშაფტმცოდნეობა: ლექციების კურსი“, „ლანდშაფტური პრაქტიკა მარტყოფის
სტაციონარზე“ და სხ., ასევე, ცნებითი სტატიები. დღემდე უამრავ დისერტაციებში, სამაგისტრო
ნაშრომებში, სამეცნიერო სტატიებში იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალებში , სამეცნიერო პროექტებში,
როგორც საქართველოში ისევ საზღვარგარედ, ხდება ნ. ბერუჩაშვილის ნოვაციური მიდგომის, მეთოდიკის
გამოყენება და შრომების ციტირება. მაგრამ, სამცუხაროდ, ბოლო წლებში, ჩვენი უნივერსიტეტის
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გეოგრაფიული მიმართულების სილაბუსებში არარის მითიტებული, თითქმის არცერთი, ნ. ბერუჩაშვილის
სახელმძღვანელო, შრომა ან სტატია, რადგან ქართული თარგმანი არ არის ხელმისაწვდომი.
გეოგრაფიული ლაბორატორიის თანამშრომლები ვმუშაობთ პროფ. ნ.ბერუჩაშვილის სახელმძღვანელოების
და სამეცნიერო სტატიების თარგმანზე (რუსულიდან - ქართულ ენაზე).  ეს ძალზე რთული და
შრომატევადი სამეცნიერო მუშაობა - უნდა შენარჩუნდეს ავტორის ყველა ნიუანსი და მკვლევარის  სტილი.

დღესდღეობით დამთავრებული გვაქვს თარგმანის მეორე ვერსია და შესაბამისი
ელეკტრონული ვერსიები:

1. ნ.ბერუჩაშვილი. სასკოლო გეოგრაფიის კონცეფცია.
2. ნ. ბერუჩაშვილი. გეოგრაფიული სტაციონარებიდან მონიტორინგის სადგურებამდე და
გეოექსპერტულ ობსერვატორიამდე.
3. ნ.ლ.ბერუჩაშვილი, გ.ს.სოფაძე, ა.გ.თედიაშვილი. კოვალუკის  მაღლობის ფიზიკურ-გეოგრაფიული
თავისებურებანი და კოვალუკის ტრანსექტის ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური დახასიათება.
4. ნ.ლ.ბერუჩაშვილი,  ვ.ა.მელიქიძე, ა.მ.გეგეშიძე, ტ.ვ. კანდელაკი, კ.ვ.კაპანაძე.    ბუნებრივი გარემოს
მთიანი რეგიონების კვლევის ძირითადი პრინციპები აეროკოსმოსური მეთოდებით.
5. ნ.ბერუჩაშვილი, მ.შოთაძე დ. ნიკოლაიშვილი, ვ. მელიქიძე, მ. ქურთუბაძე,  დ.ბერუჩაშვილი.
ნ.მეღვინეთუხუცესი, გ.ზირაქიშვილი.   კავკასიის გარემოს განვითარების ძირითადი ტრენდები
უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში.
6. ნ.ლ.ბერუჩაშვილი. კავკასიის ლანდშაფტების სტექსების კლასიფიკაცია.
7. ნ. ბერუჩაშვილი თ. ზირაქაშვილი. მარტყოფის სტაციონარის ფიზიკურ-გეოგრაფიული
დახასიათება.
8. ნ.ლ.ბერუჩაშვილი. სტაციონარული კვლევები - რა მოგვცეს მათ?
9. ნ.ლ.ბერუჩაშვილი. გეოგრაფიული განათლება პარიზის უნივერსიტეტში
10. ნ.ლ. ბერუჩაშვილი, გ.ს. ელიზბარაშვილი. კავკასიის ლანდშაფტების ვერტიკალური სტრუქტურის
კლასიფიკაცია. ზაფხულის სტრუქტურის სტაბილიზაციის სტექსებში.
11. ნ.ლ.ბერუჩაშვილი, თ.გ. ზირაქაშვილი. მარტყოფის სტაციონარის ბუნებრივ-ტერიტორიული
კომპლექსების ლანდშაფტურ-გეოფიზიკური დახასიათებების შედარებითი ანალიზი.
12. მ.ს. სანებლიძე, ნ.ლ. ბერუჩაშვილი, თ.გ. ზირაქაშვილი, ა.გ. თედიაშვილი.     ძირითადი კვლევები
მარტყოფის სტაციონარზე.
13. ნ. ბერუჩაშვილი. ნ.ჯამასპაშვილი. ტყეთმოწყობის სამუშაოები და მწვანე რუკა.
14. ნ. ბერუჩაშვილი., ვ. ნესტერენკო. გეოციდი, ეკოციდი და ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების
სტრუქტურების რღვევა.
15. ნ.ბერუჩაშვილი,ა. თედიაშვილი, გ. გუჯაბიძე, ლ. დათუაშვილი.
იალნოს ქედის ძირითადი ლანდშაფტების ბიომასა.
16. ნ. ბერუჩაშვილი., თ.დეკანოიძე, ნ.ჯამასპაშვილი ი. ელისეევი, თ.გ. ზირაქაშვილი, რ. მაღლაკელიძე,
ნ.ნ. ბერუჩაშვილი. მარტყოფის სტაციონარი-30 წლის შემდეგ.
17. ნ.ლ.ბერუჩაშვილი. ბიომრავალფეროვნება და მისი შეფასების საკითხები.
18. ნ.ლ.ბერუჩაშვილი. დედამიწის ლანდშაფტების სეზონური  დინამიკის მოდელი.
19. ნ.ლ.ბერუჩაშვილი და სხ. ტყის მოწყობის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური დაგეგმარება  და ტყეების
მართვა მთიან ქვეყნებში.
20. თ.ფ ურუშაძე, ნ.ლ. ბერუჩაშვილი. ნიადაგების როგორც მთა-ტყის ბიოგეოცენოზის კომპონენტების
შესწავლის თავისებურებანი.
21. ნ. ბერუჩაშვილი, თ. გორდეზიანი, ნ. ჯამასპაშვილი, რ. მაღლაკელიძე, დ. ნიკოლაიშვილი.
კრიტიკული ტერიტორიები ლანდშაფტში: ლანდშაფტური კვლევების ექსპერიმენტი  საქართველოში.
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22. ნ. ბერუჩაშვილი. აერომასების რაოდენობის გაანგარიშება.
23. ნ. ბერუჩაშვილი. ვაკის და მთისწინების გორაკ-ბორცვიანი ლანდშაფტები.
24. ნ. ბერუჩაშვილი. ვაკის და გორაკ-ბორცვიანი სუბტროპიკული ჰუმიდური ლანდშაფტები.
25. ნ. ბერუჩაშვილი. ფიზიკური გეოგრაფიის პრობლემები და განვითარების გზები.,1974.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
„Atlas du Caucase“.
Collection Atlas/Monde.
Les Editions Autrement.
Monsieur Henri Dougier.
Contrat d’ AUTEUR ,

2017-დღემდე
ნელი ჯამასპაშვილი
ხელშეკრულება -
ავტორის მოვალეობის
შემსრულებელი,
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Contrat de contributeur
Cartographe,
Contrat de cession des Droits
d’Adaptation Audiovisuelle
„კავკასიის ატლასი“.
ატლასი / მსოფლიო კოლექცია.
გამოცემა Autrement.
ავტორის კონტრაქტი
(კარტოგრაფიული და
აუდიოვიზუალური მასალები)

ატლასის მონაცემთა ბაზის
განახლება

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ატლასისათვის  (ბაზის განახლება) შედგენილი იყო ახალი რუკის უფრო დეტალური ვარიანტი.
კვლევების საფუძველზე დამუშავებულ იქნა სპეციალური დამატებითი კრიტერიუმები კოსმოსური
სურათების დეშიფრირებისათვის. ამის საფუძველზე ჩვენ შევადგინეთ საქართველოს ცენტრალური
ნაწილის წინასწარი სინთეზური რუკა
ამ რუკაზე ნაჩვენებია ის ტერიტორიები სადაც ტყის ფართობი მცირდება და ის რეგიონები, სადაც ტყის
ფართობი მატულობს.
GIS-ის მეთოდების საფუძველზე ჩატარებულ იქნა სპეციალური გამოთვლები, რომელიც გვიჩვენებს
დეფორესტიზაციის და რეფორესტიზაციის ტემპებს.
ამგვარი რუკა საქართველოს ტერიტორიის ნაწილისათვის შედგენილია პირველად. მომავალში საჭიროა ამ
რუკის უფრო დეტალური ვერიფიკაცია და შეუსწავლელი ტერიტორიების დეშიფრირება
ამ რუკას დიდი მნიშვნელობა აქვს რათა გამოვყოთ მაღალი კონსერვაციული ღირებულების ტყეების
არეალი საქართველოში. ეს ტყყები წარმოადგენს საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან რესურს.

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 ჯამასპაშვილი ნელი.
კრებულის შემდგენელი:

დაკაბადონება,
დიზაინი, კორექტურა,

რედაქტირება

Book of Abstracts,
ISBN 978-9941-13-730-3

თსუ-ს გამომცემლობა,
თბილისი, 2018

215

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. თსუ-ს სტამბაში,  2018 წ.  დაიბეჭდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მდგრადი
განვითარების ლანდშაფტური განზომილება: კვლევა - დაგეგმარება - მართვა“ აბსტრაქტების კრებული.
სულ კრებულში შევიდა წარმოდგენილი 17 ქვეყნიდან მკვლევარების 146 აბსტრაქტი და 149 ფოტო.
კრებული განთავსდება თსუ-ს, საქართველოს პარლამენტის,  ეროვნულ ბიბლიოთეკებში რათა
ხელმისაწვდომი იყოს დაინტერესებულ პირთათვის. კრებული გადაეცემა გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის  სამინისტროში.
მდგრადი განვითარების პროცესი მოითხოვს ინოვაციური, გარემოსდაცვითი პოლიტიკის გატარებას
გლობალურ თუ რეგიონალურ დონეებზე, რათა შემცირდეს გარემოზე  არასასურველი უარყოფითი
ზემოქმედება.
ამ პროცესში უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრია მსოფლიო სამეცნიერო-აკადემიურ საზოგადოებასაც.
აქედან გამომდინარე მეტად მნიშვენლოვანი და აქტუალურია საერთაშორისო ღონისძიების, კერძოდ კი
კონფერენციის „მდგრადი გავითარების ლანდშაფტური განზომილება: კვლევა - დაგეგმარება - მართვა“
ჩატარება იყო.
კონფერენცია ჩატარდა საქართველოში, თბილისში, ვინაიდან კავკასია და კერძოდ საქართველო ბუნებრივი
ლანდშაფტების დიდი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, სადაც გვხვდება მსოფლიოში არსებული
ლანდშაფტების ტიპების უდიდესი ნაწილი.
ხშირად საქართველოს „ლანდშაფტების ლაბორატორიად“ მოიხსენიებენ, ხოლო ლანდშაფტების სივრცე
დროითი ანალიზის და სინთეზის მიმართულებით კვლევების ფუძემდებლად ითვლება მსოფლიოში
ცნობილი გამოჩენილი  გეოგრაფი, საერთაშორისო გეოგრაფიული კავშირის (IGU) - ლანდშაფტური
ანალიზის კომისიის დამფუძნებელი და პირველი თავმჯდომარე,  პროფესორი ნიკოლოზ ბერუჩაშვილი.
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ქართული სამეცნიერო სკოლის წარმოჩენა/პოპულარიზაციის მიზნით,
კონფერენციის ფარგლებში, ჩატარდა საველე სემინარი, თბილისიდან 30 კილომეტრზე სოფელ მარტყოფის
მიდამოებში, სადაც თავმოყრილია აღმოსავლეთ საქართველოს თითქმის ყველა ლანდშაფტი.  აქ წლების
განმავლობაში ფუნქციონირებდა  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო სამეცნიერო
კვლევითი სტაციონარი (გეოგრაფიული სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია), სადაც პროფ. ნიკოლოზ
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ბერუჩაშვილის ხელმძღვანელობით 1970-2005 წლებში, ტარდებოდა სამეცნიერო კვლევები და  პრაქტიკა
გაიარა 3000-ზე მეტმა ქართველმა და 450 უცხოელმა სტუდენტმა.
კონფერენციის აბსტრაქტების კრებულის დაბეჭდვის  მნიშვნელობა და აქტუალობა განისაზღვრება იმით
რომ მოხდა კონფერენციის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, რომ მასში  ერთად შეკრებილი  იქნა
მკვლევარების, პრაქტიკოსების სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან თუ სამეცნიერო კვლევითი
დაწესებულებებიდან  (146  მეცნიერი 17 ქვეყნიდან)  იდეები და მოხდა ინფორმაციის  გაცვლა,
გამოცდილების ურთიერთგაზიარება, დასახული პრობლემებიდან გამოსავლის გზების  ძიება,  რომელიც
მიმართულია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მდგარდი განვათარების მიზნების მიღწევისაკენ.

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 Neli Shalva Jamaspashvili Ambio,
Springer © 2018 Springer
International Publishing

AG.

Reviewer
Acknowledgments |

SpringerLink

Reviewer

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. რედაქტირება და რეცენზირება სამეცნიერო სტატიების, წარმოდგენილი უცხოული ავტორების მიერ,
Impact Factor ჟურნალში AMBIO (შვედეთის მეცნიერებათა აკადემია). 2018 წელს - ორი სტატიის Reviewer-ი

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 З.Х. Сепертеладзе,

Е.Ф. Давитая,

Т.И. Алексидзе,

Н.Э. Рухадзе

НАРУШЕНИЕ ЛАНДШАФТО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

РАВНОВЕСИЯ ТЕХНОГЕННЫХ

ГЕОКОМПЛЕКСОВ В

НЕКОТОРЫХ  ГОРНО-РУДНЫХ

РЕГИОНАХ ГРУЗИИ  И

ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДИ

УДК 911.52

ББК 26.82

С56

СОВРЕМЕННОЕ

ЛАНДШАФТНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

СОСТОЯНИЕ И

ПРОБЛЕМЫ

ОПТИМИЗАЦИИ

ПРИРОДНОЙ

СРЕДЫ

РЕГИОНОВ

Материалы XIII
Международной

ландшафтной

конференции,посвя

щенной столетию со

дня рождения Ф.Н.

Милькова Том II

Россия,
Воронеж
„Истоки“

3

საქართველოს ზოგიერთი სამთა-მადნო რეგიონის ტექნოგენური
გეოკომპლექსების ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური წონასწორობის

ცვლილება და გარემოს ოპტიმიზაციის პრობლემები

საქართველოს მსხვილი სამთა-მადნო ობიექტების გეოქიმიური თავისებურებების შესწავლამ
ცხადყო, რომ ანთროპოგენური ზემოქმედების შედეგად აქ, როგორც ცალკეული კომპონენტები, ისე
ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსები მთლიანად, განიცდის ტრანსფორმციას და ადგილი აქვს
ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური სიტუაციის გაუარესებას. ქიმიური ელემენტების მაღალი
კონცენტრაცია შეინიშნება უშუალოდ მადნის მოპოვების ზონაში, 100-200 მ-ის რადიუსით მადნის
სხეულიდან. ამ უკანასკნელის მოსაზღვრე არეალური ზონები, ქიმიური ელემენტების აქტივობის
შესუსტებასთან ერთად, შედარებით გაღარიბებულია ინგრედიენტებით და ლანდშაფტურ-
ეკოლოგიური სიტუაციაც ნაკლებ საზიანოა.
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საკვლევი მადანშემცველი რეგიონის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური სიტუაციის შესაფასებლად
გამოყენებულ იქნა მახასიათებელი _ ქიმიური ელემენტების კონცენტრაციის ანომალური დონის
მაჩვენებელი, რომელიც გამოყენებულ იქნა, მრავალფაქტორულ მეთოდთან ერთად, სამთო
რეგიონების მიმდებარე ტერიტორიების და, უშუალოდ მადნის სხეულის შესაფასებლად. მიღებულ
იქნა საინტერესო და ყურადსაღები შედეგები, კერძოდ:

1. ბუნებრივი პირობების რეგიონალურ-ზონალური თავისებურებების, ანთროპოგენური
ზემოქმედების ხარისხისა და ხასიათის, ექსპლოატაციის ხანგრძლივობისა და ლანდშაფტების
თანამედროვე მდგომარეობის მიხედვით სამთო რეგიონებში გამოყოფილ იქნა ტექნოგენურად
დარღვეული ლანდშაფტების ოთხი ძირითადი კატეგორია, რომლებიც გამოირჩევიან თანამედროვე
ფიზიკურ-გეოგრაფიული პროცესების (მეწყერები, ზვავები და სხვ.) გააქტიურებით, აღდგენის დიდი
სისწრაფით, მაღლი ტოქსიკურობით (განსაკუთრებით ჭიათურის ტერიკონებზე) და ეკოლოგიური
ფაქტორების დაძაბულობით.

2. ტექნოგენური ლანდშაფტების აღდგენის და მათი ოპტიმიზაციის ერთადერთი სწორი გზაა
დარღვეული ლანდშაფტების რეკულტივაცია. ეს უკანასკნელი სხვა მრავალ ფაქტორებთნ ერთად,
მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ფიზიკურ-გეოგრაფიულ ფაქტორებზეც.

ა. მრავალფაქტორული რეგრესიული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით დადგენილ იქნა
ფიზიკურ-გეოგრაფიულ ფაქტორებზე ბიოლოგიური რეკულტივაციისათვის საჭირო დროის
ხანგრძლივობის დამოკიდებულების ხასიათი, რაც ზოგადად შემდეგი ფორმულით გამოისახება:

У = a0 + a1 X1 + a2 X2 + …… anX X2 + Σ

სადაც У _ დამოკიდებული (მარეზულტირებელი) ფაქტორის,  ხოლო _ X1 X2 Xn

……… Xn დამოუკიდებელი (ამხსნელი) ფაქტორების მნიშვნელობებია, _ Σ ფლუქტუაციებია,
რომლებსაც გაუთვალისწინებელი (შემთხვევითი) მოვლენები შეიძლება იწვევდნენ. მუდმივები _   a0,

a1,a2… an , განისაზღვრებიან ე. წ. რეგრესიის განტოლებებიდან.
ბ. სტატისტიკურ მახასიათებელთა მნიშვნელობების გაანალიზების საფუძველზე

განისაზღვრება რეკულტივაციის პროცესის ხანგრძლივობაზე თითოეული ფიზიკურ-გეოგრაფიული
ფაქტორის ზემოქმედების ხარისხი.

კვლევის ეს მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას საქართველოს ნებისმიერი სხვა სამთო
რეგიონის მიმართ და საფუძვლად დაედოს ტექნოგენურ ლანდშაფტებსა და მის ცალკეულ
კომპონენტებს შორის ურთიერთდამოკიდებულების კანონზომიერებათა შესწავლას.

3. საქართველოს მსხვილი სამთო ობიექტების გეოქიმიური თავისებურებების შესწავლის
შედეგად, დადგენილ იქნა გარკვეული კანონზომიერებანი ტექნოგენური ლანდშაფტების
ფუნქციონირებასა და მის დინამიკაში. სახელდობრ:

ა. ტექნოგენეზის ხანგრძლივი ზემოქმედებით ჩამოყალიბებული კომპლექსები ძლიერ
მდგრადია, გარემო პირობებთან  შეგუებული და შეთანხმებული, რის გამოც მათი აღდგენა პირვანდელი
სახით გაძნელებულია და თითქმის შეუძლებელიც.

ბ. საკვლევი სამთო ობიექტების მიდამოების ლანდშაფტების მიწისქვეშა და ზედაპირული
წყლების, ნიადაგების, და ატმოსფეროს გეოქიმიური მონაცემების ანალიზის შედეგად ირკვევა, რომ
ნებისმიერ სამთო ობიექტზე, როგორც ცალკეული კომპონენტები, ისე მთლიანად ბუნებრივ-
ტერიტორიული კომპლექსები ტრანსფორმაციას და ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური სიტუაციის
(მდგომარეობის) გაუარესებას განიცდის. ქიმიური  ელემენტების მაღალი კონცენტრაცია შეინიშნება
უშუალოდ მადნის მოპოვების ზონაში (მადნის სხეულთან ახლოს, 100-200 მ რადიუსით). მასთან
მიმდებარე არეალურ ზონაში, ელემენტების ქიმიური აქტივობა შენელებულია და იგი გაღარიბებულია
ინგრედიენტებით.

ყოველივე ზემოაღნიშნულისა და გარემოს ქიმიური დაჭუჭყიანების ჯამური მაჩვენებლების
მიხედვით, ცალკეულ სამთო ობიექტზე გამოყოფილ იქნა სამი ძირითადი ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური
ზონა:
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I. ეკოლოგიურად საშიში-დაჭუჭყიანების მნიშვნელოვანი ინტენსივობით და ძლიერ
გამოხატული ზონალურ-კომპლექსური ანომალიებით;

II. ეკოლოგიურად ნაკლებად საშიში-დაჭუჭყიანების საშუალო ინტენსივობით და ლოკალურ-
კომპლექსური ანომალიებით;

III. პოტენციურად საშიში _ დაჭუჭყიანების უმნიშვნელო ინტენსივობით და
მცირეკომპონენტური შედგენილობის სუსტი ანომალიებით.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1

2

3

ჯამასპაშვილი  ნელი

ჯამასპაშვილი  ნელი

ლ. ლაღიძე, ლ. მაჭავარიანი,
ნ. წივწივაძე, ნ. პაიჭაძე, ნ.
მოწონელი-ძე, გ. ხომასურიძე

„საქართველოს დაცული
ტერიტორიების ქსელის
კარტოგრაფირების
ზოგიერთი ასპექტები“

„პროფესორ ანდრია
ბენაშვილის და პროფესორ
ნიკო ბერუჩაშვილის
გეოდეზიის და
კარტოგრაფიის
მეცნიერებაში შეტანილი
წვლილის ზოგი ერთი
პარალელები“.
დაიბეჭდება საქართველოს
გეოგრაფიული
საზოგადოების შრომების
(ახალი სერია) მორიგ ტომში.

„ნალექების ცვლილების
დინამი-კა კლიმატის
ცვლილების ფონზე (შავი
ზღვის სანაპირო).”
მეექვსე სამეცნიერო
კონფერენცია ზუსტ და

13-15 თებერვალი
თსუ
მეექვსე სამეცნიერო
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში

19 დეკემბერი
საქართველოს
გეოგრაფიული საზოგადოება,
თსუ
XXII სამეცნიერო
კონფერენცია “გეოგრაფიის
თანამედროვე პრობლემები”
კონფერენცია ეძღვნება
პროფესორ ანდრია
ბენაშვილის დაბადების
150 წლის იუბილეს.

12-15 თებერვალი
თბილისი, თსუ
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4

5

ლ. მაჭავარიანი,გ. მეტრეველი,
ლ. ლაღიძე, ნ. პაიჭაძე,
დ. სვანაძე, ზ. გულაშვილი,
გ. ბრეგვაძე

ნ.წივწივაძე, ლ. ლაღიძე,
ნ. მოწონელიძე, გ. ივანოვი,
ნ. პაიჭაძე

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში.

„გლობალური დათბობის
ფონზე კონფლიქტური
პრობლემების რეალიზაციის
მეთოდიკა მთის
წყალსაცავებზე.“
მეექვსე სამეცნიერო
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში

„მდ. რიონის ქვედა წელის
წყალმოვარდნა/წყალდიდობი
ს საფრთხეები და მათი
პრევენ-ციული
ღონისძიებები“.
მეექვსე სამეცნიერო
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში

12-15 თებერვალი
თბილისი, თსუ

12-15 თებერვალი
თბილისი, თსუ

ზურაბ სეფერელაძე,
თამარ ალექსიძე
ნინო რუხაძე

დასავლეთ საქართველოს
სუბტროპიკულ-ჰუმიდური
ზონის აგროეკოსისტემების
რანჟირება

13-15 თებერვალი
თბილისი, თსუ

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1. საქართველოში დაცული ტერიტორიების ქსელის ფორმირებაში დიდი ღვაწლი ეკუთვნის გამოჩენილ
ქართველ მეცნიერებს ნ. კეცხოველი, ვ.გულისაშვილი და სხვ. სწორეთ მათი ძალისხმევით გასული
საუკუნეში საქართველოში შეიქმნა ნაკრძალები, რომელიც დღესაც წარმოადგენენ დაცული ტერიტორიების
“ხერხემალს”.
90-იანი წლების დასაწყისიდან, დაცული ტერიტორიების ახალი ქსელის ფორმირებაში ჩაერთო ველური
ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი (WWF), მსოფლიო ბანკი და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები.
დაცული ტერიტორია მრავალმხრივი ცნებაა და მასში ერთიანდება არა მხოლოდ გარკვეული ცოცხალი
ორგანიზმის დაცვა, არამედ ბუნების როგორც ცოცხალი, ისე არაცოცხალი ძეგლების, ღირსშესანიშნაობების,
მაღალი კონსერვაციის, ხელუხლებელი და პირვანდელი ეკოსისტემების შენარჩუნება. განსაკუთრებული
მნიშვნელობა ენიჭება ლანდშაფტების დაცვას.
საქართლოში დაცული ტერიტორიების ქსელი ფორმირებულია საერთაშორისო სტანდარტებით, რომელიც
გულისხმობს მის კატეგორიზაციას.
უკვე რამოდენიმე წელიწადია ხორციელდება დაცული ტერიტორიების ახალი სისტემის, არა ერთი სახეობის
ბუნებრივი რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებული პროექტები. მათი პრაქტიკული რეალიზაცია



106

პირდაპირ კავშირშია ეკოლოგიურ პრობლემებთან, რაც არა ერთი სამეცნიერო დისციპლინის კვლევის
მიზანს და ობიექტს წარმოადგენს.
გარემოს მდგომარეობებზე დაკვირვებებისა და კონტროლის პრობლემით დაკავებულები არიან სხვადასხვა
პროფილის სპეციალისტები (ეკოლოგები, ბოტანიკოსები, მეტეოროლოგები, ჰიდროლოგები, ქიმიკოსები,
გეოფიზიკოსები და ა.შ.), მაგრამ გარემოს მდგომარეობებზე კომპლექსურ კვლევებს, რომლის დროსაც იგი
განიხილება როგორც გეოსისტემების კანონზომიერი შერწყმა (ტერიტორიული კომპლექსების, რომელთა
წარმოქმნა და ფუნქციონირება ხდება ბუნებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორის გავლენით),
აწარმოებენ მხოლოდ გეოგრაფები.
გეოსისტემების თანამედროვე მდგომარეობის შესწავლა შეიძლება სხვადასხვა მეთოდებით:
ჰიდრომეტეოსამსახურის მონაცემთა საფუძველზე, კომპლექსური ფიზიკურ-გეოგრაფიული სტაციონარული
დაკვირვებებით, ექსპედიციური კვლევებით, ვერტმფრენებიდან და თვითმფრინავებიდან გაზომვათა და
დაკვირვებათა ანალიზით, კოსმოსური ტელედეტექციური მონაცემებით და სხვ.
კარტოგრაფიული და გეოინფორმაციული სისტემების საფუძველს წარმოადგენს სივრცითი ინფორმაცია.
დღეისათვის მსოფლიოში საკმაოდ ბევრი გის-ია შექმნილი. ისინი ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან
დანიშნულებით, სტრუქტურით და მთელი რიგი თავისებურებით. ყველა ეს გეოგრაფიული სისტემა
შეიძლება დავყოთ ორ დიდ ჯგუფად: სტანდარტულ და სპეციალურ გის-ებად.
სტანდარტული გის-ების მეშვეობით შესაძლებელია მათზე მონაცემთა ბაზებისა და კარტოგრაფიული
საფუძვლის მიბმა, აგრეთვე სხვადასხვა თემატური რუკის შედგენა და ამობეჭდვა. გის-ის მეშვეობით
შეიძლება მივიღოთ სტატისტიკური და ნებისმიერი კარტოგრაფიული ინფორმაცია, ასეთი გის-ებია: Mapinfo,
ArcInfo, ArcGis, AUTOCAD და სხვა.
სპეციალური გის-ები შემუშავებულია კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად, ამიტომ მათ ხშირად
დარგობრივი ხასიათი აქვს. სპეციალური გის-ების საფუძველს ხშირად სტანდარტული გის-ები
წარმოადგენს, ზოგჯერ კი ადგენენ სპეციალურ პროგრამებს, რომელთაც კონკრეტული დანიშნულება აქვთ.
სპეციალურ გის-ებს მიეკუთვნება: ГИС Кавказа,  ГИС Грузии,  ГИС Черное море,  ГИС Ландшафтов Кавказа,  ГИС
Ландшафтов мира - შედგენის კონცეფცია და მეთოდები განხილულია ნ. ლ. ბერუჩაშვილის მიერ (1990, 1994.
1995, 1996 და ა.შ.).
საველე კვლევის მეთოდები შედარებით კარგადაა დამუშავებული. 1983 წ. გამოვიდა ნ.ბერუჩაშვილის
“ლანდშაფტურ გეოფიზიკური კვლევის და ბტკ-ბის მდგომარეობების კარტოგრაფირების მეთოდიკა”. 1997
წ., კი, ნ.ბერუჩაშვილის და ვ. ჟუჩკოვას “საველე ფიზიკურ-გეოგრაფიული კვლევის მეთოდები”. მათში
აღწერილია, როგორც ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსების გამოყოფის და აღწერის მეთოდები, ასევე
ლანდშაფტების გეოფიზიკის, გეოქიმიის და ეტოლოგიის მეთოდები. მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა
საველე მასალების კამერალური დამუშავების მეთოდებს.
ნაშრომში მნიშვნელოვანია ის, რომ გის-მეთოდების საშუალებით შეიძლება შევადგინოთ ე.წ. წარმოებული
რუკები - ზოგადგეოგრაფიული, ლანდშაფტური, სოციალურ-ეკონომიკური, ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური
სინთეზური რუკები და სხ.

2. სრული სტატია დაიბეჭდება საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების შრომების
(ახალი სერია) მორიგ ტომში.
....დიდი წვლილი მიუძღვის ა. ბენაშვილს პირველი ქართული უნივერსიტეტისა და სხვა უმაღლესი
სასწავლებლების დაარსებაში, მათ სტრუქტურულ მოწყობაში, სასწავლო-სამეცნიერო მოღვაწეობის
სრულყოფაში, საქართველოში ასტრონომიული, გეოდეზიურ-ტოპოგრაფიული საქმიანობის განვითარეაში.
ა. ბენაშვილი გახდა ქართულ უნივერსიტეტში 1918 წელს დაარსებული ასტრონომიისა და გეოდეზიის
კათედრის პირველი გამგე, ხოლო 1920 წელს სამათემატიკო-საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის დეკანი.
1919 წლის 17 დეკემბერს კი ა. ბენაშვილი ხელმძღვანელობდა უნივერსიტეტის პროფესორთა გამგეობის იმ
სხდომას, რომელმაც უნივერსიტეტის რექტორად აირჩია ივანე ჯავახიშვილი.
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1918 წელს ა. ბენაშვილმა უნივერსიტეტში დააარსა ასტრონომიისა და გეოდეზიის კათედრა. სწორედ აქედან
დაედო სათავე საუნივერსიტეტო გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის სწავლებას. გეოგრაფიისა და
კარტოგრაფიის განვითარების თვალსაზრისით, უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა გეოგრაფიის ინსტიტუტის
დაარსებას უნივერსიტეტის ბაზაზე.
.....დიდი წვლილი მიუძღვის პროფესორ ნიკო ბერუჩაშვილს კარტოგრაფიის განვითარებაში, ქართველი და
არა მარტო ქართველი გეოგრაფების აღზრდის საქმეში. 1965 წლიდან  ნ. ბერუჩაშვილი  შევიდა თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში,  1970 – 2006 წ.  მარტყოფის ფიზიკურ-გეოგრაფიული სტაციონარის   გამგე.
1979 – 2006 წწ. თსუ-ს აეროკოსმოსური მეთოდებით გარემოს მდგომარეობის სამეცნიერო კვლევითი
ლაბორატორიეს გამგე, 1982.11.XI-2006.1.IV თსუ კარტოგრაფია-გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის
კათედრის გამგე, 1996 წ.  საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების ვიცე პრეზიდენტი, ქართველ
გეოგრაფთა ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე, 2004-დან საერთაშორისო გეოგრაფიული კავშირის
კომისიის “ლანდშაფტის ანალიზი” პრეზიდენტი. ღირსების ორდენი- 2000 წ., ღირსების ორდენი - 2003წ.,
სოროსის პროფესორი 1995-2000.
პროფესორი ნიკო ბერუჩაშვილი გახლდათ იმ იშვიათი მეცნიერთანი, რომელმაც რევოლუციური ნაბიჯები
გადადგეს გეოგარფიული მეცნიერების განვითარებისათვის. პრაქტიკულად მან  შემოიტანა გეოგრაფიაში
დროის განზომილება, რომელიც გეოგრაფიაში გამოიყენებოდა უმარტივესი, პრიმიტიული აგგებით.
პროფესორი ნიკო ბერუჩაშვილი  განახორციელა ურთულესი და მასშტაბური გამოკვლევები სხვადასხვა
ლანდშაფტებში ნივთიერებისა და ენერგიის ტრანსფორმაციისა და ფუნქციონირების შესწავლისათვის
სივრცესა და დროში, ფაციესიდან დაწყებული მსხვილი გეოგრაფიული რეგიონის - კავკასიის ჩათვლით.
მისი ხელმძღვანელობით დაცულია როგორც საკანდიდატო, ასევე სადოქტორო დისერტაციები.
პროფესორი ნიკო ბერუჩაშვილი იყო მეცნიერი-მკვლევარი, რომელსაც უსაზღვროდ უყვარდა გეოგრაფია
და თავისი სამშობლო.....

3. კლიმატის ცვლილების ტენდენცია განსაკუთრებით შეიმჩნევა გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან,
როდესაც მსოფლიოში აღინიშნა  ხშირი კლიმატური კატასტროფები. მეცნიერულად დადასტურდა, რომ
კლიმატის ცვლილება პლანეტის მასშტაბით, ცალკეულ  რეგიონში გამოიხატა საშუალო ტემპერატურის
მატებით,  მასთან დაკავშირებულ ნალექების ინტენსივობის ზრდითა და ექსტრემალური მოვლენების
სიხშირით. კლიმატის ცვლილების ფონზე, რეგიონალური ჰავის ცვლილება განსაკუთრებული
თავისებურებებით ხასიათდება და შავი ზღვის აუზში, დათბობისა და აცივების ტენდენციები შეინიშნება. ამ
ურთიერთსაწინააღმდეგო პროცესების საზღვარი სავარაუდოთ საქართველოს ტერიტორიაზე გადის.
სასაზღვრო ზონაში დათბობიდან აცივებაში ან პირიქით გადასვლა მონოტონურად არ ხდება, ჩნდება მცირე
ტერიტორიები, სადაც კლიმატური პარამეტრების ცვლილება მკვეთრადაა გამოხატული, რაც ართულებს
ჰავის ცვლილების ჭეშმარიტი სურათის დადგენას. ზღვის სანაპირო ზოლი ყველგან მსოფლიოში ამჟღავნებს
განსაკუთრებულ მგრძნობელობას კლიმატის ცვლილების მიმართ. ამ მხრივ გამონაკლისს არც
საქართველოს შავიზღვისპირეთი წარმოადგენს (საქართველოს II-III ეროვნული ანგარიში  2009, 2015 წწ.),
სადაც ფიქსირდება ზღვის დონის აწევა, შტორმების გახშირება და გაძლიერება.
ჩატარებული კვლევებით, შავი ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილში გამოვლინდა ძირითადი
კლიმატური პარამეტრების ცვლილება. კერძოდ, მეტეოროლოგიური სადგურების სტატისტიკურმა
მონაცემებზე დაყრდნობით, აღინიშნა ჰაერის საშუალო და ექსტრემალური ტემპერატურების და ნალექების
ჯამის ცვლილება. ამავე კლიმატური პარამეტრების პროგნოზი გვიჩვენებს, რომ მომავალში ეს ცვლილებები
კიდევ უფრო დრამატულ ხასიათს მიიღებს.
შავი ზღვის სანაპირო ზონის (ბათუმი, ფოთი), ატმოსფერული ნალექების ცვლილების დინამიკის
დასადგენად გამოყენებული იქნა 1957-2006წწ. მეტეოროლოგიური სადგურების დაკვირვებს მონაცემები.
კერძოდ ნალექების ისეთი ძირითადი მახასიათებლები, როგორიცაა,  თვიური და წლიური ჯამები.
კვლევისათვის გამოყენებულია ბათუმისა და ფოთის მეტეოროლოგიური სადგურების დაკვირვების
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მონაცემები. თითოეული პუნქტისათვის დადგენილია ნალექების ცვლილების დინამიკა სეზონებისა 10
წლიანი პერიოდებისათვის.
1957-2006 წწ (I_V პერიოდი) ნალექების ჯამები მთლიან შუალედში გაიზარდა 223 მმ-ით. აქედან I-II
პერიოდამდე გაიზარდა 48 მმ-ით, II-III პერიოდამდე გაიზარდა 70 მმ-ით, ხოლო III-IV პერიოდამდე
მკვეთრად შემცირდა 644 მმ-ით, ხოლო IV-V პერიოდამდე კვლავ გაიზარდა 749 მმ-ით.
ნალექების წლიური ჯამების (1957-2006) მსვლელობისას, წრფივი აპროქსიმაციის ტრენდით აღინიშნა
ნალექების წლიური ჯამების ცვალებადობა: ნალექების წლიური ჯამები გაიზარდა 1700 მმ-დან  2150 მმ-
მდე. ე.ი 50 წლიან პერიოდში ნალექების წლიური ჯამები გაიზარდა 450 მმ-ით.
განსაკუთრებით უხვნალექიანია აჭარის ზღვისპირა ზოლი აქ ჰაერი ნოტიოა, მნიშვნელოვანია
ღრუბლიანობა, უხვი ნალექები, გარდა ამისა, ხშირია ნისლი. წლის განმავლობაში ნალექები მოდის
შედარებით თანაბრად, მათი ჯამი 1000 მმ აღემატება, ხოლო ზოგიერთ ადგილში 2000 მმ-ზე მეტია.
შემოდგომასა და ზამთარში ყოველ მეორე დღეს მოდის წვიმა, წელიწადში საშუალოდ 150-160 დღე
ნალექიანია. ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი ბათუმის რაიონში აღინიშნება, სადაც დღეღამური ნალექის
აბსოლუტური მაქსიმუმი 352 მმ-ია. ნალექების ხანგძლივობა ყოველთვის მეტია ცივ პერიოდში თბილ
პერიოდთან შედარებით. ზაფხული ცხელია, ჰაერის შეფარდებითი სინოტივე 80% აჭარბებს, რაც ხელს
უწყობს აქ ამინდის ნოტიო ტროპიკული ტიპის წარმოქმნას.
კლიმატის გლობალური დათბობის ფონზე შავი ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილში აღინიშნა
ტემპერატურისა და ნალექების ჯამების მკვეთრ ცვალებადობას, აღინიშნა დათბობა-აცივების პერიოდები.
შავი ზღვა ყველაზე მოწყვლადია კლიმატის ცვლილების მიმართ, რომელიც დაუყონებლივ საჭიროებს

საადაპტაციო ღონისძიებების გატარებას.

4. შავი ზღვის რეგიონის აღმოსავლეთ ნაწილში, რთული რელიეფის, გეოგრაფიული ელემენტების
ვერტიკალური ზონალობის და ჭარბი ატმოსფერული ნალექების პირობებში, წარმოიქმნება მთის
მდინარეები, რომელთაც მაღალი ენერგეტიკული პოტენციალი და უხვი ფსკერული ნატანი ახასიათებს.
ზღვა ამ ნატანით საუკუნეების განმავლობაში ქმნის აკუმულაციურ სანაპიროს. მასზე განლაგებულ
ქალაქებს, კომუნიკაციებსა და ინფრასტრუქტურას ზღვის აბრაზიისაგან იცავს ნაპირ-გასწვრივი პლაჟების
ზოლი, რომელსაც ტალღები და დინებები მდინარის ნატანისგან ქმნიან. საქართველო, თურქეთი და
რუსეთი მდინარეთა ეფექტიანად მოხმარებისათვის ყველაზე ხშირად წყალსაცავებს იყენებენ. ასეთ
ნაგებობას ახლავთ სერიოზული ნეგატივი, ის ხანგრძლივი ვადით კეტავს ნატანის ნაკადს და ინტენსიურად
ისილება. ამის  გამო ჩნდება კონფლიქტური პრობლემები: მცირდება მისი მარეგულირებელი მოცულობა და
მასთან ერთად ენერგეტიკული, ირიგაციული და რეკრეაციული მაჩვენებლები; ზღვისპირში იწყება ნატანის
მზარდი დეფიციტი, რაც პლაჟების ზოლის დეგრადაციით და სანაპიროს განადგურებით მთავრდება; ზედა
ბიეფში, შენაკადების კალაპოტის მოსილვის და ამაღლების გამო იზრდება მოსახლეობის  და
ინფრასტრუქტურის კატასტრო-ფული დატბორვის ალბათობა; გამოუყენებელი რჩება წყალსაცავში
დალექილი ნატანი, როგორც პლაჟების შემავსებელი და ინერტული მასალა. კლიმატის გლობალური
დათბობა, რომელიც რეგიონში1900-იანი წლებიდან მოქმედებს, სერიოზულად აძლიერებს წყალსაცავების
ნეგატიურ შედეგებს. მისი გავლენით რეგიონის მთიანეთში ჰაერის ტემპერატურა 2010-იანი წლებისათვის
1.0-1.30C გაიზარდა; მყინვარებმა100-120 მ-ით  დაიხია უკან და შექმნა მორენული მასალის კრიტიკული
მარაგი, რომელიც ზედაპირულ წყალს ინტენსიურად ჩააქვს მდინარეში. შედეგად, მყინვარულ მდინარეთა
ნატანმა და ჩამონადენმა მოიმატა 7-10%, ხოლო ზღვის დონის აბსოლუტურმა ნაზარდმა 2016 წლისათვის
0.18 მ-ს მიაღწია. ამავე პერიოდში 25-30%-ით გაიზარდა ძლიერი შტორმების წლიური რაოდენობა. ამ
ფენომენმა მნიშვნელოვნად დააჩქარა წყალსაცავების  მოსილვის პროცესი და გაზარდა აღნიშნული
პრობლემებით შექმნილი რისკების ალბათობა. ტრადიციულად, წყალსაცავების ნატანისგან განტვირთვა ე.წ
„გამორეცხვის მეთოდით “ ხდება. ეს მეთოდი ითვალისწინებს კაშხლის ფსკერული გალერეების გახსნას და
შეგუბებული წყლის ზალპურ გაშვებას. მრავალწლიანი მონიტორინგის მონაცემებით, წყლის ასეთ ნაკადს
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წყალსაცავი და ნატანის წვრილი ფრაქციების (d≤5,0მმ) მცირე (≤20%) ნაწილის გამოტანა შეუძლია. უფრო
მსხვილი და კონსოლიდირებული ნატანის გამორეცხვისათვის წყლის სიჩქარე საკმარისი არაა და ის
თითქმის მთლიანად წყალსაცავში რჩება. ამასთან„ გამორეც-ხვის დროს წყლის სიმღვრივე ბევრად
აღემატება ეკოლოგიურად დასაშვებ ზღვარს, რაც სერიოზულად აზიანებს იქტიოფაუნას და ბენტოსს ქვედა
ბიეფში. წყალსაცავების მშენებლობის ბუმმა და მოქმედი წყალსაცავების ეფექტიანობის შენარჩუნების
აუცილებლობამ მოითხოვა უფრო ეფექტიანი მეთოდის შექმნა. ამ მიზნით მთის მცირე ნაკადებზე
შესრულდა ნატურული ექსპერიმენტების სერია,ხოლო მოქმედ წყალსაცავებში მოსილვის პრიზმის
დინამიკის გამოკვლევა მოხდა საექსპედიციო GPS და წყალქვეშა აგეგმვის მეთოდებით. კვლევის შედეგების
განზოგადებამ და სტატისტიკურმა ანალიზმა უჩვენა, რომ: წყალსაცავი საკუთარ მოცულობაზე თითქმის
ორჯერ მეტ ნატანს აკავებს მოსილვის პრიზმის დ ამისი შლეიფის სახით; მოსილვის პრიზმის სიგრძე
წყალსაცავის სიგრძეს თითქმის ორჯერ აღემატებადა კალაპოტის დახრილობის კაშხლის წყალსაგდების
სიმაღლის და ნატანის დიამეტრის ფუნქციაა; წყალსაცავების კასკადში ყველაზე ინტენსიურად ზედა
წყალსაცავი ისილება. მომდევნო წყალსატევებში მოსილვის პროცესი მაშინ აღწევს მაქსიმუმს, როცა ზემო
წყალსაცავში მოსილვის პრიზმი მიაღწევს ზღვრულ მნიშვნელობას და მდინარე გამოიმუშავებს
წონასწორულ კალაპოტს. ამიტომ წყალსცავების კასკადური განლაგება მათი საექსპლოატაციო
მახასიათებლების ხანგრძლივად შენარჩუნების ყველაზე ეფექტიანი ფორმაა. კასკადში ყოველი წყალსაცავის
ექსპლოატაციის ვადის სიდიდე პირდაპირ პროპორციულ დამოკიდებულებაშია ზემო წყალსაცავების
მოცულობასა და მოსილვის ინტენსიურობასთან; ქვედა ბიეფში მდინარის გამოყენება ამოღებული ნატანის
თვითდინებით ტრანსპორტირებისათვის არაა ეფექტიანი, ნაკადის დაბალი სიჩქარის გამო. ამ შედეგებმა
დაადასტურა მრავალი მკვლევარის აზრი, რომ მოსილვის პროცესის მთლიანად შეჩერება შეუძლებელია.
შესაძლებელია მხოლოდ მისი მნიშვნელოვნად შენელება, თუ გამოყენებული იქნება ახალი, ე.წ.
„წყალსაცავის კარიერული განტვირთვის“ მეთოდი. ამ მეთოდით, მსხვილი (d≥5,0მმ) ნატანის შეკავება
წყალსაცავის მობილურ ზონასა და შენაკადებში განლაგებულ სტაციონარულ კარიერებსა და სალექარებში–
მდინარის კალაპოტში ამოღებულ ღრმა ,დიდი მოცულობის ორმოებში უნდა მოხდეს. სტაციონარული
კარიერები იმოქმედებენ წყალსაცავის ავსების და დაცლის ფაზებში, ხოლო სალექარები აივსება მდინარის
წყალდიდობა-წყალმოვარდნების დროს. ასეთი ნატანდამჭერები აკუმულირებული ინერტული მასალისაგან
განიტვირთება წყალმცირობის სეზონებში შესაბამისი ტექნიკის გამოყენებით. ამოღებული ნატანი
დაგროვდება წინასწარ შერჩეულ ადგილებში, საიდანაც სატრანსპორტო კონვეირით, პერმანენტულად
მიეწოდება აბრაზიული პლაჟების ზოლს და დანარჩენ მომხმარებელს. ამ მეთოდით შესაძლებელია
წყალსაცავების ექსპლოატაციის ვადის 30-40%გაგრძელება.
ამჟამად, იგი განსაკუთრებით აქტუალურია საქართველო ზღვისპირის დეგრადირებული პლაჟებისათვის.
ბათუმი-ქობულეთის და გალი-ოჩამჩირის მონაკვეთებზე უკვე დაიწყო ჭოროხისა და ენგურის
ენერგეტიკული წყალსაცავების კასკადის მიერ შექმნილი ნატანის მზარდი დეფიციტი. აქ „წყალსაცავის
კარიერული განტვირთვის “მეთოდის მოქმედების, ანუ პლაჟების დამცავი ზოლის ხელოვნურად შევსების
გარეშე, უახლოეს დეკადებში ,სანაპიროს კატასტროფული აბრაზია გარდაუვალია.

5. საზღვაო პორტების პროექტირებისა და მშენებლობის პრაქტიკაში მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს
გრავიტაციული დამცავი ნაგებობების-მოლოს, კონსტრუირება-მშენებლობა კუმშვად გრუნტებზე,
რომელნიც დეფორმაციული თვისებების მაღალი ხარისხითა და სტაბილიზაციის გრძელი პერიოდით
ხასიათდებიან. ფოთის პორტის დამცავი მოლო სიგრძით 1820 მ., აგებულია შავი ზღვის აღმოსავლეთ
სანაპიროს არახელსაყრელი გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მახასიათებლების მქონე სანაპირო
ზონაში. ნაგებობის განთავსების რაიონის ჰიდროლოგიური რეჟიმი ღრმა წყალზე 7 მ--მდე სიმაღლის
ტალღებითა და 1100 კმ. სიგრძის გაქანების მანძილით ხასიათდება. უკანასკნელი, მოლოს სტრუქტურული
ელემენტების მდგრადობაზე, განსაკუთრებით ადვილად გამრეცხი ფსკერული მასალის ეროზიული
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პროცესების განვითარების ფონზე, მოლოს სივრცითი დეფორმაციის გამომწვევ მიზეზთა შორის
დომინანტის როლს ასრულებს.
ჩვენს მიერ მოლოს დეფორმაციის მაპროვოცირებელი ფაქტორების ანალიზის საფუძველზე (გეოლოგიური
მონაცემების არ არსებობის პირობებში), იმ დასკვნამდე მივედით, რომ ტალღურ ზემოქმედებასთან ერთად,
არანაკლებ გავლენას გრუნტის არაერთგვაროვნება ახდენს. აღსანიშნავია, რომ პორტის დამცავი მოლოს
აგების, მისი ექსპლოატაციის პერიოდში და ადრე არაერთხელ ჩატარებული სარეაბილოტაციო სამუშაოები,
ვერ უზრუნველყოფდნენ მისი უსაფრთხო ფუნქინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. პორტის მოლოს
რეაბილიტაციის სამუშაოების მთავარი მიზანი იყო 2011წ. თებერვალში გემი-„პეტროვსკი“-სმოლოსთან
შეჯახებით 2013წ. ოთხი ძლიერი შტორმის, ამ პერიოდში მომხდარი ზომიერი მიწისძვრითა და შედეგად -
2014წ. იქს ბლოკების ჩამოშლით გამოწვეული, განსაკუთრებულად დაზიანებული მონაკვეთის
მშენებლობის ხარჯების მინიმიზაცია, არსებული სტრუქტურის მაქსიმალურად გამოყენების გზით და ამ
პერიოდში პორტის უსაფრთხო მოქმედების შესაძლებლობის მაქსიმალურად დაცვა.
ამ ტექნიკურად საკმაოდ რთული პრობლემის გადაწყვეტისათვის დეტალურად განვიხილეთ და
განვსაზღვრეთ დაზიანებების ზომები და ტიპები; შევიმუშავეთ პრობლემების გამოსწორების რიგითობა და
ჩასატარებელ სამუშაოთა განრიგი; შევისწავლეთ მოლოს ფსკერის მიმდინარე კონსოლიდაციის მიზეზი და
მონიტორინგის მეშვეობით, დავადგინეთ მოლოს სხვადასხვა მონაკვეთის ჯდომის სიდიდეები და ტემპები;
მოლოს მდგრადობის შესანარჩუნებლად განვსაზღვრეთ კონსტრუქციული ელემენტების (პორტში
დამზადებული, წონით 9,8ტ ნიკუბიპოდები ე.წ. „საკეტებით“) გამოყენების, შემავსებელი გრანიტის ქვის
მასალის გეომეტრიული ზომები და წონა (50-300-500კგ.) შერჩევისა და მისი ორშრიანი მოპირკეთების
შესახებ, შესაძლო სტიქიური მოვლენების გათვალისწინებით (დიდი მაგნიტუდის მიწისძვრის პირობებში
ფსკერის ფენების გათხევადება და მოლოზე ექსტრემალური ტალღების ზემოქმედება); მოლოზე ტალღების
ზემოქმედების დროს განისაზღვრა მათი არეკვლის მინიმიზაციის გზა, (5-10გრადუსით გავზარდეთ
კონსტრუქციის დახრილობა), რამაც ტალღების აშხეფებისას შეამცირა მის ზღვიურ მხარეს ფსკერული
ეროზიის დონე და შესაბამისად მის წინ ფსკერის სიღრმის გაზრდის რისკი; ასეთივე გზით შემცირდა
ტალღების მოლოს თხემზე გადადენის და მის ტანში წყლის შეღწევის პროცესის რისკები. შესაბამისად
გაიზარდა საზღვაო ტვირთების მომსახურების ტემპები და ნავსადგურის APM ტერმინალის ეფექტურობა.

6. შემუშავდა დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ-ჰუმიდური ზონის აგროეკოსისტემური რანჟირების
მეთოდიკა აგროკულტურათა ეკოსისტემებისათვის. საცდელ პოლიგონად შერჩეულ იქნა ქობულეთისა და
ხელვაჩაურის რაიონების (აჭარის ასსრ) 500 მ-მდე ჰიფსომეტრიული ზონა. განხორციელდა
აგროკულტურების რაციონალური განლაგებისა და ტერიტორიების სამეურნეო ათვისებისათვის
ოპტიმალური ბუნებრივი გარემოს შეფასება მრავალფაქტორული მიდგომით. აქცენტი ძირითადად გაკეთდა
გეომორფოლოგიურ (რელიეფის დანაწევრება, დახრილობა, ექსპოზიცია) და აგროკლიმატურ (აქტიურ
ტემპერატურათა ჯამი, ჰიდროთერმული კოეფიციენტი, ტემპერატურული რეჟიმი, ნიადაგის ფიზიკურ-
ქიმიური თვისებები და სხვ.) ფაქტორებზე. ჩატარებული ზონირების შედეგად გამოვლინდა
აგროკულტურების გავრცელებისათვის ოპტიმალური აგრორესურსული პოტენციალის მქონე
ჰიფსომეტრული საფეხურები და აგროეკოსისტემები. კვლევა ჩატარდა შედარებთი ანალიზის,
მოდელირების, ანალიზური, სინთეზური და გეოსაინფორმაციო მეთოდების გამოყენებით.

მულტიფაქტორული მიდგომით განხორციელდა აგროეკოსისტემების გამოვლენა, ეკოლოგიური
მდგომარეობის შეფასება და მათი გავრცელების ძირითდი გეოგრაფიული მახასიათებლების
დადგენა. შედგენილი რუკის კარტომეტრიულ-გეოინფორმაციული ანალიზის შედეგად
შესაძლებელი გახდა ეკოსისტემათა რანჟირება, მათ მიერ დაკავებული ფართობების გამოთვლა და
საკვლევ ზონაში მათი ხვედრითი წილის განსაზღვრა.
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6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 Manana Sharashenidze, Davit

Shavlakadze
Estimated Mapping of Wine
Growing and Winemaking in
Georgia (On the Example of the
Region of Kakheti)

InterCarto-InterGIS 24
Interdisciplinary Conference

Bonn (Germany)
July 24 - 28, 2018

SeperteladzeZ.Kh.,
Davitaia E.F.,
Aleksidze T.I.,
Rukhadze N.E.

VIOLATION OF THE
LANDSCAPE-ECOLOGICAL
BALANCE OF TECHNOGENIC
GEOCOMPLEXES IN SOME
MINING REGIONS OF GEORGIA
AND PROBLEMS OF
ENVIRONMENT OPTIMIZATION

Proceedings of the XIII International
landscape conference
is dedicated to the 100th anniversary
of the birth of F.N. Milkov

Voronezh,
14-17 May

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1. საქართველო ბუნებრივი-ველური და კულტურული მცენარების გავრცელების, დიდი ნაირფეროვნებით
ხასიათდება. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოსახლეობამ უძველესი ხანიდან  გამოარჩია ვაზის
ჯიშები,გადმოიტანა ისინი მიდმივ საცხოვრებელ ადგილებში და შეუნარჩუნა ისინი მომავალ თაობებს.
ამასთან აღსანიშნავია, რომ ვაზის ცალკეული ჯიში ოპტიმალური ზრდა განვითარებით მაღალი
ხარისხიანი მოსავლიანობით გამოირჩევა  თავისი წარმოშობით  გარემო პირობებთან შემგუებლობით.
ბუნებრივი კომპონენტების ზეგავლენის  შეფასების კარტოგრაფირება  მევენახეობის  განვითარებისათვის
ცხადყოფს, თუ რაოდენ დიდია კარტოგრაფიის როლი სახალხო მეურნეობის  სივრცით-ტერიტორიული
მოწყობისა და პერსპექტიული განვითარების საქმეში.  რუკა წარმოადგენს თვალსაჩინო სივრცულ მოდელს,
სადაც ნათლად იკვეთება  ბუნებრივ  და  საზოგადოებრივ  მოვლენების  სივრცითი  კანონზომიერებები და
მათ შორის არსებული მიზეზ-შედეგობრივი კავშირურთიერთობები.
რუკიდან მიღებული ინფორმაციის უპირატესობა ბუნებრივი ენით გადმოცემულ შინაარსთან შედარებით
საკმაოდ დიდია. აქ აღსანიშნავია ის, რომ რუკა იძლევა უწყვეტ სივრცულ ინფორმაციას ბუნებისა და
საზოგადოების, როგორც ხილულად დაკვირვებადი, ისე ხილულად დაუკვირვებადი მოვლენების შესახებ.
ცალკეული მეცნიერებების მიერ  ბუნებრივი ენით გადმოცემული შინაარსი ვერ იძლევა უწყვეტ სივრცულ
ინფორმაციას, რაც რუკაში ერთიანად აისახება რუკის ენით.
თემატურ კარტოგრაფიაში ძირითად მიმართულებათა შორის აღსანიშნავია: ანალიზური (კომპონენტური)
კარტოგრაფირება, სინთეზური კარტოგრაფირება და კომპლექსური კარტოგრაფირება.
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის, გეოგრაფიის
დეპარტამენტის, სასწავლო ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორია

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
ლაბორატორიის გამგე - გ.მ.დ. მერაბ ალავერდაშვილი
უფროსი ლაბორანტი - ნანა კოკაია
უფროსი ლაბორანტი - ნუნუ ცინცაძე
ლაბორანტი - ნესტან ხუფენია
ინჟინერი - დარეჯან კიკნაძე

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება

და ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

გ. გრიგოლია, მ.
ალავერდაშვილი

მდინარე
მტკვარძე
(მინაძე)

მინიმალური
დონეებისა და

ხარჯების
ცვალებადობის

დინამიკა.
ISSN 1512-0902

ჰიდრომეტეოროლოგიის
ინსტიტუტის შრომათა

კრებული,
ჰიდრომეტეოროლოგიისა

და ეკოლოგიის
აქტუალური

პრობლემები, ტომი # 125

საქრთველოს
ტექნიკური

უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

გადაცემულია
დასაბეჭდად

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი

მ.ალავერდაშვილი,
გ.ბრეგვაძე,
ნ.ცინცაძე,
ნ.კოკაია,
დ.კიკნაძე,
ნ. ხუფენია,

თსუ-ს ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის მე-6
სამეცნიერო კონფერენცია.

თსუ
თბილისი, 2018.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

მდინარე ვერეზე 2015 წლის 13 ივნისს მომხდარი კატასტროფული წყალმოვარდნის შემდგომ 2015 წელს
კათედრის თანამშრომლების მიერ გამოიცა საინფორმაცია ბროშურა სახელწოდებით: - „რა მოხდა 2015
წლის 13 ივნისს მდინარე ვერეს წყალშემკრებ აუზში“. გარემოს ეროვნული სააგენტოს და თსუ-ს
ჰიდრომეტეოროლოგიის ლაბორატორიის მიერ 53 წლიანი უწყვეტი ჰიდრომეტეოროლოგიური
დაკვირვების რიგის მონაცემებზე დაყრდნობით საჭირო პრევენციული ღონისძიებების ჩასატარებლად
წარმოდგენილი დასკვნების მიხედვით თბილისი მერიის მიერ (მდინარე ვერეს ხეობაში) ჩატარდა
სხვადასხვა პრევენციული სამუშაოები. ლაბორატორიის თანამშრომლების მიერ განვლილ პერიოდში
ყოველდღიურად ხდებოდა დაკვირვებები ადგილის როგორც მიკროკლიმატურ, ასევე მდინარე ვერეს
ჰიდროლოგიურ რეჟიმზე, ამავე დროს, ჩატარებული პრევენციული სამუშაოების ინსპექტირების
მიზნით, მდინარე აუზში ორჯერ ჩატარდა საექსპედიციო სამუშაოები, რის შედეგადაც საჭირო გახდა
განვლილი პერიოდის მიხედვით მოპოვებული მასალების გამოყენებით აღნიშნული ბროშურის
გამოცემა განახლებული ვარიანტით, რომელიც გამოიცა თსუ- ს გამომცემლობის მიერ 2018 წლის
ივნისის თვეში.
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება:
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება: ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოკეანოგრაფიისა და ჰიდროლოგიის
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი (ოკეანეჰიდრო)

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით:
კახაბერ ბილაშვილი-დირექტორი
ვაჟა ტრაპაიძე - მოადგილე
ზყრაბ სავანელი- მეცნიერ- მკვლევარი
თორნიკე რაზმაძე- მეცნიერ- მკვლევარი
დავით სვანაძე - მეცნიერ- მკვლევარი
დავით კერესელძე - მთავრაი მეცნიერ მკვლევარი
ნინო მაჩიტაძე - უფროსი მეცნიერ მკვლევარი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის და
სახელება მეცნიერების დარგისა
და სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,
ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის მითითებით)

1 2 3 4
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1

“SeaDataCloud“ – პან
ევროპული

ინფრასტრუქტურის
სამომავლო განვითარება

ოკეანოგრაფიულ მონაცემთა
მართვისათვის“ გრანტი #

730960 ევროგაერთიანება,
“HORIZON 2020”

2016-2020

ხელმძღვანელი-კახაბერ ბილაშვილი,
შემსრულებლები: ვაჟა ტრაპაიძე,
თორნიკე რაზმაძე, ზურაბ
სავანელი.

2.

EMODnet Data Ingestion,
EASME/EMFF/2015/1.3.1.3/SI
2.727770,
https://www.emodnet-
ingestion.eu/

2016-2019

ხელმძღვანელი-კახაბერ ბილაშვილი,
შემსრულებლები: ვაჟა ტრაპაიძე

ირაკლი პაპაშვილი, თორნიკე
რაზმაძე, ზურაბ სავანელი, ვახტანგ
გვახარია, ნინო მაჩიტაძე, ნინო
გელაშვილი

3.

EMODnet -3,
EASME/EMFF/2016/1.3.1.2/lot

4 N° SI2.749773,
http://www.emodnet.eu/

2016-2019

ხელმძღვანელი-კახაბერ ბილაშვილი,
შემსრულებლები: ვახტანგ გვახარია,
ნინო მაჩიტაძე, ნინო გელაშვილი,
ვაჟა ტრაპაიძე. თორნიკე რაზმაძე

4

,,შავი ზღვის სანაპირო ზოლში
საზღვაო ნარჩენების შემცირების

ინოვაციური მეთოდები და
ტექნოლოგიები” RedMarLitter,
BSB-552, (JOP BSB 2014-2020)

2018-2020
ხელმძღვანელი-კახაბერ ბილაშვილი,

შემსრულებელი ინესა კუზანოვა

1. SeaDataCloud” დაიწყო 2016 წლის 1 ნოემბრიდან, იგი წარმოადგენს თსუ-ში 2006-2015 წწ-ში
წარმატებით დასრულებული საერთაშორისო პროექტების SeaDataNet 1 -ს და SeaDataNet 2-
ის მესამე ფაზას. „SeaDataCloud”-ში მონაწილოებს 55 პარტნიორი. კონსორციუმის
ხელმძღვანელია საფრანგეთის ზღვების ექსპლოატაციის ინსტიტუტი (IFREMER). პროექტი
დაფინასებულია ევროკომისიის “HORIZON 2020” პროგრამის ფარგლებში, როგორც
ინტეგრირებული კვლევის ინფრასტრუქტურულ ინიციატივა, რომელიც უზრუნველყოფს
ოკეანოგრაფიულ მონაცემთა მენეჯმენტის სისტემის კიდევ უფრო განვითარებას,
ადაპტირებულს, როგორც ფრაგმენტარული დაკვირვებების ბაზების გამოყენებაზე, ასევე
მომხმარებლის იმ მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე, რომელიც ეხება მონაცემთა შესახებ
ინფორმაციას (მეტადატა), საბოლოო პროდუქტს და ინტეგრირებულ
მომსახურეობას.OOუკანასკნელ დრომდე, საზღვაო მონაცემები, რომელთაც ასეულობით
ორგანიზაცია მოიპოვებს, ძნელად მისაღწევი რჩება. შექმნილი მდგომარეობა მოითხოვს
ოკეანოგრაფიული ინფორმაციის დამუშავების სტანდარტების გაუმჯობესებას,
კომუნიკაციის ერთიანი სისტემის შექმნას და დახვეწას. ევროგართიანების მიერ მიღებული
საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივაში მოცემული ეკოსისტემური მიდგომის
საფუძველი სწორედ ოკეანოგრაფიული მონაცემებია. აღნიშნული დირექტივა, ასევე,
წარმოადგენს საქართველოს, როგორც ევროგაერთიანების ასოცირებული წევრის საზღვაო
პოლიტიკის, სახელმძღვანელო დოკუმენტს. პროექტი მოწოდებულია განახორციელოს
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ვირტუალური და ფიზიკური ინფრასტრუქტურული
რესურსების კონსოლიდაცია ოკეანოგრაფიული მონაცემების მართვის საქმეში (მაგ.
დაცულობა, ხელმისაწვდომობა და ა.შ.).
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2. პროექტის მიმდინარეობის წლებია 2016-2019. პროექტის ძირითადი მიზნებია ევროპული
საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის და ლურჯი ეკონომიკის საზღვაო
კომპონენტის შესაბამისად ზღვის წყლების, სედიმენტებისა და ბიოტას მონიტორინგი;
ახალი საზღვაო მონაცემების მოძიება და მათ მფლობელებთან სათანადო
მარკეტინგული და მეთოდური სამუშაოს ჩატარება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
ხელშეწყობის მიზნით. მიმდინარე შეიქმნა პოტენციურ სტეიქჰოლდერების ნუსხა და
შემუშავდა სპეციალური ინტერფეისი, რომლის საშუალებით ოკეანოგრაფიული
მონაცემების მფლობელი შეძლებს თავად შეიყვანოს მონაცემები ევროპულ ბაზებში მათი
შემდგომი განკარგვის საკუთარი პირობების მითითებით.

3. საზღვაო დაკვირვებათა და მონაცემთა ევროპული ქსელი (EMODnet) შეიქმნა
ევროგაერთიანების ინტეგრირებული საზღვაო პოლიტიკის მხარდასაჭერად. იგი ,
პერიოდულად, მონაწილეობს ევროგართიანების მიერ გამოცხადებული ტენდერებში,
რომელიც ეხება ზღვის გარემოსადმი მიძღვნილ საკითხებს. კერძოდ, ზემოთ მითითებული
პროექტი წარმოადგენს საერთაშორისო სამეცნიერო კონსორციუმის მიერ ტენდერში
მოგებულ ლოტს, რომელიც ზღვის ქიმიას ეხება. პროექტის მიზნები ემთხვევა პროექტ
„სიდატაქლაუდ“-ის ( იხ. ზემოთ - „SeaDataCloud“) მიზნებს და ინტეგრირებულია მის
ძირითად ამოცანებთან, რომელიც მდგომარეობს საქართველოში არსებული საზღვაო
ქიმიური მონაცების მოძიება, მიღებული სტანდარტების შესაბამისად ფორმატიზება და
ევროპულ ბაზებში განთავსება. საქართველოდან, კონსორციუმში მონაწილეობას იღებს,
ასევე, გარემოს ეროვნული სააგენტო.

4. შავი ზღვის ერთობლივი საოპერაციო პროგრამის “შავი ზღვის აუზი 2014-2020”-ის
საგრანტო პროექტი „შავი ზღვის სანაპირო ზოლში საზღვაო ნარჩენების
შემცირების ინოვაციური მეთოდები და ტექნოლოგიები” ფარგლებში
გათვალისწინებულია /შემდეგი სამუშაოების შესრულება: მყარ ნარჩენებზე და
ჩამდინარე წყლებზე არსებული ინფორმაციის შეგროვება შავი ზღვის რეგიონებში;
შავი ზღვის არსებული მდგომარეობის შესწავლა სამიზნე ტერიტორიაზე და მყარი
ნარჩენებით მის დაბინძურებაზე; სამიზნე  ტერიტორიების ნარჩენების
მონიტორინგი; საინფორმაციო სისტემის (მონაცემთა ბაზის)  გამოყენება
ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების შესაფასებლად; ასევე წყლის ნაკადის და ნარჩენების
გავრცელების მოდელის შემუშავება და  საერთაშორისო სამეცნიერო კონსორციუმის
ფარგლებში  ნარჩენების (მარინლიტერის) შემცირების ღონისძიებების შემუშავება

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის მითითებით)



118

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა
1 2 3 4

1
EMBLAS 2, გრანტი #88560,

EU-UNDP
2015-2018

ხელმძღვანელი- კახაბერ ბილაშვილი
შემსრულებლები: ვაჟა ტრაპაიძე

თორნიკე რაზმაძე, ვახტანგ
გვახარია, ნინო მაჩიტაძე, ზურაბ

სავანელი
1. პროექტის EMBLAS II (მეორე ფაზის) მიზანი იყო მონაწილე ქვეყნების ლაბორატორიებში

დანერგილი ზღვის გარემოს კვლევის მეთოდიკების გაცნობა, მათი ჰარმონიზება და
მისადაგება ევროპის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის მოთხოვნების მიმართ.
მეთოდური სამუშაოების ჩატარების შემდეგ დაიგეგმა და განხორციელდა საზღვაო
საერთაშორისო ექსპედიცია.
პროექტში მონაწილე სამი ქვეყნის (საქართველო, უკრაინა, რუსეთი) სპეციალისტებმა
გაიარეს სასწავლო კურსები ევროპის წამყვანი სამეცნიერო ცენტრების სპეციალისტების
ხელმძღვანელობით. სასწავლო კურსში შედიოდა ქიმიური დამაბინძურებლების, მყარი
ნარჩენების და ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის მეთოდების გაცნობა.
საერთაშორისო საზღვაო ექსპედიცია ჩატარდა 2016 წლის მაისში. კრუიზისათვის შეირჩა

სამეცნიერო კვლევითი გემი „Mare Nigrum”, რომელიც ეკუთვნის რუმინეთის ზღვის
გეოლოგიისა და გეოეკოლოგიის ეროვნულ ინსტიტუტს (Romanian National Research and
Development Institute for Marine Geology and Geoecology – GeoEcoMar). საქართველოსა და
უკრაინის აკვატორიაში, ასევე ღია ზღვაში, ჩატარდა სრულმასშტაბიანი კომპლექსური
კვლევები ზღვის გეოლოგიაში, ქიმიაში, ბიოლოგიაში. აღებული იყო ზღვის წყლის,
ფსკერული ნალექების და ცოცხალი ორგანიზმების ნიმუშები. ექსპედიციაში
მონაწილეობდნენ განყოფილების თანამშრომლები ნინო მაჩიტაძე და ნინო გელაშვილი. მათ
მიერ ჩატარდა ფსკერული ნალექების სინჯების აღება, კონსერვირება და ლაბორატორიაში
ტრანსპორტირება. ექსპედიციის დროს განხორციელდა დაკვირვება ზღვის მყარ ნარჩენებზე.
მათი აღრიცხვა და კატეგორიზება განხორციელდა პლანშეტური კომპიუტერის
გამოყენებით, სპეციალური პროგრამის საშუალებით. აღრიცხული მონაცემები პლანშეტური
კომპიუტერიდანვე იგზავნებოდა ევროპის საზღვაო მონაცემთა ბაზაში (RIMMEL). ზღვის
გარემოში მყარი ნარჩენების მონიტორინგი საქართველოს აკვატორიაში ჩატარდა
პირველად. მონიტორინგს წინ უძღოდა სპაციალური სასწავლო კურსი. მონიტორინგის
მეთოდიკის ათვისების და დანერგვის მიზნით ჩვენს მიერ ქართულ ენაზე ითარგმნა
სახელმძღვანელო „Guidance on Monitoring of Marine Litter in European Seas” (2013), რომელიც
განკუთვნილია მყარი ნარჩენების მონიტორინგისათვის პლაჟებზე, მდინარისა და ზღვის
ზედაპირზედა ცოცხალ ორგანიზმებში. ნარჩენების კატეგორიზების გაადვილების მიზნით
შედგა ფერადი ფოტოსახელმძღვანელო. ექსპედიციის დასრულების შემდეგ ჩატარდა
ლაბორატორიაში ტრანსპორტირებული მასალის კვლევა. ჩვენს ლაბორატორიაში
განისაზრვრა ლითონების, ქლორორგანული პესტიციდების და ნავთობის
ნახშირწყალბადების შემცველობა ფსკერულ ნალექებში. ლაბორატორიამ მონაწილეობა
მიიღო ლაბორატორიათაშორისი შედარების გამოცდებში, პროექტში მონაწილე 5
ლაბორატორიასთან ერთად. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა უნიკალური კვლევები
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ორგანულ დამაბინძრებლებზე. ნიმუშები გადაეგზავნა ევროპის ერთერთ წამყვან
ლაბორატორიას. კვლევებმა ზღვის გარემოს სხვადასხვა ობიექტებში გამოავლინა
სხვადასხვა ტიპის მედიკამენტების, სტიმულატორების, დამატკბობლების (შაქრის
შემცვლელების), პოლიარომატული ნახშირწყალბადების, მეტალ-ორგანული ნაერთების,
ინდუსტრიული ქიმიკატების შემცველობა, გამოვლინდა ზღვის გარემოში მათი მოხვედრის
გზები, გამიყო ნივთიერებების ჯგუფები, რომელთა არსებობა დამახასიათებელია
კონკრეტული აკვატორიისათვის (მდინარეების შესართავების ზონები, პორტების
აკვატორიები). ამგვარი ღრმა კვლევები შავ ზღვაში პრაქტიკულად ჩატარდა პირველად და
ძალინ დიდი მნიშვნელობა მიენიჭა. მიღებული შედეგები გაფორმდა საბოლოო სამეცნიერო
ანგარიშის სახით, რომლის ელექტრონული ვერსია (ინგლისურ და უკრაინულ ენებზე)
განთავსებულია EMBLAS Project-ის ვებ-გვერდზე http://emblasproject.org; ამავე ვებ-გვერდზე
განთავსებულია ექსპედიციის შედეგების მოკლე ანგარიში ინგლისურ და უკრაინულ
ენებზე. პროექტის ფარგლებში შემუშავდა სახალისო მობილური აპლიკაცია -თამაში
მოზარდებისათვის “Black Sea SaveBook”. იგი დაეხმარება მათ ზღვის გარემოს უკეთ
შეცნობაში, ეკოლოგიური პრობლემების გააზრებაში. პროგრამა შექმნილია, როგორც
აპლიკაცია პლანშეტური კომპიუტერებისა და მობილური ტელეფონებისათვის. ჩვენმა
ჯგუფმა მოამზადა აღნიშნული აპლიკაციის ქართული ვერსია (განახლებულია 2018 წლის
მაისის თვეში). ამჟამად აღნიშნული აპლიკაცია მისაწვდომია EMBLAS Project-ის ვებ-
გვერდზე http://emblasproject.org/archives/2112

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსათა
ური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები
კრებულის

სახელწოდება,
გამოცემის ადგილი,

გამომცემლობა
გვერდების რაოდენობა
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საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN
1. N. Lekishvili,

Rus. Gigauri,
Kh. Barbakadze,
D. Nikolaishvili,

V.Trapaidze

“Secondary resources

of Georgia for creation
of antimicrobial
compounds and

composites”
International simpozium

“BIOACTIVE
COMPOUNDS,

ANTIMICROBIAL
AND BIOMEDICAL

PRODUCTS &
MATERIALS FOR
PROTECTION OF

HUMAN AND
ENVIRONMENT”,

Book of Abstracts ISBN:
978-9941-13-699-3

თბილისის
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

(ელექტრონული
ვერსია).

pp-77-78, 2018

კავკასიის სამხრეთი რეგიონი (საქართველო) მდიდარია მნიშვნელოვანი ბუნებრივი
რესურსებით, როგორიცაა ბარიტი, ცეოლითები, ბაზალტი, ნავთობი, მანგანუმი, სპილენძი,
ვერცხლისწყალი, დარიშხანი, ოქრო, სამედიცინო მინერალური წყლები და წყალბადის სულფიდის
რეზერვები შავ ზღვაში. მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია დარიშხანს.

დარიშხანის საწარმოები განლაგებულია კავკასიის უზარმაზარი მთათა სისტემის სამხრეთ
ფერდობებზე. მათი ფორმირება დაკავშირებულია ნეოგენ-მაგმატურ პროცესთან. დარიშხანის
ნარჩენები ძირითადად წარმოდგენილია რაჭასა (ლუხუმი) და ქვემო სვანეთში (საქართველო).
საბადოთა ნარჩენების დამუშავება წარმოადგენს 38.9 ათას ტონას. აგრეთვე, პერსპექტიულად
მიიჩნევა ასევე საკაურასა და კოდისძირის (საქართველო) დარიშხანის ნარჩენები.

რაჭის (საქართველო) რეალგარ (As4S4)-აურიპიგმენტის(As4S6) მადნეული უნიკალურია მთელ
მსოფლიოში. დომინანტის შემცველობა აღნიშნულ მადნეულში განსაკუთრებით მაღალია და
აღწევს საშუალოდ 12%-ს. ამის გარდა, ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული მადნეული არ
შეიცავს მინარევიან ელემენტებს, და არა მარტო ძალზე სუფთა დარიშხანისა და დარიშხანის (III)
ოქსიდის, არამედ ასევე გარდაქმნის სხვა პროდუქტების გამოყოფის საუკეთესო საშუალებას
იძლევა. დარიშხანისა და ზოგიერთი მისი ნაერთის რაჭის რეალგარ-აურიპიგმენტის
მადნეულიდან გამოსაყოფად, პირველ რიგში, კონცენტრატს წვავენ სპეციალურ ღუმელში,
რომელიც არ გამორიცხავს გოგირდის დიოქსიდისა და დარიშხანის ნაერთებით გარემოს
დაბინძურებას - აეროზოლის 2-3% თეთრ დარიშხანზე მოდის.

დარიშხანი აგრეთვე თითქმის ყველა ფერადი და ძვირფასი მეტალების ბუნებრივი თანამდე
ელემენტია. აღნიშნული ელემენტების პირომეტალურგიული დამუშავების შემდეგ, რომელიც
მათი ინდივიდუალურ მდგომარეობაში აღდგენის ერთ-ერთი შეუცვლელი პირობაა, იგი გამოდის
ტექნოლოგიური სქემიდან თეთრი დარიშხანის სახით და წარმოადგენს სამრეწველო ნარჩენებს.
ხშირად მათში დარიშხანის შემცველობა მერყეობს 8-60%-ის ფარგლებში. ამასთანავე, ისინი
შეიცავენ კომერციულად მნიშვნელოვანი რაოდენობის ძვირფას მეტალებს. გარემოს
დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად, ნარჩენები იმარხება სპეციალურ სამარხებში, რაც
დაკავშირებულია უდიდეს მატერიალურ და ფინანსურ დანახარჯებთან.
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ჩვენს მიერ გამოყენებული იქნა საქართველოს მნიშვნელოვანი რეზერვები მეორადი
რესურსებიდან (დარიშხან-პირიტი და რეალგარ-აურიპიგმენტი) დარიშხანის სხვადასხვა ფორმით
გამოსაყოფისა და მათ ბაზაზე შედარებით იაფი და მნიშვნელოვანი ანტიმიკრობული ნაერთების
და სპეციფიკური თვისებების არაორგანულ-ორგანული ანტიმიკრობული მულტიფუნქციური
მასალების წარმოების მიზნით. შემუშავებულ იქნა მათი მიღების ლაბორატორიული
ტექნოლოგიები.

აღნიშნული მიღწევები ზოგავენ არა მარტო დამატებით ტექნიკურ-ეკონომიკურ რეზერვებს
ნებისმიერი განვითარებადი ქვეყნისთვის, არამედ ხელს უწყობს ასევე რიგი ეკოლოგიური
პრობლემების გადაჭრას.

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები
სახელმძღვანელოს

სახელწოდება,
გამოცემის ადგილი,

გამომცემლობა
გვერდების რაოდენობა
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საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN
1

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 R. Diakonidze,
K. Bilashvili,
V. Trapaidze,
I. Baramidze,

T. Supatashvili,
B. Diakonidze,
N. Machitadze,
N. Gelashvili
V. Gvakharia

Black Sea monitoring to
evaluate the ecological
state of the sea water in
the Georgian coastal
area
ISSN 0006-6729;
IMDIS 2018
International
Conference on Marine
Data and Information
Systems. 5-7 November,
2018
Barcelona, Spain. Book
of abstracts

Copyright 2018 by OGS.
Istituto Nazionale di
Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale.
Trieste Italy

pp. 312-313

2 Maria Pogojeva,
Nino Machitadze,
Nino Gelashvili,
Vakhtang Gvakharia,
Kakhaber Bilashvili.

Floating marine macro
litter monitoring in the
Black Sea: EMBLAS II
experience. Proceedings
of Sixth International
Marine Debris
Conference, San –

Diego, USA, 12- 16
March, 2018

http://internationalmarine
debrisconference.org/ind
ex.php/quantification-of-
floating-marine-macro-

litter/

1. შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ზონა წარმოადგენს ერთერთ ყველაზე მოწყვლად
ეკოსისტემას თანამედროვე ეკოლოგიური ცვლილებების თვალსაზრისით. მასზე გავლენას
ახდენს როგორც ბუნებრივი, ასევე ანთროპოგენული დატვირთვები. წყლის ხარისხი არის
შავი ზღვისათვის ყველაზე სერიოზული ეკოლოგიური პრობლემა. ანთროპოგენული
დატვირთვების გავლენით მატულობს ზედაპირულ წყლებში მავნე ნივთიერებების
კონცენტრაციის ზრდის რისკი, რასაც შეუძლია მომავალში შეცვალოს ბუნებრივი ფონი.
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნები მიზნად
ისახავს ზღვის გარემოს ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მახასიათებლების მუდმივ
გაუმჯობესებას, ზღვის გარემოს კვლევებისა და მონიტორინგის მეთოდოლოგიის
შემუშავებას ეკოსისტემური მიდგომების საფუძველზე. აღნიშნული მოთხოვნების
რეალიზების გზები მოცემულია ევროსაბჭოს დირექტივებში (WaterFrameworkDireqtive –
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WFD დაMarineStrategiesFrameworkDirective - MSFD). საქართველოში მოქმედი ევროსაბჭოს
მიერ დაფინანსებული პროგრამები (SeaDataCloud, EMODNetDataIngestion, EMBLASII))
შესაძლებელს ხდის ოკეანოგრაფიულ მინაცემთა მიღებას და შემდგომ შესაბამისად
ფორმატირების შემდეგ მონაცემთა ევროპულ ბაზებში მათ განთავსებას. საქართველოში
მოქმედებს ზღვის გარემოს მონიტორინგის სისტემა შერჩეულ 5 სადგურზე, ასევე ტარდება
ზღვაში შემავალი მდინარეების მონიტორინგი. კვლევა ტარდება 30 ინდიკატორზე. წყლის
ხარისხის შეფასება ხდება როგორც საქართველოს, ასევე ევროპულ ნორმატიულ ბაზაზე
დაყრდნობით.

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 N. Machitadze,
N. Gelashvili,
V. Gvakharia,
K. Bilashvili,
V.Trapaidze,

N. Gaprindashvili,
A. Maghlakelidze

Monitoring of Beach,
Marine and Riverine
Floating Litter within
Georgian Black
SeaCoastal Area.

ISSN 1311-5065

Journal of
Enviromental

Protection and
Ecology, book 2,

Vol 19,

Permanent office of
BENA
P.O. Box 141, 57400
Sindos, Thessaloniki
, Greece

pp.583-591

2 R. Diakonidze,
I. Baramidze,
K. Bilahvili,

V. Trapaidze,
T. Supatashvili,
B. Diakonidze

“The General
Assessment of Black

Sea Ecological
Problems and

Recommendations of
Eliminate Them”
ISSN 2313-4410,

American
Scientific
Research

Journal for
Engineering,

Technology, and
Sciences

(ASRJETS)
vol 45, #1,

USA pp.226-233,

3 Maia Meladze,
Giorgi Meladze,
Vazha Trapaidze,
Giorgi Meladze

“Evaluation of the
Agro-Ecological
Potential of Racha-
Lechkhumi-Kvemo
Svaneti Region
(Georgia) and Zoninig of
Crops DOI
10.5593/sgem2018/

SGEM 2018, Vol
18, Issue 5.1,
Ecology and
Environmental
Protection

Bulgaria,
http://www.sgem.org

pp-361--367,

4 Rus. Gigauri
L. Sakhvadze,

Kh. Barbakadze
N. Lekishvili,

M.Samcharadze,
D. Nikolaishvili,

V.Trapaidze

STRATEGICAL
COMPOUNDS AND
PRODUCTS BASED
ON POOR ORES
AND TAILINGS OF
MANAGANEZE

International
Journal of

Applied
Chemical
Sciences
Research

http://ijacsr.com/
Current%20Issue

s.php

pp.1-5
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WASTE - ISSN: 2328-
2827,

Vol. 6, No. 1,
March

1. საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივა ევროკავშირის ქვეყნებისაგან მოითხოვს
ღონისძიებების პროგრამების შემუშავებას ევროპის ზღვის გარემოს კარგი ეკოლოგიური
სტატუსის უზრუნველყოფის მიზნით. ამ პროცესის მთავარ ნაბიჯს წარმოადგენს
მონიტორინგის პროგრამების შემუშავება. აღნიშნული მოთხოვნების განხორციელების
მიზნით, და დირექტივისდესკრიპტორ 10-ის შესაბამისად, დაიგეგმა და ჩატარდა მყარი
ნარჩენების მონიტორინგი საქართველოს სანაპირო ზონის პლაჟებზე, მდინარეებზე და
ზღვის ზედაპირზე. მონიტორინგი განხორციელდა ევროსაბჭოს მიერ დაფინანსებული
პროექტის «EMBLAS I/II“ -ის ფარგლებში 2015 – 2017 წლებში. ამ მიზნით შეირჩა საცდელი
პლაჟები, მოინიშნა 4 მდინარე მოტივტივე ნარჩენების მონიტორინგის მიზნით,
საერთაშორისო საზღვაო ექსპედიციის მიმდინარეობისას ჩატარდა ზღვის ზედაპირზე
მოტივტივე ნარჩენების მონიტორინგი. მოტივტივე ნარჩენების რეგისტრირება და
კატეგორიზება ჩატარდა სპეციალური პროგრამის გამოყენებით, რომელიც
უზრუნველყოფდა მიღებული შედეგების გადაგზავნას ევროპულ მონაცემთა ბაზაში -
RIMMEL. მიღებული შედეგების საფუძველზე დადგინდა პლაჟებზე არსებული
ნარჩენების კატეგორიები, მათი რაოდენობა და სავარაუდო წყაროები.

2. საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში, შავი ზღვისპირეთის საზღვრების ცვლილებაში
განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს უკანასკნელ გვიანმეოთხეულ პერიოდს, რომელიც
120-140 ათასი წლის წინ დაიწყო და მოიცავს უკანასკნელ სრულ და შემდგომ არასრულ
ციკლს - პლეისტოცენს. მისი და საწყისი ემთხვევა შავი ზღვის ნალექების კარაგანული
წყების ქვედა ფენების დალექვას და მოიცავს უკანასკნელი გამყინვარების ეპოქას.
კარაგანის ეპოქაში კარაგანის ზღვის (დღევანდელი შავი ზღვა) დონე რამდენიმე ათეული
მეტრით აღემატებოდა დღევანდელს და თავისუფლად უკავშირდებოდა ხმელთაშუა
ზღვას. დაახლოებით 9-10 ათასი წლის წინ ხმელთაშუა ზღვის წყალი ოკეანის დონის
მატების გამო შემოიჭრა ახალევკსინის აუზებში, რამაც გამოიწვია შავი ზღვის დონის
მომატება, რომელიც გაგრძელდა 3-4 ათასი წელი და დამთავრდა დაახლოებით 6 000
წლის წინ, როცა მიაღწია მაქსიმალურ დონეს (3-4 მ-ით მეტი ვიდრე დღეს). დაახლოებით
6000 წლის წინ შავი ზღვის საზღვრებმა მიიღო დღევანდელი საზღვრების ფორმა.
ზოგიერთი მეცნიერული შრომის [ანალიზი საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ
საქართველოს შავი ზღვისპირეთის საზღვრების, განსაკუთრებით კოლხეთის დაბლობის
ცვლილებები გამოწვეული იყო, ძირითადად, შავი ზღვის ჰიფსომეტრული
მაჩვენებლების ცვლილებებით. კოლხეთის დაბლობის რელიეფის ზედაპირის
დადაბლება მიმდინარეობდა ტექტონიკური დაძირვით - შავი ზღვის რეგრესია, ხოლო
ამაღლება - მდინარეთა აკუმულაციური მოქმედების შედეგად - შავი ზღვის ტრანსგრესია.

3. რაჭა-ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთის რეგიონის აგროკლიმატური პოტენციალის შეფასება
საშუალებას იძლევა ეფექტურად იქნას გამოყენებული ამინდისა და კლიმატის
პირობები, რაც უზრუნველყოფს აგროკულტურების ნორმალურ ზრდა-განვითარებასა
და მაღალი მოსავლის ფორმირებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დამუშავებული და
გაანალიზებულია მოცემული რეგიონის მრავალწლიანი (60 წლიანი)
მეტეოროლოგიური დაკვირვებათა მონაცემები, რომელთა საფუძველზეც
გამოთვლილია და შეფასებულია ძირითადი აგროკლიმატური მაჩვენებლები (აქტიურ
ტემპერატურათა ჯამები (>10°C), ატმოსფერული ნალექები (მმ), ჰაერის შეფარდებითი
ტენიანობა (%), ჰაერის ტენიანობის დეფიციტი (მბ), უყინვო პერიოდის ხანგრძლივობა
(დღე), ჰიდროთერმული კოეფიციენტი (ჰთკ)). აღნიშნული მახასიათებლები
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ხელსაყრელია აგროკულტურების (მარცვლეულის, ბოსტნეულის, ვაზის და სხვ.)
ზრდა-განვითარებისათვის, განსაკუთრებით ზღ.დონიდან 400-800მ სიმაღლემდე.
მოცემული სიმაღლის ზევით აგროკულტურების გავრცელება იზღუდება, თუმცა
კარგად ვითარდება საშემოდგომო და საგაზაფხული ხორბალი, ქერი, შვრია.
სავეგეტაციო პერიოდში ჰაერის ტემპერატურის 10°C-ის ზევით გადასვლის თარიღის
დადგენისათვის შედგენილია რეგრესიის განტოლება. განხილულია სოფლის
მეურნეობისათვის საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენები (წაყინვები, სეტყვა, გვალვა,
ძლიერი ქარები) და დადგენილია მათი განაწილება ზღ. დონიდან სიმაღლეების
მიხედვით. ასევე, განსაზღვრულია აღნიშნული მოვლენების სეზონურობა და
ინტენსივობა. შედგენილია რეგრესიის განტოლება, რომლის მიხედვით განისაზღვრება
მოსალოდნელი წაყინვების (ბოლო და პირველი წაყინვების) დადგომის თარიღები.
ვერტიკალური ზონალობის მიხედვით, აქტიურ ტემპერატურათა ჯამების
გათვალისწინებით, გამოყოფილია 4 აგროეკოლოგიური ზონა შესაბამისი
პერსპექტიული აგროკულტურების გავრცელების მითითებით.

4. სტატიაში აღწერილია ღარიბი მადნებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან მანგანუმის
აღდგენის პროცესის ხანგრძლივობის შემცირებისა და გაიაფების მიზნით გამოყენებული
ავტოტროფული თიობაქტერიის – Thiobacillus ferrooxidans მოქმედებით ჭიათურის
მანგანუმის მადნის ღარიბი საბადოდან და კუდებიდან სუფთა მანგანუმის მიღების
ლაბორატორიული ტექნოლოგია და მის ბაზაზე სტრატეგიული ნაერთების მიღების
შესაძლებლობა. პროცესი კომბინირებულია. Thiobacillus ferrooxidans ჟანგავს პირიტის
FeSO4 + H2SO4-ის წარმოქმნით (pH – 2,5). აქვე წარმოიქმნება ბაქტერიების მეტაბოლიზმის
პროდუქტი – მჟაუნმჟავა. წარმოქმნილი პროდუქტები ითვლებიან მანგანუმის
დიოქსიდის ძლიერ აღმდგენლებად, ხოლო გოგირდმჟავა მანგანუმის კარბონატების
გამხსნელად. პროცესის მოქმედი გარემო პირობების გავლენის შესწავლით დადგენილია,
რომ ის ეფექტურად მიმდინარეობს ჰაერის უხვი ნაკადის მიწოდების პირობებში; მადნის
სიმსხო 0,15მმ; pH – 2,5; მყარ ფაზა/თხევადი ფაზა = 1:5, კულტურის ტიტრი 108-109
უჯრ/მლ. ბაქტერიების ზრდისა და მისი ჟანგვითი ფუნქციის ინტენსიფიკაციის ერთ-
ერთი ძირითადი ფაქტორია ბაქტერიული მდგრადობა ხსნარში გოგირდმჟავასა და მძიმე
მეტალის კონცენტრაციის მიმართ.

5. დადგენილია, რომ შტამი 348, 341 - Thiobacillus ferrooxidans ადვილად ეგუება ხსნარში
20-25 გ/ლ H2SO4. ხოლო მათი ფიზიოლოგიური თვისებების შესწავლის პროცესში
დადგინდა, რომ ისინი კულტურალურ ხსნარში გამოყოფენ მჟაუნმჟავას, რასაც დიდი
მნიშვნელობა ენიჭება Mn(IV) აღსადგენად. რეაქციის პროდუქტებია მანგანუმის
სულფატი (დისოცირებულ მდგომარეობაში) და რკინის(II) ჰიდრატი, რომელიც ნალექშია
(აღნიშნულ pH-ზე). მიღებული ნალექის გაფილტვრის შედეგად ხსნარში რჩება
ორვალენტიანი მანგანუმის სულფატი, რომლის ელექტროლიზით მიიღება მეტალური
მანგანუმი. მიღებულია კოორდინაციული ნაერთები სპეციფიკური თვისებებით.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 კ. ბილაშვილი,

ვ. მელიქიძე,
ვ. ტრაპაიძე,

„ლურჯი ზრდა“ - საზღვაო
რესურსების მდგრადი

გამოყენება ეკონომიკური

მეექვსე საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და
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გ. მელაძე განვითარებისათვის
(გამოწვევები

საქართველოსთვის)

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში, 12-15/02/2018

http://conference.ens-
2018.tsu.ge/

2 გ. გრიგოლია,
ვ. ტრაპაიძე,
გ. ბრეგვაძე

მდინარე მტკვარზე (მინაძე)
მინიმალური დონეებისა და
ხარჯების ცვალებადობის
დინამიკა

ჰიდრომეტეოროლოგიისა და
ეკოლოგიის  აქტუალური

საკითხები, სტუ ტექნიკური
უნივერსიტეტის სამეცნიერო

კონფერენცია, თბილისი,
მაისი, 2018

3 დ. კერესელიძე,
ვ. ტრაპაიძე,
გ. ბრეგვაძე

წყლისმიერი
ეროზიული პროცესების
მოდელირება

მეექვსე საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში, 12-15/02/2018

http://conference.ens-
2018.tsu.ge/

4 ვ. ტრაპაიძე,
დ.კერესელიძე,
კ. ბილაშვილი,

გ.ბრეგვაძე,
ი. მეგრელიძე

საქართველოს მდინარეებზე
გარემოსდაცვითი ხარჯის

გაანგარიშების ტენდენციები.

მეექვსე საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში, 12-15/02/2018

http://conference.ens-
2018.tsu.ge/

5 გ.ბრეგვაძე,
ვ. ტრაპაიძე,

წყლის ნაკადის სიჩქარის
შეფასების ზოგადი ასპექტები

მაქსიმალური ხარჯების
დროს საქართველოს

მდინარეებზე

მეექვსე საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში, 12-15/02/2018

http://conference.ens-
2018.tsu.ge/

6 ნ. ლეკიშვილი,
რუს. გიგაური,

ხ. ბარბაქაძე, დ.
ნიკოლაიშვილი,

ვ. ტრაპაიძე.

საქართველოს მეორადი
რესურსები ანტიმიკრობული

ნაერთებისა და
კომპოზიტების შესაქმნელად.

საერთაშორისო სიმპოზიუმი
„ბიოაქტიური ნაერთები,

ანტიმიკრობული და
ბიოსამედიცინო მასალები

ადამიანის და გარემოს
დასაცავად.“ მაისი, 4-5, 2018,

თბილისი

1. ეკონომიკის განვითარების ევროპული მოდელი წარმოადგენს ახალ გლობალურ ტრენდს
რომელიც, ლურჯი ეკონომიკის სახელით არის ცნობილი. აღნიშნული მოდელის საზღვაო
კომპონენტს შეადგენს ევროგაერთიანების სამოქმედო დღის წესრიგი სახელწოდებით
ლურჯი ზრდა (Blue Growth) რაც ითვალისწინებს საზღვაო რესურსების მდგრად
გამოყენებას ეკონომიკური განვითარებისათვის და მართვის ინოვაციური მეთოდების
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საშუალებით ეკოლოგიური და კლიმატური ცვლილებების შედეგების შერბილებას.  2014
წელს ევროკომისიამ მიიღო ე.წ. მდგრადი ლურჯი განვითარების ანუ ზრდის დღის წესრიგი,
რომელიც განიხილავს და აფასებს საზღვაო ეკონომიკის პოტენციალს. იმავე წელს
ევროკომისიამ ჩაატარა შავი ზღვის ლურჯი განვითარების პოტენციალის სტრატეგიული
შეფასება. ლურჯი ზრდის პრიორიტებებია: საზღვაო ენერგეტიკა, აქვაკულტურა, საზღვაო
და სანაპირო ტურიზმი, ნარჩენების მართვა და მინერალური რესურსების ათვისება,
ბიოტექნოლოგია და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. შეიძლება ითქვას, რომ
ჩამოთვლილი პრიორიტეტები ემთხვევა საქართველოს ეკონიმიკური სტრატეგიის
ვექტორებს. ლურჯი ეკონომიკის ქვაკუთხედია საზღვაო ცოდნაზე დაფუძვნებული კვლევა
რაც უზრუნველყოფს საზღვაო საქმიანობის მდგრად მართვას ეკოლოგიურ და ეკონომიკური
პრობლემატიკიდან გამომდინარე. თავის მხრივ, ეკოსისტემური მიდგომა, საფუძვლად
უდევს ევროპის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივას ( MSFD), რომელიც შეიქმნა
ზღვის გარემოს მდგომარეობის ე.წ. კარგი სტატუსის (Good Environmental Status – GES)
უზრუნველსაყოფად. საზღვაო სექტორის განვითარების ახალი ინიციატივები, შავი ზღვის
გარემოს თანამედროვე მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია და მიმდინარე სამეცნიერო
კვლევები მოწოდებულია მოწოდებულია ხელი შეუწყოს ასოცირებულის ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული ვალდებულებების იმპლიმენტაციას საქრთველოში.

2. მოყვანილია ორი მაგალითი მდინარე ტისაზე და მდინარე მტკვარზე მინიმალური
დონეების ცვალებადობის შესახებ, სადაც დაკვირევბული მონაცემები არაერთგვაროვანია
ერთგვაროვნება მდინარე მტკვარზე როგორც ჩანს დარღვეულია მაქსიმალური ხარჯის (1110
მ3/წმ) გავლის გამო, რამაც გამოიწვია კალაპოტის დეფორმაცია, ამიტომ ტრენდის
შეფასებისას (მინიმალური დონეების შემთხვევაში) აუცილებელია პროცესის ექსტრემალურ
შემთხვევათა და მათი შედეგების დეტალური ანალიზი. განსახილველი რიგის
ერთგვაროვნების შეფასებით და მათი დარღვევის მიზეზების გამოვლენით.

3. ეროზიული პროცესების მოდელირების ძირითად ამოცანას წარმოადგენს
მათი მიმდინარეობის ინტენსივობის კავშირის დადგენა პროცესების განმსაზღვრელ
ფაქტორთა მახასიათებლებთან. მიუხედავად იმისა რომ, წყლისმიერი ეროზიული
პროცესების კვლევასა და პროგნოზირებაში საკმაოდ ბევრია გაკეთებული მაინც არ
შეიძლება ჩაითვალოს საკითხი გადაწყვეტილად სასურველ დონეზე. ეროზიული პროცესის
სრული და ზუსტი ასახვისათვის შემოთავაზებულია ეროზიის ინტენსივობის
ენერგეტიკული მოდელი. ამ მოდელის რეალიზაციისათვის კი განხილულია ფერდობზე
წვიმის შედეგად წარმოქმნილი ცვალებადმასიანი წყლის ნაკადის მოძრაობის
ჰიდრავლიკური მოდელი. ამ მოდელებში შემავალი პარამეტრების: წვიმის შედეგად
გამოწვეული კონცენტრირებული წყლის ნაკადების რაოდენობის და გადადგილების
ტრასის, მიკროაუზის საზღვრების, ფერდობების კონტურების, წყლის ფილტრაციის,
ჩამოანდენის კოეფიციენტის, ქანობების, ნიადაგის ტიპის, მცენარეული საფარის და ა.შ.
სიზუსტეზე ბევრადაა დამოკიდებული მოდელის ეფექტურობა. ამგვარი მიდგომა კი
შესაძლებელს გახდის როგორც სხვადასხვა ფერდობებისთვის ერთი წვიმით გამოწვეული
ეროზიის ინტენსივობის, ასევე მთლიანი ფერდობებისათვის ეროზიის წლიური
ინტენსივობის რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებულ რეჟიმში განსაზღვრას და
პროგნოზს გრძელვადიანი პერიოდისათვის.

4. საქართველოში მოქმედი მეთოდოლოგია საკმაოდ დეტალურ ინფორმაცის შეიცავენ ყველა
ჰიდროლოგიური მახასიათებლის, ასევე ნაკადის ჰიდროდინამიკური და
ჰიდრომორფოლოგიური მდგომარეობის განსაზღვრისა და გაანგარიშების სხვადასხვა
ვარიანტების შესახებ. თუმც კი არსად თუნდაც არაპირდაპირ არ არის მოცემული
გარემოსდაცვითი (ეკოლოგიური) ხარჯის განსაზღვრისა და გაანგარიშების ელემენტები და
ჰიდროლოგები არანაირად არ იზღუდებოდნენ წყალაღებით მდინარეთა კალაპოტებიდან.
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XXI საუკუნის დასაწყისიდან კი ეკოლოგიური ხარჯის განსაზღვრა ჯერ ეპიზოდურად
შემდეგ კი სავალდებულო წესად იქცა. ვინაიდან საქართველოში არ არსებობს
ეკოლოგიური ხარჯის გაანგარშების მეთოდოლოგია, ამიტომ ამ რთული საკითხის
გადაწყვეტა ხდება მეტად მარტივი წესით რაც ერთ შემთხვევაში გულისხმობს საშუალო
მრვალწლიური ხარჯის 50%-იანი უზრუნველყოფის მინიმუმ 10%-ის დატოვებას მდინარის
კალაპოტში, ხოლო მეორე შემთხვევაში საშუალო თვიური ხარჯის 10%. საკმაოდ იშვიათად
მაგრამ პრაქტიკაში არის შემთხვევები როდესაც ეკოლოგიური ხარჯი გაანგარიშებულია
მინიმალური 10 დღიანი ხარჯის 90 ან 95 %-ის ტოლად. ჰიდროლოგიური რეჟიმიდან და
ჰესის სიმძლავრიდან გამომდინარე, ზოგიერთ შემთხვევებში ეკოლოგიურ ხარჯად
გამოყენებულია ზემოაღნიშნული პირველი ან მეორე მეთოდოლოგია, ოღონდ მიღებული
მნიშვნელობა 13% ან 15%-ის ტოლია. საქართველოში არსებული პრაქტიკა 10%-ის
ოდენობით, ზოგიერთ შემთხვევაში აღემატება სხვა ქვეყნებში გავრცელებულ პრაქტიკასა და
მეთოდოლოგიას. ნორმატივის არ არსებობა იწვევს უთანხმოებას დამპროექტებლებს,
დეველოპერებსა და სანებართვო სტრუქტურის წარმომადგენლებს შორის. ამასთან ყველა
მხარე მაქსიმალური სიფრთხილით ეკიდება აღნიშნულ საკითხს, რადგან სათანადო
მეთოდოლოგიის გარეშე რთულია დასკვნის წარმოდგენა.გარემოსდაცვითი ხარჯის
განსაზღვრა სხვადასხვა წყალმომხმარებლისათვის წარმოადგენს მეტად რთულ
პრობლემას, რომელიც განპირობებულია წყლის ჰაბიტატების შესახებ მონაცემების არ
არსებობით, ჰიდროლოგიური მონაცემების სიმცირით და წყლის რესურსებზე ბუნებრივი
და ანტროპოგენური ფაქტორების ზეგავლენით.

5. მდინარის ნაკადის მოძრაობის სიჩქარე ძალზე მრავალფეროვანია, რაც დამოკიდებულია
მდინარეთა ტიპებზე, კალაპოტის მოხაზულობაზე, კალაპოტის ფსკერისა და ნაპირების
მორფოლოგიასა და მქისეობაზე, ქარის სიძლიერესა და მიმართულებაზე, წყლის მოქცევასა
და უკუქცევაზე, ყინულოვნების რეჟიმზე, წყალმცენარეულობის გავრცელებაზე და სხვა
ფაქტორებზე.მდინარეებზე, რომლებიც ხასიათდებიან წყლის დინების დიდი
ტურბულენტობით და კალაპოტის ვერტიკალური დეფორმაციით, წყლის ხარჯის
განსაზღვრა ჩვეულებრივი ხერხებით ძალზე ძნელია, რადგან სიჩქარეების და სიღრმეების
ზუსტი გაზომვები შეუძლებელია. ამასთან ხიდებისა და ჰიდროტქნიკური ნაგებობების
პროექტირების დროს მნიშვნელოვანია მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშება. ხარჯების
დასადგენად აუცილებელია ჰიდრავლიკური გათვლების ჩატარება, როგორიცაა ნაკადის
სიჩქარე და მდინარის ნაკადის კვეთის მორფოლოგიური მახასიათებლები. კვეთის
მორფოლოგიური მახასიათებლების დადგენა შესაძლებელია ადგილის ტოპოგრაფიული
გადაღებით, ხოლო ნაკადის საშუალო სიჩქარის განსაზღვრა ხდება შეზის ფორმულის
გამოყენებით, სადაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს შეზის კოეფიციენტი. ამ
კოეფიციენტის მნიშვნელობის გამოსათვლელად არსებობს მრავალი ემპირიული ფორმულა.
აქედან გამომდინარე, განხილული გვაქვს საქართველოს ზოგიერთ მდინარეზე აღნიშნული
ემპირიული ფორმულების გამოყენებით ნაკადის სიჩქარეები, მათი დადებითი და
უარყოფითი მხარეები და მოცემულია შესაბამისი რეკომენდაციები.

6. კავკასიის სამხრეთი რეგიონი (საქართველო) მდიდარია მნიშვნელოვანი ბუნებრივი
რესურსებით, როგორიცაა ბარიტი, ცეოლითები, ბაზალტი, ნავთობი, მანგანუმი, სპილენძი,
ვერცხლისწყალი, დარიშხანი, ოქრო, სამედიცინო მინერალური წყლები და წყალბადის
სულფიდის რეზერვები შავ ზღვაში. მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია
დარიშხანს.დარიშხანის საწარმოები განლაგებულია კავკასიის უზარმაზარი მთათა
სისტემის სამხრეთ ფერდობებზე. მათი ფორმირება დაკავშირებულია ნეოგენ-მაგმატურ
პროცესთან. დარიშხანის ნარჩენები ძირითადად წარმოდგენილია რაჭასა (ლუხუმი) და
ქვემო სვანეთში (საქართველო). საბადოთა ნარჩენების დამუშავება წარმოადგენს 38.9 ათას
ტონას. აგრეთვე, პერსპექტიულად მიიჩნევა ასევე საკაურასა და კოდისძირის (საქართველო)
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დარიშხანის ნარჩენები.რაჭის (საქართველო) რეალგარ (As4S4)-აურიპიგმენტის(As4S6)
მადნეული უნიკალურია მთელ მსოფლიოში. დომინანტის შემცველობა აღნიშნულ
მადნეულში განსაკუთრებით მაღალია და აღწევს საშუალოდ 12%-ს. ამის გარდა, ძალზე
მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული მადნეული არ შეიცავს მინარევიან ელემენტებს, და არა
მარტო ძალზე სუფთა დარიშხანისა და დარიშხანის (III) ოქსიდის, არამედ ასევე გარდაქმნის
სხვა პროდუქტების გამოყოფის საუკეთესო საშუალებას იძლევა. დარიშხანისა და
ზოგიერთი მისი ნაერთის რაჭის რეალგარ-აურიპიგმენტის მადნეულიდან გამოსაყოფად,
პირველ რიგში, კონცენტრატს წვავენ სპეციალურ ღუმელში, რომელიც არ გამორიცხავს
გოგირდის დიოქსიდისა და დარიშხანის ნაერთებით გარემოს დაბინძურებას - აეროზოლის
2-3% თეთრ დარიშხანზე მოდის. დარიშხანი აგრეთვე თითქმის ყველა ფერადი და ძვირფასი
მეტალების ბუნებრივი თანამდე ელემენტია. აღნიშნული ელემენტების
პირომეტალურგიული დამუშავების შემდეგ, რომელიც მათი ინდივიდუალურ
მდგომარეობაში აღდგენის ერთ-ერთი შეუცვლელი პირობაა, იგი გამოდის ტექნოლოგიური
სქემიდან თეთრი დარიშხანის სახით და წარმოადგენს სამრეწველო ნარჩენებს. ხშირად
მათში დარიშხანის შემცველობა მერყეობს 8-60%-ის ფარგლებში. ამასთანავე, ისინი შეიცავენ
კომერციულად მნიშვნელოვანი რაოდენობის ძვირფას მეტალებს. გარემოს დაბინძურების
თავიდან ასაცილებლად, ნარჩენები იმარხება სპეციალურ სამარხებში, რაც დაკავშირებულია
უდიდეს მატერიალურ და ფინანსურ დანახარჯებთან. ჩვენს მიერ გამოყენებული იქნა
საქართველოს მნიშვნელოვანი რეზერვები მეორადი რესურსებიდან (დარიშხან-პირიტი და
რეალგარ-აურიპიგმენტი) დარიშხანის სხვადასხვა ფორმით გამოსაყოფისა და მათ ბაზაზე
შედარებით იაფი და მნიშვნელოვანი ანტიმიკრობული ნაერთების და სპეციფიკური
თვისებების არაორგანულ-ორგანული ანტიმიკრობული მულტიფუნქციური მასალების
წარმოების მიზნით. შემუშავებულ იქნა მათი მიღების ლაბორატორიული ტექნოლოგიები.
აღნიშნული მიღწევები ზოგავენ არა მარტო დამატებით ტექნიკურ-ეკონომიკურ რეზერვებს
ნებისმიერი განვითარებადი ქვეყნისთვის, არამედ ხელს უწყობს ასევე რიგი ეკოლოგიური
პრობლემების გადაჭრას.

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 R. Diakonidze,

K. Bilashvili,
V. Trapaidze,
I. Baramidze,

T. Supatashvili,
B. Diakonidze,
N. Machitadze,
N. Gelashvili
V. Gvakharia

Black Sea monitoring to evaluate
the ecological state of the sea
water in the Georgian coastal area

IMDIS 2018, International
Conference on Marine, Data and
Information Systems. 5-7
November, 2018 ,Barcelona,
Spain

2. Maria Pogojeva,
Nino Machitadze,
Nino Gelashvili,
Vakhtang Gvakharia,
Kakhaber Bilashvili.

Floating marine macro litter
monitoring in the Black Sea

EMBLAS II experience.
Proceedings of Sixth International
Marine Debris Conference, San –

Diego, USA, 12- 16 March,
2018 http://internationalmarinedeb
risconference.org/index.php/quant
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ification-of-floating-marine-
macro-litter/

3 ვ.ტრაპაიძე,
გ. ბრეგვაძე

მდინარისპირა ურბანული
სივრცეები და

კატასტროფული
წყალმოვარდნები

თბილისის მაგალითზე

„წყლის ენერგიის და
თანამედროვე

კონსტრუქციების
გარემოსდაცვითი საკითხები“

ბაქო, 27-28/11/2018
4 Maia Meladze,

Giorgi Meladze,
Vazha Trapaidze,
Giorgi Meladze

Evaluation of the Agro-Ecological
Potential of Racha-Lechkhumi-
Kvemo Svaneti Region (Georgia)

and Zoninig of Crops

SGEM 2018,
Bulgaria

1. . შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ზონა წარმოადგენს ერთერთ ყველაზე მოწყვლად
ეკოსისტემას თანამედროვე ეკოლოგიური ცვლილებების თვალსაზრისით. მასზე გავლენას
ახდენს როგორც ბუნებრივი, ასევე ანთროპოგენული დატვირთვები. წყლის ხარისხი არის
შავი ზღვისათვის ყველაზე სერიოზული ეკოლოგიური პრობლემა. ანთროპოგენული
დატვირთვების გავლენით მატულობს ზედაპირულ წყლებში მავნე ნივთიერებების
კონცენტრაციის ზრდის რისკი, რასაც შეუძლია მომავალში შეცვალოს ბუნებრივი ფონი.
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნები მიზნად
ისახავს ზღვის გარემოს ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მახასიათებლების მუდმივ
გაუმჯობესებას, ზღვის გარემოს კვლევებისა და მონიტორინგის მეთოდოლოგიის
შემუშავებას ეკოსისტემური მიდგომების საფუძველზე. აღნიშნული მოთხოვნების
რეალიზების გზები მოცემულია ევროსაბჭოს დირექტივებში (WaterFrameworkDireqtive –
WFD დაMarineStrategiesFrameworkDirective - MSFD). საქართველოში მოქმედი ევროსაბჭოს
მიერ დაფინანსებული პროგრამები (SeaDataCloud, EMODNetDataIngestion, EMBLASII))
შესაძლებელს ხდის ოკეანოგრაფიულ მინაცემთა მიღებას და შემდგომ შესაბამისად
ფორმატირების შემდეგ მონაცემთა ევროპულ ბაზებში მათ განთავსებას. საქართველოში
მოქმედებს ზღვის გარემოს მონიტორინგის სისტემა შერჩეულ 5 სადგურზე, ასევე ტარდება
ზღვაში შემავალი მდინარეების მონიტორინგი. კვლევა ტარდება 30 ინდიკატორზე. წყლის
ხარისხის შეფასება ხდება როგორც საქართველოს, ასევე ევროპულ ნორმატიულ ბაზაზე
დაყრდნობით.

3 მოხსენებაში განხილულ იყო ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე გამავალი მდინარეებისა და ხევების
ჰიდროსტიქიური მოვლენები, მისი წარმოქმნისა და განვითარების ტენდენციები, ასევე მოცემულია
შერბილების რეკომენდაციები, ყურადღება გამახვილებულია 2015 წლის 13 ივნისის მდინარე ვერეს
წყალმოვარდნაზე და მდინარისპირა ურბანული ტერიტორიების ათვისების  თავისებურებებზე.

4. რაჭა-ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთის რეგიონის აგროკლიმატური პოტენციალის შეფასება
საშუალებას იძლევა ეფექტურად იქნას გამოყენებული ამინდისა და კლიმატის
პირობები, რაც უზრუნველყოფს აგროკულტურების ნორმალურ ზრდა-განვითარებასა
და მაღალი მოსავლის ფორმირებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დამუშავებული და
გაანალიზებულია მოცემული რეგიონის მრავალწლიანი (60 წლიანი)
მეტეოროლოგიური დაკვირვებათა მონაცემები, რომელთა საფუძველზეც
გამოთვლილია და შეფასებულია ძირითადი აგროკლიმატური მაჩვენებლები (აქტიურ
ტემპერატურათა ჯამები (>10°C), ატმოსფერული ნალექები (მმ), ჰაერის შეფარდებითი
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ტენიანობა (%), ჰაერის ტენიანობის დეფიციტი (მბ), უყინვო პერიოდის
ხანგრძლივობა (დღე), ჰიდროთერმული კოეფიციენტი (ჰთკ)). აღნიშნული
მახასიათებლები ხელსაყრელია აგროკულტურების (მარცვლეულის, ბოსტნეულის,
ვაზის და სხვ.) ზრდა-განვითარებისათვის, განსაკუთრებით ზღ.დონიდან 400-800მ
სიმაღლემდე. მოცემული სიმაღლის ზევით აგროკულტურების გავრცელება
იზღუდება, თუმცა კარგად ვითარდება საშემოდგომო და საგაზაფხული ხორბალი,
ქერი, შვრია. სავეგეტაციო პერიოდში ჰაერის ტემპერატურის 10°C-ის ზევით
გადასვლის თარიღის დადგენისათვის შედგენილია რეგრესიის განტოლება.
განხილულია სოფლის მეურნეობისათვის საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენები
(წაყინვები, სეტყვა, გვალვა, ძლიერი ქარები) და დადგენილია მათი განაწილება ზღ.

დონიდან სიმაღლეების მიხედვით. ასევე, განსაზღვრულია აღნიშნული მოვლენების
სეზონურობა და ინტენსივობა. შედგენილია რეგრესიის განტოლება, რომლის
მიხედვით განისაზღვრება მოსალოდნელი წაყინვების (ბოლო და პირველი
წაყინვების) დადგომის თარიღები. ვერტიკალური ზონალობის მიხედვით, აქტიურ
ტემპერატურათა ჯამების გათვალისწინებით, გამოყოფილია 4 აგროეკოლოგიური
ზონა შესაბამისი პერსპექტიული აგროკულტურების გავრცელების მითითებით.



ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
გ ე ო ლ ო გ ი ი ს დ ე პ ა რ ტ ა მ ე ნ ტ ი

სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის მითითებით

1. თუთბერიძე ბეჟანი, პროფესორი; დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

2. ლორთქიფანიძე დავით, პროფესორი;

3. აქიმიძე კარლო, ასოცირებული პროფესორი;

4. ქუთელია გურამი, ასოცირებული პროფესორი;

5. ლებანიძე ზურაბი, ასოცირებული პროფესორი;

6. ახალკაციშვილი მარიამი, ასისტენტ პროფესორი;

7. ქოიავა კახა, ასისტენტ პროფესორი;
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1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება
მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულისროლის მითითებით)

1 2 3 4

1.

ნეოგენურ-ანთროპოგენურ
ვულკანურ წარმონაქმნებში
პოსტვულკანური
მინერალიზაციის პროცესები

(ადიგენისა და ახალციხის
რაიონები)

გეოლოგია, პეტროლოგია,

2014-2020წწ

პროფესორი
ბეჟან თუთბერიძე
ხელმძღვანელი, შემსრულებელი

ასისტენტ პროფესორი
მარიამ ახალკაციშვილი
შემსრულებელი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა საველე სამუშაოები ასპინძისა და ახალციხის რეგიონში გამოვლინებულ
ნეოგენურ-ანთროპოგენურ ვულკანურ წარმონაქმნებში პოსტვულკანური მინერალიზაციის პროცესების
შესწავლის მიზნით. ამ ეტაპზე მოპოვებული მასალის ნაწილი დამუშავებულია, ნაწილის - ლაბორატორიული
შესწავლა გრძელდება.

1.

„სამშენებლო და
მოსაპირკეთებელი ქვის
ნედლეულის შესწავლა და
პრაქტიკული მნიშვნელობის
საბადოების პერსპექტივების
განსაზღვრა ალაზანგაღმა
კახეთის რეგიონში“.

გეოლოგია, პეტროლოგია

2014-2020წწ
ასოცირებული პროფესორი,
კარლო აქიმიძე,

ხელმძღვანელი, შემსრულებელი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

გრძელდება სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები თემაზე: „სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი ქვების
ნედლეულის შესწავლა და პრაქტიკული მნიშვნელობის საბადოების პერსპექტივების განსაზღვრა ალაზანგაღმა
კახეთის რეგიონში“.
2018 წელს საველე კვლევით სამუშაოებს ვაწარმოები აალენ-ბაიოსური ასაკის ვულკანიზმის შაქრიანის
გამოსავლებზე-მდინარეების ლოპოტისა და ბოლიას შუამდინარეთში. ავიღეთ საჭირო ქვიური მასალა,
რომლის ლაბორატორიული კვლევა და კამერალური დამუშავება ამჟამად მიმდინარეობს.
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ფილტრაციული მოვლენების
(პროცესების) შესწავლა ჟინვა-
ლისა და სიონის წყალსაცავების
მაგალითზე.
საძიებო გეოფიზიკა

2016-2019

ასოც. პროფესორი
გურამ ქუთელია
ხელმძღვანელი, შემსრულებელი

შემსრულებლები:
ნარგიზა აბუთიძე, ლაბორანტი;
ნონა ლურსმანაშვილი,ლაბორანტი;

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

მიმდინარე წელს კვლევის მიზანი იყო ჟინვალის წყალსაცავის მიწაყრილიანი კაშხლის ფილტრაციული
მოვლენების გეოფიზიკური შესწავლა. ამ ტერიტორიაზე მნიშვნელოვნად გაიზარდა ანომალური მოვლენები.
ვიზუალური დაკვირვებითაც ნათლად ჩანს, რომ კაშხალზე და მის ნაპირებზე ადგილი აქვს ფილრტაციულ
პროცესებს, რაც კაშხლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, მოითხოვს სხვადასხვა სახის რეჟიმული
ხასიათის დაკვირვებების ჩატარებას. მიმდინარე წელს დაკვირვებ აჩატარდა პოტენციალისა და დამუხტულის
ხეულის მეთოდებით. საველე პერიოდში მიღებული პროფილების აღწერის შემდეგ აიგო იზოპოტენციალების
რუკა და შემოკონტურდა ანომალური უბნები

კავკასიონის კიდურა ზღვის
აღმოსავლეთ აუზის ცარცული
ნალექების
სედიმენტოლოგიური და
პალეოიქნოლოგიური კვლევა

გეოლოგია, პალეონტოლოგია

2014-2021 წწ

ასოცირებული პროფესორი
ზურაბ ლებანიძე
ხელმძღვანელი, შემსრულებელი;

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

მდინარეების არაგვის და ივრის წყალგამყოფის (ქართლის ქედი) ზედაცარცული ნალექების იქნოლოგიურ-
სედიმენტოლოგიური კვლევა”

2018 წლის საველე სამუშაოების პერიოდში ჩვენს მიერ შესწავლილ იქნა ქართლის ქედის და არაგვის ხეობის
ზედაცარცული ნალექების რამდენიმე ჭრილი სედიმენტოლოგიური კვლევის და მათში იქნოფაუნის
დადგენის მიზნით.
საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს კავკასიონის სამხრული ფერდის ნაოჭა ზონის ჟინვალი- გომბორის
სტრუქტურულ-მორფოლოგიური ერთეულის ჩრდილო ნაწილში. ა. ცაგარელის (1954), ნ. მრევლიშვილის
(1997) მონაცემებით და ჩვენი დაკვირვებით საკვლევ რაიონში ზედაცარცული ფლიშური ნალექების ჭრილი
ზოგადად შემდეგნაირად გამოიყურება: უძველესი წარმონაქმნია უკუღმართის წყება, რომელიც თანხმობით
აგრძელებს ქვედაცარცული (ალბური) ასაკის ნავთისხევის წყებას და აგებულია კონგლომერატებით,
ტუფქვიშაქვებით, პოლიმიქტური ქვიშაქვებით, მერგელოვანი ფიქლებით და მერგელებით. წყება მოიცავს
ქვედა სენომანს და შუა სენომანის ქვედა ნაწილს. სტრატიგრაფიულად ზევით თანხმობით განლაგებული
ანანურის წყება სამად ნაწილდება: ქვედა ნაწილი წარმოდგენილია 4-45 მ სიმძლავრის გაკაჟებული ფიქლების,
ქვიშაქვების და გრაველიტების დასტით, რომელიც შუა სენომანის ზედა ნაწილს და ზედა სენომანს
შეესატყვისება. დამახასიათებელი შავი სილიციტები წყების შუა ნაწილშია წარმოდგენილი (4-55 მ), რომლებიც
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მათზე განლაგებულ გაკაჟებული კირქვების, მერგელების და ქვიშაქვების დასტასთან (6-35 მ) ერთად ქვედა
ტურონულს მიეკუთვნება. ანანურის წყებას თანხმობით აგრძელებს 40 მ-მდე სიმძლავრის ზედატურონული
მარგალიტისკლდის წყება, რომელიც აგებულია დამახასიათებელი წითელი და ვარდისფერი შეფერილობის
კირქვების, მერგელების და გრაველიტების მორიგეობით. ზევით მას თანდათანობით ცვლის მოყვითალო-
თეთრი ფერის ლითოგრაფიული კირქვებისა და მერგელების მორიგეობა - ეშმაკისხევის წყება. წყება
ხასიათდება ცვალებადი სიმძლავრით (30-350 მ) და კონიაკურ- სანტონურად თარიღდება. კარბონატულია
კამპანური ნალექებიც - მარცვლოვანი კირქვების და ფერადი (მწვანე და წითელი) მერგელების მორიგეობა (25-
40 მ), რომელსაც ჯორჭის წყების სახელით აღწერენ. ზედა ცარცულის ჭრილი მთავრდება მაასტრიხტული
ასაკის საბუეს წყებით, რომელიც უთანხმოდ არის განლაგებული ჯორჭის წყების ქანებზე ან უფრო ძველ
ნალექებზე. წყება აგებულია კირქვებით, ქვიშიანი კირქვებით, კარბონატული ქვიშაქვებით,
მიკროკონგლომერატებით და ბრექჩიებით. სისქე 25-200 მ.
აღნიშნული ნალექები, შედგენილობისა და მასალის წყაროს მიხედვით, ხასიათდებიან რა ფლიშისთვის
დამახასიათებელი ყველა თვისებით, ქვედაცარცულ ნალექებთან ერთად შეადგენენ კავკასიონის რკალსუკანა
აუზის აღმოსავლეთ ნაწილის (აღმოსავლეთ (ჭიაური- დიბრარის) ფლიშური აუზი) ერთიან კარბონატულ-
კლასტურ ფლიშურ ფორმაციას.
საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში ჩვენს მიერ ნამარხი ნაკვალევები დადგენილია მდ. არაგვის (ჯახა-
ციხისძირი) და ჟინვალი-თიანეთის გზის ჭრილებში. იქნოფაუნის შემცველია კამპანური ”ჯორჭის” და
მაასტრიხტული ”საბუეს” წყებების ქანები. ზედაცარცულ ნალექებში ჩვენს მიერ წინასწარი განსაზღვრით
დადგენილი იქნოკომპლექსი: Chondrites intricatus (Brongniart), Ch. targionii (Brongniart), Ch. affinis  (Brongniart),
Halopoa imbricata Torell, Helminthopsis isp., Megagrapton isp., Ophiomorpha annulata (Ksiᶏżkiewicz), Oph. rudis
(Ksiᶏżkiewicz), Planolites isp, Protopaleodictyon  isp., Scolicia strozzii (Savi & Meneghini),  Spirorhaphe isp.,Thalassinoides
isp., Trichichnus linearis Frey, Zoophycos isp. - ღრმა ზღვის Nereites-ის იქნოფაციესზე მიუთითებს.
სანტონ-მაასტრიხტულის ფაციესების და პალეოგეოგრაფიის რუკის (ცაგარელი, 1954, ნახ. 33) მიხედვით
ჟინვალი-გომბორის სტრუქტურულ-მორფოლოგიური ერთეულის ჩრდილო ნაწილი წარმოადგენდა
ტურბიდიტური ნალექდაგროვების ღრმაწყლიან აუზს, რაც იქნოკომპლექსის შემადგენლობის ანალიზითაც
დასტურდება.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება
მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულისროლის

მითითებით)

1 2 3 4
ნიადაგის და ქანების
რადიოაქტივობა ქალაქ
თბილისის რეგიონში და
მოსახლეობის
დასხივება

217628

2016-2019წწ

ხელმძღვანელი
ე.თულაშვილი

შემსრულებლები:
ბ.თუთბერიძე
თ.ჯახუტაშვილი
ლ.მწარიაშვილი
მ.ახალკაციშვილი
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საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებები

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პროექტი გარდამავალია, და ითვალისწინებს თბილისის მიდამოების ამგებ დანალექ, ვულკანოგენურ-
დანალექ წარმონაქმნებსა და ნიადაგში, რადიონუკლიდური შედგენილობისა და რადიოაქტივობის ფონური
კონცენტრაციების დადგენას, ბუნებრივ და ანთროპოგენურ ფაქტორებთან დაკავშირებული
თავისებურებანის და კანონზომიერებების განაწილების შესწავლას, მოსახლეობისათვის შესაბამისი
რადიოლოგიური რისკის შეფასებასა და ამ მიმართულებით მონაცემთა ბაზის შექმნას.

2017-2018 წლებში პროექტის ფარგლებში ჩატარებული საველე-გეოლოგიური ექსპედიციების პერიოდში
თბილისის მიდამოებიდან მოპოვებული ქვიური მასალა, ამჟამად ლაბორატორიული შესწავლის პროცესშია
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2.2.

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულისროლის

მითითებით)

1 2 3 4
საქართველოს ზოგიერთი
რეგიონის სხვადასხვა ნიადაგ-
გეოლოგიური სტრუქტურის
ფონური ბუნებრივი და
ტექნოგენური რადიოაქტივობა
და მოსახლეობისათვის
რადიოლოგიური რისკის
შეფასება

FR/49/9-170/14

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებები

2015-2018

ხელმძღვანელი
თ.ჯახუტაშვილი

შემსრულებლები:
ბ.თუთბერიძე
ე.თულაშვილი
მ.ჩხაიძე
ლ.მწარიაშვილი

დამხმარე
მ.ახალკაციშვილი

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

საგრანტო პროექტის ფარგლებში მიღებული ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები ასახულია
მითითებულ პუბლიკაციებში.

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ბ.თუთბერიძე

მაგმური ქანების
პეტროლოგია
კრისტალოოპტიკის
საფუძვლებით

ISBN 978-9941-13-735-8

http://press.tsu.ge/data/ima
ge_db_innova/BEJAN%20t
UtBERIDZE%20-
%20PETROLOGIAi.pdf

თბილისი, თსუ გვ.335
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

სახელმძღვანელოში განხილულია მინერალთა და ქანთა შესწავლისა და დიაგნოსტიკის
კრისტალოოპტიკური და მიკროსკოპიული მეთოდები; ვრცლად არის წარმოდგენილი მაგმური ქანების
კლასიფიკაციის, ნომენკლატურის, აგებულების, შედგენილობის, წარმოშობის პირობების, სტრუქტურულ-
ტექსტურული თავისებურებების, წოლის ფორმების, გავრცელების კანონზომიერებისა და პრაქტიკული
გამოყენების საკითხები; დეტალურად არის აღწერილი ქანთა ცალკეული პეტროქიმიური ჯგუფები;
მოცემულია მაგმიდან მინერალთა კრისტალიზაციის თანამიმდევრობის ამსახველი დიაგრამები;
გაანალიზებულია პირველადი და მეორეული მაგმების წარმოშობისა და ბუნებაში მაგმურ ქანთა
მრავალსახეობის არსებობის მიზეზები; ვრცლად არის დახასიათებული განსხვავებულ გეოდინამიკურ
ვითარებაში გამოვლენილი მაგმატიზმის პეტროლოგიური თავისებურებანი. სახელმძღვანელოს შინაარსი
და სტრუქტურა შეესაბამება გეოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის – „მაგმური ქანების პეტროლოგიის“
– კურსის სილაბუსს. სახელმძღვანელო განკუთვნილია უნივერსიტეტის გეოლოგიური სპეციალობის
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის; მას გამოიყენებენ მაგისტრანტები, დოქტორანტები, პრაქტიკოსი
გეოლოგები და მაგმური ქანების შესწავლით დაინტერესებული პერსონები.

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

2
გ.ღონღაძე

მ.ახალკაციშვილი

გეოლოგიის
საფუძვლები

ISBN 978-9941-13-659-7

http://press.tsu.ge/data/ima
ge_db_innova/Guram%20
Gongadze%20-
%20Geologiis%20Safuzvle
bi.pdf

თბილისი, თსუ გვ.328

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

სახელმძღვანელოში თანამედროვე დონეზე არის განხილული გეოლოგიური მეცნიერების უმთავრესი
მიმართულებები. აქცენტი გაკეთებულია დედამიწისა და მისი ქერქის აგებულებაზე, ამ უკანასკნელის
ნივთიერ შედგენილობაზე (მინერალები, ქანები), დედამიწის შიგნეთში და მის ზედაპირზე მიმდინარე
გეოდინამიკურ პროცესებზე. წიგნში გადმოცემულია დედამიწის გეოლოგიური განვითარების ისტორია
უძველესი, არქეული დროიდან დაწყებული დღემდე. სახელმძღვანელო კარგ სამსახურს გაუწევს
სხვადასხვა სპეციალობის იმ სტუდენტებს, რომელთაც გეოლოგიური მეცნიერების გაცნობა და დაუფლება
სურთ. ამავე დროს ეს წიგნი მნიშვნელოვნად დაეხმარება საშუალო სკოლის გეოგრაფ-მასწავლებლებს
გეოლოგიურ პროცესთა და მოვლენათა შინაარსისა და მათი ამსახველი ტერმინების სწორ
ინტერპრეტაციაში.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით
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№
ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური,
ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება
და ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1

ე. საყვარელიძე,
გ. ქუთელია

გეომაგნიტური
ველების ბიოლოგიური
ეფექტები
(რუსულ ენაზე)
ISSN 2449-271X

სამეცნიერო სტატიების
საერთაშორისო კრებული
„კურორტოლოგიის,
ფიზიოთერაპიისა და
რეაბილიტაციის
საკითხები“. ტომი II

თბილისი-2018
გამომცემლობა :
„თბილისის
ბალნეოლოგიური
კურორტი“

87-93

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

ნაშრომში გახილულია ბიოლოგიურ ეფექტებზე ელექტრომაგნიტური ველების გავლენის საკითხი, რაც
ვლინდება მზის აქტიურობასთან დაკავშირებულ მაგნიტური ქარიშხლების დროს. არსებული მონაცემები
მოწმობს გეომაგნიტური ველების უარყოფით გავლენას განსაკუთრებით ადამიანის სისხლძარღვთა და
ნერვიულ სისტემებზე. დღეისათვის ძირითად პრობლემად რჩება ამ ველების ბიოტროპული ფაქტორები
და ბიოლოგიურ ობიექტებზე მათი მოქმედების მექანიზმის დადგენა. ნაშრომში განხილულია
ბიოლოგიურ ობიექტებზე მაგნიტური ველის მოქმედების მექანიზმი, ნაჩვენებია, რომ ეს მოქმედება
შეიძლება იყოს განხორციელებული ინფორმაციული მექანიზმის მეშვეობით, როცა ირღვევა სინქრონული
კავშირი ეგზოგენურ “წამყვან” ბუნებრივ რიტმებსა და ენდოგენურ ბიორიტმებს შორის, რაც იწვევს
ენდოგენური ბიორიტმების დესინქრონიზაციას და, ამის შედეგად, ჯანმრთელობის გაუარესებას.
ადამიანის ორგანიზმის ცალკეული სისტემების მიერ გენერირებული ინფრადაბალი ელექტრომაგნიტური
ველების მთავარი ჰარმონიკების სიხშირეების დამთხვევა შუმანის, ალვენის ბუნებრივი რეზონატორებისა
და მოკლეპერიოდიანი მაგნიტური შეშფოთებების რეზონანსულ სიხშირეებთან აძლევს იმის საფუძველს,
რათა ადამიანის ჯანმრთელობაზე გეომაგნიტური ველების უარყოფითი გავლენა აიხსნას ინფრადაბალი
სიხშირეების სუსტი ბუნებრივი ველების გავლენით.

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.4. სტატიები

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური, დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის
დასახელება
და ნომერი/
ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

N. Kekelidze,
T.Jakhutashvili ,
B.Tutberidze
E.Tulashvili,
M.Akhalkatsishvili,
L.Mtsariashvili.

Radionuclides in rocks of southern part of
Mtskheta-Mtianeti region (Georgia),
https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2018.02.010
ISSN: 0375-6742

Journal of
Geochemical
Exploration,
Volume 190

Elsevier pp. 1-9
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შრომაში მოცემულია საქართველოს მთათაშუა ზონაში მდებარე (II) მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის
სამხრეთი ნაწილისა და მცირე კავკასიონის ნაოჭა სისტემის (III) ქანის ნიმუშებში ბუნებრივი და
ტექნოგენური რადიონუკლიდების განაწილების შესწავლის შედეგები. იდენტიფიცირებულია რამდენიმე
გეოტექტონიკური ზონა: საქართველოს ბელტის აღმოსავლეთ დაძირვის ზონა (II3), ქართლის მოლასური
ქვეზონა(II31), აჭარა-თრიალეთის ზონის(III1) ცენტრალური (III13) და სამხრეთი (III14) ქვეზონები. ამ
რეგიონების ქანებში რადიოაქტიურობაზე კვლევები არ ჩატარებულა. გამა-სპექტროსკოპული მეთოდით
იქნა შესწავლილი ქანების სხვადასხვა ტიპების /დანალექი და მეტამორფული /  20 ნიმუში; ნიმუშებში
იდენტიფიცირებული იქნა 21 ბუნებრივი და ერთი ტექნოგენური რადიონუკლიდი. Th-232 ოჯახის
რადიონუკლიდების აქტივობის კონცენტრაციის საშუალო მნიშვნელობა იცვლება 4,5 -დან-67,0 ბკ / კგ-მდე;
ურანის ოჯახის- U-238 - 4,5 -დან 93,5 ბკ / კგ-მდე;  U-235 ოჯახის- 0,22-დან 4,3 ბკ / კგ-მდე; ყველაზე მაღალი
აქტივობის კონცენტრაცია დაიკვირვება К-40-ისათვის /მაქსიმალური მნიშვნელობა 746 ბკ / კგ/;
ტექნოგენური Cs-137 რადიონუკლიდის აქტივობა იცვლება: 0,12 -დან 6,3 ბკ / კგ- მდე. რადიონუკლიდების
განაწილებაში არის ზოგიერთი შესამშნევი თავისებურებანი-რაც განპირობებულია ქანის ტიპით, ქანის
ასაკითა და. ტექტონიკური ზონით. განხილული იქნა ზოგიერთი რადიონუკლიდების აქტიურობის
სიდიდის შეფარდებათა დამოკიდებულება: U-238 / U-235, U-238 / Th-232, Ra-226 / U-238 и Pb-210 / Ra-226.
ეს დამოკიდებულება სისტემის მდგომარეობის შეფასებისა /ღიაა თუ დახურული/ და შესაბამისი
გეოქომიური პროცესების ხასიათის შესახებ ინფორმაცის მიღების საშუალებას გვაძლევს.
ჩატარდა მიღებული მონაცემების ლიტერატურულ მონაცემებთან შედარება.

N. Kekelidze,
T.Jakhutashvili ,
B.Tutberidze
E.Tulashvili,
M.Akhalkatsishvili,
L.Mtsariashvili.

Radionuclides in Samples of Soil of Different
Types in the Kvemo Kartli Region (Georgia),
http://www.aascit.org/journal/archive2?journal
Id=805&paperId=6641

International
Journal of
Agricultural
and
Biosystems
Engineering

pp. 57-67
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შრომის მიზანია რადიონუკლიდების შემცველობისა და რადიოაქტიურობის განსაზღვრა ქვემო ქართლის
/საქართველო/ ტერიტორიის სხვადასვა ტიპის ნიადაგებში. აღნიშნული ტერიტორიის ფარგლებში
შერჩეული იქნა 28 ადგილი საიდანაც აღებული იქნა სხვადასხვა ტიპის ნიადაგები: [/ყავისფერი (Cn),
ყავისფერ--გამოტუტული/Cn-Ld/, ყავისფერ-კირიანი /Cn-Cr/. რუხი-ყავისფერ-მუქი(GCD), შავმიწა (Cz) და
ტყის ყავისფერისუსტად გაჯერებული /BFWU/. ამ ნიმუშებში  იდინტიფიცირებული იქნა  22
რადიონუკლიდი; ნიმუშებში დადგენილი იქნა რადიონუკლიდების საშუალო /დიაპაზონი/ კონცენტრაცია:
Th-232 ოჯახისათვის /სულ ექვსი იდენტიფიცირებული რადიონუკლიდან/ შეადგენს 27.0 (12.9-64.9) ბკ/კგ,
U-238 ოჯახისათვის- / სულ შვიდი რადიონუკლიდიდან/ შეადგებს 24,0 (10,2- 47,9) ბკ/კგ, ხოლო U-
235ოჯახისათვის -1,1 (0,49-2,3) ბკ/კგ; იდენტიფიცირებული იქნა ასევე ცალკეული  რადიონუკლიდები: Бе-
7 [28,9 (16,1-42,6)102 (57,1-210)ბკ/კგ)], К-40 [475 (290-942) ბკ/კგ] და Cs-137 [15,6 (0,2-88,1) ბკ/კგ]. რადიუმის
საშუალო  ექვივალენტური აქტივობა  შეადგენს102 (57,1-210) 102 (57,1-210) ბკ/კგ; მასთან რადიუმის  მაღალი
მნიშვნელობები დაიკვირვება: GCD, Cn-Ld და Cn ტიპის ნიადაგებში. რამდენადმე მცირე-Cz, Cn-Cr и BFWU
ტიპის ნიადაგებში; საშუალოწლიური ეფექტიური დოზა შეადგენს 0,058 (0,035-0,122) mSv/y. აღინიშნება
ზოგიერთი თავისებურებანი რადიონუკლიდების განაწილებაში. რაც განპირობებულია ნიადაგის ტიპზე
და ნიადაგის აღების ადგილზე. განხილული იქნა ასევე ზოგიერთი რადიონუკლიდების აქტივობის
შეფარდებათა დამოკიდებულება: კერძოდ-U-238 / U-235, U-238 / Th-232, Ra-226 / U-238 и Pb-210 / Ra-226 /.
/უკანასკნელ შემთხვევაში აღინიშნება  მნიშვნელოვანი გადახრა დადებითი  მიმართულებით-
წონასწორული მდგომარეობიდან 6.87-მდე- 2.29 საშუალო მნიშვნელობით/. დადგინდა გარკვეული
კორელაცია რეგიონის  გეოტექტონიკური აგებულების   თავისებურებებთან; ჩატარებული იქნა მიღებული
მონაცემების   ცნობარებთან შედარება.

N. Kekelidze,
T.Jakhutashvili ,
B.Tutberidze
E.Tulashvili,
M.Akhalkatsishvili,
L.Mtsariashvili

Radioactivity of rock samples in the Shida Kartli
Region (Georgia),
ISSN: 2456-8643
http://ijaeb.org/link2.php?id=169

International
Journal of
Agriculture,
Environment
and
Bioresearch
Vol. 3, No. 03

pp. 98-118

შრომაში მოცემულია ბუნებრივი და ტექნოგენური რადიონუკლიდების განაწილების კვლევის შედეგები,
ამიერკავკასიის მთათაშუა  ტექტონიკური ერთეულის საზღვრებში მდებარე, შიდა ქართლის  რეგიონის
ტერიტორიაზე აღებულ ნიმუშებში; საკვლევი რეგიონი ხასიათდება რთული გეოლოგიური აგებულებით;
ამ ტერიტორიის  ნიადაგებში და ქანებში   რადიოაქტიურობა პრაქტიკული თვალსაზრისით დღემდე
გამოკვლეული არ არის. გამა-სპექტროსკოპული მეთოდით შესწავლილი  იქნა  სხვადასხვა ტიპის
ქანების/მაგმური, დანალექი და მეტამორფული/  18 ნიმუში;
ნიმუშებში იდენტიფიცირებული იქნა 21 ბუნებრივი და  ერთი ტექნოგენური რადიონუკლიდი. Th-232

ოჯახის რადიონუკლიდების აქტივობის საშუალო  კონცენტრაცია ცვალებადობს 1.2 -დან 64.8-მდე ბკ/კგ, U-

238-ის ოჯახისათვის მერყეობს-4,5-დან- 47,3-მდე ბკ/კგ;  ხოლო U-235 -ის ოჯახისათვის -0,22დან 2,3-მდე
ბკ/კგ; ყველაზე დიდი აქტივობის კონცენტრაცია დაიკვირვება К-40-ისათვის /მაქსიმალური მნიჩვნელობით
1263 ბკ/კგ Cs-137 ტექნოგენური  რადიონუკლიდის  აქტივობა  გაზომილი იქნა რამდენიმე ნიმუშში, ის
იცვლება 0.1-დან 0.6 ბკ/კგ-მდე; რადიონუკლიდების განაწილებაში დადგენილ ზოგიერთ თავისებურებებს
განსაზღვრავს ქანის ტიპი, ტექტონიკური ზონები და ქანის ასაკი. განხილული იქნა ასევე
რადიონუკლიდების  აქტივობის შეფარდებათა დამოკიდებულება- მათ შორის: U-238/U-235, U-238/Th-232,

Ra-226/U-238, და Pb-210/Ra-226. ჩატარდა მიღებული მონაცეების  ლიტერატურულ მონაცემებთანშედარება.



11

B.Tutberidze,
M.Akhalkatsishvili

Geology and Petrology of the Intraplate
Cenozoic Continental Basalts in the
Transcaucasian Intermountain Area (Georgia),

 https://doi.org/10.1007/s12594-018-0863-4
ISSN 0016-7622

Journal of the
Geological
Society of
India, Vol.91

Springer pp.363-372

ამიერკავკასიის მთათაშუა ტერიტორია წარმოადგენს -ხმელთაშუაზღვიურ-ალპური სარტყლის  კავკასიის
სეგმენტის ნაწილს.  საკვლევი რეგიონის კონტინენტური შიდაფილური  ბაზალტების ასაკი იცვლება 6,10 ±

0,20 -დან-6,40 ± 0,20 მლნ.წ-მდე; ბაზალტები იფრქვევა მონოგენური ვულკანური აპარატებიდან  და
მთავრდება ლავური ნაკადებისა და მათი ექვივალენტი პიროკლასტოლითების ფორმირებით. ბაზალტები
ჩვეულებრივ ხასიათდებიან ამოფრქვეული მასის მცირე მოცულობით; პეტროქიმიური თავისებურებით
ისინი  ძირითადად  სუბტუტე და  უმნიშვნელოდ ტუტე  შედგენილობის ბაზალტებს პასუხობენ. საკვლევი
ბაზალტებისათვის  ულტრაფუძე ქანების ქსენოლითები დამახასიათებელი არ არის; ბაზალტები  შეიძლება
დავყოთ პორფირულ და ოლიგოფირულ სახესხვაობებად; ბაზალტების ფორმირებაში უდიდეს როლს
თამაშობს ფრაქციული კრისტალიზაცია. ბაზალტების თითქმის ყველა გამოკვლეული ნიმუში  მიუთითებს
ოლივინ-პლაგიოკლაზ-კლინოპიროქსენის ფრაქციონირების  განსხვავებულ ხარისხზე; Rb / Sr и Rb / BaSr, Nd
(87Sr / 86Sr = 0.703683-0.704531 ± 2; 143Nd / 144Nd = 0.512788-0.512848 ± 10 ; 147 См / 144Nd = 0,1036-0,1144 ±

2-3) იზოტოპური დამოკიდებულება და გეოქიმიური მახასიათებლები არ  ადასტურებს   საკვლევი
ბაზალტების მომცემი მაგმის    მნიშვნელოვან  დაბინძურებას კონტინენტური ქერქის  ზედა ნაწილის
მასალით; ბაზალტების კომპლექსური პეტროლოგიურ-გეოქიმიური  შესწავლა მიუთითებს  ასევე მათ მძიმე
იშვით მიწაელემენტებით (HREE) სიმდიდრეზე მაღალფრაქციონირებულ მსუბუქ  იშვიათ
მიწაელემენტებთან შედარებით (LREE)  La / Yb = 9,25-24,00);. მიღებული  მონაცემებით ისინი ემსგავსებიან
ოკეანურ კუნძულთა რკალის (OIB) ბაზალტებს, რასაც ასევე ადასტურებს Ce / Pb, La / Nb, Zr / Nb, Zr / Y.

შეფარდებების  დამოკიდებულებათა  მნიშვნელობებიც;

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

ბ.თუთბერიძე,
კ.აქიმიძე,
გ.ქუთელია
მ.ახალკაციშვილი

ახალი მონაცემები მდ.ივრის
შუაწელში გამოვლენილი
გვიანცარცული
ტრაქიბაზალტური კომპლექსის
პეტროლოგიისა და წარმოშობის
პირობების შესახებ

17 მაისი, თბილისი,
სამეცნიერო კონფერენცია
მიძღვნილი აკადემიკოს ერეკლე
გამყრელიძის 85 წლისთავისადმი,
საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია

ნაშრომში წარმოდგენილია მდ.იორის შუა წელში გამოვლენილი გვიან ცარცული ასაკის მაგმური სხეულის
ამგები ქანების კომპლექსური კვლევის ახალი მონაცემები. დეტალური მინერალოგიურ-პეტროლოგიური,

სტრუქტურულ-ტექსტურული და პეტროქიმიური კვლევის საფუძველზე მაგმური სხეულის აგებულებაში,

ტეშენიტებთან ერთად, პირველადაა გამოყოფილი ტუტე ლამპროფირები: კამპტონიტები, ტერალითები და
ტეფრიტები.

ბ.თუთბერიძე,
მ.ახალკაციშვილი

სამცხე-ჯავახეთის /სამხრეთ
საქართველო/ ვულკანური 12-15 თებერვალი, თბილისი
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პროვინციის დიატომიტების
საბადოების ასაკი და
ფორმირების პირობები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, მეექვსე
ყოველწლიური საფაკულტეტო
სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებში,
http://conference.ens-
2018.tsu.ge/uploads/5a80409be4fbcb
ezhan.tutberidze.ka.pdf

ე.თულაშვილი
ნ.კეკელიძე
თ.ჯახუტაშვილი
ბ.თუთბერიძე
მ.ახალკაციშვილი
ლ.მწარიაშვილი

რადიოაქტიური ელემენტები
მდინარე მტკვრის ხეობის
ქანებში

12-15 თებერვალი, თბილისი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, მეექვსე
ყოველწლიური საფაკულტეტო
სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებში,
http://conference.ens-
2018.tsu.ge/uploads/5a7c308351c49Ere
mia-Tulashvili-GEO.pdf

კ.აქიმიძე
გ.დარჩიაშვილი

პლინსბახ-ტოარსული
ბაზალტური ვულკანური
კომპლექსის, როგორც
მოსაპირკეთებელი ქვის
ნედლეულის, მოპოვების
პერსპექტივები მდინარე
ალაზნის ზემოწელში (ახალი
გეოლოგიურიმონაცემების
მიხედვით).

12-15 თებერვალი, თბილისი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, მეექვსე
ყოველწლიური საფაკულტეტო
სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებში,
http://conference.ens-
2018.tsu.ge/lecture/view/993

გ.ქუთელია
ე.საყვარელიძე

თსუ გრავიმეტრიის
ლაბორატორიაში
დახრისმზომით ჩატარებული
დაკვირვების შედეგები

12-15 თებერვალი, თბილისი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, მეექვსე
ყოველწლიური საფაკულტეტო
სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებში,
http://conference.ens-2018.tsu.ge

ზ. ლებანიძე,
ა. გიორგაძე,
თ. ბერიძე,
რ. ჩაგელიშვილი

კახეთის ქედის სამხრეთ ნაწილის
ზედაცარცული ნალექების
სედიმენტოლოგიურ-
იქნოლოგიური კვლევის
წინასწარი შედეგები

12-15 თებერვალი, თბილისი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, მეექვსე
ყოველწლიური საფაკულტეტო
სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებში
http://conference.ens-
2018.tsu.ge/uploads/5a70595ecfc21zurab
lebanidze.Geo.pdf

კ. ქოიავა

„ართვინ–ბოლნისის ზონის
პალეოგენური ნალექების
იქნოლოგიური შესწავლის
შედეგები“

12-15 თებერვალი, თბილისი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, მეექვსე
ყოველწლიური საფაკულტეტო
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სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებში,
http://conference.ens-2018.tsu.ge

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

1

Makadze M. ,
Tutberidze B. ,
Akhalkatsishvili M. ,
Makadze D. ,
Kobakhidze N.

ARCHITECTURE OF THE UPPER
MIOCENE-LOWER PLIOCENE GODERDZI
SUITE (GODERDZI PASS AREA, SOUTH
GEORGIA)

http://gia.az/upload/file/conference/book_abst
racts_%207ICYSS.pdf

15-18 October 2018,
Baku / Azerbaijan

7th International Scientific
Conference of young scientists and
students on "Information technologies
in solving modern problems of
geology and geophysics"

K.Akimidze,
A.Okrostsvaridze,
N.Gagnidze,
Sun-Lin Chung

Magmatizm and ore occurrences of the Kakheti
and Tusheti regions, Greater Caucasus,
Georgia.

https://cbga.sbg.ac.at/images/PDF/CBGA-
2018_Programme_Oral_Presentations.pdf

10–13 September 2018, Austria

XXI International Congress of the
CBGA, Salzburg,

თ. ბერიძე,
ზ. ლებანიძე,
კ. ქოიავა,
ს. ხუციშვილი,
რ. ჩაგელიშვილი,
ა. გიორგაძე,
ნ. ხუნდაძე

Late Cretaceous Trace Fossils from the Eastern
Part of the Great Caucasus Fold-Thrust Belt:
Implication for Sedimentary Basin Analysis
https://www.geophysical-research-
abstracts.net/

2018, 8-13 აპრილი, ვენა, ავსტრია;
ევროპის გეომეცნიერებათა
გაერთიანება; ევროპის
გეომეცნიერებათა გაერთიანების
გენერალური ასამბლეა;



ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ელექტრული და
ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით

1. გიორგი ღვედაშვილი - ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი;

2. დავით კაკულია - ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

3. ლევან შოშიაშვილი - ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის
დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი;

4. ლევ გეონჯიანი - ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის
დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი;

5. ცისანა გავაშელი - ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის
დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.
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№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
“დარტყმითი ტალღით

მაგნიტური ნანოკომპოზიტების
მიღება ინდუსტრიასა და
მაგნიტოელექტრონიკაში

გამოსაყენებლად“
სამეცნიერო მიმართულება -

საბუნებისმეტყველო;
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი - #STCU-2017-31;

23.03.2018 -23.08.2020

ცისანა გავაშელი -პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის შემსრულებლები:
გეგეჭკორი ტატიანა

ზედგინიძე თინათინ
დონაძე გიორგი

ქიმერიძე თორნიკე

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

მრავალი ექსპერიმენტის ბაზაზე განვითარებულია ტექნოლოგიური ციკლის ოპტიმალური პარამეტრები Co
ნანოფხვნილების მისაღებად. პირველი პერიოდის ძირითადი ამოცანაა კობალტის ნანოფხვნილებისა და
ნანოძაფების მიღების ტექნოლოგიის განვითარება და შესაბამისი პარამეტრების მიღება. ჩვენს მიერ
ჩატარებულ იქნა წინასწარი მოსამზადებელი ექსპერიმენტები და კვლევის საფუძველზე შევიმუშავეთ
ხსნარების შემადგენლობის ოპტიმალური ვარიანტები და ტექნოლოგიური რეჟიმები. ექსპერიმენტები
ძირითადად ეფუძნებოდა Co-ის ქიმიური ხსნარიდან მეტალური Co-ის გამოყოფას. აღსანიშნავია რომ, Co-ის
მიღების სხვა მეთოდებისაგან განსხვავებით, აღნიშნული მეთოდი არის მარტივი და შედარებით იაფი,
რადგან არ ხდება ძირადღირებული კატალიზატორების გამოყენება.
დამზადდა ქიმიური კობალტირების ხსნარის რამოდენიმე ვარიანტი და განისაზღვრა ამ ხსნარების დაშლის
საშუალებით ნანოფხვნილების მიღების მეთოდები. მოცემულ ხსნარებში იცვლებოდა აღმდგენელის
(ჰიდრაზინის) რაოდენობა და ტემპერატურული რეჟიმი. მომზადებული ხსნარებიდან შეირჩა ყველაზე მეტად
მისაღები შემადგენლობის ქიმიური ხსნარი: ქიმიური CoB (გრ/ლ); CoSO4 ∙ 7H2O – 10; KNa ტარტრატი
KNaC4H4O6·4H2O – 40; N2H4- ჰიდრაზინი 17-20მლ/ლ. ამ კომპონენტების შერევით მიიღება (შემღვრეული)
სქელი მასა და შემდგომი NaOH - ის დამატებით და მოცემული ხსნარის გაცხელებით 800C-ზე იწყება ხსნარის
დაშლის პროცესი, რაც გამოიხატება ხსნარიდან Co-ის ნაწილაკების გამოყოფით. რადგან პროცესი მაგნიტური
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სარევის დახმარებით მიმდინარეობს, მოცემული ნაწილაკები გროვდება ჭურჭლის ფსკერზე და ხდება მათი
გამსხვილება. ჩვენი მიზანია მოცემული ფხვნილი იყოს ნანო ზომის. ამისათვის ვიყენებთ ზადაპირულად
აქტიურ ნივთიერებებს, რომელიც არ აძლევს თითოეულ გრანულას გამსხვილების საშუალებას, რადგან ეს
გრანულა შემოიგარსება ამ ორგანული ნივთიერებით. ჩვენს შემთხვევაში ეს ნივთიერება ტოლუოლია.
მომდევნო პერიოდში მოხდება ამ მეთოდით ნანოძაფების მიღება.

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა
1 2 3 4

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 2 3 4 5 6
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 T Gavasheli,
Z. Shermadini,

G. Ghvedashvili,
S. Suladze,

G. Mamniashvili,
T. Gegechkori,

L. Ruxadze

“Magnetometry and NMR
Study of Carbon

Nanopowders Doped with
Cobalt Nanoclusters  and

Self-assembly of their
Polymer Nanocomposites

under Magnetic Field”
DOI:

10.1109/DIPED.2018.85433
15

ISBN Information:
Electronic ISBN: 978-1-

5386-6116-1
Print on Demand(PoD)

ISBN: 978-1-5386-6117-8
ISSN Information:

Electronic ISSN: 2165-3593
Print on Demand(PoD)

ISSN: 2165-3585

Proceedings
2018 XXIIIrd
International

Seminar/Workshop
on Direct and

Inverse Problems of
Electromagnetic

and Acoustic Wave
Theory (DIPED)

Publisher: IEEE Pg.233-236

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
განხორციელებული კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა მაგნიტური ნანოკლასტერებით
დოპირებული ნახშირბადოვანი ნანონაწილაკების სინთეზი და ამ სინთეზის საფუძველზე შექმნილი
თვითაღმდგენი მაგნიტური პოლიმერული ნანოკომპოზიტური ნიმუშების მაგნიტომეტრული და ბმრ
შესწავლა. მიზნის მისაღწევად მაგნიტური ნანოკლასტერებით დოპირებული ნახშირბადოვანი
ნანონაწილაკების სინთეზის პროცესისათვის განვითარდა ფერომაგნიტური კლასტერებით
დოპირებული მაგნიტური ნახშირბადის ნანონაწილაკების სინთეზირების ტექნოლოგია, რომელიც
აერთიანებს ეთანოლის ორთქლის პიროლიზის მეთოდს და ორთქლის ქიმიური დალექვის მეთოდს.
განხორციელდა კლასტერული ნანოფხვნილების მიღება და მიღებული ნანოფხვნილების მაგნიტური
და სტრუქტურული შესწავლა. პოლიმერულ კომპოზიტებში ნანონაწილაკების თვითორგანიზების
გამოკვლევისთვის საჭიროა ნანონაწილაკების დიფუზიის პროცესების გაგება. როგორც ცნობილია,
ნანონაწილაკები ჩვეულებრივ კომპოზიტებში, პოლიმერული ნანოკომპოზიტებისაგან (პნკ)
განსხვავებით, არსებითად უმოძრაონი არიან, განსაკუთრებით გამინების ტემპერატურის (Tg) ზემოდ.
გარდა ამისა, ნანონაწილაკების დიფუზიური პროცესების ცოდნა მნიშვნელოვანია თვითაღმდგენი
მასალების განვითარებისათვის და დანაფარებისათვის, სადაც ნანონაწილაკები მიგრირებენ
სხვადასხვა დეფექტური ადგილებისკენ. კობალტის მაგნიტური ნანოკლასტერებით დოპირებულ
ნახშირბადის ნანონაწილაკების დიფუზიური პროცესების შესასწავლად დამზადდა პოლიმერული
ნიმუშების სერიები. შესწავლილ იქნა C+Co ნანონაწილაკების დიფუზიის პროცესი სუფთა ფირთან
გამყოფი ზედაპირის გავლით სხვადასხვა ზემოქმედებისას: ტემპერატურის, მუდმივი მაგნიტური
ველის, ცვლადი მაგნიტური ველის და მათი კომბინაციებისთვის, რის ხარჯზეც მოხდა დამზადებული
ნიმუშების თვისებების მიხედვით დახარისხება თვითაღდგენის პროცესის გათვალისწინებით.
გამოირკვა, რომ ნანონაწილეკების საუკეთესო დიფუზია და კომპოზიტის ფირის საუკეთესო ადგეზია
მიიღება ტემპერატურის, მუდმივი და მაგნიტური ველების კომბინირებული ზემოქმედებისას.
პოლიმერული კომპოზიტურ ნიუმუშს აქვს კარგი ელექტრული და ადგეზიური თვისებები და
წარმოადგენს პერსპექტიულ მასალას პოტენციური პრაქტიკული გამოყენებისათვის.

2 A. Lomia,
L. Shoshiashvili,

“Heat Production During
mNP Hyperthermia”-

Proceedings Publisher: IEEE Pg. 208-213
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D. Kakulia,
B. Baratashvili,
G. Chaganava,
G. Ghvedashvili,
F. Shuitidze,

Applied on a Deep Seated
Tumors”

DOI:
10.1109/DIPED.2018.85433
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გამოსხივებების საკმაოდ მკვრივი ქსელის შექმნას კავკასიის და ანატოლია-ირანის მაღლობის
ტექტონიკური რღვევების მდგომარეობის სხვადასვა ფიზიკურ ცვლადებზე დასაკვირვებლად
მიწისძვრების მომზადების პერიოდში, კრიტიკულ სტადიაზე უშუალოდ მიწისძვრის წინ და შემდგომ
პერიოდში. მოდულური კონცეფცია გვაძლევს საშუალებას ადვილად ავაწყოთ სხვადასხვა ტექნიკური
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ითვალისწინებენ ავტონომიური ენერგოწყაროების გამოყენებით, გათვალისწინებულია
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სახელმწიფო უნივერსიტეტის ექსრემალურად დაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების
მონიტორინგის ქსელის ორგანიზების კონცეფციას. ქსელის შექმნის პროექტი ითვალისწინებს
გამოსხივებების საკმაოდ მკვრივი ქსელის შექმნას კავკასიის და ანატოლია-ირანის მაღლობის
ტექტონიკური რღვევების მდგომარეობის სხვადასვა ფიზიკურ ცვლადებზე დასაკვირვებლად
მიწისძვრების მომზადების პერიოდში, კრიტიკულ სტადიაზე უშუალოდ მიწისძვრის წინ და შემდგომ
პერიოდში. სეისმიური პროცესი განიხილება როგორც თვითორგანიზებადი კრიტიკულობის მოვლენა.
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კრიტიკულობის ფიზიკური ცვლადების გარე ფაქტორებით მოდულირების შემთხვევაში მოვლენების
სინქრონიზირება ხდება გარე ფაქტორის ფაზასთან. ჩნდება დროის ინტერვალები, რომლებშიც
დაგროვებული ენერგიის განმუხტვა ხდება. მიწისძვრების შემთხვევაში ასეთ სინქრონიზატორს
კავკასიის და ანატოლია-ირანის მაღლობის რეგიონისათვის წარმოადგენს მზე-მთვარის მიმოქცევა.
განმუხტვისათვის ხელსაყრელი დროითი ინტერვალები გამოითვლება ასტრონომიული პარამეტრების
გამოყენებით. ამ ინტერვალებში მონიტორინგის განსახორციელებლად იქმნება ქსელი.
თვითორგანიზებადი კრიტიკულობის მოვლენათა სინქრონიზირება ნაჩვენებია ლაბორატორულ
მოდელზე. ეს მოდელი ქვიშის ზვავების სინქრონიზირებას ახორციელებს. მოდელი განიხილება
როგორც თვითორგანიზებადი კრიტიკულობის მოვლენების სპეციფიური კლასის არსებობის
დემონსტრირების საშუალება. ამ კლასის მოვლენების მოხდენის დროის ინტერვალებია
პროგნოზირებადი. სხვადასხვა ფიზიკური პარამეტრების მონიტორინგი დროის ამ ინტერვალებში
კვლევით ამოცანად უნდა ყალიბდებოდეს იმ რეგიონებში, სადაც ნაჩვენებია გარე ფაქტორებით
მიწისძვრების სინქრონიზირების მოვლენა.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 T. Gavasheli “Magnetometry and NMR Study of

Carbon Nanopowders Doped with
Cobalt Nanoclusters  and Self-

September 24-27, 2018, Tbilisi,
Georgia
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assembly of their Polymer
Nanocomposites under Magnetic

Field”
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

2. ც. გავაშელი “კარგი გამტარობის და
თვითაღდგენის თვისებების

მქონე პოლიმერული
მაგნიტური

ნანონაწილაკების წარმოქმნის
ტექნოლოგია”

http://conference.ens-
2018.tsu.ge/uploads/5a7c540facb6d

Gavasheli__abstract_(GEO).pdf

2018, 12-15 თებერვალი,
მეექვსე ყოველწლიური

საფაკულტეტო სამეცნიერო
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებში
http://conference.ens-

2018.tsu.ge/

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
3. ლ.შოშიაშვილი „მთვრული მხედრული ასო

ნიშნების დამატება GeoTeX
პაკეტში“

http://conference.ens-
2018.tsu.ge/lecture/view/1014

2018, 12-15 თებერვალი,
მეექვსე ყოველწლიური

საფაკულტეტო სამეცნიერო
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებში
http://conference.ens-

2018.tsu.ge/
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
4. დ. კაკულია „საკუთრივი ამოცანების

ამოხსნა დამხმარე
გამომსხივებლების მეთოდით:

შენიშვნები
დაკავშირებული

დანაკარგებიან გარემოს
მოდელთან“

http://conference.ens-
2018.tsu.ge/uploads/5a7f05216691
c%E1%83%93%E1%83%90%E1%
83%95%E1%83%98%E1%83%97-
%E1%83%99%E1%83%90%E1%8
3%99%E1%83%A3%E1%83%9A

%E1%83%98%E1%83%90-
GEO.pdf

2018, 12-15 თებერვალი,
მეექვსე ყოველწლიური

საფაკულტეტო სამეცნიერო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებში

http://conference.ens-
2018.tsu.ge/
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http://conference.ens-
2018.tsu.ge/uploads/5a7f053fc8e7

bDavid-Kakulia-ENG.pdf

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1
2
3

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის მნიშვნელოვანი
აქტივობაც.
ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული ვერსიის
(CD-დისკი) სახით.

ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, ექსპერტიზას
(შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში აღინიშნება ფორმულით
“არ შეფასდა”.



ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება ზუსტდა საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ბიოფიზიკის კათედრა
პროფ. თამაზ მძინარიშვილი (კათედრის გამგე)
ასისტ.პროფ. ზურაბ ქუჩუკაშვილი

„სამედიცინო და გამოყენებითი ბიოფიზიკის“ ინსტიტუტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით

_თამაზ მძინარაშვილი - ინსტიტუტის დირექტორი
# გვარი, სახელი სამეცნიერო

წოდება
თანამდებობა ძირითადი ფუნქციები თსუ-ს II

კორპუსი,
სამუშაო
ოთახების №

1 2 3 4 5 6
1. ხვედელიძე

მარიამი
ბიოლოგიის
დოქტორი,

ასისტ.პროფესორი

განყოფ.გამგე,
უფროსი
მეცნიერ

მკვლევარი

კვლევების საერთო
ხელმძღვანელობა და შედეგების

ანალიზი

მე-2 კორპ.
329, 325

2. შენგელაია
ალექსანდრე

ფიზ.მათ.მეცნიერებ
ათა დოქტორი,

პროფესორი

უფროსი
მეცნიერ

მკვლევარი

სხვადასხვა წარმომავლობის
ნანონაწილაკების და
ნანოტექნოლოგიების

ინფორმაციული უზრუნველყოფა
და პრაქტიკული დამზადება

მე-2 კორპ.
319

3. შეყილაძე ეკა ფიზიკის
აკადემიური
დოქტორი

უფროსი
მეცნიერ

მკვლევარი

ლიპოსომების და PLGA
ნანონაწილაკების სტაბილობის

განმსაზღვრელი ექსპერიმენტები

მე-2 კორპ.
330

4 ქოჩორაძე გივი ფიზიკის
აკადემიური
დოქტორი

უფროსი
მეცნიერ

მკვლევარი

გრანტების შესახებ ინფორმაციის
შეგროვება და მათ წარდგენაში

ხელის შეწყობა

მე-2 კორპ.
329

5. ჭეიშვილი
ლევანი

დოქტორანტი მეცნიერ
მკვლევარი

ლიპოსომების ნანონაწილაკების
სტაბილობის კვლევები

მე-2
კორპუსი 330

6 მძინარაშვილი
მარიამი

მაგისტარნტი მეცნიერ
მკვლევარი

ნანონაწილაკების და
ანტიმიკრობული აგენტების

მე-11 კორპ.
525
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კომპლექსების კვლევა
7 ლომაძე ელენე დოქტორანტი მეცნიერ

მკვლევარი
ბაქტერიების და ფაგების

გამრავლების სამუშაოებში
მონაწილეობა.

მე-2 კორპ. 330,
მე-11 კორპ.

525
8 ტრაპაიძე ანა ფიზიკის

აკადემიური
დოქტორი

უფროსი მეცნიერ
მკვლევარი

ნანონაწილაკების კვლევების
შედეგების ანალიზი

მე-2 კორ. 325,
330, 329

# გვარი, სახელი სამეცნიერო
წოდება

თანამდებობა ძირითადი ფუნქციები თსუ-ს მე-2 და
მე-11

კორპუსებში,
სამუშაო

ოთახების №
9 მძინარაშვილი

თამაზი
ფიზ.-მათ. მეცნ.

დოქტორი
განყოფ. გამგე,
დირექტორი

კვლევების საერთო
ხელმძღვანელობა და შედეგების

ანალიზი

მე-2 კორპ.
329, მე-11
კორპ.  525

10 შენგელია ნინო ბიოლოგიის
აკადემიური
დოქტორი

უფროსი მეცნიერ
მკვლევარი

ბაქტერიების და ფაგების
გამრავლების სამუშაოებში

მონაწილეობა

მე-11 კორპ.
525,

მე-2 კორპ. 325
11 ტაბიძე

ვიქტორია
ბიოფიზიკის

მაგისტრი
მეცნიერ

მკვლევარი
შესასწავლი ბაქტერიების და

ფაგების შესახებ ინფორმაციის
შეგროვება

მე-2 კორპ. 329

12 თურქაძე ნინო დოქტორანტი მეცნიერ
მკვლევარი

ბაქტერიების და ფაგების
გამრავლების სამუშაოებში

მონაწილეობა.

მე-2 კორპ.
330, მე-11
კორპ.  525

13 პაპუკაშვილი
ირინე

ფიზიკის
აკადემიური
დოქტორი

უფროსი მეცნიერ
მკვლევარი

ბაქტერიების და ფაგების
გამრავლების სამუშაოებში

მონაწილეობა.
ტურბიდიმეტრული

ექსპერიმენტები

მე-2 კორპ.
330, მე-11 მე-2

კორპ.  525

14 ბოჭორიშვილი
ვალერი

ფიზიკის
აკადემიური
დოქტორი

უფროსი მეცნიერ
მკვლევარი

კვლევების ანალიზი
კომპიუტერული მხარდაჭერით

მე-2 კორპ. 329

15 ათანელაშვილი
ილია

დოქტორანტი მეცნიერ
მკვლევარი

ექსპერიმენტების დაგეგმვა და
მონაწილეობა; სამეცნიერო

სტატიების მომზადება
დასაბეჭდათ

მე-2 კორპ. 329

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2
 წამლის გადამტანი
ლიპოსომების მომზადების
ახალი ტექნოლოგია;
 ბიონანოტექნოლოგია

3
2017-დან

 ხვედელიძე მარიამი-განყოფ.გამგე,
უფროსი მეცნიერ მკვლევარი

 მძინარაშვილი თამაზი -
ინსტიტუტის დირექტორი,
პროექტის მენეჯერი

 შენგელაია ალექსანდრე -
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2.

დენდრიმერ PAMAM G4 -სა
და DNA მოლეკულის
კომპლექსის
თერმოდინამიკური კვლევა 2017-დან

პროექტის მენეჯერი, დარგში
არსებული კვლევების ანალიზი.

 შეყილაძე ეკა - ჩართულია
ექსპერიმენტულ კვლევებში

 ქოჩორაძე გივი მენეჯერი
ევროპულ გრანტებში
მონაწილეობაზე

 ჭეიშვილი ლევანი- ჩართულია
ექსპერიმენტულ კვლევებში,
მონაწილეობს პუბლიკაციების
წერაში.

 მძინარაშვილი მარიამი-
ექსპერიმენტებში მონაწილეობა

 ლომაძე ელენე - ექსპერიმენტებში
მონაწილეობა

 ტრაპაიძე ანა - ექსპერიმენტებში
მიღებულკი შედეგების
ანალიზში მონაწილეობა

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

შესწავლილი იქნა PAMAM G4 დენდრიმერის და მისი ორჯაჭვიან დნმ-ის
მოლეკულასთან ურთიერთქმედების თერმოდინამიკური თვისებები. შესწავლის შედეგად
დადგინდა, რომ დნმ-ის მოლეკულა წარმოქმნის კომპლექსს დენდრიმერთან. კომპლექსის
წარმოქმნაზე მიუთითებს მიკროკალორიმეტრული მეთოდით მიღებული
ექსპერიმენტები. კერძოდ, ნათლად ჩანს, რომ დენდრიმერის დნმ-თან შერევისას
დენდრიმერი უპირატესად უკავშირდება დნმ-ის მოლეკულაში გუანინ-ციტოზინ
წყვილების მდიდარ უბნებს. ამაზე მიუთითებს დნმ-ის ლღობის მრუდზე შესაბამისი
ტემპერატურულ ინტერვალში გუან-ციტოზინის-თვის დამახასიათებელი მცირე ზომის
პიკის მნიშვნელოვნი შემცირება, ისე რომ ლღობის მრუდი სხვა ცვლილებას არგანიცდის.

გარდა ამისა შესწავლილი იქნა დნმ-დენდრიმერის კომპლექსის თვისებები
სხვადასხვა მჟავიანობის (pH 4.6-8.0) გარემო პირობებში. მიღებული კვლევები მიუთითებს
იმას, რომ pH მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს დნმ-დენდრიმერის კომპლექსზე. კერძოდ,
ადგილი აქვს ლღობის კუთრი ენტალპიის მნიშვნელობის ცვლილებას pH მიმართებაში.

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

2

COST #CA16112

HORIZON2020

3
2016-2021

4
თამაზ მძინარაშვილი - მონაწილე

საქართველოდან
პროექტის მენეჯმენტ კომიტეტის

წევრი
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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ჯანსაღი დაბერების პროცესის მნიშვნელობა აშკარად ხდება მაშინ, როდესაც
(ა) თაობა 50+ უკვე აქვს დაახლოებით ერთი მესამედი მოსახლეობის წილი ევროპის
მასშტაბით, აშკარა რეგიონული ვარიაციით,
(ბ) ეს წილი სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაზრდის მომავალში
გ) ხანდაზმულ ასაკში სიცოცხლისუნარიანობა არა მხოლოდ სიცოცხლის ხარისხის
მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე, არამედ მონაწილეობისა და პროდუქტიულობის
გასაღრმავებლად .
თემა "კვების და მოძველებული" ბევრ სხვადასხვა ასპექტს გააჩნია და მრავალ გამოწვევას
უქმნის, რაც უზრუნველყოფს მრავალი კვლევითი თემებისა და ქსელების ნაყოფიერ ნიადაგს.
მათ შორის, "NutRedOx" ქსელი ყურადღებას გაამახვილებს კვების რეაქციის აქტიური
ნაერთების გავლენას საკვებიზე ჯანსაღი დაბერების, კონტროლის ძირითად ასაკთან
დაკავშირებული დაავადებების კონტექსტში.

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1



6

2
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა
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1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 1.Tamaz
Mdzinarashvili
2. Mariam

Khvedelidze
3.Eka Shekiladze
4. Nino Shengelia
5.Tibor Hianik

Thermodynamic
properties of DNA-

dendrimer complexes
and features of their

applications
doi:

10.4149/gpb_2018031

Gen. Physiol.
Biophys. (2018), 37,

597–601

5

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ)

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
ბიოფიზიკისა და ბიონანომეცნიერებების საფაკულტეტო სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტი (თსუ, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
ფიზიკის დეპარტამენტი)

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი:
დიმიტრი ე. ხოშტარია, ფიზ. ქიმ. მეცნ. დოქტ. თსუ ბიოფიზიკის ლაბორატორიის
გამგე, თსუ მოწვეული პროფესორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (ებც)

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა (თსუ შტატი):
ნინო შენგელია, თსუ პედაგოგი, ბიოლ. აკად. დოქტ.

სამეცნიერო ერთეულის (ინსტიტუტის) შტატგარეშე თანამშრომლები თანამონაწილე
ორგანიზაციიდან - ბიოფიზიკის განყოფილება, ი. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული
ბიომედიცინის ცენტრი:
(ერთობლივად შესრულებულ/მიმდინარე გეგმიურ და საგრანტო სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტებიში აქტიურად ჩართული პერსონალი)
თინათინ დოლიძე, ქიმ. მეცნ. დოქტ.
მაია მახარაძე, ბიოლ. აკად. დოქტ.
მიხეილ შუშანიანი, ფიზ. აკად. დოქტ.

ტატიანა ტრეტიაკოვა, ფიზ. აკად. დოქტ.
სოფიო უჩანეიშვილი, ბიოლ. აკად. დოქტ.
ნიკოლოზ ნიორაძე, ფილოსოფიის დოქტ. (Ph.D., აშშ)
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1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

„რედოქს-აქტიური ცილების და
მათი მოდელების
მონაწილეობით ელექტრონული
გადასვლების მექანიზმების
კვლევები
ვოლტამპერომეტრული
მეთოდებით“;
,,გლობულური ცილების
თერმული მდგრადობის
ძირითადი ფიზიკური
კანონზომიერებების დადგენა
მათზე მასტაბილებელი და
მადესტაბილებელი დანამატების
თანაობისას“
დარგი: ფიზიკა, ბიოლოგია;
მიმართულება: მოლეკულური
ბიოფიზიკა

2015-2019

დიმიტრი ხოშტარია - პროექტის
ხელმძღვანელი;

მაია მახარაძე - პროექტის
თანახელმძღვანელი;

თინათინ დოლიძე -

ვოლტამპერომეტრული
კვლევები;

მიხეილ შუშანიანი -

კომპიუტერული მოდელირება;

სოფიო უჩანეიშვილი -

კალორიმეტრული კვლევები;

ტატიანა ტრეტიაკოვა -

ვოლტამპერომეტრული და
კალორიმეტრული კვლევები;
ნიკოლოზ ნიორაძე -
ვოლტამპერომეტრული
კვლევები;

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

უმაღლესი ორგანიზმების სისხლის შრატის ალბუმინის მოლეკულებს გააჩნიათ უნარი დაიკავშიროსნ Cu2+

იონები. ჩვენი ჯგუფის სამეცნიერო თვალთახედვიდან გამომდინარე, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და
საინტერესო იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენს განკარგულებაშო მყოფ მგრძნობიარე ვოლტამპერულ და
მიკროკალორიმეტრულ ტექნიკას შესწევს უნარი დააფიქსიროს განსხვავებანი ალბუმინთან
დაუკომპლექსებელი და სრულად დაკომპლექსებული Cu2+ იონების ელექტროდთან ელექტრონების
მიმოცვლით განპირობებულ ვოლტამპერულ სიგნალებს შორის. ანალოგიურად, კალორიმეტრული
მონაცემების შედარებამ უნდა მიგვანიშნოს, თუ როგორ მოქმედებს კომპლექსწარმოქმნა ალბუმინების
გლობალურ თერმოდინამიკურ სტაბილობაზე. ეს ინფორმაცია უმნიშვლელოვანესია, როგორც
ბიომოლეკულებში ელექტრონების მიმოცვლის შინაგანი ფიზიკური ბუნების, ასევე მისი ბიოლოგიური
როლის დეტალურად დადგენის თვალსაზრისით.
ადრე არსებობდა გარკვეული მოსაზრებები იმის შესახებ, რომ Cu(II) იონები, წარმოქმნიან რა 1:1
შემადგენლობის კომპლექსნაერთებს BSA-თან ან HSA-თან, კარგავენ უნარს მიმოცვალონ ელექტრონები
თავიანთ რედოქს-პარტნიორებთან. გამოითქვა მოსაზრება, რომ გარკვეულ პირობებში, Cys-34
ამინომჟავური ნაშთი შესაძლოა მიუახლოვდეს სპილენძის ჩამჭერ Asp-Thr-His “ყულფს“, ისე, რომ
შესაბამისმა გოგირდის ატომმა მოახდინოს Cu2+-ის დამატებითი კოორდინირება (უარყოფითი მუხტის
ნაწილობრივი დონაციის ხარჯზე) და, ამგვარად „ჩაკეტოს“ სპილენძის არააქტიურ რედოქს-მდგომარეობაში
(სანამ რომელიმე ძლიერი დამჟანგველი აგენტი არ წაართმევს მას “ზემეტ“ ელექტრონს). ჩვენ წამოვიწყეთ
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ექსპერიმენტული კვლევები როგორც ვოლტამპერული, ისე მიკროკალორიმეტრული მეთოდოლოგიის
გამოყენებით. მიღებულია წინასწარი საგულისხმო შედეგები, რომლებოც სუბ-მოლეკულურ დონეზე
ადასტურებენ ადრე გამოთქმულ ვარაუდებს.

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

ფუნდამენტური კვლევების
საგრანტო კონკურსი:

“სპილენძის იონების
კომპლექსწარმოქმნა გლობულურ
ცილებთან, პოლიპეპტიდებთან
და ამინომჟავებისგან
თვითაწყობილ ფირებთან: მათი
უნიკალური ელექტრო-
გადამტანი თვისებების
ფუნდამენტური და
გამოყენებითი ასპექტები”.

სამეცნიერო მიმართულება:
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებები,
ბიოფიზიკა, FR17_570

2017-2020

დიმიტრი ხოშტარია - პროექტის
ხელმძღვანელი;

მაია მახარაძე - პროექტის
კოორდინატორი
თინათინ დოლიძე - ძირითადი
პერსონალი;
ნიკოლოზ ნიორაძე - ძირითადი
პერსონალი;
ლაშა ლალიაშვილი
(დოქტორანტი) - ძირითადი
პერსონალი;
თორნიკე ქიმერიძე
(დოქტორანტი) - ძირითადი
პერსონალი;
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

საგრანტო პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი სამეცნიერო კვლევების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი
ნაწილი ითვალისწინებდა მეტალის ზედაპირზე (Au-ელექტროდებზე) დაფენილი ამინომჟავების (პირველ
რიგში, L-ცისტეინის) ფირებში და მათში „ჩაჭერილი“ სპილენძის იონებისგან შემდგარ 2D სისტემებში
ელექტრონების მიმოცვლის შესწავლას სწრაფი სკანირების ვოლტამპერული მეთოდით. საგრანტო
პროექტის ფარგლებში ადრე ჩატარებული კვლევებით დადასტურებული იქნა სტატისტიკურად
ურთიერთდამოუკიდებელი ერთელექტრონიანი მიმოცვლის მექანიზმის გარდასახვა მეტად იშვიათი
ტიპის, სტატისტიკურად შეუღლებული მრავალი (10-მდე ან მეტი) ელექტრონის კოჰერენტული მიმიცვლის
მექანიზმში, რაც უშუალოდ აისახება ვოლტამპერომეტრული სიგნალის (პიკების) ნახევარსიგანის
სპონტანურ და შთამბეჭდავ (დაახლოებით ათჯერად) შემცირებაში.

აქედან გამომდინარე, საგრანტო პროექტის II საანგარიშო პერიოდში გრძელდებოდა სისტემატური
ვოლტამპერომეტრული კვლევები მოცემული მიმართულებით, რომლებმაც გამოავლინა შემდეგი ახალი
გარემოებანი:

1. 1. დასახელებულ შესწავლის ობიექტებში, თვითაწყობად ჰიბრიდულ Au/L-Cys/Cu(II) 2D სისტემებში
მრავალელექტრონიანი გადასვლების (მიმოცვლის) მოვლენის დამზერის შესაძლებლობა დადგენილი იქნა
არა მარტო დისკოს ტიპის მზიდი Au ელექტროდების, არამედ აგრეთვე სრულიად სხვა კონფიგურაციის,
ბრტყელი მართკუთხედის ფორმის მინაზე დაფრქვევის მეთოდით დამზადებული 20 ნანომეტრის სისქის
Au ელექტროდების (პლატფორმების) გამოყენების შემთხვევაშიც.

2. 2. სისტემატური კვლევების ობიექტის, Au/L-Cys/Cu(II) 2D ნანოსისტემის შესწავლასთან ერთად, დაწყებული
იქნა მისი ერთ-ერთი კომპონენტის, ე.წ. L-ცისტეინის მისი ანალოგებით, კერძოდ კი, D-ცისტეინით და ე.წ.
L-ჰომოცისტეინით ჩანაცვლენული ნანოსისტემების სასინჯი წინასწარი კვლევები, რომლებმაც მოგვცეს
ახალი საგულისხმო შედეგები, მიმდინარეობს მათი ცაღრმავებული ანალიზის პროცესი.

3. ამავე დროს, დაწყებული იყო სისტემეტური მიკროკალორიმეტრული (DSC) კვლევები ორვალენტიანი
სპილენძის იონებისა (Cu2+) და ხარის შრატის ალბუმინის ბიომოლეკულების მონაწილეობით წარმოქნილი
1:1 სტექიომეტრიული კომპლექსის ფიზიკო-ქიმიური ბუნების დადგენის მიმართულებით.

2.2.

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი
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№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება
მეცნიერების დარგისა

დასამეცნიერო მიმართულები
სმითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსათა
ური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
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4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
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5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1 Tinatin D. Dolidze, Maia
Makharadze, Sophio
Uchaneishvili, Mikhael
Shushanyan, Tatyana
Tretyakova, and Dimitri E.
Khoshtariya

Systemic, Cellular and
Molecular Mechanisms of
Physiological Functions
and Their Disorders,
(Proceedings of I.
Beritashvili Center for
Experimental Biomedicine
– 2018), Editors Nodar P.
Mitagvaria. and Nargiz G.
Nachkebia
ISBN:978-1-53614-395-9

Published by Nova Science
Publishers, New York
(USA)

An impact of the
biologically compatible
additive [ch][dhp, on the
stability and function of
globular proteins,
Chepter 5, pp. 53-69
(17 pages).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
მოცემულ მიმოხილვითი ხასიათის ნაშრომში განხილულია წყლის მოლეკულებით მცირედ განზავებული
(მაღალი კონცენტრაციის მქონე) პროტონულ იონურ გამხსნელის (ლღობილის), ქოლინ დიჰიდროგენ
ფოსფატის ([ch][dhp]) გარემოს გავლენა მოდელური გლობულური ცილების თერმოდინამიკურ
სტაბილობასა და ფუნქციურ აქტივობაზე. კერძოდ, შესწავლილი იყო, ერთის მხრივ, გლობულური ცილა-
ფერმენტის, α-ქიმოტრიპსინის (α-CT) თერმული ლღობა და, მეორე მხრივ, რედოქს-აქტიური მოდელური
ცილის, აზურინის (ანუ ცისფერი კუპეროდოქსინის, Az) მონაწილეობით მიმდინარე ფაზათაშორისი
მუხტის (ელექტრონების) მიმოცვლა ალკანთიოლური ფირებით მოდიგიცირებულ მეტალის
ელექტროდებთან, ხსნარში ზემოაღნიშნული ტიპის დანამატისა და წყლის შემცველობის სხვადასხვა
თანაფარდობისას. ხსნარებში [ch][dhp]-კომპონენტის კონცენტრაციის ვარირება 50-დან 90% ფარგლებში
უზრუნველყოფდა სისტემის თხევადი ფაზიდან ნახევრად მყარ (მინისებრ0 მდგომარეობაში ფაქტობრივად
უწყვეტ გადასვლას. თერმოდინამიკური და კინეტიკური კვლევებისთვის გამოყენებული იყო,
შესაბამისად, დიფერენციალური მასკანირებელი კალორიმეტრიისა და ციკლიური ვოლტამეტრიის
მეთოდები. აღნიშნული მეთოდები საშუალებას იძლეოდა შეგვესწავლა ცილების თერმოდინამიკური და
კინეტიკური მახასიათებლები ტემპერატურის საკმარისად ფართო დიაპაზინში (შესაბამისად, 233–373 და
273–353 K).
უპირველესად, უნდა აღინიშნოს, რომ α-CT-ის მაგალითზე დადგენილ იქნა თერმოდინამიკური
სტაბილობის ძირითადი (პირდაპირი) მახასიათებლის, ე.წ. სითბური გადასვლის ტემპერატურის (Tm)
წანაცვლების სახით კარგად გამოხატული მასტაბილებელი ეფექტი: 11 ± 2 K.
იონური დანამატების ცილების თერმულ სტაბილობაზე გავლენის თვალსაზრისით, პირველად
ერთდროულად იქნა განსაზღვრული კალორიმეტრული ლღობის ენტალპია და გადასვლის ენტროპია.
თავდაპირველად ([ch][dhp]-ის 0-დან 25%-მდე კონცენტრაციის ფარგლებში), ამ პარამეტრების
მაჩვენებლები მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შემცირდა რაც, სავარაუდოდ, განპირობებულია [ch][dhp]-ის
კომპონენტებისა და α-CT -ის დამუხტულ ჯგუფებს შორის სპეციფიკური პირდაპირი
ურთიერთქმედებებით (დანამატის იონური კომპონენტების ცილის სოლვატურ ფენაში აგრესიული
შეჭრით). შემდგეგ ეტაპზე კი, (25-დან 75%-მდე) გამოვლინდა ენტალპიური და ენტროპიული
კომპონენტების თანდათანობითი, მცირე მატება. ეს ცვლილებები სავარაუდოდ დაკავშირებულია [dhp]-ს
ანიონებსა და α-CT -ის დადებითად დამუხტულ ანიონებს შორის შექმნილი კლასტერული წარმონაქმნების
შემდგომი გადაჯგუფებებით და შესაბამისი კულონური ურთიერთქმედებების ენერგეტიკულად
მცირემასშტაბიანი “იუსტირებებით”.
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Az-ის ფირების შეხებაში მოყვანა ნახევრად მყარ ელექტროლიტთან ძლიერ გავლენას ახდენს ცილის
კონფორმაციულ დინამიკაზე და შესაბამისად, რთულ პირობებში, დინამიკური კონტროლის რეჟიმში
მიმდინარე მუხტის გადატანის რეაქციის სიჩქარეზე. ნახევრად მყარ ელექტროლიტის პირობებში
მიღებული მონაცემების შედარებამ ამავე სისტემისათვის სტანდარტული (0% [ch][dhp]), ანუ, უკიდურესად
თხევადი ელექტროლიტის გამოყენების პირობებში მიღებულ კვლევის შედეგებთან საშუალება მოგვცა
გამოგვევლინა ახალი ტიპის, უჩვეულო შიდა მექანიზმური ფიზიკური დამოკიდებულებები. Az-ის
ფირების შეხებაში მოყვანა ნახევრად მყარ ელექტროლიტთან ძლიერ გავლენას ახდენს ცილის
კონფორმაციულ დინამიკაზე და შესაბამისად, რთულ პირობებში, დინამიკური კონტროლის რეჟიმში
მიმდინარე მუხტის გადატანის რეაქციის სიჩქარეზე. ნახევრად მყარ ელექტროლიტის პირობებში
მიღებული მონაცემების შედარებამ ამავე სისტემისათვის ჩვეულებრივი, თხევადი ელექტროლიტის
გამოყენების პირობებში მიღებული კვლევის შედეგებთან საშუალება მოგვცა გამოგვევლინა უჩვეულო
მექანიზმისეული დამოკიდებულებანი.
კერძოდ, როდესაც წყლის შემცველობა იონურ ელექტროლიტში დაბალია (დაახლოებით 3 ან ნაკლები
წყლის მოლეკულა თვითეულ [ch][dhp]-ის მოლეკულაზე), შედარებით დაბალი ტემპერატურის პირობებში
(298 K-ზე დაბლა) ვოლტამპერული მახასიათებლები სისტემატურად იხრება მარკუსის თეორიის
საფუძველზე გამოთვლილი სტანდარტული ვოლტამპერული დამოკიდებულებისგან, რაც სავარაუდოდ
გამოწვეულია მინისებურ მდგობარეობასთან მიახლოებისას, გიბსის ენერგიის ენერგეტიკული თერმების
„სტანდარტული“ კვადრატული (პარაბოლური) დამოკიდებულებიდან უფრო რთული, მაგალითად
კვარტული (მე-4 ხარისხის) დამოკიდებულებისკენ გადახრით.
როცა წყლის შემცველობა იონურ ელექტროლიტში შედარებით მაღალია (დაახლოებით 6 დან 15- მდე
წყლის მოლეკულა [ch][dhp]-ის თვითეულ მოლეკულაზე), ადგილი აქვს ანომალურ ტემპერატურულ
დამოკიდებულებებს. ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ სისტემა გადალახავს ფართო არაერგოდიკულ ზონას,
რომელიც თავის მხრივ, გამოწვეულია Az-ის მაკრომოლეკულის ფართომასშტაბიანი,
მაღალკოოპერატიული ხასიათის „თერმების“ (თავისუფლების ხარისხთა) არსებითი შეუღლებით მასთან
შეხებაში მყოფი გამხსნელის ([ch][dhp]-ის და წყლის მოლეკულების ნაზავის) ყველაზე უფრო შენელებულ
კოლექტიურ ფლუქტუაციურ ენერგეტიკულ „თერმებთან“.

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 Dimitri Khoshtariya, Tinatin D.

Dolidze, Nikoloz Nioradze, Mikhael
Shushanyan, Tornike Kimeridze,
Lasha Laliashvili, Maya
Makharadze, Rudi van Eldik

Discovery of a coherent exchange of
multiple electrons within the Au-
deposited, self-assembled bio-
derived hybrid quasi-2D nano-
layers.

The sixth Annual Conference in
Exact and Natural Sciences (ENS)
12-15 February,  2018, TSU, Tbilisi,
Georgia, (http://conference.ens-
2018.tsu.ge/lecture/view/1070)
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2 Tatyana Tretyakova, Maia
Makharadze, Mikhael Shushanyan,
Tina D. Dolidze, Tamar
Partskhaladze, Sophia
Uchaneishvili, Dimitri E.
Khoshtariya

Interaction of globular proteins with
self-assembled films and small
Molecules, Impact on the stability
and functional activity.

International Conference The 1st
“Beritashvili Talks”,
Neurophysiological Functions and
their Disorders – Interdisciplinary
Studies; 25-27 June 2018, Tbilisi,

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 D.E. Khoshtariya, T.D. Dolidze, N.

Nioradze, M.Shushanyan, R. van
Eldik

Discovery of a Josephson-like
coherent electron  exchange due to
the room-temperature BE-
condensation in atomically-defined,
self-assembled Au/L-Cys/Cu(ii/i)
bilayered 2D junquitons

2-nd European Conference in
Molecular Spintronics (ECMoLS),
21-24 0ctober, 2018,  Peniscola,
Spain
(http://www.icmol.es/ecmols2018/)

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის მნიშვნელოვანი
აქტივობაც (იხ. ქვევით):

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება
მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო
კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის
მითითებით)

1

“მოლეკულური სპინტრონიკა:
მაგნიტო-ელექტრული ფუნქციის
მქონე ჰიბრიდული 2D ნანო-
მოწყობილობები მომავლის
ტექნოლოგიებისთვის”

სამეცნიერო მიმართულება:
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებები
(ინტერდისციპლინური),
H2020-I-18-142

2018-2019

დიმიტრი ხოშტარია - პროექტის
ხელმძღვანელი,
თინათინ დოლიძე - პროექტის
თანახელმძღვანელი,
რონ ნაამანი - გრანტის მიმღები

პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც სრულდება მოცემული პროექტი, არ ისახავს მიზნად სამეცნიერო-
კვლევით საქმიანობას, არამედ, მხოლოდ და მხოლოდ, 2018 წლის „ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის
ჩარჩო პროგრამა ‘ჰორიზონტი 2020’-ში საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობას“, მათი
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ევროპაში საქმიანი ვიზიტების და საერთაშორისო კონფწრენციებში მონაწილეობის დაფინანსების გზით. ამ
დროისთვის, პერსონალის ორივე წევრის მიერ განხორციელებულია ორი საერთაშორისო ვიზიტი, მათვე
მიიღეს მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციაში.



ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ინტერდისციპლინარული (მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები)
მათემატიკური ლოგიკის და დისკრეტული სტრუქტურების კათედრა

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით

Pპროფ. როლანდ ომანიძე (ხელმღვანელი)

ასოც.პროფ. რევაზ გრიგოლია
ასისტ.პროფ. არჩილ ყიფიანი
ასისტ.პროფ ვლადიმერ ოდიშარია
ასისტ.პროფ. ნანა ოდიშელიძე

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერერთობლივადშესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები

1.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
მათემატიკა

მათემატიკური ლოგიკა

გოედელ- MV-ალგებრის
მრავალსახეობის შესახებ

2018 – 2020

რ. გრიგოლია - ხელმძღვანელი
ვ. ოდიშარია - შემსრულებელი
რ. ლიპარტელიანი - შემსრ.
ფ. ალშიბაია - შემსრულებელი

შემოღებულია ახალი ალგებრა (A, , , *, , 0.1) - გოედელ-MV-ალგებრა (GMV-ალგებრა),სადაც (A, , ,
*,0.1) MV-ალგებრაა, ხოლო (A, , 0.1) არის გოედელის ალგებრა (ე. ი. ჰეიტინგის ალგებრა, რომელიც
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აკმაყოფილებს ტოლობას (xy)  (yx) = 1). GMV-ალგებრის კონგრუენციათა მესერიი ზომორფულია
სკოლემის MV-ფილტრების (სპეციალურიMV-ფილტრების) მესერისა.
ნებისმიერი GMV-ალგებრაწარმოადგენს (როგორცმესერი) ბი-ჰეიტინგის ალგებრას.
ეს შედეგი მნიშვნელოვანია თავისუფალი და პროექციული GMV-ალგებრის აღწერისა და
დახასიათებისათვის, და აგრეთვე მისი დუალური ობიექტების აღსაწერად.

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

მათემატიკა

მათემატიკური ლოგიკა

მონადიკური სრულყოფილიMV-
ალგებრები

2017 -2018

რ. გრიგოლია - ხელმძღვანელი
რ. ომანაძე - შემსრულებელი

ვ. ოდიშარია - შემსრულებელი
რ. ლიპარტელიანი - შემსრ.

ფ. ალშიბაია - შემსრულებელი
შემოღებულია ახალიმოდალურიეპისტემიკურილუკასევიჩისლოგიკაEŁP, რომელიც მიღებულია Ł
ლუკასევიჩის უსასრულო ნიშნალოგიკის განსრულყოფილი MV-ალგებრის ŁPლოგიკის განერთიაქსიომის
დამატებით, რომლის ენა გამდიდრებულია კვაზი-ცოდნის ოპერატორით და შესაბამისი აქსიომებით.

EŁPლოგიკის თეორემათა სიმრავლე რეკურსიულად გადათვლადია.

ამ დებულებიდან გამომდინარეობს, რომ მოდალური ეპისტემიკურილუკასევიჩისლოგიკაEŁP ამოხსნადია.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2.2.
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№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულების
მითითებით,პროექტის

საიდენტიფიკაციო კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,
ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტისდასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპისძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსათა
ური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახე
ლწოდება,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათა-ური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა
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ნომერი/ტომი
1

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური, დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება

და ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილ
ი, გამომცემლობა

გვერდე
ბისრაო
დენობა

1 Roland Sh.
Omanadze

Some structural properties of  quasi-
degrees.
https://doi.org/10.1093/jigpal/jzx058

ISSN 1367-0751

Logic Journal of the IGPL,
26, 1, 2018

OXFORD,
OXFORD
UNIVERSITY
PRESS

11
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2

Di Nola, A.,
Grigolia, R.,

Lenzi,
G.

Topological spaces of monadic MV-
algebras

 https://doi.org/10.1007/s00500-018-
3166-1

 ISSN 1432-7643

SOFT COMPUTING
Springer
Berlin Heidelberg

7

3

Shavlakadze,
N.,Odishelidze
N, Criado-
Aldeanueva,
F.

 The boundary value problem for
piezo-electric half space with thin
elastic inclusion

ISSN: 1081-2865

MATHEMATICS AND
MECHANICS OF
SOLIDS

23, 6 Published: JUN
2018

Impact Factor
2.545
2017

Publisher
SAGE
PUBLICATIO
NS LTD, 1
OLIVERS
YARD, 55
CITY ROAD,
LONDON
EC1Y 1SP,
ENGLAND
Research
DomainMateri
als Science
Mathematics
Mechanics

896-
906

4

Criado-
Aldeanueva,
F.; Odishelidz
e.; Sanchez,
J. M.
Khachidze,
M.

Boundary Value Problem for Matrix
Analogue  of Helmholtz’s Equation
(Poincare’s Problem)

ISSN: 1660-5446

MEDITERRANEAN
JOURNAL OF
MATHEMATICS,
15, 3 Article
Number: 106 Published:
JUN 2018

Impact Factor 1.0

SPRINGER
BASEL AG,
PICASSOPLA
TZ  4,BASEL,
4052,
SWITZERLA
ND

106-117

1.დამტკიცებულია, რომ არსებობს რეკურსიულად გადათვლადი არარეკურსიული Q–ხარისხი,
რომელშიც ყველა რეკურსიულად გადათვლადი სიმრავლე რეკურსიულად იზომორფულია.
ნაჩვენებია, რომ თუ K არის კრეატიული სიმრავლე, მაშინ არსებობს ისეთი სიმრავლე B   ,
რომ K და B სიმრავლეები Q–არასადარია და ყოველი რეკურსიულად გადათვლადი სიმრავლე,
რომელიც Q–დაყვანადია B–სიმრავლეზე, არის რეკურსიული.

2. აგებულია კოვარიანტული ფუნქტორი  მონადიკური MV-ალგებრების კატეგორიიდან Q-
დისტრი-ბუციული მესერების, ე. ი. დისტრიბუციული მესერების კვანტორით, კატეგორიაში
შემოღებული რ. სინიოლის მიერ. ყოველი მონადიკური MV-ალგებრებისთვის აგებულია დუალური
ობიექტი QM-სივრცე; ეს ობიექტები ჰქმნიან სპექტრალური სივრცეების და Q-სივრცეების, რომელიც
განვითარებული იყო რ. სინიოლის მიერ, სპეციალურ ქვეკატეგორიას.

3. განიხილება დრეკადი ჩართულობის მქონე მექანიკური და ელექტრული ველების



7

მოძებნის ამოცანა პიეზო-დრეკადულ ნახევარ. ჩართვა დატვირთულია მუდმივი
ინტენსივობის ძალებით. დადგენილია ტანგენციალური საკონტაქტო ძაბვები საკონტაქტო
ზედაპირის გასწვრივ და განსაზღვრულია საკონტაქტო ძაბვების ყოფაქცევას ინგულარული
წერტილების მიდამოში. ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების გამოყენებით, ამოცანა
მიიყვანება სინგულარულ ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე სასრულ
ინტერვალში.ნტეგრალური გარდაქმნების შედეგად მიიღება რიმანის ამოცანა და ამოხსნა
ჩაიწერება ცხადი სახით.

4. განხილულია კერძოწარმოებულიანი ელიფსური ტიპის განტოლებათა სისტემა (1.1),
კომპლექსური ცვლადების E-2 სივრცეშიz = x + iy, რომელსაც ეწოდება ჰელმჰოლცის
განტოლების მატრიცული ანალოგი.სისტემისათვის გარე არეში D-დაშვებულია, რომ მისი
საზღვარიSარისC-1, C-hკლასებისლიაპუნოვის წირი. ჩვენიმიზანია შევისწავლოთ პუანკარეს
ამოცანა (1.1)სისტემისათვის, რომელიც დაიყვანებაD (-) ში ამ სისტემისC (0 , h) კლასის
რეგულარულ ამოხსნისu (x, y) მოძებნის ამოცანაზე(2.1) სასაზღვრო პირობით . მტკიცდება
რომ ეს ამოცანები შეიძლება მიყვანილ იქნეს ექვივალენტურ სინგულარულ ინტეგრალურ
სისტემაზე.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 რ.ომანაძე
wtt-დაყვანადობის შესახებ

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ი.ვეკუას სახელობის
გამოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტი, 2018, აპრილი

2 რ.ომანაძე wtt- და Q-დაყვანადობებს შორის
კავშირის შესახებ

III ვორქშოპი დისკრეტულ
მათემატიკაში

05.12-06.12, 2018
თბილისი, საქართველო

ა. რაზმაძის მათემატიკის
ინსტიტუტი,

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო

3უნივერსიტეტი

3 რ.ომანაძე
r–მაქსიმალური სიმრავლის მთავარი

ქვესიმრავლეები და Q_1,N –
დაყვანადობა

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2018, თებერვალი
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4

რევაზ გრიგოლია ,
ანტონიო დი ნოლა,

ჯაკომო ლენცი ELP ლოგიკის ამოხსნადობა

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2018, თებერვალი

5

რევაზ გრიგოლია ,
ანტონიო დი ნოლა,

ჯაკომო ლენცი

სრულყოფილი MV-ალგებრების LP

ლოგიკის ამოხსნადობა

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
ი.ვეკუას სახელობის

გამოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტი

2018, აპრილი

6 რევაზ გრიგოლია

On the variety of LPG -algebras
LPG-ალგებრების მრავალსახეობის

შესახებ

International Workshop on
Topological Methods in Logic VI

July 2-6, 2018
Tbilisi, Georgia

7 რევაზ გრიგოლია
გიოდელ-ლუკასევიჩის ლოგიკის
შესახებ

III ვორქშოპი დისკრეტულ
მათემატიკაში

05.12-06.12, 2018
თბილისი, საქართველო

ა. რაზმაძის მათემატიკის
ინსტიტუტი,

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი

8 ა.ყიფიანი ულამის ერთი ამოცანის ამოხსნის
ზოგიერთი თვისების შესახებ

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
ზუსტ დასაბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტის

12-15 თებერვალი

9 ა.ყიფიანი მონოუნარული ალგებრების ერთი
ოჯახის შესახებ

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
ი.ვეკუას სახელობის

გამოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტი

2018, 18-20 აპრილი

10 ა.ყიფიანი ჰამელის ფუნქციების ზოგიერთი
კომბინატორული თვისება

III ვორქშოპი დისკრეტულ
მათემატიკაში

05.12-06.12, 2018
თბილისი, საქართველო

ა. რაზმაძის მათემატიკის
ინსტიტუტი,

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
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თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

11

კ.ოდიშარია,
ვ.ოდიშარია,
პ.წერეთელი

აუტოიმუნური დაავადებების
მათემატიკური მოდელის ამოხსნის

შესახებ

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
ილია ვეკუას სახელობის

გამოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტის სემინარის XXXII

საერთაშორისო
გაფართოებული სხდომები

18-20 აპრილი, 2018 წ

12

კ.ოდიშარია,
ვ.ოდიშარია,
პ.წერეთელი

კოშის ამოცანის ამონახსნი
რევმატოიდული ართრიტის
არაწრფივი მათემატიკური

მოდელისათვის

საქართველოს
მათემატიკოსთა კავშირის IX

ყოველწლიური
საერთაშორისო კონფერენცია,
ბათუმი, 3-7 სექტემბერი, 2018

წ.

13 ნ. ოდიშელიძე
დრეკადობის ბრტყელი თეორიის
ამოცანა ნაწილობრივ უცნობი
საზღვრით

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მეექვსე
ყოველწლიური კონფერენცია
ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში. 2018,
თებერვალი

14 ნ. ოდიშელიძე

დრეკადობის ბრტყელი თეორიის
ნაწილობრივ უცნობსაზღვრიანი

ამოცანის შესახებ ფირფიტისათვის
შესუსტებული ხვრელით

საქართველოს
მათემატიკოსთა კავშირის IX
ყოველწლიური
საერთაშორისო კონფერენცია
ქ.ბათუმი, შოთა რუსთაველის

უნივერსიტეტი,
2018 წლის 3–7 სექტემბერი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება: ივ.ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინტერდისციპლინური (მათემატიკა,
კომპიუტერული მეცნიერებები) რიცხვითი ანალიზის და გამოთვლითი ტექნოლოგიების კათედრა

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
გია ავალიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ჯემალ როგავა- ასოცირებული პროფესორი
ჯემალ ფერაძე- ასოცირებული პროფესორი
თინათინ დავითაშვილი- ასიტენტ პროფესორი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

თერმოდრეკადი პიეზოელექტ-
რული სტრუქტურების იერა-
რქიული მოდელების აგება და
გამოკვლევა, სამეცნიერო მიმარ-
თულება 1- საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებანი, ქვემიმართულება
1.1 მათემატიკა (გამოყენებითი
მათემატიკა), საგრანტო ხელშეკ-
რულება № 217596,

2016-2019 გია ავალიშვილი - პროექტის
კოორდინატორი, ძირითადი
შემსრულებელი;
მარიამ ავალიშვილი - ძირითადი
შემსრულებელი;
მირანდა გაბელაია - ძირითადი
შემსრულებელი;
ნატალია ჩინჩალაძე - ძირითადი
შემსრულებელი;
გიორგი ჯაიანი - პროექტის ხელ-
მძღვანელი, ძირითადი შემსრუ-
ლებელი

პროექტის ფარგლებში მეორე წლის (09.12.2017-08.12.2018, ორი საანგარიშო პერიოდი) განმავლობაში მიღე-
ბული შედეგები შეეხება ზოგადი არაერთგვაროვანი ან ფენოვანი უბან-უბან უწყვეტად ცვალებადი მახასია-
თებლების მქონე არაერთგვაროვანი მასალისაგან შემდგარი ანიზოტროპული თერმოდრეკადი პიეზოელექ-
ტრული ცვალებადი სისქის პრიზმული გარსებისათვის სტატიკურ და დინამიკურ ორგანზომილებიან მო-
დელთა იერარქიების აგებას და გამოკვლევას მაგნიტური ველის გათვალისწინებით. განხილულია თერმო-
დრეკადი პიეზოელექტრული სხეული, რომელსაც საწყისად უკავია ცვალებადი სისქის პრიზმული გარსის
ფორმის მქონე სამგანზომილებიანი ლიპშიცის არე. დრეკადი პრიზმული გარსისათვის განხილულია შესა-
ბამისი წრფივი სტატიკური და დინამიკური სამგანზომილებიანი მოდელების დიფერენციალური ფორმუ-
ლირება, რომლის ძირითად ნაწილს წარმოადგენს შვიდი განტოლებისაგან შემდგარი კერძოწარმოებულიან
დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა. აღნიშნულ განტოლებათა სისტემის სამი განტოლება აღწერს
სხეულის სტატიკურ წონასწორობას ან სხეულის რხევას, რომელიც აკავშირებს გადაადგილების ვექტორ-
ფუნქციას, ელექტროსტატიკური და მაგნიტური ველების პოტენციალებს, და ტემპერატურას; ორი განტო-
ლება ახასიათებს ელექტროსტატიკურ და მაგნიტურ ველებს, რომლებიც ასახავენ კავშირს სხეულის
ელექტრო-მაგნიტურ და თერმომექანიკურ თვისებებს შორის; ბოლო სტატიკური ან ევოლუციური
განტოლება კი ახასიათებს ტემპერატურის განაწილებას ან მის ცვლილებას დროში. იმ შემთხვევაში, როცა
სხეული შედგება არაერთგვაროვანი უწყვეტად ცვალებადი მახასიათებლების მქონე მასალისაგან, მაშინ
სისტემა განსაზღვრულია ერთ ლიპშიცის არეზე, ხოლო როცა სხეული შედგება ფენოვანი უბან-უბან
უწყვეტად ცვალებადი მახასიათებლების მქონე მასალისაგან, მაშინ დიფერენციალურ განტოლებათა
სისტემა მოცემულია ფენების შესაბამის ქვეარეებზე, ხოლო ფენების საერთო ზედაპირებზე სრულდება
ხისტი ტრანსმიის პირობები, ე.ი. გადაადგილების, ელექტროსტატიკური და მაგნიტური ველების
პოტენციალების და ტემპერატურის, და ნორმალის გასწვრივ ძაბვის ვექტორის მდგენელის, ელექტრული
გადაადგილების და მაგნიტური ინდუქციის ვექტორების მდგენელების და სითბოს ნაკადის მდგენელის
უწყვეტად გადაბმის პირობები. თერმოდრეკადი პიეზოელექტრული პრიზმული გარსის დაძაბულ-
დეფორმირებული მდგომარეობის აღმწერი სტატიკური და დინამიკური სამგანზომილებიანი მოდელი
კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემასთან ერთად მოიცავს სასაზღვრო პირობებს
არის საზღვარზე და საწყის პირობებს გადაადგილების, სიჩქარისა და ტემპერატურისათვის დროის საწყის
მომენტში. პრიზმული გარსისათვის განხილულია სასაზღვრო და საწყის-სასაზღვრო ამოცანები სხვადასხვა
სასაზღვრო პირობებით ზედა და ქვედა პირით ზედაპირებზე. კერძოდ, როცა პრიზმული გარსის გვერდითი
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ზედაპირის საზოგადოდ განსხვავებულ ნაწილებზე გადაადგილების, ელექტროსტატიკური და მაგნიტური
პოტენციალები და ტემპერატურა ნულის ტოლია, ხოლო საზღვრის დარჩენილ ნაწილებზე მოცემულია
საზღვრის გარე ნორმალის გასწვრივ ძაბვის ვექტორის მდგენელის, ელექტრული გადაადგილების და
მაგნიტური ინდუქციის ვექტორების მდგენელების და სითბოს ნაკადის მდგენელის მნიშვნელობები; როცა
ერთ-ერთ ზედა ან ქვედა პირით ზედაპირზე და გვერდითი ზედაპირის საზოგადოდ განსხვავებულ
ნაწილებზე გადაადგილების, ელექტროსტატიკური და მაგნიტური პოტენციალები და ტემპერატურა ნულის
ტოლია, ხოლო საზღვრის დარჩენილ ნაწილებზე მოცემულია საზღვრის გარე ნორმალის გასწვრივ ძაბვის
ვექტორის მდგენელის, ელექტრული გადაადგილების და მაგნიტური ინდუქციის ვექტორების
მდგენელების და სითბოს ნაკადის მდგენელის მნიშვნელობები; როცა ზედა და ქვედა პირით ზედაპირზე და
გვერდითი ზედაპირის საზოგადოდ განსხვავებულ ნაწილებზე გადაადგილების, ელექტროსტატიკური და
მაგნიტური პოტენციალები და ტემპერატურა ნულის ტოლია, ხოლო საზღვრის დარჩენილ ნაწილებზე
მოცემულია საზღვრის გარე ნორმალის გასწვრივ ძაბვის ვექტორის მდგენელის, ელექტრული გადაად-
გილების და მაგნიტური ინდუქციის ვექტორების მდგენელების და სითბოს ნაკადის მდგენელის
მნიშვნელობები. დიფერენციალური ფორმულირებით მოცემული სამგანზომილებიანი სასაზღვრო და
საწყის-სასაზღვრო ამოცანებისათვის განხილულია მათი ვარიაციული ფორმულირება შესაბამის
სობოლევის სივრცეებში ან ვექტორული განაწილებების სივრცეებში მნიშვნელობებით სობოლევის
სივრცეებში, რომლებიც საკმარისად გლუვ ფუნქციათა სივრცეებში საწყისად მოცემული ამოცანების
ტოლფასია. ვარიაციული ფორმულირებების გამოყენებით აგებულია თერმოდრეკადი პიეზოელექტრული
პრიზმული გარსის სტატიკურ და დინამიკურ ორგანზომილებიან მოდელთა იერარქია მაგნიტური ველის
გათვალისწინებით. აგებული ორგანზომილებიანი მოდელების შესაბამისი სასაზღვრო და საწყის-
სასაზღვრო ამოცანების ვარიაციულ ფორმულირებებზე დაყრდნობით დრეკადი მასალის მახასიათებელი
პარამეტრებისათვის სათანადო სივრცეებიდან, დადებითად განსაზღვრულობის და სიმეტრიულობის
პირობებში დამტკიცებულია ორგანზომილებიანი სასაზღვრო და საწყის-სასაზღვრო ამოცანების
ამონახსნების არსებობა და ერთადერთობა შესაბამის საზოგადოდ წონიან სობოლევის სივრცეებში ან
სათანადო ვექტორული განაწილებების სივრცეებში და ამონახსნის უწყვეტად დამოკიდებულება მოცემულ
ფუნქციებზე. გამოკვლეულია მაგნიტური ველის გათვალისწინებით თერმოდრეკადი პიეზოელექტრული
პრიზმული გარსებისათვის აგებული სტატიკური და დინამიკური ორგანზომილებიანი სასაზღვრო და
საწყის-სასაზღვრო ამოცანების ამონახსნებიდან აღდგენილი სამი სივრცითი ცვლადის ვექტორ-ფუნქციების
მიმდევრობების კრებადობა სტატიკური და დინამიკური სამგანზომილებიანი მოდელების შესაბამისი
სასაზღვრო და საწყის-სასაზღვრო ამოცანების ამონახსნებისაკენ და სათანადო დამატებით პირობებში
მიღებულია მოდელირებისას წარმოქმნილი ცდომილების შეფასებები.

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№ გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დაწყების და პროექტში ჩართული პერსონალი
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პროექტის დასახელება
მეცნიერების დარგისა და

სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით, პროექტის

საიდენტიფიკაციო კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,
ქვეყანა

დამთავრების წლები (თითოეულის როლის
მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისა დგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 J. Rogava, D.
Gulua

The perturbation
algorithm for the
realization of a four-
layer semi-discrete
solution scheme of an
abstract evolutionary
problem

DOI: https://doi.org/1
0.1515/gmj-2017-
0061

Georgian Math. Journal,
vol. 25, no. 1, 77–92,
2018

Springer 16

2 A. Prangishvili,
H. Meladze,
R. Kakubava,
T. Davitashvili,
N. Svanidze

On Network
Maintenance
Problem. Mixed-
Type Semi-Markov
Queuing System
with Bifurcation of
Arrivals.
ISSN - 0132 – 1447

Bulletin of the
Georgian National
Academy of Sciences,
Vol. 12, no.2, 2018,
pp.36-40

თბილისი 5

3 J.Peradze,
Z.Tsiklauri

On an iteration
method of solution
of a system of
discrete equations
for a dynamic beam

Proceedings of I.Vekua
Institute of Applied
Mathe-matics, v. 68, 9
p., 2018 (იბეჭდება)

Tbilisi 9

4
A.Papukashvili,
G.Papukashvili,

J.Peradze

On approximate
solution of a
nonlinear static
beam equation

Bulletin of the Georgian
National Academy of
Sciences, v. 12, n.1, 2018

Tbilisi 6
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5 Z.Kalichava,
J.Peradze

The iteration stage of
a numerical
algorithm for a
Timoshenko type
beam equation

Applied Mathema-tics,
Informatics and
Mechanics, v.23, n.1,
2018 (იბეჭდება)

Tbilisi 6

1. ჰილბერტის სივრცეში აბსტრაქტული პარაბოლური განტოლებისთვის განხილულია
კოშის ამოცანა. ამ ამოცანის აპროქსიმაცია ხდება არაცხადი ოთხშრიანი
ნახევრადდისკრეტული სქემის საშუალებით, რომელიც მცირე პარამეტრის
მეთოდის გამოყენებით დაიყვანება ორშრიან სქემებზე. პირველი სქემის ამონახსნი
გვაძლევს დასმული საწყისი ამოცანის ზუსტი ამონახსნის მიახლოებას ბიჯის
მიმართ პირველი რიგის სიზუსტით, ხოლო ყოველი შემდეგი სქემის ამონახსნი
აზუსტებს წინას ერთი რიგით. დასმული ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნის
ნახევრადდისკრეტული სქემისთვის აპრიორული შეფასების მისაღებად
გამოყენებულია ოპერატორულ კოეფიციენტებიანი რეკურენტული
დამოკიდებულებისათვის ზუსტი წარმოდგენები, რომელებიც ჩაიწერება მრავალი
ცვლადის პოლინომების საშუალებით. აღსანიშნავია, რომ ეს პოლინომები
წარმოადგენენ ჩებიშევის კლასიკური პოლინომების განზოგადებას. ამ ხერხით
მრავალშრიანი ნახევრადდისკრეტული სქემისთვის აპრიორული შეფასებების
მიღებას, პირობითად ჩვენ ვუწოდებთ ასოცირებული პოლინომების მეთოდს. ამ
ხერხით მიღებულია აპრიორული შეფასება მიახლოებითი ამონახსნის
ცდომილებისთვის და დადგენილია კრებადობის რიგი.

2. წარმოდგენილ ნაშრომში განხილულია მრავალელემენტიანი დარეზერვებული
სისტემა არასაიმედო აღდგენადი ელემენტებით. ამ სისტემაში მიმდინარეობს ორი
ტიპის მომსახურების ოპერაცია:

1) მტყუნებული ძირითადი ელემენტების ჩანაცვლება სარეზერვოთი;
2) მტყუნებული ელემენტის აღდგენა. ამ სისტემისათვის აგებულია შერეული ტიპის

ნახევრად
მარკოვული რიგების მოდელი შემოსვლათა ბიფურკაციით. ის წარმოადგენს

მათემატიკური
ფიზიკის არაკლასიკურ სასაზღვრო ამოცანას არალოკალური სასაზღვრო პირობებით

. ამჟამად ეს მოდელი გამოკვლევის პროცესშია.
3. ნაშრომში შეფასებულია ტიმოშენკოს დინამიკური ძელის ამოცანის სასრულელემენტიანი და

სასრულსხვაობიანი დისკრეტიზაციების შედეგად მიღებული არაწრფივ ალგებრულ განტოლებათა
სისტემის იტერაციული მეთოდით ამოხსნის სიზუსტე

4. გრინის ფუნქციის მეთოდი და პიკარის იტერაციული პროცესი გამოყენებულია კირჰოფის
სტატიკური ძელისათვის არაწრფივი ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლების ამოსახსნელად.
ცხრილებისა და გრაფიკების საშუალებით წარმოდგენილია რიცხვითი ექსპერიმენტის შედეგები

5. სტატიაში განხილულია საწყის-სასაზღვრო ამოცანა არაწრფივი ინტეგრო-დიფერენციალური
განტოლებისათვის, რომელიც აღწერს ძელის რხევას. პროექციული მეთოდისა და არაცხადი
სხვაობიანი სქემის საშუალებით ამოცანა დაიყვანება  დისკრეტულ განტოლებათა სისტემაზე,
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რომლის ამოსახსნელად გამოყენებულია ნიუტონის იტერაცია. შესწავლილია იტერაციული
პროცესის კრებადობის პირობები და შეფასებულია მისი სიზუსტე

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5 ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური,

დიგიტალური
ჟურნალის/
კრებულის

გამოცემის
ადგილი,

გვერდების
რაოდენობა
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საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან
ISSN

დასახელება
და

ნომერი/ტომი

გამომცემლობა

1 T. Davitashvili,
H. Meladze,
N. Skhirtladze

About one parallel algorithm of
solving non-local contact problem
for parabolic equations.

10.1109/CSITechnol.2017.8312159

Computer
Science and
Information
Technologies
(CSIT), Revised
Selected Papers,
Added to IEEE
Xplore: 12
March, 2018,
p. 145-149.

IEEE
Conference
Publications

5

2 G. Avalishvili,
M. Avalishvili,
W.H. Müller

An investigation of the Green-Lindsay
three-dimensional model, DOI:
10.1177/1081286517698739

Mathematics and
Mechanics of
Solids, vol. 23, №

7, 2018

აშშ, SAGE

Publications
9

3 G. Avalishvili,
M. Avalishvili,
B. Miara

Nonclassical problem with integral
boundary conditions for elliptic system,
DOI: 10.1080/17476933.2017.1351438

Complex
Variables and
Elliptic
Equations, vol.
63, № 6, 2018

აშშ, Taylor and
Francis

9

4 G. Avalishvili,
M. Avalishvili

On static hierarchical two-dimensional
models of thermoelastic piezoelectric
plates with variable thickness, ISSN:
1991-8747

WSEAS Transac-
tions on Applied
and Theoretical
Mechanics, vol.
13, 2018

World Scientific
and Engineering

Academy and
Society

9

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ნაშრომში განიხილება სითბოგამტარებლობის (დიფუზიის) ერთგანზომი-

ლებიანი განტოლებისათვის საწყის-სასაზღვრო ამოცანა არალოკალური
საკონტაქტო პირობებით. დასმული ამოცანისათვის დამტკიცებულია
ამონახსნის არსებობა და ერთადერთობა. აგებულია იტერაციული პროცესი,
რომელიც საშუალებას იძლევა თავდაპირველი არაკლასიკური ამოცანის
ამოხსნა დაყვანილ იქნას კლასიკური კოში-დირიხლეს ამოცანების
მიმდევრობის ამოხსნაზე. დამტკიცებულია შემოთავაზებული იტერაციული
პროცესის კრებადობა, შეფასებულია კრებადობის სიჩქარე. აგებული
ალგორითმი შესაძლოა რეალიზებული იქნას პარალელურად გამოთვლით
სისტემაზე. განხილულია კონკრეტული ამოცანა და ჩატარებულია რიცხვითი
გამოთვლები.

2. ამ ნაშრომში ჩვენ განვიხილავთ გრინისა და ლინდსეის არაკლასიკურ მოდელს არაერთგვა-
როვანი ანიზოტროპული თერმოდრეკადი სხეულებისათვის ორი რელაქსაციის დროით,
რომლებიც დამოკიდებულია სივრცით ცვლადებზე. ჩვენ მივიღებთ გრინ-ლინდსეის
მოდელის შესაბამისი საწყის-სასაზღვრო ამოცანის ვარიაციულ ფორმულირებას. ვარიაციულ
ფორმულირებაზე დაყრდნობით ჩვენ განვსაზღვრავთ საწყის-სასაზღვრო ამოცანის შესაბამის
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ვექტორული განაწილებების სივრცეებს და სათანადო აპრიორული შეფასებების გამოყენებით
დავამტკიცებთ ამონახსნის არსებობას და ერთადერთობას, ენერგეტიკულ იგივეობას და
ამონახსნის უწყვეტად დამოკიდებულებას მონაცემებზე.

3. წარმოდგენილ ნაშრომში განხილულია შერეული არაკლასიკური ამოცანა
მრავალგანზომილებიანი მეორე რიგის ელიფსური სისტემისათვის დირიხლეს და
არალოკალური ინტეგრალური სასაზღვრო პირობებით. ვინაიდან ლაქს-მილგრემის
თეორემის უშუალოდ გამოყენება ასეთი არალოკალური ამოცანისათვის შეუძლებელია, ჩვენ
განვიხილავთ ამოცანას ერთი სივრცითი ცვლადის მიმართ ვექტორული განაწილებების
სივრცეებში მნიშვნელობებით დანარჩენი ცვლადების მიმართ ფუნქციათა სივრცეებში. ჩვენ
შემოვიტანთ სპეციალურ მამრავლებს და მათი გამოყენებით მივიღებთ შესაბამის ახალ აპრიო-
რულ შეფასებებს და ელიფსური ოპერატორის კოეფიციენტებზე მინიმალურ პირობებში ჩვენ
დავამტკიცებთ ამონახსნის არსებობას და ერთადერთობას სათანადო ვექტორული
განაწილებების სივრცეებში მნიშვნელობებით სობოლევის სივრცეებში.

4. ნაშრომი ეძღვნება ორგანზომილებიანი მოდელების იერარქიის აგებას და გამოკვლევას
თერმოდრეკადი პიეზოელექტრული ფირფიტისათვის ცვლადი სისქით, რომელიც შეიძლება
ნულის ტოლი იყოს გვერდითი საზღვრის ნაწილზე. იერარქიული ორგანზომილებიანი
მოდელები აგებულია ფირფიტისათვის, რომელიც შედგება არაერთგვაროვანი
ანიზოტროპული თერმოდრეკადი პიეზოელექტრული მასალისაგან მაგნიტური ველის
გათვალისწინებით, როცა ფირფიტის ზედა და ქვედა პირით ზედაპირებზე მოცემულია
ზედაპირული ძალების სიმკვრივე და ელექტრული გადაადგილების, მაგნიტური ინდუქციის
და სითბოს ნაკადის ვექტორების ნორმალური კომპონენტები. აგებული სტატიკური
ორგანზომილებიანი მოდელების შესაბამისი სასაზღვრო ამოცანები გამოკვლეულია სათანადო
წონიან სობოლევის სივრცეებში. გამოკვლეულია ურთიერთკავშირი აგებულ
ორგანზომილებიან და საწყის სამგანზომილებიან მოდელებს შორის და დამტკიცებულია
ორგანზომილებიანი ამოცანების ამონახსნებიდან აღდგენილი სამი ცვლადის ვექტორ-
ფუნქციების მიმდევრობის კრებადობა საწყისი სამგანზომილებიანი სასაზღვრო ამოცანის
ამონახსნისაკენ და დამატებით პირობებში მიღებულია მოდელირების ცდომილების შეფასება.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ო. ხარშილაძე, ვ. ბელაშოვი,

ხ. ჩარგაზია, ჯ. როგავა
მულტიმასშტაბური
სოლიტონური ტიპის
სტრუქტურების არაწრფივი
ტალღური დინამიკა და
არამდგრადობის პრობლემა
კომპლექსურ გარემოებში

საქართველოს მექანიკოსთა
კავშირის IX ყოველწლიური
საერთაშორისო კონფერენცია,
2018 წლის 11-13 ოქტომბერი,

ქუთაისი
https://www.atsu.edu.ge/index.php/an
nounces/581-saqartvelos-
meqanikosta-kavshiris-ix-
saertashoriso-konferencia
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2 ნ. დიხამინჯია, ჯ. როგავა პარალელური გახლეჩის სქემა
კვაზიწრფივი აბსტრაქტული
ჰიპერბოლური
განტოლებისთვის

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტის
მეექვსე სამეცნიერო კონფე-
რენცია, 12.02.2018-15.02.2018
თბილისი

3 H.Meladze, T.Davitashvili Nonlocal Contact Problems for
Some Stationary and Non-
stationary Linear Partial
Differential Equations

Workshop of CERN - Cognitive
Festival in Georgia, 22-26
October, 2018, Tbilisi, Georgian
Technical University,
https://indico.cern.ch

4 H.Meladze, T.Davitashvili Nonlocal Contact Problems for
Some Nonstationary Linear Partial
Differential Equations with
Variable Coefficients (The
Method of Separation of Variables

IX International conference of the
Georgian Mathematical Union.
September 3-8, Batumi-Tbilisi,
Georgia,
http://gmu.ge/Batumi2018/ENG/i
ndex.html

5 J.Peradze On a difference-iteration method of
the solution of a discrete system for
a oscillation beam

The Sixth  Scientific Conference in
Exact and Natural Sciences ENS-
2018, Tbilisi State  University,
Tbilisi, February 12-15, 2018

6 J.Peradze, Z.Tsiklauri On a method of solution of a system
of  differential equations for a
dynamic beam

XXXII International Enlarged
Sessions of the Seminar of I.Vekua
Institute of Applied Mathematics,
Tbilisi, April 18-20, 2018

7 J.Peradzre, Z.Kalichava The Newton iteration for a
Timoshenko type a dynamic beam
equation

XXXII International Enlarged
Sessions of the Seminar of I.Vekua
Institute of Applied Mathematics,
Tbilisi, April 18-20, 2018

8 J.Peradze The splitting of a system of
Timoshenko equations for a plate

IX International Conference of the
Georgian Mathematical Union,
Batumi, September 3-8, 2018

9 A.Papukashvili, G.Papukashvili,
J.Peradze, M.Sharikadze

Construction and numerical
realization of algorithms of
approximate solution of some
Kirchhoff and Timoshenko type
nonlinear beams

IX Annual International Meeting of
the Georgian Mechanical Union,
Kutaisi, October 10-13, 2018

1. ჰილბერტის სივრცეში განხილულია კოშის ამოცანა აბსტრაქტული
ჰიპერბოლური განტოლებისთვის ლიფშიც უწყვეტი ოპერატორით. განტოლების
ელიფსური ნაწილის შესაბამისი ოპერატორი წარმოადგენს თვითშეუღლებული
და დადებითად განსაზღვრული ოპერატორების სასრულ ჯამს. აგებულია
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დასმული ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნის პარალელური გახლეჩის სქემა. მისი
იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ყოველ ლოკალურ შუალედში პარალელურად
იხსნება (ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად) შესაკრები ოპერატორების
შესაბამისი ნახევრადდისკრეტული არაცხადი სხვაობიანი სქემები. მტკიცდება, რომ
მიღებული ამონახსნებისგან შედგენილი აწონილი საშუალო (კერძოდ საშუალო
არითმეტიკული) კრებადია ზუსტი ამონახსნისკენ.
3. მოხსენება მიმოხილვითი ხასიათისაა. მასში გადმოცემულია ის ძირითადი

შედეგები, რომლებიც მიღებულია მათემატიკური ფიზიკის წრფივი
განტოლებების შემთხვევში m-წერტილიანი (m≥1) არალოკალური საკონტაქტო
ამოცანებისათვის. აღნიშნული შედეგები წარმოდგენილ იქნა მსოფლიოს
მათემატიკოსთა კონგრესის „Numerical Analysis and Scientific Computing“ სექციის
სხდომაზე.

4. არალოკალური სასაზღვრო და საწყის-სასაზღვრო ამოცანები წარმოადგენს
კლასიკური ამოცანების ძალიან საინტერესო განზოგადოებას. ასეთი ამოცანები
ხშირად წამოიჭრება ფიზიკის, ქიმიის, ეკოლოგიის და სხვა მოვლენებისა და
რეალური პროცესების მათემატიკური მოდელების შედგენისას. არალოკალური
ამოცანების გამოკვლევის ისტორია სათავეს იღებს გასული საუკუნის პირველი
ნახევრიდან და ამჟამად სწრაფად ვითარდება დიდი პრაქტიკული და
თეორიული მნიშვნელობის გამო.

აღნიშნულ მოხსენებაში განხილული იყო სასაზღვრო და საწყის-სასაზღვრო
ამოცანები     არალოკალური საკონტაქტო პირობებით ელიფსური და პარაბოლური
ტიპის წრფივი კერძოწარმოებულიანი განტოლებისათვის ცვლადი
კოეფიციენტებით. დამტკიცებულია რეგულარული ამონახსნის არსებობა და
ერთადერთობა. განხილულია იტერაციული ალგორითმი, რომელიც საშუალებას
იძლევა თავდაპირველი არაკლასიკური ამოცანის ამოხსნა დაყვანილ იქნას
კლასიკური დირიხლეს (ელიფსური განტოლებების შემთხვევაში) და კოში-
დირიხლეს (პარაბოლური განტოლებების შემთხვევაში) ამოცანების მიმდევრობის
ამოხსნაზე. ჩატარებულია გათვლები პარაბოლური და ელიფსური განტოლებების
შემთხვევაში.

მოხსენების მეორე ნაწილში განხილული იყო ცვლადთა განცალების მეთოდი (ან
ფურიეს მეთოდი) ზოგიერთი სტაციონარული და არასტაციონარული
ამოცანებისათვის არალოკალური საკონტაქტო პირობებით.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 გ. ავალიშვილი,

მ. ავალიშვილი
თერმოდრეკადი პიეზოელექტრული
სხეულებისათვის სამგანზომილებიანი
საწყის-სასაზღვრო ამოცანის გამოკვლე-
ვის შესახებ

თბილისი, 12-15 თებერვალი, 2018, თსუ
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიე-
რებათა ფაკულტეტის მეექვსე საფაკულ-
ტეტო კონფერენცია
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ნაშრომში განხილულია მაგნიტური ველის გათვალისწინებით თერმოდრეკადი პიეზოელექტრული
სხეულების სამგანზომილებიანი წრფივი დინამიკური მოდელი. შესწავლილია ზოგადი არაერთგვაროვანი
ანიზოტროპული მასალისაგან შემდგარი დრეკადი სხეულის სამგანზომილებიანი დინამიკური მოდელის
შესაბამისი საწყის-სასაზღვრო ამოცანა შერეული სასაზღვრო პირობებით, როდესაც საზღვრის გარკვეულ
ნაწილებზე მოცემულია გადაადგილების ვექტორის, ელექტრული და მაგნიტური პოტენციალების, და ტემ-
პერატურის მნიშვნელობები, ხოლო საზღვრის დანარჩენ ნაწილებზე მოცემულია ზედაპირული ძალის
სიმკვრივე, და საზღვრის გარე ნორმალის გასწვრივ ელექტრული გადაადგილების, მაგნიტური ინდუქციის
და სითბოს ნაკადის ვექტორების მდგენელები. სამგანზომილებიანი ამოცანის დიფერენციალურ ფორმუ-
ლირებაზე დაყრდნობით მიღებულია შესაბამისი ვარიაციული ფორმულირება სათანადო სობოლევის
სივრცეებში მნიშვნელობების მქონე ვექტორული განაწილებების სივრცეებში. ვარიაციულ ფორმუ-
ლირებაზე დაყრდნობით ფაედო-გალიორკინის მეთოდის, სათანადო აპრიორული შეფასებების და
კომპაქტურობის თვისებების გამოყენებით დამტკიცებულია ამონახსნის არსებობა, ერთადერთობა და
უწყვეტად დამოკიდებულება მონაცემებზე.

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დრო და ადგილი
1 ვ. ბელაშოვი, ხ. ჩარგაზია,

ო. ხარშილაძე, ჯ. როგავა
Nonlinear dynamics of the solitary
vortices and the wave structures in
the complex media

ფიზიკის მე-4 საერთაშორისო
კონფერენცია, 17-18 სექტემბერი,

2018, ბერლინი
com/http://physics.conferenceseries

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 G. Avalishvili,

M. Avalishvili
(გ. ავალიშვილი,
მ. ავალიშვილი)

On static hierarchical two-dimensional models of ther-
moelastic piezoelectric plates with variable thickness

რომი, იტალია, 26-28
მაისი, 2018, 12th
International Conference on
Continuum Mechanics

This paper is devoted to the construction and investigation of a hierarchy of two-dimensional models for
thermoelastic piezoelectric plate with variable thickness, which may vanish on a part of the lateral boundary. The
hierarchical two-dimensional models are constructed for plate consisting of inhomogeneous anisotropic
thermoelastic piezoelectric material with regard to magnetic field, when density of surface force, and normal
components of electric displacement, magnetic induction and heat flux vectors are given along the upper and the
lower face surfaces of the plate. The boundary value problems corresponding to the constructed static two-
dimensional models are investigated in suitable weighted Sobolev spaces. The relationship between the constructed
two-dimensional models and the original three-dimensional one is investigated, and the convergence of the
sequence of vector-functions of three variables restored from the solutions of the constructed two-dimensional
problems to the solution of the original three-dimensional boundary value problem is proved and under additional
conditions modeling error estimate is obtained.

2 G. Avalishvili,
M. Avalishvili
(გ. ავალიშვილი,
მ. ავალიშვილი)

Analysis of static two-dimensional models for multi-
layer thermoelastic piezoelectric plates

სტამბული, თურქეთი, 3-6
ივლისი, 2018, International
Conference on Mathematics
“An Istanbul Meeting for
World Mathematicians”

In this paper, we consider static three-dimensional model of plate with variable thickness, which may vanish
on a part of the lateral boundary, consisting of several inhomogeneous anisotropic thermoelastic piezoelectric
layers with regard to magnetic field. On the basis of variational formulation we investigate the corresponding
boundary value problem with mixed boundary conditions, when along certain parts of the lateral boundary
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mechanical displacement vector, temperature, electric and magnetic potentials vanish, while on the remaining
parts of the boundary components of electric displacement, magnetic induction and heat flux vectors along the
outward normal vector of the boundary are given, and on the interface surfaces between layers the rigid
contact conditions are fulfilled, i.e. mechanical displacement and stress vectors, temperature, electric and
magnetic potentials, and normal components of the heat flux, electric displacement and magnetic induction
are continuous. In order to construct two-dimensional models of the multilayer thermoelastic piezoelectric
plate we use generalization and extension of dimensional reduction method suggested by I. Vekua in the
classical theory of elasticity for homogeneous isotropic plates with variable thickness. Applying variational
approach we obtain a hierarchy of static two-dimensional models and investigate the existence and uniqueness
of the corresponding boundary value problems in suitable weighted Sobolev spaces. Moreover, we prove that
the sequence of vector-functions of three variables restored from the solutions of the two-dimensional
problems converges to the solution of the original three-dimensional problem in the corresponding spaces and
under additional conditions we obtain estimate of the rate of convergence.

3 G. Avalishvili,
M. Avalishvili
(გ. ავალიშვილი,
მ. ავალიშვილი)

On Investigation of Static Two-Dimensional Models
for Thermoelastic Piezoelectric Shells

ბუდაპეშტი, უნგრეთი, 10-
13 ივლისი, 2018, The 7th
International Conference on
Pure and Applied Mathematics

In the present paper, thermoelastic piezoelectric shell with variable thickness consisting of inhomogeneous aniso-
tropic material is considered. Two-dimensional hierarchical models of shell are constructed using variational
formulation of the boundary problem in curvilinear coordinates corresponding to the static linear three-dimensional
model, when density of surface force, and normal components of electric displacement, magnetic induction and
heat flux vectors are given along the upper and the lower face surfaces of the shell. The two-dimensional models
are obtained by projecting the three-dimensional boundary problem on the subspaces with special structure of the
spaces corresponding to the three-dimensional problem. The constructed two-dimensional models are investigated
in suitable weighted Sobolev spaces, and the existence and uniqueness results for the corresponding boundary value
problems are obtained. Moreover, it is proved that the sequence of vector-functions of three variables restored from
the solutions of the two-dimensional problems converges in the corresponding spaces to the exact solution of the
three-dimensional boundary value problem and under additional conditions the rate of convergence is estimated.

4 G. Avalishvili,
M. Avalishvili
(გ. ავალიშვილი,
მ. ავალიშვილი)

Analysis of static and dynamical three-dimensional
models of thermoelastic piezoelectric solids

ვარშავა, პოლონეთი, 27-31
აგვისტო, 2018, 41st Solid
Mechanics Conference

Modern complex engineering constructions and technological processes are controlled by using sensors and
actuators, which gather information and facilitate the adequate adjustment of construction or process. The need of
construction of sensors and actuators with the appropriate physical characteristics stimulate the analysis of
interaction between various physical fields, such as elastic, thermal, electric and magnetic. Mathematical models of
continuum mechanics, in which processes of interaction of several physical fields are considered, are described by
boundary or initial-boundary value problems for quite complicated systems of partial differential equations on
three-dimensional domains. Consequently, investigation of the problems of continuum mechanics of this type is of
crucial importance from practical as well as theoretical point of view. Piezoelectric materials are one of the most
common materials currently being used and investigated for smart structures applications due to their direct and
converse piezoelectric effects, which permit them to be utilized as both actuators and sensors. The wide area of
application of them is aerospace engineering, where most structures operate in changing thermal environments.
Therefore, due to their possible applications in the fabrication of smart and adaptive material systems, the study of
mechanics and physics of thermo-electro-magneto-elastic materials has attracted increasing attention.
One of the first rigorous theoretical model of piezoelectricity describing the interaction between elastic, electric and
thermal properties of thermoelastic body was constructed by W. Voigt. Later on, W. Cady treated the physical
properties of piezoelectric crystals as well as their practical applications. H. Tiersten studied problems of vibration
of piezoelectric plates. A three-dimensional model of piezoelectric body taking into account thermal properties of
the constituting material was derived by R. Mindlin applying variational principle. Further, W. Nowacki developed
some general theorems for thermoelastic piezoelectric materials. R. Dhaliwal and J. Wang proved uniqueness
theorem for linear three-dimensional model of the theory of thermo-piezoelectricity, which was generalized by J. Li
in the paper, where a generalization of the reciprocity theorem of W. Nowacki was also obtained. Applying the
potential method and the theory of integral equations D. Natroshvili studied the problems of statics and pseudo-
oscillations with basic and crack type boundary conditions.
Note that the three-dimensional boundary and initial-boundary value problems with general mixed boundary
conditions for mechanical displacement, electric and magnetic potentials, and temperature corresponding to the
linear static and dynamical models of inhomogeneous anisotropic thermoelastic piezoelectric bodies with regard to
the magnetic field have not been well investigated. The well-posedness results are mainly obtained for
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thermoelastic piezoelectric bodies consisting of homogeneous materials.
The present paper is devoted to the investigation of the linear three-dimensional boundary and initial-boundary
value problems with mixed boundary conditions corresponding to the linear static and dynamical three-dimensional
models of piezoelectric solid taking into account magnetic and thermal properties of the material. We consider
thermoelastic piezoelectric body consisting of inhomogeneous anisotropic material, when on certain parts of the
boundary density of surface force, and normal components of electric displacement, magnetic induction and heat
flux vectors are given, and on the remaining parts of the boundary mechanical displacement, temperature, electric
and magnetic potentials vanish. We investigate boundary and initial-boundary value problems for coupled systems
of partial differential equations corresponding to the static and dynamical three-dimensional models of
thermoelastic piezoelectric bodies with regard to magnetic field, which consist of the linearized equations of motion
or static equilibrium, equation of the entropy balance and quasi-static equations for electro-magnetic fields, where
the rate of change of magnetic field is small, i.e. electric field is curl free, and there is no electric current, i.e.
magnetic field is curl free. In the case of thermoelastic piezoelectric bodies, which consist of several subdomains
with piecewise continuous parameters characterizing elastic, thermal, electric and magnetic properties of the body,
the partial differential equations corresponding to the static or dynamical three-dimensional models are given in the
subdomains and along the common interfaces between the subdomains rigid contact conditions are fulfilled, i.e.
mechanical displacement and stress vectors, temperature, electric and magnetic potentials, and normal components
of the heat flux, electric displacement and magnetic induction are continuous. From the differential formulations of
the boundary and initial-boundary value problems we obtain integral equations, which are equivalent to the original
problems in the spaces of smooth enough functions, but require less regularity of the unknown functions than in the
differential formulations. On the basis of the obtained integral equations we present variational formulations of the
static and dynamical three-dimensional problems in the corresponding function spaces, which are Sobolev spaces
for static problem, and spaces of vector-valued distributions with respect to the time variable with values in
Sobolev spaces for dynamical problem. In the static case we determine the structure of the set of solutions of the
homogeneous boundary value problem, when the density of surface force, and normal components of electric
displacement, magnetic induction and heat flux vectors vanish. In the dynamical case we consider the set of
solutions of the homogeneous equations corresponding to electric and magnetic fields, when the density of electric
charges, normal components of electric displacement and magnetic induction, mechanical displacement and
temperature vanish. By applying the sets of solutions of the corresponding homogeneous problems we define the
factor spaces of suitable Sobolev spaces, which we use for investigation of the well-posedness of the three-
dimensional problems. By using variational formulation and Lax-Milgram lemma with non-symmetric bilinear
form we obtain the well-posedness result for the boundary value problem corresponding to the linear static three-
dimensional model of thermoelastic piezoelectric bodies in suitable factor-spaces of Sobolev spaces. By applying
Faedo-Galerkin method, suitable a-priori estimates and compactness arguments we prove new existence result for
the initial-boundary value problem corresponding to the linear dynamical three-dimensional model of thermoelastic
piezoelectric solids in the corresponding spaces of vector-valued distributions with values in suitable factor spaces
of Sobolev spaces. Furthermore, an energy equality is obtained, which permits us to prove the uniqueness result and
continuous dependence of the solution on the given data in suitable function spaces. If mechanical displacement,
temperature, electric and magnetic potentials vanish on the parts of the boundary with positive areas, then the
corresponding homogeneous boundary value problems possess only trivial solutions and we obtain existence and
uniqueness results in suitable Sobolev spaces. Note, that the proof of the existence of solution of the initial-
boundary value problem gives an algorithm for approximation of the solution of the three-dimensional dynamical
problem by a sequence of solutions of linear finite-dimensional systems of ordinary differential equations. The
methodology outlined in this paper can be used for investigation of various coupled problems in the continuum
mechanics and the construction of algorithms of their solution.
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1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის მითითებით)

1

ახალი აგრეგირების
ოპერატორები

მრავალკრიტერიუმიანი
ჯგუფური

გადაწყვეტილების მიღების
მეთოდებში

ინტუიციონისტური
და მაღალი q-რaნგის

ორთოწყვილური ფაზი -
გარემოებებისთვის

2016-მიმდინარე

პროფ. გია სირბილაძე
(ხელმძღვანელი);

მკვლევარები: მოწვეული
პროფ. ანა სიხარულიძე,

ასოც. პროფ. ირინა
ხუციშვილი, ასოც. პროფ.

ბიძინა მიდოდაშვილი,
დოქტორანტები: ოთარ

ბადაგაძე, გვანცა წულაია,
დავით მიქაძე,

მაგისტრანტები

2

აპლიკანტის
ტემპერამენტისა და

ხასიათის ტიპის დამდგენი
საინფორმაციო სისტემის

აგება  ფაზი-
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებით

2018-მიმდინარე

ასოც. პროფ. თეიმურაზ
მანჯაფარაშვილი
(ხელმძღვანელი),

მაგისტრანტი: ირაკლი
გოცირიძე



2

3

დიდი
ინფრასტრუქტურული

პროექტების ეკონომიკური
რისკისა და

განუზღვრელობის
მოდელირება

2018-მიმდინარე

ასოც. პროფ. თეიმურაზ
მანჯაფარაშვილი
(ხელმძღვანელი),

მაგისტრანტი: გოჩა ხორავა

4

tropikuli

kriptografiა da

ორიგინალური
matriculi calmxrivi

funqciis sinTezi და
თანამედროვე ინოვაციური

განხორციელება

2013-მიმდინარე

profesori emeritusი
riCard megreliSvili

(თემის ხელმძღვანელი ,
teqn. mecn. doqtori,

profesori, ვებგვერდი:
Crypto.ge), მეცნიერებათა
დოქტორი sofio

Sengelia, დოქტორანტი
melqisedeg jinjixaZe,
მაგისტრი  ლევან  ბუზალაძე

1. გრძელდება მუშაობა ამ თემის მიმართულებით. წელს განიხილებოდა ახალი აგრეგირების ოპერატორების
აგების საკითხები მრავალკრიტერიუმიანი ჯგუფური გადაწყვეტილების მიღების ამოცანებში მაღალი q,
q>1(არაინტუიციონისტური)-რანგის ორთოწყვილური ფაზი - გარემოებისთვის. კვლევა შედის ძირეულ,
გადამწყვეტ ფაზაში.
ზოგადად, გადაწყვეტილების მიღების რთულ ამოცანებში, განუზღვრელ პირობებში, როდესაც
ობიექტური მონაცემები არასაკმარისია ან საერთოდ არ არსებობს და არსებული მონაცემები მხოლოდ
ექსპერტული ბუნებისაა, ეს უკანასკნელი წარმოდგენილი იქნება შემდეგი ორი პოლუსით: ერთი მხრივ ეს
არის ფაზი-უზუსტობის კატეგორიები: ფაზი-სიმრავლეები, ფაზი-რიცხვები, ფაზი-მიმართებები, ხოლო
მეორე მხრივ ეს არის ფაზი-განუზღვრელობის ზომები, როგორიცაა: შესაძლებლობითი ზომები,
დემპსტერ-შეიფერის ნდობის სტრუქტურა.  ალბათური ზომები, სუჯენოს λ ზომები და სხვა. კათედრაზე,
სემინარული მუშაობის ფარგლებში დავამუშავეთ ინტუიციონისტური და უფრო მაღალი q,
q>1(არაინტუიციონისტური)-რანგის ორთოწყვილური ფაზი - გარემოებისთვის აგრეგირების
ოპერატორების აგების ამოცანები. გავიარეთ მათი იდენთიფიკაციისა და კლასიფიკაციის საკითხები.
შემუშავდა მეთოდები აგრეგირების ოპერატორების ინდიკატორების საფუძვლიანი შესაწავლისთვის.
კონკრეტული ამოცანებიდან გამომდინარე შეიქმნა წინა პირობა ახალი აგრეგირების ოპერატორების
ასაგებად q>1(არაინტუიციონისტური)-რანგის ორთოწყვილური ფაზი-გარემოში. გამოყენებულია
დღევანდელ დღეს გადაწყვეტილების მიღების აგრეგირების ინსტრუმენტებიდან გამორჩეული შოკეს
ინტეგრალური და OWA-ს ტიპის ოპერატორები, რომლებიც ხშირ შემთხვევებში აგრეგირებას უკეთებენ
ობიექტურ განუზღვრელ, ალბათურ გარემოს. ჩვენს მიერ განვითარებულია შოკეს-ს ტიპის ახალი
განზოგადოებები, როდესაც განუზღვრელობის და უზუსტობის პოლუსები წარმოდგენილია q>1-რანგის
ორთოწყვილური ფაზი-გარემოში. განიხილება შემთხევა, როდესაც გადაწყვეტილების ატრიბუტებს
შორის ურთიერთქმედება მაღალი ხარისხითაა წარმოდგენილი, როდესაც კლასიკური, შოკეს ინტეგრალის
ტიპის აგრეგირების ოპერტორები ვეღარ იძლევიან დამაკმაყოფილებელ შედეგებს გადაწყევტილების
ალტერნატივების რანჟირების ამოცანებში.  აქ მნიშვნელოვანი ხდება ატრიბუტებს შორის ყველა შესაძლო
ურთიერთქმედების ინდექსებისა და ატრიბუტების მნიშვნელოვნების ხარისხების  (შეიფლის ინდექსების)
გათვალისწინება აგრეგირების მეორე პოლუსში - განუზღვრელობის ზომაში.  ანუ საჭიროა
განუზღვრელობის ზომის (ჩვენს შემთვევაში), მონოტონური ზომის იდენთიფიკაციის ამოცანის
გადაწყვეტა K-რიგის ადიციურ ზომებში. ჩვენს ეს გადავწყვიტეთ K =2 -ის შემთხვევაში, სადაც
გათვალისწინებულია ყველა წყვილური ურთიერთქმედება. აგრეგირების მეორე პოლუსის სიდიდეები,
ექსპერტული შეფასებები  კი წარმოდგენილია ზოგადი q>1(არაინტუიციონისტური)-რანგის
ორთოწყვილებით.
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ზემოდ წარმოდგენილი ამოცანის რეალიზაციის ბაზაზე კონკრეტული პრობლემატიკისთვის,
პროექტებისთვის შეიქმნა გადაწყვეტილების მიღების მრავალკრიტერიუმიანი მოდელირება თავისი
პროგრამული უზრუნველყოფით. გამოყენებული იქნა კონსტრუირებილი აგრეგირების ოპერატორები.
გაკეთდა რიცხვითი გამოთვლები სხვა ცნობილი აგრეგირების ინსტრუმენტებთან შედარების მიზანით.
დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ახალი აგრეგირებები წარმოადგენს სანდო და აქტუალურ
ინსტრუმენტს, როცა ფაქტორებზე მონაცემები მხოლოდ ექსპერტული ბუნებისაა და აგრეგირებებში
გამოყენებულია არასრული ექსპერტული ინფორმაციის ორივე პოლუსი -განუზღვრელობა და უზუსტობა.
ახალი აგრეგირებით გამოთვლილმა  სკალარულმა სიდიდეებმა  ჯგუფური მრავალკრიტერიუმიანი
მოდელების ალტერნატივების ოპტიმალური არჩევისა და რანჟირების შესაძლებლობა მოგვცა. ცხადია,
რანჟირება გულისხმობს ალტერნატივების დალაგებას საუკეთესოდან უარესი გადაწყვეტილებისკენ.
მიღებულ შედეგებზე მოვამზადეთ სტატიები, რომლებიც დასაბეჭდად წარვადგინეთ მაღალ რეიტინგულ
(იმპაქტ-ფაქტორის მქონე) საერთაშორისო ჟურნალებში - Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, European

Journal of  Operational Research, International Journal of Intelligent Systems:
1. G. Sirbiladze, B. Ghvaberidze, B. Matsaberidze and B. Midodashvili, New fuzzy approach to facility location problem for
extreme environment, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems (2018 – presented for the publication).
2. J. Kacprzyk, G. Sirbiladze, B. Ghvaberidze and B. Matsaberidze, Fuzzy Probability Aggregations in Multi-Objective
Emergency Service Facility Location Problem,  European Journal of  Operational Research (2018 – presented for the publication).
3. G. Sirbiladze, Associated Probabilities’ Aggregations in MADM for q-Rung Orthopair Fuzzy Discrimination Environment,
International Journal of Intelligent Systems (2018 – presented for the publication).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. თანამედროვე ინფორმაციულმა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებმა ძალიან სწრაფად დრამატულად შეცვალა
ცოდნის გავრცელების პროცესი. e-სწავლების სისტემების პოპულარობა დღითიდღე იზრდება და სულ უფრო მეტი
მკვლევარი ამახვილებს ყურადღებას მათი დროისა და ფინანსური რესურსების დამზოგავ ეფექტურობაზე. ამის
მისაღწევად კი საჭიროა თრეინინგის/წვრთნის სცენარის მორგება თითოეულ მოსწავლე-სტაჟიორზე.
საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების ერთ-ერთი ამოცანაა თრეინინგის პროცესის ინტენსიფიკაცია, რაც შეიძლება
მიღწეულ იქნას საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული ინსტრუმენტების (ICTE -
ის) სხვადასხვა და წარმატებული ინსტრუმენტების გამოყენებით. დღეისათვის ხდება საკლასო ოთახში
ტრადიციული სწავლის პროცესის გადასვლა  ონლაინ თრეინინგსა და კონსულტაციაზე. თუმცა ხშირად არ ექცევა
ყურადღება იმას, რომ ადამიანებს ინფორმაციის სხვადასხვა აღქმა გააჩნიათ. ეს განსხვავება არა მარტო ვიზუალური
ან სმენითია, არამედ უკავშირდება აგრეთვე სასწავლო ნივთების ფერსა და პრეზენტაციის სიჩქარეს. თრეინინგის
სისტემამ უნდა გაითვალიწინოს მოსწავლის - სტაჟიორის ტემპერამენტისა და ხასიათის ტიპი.
აპლიკანტის ტემპერამენტის ტიპის შესაცნობად ტრადიციულად გამოიყენება ტესტირება. ტრადიციული ტესტებიდან
- კითხვარებიდან ცალკე არსებობს  სხვა ტიპის ტესტები: ხატვის, ფერების, გეომეტრიული ფიგურების, სურათების,
კარტის თამაშის, რიცხვების, სცენარის, ხელნაწერის ანალიზის, ხაზვის და სხვა ტესტები. ასეთი სახის ტესტების
განსაკუთრებული უპირატესობაა ის, რომ ისინი უფრო ქვეცნობიერებაში მიმდინარე პროცესებს ეყრდნობა და ამიტომ
უფრო თავისუფალია მანიპულირებისაგან, თანაც მნიშვნელოვნად ნაკლებ დროს მოითხოვენ  და განწყობაზეც
ნაკლებად არიან დამოკიდებული.
ჩვენი ამოცანაა  რამოდენიმე ასეთი სხვა ტიპის ტესტის კომბინაციით და სუბიექტური ინფორმაციის წარმოდგენისა
და  დამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შევქმნათ  მოკლე, სწრაფი  და მანიპულირების
შესაძლებლობებიდან თავისუფალი ტესტი–პროგრამული სისტემა, რომელიც მოგვცემდა საშუალებას  დაგვედგინა
აპლიკანტის ტემპერამენტისა და ხასიათის ტიპი ელექტრონული სწავლების თუ სხვა საჭიროებისათვის.
შერჩეული იქნა პარამეტრები, რომლებიც გამოყენებული იქნება აპლიკანტის ტემპერამენტის ტიპის შესაცნობად:
ფერი, ფიგურები, აქტივობა და დევიზი. მოხდა ამ პარამეტრების ფაზიფიკაცია. როგორც დელინჯერის ნაშრომებიდან
ჩანს, გამომავალი ცვვლადი წარმოადგენს ერთი ძირითადი ხასიათისა (ტემპერამენტის) და ერთი მეორადი  ხასიათის
(ტემპერამენტის) სიმრავლეს. რადგან ჩვენს შემთხვევაში შემავალი ცვლადები არამკაფიო ცვლადებია, გამომავალი
ცვლადი იქნება 5 - ტემპერამენტიან სიმრავლეზე განსაზღვრული არამკაფიო სიმრავლე, ანუ ტემპერამენტების
გამომავალი არამკაფიო სიმრავლე ზოგადად შეიძლება წარმოვადგინოთ შემდეგნაირად:

µ1R1+µ2R2
სადაც µ1 არის პირველადი ხასიათის (ტემპერამენტის) დასაჯერებლობის დონე, ხოლო R1 არის პირველადი ხასიათის
(ტემპერამენტის) მნიშვნელობა, ხოლო µ2 არის მეორადი ხასიათის (ტემპერამენტის) დასაჯერებლობის დონე,
შესაბამისად R2 არის მეორადი ხასიათის (ტემპერამენტის) მნიშვნელობა. შექმნილია ალგორითმი, რომლითაც
შემავალი ცვლადების მნიშვნელობების მიხედვით  პირველადი და მეორადი ხასიათის (ტემპერამენტის)
მნიშვნელობების დადგენა კონკრეტული აპლიკანტისათვის ზემოთ ჩამოთვლილი 5 ტემპერამენტის სიიდან, ასევე
მათი მიკუთვნების მნიშვნელობების გამოთვლა შემავალი ცვლადების მიკუთვნების მნიშვნელობებიდან.
მიმდინარეობს პროგრამული სისტემის შექმნა, რომელიც ამ ალგორითმის რეალიზაციას მოახდენს. სისტემის
განთავსება გათვალისწინებულია ინტერნეტში ფაკულტეტის საიტზე, სადაც ყველა მსურველს ექნება საშუალება
თვითონვე განსაზღვროს თავისი ტემპერამენტისა და ხასიათის ტიპი. პარალელურად მზადდება სამეცნიერო სტატია
მაღალი რეიტინგის საზღვარგარეთულ ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად.

3. წელსვე მაგისტრანტებთან ერთად უკვე დაიწყო მუშაობა ამ ახალ პროექტზე. იმის გამო, რომ ხშირად მნიშვნელოვნად
ხდება დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების თავდაპირველი ბიუჯეტების გადაჭარბება, შემუშავებული იქნა
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ასეთი პროექტების ბიუჯეტების შედგენის, რისკებისა და განუზღვრელობის მართვის მიმართ ახალი მოთხოვნები.
შექმნილია შესაბამისი დანახარჯების მოდელიც, რომელიც საშუალებას იძლევა თვალყური ვადევნოთ განუზღვრელ
შედეგებს, რომლებიც  გამოწვეულია სარისკო ხდომილებებით ერთეულ საქონელზე ფასის,  ასევე რაოდენობის
თვალსაზრისით, რაც ცვლის ღონისძიებების ღირებულებას და საბოლოოდ პროექტის საერთო ღირებულებას. ჩვენი
ამოცანაა ანალოგიური მოდელი შევქმნათ ფაზი მიდგომების საფუძველზე, რომელიც უფრო ადეკვატური იქნება
შინაგანი განუზღვრელობის არსებობის გამო. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა საჭირო პარამეტრების დადგენასა და
მათ ფაზიფიკაციაზე.

4. 2018 წელს სამუშაოს შედეგები გამოქვეყნდა საერთაშორისო კონფერენციაზე ქ. ვინიცაში. შედეგები დაკავშირებულია
სისრაფესთან, რადგან 2013 წელს მიღებული შედეგი ცალმხრივი ფუნქცისა შედარეით სწრაფია რიცხვთა თეორიაში
არსებულ ცალმხრივ ფუნქციების გამოყენებით მიღებულ მართლაც საკვირველ დიფი–ჰელმანისა და RSA
ალგორითმებთან შედარებით. დიფი–ჰელმანისა და RSA ალგორითმები მართლაც «საკვირველია», იმ გაგებით, რომ
ისეთი მეცნიერებების დარგში, როგორიც კრიპტოგრაფიაა, რომელიც სათავეს იღებს დაახლოებით, მაშინ, როდესაც
ადამიანებს შორის ჩამოყალიბდა ენობრივი ურთიერთობები და, ამის შემდეგ მოდის უცვლელი ორი არხით – ღია და
საიდუმლო, მხოლოდ 1976 წელს ის უარჰყობს ერთ–ერთ არხს და კმაყოფილდება მხოლოდ ღია არხით და სათანადო
ცლილებებით.  მხოლოდ 1976 წელს დაშიფრული ინფორმაცია და გასაღებიც იგზავნება ღია არხით და ეს ყოველივე
გასაღების გატეხვის შესაძლებლობას არ ქმნის.
ყოველივე ეს ეფუძნება რიცხვთა თერიის ორ ცალმრივ ფუნქციას: ax=y(mod p) და ეილერის თეორემას, რომელიც
წარმოადგენს ფერმას მცირე თეორემის განზოგადებას. პირველს მიაგნეს დიფი და ჰელმანმა, ხოლო მეორეს
(პირველის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ), 1977 წელს RSA–ს  ავტორებმა.
მას შემდეგ გავიდა 42 წ. აჟიტირების პერიოდი დამთავრდა. ბოლო წლების განმავლობაში მეცნიერებმა დაიწყეს ფიქრი
იმის შესახებ, რომ თავად შექნან ახალი ცალმხრივ მიმართული ფუნქცია. ამის მაგალითს წარმოადგენს 2013 წელს
გამოქვეყნებული მატრიცული ფუნცია, რომელიც გამოქვეყნებულია სხვადასხვა საერთაშორისოკონფერენციებსა და
ჟურნალებში, გაუტეხავია (გამოუქვეყნებელი, შესაძლოა; ამის მაგალითი გვაქვს კრიპტოგრაფიაში).
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ახალი ბლოკური
ალგორითმის შესაქმნელად
ჰილის მოდიფიცირებული
ალგორითმის გამოყენებით.

2017-მიმდინარე
ასოც. პროფ. ზურაბ

ქოჩლაძე (ხელმძღვანელი),
მაგისტრანტები

2018 წელს გრძელდებოდა მუშაობა ახალი ბლოკური ალგორითმის შესაქმნელად ჰილის
მოდიფიცირებული ალგორითმის გამოყენებით.

როგორც ცნობილია, თანამედროვე ბლოკური ალგორითმები ძალიან ხშირად არსებითად
განსხვავდებიან ერთმანეთისგან როგორც არქიტექტურით, ასევე გამოყენებული ოპერაციებით და
რაუნდების რაოდენობებით, მაგრამ მათი მუშაობის შედეგი ყოველთვის ერთი და იგივეა, საწყისი n სიგრძის
ბიტური სტრიქონი, რომლის სტრუქტურაც განსაზღვრულია ღია ტექსტით, k სიგრძის გასაღებისა და
გარკვეული ოპერაციების გამოყენებით, მრავალჯერადი იტერაციის შემდეგ გადადის ისევ n სიგრძის
ფსევდოშემთხვევით ბიტურ სტრიქონში. ფაქტობრივად, მათემატიკურად ნებისმიერი ბლოკური
ალგორითმი შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც ორ ცვლადზე დამოკიდებული ფუნქცია

nknE }1,0{}1,0{}1,0{: 

სადაც l}1,0{ აღნიშნავს l სიგრძის ბიტურ სტრიქონს. k -ს და n -ს მნიშვნელობები კი დამოკიდებულია
დაშიფვრის კონკრეტულ ალგორთმზე.

პრაქტიკულად, თითოეული ფიქსირებული kK }1,0{ -თვის დაშიფვრის ფუნქცია წარმოადგენს

გადანაცვლებას n}1,0{ -ზე. როგორც ვიცით, კ. შენონმა თავის ფუნდამენტურ ნაშრომში [4] აჩვენა, რომ
არსებობს ასეთი ტიპის ერთადერთი თეორიულად გაუტეხავი სიმეტრიული შიფრი (ერთჯერადი
ბლოკნოტი), რომლის წარმატებული ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია შემდეგი პირობების შესრულება:
გასაღების სიგრძე აუცილებლად უნდა იყოს ღია ტექსტის სიგრძის ტოლი, გასაღები უნდა წარმოადგენდეს
აბსოლუტურად შემთხვევით მიმდევრობას და გასაღები უნდა გამოვიყენოთ მხოლოდ ერთხელ (ამიტომ
უწოდეს ამ შიფრს ერთჯერადი ბლოკნოტი). ცხადია, რომ ასეთი შიფრის გამოყენება ყოველდღიურ
პრაქტიკაში ძალიან მოუხერხებელია, ამიტომ პრაქტიკაში ფართოდ გამოიყენება სიმეტრიული
ალგორითმები, რომლებიც მხოლოდ გამოთვლადად მედეგია კრიპტოანალიზური შეტევების მიმართ. ეს
ნიშნავს, რომ თუ მოწინააღმდეგეს გააჩნია შემოუსაზღვრავი შესაძლებლობები, მას ყოველთვის შეუძლია
გატეხოს ასეთი შიფრები, მაგრამ პრაქტიკაში არ არსებობს შემოუსაზღვრავი შესაძლებლობების მქონე
მოწინააღმდეგე. აქედან გამომდინარე ალგორითმის უსაფრთხოების დადგენის თვალსაზრისით
მნიშვნელოვანია ვიპოვოთ რაოდენობრივი თანაფარდობები მოწინააღმდეგის შესაძლებლობებსა და შიფრის
მედეგობას შორის, რაც მოგვცემს საშუალებას რაოდენობრივად შევაფასოთ სიმეტრიული შიფრების
უსაფრთხოება კრიპტოანალიზური შეტევების მიმართ.
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იმისათვის, რომ დაშიფვრის შემდეგ მიღებული ფსევდოშემთხვევითი ბიტური სტრიქონი რაც
შეიძლება ახლოს იყოს ნამდვილად შემთხვევით ბიტურ სტრიქონთან, თანამედროვე ბლოკურ შიფრებში
ყოველთვის გამოიყენება იტერაცია, ანუ ერთი და იგივე ბლოკი რამდენჯერმე იშიფრება სხვადასხვა
გასაღებების გამოყენებით, რაც საშუალებას იძლევა გამოსასვლელი შიფროტექსტის დაშიფვრაში
მონაწილეობა მიიღოს ღია ტექსტის მაქსიმალური რაოდენობის ბიტებმა, ეს კი საშუალებას იძლევა
შიფროტექსტში დავმალოთ ღია ტექსტის სტრუქტურა. ცხადია, რომ ერთი და იგივე პროცედურების
გამეორება დასაშიფრ ტექსტზე ზრდის დაშიფვრის დროს, ამიტომ რაც უფრო კარგი ოპერაციები გვექნება ერთ
რაუნდში ამ მიზნის მისაღწევად, მით უფრო სწრაფი იქნება ჩვენი ალგორითმი.

ჯერ კიდევ 1930 წელს, ამერიკელმა მათემატიკოსმა ლ. ჰილმა განავითარა რა მანამდე არსებული
ბიგრამული და ტრიგრამული შიფრები და შემოიტანა n - გრამული დაშიფვრა წრფივი ალგებრის
საშუალებით [6]. ალგორითმის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ, როგორც ეს კლასიკურ კრიპტოგრაფიაშია
მიღებული, დასაშიფრი ტექსტის ასოები  გადაყავთ რიცხვებში. ამ რიცხვებს დაყოფენ ვექტორებად და შემდეგ
ხდება ამ ვექტორების გამრავლება nn  კვადრატულ მატრიცაზე მოდულით n , სადაც n არის სიმბოლოების
რაოდენობა იმ ენაში, რომელზედაც შედგენილია ღია ტექსტი. მატრიცას, რომელიც წარმოადგენს ამ
ალგორითმის გასაღებს, აუცილებლად უნდა გააჩნდეს  შებრუნებული მატრიცა. მარტო შიფროტექსტით
შეტევა ამ ალგორითმზე არც ისე ადვილია, მაგრამ შეტევა ღია ტექსტით ძალიან ადვილია, რადგანაც

გარდაქმნა არის წრფივი, და თუ მატრიცის ზომებია nn  -ზე, მაშინ საჭიროა სულ მხოლოდ 2n ზომის
წრფივ განტოლებათა სისტემის ამოხსნა, რათა ზუსტად გამოვთვალოთ გასაღები. ამ მიზეზების გამო, დიდი
ხნის განმავლობაში ჰილის ალგორითმი აღარ გამოიყენებოდა კომპიუტერულ კრიპტოგრაფიაში,
მიუხედავად იმისა, რომ მატრიცაზე გამრავლების ოპერაციას აქვს დიფუზიის ძალიან კარგი უნარი. ბოლო
წლების განმავლობაში გაჩნდა შრომები [7,8,9], რომელთა ავტორებიც ცდილობენ კვლავ გამოიყენონ ჰილის
ალგორითმის სხვადასხვა ვარიანტები, სწორედ ამ თვისების გამო.

სტატიაში [10] აღწერილი ჰილის ალგორითმის მოდიფიკაცია შეიძლება გამოყენებული იყოს ისეთ
შიფრებში, რომლებშიც დასაშიფრი ბლოკი წარმოიდგინება მდგომარეობათა მატრიცის სახით (როგორც ეს
ხდება მაგალითად AES სტანდარტში). განვიხილოთ კრიპტოალგორითმი, რომელშიც ბლოკის ზომა ტოლია
128 ბიტის. ალგორითმში ეს ბლოკი შეგვიძლია წარმოვადგინოთ 44 მატრიცის საშუალებით, რომელსაც
უწოდებენ მდგომარეობათა მატრიცას.

აქ თითოეული ija წარმოადგენს ორობით ბაიტს. დასაშიფრი ორობითი სტრიქონი ჩაიწერება

მატრიცაში მარცხნიდან მარჯვნივ ჰორიზონტალურად და ზევიდან ქვევით. თუ გადავიყვანთ თითოეულ
ბაიტს ათობით სისტემაში, ნებისმიერი ija ელემენტისთვის შესრულდება პირობა 2550  ija . ჩვენს მიერ

მოდიფიცირებული ალგორითმში ხდება ამ მარტიცის გამრავლება 44 -ზე განზომილების
თვითშებრუნებად A მატრიცაზე მოდულით 256 .

)256(modAM  ,

თავისთავად ცხადია, რომ მატრიცის მატრიცაზე გამრავლება აღარ წარმოადგენს ისეთ მარტივ
ოპერაციას, როგორიცაა გადანაცვლება ან ჩანაცვლება, ამან კი შეიძლება არსებითად იმოქმედოს ალგორითმის
სისწრაფეზე. იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ ალგორითმის სწრაფქმედება დასაშვებ ფარგლებში, A მატრიცის

ელემენტები უნდა იყოს რაც შეიძლება პატარა რიცხვები. ასეთ შემთხვევაში კი შესაძლებელია, რომ 1A
მატრიცის ელემენტები იყოს დიდი რიცხვები, რაც გაზრდის დეშიფრაციის დროს, რაც ასევე არაა სასურველი.
ამ მიზეზების გათვალისწინებით ჩვენ შევარჩიეთ თვითშებრუნებადი მატრიცა
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რომლის ელემენტებია მხოლოდ 1 და 2 რიცხვები, რაც ძალიან ამარტივებს მატრიცის მატრიცაზე
გამრავლების ოპერაციას (გავიხსენოთ, რომ ორობით სისტემაში ორზე გამრავლება ტოლფასია ათობით
სისტემაში ათზე გამარავლების). ის ფაქტი, რომ ასეთ მატრიცაზე გამრავლების შედეგად მდგომარეობათა
მატრიცაში მივიღებთ უარყოფით რიცხვებს, არ წარმოადგენს პრობლემას, რადგანაც გამოთვლები წარმოებს
მოდულის გამოყენებით.

როგორც ნაჩვენებია ავტორთა მიერ შესრულებულ შრომებში [11,12,13], მოდიფიცირებული
ალგორითმი ინარჩუნებს ჰილის ალგორითმის ძირითად თვისებას, გამოსასვლელი ერთი ბიტის გამოთვლაში
მონაწილეობა მიიღოს შესასვლელი ტექსტის მაქსიმალური რაოდენობის ბიტებმა.

სურ. 1.

ახალი ბლოკური ალგორითმი მუშაობს 128 ბიტის სიგრძის ბლოკებთან და იყენებს 256 ბიტიან
გასაღებს. სურ. 1. მოყვანილია ახალი ბლოკური, ალგორითმის სქემა. როგორც ამ სქემიდან ჩანს, რაუნდში
შესვლამდე ხდება საწყისი გასაღების პირველი (უფროსი) 128 ბიტის და ღია ტექსტი შეკრება ოპერაცია XOR-
ის გამოყენებით, ანუ ხდება ტექსტის „გათეთრება“. ამ ოპერაციის შემდეგ მიღებული 128 ბიტი შედის პირველ
რაუნდში დასამუშავებლად.

პირველი რაუნდული ოპერაციაა მიღებული ტექსტის XOR-ით შეკრება ამ შეკრების შედეგად
მიღებული 128 ბიტიანი ტექსტი გარდაიქმნება მატრიცად 44 და ხდება მისი გამრავლება
თვითშებრუნებად მატრიცაზე. მიღებული მატრიცა კვლავ გარდაიქმნება 128 ბიტიან სტრიქონად და
შეიკრიბება რაუნდულ გასაღებთან.

რაუნდული გასაღებების გამომუშავება ხდება ჰილის მოდიფიცირებული ალგორითმის
გამოყენებით. საწყისი გასაღები ჩაიწერება მატრიცის სახით და გამრავლდება  მატრიცაზე 44 -ზე. ეს
წარმოადგენს პირველი რაუნდის გასაღებს. შემდეგი რაუნდების გასაღებების გამოთვლაში მონაწილეობს
წინა რაუნდის გასაღები.

განვიხილოთ ალგორითმის მუშაობის მაგალითი. მოცემული გვაქვს ფრაზა: “domainparameters”
(სიმარტივისთვის გამოტოვებულია სიტყვებს შორის ჰარი). გადავიყვანოთ ეს ფრაზა ASPII ორობით კოდებში:
01100100   01101111   01101101   01100001   01101001   01101110   01110000   01100001   01110010   01100001
01101101    01100101    01110100    01100101    01110010    01110011
პირველი გასაღებია
01000000   01111010   01011001   01000010   01000011   01111000   01010111   01100100   01000101   01110110
01010101    01100110   01000111   01101010   010100011   01101000გასაღებთან შეკრების დ თითოეული ბაიტის
ათობით რიცხვში გადაყვანის შემდგ მივიღებთ მატრიცას



















27331551

3542355

5391942

35522726

ღია    ტექსტი

შიფროტექსტი

გამრავლება თვითშებრუნებად
მატრიცაზე

სტრიქონების ციკლური
წანაცვლება
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გამავრავლოთ მიღებული მატრიცა თვითშებრუნებად მატრიცაზე





















27331551

3542355

5391942

35522726












































111221235111

169160212138

1918322099

6716742

256mod

1211

2111

2221

2212

აღწერილი ალგორითმი აკმაყოფილებს ყველა იმ თვისებას, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე
სიმეტრიული ალგორითმებისთვის და არის ძალიან სწრაფი, რაც საშუალებას მოგვცემს გამოვიყენოთ ეს
ალგორითმი დიდი მოცულობის ტექტსების დასაშიფრად.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

ექსტრემალურ
სიტუაციებში ობიექტების

განთავსებისა და
ტვირთების

ტრანსპორტირების
დაგეგმვა -STCU-2016-04

ინფორმაციული
ტექნოლოგიები,

გამოყენებითი მათემატიკა

2017-2018

პროფ. გია სირბილაძე
(ხელმძღვანელი);

მკვლევარები: ასოც. პროფ.
ბეჟან ღვაბერიძე, ასისტ.

პროფ. ბიძინა მაცაბერიძე,
უფრ. მეცნ. თანამშრ.გიორგი
ბოლოთაშვილი; ინჟინრები:

გურამ მგელაძე, ასისტ.
პროფ. ზურამ მოდებაძე,

ევროპელი
კოლაბორატორები:

პოლონეთის აკადემიის
აკადემიკ. ჯანუშ

კაქპრზჟიკი, ესპანეთის
ბასკეთის ქვეყნის

უნივერსიტეტის პროფ.
რობერტო სანტანა

1.

ა. პროექტის განხორციელების ( მიმდინარეობის) მოკლე აღწერა:
სადისტრიბუციო ქსელების ლოჯისტიკაში კანდიდატი ცენტრებისთვის ადგილმდებარეობის შერჩევის

ამოცანის გადაწყვეტა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სხვადასხვა მიზეზებით გამოწვეული გზებზე
სატრანსპორტო საშუალებებით  გადაადგილების გაზრდილი დროების შემცირებისათვის. ბოლო წლებში,
სატრანსპორტო მომსახურების ინტენსივობა ძალიან გაიზარდა და ამან უდავოდ გაართულა ექსტრემალურ
გარემოში გადაადგილება. სირთულეების თავიდან ასაცილებლად სადისტრიბუციო ქსელების ლოგისტიკის
მენეჯერები ახორციელებენ მთელ რიგ რეგულაციებს, როგორიცაა მიწოდების შეზღუდული დრო,
მიწოდების ზონების შექმნა და ა.შ. ამ რეგულაციების დანერგვისას თავს იჩენს ახალი  პრობლემები.
მაგალითად, თუ სერვის-ცენტრები განთავსებულია დამკვეთის ადგილმდებარეობასთან ახლოს, მაშინ
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იზრდება საცობების რაოდენობა ქალაქში. თუ ისინი განთავსებულია დამკვეთისგან შორს, მაშინ
მომსახურების ხარჯები იზრდება. ცხადია, რომ ექსტრემალურ გარემოში კანდიდატი ცენტრების
ადგილმდებარეობის შერჩევის დაგეგმვა წარმოადგენს კომპლექსურ და რთულ ამოცანას, რომელიც  მოიცავს
მრავალი ატრიბუტის განხილვას, როგორიცაა: მომხმარებლების მაქსიმალური დაფარვა, მინიმალური
მომსახურების ხარჯები და სხვა. ამ პრობლემების გადაწყვეტას ემსახურება ობიექტების განავსებისა და
ტვირთების ტრანსპორტირების მრავალკრიტერიუმიანი საოპტიმიზაციო ამოცანები. ობიექტების
განთავსება/ტრანსპორტირების ამოცანების გადაწყვეტა განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელობას იძენს ბოლო
დროს გზებზე შექმნილი გართულებული შემდეგი სიტუაციების გამო: 1. ტრანსპორტით გადატვირთული
გზები; 2. ექსტრემალური მოვლენები, როგორიცაა: კატასტროფები, მიწისძვრები, სხვადასხვა მიზეზებით
გამოწვეული გზებზე ცუდი ხილვადობა და სხვ. ყოველივე ეს ართულებს აღნიშნული ამოცანების
გადაწყვეტას, რადგან გზებზე გადაადგილების დრო ცალსახად აღარ განისაზღვრება გადაადგილების
მანძილით. ასეთ შემთხვევაში გზებზე სატრანსპორტო საშუალებებით სწრაფი გადაადგილებით უმოკლეს
დროში მოთხოვნის წერტილებში (სავაჭრო ცენტრები და სხვ)  მოთხოვნების მიწოდების კრიტერიუმთან, ანუ
მომსახურეობის ჯამური დროის მინიმიზაციის ამოცანასთან ერთად ჩნდება ისეთი კრიტერიუმი, როგორიცაა
მომსახურეობის კანდიდატი სერვის ცენტრების შერჩევის (საიმედოობის) მაქსიმიზაცია. ამ უკანასკნელის
აგება დაკავშირებულია საექსპერტო ცოდნის ფორმირებისა და ინჟინერიის მეთოდებთან და
ტექნოლოგიებთან. ეს ორივე მიზნობრივი ფუნქცია წარმოშობს განთავსება/ტრანსპორტირების
ბიკრიტერიალურ ამოცანას.
კარგადაა შესწავლილი კლასიკური განთავსებისა და ტრანსპორტირების ამოცანები, რომლებიც,
სტაციონარული პირობების შეზღუდვებში ძირითადად სატრანსპორტო საშუალებებით ტვირთების
მიომსახურეობის ცენტრებიდან მოთხოვნის წერტილებში გადაადგილების ჯამური დროის მინიმიზაციის
ამოცანის გადაწყვეტას გულისხმობს. ამოცანა დისკრეტული ოპტიმიზაციის ამოცანათა კლასს მიეკუთვნება
და NP -სირთულისაა. დიდი განზომილებების შემთხვევაში მის გადასაწყვეტად შექმნილია ევრისტიკული
თუ სხვა ტიპის მიახლოებითი მიდგომები. პროექტში წარმოდგენილი ამოცანის რეალიზაციისთვის ჩვენს
მიერ შეიქმნა -განთავსება/ტრანსპორტირების ამოცანის გადაწყვეტის ახალი ფაზი-მიდგომა. საექსპერტო
მონაცემების ბაზაზე შექმნილი მეთოდოლოგია დაფუძნებულია შესაძლებლობის თეორიის ბოლო
შედეგებზე.
წარმოდგენილია ამ ამოცანის რეალიზაციის ორ-ეტაპიანი სქემა.
პირველ ეტაპზე ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ სერვის-ცეტრების განთავსების დაგეგმვის ამოცანაზე და
მრავალატრიბუტული გადაწყვეტილების მიღების მეთოდოლოგიაზე  განუზღვრელ და ექსტრემალურ
გარემოში. ამისთვის აიგო ფაზი-მრავალატრიბუტული, ჯგუფური გადაწყვეტილების მიღების მეთოდი
სერვის-ცენტრების ადგილმდებარეობის ამორჩევის მიზნით, რომლისთვისაც გამოვიყენეთ ფაზი-
აგრეგირების ოპერატორების მეთოდოლოგია. ექსპერტული შეფასებების ფორმირება კანდიდატი ცენტრების
ატრიბუტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანაა ცენტრების ამორჩევის პრობლემატიკაში.
პირველ ეტაპზე კონსტრუქციული მიდგომით   გადაწყვეტილების მიღების მოდელი შეიძლება
წარმოვადგინოთ შემდეგი ძირითადი სამი ბიჯის სახით:
ბიჯი 1:  ატრიბუტების შერჩევა. მოიცავს იმ ატრიბუტების შერჩევას, რომლების განსაზღვრავენ კანდიდატი
ცენტრების პოტენციური შესაძლებლობებს.
ბიჯი 2. კანდიდატი  ცენტრების შერჩევა.   მოიცავს პოტენციური ადგილმდებარეობის ამორჩევას სერვის-
ცენტრების დანერგვისათვის. გადაწყვეტილების მიმღები პირები ეყრდნობიან თავიანთ ცოდნას და
გამოცდილებას სატრანსპორტო რეგულაციებთან და პირობებთან მიმართებაში იმისთვის, რომ განსაზღვრონ
კანდიდატი ცენტრების ადგილმდებარეობა.
ბიჯი 3:  მრავალკრიტერიუმიანი გადაწყვეტილების მოდელში ექსპერტული მონაცემები კონდენსირდებიან
ეტალონურ გარაწყვეტილების მიღების მატრიცაში. კანდიდატი ცენტრების ადგილმდებარეობის შეფასება
ფაზი-აგრეგირების მეთოდოლოგიის გამოყენებით ტარდება. მესამე ბიჯი მოიცავს კანდიდატი ცენტრების
ადგილმდებარეობის შეფასებას შერჩევის ინდექსების სახით ატრიბუტებთან (ბიჯი 1) მიმართებაში. ამისთვის
ჩვენ  ვიყენებთ ალტერნატივების შერჩევის ფაზი-აგრეგირებების  მიდგომას. აგებულია ახალი სუბიექტური
კრიტერიუმი - კანდიდატი სერვის ცენტრების მომსახურეობაზე შერჩევის ინდექსის მაქსიმიზაცია.
კრიტერიუმის ასაგებად გამოყენებულია შოკეს ინტეგრალის სასრული წარმოდგენა.
მეორე ეტაპზე პროექტში გადაწყვეტილია მინი-მაქს ტიპის ბი-კრიტერიალური
განთავსება/ტრანსპორტირების ამოცანა ექსტრემალური გარემოსთვის. ეს ამოცანა საბოლოოდ გადაწყვეტს
ზემოთ ჩამოყალიბებულ ამოცანას. ამ უკანასკნელის რიცხვითი ამოხსნისთვის გამოყენებულია შტოებისა და
საზღვრების ზუსტი ალგორითმი.
შექმნილია შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა სახელწოდებით - ობიექტების განთავსებისა და
ტრანსპორტირების ოპტიმალური დაგეგემვის ხელშემწყობი ინტელექტუალური სისტემა -ISS-FLT (Intelligent
Support System for facility location and transportation optimal planning). შექმნილია სისტემით სარგებლობის
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ინსტრუქცია. ჩატარებულია სისტემის ტესტირება და მისი გამოცდა განსხავებული ტიპის სამომხმარებლო
ქსელებისთვის. ახალი მიდგომის შედეგების შესაფასებლად სისტემა შემოწმდა რიცხვით მაგალითებზე.
მიღებული შედეგები აჩვენებს, რომ სადისტრიბუციო ქსელებზე განუზღვრელობისა და ექსტრემალური
სიტუაციების წარმოშობის პირობებში სისტემის დახმარებით ოპტიმალური განთავსება/ტრანსპორტირების
პრობლემის გადაწყვეტის მრჩეველი გარემო დინამიკაში იცვლება იმ ხარისხით, რა ხარისხითაც
განუზღვრელობა წარმოადგენს სატრანსპორტო საშუალებების გზებზე დროული გადაადგილების ხელის
შემშლელ ფაქტორს. ალგორითმები და ძირითადი მოდულები დაპროგრამდა .Net ტექნოლოგიის
გამოყენებით, C# დაპროგრამების ენაზე. ბოლო ეტაპზე შეიქმნა პროგრამული ბიბლიოთეკა, რომელიც
აერთიანებს ალგორითმის მუშაობისთვის საჭირო მონაცემთა სტრუქტურებს და ფუნქციებს

ბ. პროექტის შედეგი და ეფექტი:

თანამედროვე მსოფლიოში უფრო და უფრო პრობლემური ხდება სატრანსპორტო საშუალებების (სს)
მარშრუტებზე ოპტიმალური გადაადგილება, რომელიც ართულებს სადისტრიბუციო ქსელებში
მომსახურეობის ცენტრებიდან მომხარებლებამდე ტვირთების გადაზიდვის მენეჯმენტს. ეს განსაკუთრებით
მაღალი ხარისხით შეიმჩნევა ექსტრემალური და გართულებული პროცესების მიმდინარეობის პირობებში.
ესენია: 1. კატასტროფების, მიწისძვრების, მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების შედეგად და სხვ.
დაზიანებულ გეოგრაფიულ ზონებში არსებული სამხედრო, სამედიცინო და სხვა ტიპის ობიექტების
ოპტიმალური და უსაფრთხო მომარაგების მენეჯმენტი; 2. ექსტრემალურ და რთულ სიტუაციებში სწრაფი
რეაგირებისა და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო დახმარების დაგეგმვა; 3. ექსტრემალურ სიტუაციაში
სამხედრო მოქმედებისას სატრანსპორტო საშუალებებით ტვირთების გადაზიდვის მარშრუტების
სტრატეგიული მენეჯმენტი; 4.  მჭიდროდ დასახლებულ გეოგრაფიულ ზონებში (ქალაქები და სხვ.) გზებზე
გართულებულ სიტუაციებში ტრანსპორტით გადატვირთული გზები, სამოქალაქო მიტინგები და გაფიცვები,
გზებზე მეტეოროლოგიური და სხვა მიზეზებით გამოწვეული ცუდი ხილვადობა, მოყინული გზები და სხვ.)
სატრანსპორტო საშუალებების მარშრუტებზე ოპტიმალური გადაადგილების მენეჯმენტი და სხვა.
ამ პრობლემატიკით დაინტერესებული სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციები ცდილობენ შექმნან მაღალი
სანდოობის ინტელექტუალური ინფორმაციული ტექნოლოგიები, რომლებიც გაითვალისწინებენ
ექსტრემალურ სიტუაციებში წარმოქმნილ განუზღვრელობებს და მხარდაჭერას გაუკეთებენ სს–ების
გადაადგილების ოპტიმალური მარშრუტების დაგეგმვას და და ობიექტების განთავსება/ტარნსპორტირების
პრობლემის დაძლევას.
მნიშვნელოვან როლს იძენს პრობემატიკის გადაწყვეტის სისტემური კვლევა და ანალიზი. აუცილებელი
ხდება შეფასებებში და ანალიზში ჩავრთოთ ექსპერტთა ჯგუფები და მათი ცოდნა, რომელთა სუბიექტური
მონაცემები მოდელის კონსტრუქციებში წარმოშობს ახალ, სუბიექტურ განუზღვრელობას. მოდელირების
კლასიკურ მიმართულებათა პარალელურად მნიშვნელოვანი ხდება სუბიექტური, ფაზი–განუზღვრელობის
დაშვება. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია ექსპერტული ცოდნის ინჟინერიის ფაზი-მეთოდებისა და ფაზი-
ლოგიკის გამოყენება, რაც შესაბამისი მაღალი ღირებულების ავტომატიზირებული სისტემებისა და
ინტელექტუალური ხელშემწყობი ტექნოლოგიების კონსტრუირებას უზრუნველყოფს.

ასეთი ტიპის პრობლემატიკაზე მუშაობისას დეტერმინისტული თუ სტოქასტური მოდელების ბაზაზე
აგებული სიმულაციური მხარდამჭერი ტექნოლოგიები ხშირად ვერ გვაძლევენ სანდო და
დამაკმაყოფილებელ შედეგებს საკვლევი ობიექტის სირთულის, წინააღმდეგობრივი, ბუნდოვანი და
არასაკმარისი ინფორმაციის ან ობიექტური ინფორმაციის სიმცირის გამო, რაც პირველ რიგში გამოწვეულია
მიმდინარე რთული სიტუაციებით. პრობლემატიკის სირთულის ზრდასთან ერთად ჩვენი შესაძლებლობა
გავაკეთოთ სანდო დასკვნები საკვლევი ობიექტების მომავალ ქცევაზე, გარკვეულ ზღვრამდე ეშვება, რომლის
მიღმაც ინფორმაციის ისეთი მახასიათებლები, როგორიცაა სიზუსტე და განსაზღვრელობა,
ურთიერთგამომრიცხავი ხდება. მნიშვნელოვან როლს იძენს პრობლემატიკის გადაწყვეტის სისტემური
კვლევა და ანალიზი. აუცილებელი ხდება შეფასებებში და ანალიზში ჩავრთოთ ექსპერტთა ჯგუფი
(სადისტრიბუციო ქსელის მენეჯერები, დისპეჩერები და სხვ.) და მათი ცოდნა. თუმცა ექსპერტთა
სუბიექტური მონაცემები მოდელის კონსტრუქციებში წარმოშობს ახალ, სუბიექტურ განუზღვრელობას.
მოდელირების კლასიკურ მიმართულებათა პარალელურად მნიშვნელოვანი ხდება სუბიექტური, „ფაზი“
განუზღვრელობის (fuzzy uncertainty) დაშვება. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია ექსპერტული ცოდნის
ინჟინერიის ფაზი-მეთოდებისა და ფაზი-ლოგიკის გამოყენება, რაც შესაბამისი მაღალი ღირებულების
ავტომატიზირებული სისტემებისა და ინტელექტუალური ხელშემწყობი ტექნოლოგიების კონსტრუირებას
უზრუნველყოფს.

საქმე გვაქვს ესქტრემალურ პირობებში ობიექტების განთავსება/ტრანსპორტირების ამოცანებთან (Facility
Location/Transportation Problems (FLTP). ეს ამოცანები სკალარული მიზნის ფუნქციის შემთხვევაშიც ე.წ. NP-
რთული ამოცანების კატეგორიას განეკუთვნებიან და მათი ამოხსნის ზუსტი ალგორითმები რეალური
განზომილებების შემთხვევაში არ არსებობს. განსახილველი ამოცანების კლასი საინტერესოა გამოთვლითი
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სამეცნიერო თვალსაზრისითაც. ამ მიმართულებით უკანასკნელი 40 წლის მანძილზე ინტენსიური კვლევები
მიმდინარეობს. 1980-იან წლებში დამუშავდა ტვირთების ტრანსპორტირებისა და ობიექტების განთავსების
მიახლოებითი ამონახსნების აგების ძირითადი საკითხები.

ამ მიმართულებით პროექტის ავტორთა მიერ გამოქვეყნებულია მრავალი პუბლიკაცია იმპაქტ-ფაქტორის
მქონე შემდეგ სამეცნიერო ჟურნალებში: “The European Journal of Operational Research“, „ Internationa Journal of
General Systems”, “Information Sciences”, “International Journal of Information Technology & Decision Making”, “Fuzzy
Optimization and Decision Making”, “International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems”,
“Mathematical Notes”. პროექტის შექმნას გარკვეული მხრივ საფუძველი დაუდო გ. სირბილაძის ავტორობით
2013 წელს „შპრინგერის“ მიერ გამოცემულმა მონოგრაფიამ: “Gia Sirbiladze, Extremal Fuzzy Dynamic Systems:
Theory and Applications, Springer, New York Heidelberg, Dordrech, London“, რომელიც წარმოადგენს ექსპერტულ
ცოდნაზე დაფუძნებული ექსტრემალური პროცესების მოდელირების, ანალიზისა და სინთეზის ახალ
მიმართულებას.

პროექტის ფარგლებში შემუშავდა საექსპერტო ცოდნაზე  დაფუძნებული ტრანსპორტირებისა და
ობიექტების განთავსების  ახალი, მრავალკრიტერიუმიანი „ფაზი“ FFLTP -მიდგომა. ეს მიდგომა
ითვალისწინებს ტრანსპორტირებისა და ობიექტების განთავსების პრობლემატიკის თანამედროვე,
ექსპერტული მონაცემებზე დაფუძნებული მოდელირებისა და სიმულაციის  მიდგომებსა და მათი
გადაწყვეტის გზებს. აიგო აგრეგირების ახალი ინსტრუმენტი. ეს ინსტრუმენტი უზრუნველყოფს
დისტრიბუციულ ქსელში კანდიდატი საიტების (კანდიდატი მომსახურეობის ცენტრების, საიდანაც
შესაძლებელია მომხმარებლებისთვის ოპტიმალური მარშრუტებით მინიმალურ დროში ტვირთების
ტრანსპორტირება) შერჩევის ინდექსის მაქსიმიზაციას. შექმნილი ოპტიმიზაციის ამოცანა
მრავალკრიტერიუმიანი და შერეული ტიპისაა. ამან FFLTP -მიდგომებსა და კვლევებში საერთოდ ახალ
მიმართულება შექმნა. შეიქმნა მიღებული ამოცანის გადაწყვეტის როგორც ზუსტი (მცირე განზომილებების
შემთხვევაში), ასევე მიახლოებითი მიდგომები.  ამ მიდგომის საფუძველზე შეიქმნა პროგრამული
პროდუქტი, რომელიც უზრუნველყოფს ექსტრემალური და რთული მოვლენების შედეგად გზებზე
გართულებული გადაადგილების გამო სს–თვის შერჩეული სერვის ცენტრებიდან მომხმარებლებამდე
მისვლის ოპტიმალური და სანდო მარშრუტების დაგეგმვას, ამ გეგემით კი მომხმარებლებისთვის მინიმალურ
დროში მოთხოვნილი ტვირთების ტრანსპორტირებას. პროგრამული უზრუნველყოფის ფუნქციაა
სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის სახელმწიფო სამსახურებსა, ტვირთების გადაზიდვების კომპანიებსა,
სადისტრიბუციო ქსელებსა თუ სხვა კონპანიებს შეუქმნას მხარდაჭერა საჭიროების შემთხვევაში სწრაფი
რეაგირებისა და მნიშვნელოვან გეორაფიულ პუნქტებში ტვირთების გადაზიდვის ოპტიმალური
მარშრუტების დაგეგმვაში. სისტემაზე მუშაობის პროცესში სისტემის მომხმარებლებს შესაძლებლობა
ექნებათ ინფორმაციის მიღების მიზნით ჩართონ დარგის ცნობილი ექსპერტები, რათა მათი ცოდნა
გამოყენებული იყოს კონკრეტულ სიტუაციებში პუნქტებს შორის გადაადგილების შესაძლებლოს ხარისხების
შეფასებისა და სს–ებისთვის სანდო მარშრუტების აგების მიზნით. პროექტში წარმოდგენილი
პრობლემისთვის აიგება ახალი ტიპის შესაძლებლობითი კრიტერიუმი - კანდიდატი საიტების შერჩევის
ინდექსის მაქსიმიზაცია. მარშრუტებზე გადაადგილების საერთო დროის მინიმიზაციის კრიტერიუმთან
ერთად შეიქმნა ორკრიტერიალური ამოცანის რეალიზების ორ ფაზიანი სქემა. ეს მიდგომა წარმოშობს ახალ
მიმარულებას  და პერსპექტივებს FFLTP -პრობლემატიკაში. ყოველ მიდგომაში, რომელიც სწავლობს FFLTP -
ამოცანებს, შეიძლება ჩაიდოს ჩვენი ახალი მეთოდოლოგია და იქ აიგოს ახალი კრიტერიუმები და
შეზღუდვები. რაც ექსტრემალურ და განუზღვრელ გარემოში მათ გამოყენებას შემატებს მეტ სანდოობას.

შექმნილია ახალი FFLTP მიდგომის პროგრამული უზრუნველყოფა სახელწოდებით - ობიექტების
განთავსებისა და ტრანსპორტირების ოპტიმალური დაგეგემვის ხელშემწყობი ინტელექტუალური სისტემა -
ISS-FLT (Intelligent Support System  for facility location and transportation optimal planning).

პროექტის შედეგების კომერციალიზაციის პროცესში შევეცდებით გავაფართოვით თანამშრომლობა
დაინტერესებულ ჯგუფებთან და შევქმნათ სადისტრიბუციო ქსელების ოპტიმიზირებისა და დაგეგმარების
ბიურო, რომელიც საქართველოსთვის ტრანსპორტის ასე მოზღვავების პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანი
იქნებოდა. იმედია ამას სამთავრობო დაინტერესებაც ექნება.

გ. განხორციელებული პროექტის გავლენა მიმართულების სფეროზე  ან მის განვითარებაზე:
პროექტის ფარგლებში აიგო ორ-კრიტერიუმიანი ფაზი-დაყოფის ამოცანა, რომელიც ითვალისწინებს გზებზე
წარმოქმნილ სიძნელეებს გადაადგილების თვალსაზრისით. ეს ყველაფერი აისახება  ექსპერტულ
შეფასებებში - ფაზი-სიდიდეებში. ამ ინფორმაციის ბაზაზე აიგო ახალი ტიპის მიზნობრივი ფუნქცია -
კანდიდატი საიტების მომსახურეობის ცენტრებად შერჩევის ინდექსის მაქსიმიზაცია. განიხილება შემთხვევა,
როდესაც მოდელში გათვალისწინებულია მომხმარებლის სერვისზე არსებული ფაზი- დროის ფანჯრები,
მომსახურეობის ცენტრებიდან მომხმარებლებამდე სატრანსპორტო საშუალებების გადადგილების
მიახლოებითი (ექსპერტულად შეფასებული) დროები და სხვა ფაზი-პარამეტრები (ტვირთმზიდაობა და ა.შ.).
შეიქმნა  ორ-ფაზიანი ამოცანა. პირველ ფაზაზე ხდება - ახალი მიზნობრივი ფუნქციის კოეფიციენტების
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მიღება-გამოთვლა  მრავალკრიტერიუმიანი, მრავალატრიბუტული და ჯგუფური გადაწყვეტილების მიღების
ფაზი-მოდელში აგებული ახალი აგრეგირების ოპერატორებით.  მეორე ფაზაზე კი გადაწყდა ორ-
კრიტერიუმიანი ფაზი-დაყოფის ამოცანა, აღნიშნული კრიტერიუმისა და მეორე კრიტერიუმის,
მომსახურეობის ჯამური დროის მინიმიზაციით. აგებულია ამოცანის სრული პარეტო-ფრონტი და პარეტოს
ოპტიმალური ამონახსნის მიღების სქემა. ამისთვის შეიქმნა კრიტერიუმების რანჟირებაზე დაფუძნებული
კომპრომისების ალგორითმი ორკრიტერიუმიანი ფაზი-დაყოფის ამოცანისთვის. ალოგირითმი
დაფუძნებულია კნუტის DXL ალგორითმზე და მისი რეალიზაცია წარმოადგენს პარალელურ ვარიანტს. ეს
მიდგომა წარმოშობს ახალ მიმარულებას  და პერსპექტივებს FFLTP -პრობლემატიკაში. ყოველ მიდგომაში,
რომელიც სწავლობს FFLTP -ამოცანებს, შეიძლება ჩაიდოს ჩვენი ახალი მეთოდოლოგია და იქ აიგოს ახალი
კრიტერიუმები და შეზღუდვები. რაც მათ შემატებს მეტ სანდოობას ექსტრემალურ და განუზღვრელ
გარემოში.

ჩამოყალიბდა შემოქმედებითი ინტერ-ჯგუფი: ერთის მხრივ - პროექტის შემსრულებლები, და მეორეს
მხრივ, სან-სებასტიანის ”ბასკეთის ქვეყნის“ უნივერსიტეტის ინტელექტუალური სისტემების დეპარტამენტი
(ესპანეთი), პროფ. რობერტო სანტანას ხელმძღვანელობით. ჯგუფის მიზანია - FFLTP -
მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანების გადაწყვეტა მსოფლიოში აღიარებული მათი მეთოდოლოგიის -
„დისტრიბუციული ალგორითმების შეფასების“ ინსტრუმენტებით. ამ მიმართულებით ესპანელებს დიდი
გამოცდილება და მაღალი ხარისხის შედეგები გააჩნიათ. იგეგმება ამ ჯგუფის ჩართვა სადისტრიბუციო
ქსელების ოპტიმიზირებისა და დაგეგმარების ბიუროს საქმიანობაში  კომერციული ინტერ-პროექტების
შექმნის მიზნით.
პროექტის ფარგლებში  ასევე წარმატებული იყო პროექტის მეორე კოლაბორატორის, პოლონელი
აკადემიკოსის, პროფ. ი. კაქპრჟიკის მონაწილეობა. მასთან ერთად შემუშავდა  პროექტის მთავარი
მათემატიკური მოდელი და შემუშავდა მისი გადაწყვეტის გზები.  შეიქმნა კოლაბორაციული ნაშრომი,
რომელიც დასაბეჭდად გადაეცა იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალს -„The European Journal of Operational
Research“.
პროექტის შემოქმედებით ჯგუფს შედეგებიდან გამომდინარე დაემატა რამდენიმე წევრი თსუ-დან და ზემოთ
ჩამოთვლილი კომპანიების IT -დეპარტამენტებიდან. დაახლოებით 15 კაცი.  მიმდინარეობს მუშაობა Start-up-
პროექტის ასაგებად. ვიხილავთ შესაძლო ვარიანტებს და პროექტის მოდულების შესაძლებლობებს.

პროექტის შერულების ფარგლებში მიღებული შედეგები აისახა გამოქვეყნებულ ან გამოსაქვეყნებლად
გადაცემულ შემდეგ სტატიებში:
1. G. Sirbiladze, I. Khutsishvili, O. Badagadze and G. Tsulaia, Associated Probability Intuitionistic Fuzzy Weighted Operators in

Business Start-up Decision Making, Iranian Journal of Fuzzy Systems 15(5) (2018)  1-25.
2. G. Sirbiladze, I. Khutsishvili, B. Midodashvili, Associated Immediate Probability Intuitionistic Fuzzy Aggregations in MCDM,

Computers & Industrial Engineering 123 (2018) 1-8.
3. G. Sirbiladze, A. Sikharulidze, Extensions of Probability Intuitionistic Fuzzy Aggregation Operators in Fuzzy Environment,

International Journal of Information Technology & Decision Making 17(2) (2018) 621-655.
4. G. Sirbiladze, B. Ghvaberidze, B. Matsaberidze, G. Mgeladze, G. Bolotashvili and Z. Modebadze, Fuzzy Choquet Integral

Aggregations in Multi-Objective Emergency Service Facility Location Problem, Bulletin of the Georgian National Academy of
Sciences 12(1) (2018) 45-53.

5. G. Sirbiladze, B. Ghvaberidze and B. Matsaberidze, Fuzzy Aggregation Operators Approach in Location/Transportation Problem,
Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences 12(3) (2018) 32-33.

6. G. Sirbiladze, B. Ghvaberidze, B. Matsaberidze and B. Midodashvili, New fuzzy approach to facility location problem for extreme
environment, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems (2018 – presented for the publication).

7. J. Kacprzyk, G. Sirbiladze, B. Ghvaberidze and B. Matsaberidze, Fuzzy Probability Aggregations in Multi-Objective Emergency
Service Facility Location Problem,  European Journal of  Operational Research (2018 – presented for the publication).

8. G. Sirbiladze, Associated Probabilities’ Aggregations in MADM for q-Rung Orthopair Fuzzy Discrimination Environment,
International Journal of Intelligent Systems (2018 – presented for the publication.

პროექტის სამმა შემსრულებელმა (გ. სირბილაძე, ბ. ღვაბერიძე, ბ. მაცაბერიძე), აღნიშნულ თემატიკასთან
დაკავშირებით მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო კონფერენციაზე - The 2018 International Conference on
Neural Networks - Fuzzy Systems, (NN-FS 2018), რომელიც ჩატარდა ა.წ. 19-21 მაისს პრაღაში, ჩეხეთის
რესპუბლიკა. აღნიშნული კონფერენცია ჩატარდა საერთაშორისო ორგანიზაციის - Institute for Natural Sciences
and Engineering (INASE) (http://inase.org/) ეგიდით. გ. სირბილაძემ, როგორც კონფერენციის ერთ-ერთმა
ორგანიზატორმა, პლენარული მოხსენება გააკეთა სათაურით: „Fuzzy Approach in the Problem of Multi-Objective
Emergency Service Location/Transportation for Disaster Region“. მოხსენებაზე წარმოდგენილი იყო ის შედეგები,
რომლებიც მისი ხლემძღვანელობით მიღებულია მიმდინარე საგრანტო პროექტში - „ექსტრემალურ
სიტუაციებში ობიექტების განთავსებისა და ტვირთების ტრანსპორტირების დაგეგმვა“ (# STCU-2016-04, #
6297). გ. სირბილაძის ხელმძღვანელობით ჩატარებულ სექციაზე პროექტის ფარგლებში მიღებულ შედეგებზე
მოხსენება გააკეთეს ბ. ღვაბერიძემ - „New fuzzy Approach to Location/Transportation Planning under Extreme and

Uncertainty Environment“ და ბ. მაცაბერიძემ - „Fuzzy Choquet Averaging Aggregations in Facility Location Problem“.
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3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

ექსტრემალურ
სიტუაციებში ობიექტების

განთავსებისა და
ტვირთების

ტრანსპორტირების
დაგეგმვა - (#6297)
ინფორმაციული
ტექნოლოგიები,

გამოყენებითი მათემატიკა.

უკრაინის მეცნიერებებისა და
ტექქნოლოგიების ცენტრი.

ევროკავშირის ქვეყნები

2017-2018

პროფ. გია სირბილაძე
(ხელმძღვანელი);

მკვლევარები: ასოც. პროფ.
ბეჟან ღვაბერიძე, ასისტ.

პროფ. ბიძინა მაცაბერიძე,
უფრ. მეცნ.

თანამშრ.გიორგი
ბოლოთაშვილი;

ინჟინრები: გურამ მგელაძე,
ასისტ. პროფ. ზურამ

მოდებაძე,
ევროპელი

კოლაბორატორები:
პოლონეთის აკადემიის

აკადემიკ. ჯანუშ
კაქპრზჟიკი, ესპანეთის

ბასკეთის ქვეყნის
უნივერსიტეტის პროფ.

რობერტო სანტანა

თანამედროვე მსოფლიოში უფრო და უფრო პრობლემური ხდება სატრანსპორტო საშუალებების (სს)
მარშრუტებზე ოპტიმალური გადაადგილება, რომელიც ართულებს სადისტრიბუციო ქსელებში
მომსახურეობის ცენტრებიდან მომხარებლებამდე ტვირთების გადაზიდვის მენეჯმენტს. ეს განსაკუთრებით
მაღალი ხარისხით შეიმჩნევა ექსტრემალური და გართულებული პროცესების მიმდინარეობის პირობებში.
ესენია: 1. კატასტროფების, მიწისძვრების, მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების შედეგად და სხვ.
დაზიანებულ გეოგრაფიულ ზონებში არსებული სამხედრო, სამედიცინო და სხვა ტიპის ობიექტების
ოპტიმალური და უსაფრთხო მომარაგების მენეჯმენტი; 2. ექსტრემალურ და რთულ სიტუაციებში სწრაფი
რეაგირებისა და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო დახმარების დაგეგმვა; 3. ექსტრემალურ სიტუაციაში
სამხედრო მოქმედებისას სატრანსპორტო საშუალებებით ტვირთების გადაზიდვის მარშრუტების
სტრატეგიული მენეჯმენტი; 4.  მჭიდროდ დასახლებულ გეოგრაფიულ ზონებში (ქალაქები და სხვ.) გზებზე
გართულებულ სიტუაციებში ტრანსპორტით გადატვირთული გზები, სამოქალაქო მიტინგები და გაფიცვები,
გზებზე მეტეოროლოგიური და სხვა მიზეზებით გამოწვეული ცუდი ხილვადობა, მოყინული გზები და სხვ.)
სატრანსპორტო საშუალებების მარშრუტებზე ოპტიმალური გადაადგილების მენეჯმენტი და სხვა.
ამ პრობლემატიკით დაინტერესებული წამყვანი სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციები ცდილობენ შექმნან
მაღალი სანდოობის ინტელექტუალური ინფორმაციული ტექნოლოგიები, რომლებიც გაითვალისწინებენ
ექსტრემალურ სიტუაციებში წარმოქმნილ განუზღვრელობებს და მხარდაჭერას გაუკეთებენ სს–ების
გადაადგილების ოპტიმალური მარშრუტების დაგეგმვას და და ობიექტების განთავსება/ტარნსპორტირების
პრობლემის დაძლევას.
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მნიშვნელოვან როლს იძენს პრობლემატიკის გადაწყვეტის სისტემური კვლევა და ანალიზი. აუცილებელი
ხდება შეფასებებში და ანალიზში ჩავრთოთ ექსპერტთა ჯგუფები და მათი ცოდნა, რომელთა სუბიექტური
მონაცემები მოდელის კონსტრუქციებში წარმოშობს ახალ, სუბიექტურ განუზღვრელობას. მოდელირების
კლასიკურ მიმართულებათა პარალელურად მნიშვნელოვანი ხდება სუბიექტური, ფაზი–განუზღვრელობის
დაშვება. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია ექსპერტული ცოდნის ინჟინერიის ფაზი-მეთოდებისა და ფაზი-
ლოგიკის გამოყენება, რაც შესაბამისი მაღალი ღირებულების ავტომატიზირებული სისტემებისა და
ინტელექტუალური ხელშემწყობი ტექნოლოგიების კონსტრუირებას უზრუნველყოფს.

ასეთი ტიპის პრობლემატიკაზე მუშაობისას დეტერმინისტული თუ სტოქასტური მოდელების ბაზაზე
აგებული სიმულაციური მხარდამჭერი ტექნოლოგიები ხშირად ვერ გვაძლევენ სანდო და
დამაკმაყოფილებელ შედეგებს საკვლევი ობიექტის სირთულის, წინააღმდეგობრივი, ბუნდოვანი და
არასაკმარისი ინფორმაციის ან ობიექტური ინფორმაციის სიმცირის გამო, რაც პირველ რიგში გამოწვეულია
მიმდინარე რთული სიტუაციებით. პრობლემატიკის სირთულის ზრდასთან ერთად ჩვენი შესაძლებლობა
გავაკეთოთ სანდო დასკვნები საკვლევი ობიექტების მომავალ ქცევაზე, გარკვეულ ზღვრამდე ეშვება, რომლის
მიღმაც ინფორმაციის ისეთი მახასიათებლები, როგორიცაა სიზუსტე და განსაზღვრელობა,
ურთიერთგამომრიცხავი ხდება. მნიშვნელოვან როლს იძენს პრობლემატიკის გადაწყვეტის სისტემური
კვლევა და ანალიზი.

პროექტის ფარგლებში საქმე გვაქვს ექსტრემალურ პირობებში ობიექტების განთავსება/ტრანსპორტირების
ამოცანებთან (Facility Location/Transportation Problems (FLTP)). ეს ამოცანები სკალარული მიზნის ფუნქციის
შემთხვევაშიც ე.წ. NP-რთული ამოცანების კატეგორიას განეკუთვნებიან და მათი ამოხსნის ზუსტი
ალგორითმები რეალური განზომილებების შემთხვევაში არ არსებობს. განსახილველი ამოცანების კლასი
საინტერესოა გამოთვლითი სამეცნიერო თვალსაზრისითაც. ამ მიმართულებით უკანასკნელი 40 წლის
მანძილზე ინტენსიური კვლევები მიმდინარეობს. 1980-იან წლებში დამუშავდა ტვირთების
ტრანსპორტირებისა და ობიექტების განთავსების  მიახლოებითი ამონახსნების აგების ძირითადი საკითხები.

პროექტში წარმოდგენილ პრობლემატიკაზე პროექტის ავტორთა მიერ გამოქვეყნებულია მრავალი
პუბლიკაცია იმპაქტ-ფაქტორის მქონე შემდეგ სამეცნიერო ჟურნალებში: “The European Journal of Operational
Research“, „ Internationa Journal of General Systems”, “Information Sciences”, “International Journal of Information
Technology & Decision Making”, “Fuzzy Optimization and Decision Making”, “International Journal of Uncertainty,
Fuzziness and Knowledge-Based Systems”, “Mathematical Notes”. პროექტის შექმნას გარკვეული მხრივ  საფუძველი
დაუდო გ. სირბილაძის ავტორობით 2013 წელს „შპრინგერის“ მიერ გამოცემულმა მონოგრაფიამ: “Gia
Sirbiladze, Extremal Fuzzy Dynamic Systems: Theory and Applications, Springer, New York Heidelberg, Dordrech,
London“, რომელიც წარმოადგენს ექსპერტულ ცოდნაზე დაფუძნებული ექსტრემალური პროცესების
მოდელირების, ანალიზისა და სინთეზის ახალ მიმართულებას.

პროექტის ფარგლებში შემუშავდა საექსპერტო ცოდნაზე  დაფუძნებული ტრანსპორტირებისა და
ობიექტების განთავსების  ახალი, მრავალკრიტერიუმიანი „ფაზი“ FFLTP -მიდგომა. ეს მიდგომა
ითვალისწინებს ტრანსპორტირებისა და ობიექტების განთავსების პრობლემატიკის თანამედროვე,
ექსპერტული მონაცემებზე დაფუძნებული მოდელირებისა და სიმულაციის  მიდგომებსა და მათი
გადაწყვეტის გზებს. აიგო აგრეგირების ახალი ინსტრუმენტი. ეს ინსტრუმენტი უზრუნველყოფს
დისტრიბუციულ ქსელში კანდიდატი საიტების. კანდიდატი საიტები მომსახურეობისთვის გასახსნელი
ცენტრებია, საიდანაც შესაძლებელია მომხმარებლებისთვის წინასწარ დაგეგმილი მარშრუტებით მათ მიერ
მოთხოვნილი ტვირთების (საქონლის) ტრანსპორტირება. ახალი მიდგომა ითვალისწინებს კანდიდატი
საიტების შერჩევის ინდექსის მაქსიმიზაციის ამოცანის გადაწყვეტას. შექმნილი ოპტიმიზაციის ამოცანა
მრავალკრიტერიუმიანი და შერეული ტიპისაა. ამან FFLTP -მიდგომებსა და კვლევებში საერთოდ ახალ
მიმართულება შექმნა. შეიქმნა მიღებული ამოცანის გადაწყვეტის როგორც ზუსტი (მცირე განზომილებების
შემთხვევაში), ასევე მიახლოებითი მიდგომები (დისტრიბუციული ალგორითმების შეფასება). აგებული
მიდგომის საფუძველზე შეიქმნა პროგრამული პროდუქტი, რომელიც უზრუნველყოფს ექსტრემალური და
რთული მოვლენების შედეგად გზებზე გართულებული გადაადგილების გამო სს–თვის შერჩეული სერვის
ცენტრებიდან მომხმარებლებამდე მისვლის ოპტიმალური და სანდო მარშრუტების დაგეგმვას, ამ გეგემით კი
მომხმარებლებისთვის მინიმალურ დროში მოთხოვნილი ტვირთების ტრანსპორტირებას. პროგრამული
უზრუნველყოფის ფუნქციაა სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის სახელმწიფო სამსახურებსა, ტვირთების
გადაზიდვების კომპანიებსა, სადისტრიბუციო ქსელებსა თუ სხვა კონპანიებს შეუქმნას მხარდაჭერა
საჭიროების შემთხვევაში სწრაფი რეაგირებისა და მნიშვნელოვან გეორაფიულ პუნქტებში ტვირთების
გადაზიდვის ოპტიმალური მარშრუტების დაგეგმვაში. სისტემაზე მუშაობის პროცესში სისტემის
მომხმარებლებს შესაძლებლობა ექნებათ ინფორმაციის მიღების მიზნით ჩართონ დარგის ცნობილი
ექსპერტები, რათა მათი ცოდნა გამოყენებული იყოს კონკრეტულ სიტუაციებში ცენტრებსა და
მომხმარებლემს შორის გადაადგილების შესაძლებლოს ხარისხების შეფასებასა და სს–ებისთვის სანდო
მარშრუტების აგებაში. პროექტში წარმოდგენილი პრობლემისთვის აიგო ახალი ტიპის ინტუიციონისტური
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ფაზი-მიზნობრივი ფუნქცია - კანდიდატი საიტების შერჩევის ინდექსის მაქსიმიზაცია. მარშრუტებზე
გადაადგილების საერთო დროის მინიმიზაციის კრიტერიუმთან ერთად შეიქმნა ბი-კრიტერიუმიანი
ამოცანის რეალიზების ორ ფაზიანი სქემა. ეს მიდგომა წარმოშობს ახალ მიმარულებას  და პერსპექტივებს
FFLTP -პრობლემატიკაში. ყოველ მიდგომაში, რომელიც სწავლობს FFLTP -ამოცანებს, შეიძლება ჩაიდოს ჩვენი
ახალი მეთოდოლოგია და იქ აიგოს ახალი მიზნობრივი ფუქციები და შეაბამაისი შეზღუდვები. ეს კი
არსებული მოდელების გამოყენებას ექსტრემალურ და განუზღვრელ გარემოში შემატებს მეტ სანდოობას.

პროექტის შედეგების მომავალი კომერციალიზაციის პროცესში შევეცდებით გავაფართოვით
თანამშრომლობა დაინტერესებულ ჯგუფებთან და შევქმნათ სადისტრიბუციო ქსელების ოპტიმიზირებისა
და დაგეგმარების ბიურო, რომელიც საქართველოსთვის ტრანსპორტის ასე მოზღვავების პირობებში ძალიან
მნიშვნელოვანი იქნებოდა. იმედია ამას სამთავრობო დაინტერესებაც ექნება.
პირველ ეტაპზე ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ სერვის-ცეტრების განთავსების დაგეგმვის ამოცანაზე და
მრავალატრიბუტული გადაწყვეტილების მიღების მეთოდოლოგიაზე  განუზღვრელ და ექსტრემალურ
გარემოში. ამისთვის აიგო ფაზი-მრავალატრიბუტული, ჯგუფური გადაწყვეტილების მიღების მეთოდი
სერვის-ცენტრების ადგილმდებარეობის შერჩევის მიზნით, რომლისთვისაც გამოვიყენეთ ფაზი-აგრეგირების
ოპერატორების მეთოდოლოგია. ექსპერტული შეფასებების ფორმირება კანდიდატი ცენტრების
ატრიბუტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანაა ცენტრების ამორჩევის პრობლემატიკაში.
პირველ ეტაპზე კონსტრუქციული მიდგომით   გადაწყვეტილების მიღების მოდელი შეიძლება
წარმოვადგინოთ შემდეგი ძირითადი სამი ბიჯის სახით:
ბიჯი 1: ატრიბუტების შერჩევა. მოიცავს იმ ატრიბუტების შერჩევას, რომლების განსაზღვრავენ კანდიდატი
ცენტრების პოტენციური შესაძლებლობებს.
ბიჯი 2. კანდიდატი საიტები (გახსნადი ცენტრების) შერჩევა. მოიცავს პოტენციური ადგილმდებარეობის
ამორჩევას სერვის-ცენტრების დანერგვისათვის -გახსნისთვის. გადაწყვეტილების მიმღები პირები
ეყრდნობიან თავიანთ ცოდნას და გამოცდილებას სატრანსპორტო რეგულაციებთან და და სხვა
საკომუნიკაციო თუ ლოჯისტიკურ პირობებთან მიმართებაში იმისთვის, რომ განსაზღვრონ კანდიდატი
ცენტრების ადგილმდებარეობა.
ბიჯი 3:  მრავალკრიტერიუმიანი გადაწყვეტილების მოდელში ექსპერტული მონაცემები კონდენსირდებიან
ეტალონურ გარაწყვეტილების მიღების მატრიცაში. კანდიდატი ცენტრების ადგილმდებარეობის შეფასება
ხდება ფაზი-აგრეგირების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. მესამე ბიჯი მოიცავს კანდიდატი ცენტრების
ადგილმდებარეობის შეფასებას შერჩევის ინდექსების სახით ატრიბუტებთან (ბიჯი 1) მიმართებაში.
აგებულია ახალი მიხნობრივი ფუნქცია - კანდიდატი სერვის ცენტრების მომსახურებაზე შერჩევის ინდექსის
მაქსიმიზაცია. ახალი კრიტერიუმის ასაგებად გამოყენებულია შოკეს ინტეგრალის სასრული წარმოდგენა.
მეორე ეტაპზე პროექტში გადაწყვეტილია მინი-მაქს ტიპის ბულის ბი-კრიტერიალური ფაზი-
განთავსება/ტრანსპორტირების ამოცანა ექსტრემალური გარემოსთვის. ეს ამოცანა საბოლოოდ გადაწყვეტს
პროექტის ფარგმებში ჩამოყალიბებულ პრობლემას. აგებული საოპტიმიზაციო მოდელის რიცხვითი
ამოხსნისთვის გამოყენებულია შტოებისა და საზღვრების ზუსტი ალგორითმი.
შექმნილია შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა სახელწოდებით - ობიექტების განთავსებისა და
ტრანსპორტირების ოპტიმალური დაგეგემვის ხელშემწყობი ინტელექტუალური სისტემა -ISS-FLT (Intelligent
Support System for facility location and transportation optimal planning). შექმნილია სისტემით სარგებლობის
ინსტრუქცია. ჩატარებულია სისტემის ტესტირება და მისი გამოცდა განსხავებული ტიპის სამომხმარებლო
ქსელებისთვის. ახალი მიდგომის შედეგების შესაფასებლად სისტემა შემოწმდა რიცხვით მაგალითებზე.
მიღებული შედეგები აჩვენებს, რომ სადისტრიბუციო ქსელებზე განუზღვრელობისა და ექსტრემალური
სიტუაციების წარმოშობის პირობებში სისტემის დახმარებით ოპტიმალური განთავსება/ტრანსპორტირების
პრობლემის გადაწყვეტის მრჩეველი გარემო დინამიკაში იცვლება იმ ხარისხით, რა ხარისხითაც
განუზღვრელობა წარმოადგენს სატრანსპორტო საშუალებების გზებზე დროული გადაადგილების ხელის
შემშლელ ფაქტორს. ალგორითმები და ძირითადი მოდულები დაპროგრამდა .Net ტექნოლოგიის
გამოყენებით, C# დაპროგრამების ენაზე. ბოლო ეტაპზე შეიქმნა პროგრამული ბიბლიოთეკა, რომელიც
აერთიანებს ალგორითმის მუშაობისთვის საჭირო მონაცემთა სტრუქტურებს და ფუნქციებს.
პროექტის შერულების ფარგლებში მიღებული შედეგები აისახა გამოქვეყნებულ ან გამოსაქვეყნებლად
გადაცემულ შემდეგ სტატიებში:
პროექტის ფარგლებში ძლიერდებოდა თანამშრომლობა პროექტის პროდუქტით დაინტერესებულ
სადისტრიბუციო ქსელის მქონე ბიზნესებთან :
1. Company “Sante GMT products LLC”; http://www.sante.ge/?lang=2&level1=6&level2=1; 2. Milk Processing

Company “Eco-Food”; http://www.eco-food.ge/n/index.php?lang=eng; 3. Company “Jsc Nikora”

http://www.nikora.ge/index.php?m=142&lng=eng. 6. Company “Castel-Sakartvelo” http://www.castel.ge/?mid=42;
და სხვ.

2. რამდენიმე პურის ქარხნის სადისტრიბუციო ქსელთან.
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მიმდინარეობს ერთიანი სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომელიც იქნება ანალიტიკოსი-მენეჯერი
მომავალი კომერციული პრექტებისთვის.

საერთაშორისო თანამშრომლობის ხარისხი ასე განისაზღვრება - ჩამოყალიბდა შემოქმედებითი ჯგუფი:
ერთის მხრივ -პროექტის შემსრულებლები, და მეორეს მხრივ, სან-სებასტიანის „ბასკეთის ქვეყნის“
უნივერსიტეტის ინტელექტუალური სისტემების დეპარტამენტი (ესპანეთი), პროფ. რობერეტო სანტანას
ხელმძღვანელობით. ჯგუფის მიზანია - FFLTP - მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანების გადაწყვეტა
„დისტრიბუციული ალგორითმების შეფასების“ ინსტრუმენტებით. ამ მიმართულებით ესპანელებს დიდი
გამოცდილება და მაღალი ხარისხის შედეგები გააჩნიათ. მათი სურვილია გაავრცელონ მათი მოდელები ჩვენი
პროექტის ამოცანების რეალიზაციისთვის.
პროექტის ფარგლებში კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით დაცული იქნა ორი სადოქტორო
დისერტაცია:

1. ბ. მაცაბერიძე, „საექსპერტო ცოდნის ინჟინერია ფაზი-დაფარვის ამოცანებში
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(ესპანეთი), პროფ. რობერეტო სანტანას ხელმძღვანელობით. ჯგუფის მიზანია - FFLTP -
მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანების გადაწყვეტა „დისტრიბუუციული ალგორითმების შეფასების“
ინსტრუმენტებით. ამ მიმართულებით ესპანელებს დიდი გამოცდილება და მაღალი ხარისხის შედეგები
გააჩნიათ. მათი სურვილია გაავრცელონ მათი მოდელები ჩვენი პროექტის ამოცანების სრული
რეალიზაციისთვის მაღალი განზომილებების შემთხვევაში.
პროექტის შერულების ფარგლებში მიღებული შედეგები აისახა გამოქვეყნებულ ან გამოსაქვეყნებლად
გადაცემულ შემდეგ სტატიებში:
1. G. Sirbiladze, I. Khutsishvili, O. Badagadze and G. Tsulaia, Associated Probability Intuitionistic Fuzzy Weighted Operators in

Business Start-up Decision Making, Iranian Journal of Fuzzy Systems 15(5) (2018)  1-25.
2. G. Sirbiladze, I. Khutsishvili, B. Midodashvili, Associated Immediate Probability Intuitionistic Fuzzy Aggregations in MCDM,

Computers & Industrial Engineering 123 (2018) 1-8.
2. G. Sirbiladze, A. Sikharulidze, Extensions of Probability Intuitionistic Fuzzy Aggregation Operators in Fuzzy Environment,

International Journal of Information Technology & Decision Making 17(2) (2018) 621-655.
3. G. Sirbiladze, B. Ghvaberidze, B. Matsaberidze, G. Mgeladze, G. Bolotashvili and Z. Modebadze, Fuzzy Choquet Integral

Aggregations in Multi-Objective Emergency Service Facility Location Problem, Bulletin of the Georgian National Academy of
Sciences 12(1) (2018) 45-53.

4. G. Sirbiladze, B. Ghvaberidze and B. Matsaberidze, Fuzzy Aggregation Operators Approach in Location/Transportation Problem,
Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences 12(3) (2018) 32-33.

5. G. Sirbiladze, B. Ghvaberidze, B. Matsaberidze and B. Midodashvili, New fuzzy approach to facility location problem for extreme
environment, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems (2018 – presented for the publication).

6. J. Kacprzyk, G. Sirbiladze, B. Ghvaberidze and B. Matsaberidze, Fuzzy Probability Aggregations in Multi-Objective Emergency
Service Facility Location Problem,  European Journal of  Operational Research (2018 – presented for the publication).

7. G. Sirbiladze, Associated Probabilities’ Aggregations in MADM for q-Rung Orthopair Fuzzy Discrimination Environment,
International Journal of Intelligent Systems (2018 – presented for the publication.

პროექტის სამმა შემსრულებელმა (გ. სირბილაძე, ბ. ღვაბერიძე, ბ. მაცაბერიძე), აღნიშნულ თემატიკასთან
დაკავშირებით მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო კონფერენციაზე - The 2018 International Conference on
Neural Networks - Fuzzy Systems, (NN-FS 2018), რომელიც ჩატარდა ა.წ. 19-21 მაისს პრაღაში, ჩეხეთის
რესპუბლიკა. აღნიშნული კონფერენცია ჩატარდა საერთაშორისო ორგანიზაციის - Institute for Natural Sciences
and Engineering (INASE) (http://inase.org/) ეგიდით. გ. სირბილაძემ, როგორც კონფერენციის ერთ-ერთმა
ორგანიზატორმა, პლენარული მოხსენება გააკეთა სათაურით: „Fuzzy Approach in the Problem of Multi-Objective
Emergency Service Location/Transportation for Disaster Region“. მოხსენებაზე წარმოდგენილი იყო ის შედეგები,
რომლებიც მისი ხლემძღვანელობით მიღებულია მიმდინარე საგრანტო პროექტში - „ექსტრემალურ
სიტუაციებში ობიექტების განთავსებისა და ტვირთების ტრანსპორტირების დაგეგმვა“ (# STCU-2016-04, #
6297). გ. სირბილაძის ხელმძღვანელობით ჩატარებულ სექციაზე პროექტის ფარგლებში მიღებულ შედეგებზე
მოხსენება გააკეთეს ბ. ღვაბერიძემ - „New fuzzy Approach to Location/Transportation Planning under Extreme and

Uncertainty Environment“ და ბ. მაცაბერიძემ - „Fuzzy Choquet Averaging Aggregations in Facility Location Problem“.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.4. სტატიები
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Abstracts:
1. In the study, we propose the Associated Probability Intuitionistic Fuzzy Weighted Averaging (As-P-IFWA) and the

Associated Probability Intuitionistic Fuzzy Weighted Geometric (As-P-IFWG) aggregation operators with associated
probabilities of a fuzzy measure presenting an uncertainty. Decision makers' evaluations are given as intuitionistic fuzzy
values and are used as the arguments of the aggregation operators. In the paper, we prove correctness of extensions and
show the conjugate connections between the constructed operators. Several versions of the new operators are successfully
used in the business start-up decision making problem.

2. In this article, the Associated Immediate Probability Intuitionistic Fuzzy Order Weighted Averaging (As-IPIFOWA) and
the Associated Immediate Probability Intuitionistic Fuzzy Order Weighted Geometric (As-IP-IFOWG) operators are
constructed. Associated probability distributions in the role of uncertainty measure are used. Arguments of the new
aggregation operators are presented in the intuitionistic fuzzy values. Some properties of the constructed operators are
presented. The conjugate intuitionistic fuzzy operator is defined. The conjugate connections between the constructed
operators are shown. Several variants of the new operators for the decision making problem regarding assessment of the
software development risks are used.

3. New family of intuitionistic fuzzy operators for aggregation of information on interactive criteria/attributes in Multi-
Criteria/attributes Decision Making (MCDM/MADM) problems are constructed. New aggregations are based on the
Choquet integral and the associated probability class of a fuzzy measure. Propositions on the correctness of the extension
are presented. Connections between the operators and the compositions of dual triangular norms are described. The
conjugate connections between the constructed operators are considered. It is known that when interactions between
criteria/attributes are strong, aggregation operators based on Choquet integral reflect these interactions at a certain degree,
but these operators consider only consonant structure of criteria/attributes. New operators refect interactions among all
the combinations of the criteria/attributes in the fuzzy MCDM/MADM process. Several variants of new operators are
used in the decision making problem regarding the assessment of software development risks.

4. This paper presents the construction of a new fuzzy multi-criteria optimization model for the Emergency Facility Location
Problem. A fuzzy aggregation operators approach for formation and representing of expert’s knowledge on the parameters

of emergency service facility location planning is developed. Based on the finite Choquet integral, objective function is
constructed, which is the minimization of candidate centers' selection unreliability index. This function together with the
second objective function - minimization of total cost needed to open service centers and the third objective function -
minimization of number of agents needed to operate the opened service centers creates the fuzzy multi-objective facility
location set covering problem. The approach is illustrated by the simulation example which looks into the problem of
planning fire stations locations to serve emergency situations in specific demand points – critical infrastructure objects.

5. Two-stage Fuzzy Multi-Objective Emergency Location-Transportation Problem (FMOELTP) is presented. Some
independent attributes act on humanitarian aid distribution centers’ (HADCs) selection process. At the first stage, based

on experts’ evaluations on attributes, HADC’s selection index is defined by the constructed associated fuzzy probabilistic

OWA (AsFPOWA) operator. At the second stage, four objective functions are constructed for the FMOELTP. The
constraints of the model provide deep detail of the problem. An epsilon-constraint approach is proposed for the exact
solution of the FMOELTP.

6. განიხილება სასრული ავტომატის კონსტრუქცია (ქცევის ალგორითმი) სამი შესაძლებელი რეაქციის მქონე
(დაჯილდოება, დაჯარიმება, ინდიფერენტულობა) სტაციონარულ შემთხვევით გარემოში. ქცევის
აღნიშნული ალგორითმი დაფუძნებულია განმეორებით რეკურენტულ ხდომილობათა თეორიიდან
ცნობილ სტატისტიკურ „ ან სიგრძის წარმატებათა სერია, ან სიგრძის წარუმატებლობათა სერია”
წესზე. შემთხვევითი ხეტიალის თეორიის მეთოდების საშუალებით მიღებულია ფორმულა განსახილველი
სასრული ავტომატის მოქმედების შეცვლის ალბათობის მაწარმოებელი ფუნქციისათვის. ნაჩვენებია, რომ
განსახილველი კონსტრუქციის სასრული ავტომატების მიმდევრობა კრებადია იმავე სტრუქტურის
შესაბამისი უსასრულო (მდგომარეობათა თვლადი რიცხვით) ავტომატისაკენ და გამოკვლეულია მისი
შესაძლებელი ქცევა.

7. განიხილება სამი კლასის (დაჯილდოება, დაჯარიმება, ინდიფერენტულობა) რეაქციის მქონე
სტაციონარულ შემთხვევით გარემოში ზოგიერთი კლასის სასრული სტოქასტური ავტომატის ქცევის
ალგორითმი. გამოკვლეულია იმ მარკოვის ჯაჭვების სპექტრალური თვისებები, რომელთა საშუალებითაც
აღიწერება ავტომატის ქცევა შემთხვევით გარემოში. დამტკიცებულია იმ საკუთრივი მნიშვნელობის
ერთადერთობა, რომელიც მეხსიერების უსასრულო ზრდის შემთხვევაში მოდულით მიისწრაფის 1-კენ და
შეფასებულია ამ მისწრაფების სიჩქარეები.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში
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№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ტარიელ ხვედელიძე შემთხვევით გარემოში ერთი

სტოქასტური ავტომატის ქცევის
შესახებ

მეექვსე ყოველწლიური
საფაკულტეტო კონფერენცია

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში

თბილისი - საქართველო
12-15 თებერვალი, 2018 წ.

განიხილება სამი კლასის რეაქციის მქონე სტაციონარულ შემთხვევით გარემოში სასრული
ავტომატის ქცევის ამოცანა, რომელიც წარმოადგენს განუზღვრელობის პირობებში სასრული სიმრავლის
ალტერნატივებიდან რაიმე კრიტერიუმის მიხედვით საუკეთესოს არჩევის ამოცანას. გარემო ავტომატის
მოქმედებაზე რეაგირებს საპასუხო რეაქციებით (დაჯილდოება, დაჯარიმება, ინდიფერენტულობა),
რომლებიც ავტომატისათვის წარმოადგენენ შემავალ სიგნალებს. ავტომატი  მიღებული სიგნალების
ანალიზის საფუძველზე რეალიზაციას უკეთებს დასწავლის რაიმე ალგორითმს, რომლის შედეგსაც
წარმოადგენს რაიმე კრიტერიუმის მიხედვით ოპტიმალური მოქმედების  არჩევა. ასეთ გარემოში აგებულია
სასრული სტოქასტური ავტომატების კონსტრუქციები (ქცევის ალგორითმები). მიღებულია  განსახილველი
ავტომატების მოქმედების შეცვლის ალბათობების მაწარმოებელი ფუნქციებისა და ქცევის ალბათური
მახასიათებლების გამოსათვლელი ფორმულები. დადგენილია სასრული სტოქასტური ავტომატების
მიმდევრობების კრებადობა (როდესაც ავტომატის მეხსიერება n → ∞) იმავე სტრუქტურის შესაბამისი
უსასრულო ავტომატებისაკენ (მდგომარეობათა თვლადი რიცხვით)  და  გამოკვლეულია მათი შესაძლებელი
ქცევა.

6. 2. უცხოეთში

№
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მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 Gia Sirbiladze Fuzzy Approach in the Problem of

Multi-objective Emergency Service,
(Plenary speech)

2018 International Conference on
Neural Networks - Fuzzy Systems

(NN-FS 2018),
Prague, Czech Republic,

May 19-21, 2018
2 Bezhan Ghvaberidze New fuzzy Approach to

Location/Transportation Planning
under Extreme and Uncertainty

Environment,
(Oral presentation)

2018 International Conference on
Neural Networks - Fuzzy Systems

(NN-FS 2018),
Prague, Czech Republic,

May 19-21, 2018
3 Bidzina Matsaberidze Fuzzy Choquet Averaging

Aggregations
in Facility Location Problem

(Oral presentation)

Neural Networks - Fuzzy Systems
(NN-FS 2018),

Prague, Czech Republic,
May 19-21, 2018

4 P. Dvalishvili Sensitivity Analysis of One
Optimization Problem With

Prehistory

The 6th International conference on
Control and Optimization with

Industrial Applications
Baku,Azerbaijan,
11-13 July 2018

5 T. Khvedelidze On one construction of a stochastic
automaton

International Conference on
Communication, Management and

Information Technology
(ICCMIT’18), Technical University

of Madrid, Madrid, SPAIN
April 2-4, 2018
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1. Recent years have seen a significant growth in human life losses and material damages caused by anthropogenic
and natural disasters such as earthquakes, flooding, tsunamis, terrorist attacks and others. In its December 2011 news
release, the reinsurer Swiss Re reported that “2011 will be the year with the highest catastrophe-related economic losses
in history, at USD 350 billion”. This has prompted researchers in different fields to intensively address the problems of

emergency management. Emergency management is commonly divided into four main phases: mitigation, preparedness,
response and recovery. This work focuses on the logistics aspect of the response phase and more precisely on two important
related problems: location and transportation. In the response phase the location problem aims at designing a network for
distributing humanitarian aid (e.g., water, food, medical goods and survival equipment). It mainly consists in determining
the number, the position and the mission of required humanitarian aid distribution centers (HADC) within the disaster
region. The transportation problem deals with the distribution of humanitarian aid from HADCs to demand points. When
both problems are solved simultaneously, we speak about a location–transportation problem. Our research deals with a
Fuzzy Multi-objective Emergency Location–Transportation Problem (FMOELTP). We assume fuzziness in the model
because the experts (emergency managers) knowledge and evaluations on the parameters of disaster response are the main
and important data. In our model four objectives are considered. The first objective is to minimize an expectation of total
transportation duration of needed products. The second objective is to maximize the total selection ranking index of
candidate sites of HADCs. The third objective minimizes the number of agents needed to operate the opened HADCs. The
fourth objective minimizes the non-covered demand for all demand points. We assume that requests for products are
estimated by homeland security organizations, or their experts, based upon their experience and their evaluation of the
disaster’s seriousness. Estimated transportation times presented by emergency managers are considered to take into

account routing access difficulty of the region and the infrastructures condition. We proposed an exact epsilon-constraint
method. it was proved that this approach generates the Pareto front of the multi-objective location–transportation problem
addressed. For a large dimension of the FMOELTP the Estimation of Distribution Algorithm’s (EDA) approach will be

developed. Based on the optimal solution of the FMOELTP the Intelligent Support System for Emergency Location and
Transportation Planning in Disaster Regions is developing now. Programming, testing and implementation will be made
on the example of an experimental (simulation) disaster region (for some geographical zone of Georgia).

2. 2.     A two-stage Fuzzy Multi-Objective Emergency Location-Transportation Problem (FMOELTP) is presented. At the
first stage, aggregation operators’ approach for solution of the facility location selection problem under fuzzy environment

is developed. Based on experts’ evaluations on attributes, acted on humanitarian aid distribution centers’ (HADCs)

selection process, HADC’s selection index is defined by the constructed associated fuzzy probabilistic OWA (AsFPOWA)
operator.  At the second stage, four objective functions are constructed for the FMOELTP. The first objective is to minimize
an expectation of total transportation time of needed products. The second objective is to maximize the total selection
index of opened HADCs. The third objective is to minimize the number of agents needed to operate the opened HADCs.
The fourth objective minimizes the non-covered demand for all demand points. The constraints of the model provide deep
details of the problem. An epsilon-constraint approach was proposed for the exact solution of the FMOELTP. It was proved
that this approach generates the Pareto front of the multi-objective location–transportation problem addressed.

3. 3.     For the facility location problem two-stage approach is developed. On the first stage, the fuzzy multi-attribute decision
making (FMADM) model for the evaluation of the selection ranking index of a candidate service site is created. For this:
triangular fuzzy Choquet averaging (TFCA) operator is constructed. Interaction attributes, which act on the service centers’

selection process, are defined. Interaction indexes between attributes and important values of attributes take into account
in the construction of the 2-order additive triangular fuzzy valued fuzzy measure (TFVFM). On the second stage, based
on the TFCA operator, a new objective function is constructed, which is the maximization of selection ranking index of
candidate sites. This function together with two classical objective functions, minimization of total cost for opening of
service centers and minimization of number of agents needed to operate the opened service centers, creates the fuzzy multi-
objective facility location set covering problem. A Pareto front for this problem is constructed. A simulation example of
emergency service facility location planning for a city is considered. The example considers the problem of planning fire
stations locations to serve emergency situations in specific demand points – critical infrastructure objects
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კომპიუტერული
მეცნიერებების დეპარტამენტის პრაქტიკული ინფორმატიკის კათედრა

კათედრის შემადგენლობა: პროფ. კობა გელაშვილი (კათედრის გამგე), ასოც. პროფ. ბიძინა
მიდოდაშვილი, ასოც. პროფ. ირინა ხუციშვილი, ასოც. პროფ. ნათელა არჩვაძე, ასისტ.
პროფ. ლიანა ლორთქიფანიძე.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება მეცნიერების

დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით,

პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის
დაწყების და
დამთავრების

წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის მითითებით)

1

ცერნ-ის დიდი ადრონული
ამაჩქარებლის (ფაზა2) ატლას

ექსპერიმენტში იშვიათი პროცესების
შესწავლა,

მიმართულება: 1. საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებანი,
მიმართულება: 2. ინჟინერია და
ტექნოლოგიები,
პროექტის კოდი: # FR17_184

2017 - 2020

თამარ ჯობავა - ხელმძღვანელი,
ირაკლი მინაშვილი - თანახელმძღვანელი,
არჩილ დურგლიშვილი, თამარ
ზაქარეიშვილი – ახალგაზრდა
მკვლევარები, გელა დევიძე – პროექტის
მენეჯერი, ჯემალ ხუბუა, მაია მოსიძე,
ირინა ხუციშვილი, აკაკი ლიპარტელიანი,
ნუგზარ მოსულიშვილი – მკვლევარები

პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ:

პროექტის განხორციელების პირველ ეტაპზე შესრულდა შემდეგი ამოცანა:

ტაილ კალორიმეტრის, როგორც ATLAS დანადგარის ერთ-ერთი ქვედეტექტორის ყოფაქცევისა და
სტაბილურობის ანალიზი დეტექტორის კონტროლის სისტემის მონაცემების გამოყენებით.

ამოცანის შესაბამისი განხორციელებული სამუშაოები შეიძლება დაიყოს სამ ნაწილად:
1. ტაილ კალორიმეტრის fLVPS პარამეტრების კონტროლი;

2. ტაილ კალორიმეტრის ფგ-ს პარამეტრების კონტროლი;

3. ტაილ კალორიმეტრის გაცივების სისტემის კონტროლი.
ტაილ კალორიმეტრის პარამეტრებისა და გაცივების სისტემის კონტროლის პროცესში გამოყენებულ იქნა
ROOT-ზე დაფუძნებული პროგრამული პაკეტი, რომელმაც მოითხოვა გარკვეული მოდიფიცირება
ამოცანის შესაბამისად.

მონაწილეობა მივიღე პროგრამული უზრუნველყოფის მოდიფიცირება–შექმნაში.

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები
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№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 ნათელა არჩვაძე ფუნქციონალური
დაპროგრამება Haskell-ზე

ISBN 978-9941-13-709-9 (PDF)

თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა

366 გვერდი

1. იხილეთ მისამართზე: http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/Haskell-Dak.pdf

დღეისათვის Haskell წარმოადგენს ფუნქციონალური დაპროგრამების ყველაზე მძლავრ და დას-
რულებულ ინსტრუმენტს და ერთ-ერთი წამყვანი ენაა ფუნქციონალური დაპროგრამების შესასწავლად.

წინამდებარე სახელმძღვანელო შედგება შესავლისა და ორი ნაწილისაგან. პირველი ნაწილი
Haskell-ზე პრაქტიკული დაპროგრამების შესწავლას ეხება; მეორე ნაწილში ფუნქციონალური დაპროგ-
რამებისა და Haskell-ის ისეთი თეორიული საკითხებია განხილული, როგორებიცაა: პოლიმორფული
ტიპები, ტიპების გამოყვანის მექანიზმი, ფუნქციათა კარირება, რეკურსიული ფუნქციების განსაზღვრა,
გადატანილი - ზარმაცი გამოთვლები, მაღალი რიგის ფუნქციები და სხვა. თეორიული აღწერის გარდა,
განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა პრაქტიკულ სავარჯიშოებს. მოყვანილია სავარჯიშოები და ამოცა-
ნები დამოუკიდებელი მუშაობისთვის და მათი ამოხსნის ნიმუშები.

წიგნი გათვალისწინებულია უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, მკვლევრებისა და ყველა დაინტე-
რესებული პირისთვის, რომელთაც შეუძლიათ გამოიყენონ აღნიშნული სისტემა სხვადასხვა ამოცანის
ამოსახსნელად. ის დაეხმარება დაპროგრამებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრეს; მისაღებია
დამწყებთათვისაც, ვინაიდან არ მოითხოვს წინასწარ გამოცდილებას დაპროგრამების სფეროში.

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1.
Koba Gelashvili,

Irina Khutsishvili,

Luka Gorgadze,

Lela Alkhazishvili

Speeding up the
convergence of the
Polyak’s Heavy Ball

algorithm.

https://doi.org/10.1016/
j.trmi.2018.03.006

Transactions of A.
Razmadze

Mathematical
Institute,

Volume 172, Issue 2,
2018.

Production and Hosting by
Elsevier B.V. on behalf of A.

Razmadze Mathematical
Institute of Iv. Javakhishvili

Tbilisi State University,

www.elsevier.com/locate/trmi

13

ანოტაცია

წარმოდგენილ ნაშრომში, პოლიაკის მძიმე ბირთვის ალგორითმს დამატებული აქვს რამდენიმე
პროცედურა, რომლებსაც იყენებენ უპირობო ოპტიმიზაციის თანამედროვე ალგორითმები. კერძოდ,
ალგორითმის პერიოდული გადატვირთვა (ხელახალი გაშვება – restart) უზრუნველყოფს მიზნის
ფუნქციის მონოტონურ კლებადობას იტერაციების გასწვრივ. შემდეგ, გადატვირთვის დროს ხდება ბიჯის
სიგრძის გადახალისება საუკეთესო line search ალგორითმის საფუძველზე.

ზოგად შემთხვევაში, გლუვი მიზნის ფუნქციისთვის, აღწერილია მძიმე ბირთვის საბაზო (მოკლედ HB)
და მოდიფიცირებული ალგორითმები (MHB), აგრეთვე გამოყენებული line search-ის ფორმის (შინაარსის
შეუცვლელად) გამარტივების საკითხი. MHB და ტესტ-ფუნქციების კოლექცია და ალგორითმები
იმლემენტირებულია C++ ენაზე. ტესტებად, Cuter/st-დან შერჩეულია 44 ფუნქცია. MHB-ის
ტესტირებისთვის გამოყენებულ იქნა სოლვერი CG_DESCENT-C-6.8. ტესტირებასთან დაკავშირებული
მასალა ატვირთულია GitHub-ზე: https://github.com/kobage/.
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გლუვი და ამოზნექილი მიზნის ფუნქციის შემთხვევაში, კრებადობის ანალიზი კონცენტრირებულია
ტრანსფორმაციისა და ორბიტების შემცირებაზე. ტრანსფორმაციის შემცირების კონცეფცია იძლევა
კრებადი მეთოდების ალგებრული სტრუქტურის გამოკვლევის საშუალებას.

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1.
Koba Gelashvili,
Giga Chalauri,

Vakhtang
Laluashvili

Jagged non-zero
submatrix data

structure.

https://doi.org/10.1016/

j.trmi.2017.10.002

Transactions of A.
Razmadze

Mathematical
Institute,

Volume 172, Issue 1,
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ანოტაცია

ნაშრომში “Jagged non-zero submatrix data structure” შემოთავაზებულია მეჩხერი მატრიცების შენახვის
ახალი ფორმატი. ახალი ფორმატს სჭირდება იგივე მოცულობის მეხსიერება, რაც ამჟამად გამოყენებაში
მყოფ რამდენიმე ძირითად ფორმატს (მაგალითად CRF), ამიტომ მათი შედარების ერთადერთ
კრიტერიუმს წარმოადგენს მატრიცულ ოპერაციებში მათი სისწრაფე. როგორც წარმოდგენილი jnz-
ფორმატის მსგავსი jsa (ჯავას მეჩხერი მასივი - java sparse array) ფორმატის ავტორები (იხ. [6], რომელიც
ციტირებულია წარმოდგენილ ნაშრომში), ასევე jnz-ფორმატის ავტორებიც თავისი ფორმატის
ტესტიერბისთვის იყენებენ მატრიცის ვექტორზე გამრავლების ოპერაციას, ოღონდ გავრცელებულ
პრაქტიკულ ამოცანაში – Ax = b სისტემის ამოსახსნელად შეუღლებული გრადიენტების (მოკლედ CG)
მეთოდს. CG კარგი არჩევანია, რადგან იგი ეფექტურად გამოიყენება პრაქტიკაში მეჩხერი მატრიცეების
შემთხვევაში. რიცხვითი ექსპერიმენტების საფუძველზე შეფასებების მისაღებად გამოიყენება
ბენჩმარკინგის ცნობილი მეთოდოლოგია, რომლის გასამართად (ან გამოსაყენებლად) ჩატარებულია
ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაო. ვიზუალ სტუდიოს გარემოში შექმნილია პროექტი (იგი
ატვირთულია GitHub-ზე), რომელიც შედგება რამდენიმე ბიბლიოთეკისგან, მათ შორის 85 მეჩხერი
მატრიცისგან (აღებული ფლორიდის უნივერსიტეტის კოლექციიდან), და ამოხნის მეთოდებისგან,
ტესტირების გარემოსგან და შედეგების წარმოდგენის ერთეულისგან. ექსპერიმენტების შედეგები
წარმოდგენილია პროფაილების სახით, რობლებიც ადასტურებენ ახალი მიდგომის უპირატესობას C++
ენის გარე ბიბლიოთეკა boost-ის საუკეთესო ფორმატებთან შედარებით.
წარმოდგენილ ნაშრომში, იგივე მეთოდოლოგიით, ხდება ნულების ისეთი პროცენტული რაოდენობის
გარკვევა, რომ მატრიცა შეიძლება ჩაითვალოს მეჩხერად. აღმოჩნდა, რომ 35% ნულოვანი მონაცენი (zero
entires) საკმარისია, რომ მეჩხერი მატრიცის გამოყენება CG-მეთოთან ერთად იყოს უდრო ეფექტური,
ვიდრე ჩვეულებრივი მართკუთხა ფორმატის (ან წარმოდგენის).

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1.
M. Pkhovelisvili,
M.Giorgobiani,
N. Archvadze,
G. Pkhovelishvili

Modern Forecasting
Models in Economy

ISBN 978-9941-13-
690-0

Proceedings of Materials
of International

Scientific Conference
„Modern Tendencies of

Development of
Economy and Economic

Science“.

Ivane Javakhishvili
Tbilisi State University

Paata Gugushvili
Institute Of Economics

pp. 219-224
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2.
N.Archvadze Imperative Core in

Functional
Languages (Haskell,

F#)

Eprints TSU Ivane Javakhishvili
Tbilisi State University

pp. 1-17

3.
Natela Archvadze,
Merab
Pkhovelishvili,

Lia  Shetsiruli

A New approach to
Constructing

Parallel Algorithms

ISSN 1512-1232

Computer Sciences and
Telecommunications

No.1(53)

Georgian Technical
University and

Niko Muskhelishvili
Institute of

Computational
Mathematics

pp.30-34

1. იხილეთ მისამართზე: http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/2018_konferenciakrebuli.pdf

სტატიაში განხილულია ბიზნეს-პროგნოზირების ამოცანების მიმართ ახალი მიდგომა, რაც
გულისხმობს პროგრამირების პარალელური მონაცემების პარადიგმის გამოყენებას. პარალელური
მონაცემები  სხვადასხვა ტიპის წინამორბედი მონაცემებია, რომლებითაც დინამიურ  რეჟიმში ხდება
გარკვეული ერთი მოვლენის პროგნოზირება. აგრეთვე, განიხილება პროგნოზირების პროცესის
ეტაპობრივად, ონლაინ რეჟიმში ფუნქციონირება. წარმოდგენილი მეთოდი იძლევა საშუალებას, რომ
სუპერკომპიუტერები გამოყენებული იყოს არა მარტო თავდაპირველი დანიშნულებისათვის - დიდი
მოცულობის დიდი რაოდენობის გამოთვლებისათვის, არამედ პარალელური მონაცემების ონლაინ
რეჟიმში დამუშავისათვის და, ასევე, გამოყენებული იყოს პარალელური მონაცემების პარადიგმის
ძირითად ინსტრუმენტად.

1. იხილეთ მისამართზე: http://eprints.tsu.ge/927/

ფუნქციონალურ ენებში განისაზღვრება წმინდა ფუნქციები (ინგლ. Pure Functions)

(დეტერმინირებული და გვერდითი ეფექტების გარეშე), რომლებიც იღებს თავის შესასვლელზე
არგუმენტებს და გამოსასვლელზე გამოაქვს შედეგი. მაგრამ მრავალი პროგრამა მოითხოვს თანამდევ,
გვერდით ეფექტს (ინგლ. side effect) (ესე იგი გამომთვლელი გარემოს მდგომარეობის შეცვლას),
რაც, ბუნებრივია, წინააღმდეგობაში მოდის სიწმინდის პრინციპთან. ასეთი გვერდითი ეფექტის როლში
შეიძლება გამოდიოდეს, მაგალითად, ფაილიდან მონაცემების წაკითხვა, მომხმარებელთან ურთიერთობა
ან შენახული მნიშვნელობის ცვლილება. ფუნქციების სიწმინდის დაუზიანებლად როგორ შეიძლება იყოს
რეალიზებული იმპერატიული ბირთვი GHC (The Glasgow Haskell Compiler) ინტერპრეტატორსა
და Microsoft Visual Studio-ში. კერძოდ, განვიხილავთ ერთიან სტრუქტურას, რომელიც
დაფუძნებულია მათემატიკურ ცნება მონადაზე (პროგრამირების ენა Haskell-ისთვის) და გამოთვლით
სამუშაო პროცესებს (Computational Workflows) ენა F#-ისთვის.

1. იხილეთ მისამართზე: http://gesj.internet-academy.org.ge/en/list_artic_en.php?b_sec=comp

ტრადიციულად, მონაცემთა დამუშავების პარალელური ალგორითმები ეფუძნება ორ მეთოდს:
რომელიღაც პრინციპის მიხედვით (მაგალითად, ბირთვების რაოდენობის, თითოეულ პროცესორზე
ძირითადი ოპერაციების შესრულების დროს და სხვ.) დაიყოს მთლიანი წარმოდგენილი ინფორმაცია
ნაწილებად და შემდეგ თითოეული ნაწილი დამუშავდეს ცალკეულ ბირთვზე (ან პროცესორზე).

ინფორმაციის ნაწილებად დაყოფას სჭირდება საკმაოდ დიდი დრო და ეს პროცესი ყოველთვის არ
ხდება ოპტიმალურად. კომპიუტერის ბირთვების მოცდენა უნდა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი.
ყოველთვის როდი ხდება ოპტიმალური დაყოფის შერჩევა (ან/და ალგორითმის შეცვლა მუშაობის დროს).

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული პარალელური ალგორითმის ძირითადი პრინციპია: მონაცემთა დაყოფა
ნაწილებად და ბირთვებზე დამუშავება უნდა მოხდეს პარალელურად, რითაც ბირთვების მოცდენა
მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი.

სტატიაში განხილულია ამ პრინციპზე მოქმედი ორი ალგორითმი-დახარისხების (“Small Delay”) და
მატრიცების გამრავლების ტრანსპონირებული ლენტური ალგორითმის განვითარება.
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№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება

და ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 Л. Лордкипанидзе,
Н. Джавашвили,
А. Чуткерашвили,
Г. Аидарашвили

Грузино-Английский
двунаправленный

автоматический перевод
деривационных форм,

ISSN 0135-0765

საქართველოს
ტექნიკური

უნივერსიტეტის არჩილ
ელიაშვილის მართვის

სისტემების
ინსტიტუტის შრომათა

კრებული №22

თბილისი
„პოლიგრაფია“

6

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ნაშრომში განხილულია ქართული და ინგლისური ენების დერივაციული ფორმების ავტომატური
თარგმანის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. ამ პრობლემის გადასაჭრელად, პირველ რიგში, შეიქმნა
ქართული ენის დერივაციული აფიქსების მონაცემთა ელექტრონული ბაზა [1]. იგი აერთიანებს მორფემებს,
რომლებიც თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენისთვის არის დამახასიათებელი, ან შემოსულია სხვა
ენებიდან. ქართულ-ინგლისური დერივაციული ფორმების ავტომატური ფორმირებისათვის, სხვადასხვა
სემანტიკური ჯგუფისთვის ორივე ენაზე შეიქმნა სიტყვის ფორმირების მოდელები. შეიქმნა ასევე
ინგლისური სიტყვაწარმოებითი აფიქსების მონაცემთა ბაზა.
სტატიაში განხილულია სხვადასხვა ენებისთვის სიტყვის ნორმალიზაციის ცნობილი მოდელები.
აღწერილია ქართული სიტყვების ამოსავალი ფორმის მიღების ალგორითმი. მოცემულია ქართული
დერივაციული და ფლექსიური ფორმების ნორმალიზაციის წესები, რომელთა დახმარებით შეიძლება
როგორც ლექსიკალიზებული, ისე პროდუქტიული სიტყვაწარმოებით მიღებული ახალი ფორმების
წარმოება.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური, დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 Gia Sirbiladze,

Irina
Khutsishvili,

Bidzina
Midodashvili

Associated immediate probability
intuitionistic fuzzy aggregations in

MCDM,

https://doi.org/10.1016/j.cie.2018.06.011

Computers &
Industrial

Engineering,
Volume 123,

September 2018

Elsevier 8

In this article, the Associated Immediate Probability Intuitionistic Fuzzy Order Weighted Averaging (As-IP-
IFOWA) and the Associated Immediate Probability Intuitionistic Fuzzy Order Weighted Geometric (As-IP-
IFOWG) operators are constructed. Associated probability distributions in the role of uncertainty measure are
used. Arguments of the new aggregation operators are presented in the intuitionistic fuzzy values. Some properties
of the constructed operators are presented. The conjugate intuitionistic fuzzy operator is defined. The conjugate
connections between the constructed operators are shown. Several variants of the new operators for the decision
making problem regarding assessment of the software development risks are used.
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In the study, we propose the Associated Probability Intuitionistic Fuzzy Weighted Averaging (As-P-IFWA) and
the Associated Probability Intuitionistic Fuzzy Weighted Geometric (As-P-IFWG) aggregation operators with
associated probabilities of a fuzzy measure presenting an uncertainty. Decision makers' evaluations are given as
intuitionistic fuzzy values and are used as the arguments of the aggregation operators. In the paper, we prove
correctness of extensions and show the conjugate connections between the constructed operators. Several versions
of the new operators are successfully used in the business start-up decision making problem.

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI
ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1.
Арчвадзе Н.Н.,

Пховелишвили М.Г

Применение параллельных
данных для прогнозирования

сложных процессов

ISBN 978-617-7619-05-4 (print)

ISBN 978-617-7619-06-1 (ebook)

Proceedings of the
System Analysis and

Information
Technologies 20-th

International
Conference SAIT

Institute for
Applied System
Analysis at the
Igor Sikorsky

Kyiv

Polytechnic
Institute

pp. 210-211

2.
N.Archvadze,

M.Pkhovelishvili
Prediction of Events by Means of

Data Parallelism

ISBN 978-9975-3214-7-1

Proceedings of
International

Conference on
Matematics,

Informatics and
Informtional
Technologies
(MITI2018).

Alecu Russo
Balti State
University,
Republic of

Moldova

pp.119-121

1. იხილეთ მისამართზე:
http://sait.kpi.ua/media/filer_public/6e/80/6e804b3f-ae13-4899-b336-4daddbd45584/sait2018ebook.pdf

თავდაპირველად სუპერკომპიუტერები გამოიყენებოდნენ დიდი მოცულობის მონაცემების
დასამუშავებლად და/ან დიდი რაოდენობის გამოთვლებისათვის. დღეისათვის უკვე გამოჩნდა
მათი გამოყენების სრულიად ახალი მიმართულება - პარალელური მონაცემების დამუშავება
„ცოცხალ“(ONLINE) რეჟიმში, რაც რეალურ შესაძლებლობას იძლევა რთულად  პროგნოზირებადი
ამოცანების გადაჭრისათვის.

პარალელური მონაცემები ეს არის სხვადასხვა ტიპის წინამორბედთა მონაცემები,
რომლებითაც გარკვეული მცირე ალბათობით ხდება გარკვეული ერთი მოვლენის პროგნოზირება.
თვითეული წინამორბედი წარმოდგება გაფართოებადი მატრიცის დინამიურ სვეტად. მატრიცი
გაფართოებადია როგორც სვეტების ასევე სტრიქონების მხრივაც და არ არის წინასწარ, ზუსტად
სტატიკურად განსაზღვრული განზომილების.

პარალელური მონაცემების გამოყენება შესაძლებლობას იძლევა  სუპერ-კომპიუტერები
გამოყენებულ იქნენ პარალელური მონაცემების პარადიგმის ძირითად ინსტრუმენტად.
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2. იხილეთ მისამართზე: www.miti2018.usarb.md

სტატიაში განხილულია რთულად პროგნიზირებადი მოვლენების მიმართ ახალი მიდგომა.
რისთვისაც გამოიყენება ეგრეთ წოდებული პარალელური მონაცემები - სხვადასხვა ტიპის
წინამორბედთა მონაცემები, რომლებითაც გარკვეული მცირე ალბათობით ხდება გარკვეული
ერთი მოვლენის პროგნოზირება. განიხილება აგრეთვე პროგნოზირების პროცესის
ეტაპობრივად, „ცოცხალ“ რეჟიმში ფუნქციონირება. პარალელური მონაცემების გამოყენება
შესაძლებლობას იძლევა დიდი სუპერკომპიუტერები გამოყენებულ იქნენ არა მარტო
თავდაპირველი დანიშნულებისათვის - დიდი მოცულობის დიდი რაოდენობის
გამოთვლებისათვის, არამედ როგორც პარალელური მონაცემების „ცოცხალ“ რეჟიმში
დამუშავისათვის და პარალელური მონაცემების პარადიგმის ძირითად ინსტრუმენტად.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 G. Berikelashvili,

B. Midodashvili
On the Choice of Additional
Initial Condition for Some

Three-Level Difference Schemes

International Workshop on the
Qualitative Theory of
Differential Equations

"QUALITDE",
December 1 - 3, 2018,

Tbilisi, Georgia
In this paper we study an initial boundary-value problem for the Regularized Long Wave (RLW) equation.
A three-level conservative difference scheme is constructed and investigated.
For each new level the obtained algebraic equations are linear with respect to the values of unknown
function.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 ირინა ხუციშვილი ტრაპეციული მერყევი ფაზი
TOPSIS მეთოდი

მრავალკრიტერიუმიანი
ჯგუფური გადაწყვეტილების

მიღების ამოცანისათვის

თსუ, მეექვსე ყოველწლიური
საფაკულტეტო კონფერენცია

ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებებში (ENS 2018),
12-15 თებერვალი,

თბილისი

მოხსენების ანოტაცია

ნაშრომში შემოთავაზებულია გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი მეთოდოლოგია
მრავალკრიტერიუმიანი ჯგუფური გადაწყვეტილების მიღების (MCGDM) ამოცანისათვის.

მეთოგოლოგია ეფუძნება TOPSIS მიდგომას მერყევ ფაზი გარემოში. MCGDM ამოცანის მთავარი
მიზანი არის ერთი საუკეთესო, ან რამდენიმე რანჟირებული ალტერნატივის (გადაწყვეტილების)

ამორჩევა ყველა შესაძლო ალტერნატივებიდან, როდესაც ალტერნატივების შეფასება კეთდება
დარგის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ მრავალი კრიტერიუმის საფუძველზე. საექსპერტო შეფასებები
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ხშირად გამოიხატება ფაზი–რიცხვებით, ინტუიციონისტური ფაზი–მნიშვნელობებით, მერყევი
ფაზი–ელემენტებით და ა.შ. თუმცა, უფრო ბუნებრივი მიდგომაა ლინგვისტური საექსპერტო
შეფასებების (ლინგვისტური თერმების) გამოყენება.

შემოთავაზებულ მეთოდოლოგიაში საექსპერტო შეფასებები თავიდან მოიცემა ლინგვისტური
თერმების სახით, რომლებიც შემდეგ ფორმალიზებულია ტრაპეციული ფაზი–რიცხვებით.

გადაწყვეტილება მიიღება TOPSIS მეთოდის ალგორითმის განხორციელებით.

განვითარებული ტრაპეციული მერყევი ფაზი–TOPSIS მეთოდის ილუსტრირების მიზნით
ნაშრომში განიხილება ალტერნატივების რანჟირების მაგალითი.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1
ნ. არჩვაძე ფუნქციონალური ენების

იმპერატიული ბირთვი
თსუ, მეექვსე ყოველწლიური
საფაკულტეტო კონფერენცია

ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებებში (ENS 2018).

12-15 თებერვალი
თბილისი

2

Merab Pkhovelishvili,
Natela Archvadze

Application ATD matricesfor the
decision of difficult

mathematical tasks on
supercomputers

The Third International
Conference „Modern Problems

In Applied Mathematics“.

19-21 სექტემბერი,
თბილისი

3

მ. ფხოველიშვილი,
მ. გიორგობიანი,
ნ. არჩვაძე,
გ. ფხოველიშვილი

თანამედროვე პროგნოზირება
ეკონომიკაში

საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „ეკონომიკისა

და ეკონომიკური მეცნიერების
განვითარების თანამედროვე

ტენდენციები''.6-7 ივლისი, თბილისი

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ლ. ლორთქიფანიძე ქართული ენის გრამატიკული

ლექსიკონის კომპაილერი
ივანე ჯავახიშვილის

სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის

მეექვსე საფაკულტეტო
სამეცნიერო კონფერენცია

ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებებში. თბილისი,
2018
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ქართული ენის გრამატიკული ლექსიკონის დანიშნულებაა სალექსიკონო ერთეულს (სიტყვას)
მიეთითოს მორფოლოგიური და სინტაქსური მახასიათებლები, რომლებსაც არსებითი
მნიშვნელობა აქვს გრამატიკულად სწორი ფრაზების ასაგებად. სიტყვასთან შეიძლება
მითითებული იყოს: რომელ მეტყველების ნაწილს ეკუთვნის ეს სიტყვა; მისი გრამატიკული
მნიშვნელობა; გრამატიკული ფორმები; სიტყვის ხმარების ვარიანტები ან ფორმების
არასტანდარტული სტრუქტურა; ფორმების გარჩევა განპირობებული მათი მნიშვნელობების ან
ლექსიკური თავსებადობის მიხედვით; შესაბამისი ფორმების სემანტიკური შეუთანხმებლობა,
ცალკეული ფორმების არარსებობა ან არხმარება და ა.შ. სიტყვების შერჩევის პრინციპი და მათ
შესახებ საჭირო ინფორმაცია შეიძლება სხვადასხვა იყოს გრამატიკული ლექსიკონის
დანიშნულების შესაბამისად.

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 Irina Khutsishvili Trapezoidal Hesitant Fuzzy TOPSIS
Based Facility Location Selection

Problem

The 2018 International
Conference on Neural Networks -

Fuzzy Systems (NN-FS 2018),

May 19-21, 2018,

Prague, Czech Republic

მოხსენების ანოტაცია

2018 წლის საერთაშორისო კონფერენცია „ნეირონული ქსელები – ფაზი სისტემები“ (NN-FS 2018)
გაიმართა „საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების და ინჟინერიის ინსტიტუტის (Institute for Natural
Sciences and Engineering – INASE)“ ეგიდით და ფართო წარმომადგენლობით. კონფრენციის
თემატიკა ეხებოდა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა რთული და კომპლექსური
პროცესებისა და მოვლენების მოდელირება ფაზი გარემოში.
სექციაზე „ფაზი–ლოგიკა და ხელოვნური ინტელექტი (Fuzzy Logic and Artificial Intelligence)“
გავაკეთე მოხსენება სათაურით „ობიექტების განთავსებისა და შერჩევის ამოცანა, დაფუძნებული
ტრაპეციულ მერყევ ფაზი TOPSIS -ზე (Trapezoidal Hesitant Fuzzy TOPSIS Based Facility Location
Selection Problem) “.
მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი მეთოდოლოგია
ობიექტების განთავსებისა და შერჩევის ამოცანისთვის. მეთოდოლოგია ეფუძნება TOPSIS
(Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) მიდგომას ფაზი გარემოში.
განიხილება შემთხვევა, როდესაც ატრიბუტების შეფასებები მოიცემა ექსპერტთა ჯგუფის მიერ
ლინგვისტური თერმების სახით. შეფასებები შემდეგ ფორმალიზებულია ტრაპეციული ფაზი–
რიცხვებით. აქედან გამომდინარე, ყოველი ალტერნატივა – ობიექტების შესაძლო განთავსება –
განიხილება როგორც ტრაპეციული მერყევი ფაზი–სიმრავლე.

ატრიბუტების წონების დასადგენად გამოიყენება დე ლუკა–ტერმინის ინფორმაციული
ენტროპია მერყევ ფაზი–სიმრავლეების კონტექსტში. ე.ი. შემოთავაზებული მიდგომა ეფუძნება
ტრაპეციულ მერყევ ფაზი TOPSIS გადაწყვეტილების მიღების მოდელს, რომელშიც
ალტერნატივების რანჟირება კეთდება როგორც ფაზი–დადებით იდეალურ, ისე ფაზი–
უარყოფით იდეალურ გადაწყვეტილებებთან მანძილის სიახლოვის მიხედვით.
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№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 N.Archvadze,
M.Pkhovelishvili

Prediction of Events by Means of
Data Parallelism

International Conference on
Mathematics, Informatics and

Information Technologies
(MITI2018)

18 – 22 აპრილი, 2018
კიშინოვი, მოლდოვა

2 Арчвадзе Н.Н.,
Пховелишвили М.Г

Применение параллельных
данных для прогнозирования

сложных процессов

System Analysis and Information
Technologies 20-th International

Conference SAIT

21-24 მაისი
კიევი, უკრაინა

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 Лордкипанидзе Л. Л.
Джавашвили Н. Г.,
Чуткерашвили А. Р.

Грузино-Английский
Двунаправленный

Автоматический Перевод
Деривационных Форм

Международная научная
конференция «Актуальные

проблемы прикладной
лингвистики».

Азербайджанская Республика,
г. Баку

25-26 Октября 2018г.

Во время перевода определённую сложность создают производные слова (дериваты). Проблема в
деривационных формах, так как добавление словообразующих аффиксов вызывают
лингвистические изменения в словах. Некоторые аффиксы синонимичны, другие омонимичны, и
решить эту проблему очень важно в процессе построения компьютерных моделей. Надо обратить
особое внимание на фонетические события и изменения корня при создании алгоритмов перевода
и дальнейшего программирования. Для решения данной задачи, в первую очередь, нами была
создана база данных словообразовательных аффиксов грузинского языка [Амирезашвили Н. и др.
2014]. В ней объединены морфемы, которые являются родными для современного грузинского
литературного языка или введены с других языков. Для автоматического формирования
соответственных Грузино-Английских деривационных форм были созданы модели
словообразований разных семантических групп для обоих языков. Также была создана база
Английских деривационных аффиксов.
Грузинский язык известен обилием морфологических форм. Для полноценного автоматического
перевода в систему был подключен морфологический процессор грузинского языка [Lortkipanidze
L. 2004, Lortkipanidze L. 2011]. Таким образом, производится автоматическая лемматизация
грузинских слов, после чего используются алгоритмы распознавания модели деривации и
автоматического перевода. Тот же процесс, только в обратном направлении используется для
английской деривационной формы слова. В обоих случаях получаем одну, или несколько (в случае
омонимии в исходной форме и синонимии – в итоговой) лемму деривационной формы слова.
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Доклад касался проблем автоматического перевода словообразовательных форм грузинского и
английского языка и способов их решения.

2 Лордкипанидзе Л. Л.,
Амирезашвили Н. З.,
Самсонадзе Л. А.

Модель Автоматического
Грузино-Английского Перевода
«Сентенциальных Примитивов»

Содержащих Имя
Прилагательное

Международная научная
конференция «Актуальные

проблемы прикладной
лингвистики».

Азербайджанская
Республика, г. Баку

25-26 Октября 2018г.

Смысл любого языкового выражения можно представить в виде простых, так называемых,
«сентенциальных примитивов» [Чикоидзе Г.Б. 2016], между которыми сохранены семантические
отношения. В предложении каждый примитив выражает отдельный факт, явление, а их
совокупность обеспечивает выражение содержания исходного высказывания в целом. Отношения,
существующие между «сентенциальными примитивами» присваивают примитивам определенные
семантические роли [Fillmore 1968], которые они исполняют в целом выражении. Выделяется
доминантный примитив, содержащий основное значение выражения, на котором собраны все
остальные примитивы. Кроме того, сами примитивы выражают простые предложения, которые, в
свою очередь, имеют собственную ролевую структуру. Можно утверждать, что предложение может
содержать не только какие-либо конкретные варианты «сентенциальных примитивов», а целый ряд
их лексических синонимов [Апресян Ю.Д. 1995].
Если в процессе перевода оба языка будут обеспечены средствами расчленения на примитивы и
наоборот, составления выражения из примитивов, то процесс доводиться до уровня перевода
примитивов, т.е. произойдет предельное упрощение задачи перевода. В частности, для грузино-
английского перевода достаточно будет для грузинских примитивов найти английские
соотношения и наоборот.
В докладе были описаны существенные черты структуры содержания ролевых признаков
«сентенциальных примитивов». Были рассмотрены примитивы, содержащие имя прилагательное
грузинского языка и модель их автоматического перевода на английский язык.
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1. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კომპიუტერული
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2. სამეცნიერო ხელმძღვანელი: კათედრის გამგე, პროფესორი მანანა ხაჩიძე

3. კათედრის შემადგენლობა: პროფესორი  მანანა ხაჩიძე, ასოც. პროფ. მაგდა
ცინცაძე, ასოც. პროფ. ლელა მირცხულავა, ასისტ. პროფ. მაია არჩუაძე, ასისტ.
პროფ. პაპუნა ქარჩავა, ასისტ პროფ. ზურაბ მოდებაძე.
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5.4. სტატიები

#
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 Davit Soselia, Magda
Tsintsadze, Levan
Shugliashvili, Irakli
Koberidze, Shota
Amashukeli, Sandro
Jijavadze

On Georgian Handwritten

Character Recognition

IFAC-PapersOnLine
Volume 51, Issue
30, 2018,

EU Pages 161-165

The article addresses the issue of Georgian handwritten text recognition. As a result of the performed
research activity, a framework for recognizing handwritten Georgian text using Self-Normalizing
Convolutional Neural Networks (CNN) was developed. To train the CNN model, an extensive dataset was
created with over 200 000 character samples. This framework has been deployed as a web service, as well as
in the form of apps for Windows, Linux, and iOS.

სტატიაში განხილულია ქართული ხელნაწერი ტექსტის ამოცნობის საკითხი. შესრულებული
კვლევის შედეგად, შეიქმნა ქართული ხელნაწერი ტექსტის ამომცნობი სისტემა. როგორც შედეგი
მიღებულია თვითნორმალიზებადი კონვოლუციური ნეირონული CNN ტიპის ქსელი. მოხდა 200
000-ზე მეტი ნიმუშის დამუშავება ვრცელი მონაცემთა ბაზაზე. ეს ჩარჩო წარმოდგენილია როგორც
ვებ-სერვისი, ასევე Windows, Linux და iOS- ის აპების სახით.

2 F. Criado-
Aldeanueva

 N. Odishelidze
 J. M. Sanchez
 M. Khachidze

Boundary Value
Problem for

Matrix Analogue
of Helmholtz’s

Equation
(Poincaré’s
Problem)

Mediterranean
Journal of

Mathematics
June 2018,

დიდი
ბრიტანეთი

10 pages
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 Irakli Kervalishvili, Manana
Khachidze, Panos
Yannakopoulos, Paata
Kervalishvili

Using quantum information

technology methods for Big Data

Systems creation

eRA – 13 - Piraeus, Greece
23-25 November 2018
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ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კომპიუტერული
მეცნიერებების დეპარტამენტის თეორიული ინფორმატიკის კათედრა

კათედრის შემადგენლობა: პროფ. ალექსანდრე გამყრელიძე (კათედრის გამგე), ასოც.
პროფ. ბეჟან ღვაბერიძე, ასოც. პროფ. ლელა ალხაზიშვილი, ასოც. პროფ. რევაზ ქურდიანი,
ასისტ. პროფ. გურამ კაშმაძე

კათედრის ძირითადი საქმიანობა ეფექტური ალგორითმების შექმნის თეორიული და
პრაქტიკული ასპექტების კვლევა და იმლემენტაციაა. ჩვენი დეპარტამენტის გამოყენებითი
და პრაქტიკული ინფორმატიკის კათედრის თანამშრომლებთან ერთობლივ პროექტებში
შემუშავებულ იქნა სწრაფი ალგორითმი წრფივი დაპროგრამების მეთოდოლოგიის
გაუმჯობესებისა და ექსტრემალურ გარემოში გადაწყვეტილების მიღების განხრით (იხ.
გამოყენებითი და პრაქტიკული ინფორმატიკის ანგარიშები).

კათედრის მეორე ძირითადი მიმართულებაა კომპიუტერული ტოპოლოგიის
(განსაკუთრებით დაბალგანზომილებიანი ტოპოლოგიის) და ჰომოლოგიის თეორიისათვის
საჭირო სისტემების შექმნა, ასევე ისეთი ფუნდამენტური მათემატიკური სტრუქტურების
გამოყენება ალგორითმების თეორიაში, როგორიცაა ლის ალგებრები, ლაიბნიცის
ალგებრები და კატეგორიების თეორია. ამ განხრით მომზადებულია დასაბეჭდად ორი
სტატია:

1. Lie Triple Systems and Leibniz Algebras
R. Kurdiani

2. On Capability of Leibniz Algebras,
E. Khmaladze, R. Kurdiani and M Ladra
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კომპიუტერულ
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მაკა ოდილაძე - უფროსი ინჟინერი;
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რაოდენობა
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ზ. გასიტაშვილი,
ს. ხუციშვილი,

ჯ. გაგლოშვილი,
ნ. მჭედლიშვილი

ინოვაციური
პროცესის

მოდელირების
ძირითადი

თავისებურებები
და სისტემური
ანალიზი „გეო

იდეამეტრიკა“ -ს
ბაზაზე

კონფერენციის
სტატიების კრებული

აკადემიკოს ლეო ჩიქავას
დაბადების 90

წლისთავისადმი
მიძღვნილი

მეექვსე საერთაშორისო
ეკონომიკური

კონფერენცია - IEC 2018

გტუ 2018

5

ანოტაცია ინოვაციური პროცესი წარმოდგენილია, როგორც შესაბამისი სტადიების თანმიმდევრობა,
დაწყებული ინოვაციური იდეების ფორმირებით და დამთავრებული შედეგების კომერციალიზაციის
ეტაპით. თითოეული სტადიის რეალიზაცია საჭიროებს განსხვავებული წესების და საშუალებების,
მოდელირების მეთოდების გამოყენებას. ყოველი სტადიის შედეგი თავისი მახასიათებლებით
განიხილება, როგორც მომდევნო  სტადიის რეალიზებისთვის საჭირო ცოდნის ბაზა, ხოლო მთლიანად
პროცესი, ინოვაციაზე ორიენტირებულ ერთიან, ღია სისტემად.
თეორიული კვლევის შედეგები ინტეგრირებულია იდეების მართვის ინტელექტუალურ სისტემაში -
„გეოიდემატრიკა“, რომელიცა წარმოადგენს პირველ ქართულ აპლიკაციას პროგრამული
უზრუნველყოფების ამ კლასიდან.
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთ

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 Gasitashvili Z.,
Khutsishvili S.,

Gorgidze V.,
Khartishvili M.,

Gagloshvili J.

INTELLECTUAL
SYSTEM OF

MANAGEMENT OF
INNOVATION

IDEAS
“GEO

IDEAMETRIK”

УПРАВЛЕНИЕ

РАЗВИТИЕМ

КРУПНОМАСШТА

БНЫХ СИСТЕМ

MLSD&#39;

2018 г., Москва,
Россия

4

Anotation: In the paper is focuses on decisive, important problem on the stage on idea generation – selection
and ranging of the sect ideas out of the set of innovative ideas. Two modifications of multi-criteria expert
assessment method are used for resolution of this problem for two variants of possible assumptions. Both
methods use the “possibilities” of the theory of fuzzy sets. Expert system of assessment and sorting of
innovative ideas is created on the basis of computer modeling of the features of expert method and web
technologies.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 ჯულიეტა გაგლოშვილი ჯგუფის მიერ გადაწყვეტილების
მიმღებ სისტემებში ექსპერტების

კონსენსუსის და სიახლოვის
ხარისხის დადგენა

თსუ

თბილისი 2018 წ.

მეექვსე ყოველწლიური
საფაკულტეტო სამეცნიერო

კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებში.

2 ზ. გასიტაშვილი, ს. ხუციშვილი,
ჯ. გაგლოშვილი,

ნ. მჭედლიშვილი

ინოვაციური პროცესის
მოდელირების ძირითადი

თავისებურებები და სისტემური
ანალიზი „გეო იდეამეტრიკა“ -ს

ბაზაზე

გტუ 2018
აკადემიკოს ლეო ჩიქავას

დაბადების 90 წლისთავისადმი
მიძღვნილი

მეექვსე საერთაშორისო
ეკონომიკური კონფერენცია - IEC

2018

1. ანოტაცია: ჯგუფის მიერ გადაწყვეტილების მიმღებ სისტემებში, რაც ზოგადად  გულისხმობს ექსპერტთა
ჯგუფის მიერ ალტერნატივებიდან საუკეთესოს ამორჩევას, გარდაუვალია სულ მცირე ორი პროცესის
განხორციელება: პირველი - ექსპერტების კონსენსუსის (შეთანხმების) დადგენა, მათი სიახლოვის ხარისხის
გაზომვით და მეორე გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, რაც გულისხმობს მოცემული ალტერნატივებიდან
განისაზღვროს საუკეთესო. ამასთან ექსპერტების კონსენსუსის დადგენის პროცესი, აუცილებლად
წინმსწრები უნდა იყოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესისა. მნიშვნელოვანია, რომ ექსპერტების საბოლოო
გადაწყვეტილება საუკეთესოს ამორჩევის შესახებ მიღებული იყოს მათი შეთანხმების პირობებში. ექსპერტთა
კონსენსუსის დადგენა, როგორც წესი ხდება იქამდე ვიდრე ექსპერტების მონაწილეობით სისტემა
გადაწყვეტილების მიღების პროცესს დაიწყებს.
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გადაწყვეტილების მიმღებ სისტემებში, როგორც წესი ექსპერტების კონსენსუსის პროცესი იმართება
მოდერატორის მიერ (Herrera et al. 1996; Kacprzyk et al. 1992), ეს უკანასკნელი არ მონაწილეობს განხილვაში, თუმცა
ყოველ ნაბიჯს აკვირდება და პასუხისმგებელია შედეგი დადგეს ექსპერტთა მაქსიმალური შეთანხმებულობის
პირობებში, შესაბამისად ამ პროცესის ანალიზის შედეგების მიხედვით მოდერატორი იღებს გადაწყვეტილებას:
ექსპერტების რაოდენობის შემცირების, ან პროცესის უკან დაბრუნების შესახებ, ექსპერტთა შორის კონსენსუსის
მიღწევამდე. ზოგადად მოდერატორმა კარგად უნდა იცოდეს, როგორ მიიღოს ალტერნატივებიდან შერჩევის
სწორი შედეგი, მის მიერ შერჩეული ექსპერტების შეთანხმებულობის პირობებში.

არსებობს კონსენსუსის გამოთვლის სხვადასხვა
მეთოდი. ნაშრომში წარმოდგენილია
კონსენსუსი გამოთ-ვლის ხისტი და  მოქნილი
მეთოდები.
გამოყენებულია ლინგვისტური მნიშვნე-
ლობების აგრეგირების OWA-ს ტიპის
ოპერატორი LOWA, ამ პროცესის ალგორითმები
დამუშავებულია ელექტრონული ცხრილების
გამოყენებით კონკრეტული ამოცანების
საფუძველზე, სადაც  ექსპერტების რაოდენობა
არის ოთხი, ალტერნატივების რაოდენობა -
ოთხი.

2.ანოტაცია: ინოვაციური პროცესი წარმოდგენილია, როგორც შესაბამისი სტადიების თანმიმდევრობა,
დაწყებული ინოვაციური იდეების ფორმირებით და დამთავრებული შედეგების კომერციალიზაციის
ეტაპით. თითოეული სტადიის რეალიზაცია საჭიროებს განსხვავებული წესების და საშუალებების,
მოდელირების მეთოდების გამოყენებას. ყოველი სტადიის შედეგი თავისი მახასიათებლებით განიხილება,
როგორც მომდევნო  სტადიის რეალიზებისთვის საჭირო ცოდნის ბაზა, ხოლო მთლიანად პროცესი,
ინოვაციაზე ორიენტირებულ ერთიან, ღია სისტემად.
თეორიული კვლევის შედეგები ინტეგრირებულია იდეების მართვის ინტელექტუალურ სისტემაში -
„გეოიდემატრიკა“, რომელიცა წარმოადგენს პირველ ქართულ აპლიკაციას პროგრამული
უზრუნველყოფების ამ კლასიდან.

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 Gasitashvili Z., Khutsishvili S.,
Gorgidze V., Khartishvili M.,

Gagloshvili J.

INTELLECTUAL SYSTEM OF
MANAGEMENT OF

INNOVATION IDEAS

“GEO IDEAMETRIK”

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ

КРУПНОМАСШТАБНЫХ СИСТЕМ

MLSD&#39;

(1-3 октября 2018 г., Москва, Россия)

2 Mahir Dursun

Aslanishvili Irma

"New Innovation Method for
Wireless Application for Secure

Communication"

International Conference on:
Communication, Management and

Information Technology ICCMIT’18

“www.iccmit.net”

Technical University of Madrid, Madrid,
SPAIN April 2-4, 2018

Anotation 1: In the paper is focuses on decisive, important problem on the stage on idea generation – selection and
ranging of the sect ideas out of the set of innovative ideas. Two modifications of multi-criteria expert assessment
method are used for resolution of this problem for two variants of possible assumptions. Both methods use the
“possibilities” of the theory of fuzzy sets. Expert system of assessment and sorting of innovative ideas is created on
the basis of computer modeling of the features of expert method and web technologies.

Anotation 2: Sensors are used in evertime and in robots, everwhere for industrial or security purposes and their
communications systems is effect whole system. Wireless Sensor Networks (WSN) provides a collection of high
quality sensor  in signal processing for momputer sensor system and computer sensor networks. Recent wireless
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sensor applications is where sensor devices or  detectors  has been using with artifical neural network. Intelligent
sensor networks  changes in quantivies and provides a corresponding output generally as an electrical or optical
signal. To secure communication the sensors must be get a perfect signal, be able to commnunicate the signals each
other and ,be able to execute logical funtions an by instructions. This innovations methods are motivated by the new
idea of devoloing the the high effective sensory stystems for monitoring of thechnology for robot’s devices to act
externally.
This paper present an introduction to Wireless Sensor Networks , their applications in the field of control

engineering, robots, anmanned air vehicle (UAV), agriculture and elsewhere and gives pointers to future research
needs. WSN are collections of stand-alone devices which, typically, have one or more sensors (e.g. temperature,
speed, distance, humidity,light level...etc), some limited processing capability and a wireless interface allowing
communication with a base station. As they are usually battery powered, the biggest challenge is to achieve the
necessary monitoring whilst using the least amount of power and number of sensor.



ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის ალბათობის თეორიისა
და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრა

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით

ე.ნადარაია (კათედრის გამგე), ო.ფურთუხია, მ.შაშიაშვილი, ბ.დოჭვირი, პ.ბაბილუა,
ზ.ხეჩინაშვილი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
დოჭვირი ბ., ტყემალაძე

გ.

ქიმიური კინეტიკის
ზოგიერთი ამოცანა, ISBN-

978-9941-26-215-9

თბილისი,
„უნივერსალი“ 162 გვერდი

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. წიგნი წარმოადგენს ავტორების სამეცნიერო ნაშრომების კრებულს ქიმიურ კინეტიკაში.
ალბათურ-სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით აგებულია უნიმოლეკულური და
მულტიმოლეკულური ქიმიური რეაქციების ალბათური მოდელები. მიღებულია რეაგენტისა და
პროდუქტის მათემატიკური ლოდინისა და დისპერსიის ცხადი ანალიზური გამოსახულებები.
მიღებულია აგრეთვე ფერმენტულ რეაქციაში მიხაელის-მენთენის განტოლების უცნობი
პარამეტრების სტატისტიკური შეფასებები.

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 ო.ფურთუხია ალბათურ-
სტატისტიკური

ამოცანები (მეხუთე
გამოცემა), ISBN 978-

9941-13-681-8

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

562 გვერდი

2
ბაბილუა პ., დოჭვირი ბ.

ალბათობა და
სტატისტიკა, ISBN-978-

9941-13-669-6

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

135 გვერდი
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3
ბაბილუა პ., დოჭვირი ბ.,

ნადარაია ე.

სტოქასტური
ფინანსური მათემატიკა
I, დისკრეტული დრო,
ISBN-978-9941-26-252-4

თბილისი,
„უნივერსალი“

136 გვერდი

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. სახელძღვანელოში სრულად და საფუძლიანად არის გადმოცემული თანამედროვე ალბათობის
თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის უმნიშვნელოვანესი პრაქტიკული და თეორიული
ხასიათის საკითხები. თითოეულ თემას წამძღვარებული აქვს აუცილებველი თეორიული მასალა,
შემდეგ მოყვანილია მრავალი საილუსტრაციო და სამოტივაციო მაგალითი ადამიანის მოღვაწეობის
სხვადასხვა სფეროდან, განხილულია მათი გადაწყვეტის მეთოდები და ხერხები. ასევე მოყვანილია
ამოცანები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის. სახელმძღვანელოს დართული აქვს ძირითადი და
მნიშვნელოვანი ალბათური განაწილების ცხრილები, EXCEL -ის სტატისტიკური ფუნქციების
აღწერა და უკანასკნელ პერიოდში თსუ-ში შუალედურ და ფინალურ გამოცდებზე მოტანილი
ბილეთების ნიმუშები. სახელმძღვანელო შედგენილია თსუ-ში ამჟამად მოქმედი სასწავლო
პროგრამებისა და სილაბუსების მიხედვით.

2. გადმოცემულია ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის კურსი თსუ
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. მოტანილია თეორიული მასალა და
აგრეთვე შუალედური და ძირითადი გამოცდების ნიმუშები, ბილეთები ამოხსნებით.
სახელმძღვანელო შეიცავს ეკონომიკური სპეციალობების სტუდენტებისათვის შედგენილი
სილაბუსის მასალას.

3. წიგნი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს ფინანსურ მათემატიკაში და შედგება 15 ლექციისგან.
მოტანილია დისკრეტული დროის შემთხვევა. გადმოცემულია სტოქასტური ფინანსური
მათემატიკის ალბათური საფუძვლები, ევროპული და ამერიკული ტიპის ოფციონების
ფასდადების თეორია ბინომური ფინანსური ბაზრის მოდელის შემთხვევაში. მოტანილია აგრეთვე
შუალედური და ძირითადი გამოცდების ნიმუშები და ბილეთები ამოხსნებით. წიგნს თან ახლავს
სათანადო სილაბუსი. სახელმძღვანელო განკუთვნილია თსუ მათემატიკისა და გამოყენებითი
მათემატიკის საგანმანათლებლო პროგრამების მაგისტრანტებისათის.

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
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№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-ური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება და

ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლო
ბა

გვერდებ
ის

რაოდენ
ობა

1
ბ. მამფორია,
ო. ფურთუხია

On functionals of the
Wiener process in a
Banach space.
DOI = {10.1016/j.trmi.
2018.07.007}

ა.რაზმაძის მათემატიკის
ინსტიტუტის შრომები,
ტომი 172 (2018), # 3, გვ.

420-428

თბილისი,
ა.რაზმაძის
მათემატიკ

ის
ინსტიტუტ

ის
გამომცემლ

ობა

9
გვერდი

2
ე. ნადარაია,

ო.ფურთუხია

Professor Gvanji Mania
(1918–1985).
DOI = {10.1016/j.trmi.
2018.09.001}

ა.რაზმაძის მათემატიკის
ინსტიტუტის შრომები,
ტომი 172 (2018), # 3, გვ.

293-298

თბილისი,
ა.რაზმაძის
მათემატიკ

ის
ინსტიტუტ

ის
გამომცემლ

ობა

6
გვერდი

3

პ. ბაბილუა, ბ.
დოჭვირი, ზ
ხეჩინაშვილი

On the optimal stopping
with incomplete data.
DOI:
10.1016/j.trmi.2018.07.00
6

Transactions of A. Razmadze
Mathematical Institute. V.
172, 332-336

Production
and Hosting
by Elsevier
B.V.

5
გვერდი

4

მ. შაშიაშვილი On the Integral
Relationship between the
Early Exercise Boundary
and the Value Function of
the American Put Option
https://doi.org/10.1016/j.tr
mi.2018.07.003

Transactions of A. Razmadze
Mathematical Institute,
Vol.172, Issue 3, Part A,
pp.448-452, 2018.

Elsevier
B.V.

5
გვერდი

5

Nadaraya E.,
Babilua P.

On deviations between
kernel-type estimators of a
distribution density in p≥2 independent samples.
DOI: 10.1080/03610926.2
017.1307404

Comm. Statist. Theory
Methods 47 (2018), no. 2, 475-
-492.

Taylor&Fran
cis

16
გვერდი

6

Nadaraya E.,
Babilua P.

ON ONE
HOMOGENEITY TEST
BASED ON
QUADRATIC
DEVIATIONS
BETWEEN KERNEL
ESTIMATORS OF A
DISTRIBUTION
DENSITY IN p > 2

Teoriya Veroyatnostei i ee
Primeneniya, 63 (2018), pp.
654–658.

Steklov
Mathematic
al Institute

16
გვერდი
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INDEPENDENT
SAMPLES

DOI.
10.1137/S0040585X97T9X
XXXX

7

Nadaraya E.,
Babilua P.

On the homogeneity test
based on the kernel-type
estimators of a distribution
density. DOI: 10.1016/j.tr
mi.2018.07.

005Trans. A. Razmadze Math.
Inst.172 (2018), no. 3, part A,
318--331.

A.
Razmadze
Mathematic
al Institute

12
გვერდი

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ბანახის სივრცეში სტოქასტური ანალიზის განვითარების ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას
წარმოადგენს ბანახის სივრცეში მნიშვნელობების მქონე (ოპერატორულ-მნიშვნელობიანი)
ჭვრეტადი  შემთხვევითი პროცესისგან სტოქასტური ინტეგრალის არსებობის დასაბუთება.
ვინერის ფუნქციონალის იტოს სტოქასტურ ინტეგრალად წარმოდგენის ამოცანაში ჩვენ
ვდგავართ შებრუნებული პრობლემის წინაშე:  ჩვენ გვაქვს სტოქასტური ინტეგრალი, როგორც
ბანახის სივრცეში მნიშვნელობების მქონე შემთხვევითი ელემენტი და ვეძებთ შესაფერის
ჭვრეტად ინტეგრანდს. აქ დადებითი შედეგები არსებობს მხოლოდ სპეციალური
გეომეტრიის მქონე ბანახის სივრცის ვიწრო კლასისთვის (ე.წ.UMD ბანახის სივრიცისათვის).
ჩვენ აღნიშნულ პრობლემას ვიხილავთ გაუსის ფუნქციონალისათვის ზოგადი ბანახის
სივრცის შემთხვევაში.
2. გადმოცემულია გამოჩენილი ქართველი მათემატიკოსისა და პედაგოგის, ქართული ალბა-
თურ-სტატისტიკური სკოლის ფუძემდებლის, თსუ-ში ალბათობის თეორიისა და მათემატი-
კური სტატისტიკის კათედრის დამფუძნებლის, პროფესორ გვანჯი მანიას ბიოგრაფიისა და
სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის მნიშვნელოვანი ასპექტები. განსაკუთრებული
ადგილი ეთმობა პროფ. გვანჯი მანიას ძირითად სამეცნიერო რეზულტატებს, რომელთა
მნიშვნელოვნება გამოკვეთილია მისი თანამედროვე მსოფლიო დონის მეცნიერების
გამონათქვამებში. აღნიშნულია მისი ფასდაუდებელი ღვაწლის შესახებ როგორც ქართული
სამეცნიერო ცენტრების შექმნასა და ფუნქციონირებაში, ისე ახალი სამეცნიერო კადრების
მომზადების საშვილიშვილო საქმეში.
3. შემთხვევითი პროცესების ოპტიმალური გაჩერების თეორია არსებითად გამოიყენება
სხვადასხვა პრაქტიკული და თეორიული ამოცანების გადაწყვეტაში. მაგალითად, საწარმოო
პროცესის ოპტიმალური მართვა, ამერიკული ტიპის ოფციონის ფასდადება, სტოქასტური
მართვა, ჰიპოთეზების შემოწმება და სხვა. სრული მონაცემების შემთხვევაში ოპტიმალური
გაჩერების თეორია სრულყოფილად არის დამუშავებული მარკოვის პროცესებისთვის
დისკრეტულ და უწყვეტ დროში. მიღებულია ფასის განტოლებები და ოპტიმალური
გაჩერების მომენტის ცხადი სახე. ნაწილობრივ დაკვირვებადი შემთხვევითი
პროცესებისთვის პრობლემა მდგომარეობს ოპტიმალური გაჩერების ამოცანის დაყვანაში
სრულად დაკვირვებადი პროცესის ოპტიმალური გაჩერების ამოცანაზე (რედუქციის ამოცანა)
და აგრეთვე შესაბამისი ფასების კრებადობის დამტკიცებაში, როდესაც დაკვირვებად
პროცესში შეშფოთების მცირე პარამეტრი მიისწრაფვის ნულისკენ. ჩვენს ნაშრომში
განხილულია ნაწილობრივ დაკვირვებადი პროცესის კალმან-ბიუსის უწყვეტი მოდელი,
გადაწყვეტილია რედუქციის და ფასების კრებადობის ამოცანები, დადგენილია აგრეთვე
ფასების კრებადობის რიგიც.
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4. სადღეისოდ კარგადაა ცნობილი რომ ამერიკული გაყიდვის ოფციონის ფასის ფუნქცია
შეიძლება წარმოდგენილ იქნას როგორც გარკვეული არაწრფივი ინტეგრალური ოპერატორის
მოქმედების შედეგი ამავე ოფციონის ადრეული აღსრულების საზღვრის ფუნქციაზე. ამასთან
ეს უკანასკნელი წარმოადგენს ვოლტერას არაწრფივი ინტეგრალური განტოლების ამონახსნს
რომლის ცხადი ანალიზური სახე ვერ მოიძებნა მიუხედავად ბოლო 50 წლის პერიოდის
ურიცხვ მკვლევართა მცდელობისა. ჩვენი იდეა მდგომარეობდა ამერიკული ოფციონის
ფასის ფუნქციასა და სათანადო ადრეული აღსრულების საზღვარს შორის წრფივი
ინტეგრალური თანაფარდობის მოძებნაში. აღმოჩნდა რომ ამერიკული ოფციონის ადრეული
აღსრულების საზღვრის ფუნქციის პირველყოფილი მიიღება როგორც მისი ფასის ფუნქციის
წრფივი ინტეგრალური გარდაქმნა. ამ თანაფარდობის მეშვეობით შესაძლებელია ავაგოთ
უცნობი ადრეული აღსრულების საზღვრის L2-აპროქსიმაცია თუ ხელთ გვაქვს ამერიკული
ოფციონის ფასის ფუნქციის თანაბარი აპროქსიმაცია და ამასთან შევაფასოთ მიახლოების
ცდომილება.
5. შესწავლილია თანხმობის ჰიპოთეზის შემოწმების პრობლემა მრავალი დამოუკიდებელი
შერჩევათა სერიის შემთხვევაში: საჭიროა შემოწმდეს ჰიპოთეზა იმის შესახებ, რომ მიღებული
შერჩევებს ერთი და იგივე ცნობილი განაწილების კანონი აქვთ. ამ ჰიპოთეზის
შესამოწმებლად აგებულია ახალი ინტეგრალური კრიტერიუმი და მოძებნილია მისი
ასიმპტოტური სიმძლავრე, გარკვეული ტიპის დაახლოებადი ალტერნატივებისათვის.
ნაჩვენებია აგრეთვე, რომ აგებული კრიტერიუმი ასიმპტოტურად მკაცრად
გადაუადგილებადია.
6. შესწავლილია ერთგვაროვნების ჰიპოთეზის შემოწმების პრობლემა მრავალი შერჩევათა
სერიის შემთხვევაში: საჭიროა შემოწმდეს ჰიპოთეზა იმის შესახებ, რომ დაკვირვებათა
განაწილების კანონი ერთი და იგივეა ყველა სერიისათვის. აგებულია ამ ჰიპოთეზის
შესამოწმებლად ახალი კრიტერიუმი, რომლის სტატისტიკის ზღვარითი განაწილება
ნორმალურია და ის თავისუფალია უცნობი თეორიული განაწილებისაგან.
7. შესწავლილი იქნა ჩვენს მიერ აგებული (12) ერთგვაროვნების კრიტერიუმის სიმძლავრის
ასიმპტოტიკაპიტმანის ტიპის დაახლოებადი ალტერნატივებისათვის.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1

ო.
ფურთუხია,
ო.ღლონტი

European option hedging with a
nonsmooth payment function.

ISSN = {1027-3190}

უკრაინის
მათემატიკური

ჟურნალი, ტომი 70
(2018), # 6, გვ. 773-

787

კიევი, უკრაინის
მათემატიკის
ინსტიტუტის

გამომცემლობა

15 გვერდი

2

ბ. მამფორია,
ო. ფურთუხია

On functionals of the Wiener process in
a Banach space.

ISSN = {2346-8092}

ა.რაზმაძის
მათემატიკის
ინსტიტუტის

შრომები, ტომი
172 (2018), # 3, გვ.

420-428

თბილისი,
ა.რაზმაძის

მათემატიკის
ინსტიტუტის

გამომცემლობა

9 გვერდი
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3

ე. ნადარაია,
ო.ფურთუხია

Professor Gvanji Mania (1918–1985).
ISSN = {2346-8092}

ა.რაზმაძის
მათემატიკის
ინსტიტუტის

შრომები, ტომი
172 (2018), # 3,

გვ. 293-298

თბილისი,
ა.რაზმაძის

მათემატიკის
ინსტიტუტის

გამომცემლობა

6 გვერდი

4

ბ. მამფორია,
ო. ფურთუხია

About one method of stochastic
integral representation of Brownian
functional
ISSN = {1512-0066}

ი. ვეკუას
სახელობის

გამოყენებითი
მათემატიკის
ინსტიტუტის

სემინარის
გაფართოებული

სხდომების
მოხსენებები,

ტომი 32 (2018)

თბილისი,
ი. ვეკუას

სახელობის
გამოყენებითი
მათემატიკის
ინსტიტუტის

გამომცემლობა

4 გვერდი

5
ო. ფურთუხია

Stochastic integral representation of the
payoff functions of European exotic
type options

„მათემატიკურ
მოდელირებასა,
ოპტიმიზაციასა

და ინფორმაციულ
ტექნოლოგიებში“

მე-6
საერთაშორისო
კონფერენციის

(MMOTI- 2018)
მასალები (2018),

გვ. 171-174

კიშინიოვი,
გამომცემლობა

„ევრიკა“
4 გვერდი

6

პ. ბაბილუა, ბ.
დოჭვირი, ზ
ხეჩინაშვილი

On the optimal stopping with
incomplete data.
DOI: 10.1016/j.trmi.2018.07.006

Transactions of A.
Razmadze

Mathematical
Institute. V. 172,

332-336

Production and
Hosting by
Elsevier B.V.

5 გვერდი

7

ბ. დოჭვირი,
გ.
ბაზერაშვილი,
გ. ტყემალაძე

On one probabilistic model of
bimolecular chemical reaction, ISSN-
0132-1447

Bull.Georgian Nat.
Acag.Sci (N.S.) 12
(2018), # 1, 113-
117

თბილისი,
მოამბის

გამომცემლობა

5 გვერდი

8

დოჭვირი ბ.,
ტყემალაძე გ.,
მახაშვილი ქ.

უნიმოლეკულური ქიმიური
რეაქციის ორპარამეტრიანი
წრფივი რეგრესიული მოდელი
ISSN-1512-0287

საქართველოს
საინჟინრო
სიახლენი, #1,
2018, გვ. 74-76

თბილისი,
საქართველოს

ტექნიკური
უნივერისტეტის
გამომცემლობა

3 გვერდი

9

დოჭვირი ბ.,
ტყემალაძე გ.,
მახაშვილი ქ.

ბიმოლეკულური ქიმიური
რეაქციის სიცოცხლის
ხანგრძლივობის შეფასება ISSN-
1512-0287

საქართველოს
საინჟინრო

სიახლენი, #1,
2018, გვ. 77-80

თბილისი,
საქართველოს

ტექნიკური
უნივერისტეტის
გამომცემლობა

4 გვერდი
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10

ბ. დოჭვირი,
გ. ლომინაშ-
ვილი, მ.
შაშიაშვილი

A Note on the Nonlinear Volterra
Integral Equation for the Early
Exercise Boundary
ISSN 1572-9176

submitted for
publication to
Georgian
Mathematical
Journal
(Sept.2018)

Walter De
Gruyter

9 გვერდი

11

Nadaraya E.,
Babilua P.

On deviations between kernel-type
estimators of a distribution density
in p≥ 2 independent samples.
ISSN 0040-361X

Comm. Statist.
Theory

Methods 47 (2018),
no. 2, 475--492.

Taylor&Francis 16
გვერდი

12

Nadaraya E.,
Babilua P.

ON ONE HOMOGENEITY TEST
BASED ON QUADRATIC
DEVIATIONS BETWEEN KERNEL
ESTIMATORS OF A DISTRIBUTION
DENSITY IN p > 2 INDEPENDENT
SAMPLES

ISSN: 0361-0926

Teoriya
Veroyatnostei i ee
Primeneniya, 63
(2018), pp. 654–

658.

Steklov
Mathematical

Institute

16
გვერდი

13

Nadaraya E.,
Babilua P.

On the homogeneity test based on the
kernel-type estimators of a distribution
density.
ISSN = {2346-8092}

Trans. A.
Razmadze Math.
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ჩვენ ვსწავლობთ ევროპული ტიპის ოფციონს ფინანსური ბაზრის ბლეკ-შოულსის მოდელში,
რომლის გადასახადის ფუნქცია წარმოადგენს ორობითი და აზიური ოფციონების გარკვეულ
კომბინაციას და ვიკვლევთ შესაბამის ჰეჯირების პრობლემას. ვინაიდან ჰეჯური სტრატეგიის
დადგენის პრობლემა ეკვივალენტურია შესაბამისი გადასახადის ფუნქციის სტოქასტური
ინტეგრალური წარმოდგენის პრობლემის, წინასწარ ჩვენ გამოგვყავს კლარკის სტოქასტური
ინტეგრალური წარმოდგენის ფორმულა ინტეგრანდის ცხადი გამოსახულებით. ჩვენ ვიხილავთ
გადასახადის ფუნქციას, რომელიც არის კვადრატით ინტეგრებადი, მაგრამ ის და მისი პირობითი
მათემატიკური ლოდინი არ არის სტოქასტურად (მალივენის აზრით) დიფერენცირებადი
ფუნქციონალი ვინერის პროცესის და ამიტომ ვცდილობთ მივიღოთ კლარკის ინტეგრალური
წარმოდგენა არატრადიციული მეთოდების გამოყენებით.
2. ბანახის სივრცეში სტოქასტური ანალიზის განვითარების ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას
წარმოადგენს ბანახის სივრცეში მნიშვნელობების მქონე (ოპერატორულ-მნიშვნელობიანი)
ჭვრეტადი  შემთხვევითი პროცესისგან სტოქასტური ინტეგრალის არსებობის დასაბუთება.
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ვინერის ფუნქციონალის იტოს სტოქასტურ ინტეგრალად წარმოდგენის ამოცანაში ჩვენ ვდგავართ
შებრუნებული პრობლემის წინაშე:  ჩვენ გვაქვს სტოქასტური ინტეგრალი, როგორც ბანახის
სივრცეში მნიშვნელობების მქონე შემთხვევითი ელემენტი და ვეძებთ შესაფერის ჭვრეტად
ინტეგრანდს. აქ დადებითი შედეგები არსებობს მხოლოდ სპეციალური გეომეტრიის მქონე ბანახის
სივრცის ვიწრო კლასისთვის (ე.წ.UMD ბანახის სივრიცისათვის). ჩვენ აღნიშნულ პრობლემას
ვიხილავთ გაუსის ფუნქციონალისათვის ზოგადი ბანახის სივრცის შემთხვევაში.
3. გადმოცემულია გამოჩენილი ქართველი მათემატიკოსისა და პედაგოგის, ქართული ალბათურ-
სტატისტიკური სკოლის ფუძემდებლის, თსუ-ში ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური
სტატისტიკის კათედრის დამფუძნებლის, პროფესორ გვანჯი მანიას ბიოგრაფიისა და
სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის მნიშვნელოვანი ასპექტები. განსაკუთრებული ადგილი
ეთმობა პროფ. გვანჯი მანიას ძირითად სამეცნიერო რეზულტატებს, რომელთა მნიშვნელოვნება
გამოკვეთილია მისი თანამედროვე მსოფლიო დონის მეცნიერების გამონათქვამებში. აღნიშნულია
მისი ფასდაუდებელი ღვაწლის შესახებ როგორც ქართული სამეცნიერო ცენტრების შექმნასა და
ფუნქციონირებაში, ისე ახალი სამეცნიერო კადრების მომზადების საშვილიშვილო საქმეში.
4. ნაშრომში შესწავლილია ბროუნის ინტეგრალური სახის ფუნქციონალის იტოს სტოქასტურ
ინტეგრალურ წარმოდგენაში ინტეგრანდის ცხადი სახის კონსტრუქციების აგების საკითხები,
განსხვავებით კლარკის (1970) ცნობილის წარმოდგენისგან, რომელიც ასეთი ინტეგრანდის
მხოლოდ არსებობას ამტკიცებდა. ფუნქციონალების განხილული კლასის შემადგენლობაში
შედის სტოქასტურად არაგლუვი ფუნქციონალები და ამიტომ შეუძლებელია, ამ მიმართულებით
კარგად ცნობილი, კლარკ-ოკონეს (1984) ფორმულის გამოყენება. გარდა ამისა, განხილულ კლასში
შედიან ფუნქციონალები, რომელთათვისაც პირობითი მათემატიკური ლოდინიც კი არ არის
სტოქასტურად გლუვი და, შესაბამისად, აქ ვერ ვიყენებთ ვერც კლარკ-ოკანეს ფორმულის ჩვენს
(2017) განზოგადებას.
5. შესწავლილია სხვადასხვა სახის ეგზოტიკური ტიპის ევროპული ოფციონების გადასახადის
ფუნქციების, როგორც ვინერის პროცესის ფუნქციონალების საკმაოდ ფართო კლასის, იტოს
სტოქასტური ინტეგრალის სახით წარმოდგენის საკითხები, როცა ეს გადასახადის ფუნქციები
სტოქასტურად არაგლუვი ფუნქციონალებია და დადგენილია შესაბამისი ინტეგრანდების ცხადი
სახე, რაც გირსანოვის ზომის შეცვლის თეორემასთან ერთად წარმოადგენს ძირითად
ინსტრუმენტს ევროპული ოფციონების ოპტიმალური ჰეჯირების პრობლემატიკაში.
6. შემთხვევითი პროცესების ოპტიმალური გაჩერების თეორია არსებითად გამოიყენება
სხვადასხვა პრაქტიკული და თეორიული ამოცანების გადაწყვეტაში. მაგალითად, საწარმოო
პროცესის ოპტიმალური მართვა, ამერიკული ტიპის ოფციონის ფასდადება, სტოქასტური მართვა,
ჰიპოთეზების შემოწმება და სხვა. სრული მონაცემების შემთხვევაში ოპტიმალური გაჩერების
თეორია სრულყოფილად არის დამუშავებული მარკოვის პროცესებისთვის დისკრეტულ და
უწყვეტ დროში. მიღებულია ფასის განტოლებები და ოპტიმალური გაჩერების მომენტის ცხადი
სახე. ნაწილობრივ დაკვირვებადი შემთხვევითი პროცესებისთვის პრობლემა მდგომარეობს
ოპტიმალური გაჩერების ამოცანის დაყვანაში სრულად დაკვირვებადი პროცესის ოპტიმალური
გაჩერების ამოცანაზე (რედუქციის ამოცანა) და აგრეთვე შესაბამისი ფასების კრებადობის
დამტკიცებაში, როდესაც დაკვირვებად პროცესში შეშფოთების მცირე პარამეტრი მიისწრაფვის
ნულისკენ. ჩვენს ნაშრომში განხილულია ნაწილობრივ დაკვირვებადი პროცესის კალმან-ბიუსის
უწყვეტი მოდელი, გადაწყვეტილია რედუქციის და ფასების კრებადობის ამოცანები, დადგენილია
აგრეთვე ფასების კრებადობის რიგიც.
7. ნაშრომში ბიოქიმიური რეაქციის ალბათური მოდელის აგება ორი რეაგენტით დაყვანილია
უნიმოლეკულური რეაქციის ალბათური მოდელის აგებაზე. მიღებულია რეაგენტისა და
პროდუქტის მათემატიკური ლოდინისა და დისპერსიის ცხადი ფორმები. განხილულია აგრეთვე
რიცხვითი მაგალითი.
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8. აგებულია უნიმოლეკულური ქიმიური რეაქციის ორპარამატრიანი წრფივი რეგრესიული
მოდელი (რომელშიც ამხსნელი ცვლადებია დრო და ტემპერატურა) დროისა და ტემპერატურის
სხვადასხვა მნიშვნელობებისთვის პროდუქტის კონცენტრაციის ცდისეული n მოცულობის
შერჩევის საშუალებით უმცირეს კვადრატთა მეთოდის გამოყენებით. აგებულია აგრეთვე
პროდუქტის კონცენტრაციის დროში ევოლუციის აღმწერი ლოგარითმული მეთოდი.
9. უნიმოლეკულური ქიმიური რეაქციის სიცოცხლის ხანგრძლივობის შეფასებაში გამოყენებულია
პირველი რიგის ავტორეგრესიული მოდელი. მოტანილია როგორც რეაგენტის, ასევე პროდუქტის
ალბათური მოდელები. ორივე შემთხვევაში აგებულია რეაქციის სიცოცხლის ხანგრძლივობის
სტატისტიკურიშეფასებები.
10. ამერიკული ოფციონების თეორიაში ჯაკას[1] ცნობილი შედეგი მდგომარეობს შემდეგში: თუ
უცნობი b(t) ფუნქცია ერთდროულად აკმაყოფილებს ვოლტერას არაწრფივ ინტეგრალურ
განტოლებათა სისტემას მასში შემავალი S პარამეტრის არათვლადი რაოდენობა
მნიშვნელობებისათვის, მაშინ b(t) წარმოადგენს ამერიკული ოფციონის ადრეული აღსრულების
საზღვრის ფუნქციას. სასრული ვარიაციის ფუნქციების გასწვრივ ლოკალური დროის ცნებისა და
ტანაკას ფორმულის განზოგადოებული ვარიანტით პესკირმა[2] კლასიკურ ბლეკ-შოულსის
მოდელში აჩვენა რომ თუ უცნობი ფუნქცია b(t) აკმაყოფილებს ერთ კერძო არაწრფივ ინტეგრალურ
განტოლებას, მაშინ ყველა დანარჩენი(არათვლადი რაოდენობა) არაწრფივი ინტეგრალური
განტოლებები ავტომატურად კმაყოფილდება! ზოგად ერთგანზომილებიან დიფუზიურ მოდელში
ჩვენ ვამტკიცებთ რომ ზემოაღნიშნული იმპლიკაცია პირდაპირი შედეგია პარაბოლურ
სობოლევის ფუნქციათა სივრცეში ალექსანდროვის მაქსიმუმის პრინციპისა.
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[1] S.D.Jacka, Optimal Stopping  and the American Put, Math. Finance, 1, (1991), no 2, pp.1-14.
[2] G.Peskir, On the American Option Problem, Math. Finance, 15, (2005), no1, pp.169-181.
11. შესწავლილია თანხმობის ჰიპოთეზის შემოწმების პრობლემა მრავალი დამოუკიდებელი
შერჩევათა სერიის შემთხვევაში: საჭიროა შემოწმდეს ჰიპოთეზა იმის შესახებ, რომ მიღებული
შერჩევებს ერთი და იგივე ცნობილი განაწილების კანონი აქვთ. ამ ჰიპოთეზის შესამოწმებლად
აგებულია ახალი ინტეგრალური კრიტერიუმი და მოძებნილია მისი ასიმპტოტური სიმძლავრე,
გარკვეული ტიპის დაახლოებადი ალტერნატივებისათვის. ნაჩვენებია აგრეთვე, რომ აგებული
კრიტერიუმი ასიმპტოტურად მკაცრად გადაუადგილებადია.
12. შესწავლილია ერთგვაროვნების ჰიპოთეზის შემოწმების პრობლემა მრავალი შერჩევათა
სერიის შემთხვევაში: საჭიროა შემოწმდეს ჰიპოთეზა იმის შესახებ, რომ დაკვირვებათა
განაწილების კანონი ერთი და იგივეა ყველა სერიისათვის. აგებულია ამ ჰიპოთეზის
შესამოწმებლად ახალი კრიტერიუმი, რომლის სტატისტიკის ზღვარითი განაწილება
ნორმალურია და ის თავისუფალია უცნობი თეორიული განაწილებისაგან.
13. შესწავლილი იქნა ჩვენს მიერ აგებული (12) ერთგვაროვნების კრიტერიუმის სიმძლავრის
ასიმპტოტიკაპიტმანის ტიპის დაახლოებადი ალტერნატივებისათვის.
14. აგებულია ერთგვაროვნების ჰიპოთეზის შემოწმების კრიტერიუმი, რომლის შესაბამისი
სტატისტიკის ზღვარითი განაწილება თავისუფალია თეორიული განაწილებისაგან.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები
მონოგრაფიის/წიგნის

სათაური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა
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ISBN
1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 ო. ფურთუხია,
ო.ღლონტი

European option
hedging with a
nonsmooth payment
function.

ISSN = {1027-
3190}

უკრაინის
მათემატიკური

ჟურნალი, ტომი 70
(2018), # 6, გვ. 773-

787

კიევი, უკრაინის
მათემატიკის
ინსტიტუტის

გამომცემლობა

15 გვერდი

2

ბ. დოჭვირი,
გ.ტყემალაძე,
ზ.ხეჩინაშვილი

On a Kinetics of
Multimolecular
Chemical Reaction.
ISSN 2229-5518

International
Journal of

Scientific &
Engineering

Research. Volume
8, Issue 12, 1030-

1033

IJSER Publishing 4 გვერდი
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3

ბ. დოჭვირი, გ.
ლომინაშვილი,
მ. შაშიაშვილი

A Note on the
Nonlinear Volterra
Integral Equation
for the Early
Exercise Boundary
ISSN 1572-9176

submitted for
publication to

Georgian
Mathematical

Journal
(Sept.2018)

Walter De
Gruyter

9 გვერდი

4 Nadaraya E.,
Babilua P.

On deviations
between kernel-type
estimators of a
distribution density
in p≥2 independent
samples.
ISSN 0040-361X

Comm. Statist.
Theory

Methods 47 (2018),
no. 2, 475--492.

Taylor&Francis 16
გვერდი

5 Nadaraya E.,
Babilua P.

ON ONE
HOMOGENEITY
TEST BASED ON
QUADRATIC
DEVIATIONS
BETWEEN
KERNEL
ESTIMATORS OF
A DISTRIBUTION
DENSITY IN p > 2
INDEPENDENT
SAMPLES

ISSN: 0361-0926

Teoriya
Veroyatnostei i ee
Primeneniya, 63
(2018), pp. 654–

658.

Steklov
Mathematical

Institute

16
გვერდი

6 Nadaraya E.,
Babilua P.

On the
homogeneity test
based on the kernel-
type estimators of a
distribution
density.
ISSN = {2346-
8092}

Trans. A.
Razmadze Math.
Inst.172 (2018),

no. 3, part A, 318--
331.

A. Razmadze
Mathematical

Institute

12
გვერდი

7 Nadaraya E.,
Babilua P.

On deviation
between kernel-type
estimators of a
distribution density
in some
independent
samples.

ISSN 1512-0082

Bull.
TICMI 22 (2018),

no. 1, 25--39.

თბილისი,
ი. ვეკუას

სახელობის
გამოყენებითი
მათემატიკის
ინსტიტუტის

გამომცემლობა

15
გვერდი

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ჩვენ ვსწავლობთ ევროპული ტიპის ოფციონს ფინანსური ბაზრის ბლეკ-შოულსის
მოდელში, რომლის გადასახადის ფუნქცია წარმოადგენს ორობითი და აზიური ოფციონების
გარკვეულ კომბინაციას და ვიკვლევთ შესაბამის ჰეჯირების პრობლემას. ვინაიდან ჰეჯური
სტრატეგიის დადგენის პრობლემა ეკვივალენტურია შესაბამისი გადასახადის ფუნქციის



14

სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგენის პრობლემის, წინასწარ ჩვენ გამოგვყავს კლარკის
სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგენის ფორმულა ინტეგრანდის ცხადი გამოსახულებით.
ჩვენ ვიხილავთ გადასახადის ფუნქციას, რომელიც არის კვადრატით ინტეგრებადი, მაგრამ ის
და მისი პირობითი მათემატიკური ლოდინი არ არის სტოქასტურად (მალივენის აზრით)
დიფერენცირებადი ფუნქციონალი ვინერის პროცესის და ამიტომ ვცდილობთ მივიღოთ
კლარკის ინტეგრალური წარმოდგენა არატრადიციული მეთოდების გამოყენებით.
2. ქიმიური პროცესების აღმწერი მათემატიკური მოდელები იყოფა დეტერმინისტულად და
შემთხვევითად. დეტერმინისტული მოდელები წარმოადგენს ნამდვილი ცვლადის
ფუნქციებს, სადაც ცვლადის როლში განიხილება დრო და მოდელის ასაგებად გამოიყენება
ჩვეულებრივი დიფერენციალური ან ინტეგრალური განტოლებების თეორია. ალბათური
მოდელების აგების დროს რეაქციაში მონაწილე ნივთიერების (რეაგენტის) კონცენტრაცია ანუ
მოლეკულების რაოდენობა ითვლება შემთხვევით სიდიდედ და პრობლემაა ამ შემთხვევითი
სიდიდის განაწილების პოვნა. აგებულია ალბათური მოდელები ერთ და ორ რეაგენტიანი
ქიმიური რეაქციების შემთხვევებში. ჩვენს მიერ შესწავლილ იქნა მრავალრეაგენტიანი (ორზე
მეტი) ქიმიური რეაქციის ალბათური მოდელის აგების ამოცანა. დამტკიცდა, რომ
მრავალრეაგენტიანი ქიმიური რეაქციის მოდელის აგება დაიყვანება მინიმალური
კონცენტრაციის მქონე რეაგენტის ყოფაქცევის მოდელის აგებაზე. მიღებულია ამ რეაგენტის
დროზე დამოკიდებული მათემატიკური ლოდინის და დისპერსიის ცხადი გამოსახულებები,
რომლებიც საშუალებას იძლევა დროის ნებისმიერ 0t მომენტში განვსაზღვროთ რეაქციის
სიჩქარე.
3. ამერიკული ოფციონების თეორიაში ჯაკას[1] ცნობილი შედეგი მდგომარეობს შემდეგში:
თუ უცნობი b(t) ფუნქცია ერთდროულად აკმაყოფილებს ვოლტერას არაწრფივ ინტეგრალურ
განტოლებათა სისტემას მასში შემავალი S პარამეტრის არათვლადი რაოდენობა
მნიშვნელობებისათვის, მაშინ b(t) წარმოადგენს ამერიკული ოფციონის ადრეული
აღსრულების საზღვრის ფუნქციას. სასრული ვარიაციის ფუნქციების გასწვრივ ლოკალური
დროის ცნებისა და ტანაკას ფორმულის განზოგადოებული ვარიანტით პესკირმა[2]
კლასიკურ ბლეკ-შოულსის მოდელში აჩვენა რომ თუ უცნობი ფუნქცია b(t) აკმაყოფილებს
ერთ კერძო არაწრფივ ინტეგრალურ განტოლებას, მაშინ ყველა დანარჩენი(არათვლადი
რაოდენობა) არაწრფივი ინტეგრალური განტოლებები ავტომატურად კმაყოფილდება!
ზოგად ერთგანზომილებიან დიფუზიურ მოდელში ჩვენ ვამტკიცებთ რომ ზემოაღნიშნული
იმპლიკაცია პირდაპირი შედეგია პარაბოლურ სობოლევის ფუნქციათა სივრცეში
ალექსანდროვის მაქსიმუმის პრინციპისა.

ლიტერატურა
[1] S.D.Jacka, Optimal Stopping  and the American Put, Math. Finance, 1, (1991), no 2, pp.1-14.
[2] G.Peskir, On the American Option Problem, Math. Finance, 15, (2005), no1, pp.169-181.
4. შესწავლილია თანხმობის ჰიპოთეზის შემოწმების პრობლემა მრავალი დამოუკიდებელი
შერჩევათა სერიის შემთხვევაში: საჭიროა შემოწმდეს ჰიპოთეზა იმის შესახებ, რომ მიღებული
შერჩევებს ერთი და იგივე ცნობილი განაწილების კანონი აქვთ. ამ ჰიპოთეზის
შესამოწმებლად აგებულია ახალი ინტეგრალური კრიტერიუმი და მოძებნილია მისი
ასიმპტოტური სიმძლავრე, გარკვეული ტიპის დაახლოებადი ალტერნატივებისათვის.
ნაჩვენებია აგრეთვე, რომ აგებული კრიტერიუმი ასიმპტოტურად მკაცრად
გადაუადგილებადია.
5. შესწავლილია ერთგვაროვნების ჰიპოთეზის შემოწმების პრობლემა მრავალი შერჩევათა
სერიის შემთხვევაში: საჭიროა შემოწმდეს ჰიპოთეზა იმის შესახებ, რომ დაკვირვებათა
განაწილების კანონი ერთი და იგივეა ყველა სერიისათვის. აგებულია ამ ჰიპოთეზის
შესამოწმებლად ახალი კრიტერიუმი, რომლის სტატისტიკის ზღვარითი განაწილება
ნორმალურია და ის თავისუფალია უცნობი თეორიული განაწილებისაგან.
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6. შესწავლილი იქნა ჩვენს მიერ აგებული (12) ერთგვაროვნების კრიტერიუმის სიმძლავრის
ასიმპტოტიკაპიტმანის ტიპის დაახლოებადი ალტერნატივებისათვის.
7. აგებულია ერთგვაროვნების ჰიპოთეზის შემოწმების კრიტერიუმი, რომლის შესაბამისი
სტატისტიკის ზღვარითი განაწილება თავისუფალია თეორიული განაწილებისაგან.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 ო.ფურთუხია
არგუმენტების სხვაობის
ვინერის ფუნქციონალის
ინტეგრალური წარმოდგენა

12-15თებერვალი, 2018,
თბილისი, მეექვსე ყოველწლი-
ური საფაკულტეტო სამეცნიერო
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში
http://conference.ens-2018.tsu.ge

2 ბ.მამფორია, ო.ფურთუხია

ბროუნის ფუნქციონალის
სტოქასტური ინტეგრალური
წარმოდგენის ერთი
მეთოდის შესახებ

18-20 აპრილი, 2018, თბილისი,
ილია ვეკუას სახელობის
გამოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტის სემინარის XXXII
საერთაშორისო გაფართოებული
სხდომები
http://www.viam.science.tsu.ge/enlar
ged/2018

3 ბ.მამფორია, ო.ფურთუხია
The Ito formula for the Ito
processes driven by the cylindrical
Wiener process in a Banach space

15-19 ივლისი, 2018, თბილისი,
პროფ. გვანჯი მანიას
დაბადებიდან 100 წლისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო
კონფერენცია ალბათობის
თეორიასა და მათემატიკურ
სტატისტიკაშიhttp://mania-100-
tbilisi-2018.tsu.ge

4 ბ.მამფორია, ო.ფურთუხია

The Ito formula for the Ito
processes driven by the cylin-
drical Wiener process in a
Banach space

15-19 ივლისი, 2018, თბილისი,
პროფ. გვანჯი მანიას
დაბადებიდან 100 წლისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო
კონფერენცია ალბათობის
თეორიასა და მათემატიკურ
სტატისტიკაშიhttp://mania-100-
tbilisi-2018.tsu.ge

5 Duduchava R., Purtukhia O. 100 Years of Alma Mater

3-8 სექტემბერი, 2018, ბათუმი-
თბილისი, საქართველოს
მათემატიკოსთა კავშირის მე-9
საერთაშორისო
კონფერენციაhttp://www.gmu.ge/Ba
tumi2018/ENG/index.html

6 ე.ნადარაია, ო.ფურთუხია პროფესორი გვანჯი მანია -
100

3-8 სექტემბერი, 2018, ბათუმი-
თბილისი, საქართველოს
მათემატიკოსთა კავშირის მე-9
საერთაშორისო
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კონფერენციაhttp://www.gmu.ge/Ba
tumi2018/ENG/index.html

7 ო.ფურთუხია
The martingale approach in the
problem of the stochastic integral
representation of functionals

3-8 სექტემბერი, 2018, ბათუმი-
თბილისი, საქართველოს
მათემატიკოსთა კავშირის მე-9
საერთაშორისო
კონფერენციაhttp://www.gmu.ge/Ba
tumi2018/ENG/index.html

8 Purtukhia O.
Constructive stochastic integral
representation of Wiener
functional

International Conference «Stochastic
Equations, Limit Theorems and
Statistics of Stochastic Processes»,
dedicated to the 100th anniversary of
I.I.Gikhman
September 17-22, 2018, Kyiv,
Ukraine
http://matan.kpi.ua/gikhman100conf

9 Tadumadze T., Purtukhia O. Mathematics at TSU

September 19-21, 2018, Tbilisi,
Georgia, The Third International
Conference "MODERN PROBLEMS
IN APPLIED MATHEMATICS"
Dedicated to the Centenary of
I.Javakhishvili Tbilisi State
University (TSU)
& 50th Anniversary of I.Vekua
Institute of Applied Mathematics
(VIAM)http://www.viam.science.tsu.
ge/mpam2018/

10 ო.ფურთუხია
კლარკ-ოკონეს ფორმულის
ერთი განზოგადების შესახებ

26, 27 სექტემბერი, 2018,
თბილისი, ქართულ ამერიკული
უნივერსიტეტი
თბილისის მეცნიერებებისა და
ინოვაციების 2018-წლის
ფესტივალი

11 Purtukhia O. Ivane Javakhishvili Tbilisi State
University

October 1-15, 2018, Batumi, Georgia,
Norwegian-Georgian-Moldavian-
Ukrainian Summer School on
Quantitative Risk Management

12 Purtukhia O.
Stochastic integral representation
of Wiener functionals

October 1-15, 2018, Batumi, Georgia,
Norwegian-Georgian-Moldavian-
Ukrainian Summer School on
Quantitative Risk Management

13
Shashiashvili M., Purtukhia O. Risk Factors and Loss

Distributions

October 1-15, 2018, Batumi, Georgia,
Norwegian-Georgian-Moldavian-
Ukrainian Summer School on
Quantitative Risk Management

14 Purtukhia O.
Wiener process and the stochastic
integral of Ito

October 1-15, 2018, Batumi, Georgia,
Norwegian-Georgian-Moldavian-
Ukrainian Summer School on
Quantitative Risk Management

15
დოჭვირი ბ., ხეჩინაშვილი ზ.,
ჯაოშვილი ვ.

ბიოქიმიური რეაქციის ერთი
ალბათური მოდელის შესახებ.

თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტ-
ყველო მეცნიერებათა ფაკულ-
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ტეტის, მათემატიკის დეპარ-
ტამენტის მეექვსე ყოველწლი-
ური კონფერენცია, 2018.

16
ბაბილუა პ., დოჭვირი ბ.,
ჯაოშვილი ვ.

მულტიმოლეკულური
ქიმიური რეაქციის
სიცოცხლის ხანგრძლივობის
სტატისტიკური შეფასება.

ილია ვეკუას სახელობის გა-
მოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტის გაფართოებუ-
ლი სხდომები. 18-20 აპრილი,
2018.

17
დოჭვირი ბ., ხეჩინაშვილი ზ.,
ჯაოშვილი ვ.

ოპტიმალური გაჩერების
ამოცანა არასრული
მონაცემებით.

პროფესორ გვანჯი მანიას 100
წლის იუბილესადმი მიძღვნი-
ლი საერთაშორისო კონფერენ-
ცია ალბათობის თეორიასა და
მატემატიკურ სტატისტიკაში.
ივლისი 16-18, თბილისი,
2018.

18
ბაბილუა პ., დოჭვირი ბ.,
ხეჩინაშვილი ზ.

ოპტიმალური გაჩერება
არასრული მონაცემებით
კალმან-ბიუსის სქემაში.

საქართველოს მათემატიკოს-
თა კავშირის IX ყოველწლი-
ური საერთაშორისო კონფე-
რენცია, ბათუმი, 3-7
სექტემბერი, 2018.

19 Malkhaz Shashiashvili

On the Integral Relationship
between the Early Exercise
Boundary and the Value
Function of the American Put
Option

International Conference on
Probability Theory and
Mathematical Statistics
Dedicated to 100thAnniversary
of Professor Gvanji Mania,
Abstracts, July 16-18, 2018,
Tbilisi, Georgia.

20
Malkhaz Shashiashvili

Value at Risk (VaR) and
Expected Shortfall.

Norwegian-Georgian-
Moldavian-Ukrainian
Summer School on
Quantitative Risk
Management, 1-15 October,
2018, Batumi, Georgia.

21 ზაზა ხეჩინაშვილი

საშუალო კვადრატული
აზრით ოპტიმალური
პროგნოზირება ფინანსურ
სქემებში დარღვევის
მომენტით.

ილია ვეკუას სახელობის გა-
მოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტის გაფართოებუ-
ლი სხდომები. 18-20 აპრილი,
2018.
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22
ელიზბარ ნადარაია,

პეტრე ბაბილუა

რეგრესიის ფუნქციის გულოვანი
შეფასების საშუალებით odd-
ratio-ს შეფასების შესახებ

თსუ, ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტის
მეექვსე სამეცნიერო
კონფერენცია, თბილისი 12-15
თებერვალი, 2018 წელი.

23
ელიზბარ ნადარაია,

პეტრე ბაბილუა

განაწილების სიმკვრივის
ვოლვერტონ-ვაგნერის შეფასების
შესახებ

თსუ, ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტის
მეექვსე სამეცნიერო
კონფერენცია, თბილისი 12-15
თებერვალი, 2018 წელი.

24
ელიზბარ ნადარაია,

პეტრე ბაბილუა

ბერნულის რეგრესიის
ფუნქციის არაპარამეტრული
შეფასების შესახებ

ილია ვეკუას სახელობის
გამოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტის (გმი) სემინარის
XXXII საერთაშორისო
გაფართოებული სხდომები 18-20
აპრილი, 2018

25
ელიზბარ ნადარაია,

პეტრე ბაბილუა
ერთგვაროვნების ერთი
კრიტერიუმის შესახებ

საქართველოს მათემატიკოსთა
კავშირის IX საერთაშორისო

კონფერენცია
ბათუმი-თბილისი

3-8 სექტემბერი

26
ელიზბარ ნადარაია,

პეტრე ბაბილუა

ვოლვერტონ-ვაგნერის ტიპის
შეფასებაზე დაფუძნებული
თანხმობის
ზოგიერთიკრიტერიუმი
განაწილების
სიმკვრივისათვის

საქართველოს მათემატიკოსთა
კავშირის IX საერთაშორისო

კონფერენცია
ბათუმი-თბილისი

3-8 სექტემბერი

27 Nadaraya E., Babilua P.
On some goodness-of-fit tests
based on Wolverton-Wagner type
estimates of distribution

International  Conference on
Probability Theory and
Mathematical Statistics Dedicated
to 100th Anniversary of Professor
Gvanji  Mania,  Abstracts, July
16-18, 2018, Tbilisi, Georgia.

28 Nadaraya E., Babilua P.

On Some Goodness-of-Fit Tests
Based on Wolverton-Wagner
Type Estimates of Distribution
Density

THE THIRD INTERNATIONAL
CONFERENCE „MODERN

PROBLEMS IN APPLIED
MATHEMATICS“ Dedicated to

the Centenary of I. Javakhishvili
Tbilisi State University and 50th
Anniversary of I.Vekua Institute
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of Applied Mathematics
September 19-21, 2018 I. Vekua
Institute of Applied Mathematics
of Iv. Javakhishvili Tbilisi State
University (TSU) University St. 2,
Tbilisi, Georgia

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

„Risk Factors and Loss Distributions“ ეხებოდა ფასიან ქაღალდთა პორტფელის ღირებულების განმსაზღვრელ
რისკ-ფაქტორთა ვექტორს და  ფიქსირებულ დროის პერიოდში პორტფელის  დანაკარგის ალბათურ
განაწილებას და მის მათემატიკურ ანალიზს. ამასთან რისკ ფაქტორთა როლში განიხილებოდა აქციათა
ლოგარითმული ფასები და ლოგარითმული სავალუტო გაცვლითი კურსები. მოხსენებაში  შესწავლილ იქნა
ე.წ. დანაკარგის ოპერატორი და მისი მეშვეობით ნაჩვენები იქნა თუ როგორ გამოითვლება პორტფელის
დანაკარგის უპირობო და პირობითი განაწილებები.
“Ivane Javakhishvili Tbilisi State University” ეხებოდა როგორც საკუთრივ თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტის დაარსების ისტორიას, ასევე მის შემდგომ განვლილ გზას და ადგილს საქართველოს და მსოფლიოს
სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სივრცეში, ასევე მიმოხილული იყო როგორც საქართველოში არსებული,
ისე საზღვარგარეთ მოქმედი ქართული სხვადასხვა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ცენტრების ისტორია.
„Stochastic integral representation of Wiener functionals“ ეხებოდა ვინერის პროცესის ფუნქციონალების იტოს
სტოქასტური ინტეგრალის სახით წარმოდგენის საკითხებს, რომელსაც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია
როგორც ზოგადად შემთხვევით პროცესთა თეორიაში და სტოქასტურ აღრიცხვაში, ისე გადამწყვეტ როლს
თამაშობს თანამედროვე სტოქასტურ ფინანსურ მათემატიკაში. მიმოხილული იყო როგორც ამ მიმართულე-
ბით არსებული შედეგები, ისე წარმოდგენილი იყო ახალი მიდგომები და ახალი შედეგები სტოქასტურად
არაგლუვი ფუნქციონალების ფართო კლასისათვის.
„Wiener process and the stochastic integral of Ito“ ეხებოდა უწყვეტტრაექტორიებიანი შემთხვევითი პროცესე-
ბის უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენლის -- ვინერის პროცესის განმარტებას, არსებობასა და თვისებებს.
გარდა ამისა, გადმოცემული იყო იტოს სტოქასტური ინტეგრალის კონსტრუქცია, ახსნილი იყო რა
განხსვავებებია ლებეგ-სტილიტიესისა და იტოს სტოქასტურ ინტეგრალს შორის, რითაც აიხსნება ახალი
წევრის (ე.წ. იტოს ეფექტის) გამოჩენა ცვლადის შეცვლის წესში.
„Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall“ ეხებოდა ფინანსური რისკების ორ ყველაზე გავრცელებულ
მახასიათებელს. მოცემული მნიშვნელოვნობის დონის შესაბამისი დანაკარგის ოდენობა განისაზღვრება
როგორც დანაკარგის ალბათური განაწილების მოცემული მნიშვნელოვნობის დონის სათანადო კვანტილი,
ხოლო მოსალოდნელი დეფიციტი განისაზღვრება როგორც დანაკარგის პირობითი მათემატიკური ლოდინი
იმ პირობაში რომ დანაკარგმა გადააჭარბა აღნიშნულ კვანტილს. განხილული იყო რისკის ამ ორი
მახასიათებლის მათემატიკური თვისებები.

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 Purtukhia O.
Constructive stochastic integral
representation of Wiener
functional

September 17-22, 2018, Kyiv,
Ukraine, International Conference
«Stochastic Equations, Limit
Theorems and Statistics of Stochastic
Processes», dedicated to the 100th
anniversary of I.I.Gikhman
http://matan.kpi.ua/gikhman100conf

2 Purtukhia O.
Stochastic integral representation
of the payoff functions of
European exotic type options

November 12-16, 2018, Chisinau,
Moldova, The 6th International
Scientific Conference "Mathematical
Modeling, Optimization and
Information Technologies (MMOTI-
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2018)"
http://usm.md/?p=20613&lang

3 Purtukhia O.
Conditional mathematical
expectation

November 12-16, 2018, Chisinau,
Moldova, Norwegian-Georgian-
Moldavian-Ukrainian School
http://fmi.usm.md/index.php/node/35
3

4 Purtukhia O. Elements of stochastic calculus

November 12-16, 2018, Chisinau,
Moldova, Norwegian-Georgian-
Moldavian-Ukrainian School
http://fmi.usm.md/index.php/node/35
3

5

Khechinashvili Z. Financial Models with Gaussian
Martingale, Forecasting and
Hedging.

Statistics Seminar of Department
of Mathematics and Statistics,
San Diego State University, USA,
February 9, 2018.

6

Nadaraya E., Babilua P. ABOUT ONE GOODNESS-OF-FIT
TEST

International Conference
«Stochastic Equations, Limit
Theorems and Statistics of
Stochastic Processes»
dedicated to the 100th
anniversary of I.I. Gikhman
September 17-22, 2018, Kyiv,
Ukraine

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
„Conditional mathematical expectation“ ეხებოდა ხდომილების ალბათობისა და შემთხვევითი სიდიდის
მათემატიკური ლოდინის ცნებების ისეთ მნიშვნელოვან განზოგადოებებს როგორიცაა პირობითი ალბათობა
და მათემატიკური ლოდინი დაყოფისა და სიგმა ალგებრების მიმართ, რაც , ერთის მხრივ,  საშუალებას
იძლევა პირობითი ალბათობა განმარტებული იქნას მაშინაც კი როცა პირობაში გვაქვს ნული ალბათობის
მქონე ხდომილება და მეორე მხრივ, წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს ე. წ. ნაწილობრივ
დაკვირვებად სქემებში საშუალო კვადრატული აზრით საუკეთესო შეფაზსებების ასაგებად.
„Elements of stochastic calculus“ ეხებოდა სტოქასტური აღრიცხვის ისეთი მნიშვნელოვანი ელემენტების
მიმოხილვას როგორიცაა ვინერის პროცესი, იტოს სტოქასტური ინტეგრალის კონსტრუქცია და თვისებები,
დიფუზიური პროცესი, სტოქასტური დიფერენციალის ცნება და იტოს ფორმულა, სტოქასტური დიფერენ-
ციალური განტოლეის ცნება, ძლიერი და სუსტი ამოხსნები.
„Financial Models with Gaussian Martingale, Forecasting and Hedging“ -- განხილულია ფინანსური ბაზრის
მოდელები დისკრეტულ დროში, რომლებშიც რისკიანი აქტივების ფასის ევოლუცია აღწერილია გაუსის
მარტინგალის საშუალებით. მიღებულია საშუალო კვადრატული აზრით ოპტიმალური პროგნოზის
გამოსახულებები, ასევე ევროპული ტიპის ოფციონებისთვის მაჰეჯირებელი სტრატეგიების ფორმულები.
“ABOUT ONE GOODNESS-OF-FIT TEST”- მოძებნილია ვოლვერტონ-ვაგნერის განაწილების სიმკვრივის
ინტეგრალური კვადრატული გადახრის ზღვარითი განაწილების კანონი, მის საფუძველზე აგებულია
თანხმობის კრიტერიუმი და მოძებნილია მისი ასიმპტოტური სიმძლავრე გარკვეული ტიპის დაახლოებადი
ალტერნატივებისათვის და შედარებულია ზოგიერთ ცნობილ კრიტერიუმთან.



21

სხვა აქტივობები:
1) კათედრის თანამშრომლებმა 2018 წელს მოიპოვეს სამწლიანი საერთაშორისო გრანტი: ნორვეგიის
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი (ნმტი, NTNU), ტრონდჰემი, ნორვეგია პროექტის CPEA-
LT-2016/10003 GRANT CPEA-LT-2016 / 10003 "გლობალური ეკონომიკური, ტექნოლოგიური და
გარემოსდაცვითი ცვლილებების მიხედვით კვლევის საფუძველზე განათლებისა და მომსახურების
სფეროში რისკების მართვის თანამედროვე კოლაბორაციული პროგრამა: გაფართოებული ვერსია",
გრანტი #1649.
პროექტის ძირითადი ამოცანებია:
- ნორვეგია-უკრაინა-ევრაზიის საგანმანათლებლო და კვლევითი თანამშრომლობის ორგანიზაცია
რაოდენობრივი რისკების მართვის სფეროში და მათთან დაკავშირებულ საკითხებში, მაგ. რისკისა და
გაურკვევლობის შემთხვევაში ოპტიმალური გადაწყვეტილების მხარდაჭერა;
- უკრაინის, მოლდოვის, საქართველოსა და ნორვეგიის უნივერსიტეტების მდგრადი კავშირის
შემუშავება, რომელიც შეძლებს როგორც სამაგისტრო ისე სადოქტორო დონეზე ერთობლივი
პროგრამებისა და კურსების შემუშავებას და გაშვებას რაოდენობრივი რისკების მართვის სფეროში.
პროექტის კოორდინატორი: ელიზბარ ნადარია;
პროექტის თანახელმძღვანელი: ომარ ფურთუხია;
პროექტის მონაწილეები: მალხაზ შაშიაშვილი, პეტრე ბაბილუა.
2) გრძელდებოდა 2017 წელს მოპოვებული საერთაშორისო გრანტი (2017-2021) -- დოქტორანტურის
ერთობლივი, სტრუქტურირებული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებისათვის სსიპ - შოთა
რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის ფოლკსვაგენის ფონდის
ერთობლივი საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტი # 93581 – „საერთაშორისო სადოქტორო
პროგრამა მათემატიკაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“. პროგრამის თემატიკა მოიცავს:
ალგებრულ ტოპოლოგიას, ფურიეს ანალიზს, რიცხვით ანალიზს, კერძოწარმოებულიან დიფერენ-
ციალურ განტოლებებს, სტოქასტურ ანალიზსა და ფინანსურ მათემატიკას. პროგრამის ძირითადი
პერსონალის შემადგენლობაში არიან მალხაზ შაშიაშვილი და ომარ ფურთუხია
(http://mathphd.tsu.ge/pages/programperson.html).
3) თსუ დოქტორანტ ალექსანდრე სბორშჩიკოვის სადისერტაციო ნაშრომის თანახელმძღვანელი:
ელიზბარ ნადარაია, რეცენზენტი: პეტრე ბაბილუა.
4) სადისერტაციო კომისია -- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მათემატიკის
დეპარტამენტის სადისერტაციო მუდმივმოქმედი დარგობრივი კომისიის მიერ დასაცავად შექმნილი
სადისერტაციო კომისიის თავმჯდომარე: ომარ ფურთუხია, თავმჯდომარის მოადგილე: მალხაზ
შაშიაშვილი, წევრი: ბესარიონ დოჭვირი (დაცვა: 21 დეკემბერი).
5) დისერტაციის რეცენზია -- ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის დოქტორანტის
ირაკლი ჭელიძის ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად
წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის „საკრედიტო რისკის შეფასების თანამედროვე მეთოდები“
რეცენზენტი : ომარ ფურთუხია (დაცვა: 15 დეკემბერი, გაუ).
6) სტატიის რეცენზია -- ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის შრომებში ზურაბ ზერაკიძის და მ.
მუმლაძის სტატიის რეცენზენტი: ომარ ფურთუხია.
7) სტატიის რეცენზია -- ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის
XXXII საერთაშორისო გაფართოებული სხდომების შრომებში ბექნუ ფარჯიანის და ზურაბ ქვათაძის
სტატიის რეცენზენტი: ომარ ფურთუხია.
8) პროფ. გვანჯი მანიას დაბადებიდან 100 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფრენეციის
(თბილისი, 15-19 ივლისი) მრჩეველთა საბჭოს წევრი: ელიზბარ ნადარაია, საორგანიზაციო კომიტეტის
თავმჯდომარე: ომარ ფურთუხია, თავმჯდომარის მოადგილე: მალხაზ შაშიაშვილი.
9) ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXXII საერთაშორისო
გაფართოებული სხდომების (18-20 აპრილი, 2018, თბილისი) ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური
სტატისტიკის სექციის ხელმძღვანელები: ელიზბარ ნადარაია და ომარ ფურთუხია.
10) საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მე-9 საერთაშორისო კონფერენციის (3-8 სექტემბერი, 2018,
ბათუმი-თბილისი) საორგანიზაციო და სამეცნიერო კომიტეტების წევრი და სექციის (ალბათობის
თეორია და სტატისტიკა, ფინანსური მათემატიკა) ხელმძღვანელი: ომარ ფურთუხია.
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11) მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები“,
მიძღვნილი თსუ დაარსების 100 და გმი დაარსების 50 წლისადმი (19-21 სექტემბერი, თბილისი),
საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის წევრი: ელიზბარ ნადარაია, ომარ ფურთუხია
12) ნორვეგიულ-ქართულ-მოლდოვურ-უკრაინული საზაფხულო სკოლის (1-15 ოქტომბერი, ბათუმი)
საერთაშორისო პროგრამული კომიტეტის წევრი: ელიზბარ ნადარაია, საორგანიზაციო კომიტეტის
წევრი: ომარ ფურთუხია
13) მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია: „მათემატიკური მოდელირება, ოპტიმიზაცია და ინფორმაციული
ტექნოლოგიები (MMOTI-2018)“ და ნორვეგიულ-ქართულ-მოლდოვურ-უკრაინული ზამთრის სკოლის
(12-16 ნოემბერი, კიშინიოვი) პროგრამული კომიტეტის წევრი: ომარ ფურთუხია
14) მივლინება (ო. ფურთუხია): ბათუმი, 3-8 სექტემბერი, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მე-9
საერთაშორისო კონფერენცია.
15) მივლინება (ო. ფურთუხია): კიევი, 16-23 სექტემბერი, აკად. ილია გიხმანის დაბადებიდან 100
წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია: „სტოქასტური განტოლებები, ზღვარითი
თეორემები და შემთხვევითი პროცესების სტატისტიკა“.
16) მივლინება (ო. ფურთუხია, მ. შაშიაშვილი): ბათუმი, 1-15 ოქტომბერი, CPEA-LT-2016/10003
პროექტის (გლობალური ეკონომიკური, ტექნოლოგიური და გარემოსდაცვითი ცვლილებების
მიხედვით კვლევის საფუძველზე განათლებისა და მომსახურების სფეროში რისკების მართვის
თანამედროვე კოლაბორაციული პროგრამა: გაფართოებული ვერსია) ფარგლებში რაოდენობრივი
რისკების მართვის საზაფხულო სკოლა ბათუმში.
17) მივლინება (ო. ფურთუხია): კიშინიოვი, 11- 18 ნოემბერი, მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია:
„მათემატიკური მოდელირება, ოპტიმიზაცია და ინფორმაციული ტექნოლოგიები (MMOTI-2018)“ და
ნორვეგიულ-ქართულ-მოლდოვურ-უკრაინული ზამთრის სკოლა.
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
ზუსტ დასაბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
მათემატიკის დეპარტამენტი, ალგებრა-გეომეტრიის კათედრა

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა
ხელმძღვანელის მითითებით

მალხაზ ბაკურაძე, პროფესორი (ხელმძღვანელი),
მიხეილ ამაღლობელი, ასოცირებულიპროფესორი,
ვახტანგ ლომაძე, ასოცირებული პროფესორი,
ქეთევან შავგულიძე, ასოცირებული პროფესორი,
ბაჩუკი მესაბლიშვილი, ასოცირებული პროფესორი,
რუსლან სურმანიძე, ასისტენტ პროფესორი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
N/A

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის გრანტი N   217 614,
კობორდისმებთან, K-
თეორისთან და მარყუჯების
სივრცის ჰომოლოგიებთან

2017-2020

მ.ბაკურაძე (ხელმძღვანელი),
ს. სანებლიძე (კოორდინატორი),

ი.პაჭკორია (ძირითადი
პერსონალი),

ნათია გაჩეჩილაძე(დამხმარე
პერსონალი)
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დაკავშირებული
ჰომოტოპიური ინვარიანტები

გეომეტრია და ტოპოლოგია
ანოტაცია (ქართულენაზე)

მ. ბაკურაძის მიერ გამოთვლილია ციკლური 2- ჯგუფების ნამრავლით C_2 ჯგუფის
გაფართოებების მორავას თეორია. ი.პაჭკორიამ დაამტკიცა რომ გარკვეული ფუნქტორები
წამოებულ კატრეგორიაში არიან მონოუდურები. ნაჩვენებია რომ ვიტის ვექტორები
ფუნქტორიალურია გარკვეული პოლინომიალური ასახვების მიმართ. ეს გარემოება გამოიყენება
გამოთვლებში ტოპოლოგიაში სანებლოძემ ააგო მინიმალური კომბინატორული მოდელი გზთა
ფიბრაციისათვის, რომლის ბაზა ნებისმიერი წრფივად ბმული პოლიედრია და მოცემულია მისი
ალგებრული გამოყენება კობარ-კონსტრუქციის ასაგებად. ასევე მოცემულია კლასიკური
დამფარავი ასახვის აგების ახალი მეთოდი უჯრედოვან X სივრცეზე: კერძოდ,

1. X არ არის აუცილებლად ორ განზომილებიანი;
2. არ არის გამოყენებული მაქსიმალური ხის არსებობა X-ში;
3. წიბო, ორი ორიენტაციის გამო, არ არის დუბლირებული X-ში, მაგრამ ეს ფენომენი

გათვალისწინებულია ΩX-ის კუბურ მოდელიში.

3. უცხოური გრანტებით და ფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების
მითითებით,პროექტის

საიდენტიფიკაციო კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,
ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 CNRS PICS 7736 2017-2020
მ. ბაკურაძე, ხელმძღვანელი,
რ. სურმანიძე, პერსონალი,
ნ. გაჩეჩილაძე, პერსონალი,

ანოტაცია (ქართულენაზე)
გამოთვლილია ფორმალური ჯგუფების კარგი კლასი, რომელიც იძლევა ეილერის ფორმალური

ჯგუფის განზოდაგებას.

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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ბით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა
1 2 3 4

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2018 წლის
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსათა
ური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახე
ლწოდება,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1 ქეთევან შავგულიძე რიცხვთა თეორია და
კრიპტოლოგია

თბილისი 190

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
ამ წიგნში წარმოდგენილია ლექციათა კურსი, რომელიც იკითხება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის
მათემატიკის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. წიგნის პირველ ხუთ თავში (1-5) გადმოცემულია
ელემენტარულ რიცხვთა თეორიის საკითხები, ხოლო ბოლო სამ თავში (6-8) განხილულია კრიპტოლოგიის
ძირითადი ამოცანები და მათი გადაწყვეტის გზები. წიგნი განკუთვნილია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტის მათემატიკის, ფიზიკის და ინფორმატიკის სპეციალობის სტუდენტებისათვის,
ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას რიცხვთა თეორიისა და კრიპტოლოგიის დამოუკიდებლად
შესწავლისათვის.

4.3. კრებულები

მ. ბაკურაძე. რ.
სურმანიძე

ამოცანათა კრებული
გეომეტრიაში,

ISBN 978-9941-13-743-9

ივანე
სილივשიხავაჯსახელობ

ის თბილისის
სახელმწიფო

უნივერსიტეტი,

116
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ამოცანათა კრებული გეომეტრიაში განკუთვნილია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების
შემსწავლელი სტუდენტებისათვის. კრებულით წლების განმავლობაში სარგებლობენ ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ფაკულტეტის მათემატიკის, ინფორმატიკის, ფიზიკისა და სხვა სპეციალობის სტუდენტები.

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათა-ური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრ
აოდენობა

1 Mikheil
Amaglobeli

The R-Commutant
and Abelian Varieties
of Exponential MR-
Groups

Reports of Enlarged
Sessions of the

Seminar of I. Vekua
Institute of Applied

Mathematics Vol. 32,
2018

I. Vekua Institute of
Appllied
Mathematics 4

ანოტაცია (ქართულენაზე)

სტატია ეძღვნება ხარისხოვან MR-ჯგუფთა მრავალსახეობათა თეორიის ზოგიერთ
საკითხს და მათ გამოყენებებს

2
KetevanShavguli
dze

On the number of
representations of

integers by the
quadratic forms of

eight variables

Reports of Enlarged
Sessions of the

Seminar of I. Vekua
Institute of Applied

Mathematics Vol. 32,
2018

I.Vekua Institute of
Appllied
Mathematics

4

ანოტაცია (ქართულენაზე)

ნაშრომში განხილულია კვადრატული ფორმის მიმართ სფერულიპოლინომთა და
განზოგადებული თეტა-მწკრივთა სივრცეები. აგებულია ამ სივრცეთა ბაზისები
ზოგიერთი კვადრატული ფორმის მიმართ და მიღებულია ფორმულები ნატურალური
რიცხვის წარმოდგენათა რაოდენობისათვის რვაცვლადიანი კვადრატული ფორმებით.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიისსათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური, დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემი
სადგილი

,
გამომცემ

ლობა

გვერდები
სრაოდენ

ობა

1 Амаглобели
М. Г.

Функтортензорногопополнения в
категорияхстепенных MR-групп

Алгебра и логика, 57,
№ 2, стр.137-149

13

ანოტაცია
სტატიაში გადმოცემულია ხარისხოვან MR-ჯგუფთა თეორიის ძირითადი ცნებები,

შემოტანილია ხარისხოვან MR-ჯგუფთა კატეგორიაში საკვანძო კონსტრუქციის -
ტენზორული გასრულების - აგების კონკრეტული ხერხი და მისი ზოგიერთი გამოყენება.

2
Амаглобели

М. Г.
Исследования постереннымMR-

группам

Вестник Омского
университета, № 4,

стр. 9-14

omsu.ru

5

ანოტაცია
სტატია ეძღვნება ნაწილობრივ ხარისხოვან MR-ჯგუფების შესწავლას, რომლებიც
იზომორფულად იდგმება თავის ტენზორულ გასრულებაში R რგოლის მიმართ. როგორც
შედეგი მიღებულია თავისუფალი MR-ჯგუფების და თავისუფალი MR-ნამრავლების აღწერა
ჯგუფთა კონსტრუქციების ენაზე.

3 V. Lomadze KW Models for (Multivariate) Linear
Differential Systems

doi.org/10.1137/16M1101507

SIAM J. Control Optim.
56 (2018) Philadelph

ia,
Society for
Industrial

and
Applied

Mathemati
cs

456-472

ანოტაცია
შემოტანილია კლასი მოდელებისა, რომლებსაც ვუწოდებთ კრონეკერ-ვეიეშტრასის მოდელებს, და
ამ მოდელების კონტექსტში შესწავლილია წრფივი დიფერენციალური სისტემების რეალიზაციის
ამოცანა. ნაჩვენებია, რომ არსებობს კანონიკური ურთიერთ-ცალსახა კავშირი წრფივ
დიფერენციალურ სისტემებსა და კრონეკერ-ვეიეშტრასის მოდელების იზომორფიზმის კლასებს
შორის.

4 V. Lomadze An easy  approach to distributions and
operational calculus,

DOI: 10.4171/ZAA/1607

Journal of analysis and
its applications

37 (2018)

Leipzig,
Europian

Mathemati
cal Society
Publishing

House

151-158

ანოტაცია
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მიკუსინსკის სივრცე განსაზღვრულია, როგორც კლასიკური უწყვეტი ფუნქციების სივრცის
უმცირესიგაფართოება, სადაც ინტეგრების ოპერატორი ბიექციურია. (იგი შეიძლება
განვიხილოთ, როგორც მიკუსინსკის მიერ აგებული ოპერატორების ველის ძალიან მცირე
ნაწილი.) ნაჩვენებია, რომ შვარცის განაწილებათა სივრცე შეიძლება განისაზღვროს, როგორც
მიკუსინსკის სივრცის ფაქტორ-სივრცე. ნაჩვენებია აგრეთვე, რომ მიკუსინსკის ფუნქციები
ქმნიან მარტივ და ძალიან ბუნებრივ ბაზისს ჰევისაიდის ოპერაციული აღრიცხვის
განვითარებისთვის.

5

K.
Shavgulidze

On the space of generalized theta-
series for certain quadratic forms in

any number of variables
https://www.degruyter.com/view/j/ms

Mathematica Slovaca
69 no 1, 2019

(in print)
2019 12

ანოტაცია
განხილულია ზოგადი ცვლადიანი დიაგონალური და არადიაგონალური კვადრატული

ფორმები. აგებულია ამ კვადრატულ ფორმებისათვის სხვადასხვა რიგის სფერული პოლინომები და
შესაბამისი განზოგადებული თეტა-მწკრივები. დადგენილია ამ სივრცეთა განზომილებები და
ზოგიერთ შემთხვევაშიაგბულია ბაზისები.

6 ბაჩუკი
მესაბლიშვი

ლი

https://doi.org/10.1142/S021949881850
0925

Journal of Algebra and
Its Applications,
17(5),1850092_(1-
6)(2018)

Singapore
,

World
Scientific

6

ანოტაცია (ქართულენაზე)
დამტკიცებულია, რომ კომუტაციური ბანახის ალგებრების ჰომორფიზმი ნორმით≤ 1 არის ეფექტური დაწევის მორფიზმი ბანახის მოდულებისათვის მაშინ და მხოლოდ

მაშინ, როდესაც ის არის სუსტი რეტრაქტი.

7 ხოსე გომეზ-
ტორეკილასი
(Jose Gomez-
Torrecillas),

ბაჩუკი
მესაბლიშვი

ლი

https://www.ams.org/cgi-
bin/mstrack/accepted_papers/tran

Translations of the
American
Mathematical Society
(მიღებულია
გამოსაქვეყნებლად)

USA,
American
Mathema

tical
Society

34

ანოტაცია
ნაჩვენებია, რომ კლასიკური შედეგი, რომელიც ამტკიცებს, რომ კომუტაციური

რგოლების მკაცრად ბრტყელ გაფართოებასთან ასოცირებული ფარდობითი პიკარისა და
ამიცურის კოჰომოლოგიის პირველი ჯგუფები იზომორფულია, სრულდება ზოგად
მონოიდალურ კატეგორიებში.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
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1 K. Shavgulidze On the number of
representations of integers by
the quadratic forms of eight

variables

http://gmu.ge/Batumi2018/ENG/i
ndex.html

3-7 September, 2018,IX
International Conference of the
Georgian Mathematical
Union,Batumi

2 ქეთევან შავგულიძე
რვაცვლადიანი კვადრატული

ფორმებით ნატურალური
რიცხვის წარმოდგენათა

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

enlarged/2018/program_geo

18-20 აპრილი, 2018, ი.ვეკუას
სახელობის გამოყენებითი
მათემატიკის ინსტიტუტის
სემინარის XXXII
საერთაშორისო
გაფართოებულის ხდომები

3

ქეთევან შავგულიძე
ზოგიერთი დადებითად

განსაზღვრული კვადრატული
ფორმისათვის

განზოგადებულ თეტა-
მწკრივთასივრცისშესახებ

http://conference.ens-
2018.tsu.ge/page/program/5

12-15თებერვალი, 2018,
მეექვსე ყოველწლიური
საფაკულტეტო
სამეცნიეროკონფერენცია
ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში, თსუ,
თბილისი

4. მიხეილ ამაღლობელი
ხარისხოვან MR-ჯგუფთა

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

enlarged/2018/program_geo

18-20 აპრილი, 2018, ი.ვეკუას
სახელობის გამოყენებითი
მათემატიკის ინსტიტუტის
სემინარის XXXII
საერთაშორისო
გაფართოებული სხდომებ

5 მიხეილ ამაღლობელი
ტენზორული გასრულების

ფუნქტორი MR-ჯგუფთა
კატეგორიებში

http://conference.ens-
2018.tsu.ge/page/program/5

12-15თებერვალი, 2018,
მეექვსე ყოველწლიური
საფაკულტეტო
სამეცნიეროკონფერენცია
ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში, თსუ,
თბილისი
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6 Mikheil Amaglobeli

Construction of Tenzor
Completion in Classes
Exponential MR-groups

Scientific Conference of
Mathematical Department
Topology, Algebra, Analysis and
Applications, 12-16 february,
Batumi, 2018.

7 M. Bakuradze On some addition formulas
related to elliptic integrals

თებერვალი 12-17, 2018,
ბათუმი
https://www.bsu.edu.ge/sub-
12/page/9561/index.html

8 Ruslan Surmanidze On expansion into direct sum of
tensor square if some isotropic

representations.

კონფერენცია: ტოპოლოგია,
ალგებრა, ანალიზი და

გამოყემებები.

2018 წლის 12-16 თებერვალი.
ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

9
ვ. ლომაძე

ვინერ-ჰოპფის ფაქტორიზაცია
ნებისმიერი „კონტურის“

მიმართ

მეექვსე ყოველწლიური
სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ

და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში, 12—15

თებერვალი, 2018

ანოტაცია

რაციონალური მატრიცების ვინერ-ჰოპფის ფაქტორიზაციის თეორემა მტკიცდება
ალგებრული მეთოდით ნებისმიერი კონტურის მიმართ

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი

1
Амаглобели М. Г. ИсследованияпостереннымMR-

группам

Расширенное
заседаниеОмского
алгебраического семинара,
посвященного80-летию В. Н.
Ремесленникова, 26-27
сентября, 2018

2 V. Lomadze Computing state space repre-
sentations of linear dynamical
systems in several variables

12 Jun 2018 - 15 Jun 2018 • Capitolo
- Monopoli (BA), Italy
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

3 M. Bakuradze All etensions of C_2 by C_2^n X
c_2^n are good

http://www.mathnet.ru/php/con
ference.phtml?confid=1289&opti

on_lang=eng

24-30 მაისი, მოსკოვი,
სტეკლოვის მატემატიკის

ინსტიტუტი

4 M. Bakuradze On etensions of C_2 by C_2^n X
c_2^n

https://indico.math.cnrs.fr/event/
3585/registrations/participants

23-26 ოქტომბერი,
მონტპელიე, საფრანგეთი,
შეხვედრა -2018 ალგებრულ
ტოპოლოგიაში
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ანგარიშის ფორმა № 2
2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება: ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება: ზუსტ და საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მათემატიკის დეპარტამენტი , დიფერენციალური განტო-
ლებების კათედრა
სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით: თამაზ თადუმაძე ( კათედრის გამგე ), გრიგორ გიორგაძე, ილია თავხელიძე,
რომან კოპლატაძე, ოთარ ჯოხაძე
1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
1.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
2.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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1

რიმან-ჰილბერტის ამოცანები
რიმანის ზედაპირებზე და

ჰოლომორფული ფიბრაციის
ინვარიანტები .

მათემატიკა,დიფერენცია-
ლური განტოლებები.

FR 17-96

20.12.2017-20.12.2000

გ.გიორგაძე(ხელმძრვანელი)
გ.გულაღაშვილი (მენეჯერი)

გ.მაქაცარია (შემსრულებელი)
ნ.მანჯავიძე(შემსრულებელი)
გ.მაქაცარია(შემსრულებელი)

ვ.ჯიქია (შემსრულებელი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

დამტკიცებულია ურთიერთცალსახა თანადობა მონოდრომიის მონაცემებსა და ფუქსის ტიპის
დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებს შორის. ნაჩვენებია, რომ ორ და სამ განზომილებიანი
ჰოლომორფული ვექტორული ფიბრაციებისათვის შესაძლებელია გახლეჩვის ტიპის გამოთვლა
განტოლებათა სისტემის გლობალური ინვარიანტების საშუალებით

2.2.

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

დამრეცი და არადამრეცი გა-
რსების წრფივი და არაწრფივი
თეორიის ზოგიერთი ამოცანა.
მათემატიკა,5-109 უწყვეტ
გარემოთა მექანიკა. FR / 358 / 5
– 109 / 14

05.05.2015-05.05.2018

თ. მეუნარგია (პროექტის ხე-
ლმძღვანელი). შემსრულებლ-
ები: ი. თავხელიძე , გ. ახალა-
ია, ბ. გულუა, გ. კაპანაძე, რ.
ჯანჯღავა, მ. ნარმანია

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

შესწავლილია გლუვი ზედაპირისა და სხვადასხვა საბაზისო წირის მქონე ტოროიდალური ფორმის
გარსული ტიპის სხეულების ფართო კლასი. ამ სხეულების შუა ზედაპირებისათვის გამოთვლილია
I და II კვადრატული ფორმები, მთავარი (გაუსის) და ნორმალური სიმრუდეები (ი. თავხელიძე)

2.3

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელებამეცნიერების
დარგისა დასამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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1

შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის გრანტი:
დრეკადობის ბრტყელი
თეორიის ზოგიერთი წრფივი
და არაწრფივი საკონტაქტო
ამოცანა.
მათემატიკა, მექანიკა. #FR
/86/5 – 109/14 ,

05.05.2015-05.05.2018

პროექტის ხელმძღვანელი: ნ.
შავლაყაძე
პროექტის შემსრულებლები:
ნ. შავლაყაძე, ს.
ხარიბეგაშვილი, ო. ჯოხაძე

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

შესწავლილია დრეკადობის თეორიის ზოგიერთი წრფივი და არაწრფივი ამოცანა, როდესაც
საკონტაქტო პირობა წებოს თხელი ფენის არსებობას ითვალისწინებს. უძრავი წერტილის
პრინციპებისა და ენერგეტიკული უტოლობების გამოყენებით დამტკიცებულია ამოცანის
ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. ასიმპტოტური ანალიზის, მცირე
პარამეტრის, ინტეგრალური გარდაქმნებისა და ფაქტორიზაციის მეთოდების გამოყენებით
დადგენილია ძაბვების კონცენტრაცია სინგულარულ წერტილებში, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევებში
მიღებულია ამოცანის ეფექტური (ცხადი) ამოხსნები.

გამოკვლეულია ტალღის არაწრფივი განტოლებისათვის დასმული არაწრფივი საწყის-სასაზღვრო
ამოცანის ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის საკითხები, დადგენილია ფეთქებადი
ამონახსნის არსებობის კრიტერიუმები

უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერების დარგისადა

სამეცნიერო
მიმართულებისმითითებით,პრო
ექტის საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,
ქვეყანა

1 2 3 4
დასრულებულიკვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული დაპრაქტიკული შედეგების

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახე
ლწოდება,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათა-ური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება
და

ნომერი/ტომ
ი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობ

ა

.
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ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიისსათა-ური,

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება და

ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერ
დები
სრაო
დენო

ბა
1 Ilia Tavkhelidze

Johan Gielis

The process of cutting
GMLmn M-bodies with
dm –knives. ISSN
1512-0066

Reports of Enlarged
Sessions of the Seminar of
I. Vekua Institute of
Applied Mathematics 32,
2018

თბილისი თსუ
4

2.
T. Tadumadze,
A. Nachaoui, F.
Aboud

On one inverse
problem for the linear
controlled neutral
differential equation.

Abstracts of the
International  Workshop
on the Qualitative Theory
of  Differential Equations ,
December  01-03 ,  2018 ,
Tbilisi , Georgia

ელექტრონული
ვერსია( www. rmi.
ge/eng/ QUALITDE-
2018/workshop_
2018. htm)

4

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
1. შესწავლილია განზოგადებული მებიუს ლისტინგის სხეულის „D-დანით“ გაჭრის შედეგები.

2. მოყვანილია წერტილში გადასვლის შებრუნებული ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნის
ალგორითმი

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსათა
ური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები
სახელმძღვანელოსსახე

ლწოდება,
გამოცემისადგილი,

გამომცემლობა
გვერდებისრაოდენობა
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საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება

და ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერ
დების
რაოდ
ენობა

1 S. Pinelas and I.
Tavkhelidze

Analytic representation of
generalized Möbius-listing’s
bodies and classification of
links appearing after their
cut

Differential and
Difference Equations
with Applications
/Springer Proceedings in
Mathematics Statistics
230,
https://www.springer.co
m/gp/book/97833197564
62

Springer
International
Publishing AG

18

2 *R.  Koplatadze and N.
Khachidze

Oscillation criteria for
difference equations with
several retarded arguments.
ISSN 1562-3076

Нелiнiйнi коливання
(Nonlinear Oscillation)

21 (4 ) (2018),

Kiev, Інститут
математики НАН
України (Springer)

9

3 R. Koplatadze and N.
Khachidze

Nonlinear difference
equation with Properties A
and B. ISSN: 0793-1786

Functional Differential
Equation. 24 (1-2) (2018) Israel, Ariel

University

5

4 T. Tadumadze Variation  formulas of
solution for a class of
controlled differential
equation with delay  in the
phase coordinates and
controls. ISSN: 2519-4445

Advanced Mathematical
Models & Applications,
3(1) (2018)

Jomard Publishing

9
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5

T. Tadumadze Sensitivity analysis of delay
differential equations and
optimization problems. ISBN
978 -9952-37-093-5

Proceedings of the 6th

International Conference
on Control and
Optimization with
Industrial Applications ,
Volume I, 11-13 July,
2018, Baku, Azerbaijan

Baku State
University

3

6 *G.Giorgadze

G. Khimshiashvili

On Equilibrium Concyclic
Configurations. ISSN:
1064-5624

Doklady Mathematics,
98(1)(2018)

Springer 6

7 *O. Jokhadze, S.

Kharibegashvili, N.
Shavlakadze

Approximate and exact
solution of a singular integro-
differential equation related
to contact problem of
elasticity theory, ISSN 0032
8235

Prikl. Mat. i  Mech. 82,
No. 1, (2018), 114-124.
Eng. Transl.: J. Appl.
Math. Mech. 82 (1) (2018)

Moscow, Russia,
Nauka

11

8 *O. Jokhadze, S.

Kharibegashvili, N.
Shavlakadze

On the solvability of a mixed
problem  with a nonlinear
boundary condition for a
one-dimensional semilinear
wave equation,
DOI: 10.3103/S10683623180
50011

Journal of  Contemporary
Mathematical Analysis. 53,
(5) (2018) , 247-259.

Yerevan,

Armenian

Academy of

Sciences

13

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

1. შესწავლილია განზოგადოებულ მებიუს–ლისტინგ ის სხეული, რომლის რადიალური კვეთი
ექვსკუთხედი. დადგენილია და დათვლილია მისი „გაჭრის“ ყველა შესაძლო ვარიანტი.
2. პირველი რიგის სხვაობიანი განტოლებისთვის მრავალი დაგვიანებით. მიღებულია საკმარისი
პირობები იმისა, რომ მოცემულ განტოლებას უსასრულო შუალედში არ ჰქონდეს დადებითი
ამონახსნი. მიღებული შედეგები გარკვეული აზრით წარმოადგენს ლადასის, ფილოსის და სპიქასის
ცნობილი ოპტიმალური შედეგების განზოგადებას.
3. მაღალი რიგის ახალი კლასის არაწრფივი სხვაობიანი (ემდენ-ფაულერის სახის) განტოლებისთვის
მიღებულია საკმარისი პირობები იმისა, რომ განტოლებას ჰქონდეს A ან B თვისება.
4. არაწრფივი სამართი ფუნქციონალურ-დიფერენციალური განტოლებისთვის დამტკიცებულია
ამონახსნის ვარიაციის ფორმულა, რომელშიც გამოვლენილია ფაზურ კოორდინატებში და
მართვებში შემავალი დაგვიანების შეშფოთების და უწყვეტი საწყისი პირობის ეფექტები.
5. დამტკიცებულია ამონახსნის ვარიაციის ფორმულა, რომელშიც გამოვლენილია ფაზურ
კოორდინატებში და მართვებში შემავალი დაგვიანებების შეშფოთების ეფექტები.
6. გამოთვლილი იქნა ელექტროსტატიკის შებრუნებული ამოცანის იდეოლოგიით სამ კონცენტრულ
წრეწირზე მდებარე წერტილოვანი მუხტების წონასწორული მდგომარეობები და მიღებული იქნა
ფუქსის ტიპის განტოლება სიბრტყეზე, რომელსაც აქვს პოლინომიალური ამონახსნი და რომლის
ნულებიც წონასწორობის წერტილებს ემთხვევიან.
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7. განხილულია ერთგვაროვანი ფირფიტის მექანიკური ველის განსაზღვრის ამოცანა სასრული
არაერთგვაროვანი ჩართვით. ფირფიტასა და ჩართვას შორის კონტაქტი ხორციელდება წებოს თხელი
ფენით. ამოცანა ექვივალენტურად მიყვანილია პრანდტლის ტიპის სინგულარულ-ინტეგრალურ
განტოლებაზე, ჩატარებულია ასიმპტოტური ანალიზი. ორთოგონალურ პოლინომთა მეთოდის
გამოყენებით ამოცანა ექვივალენტურად მიყვანილია უსასრულო წრფივ ალგებრულ განტოლებათა
სისტემაზე, გამოკვლეულია ეს უკანასკნელი რეგულარობაზე.
8. გამოკვლეულია ტალღის არაწრფივი განტოლებისათვის დასმული არაწრფივი საწყის-სასაზღვრო
ამოცანის ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის საკითხები, დადგენილია ფეთქებადი
ამონახსნის არსებობის კრიტერიუმები

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა
6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 ი. თავხელიძე და ი. ჰილისი m-დანა” და n

mGML

სხეულების დაჭრის პროცესი

თსუ ი. ვეკუას სახ. გმი
სემინარის XXXII საერთა-
შორისო გაფართოებული
სხდომები, 17–20 აპრილი,
2018, თსუ გმი

2
ი. თავხელიძე და ს. პინელასი

განზოგადებული მებიუს
ლისტინგის სხეული რეგუ-
ლარული ექვსკუთხედის რა-
დიალური კვეთით: ანალი-
ზური წარმოდგენა და „გა-
ჭრები“

მე–6 ყოველწლიური
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში, 12 -15
თებერვალი,  2018, თსუ

3 ი. თავხელიძე „მობიუს ლისტინგის
სხეულები: გამოცანები და
კანონზომიერებები“

23. IX- 1. X,  2018 ,მეცნიერების
ფესტივალი - თსუ

4 რ. კოპლატაძე პირველი რიგის სხვაობიანი
განტოლების ამონახსნების
ასიმპტოტური ყოფაქცევის
შესახებ

თსუ გმი სემინარის XXXII
საერთაშორისო გაფართოებუ-
ლი სხდომები, 17-20 აპრილი,
2018 , თსუ გმი

5 რ. კოპლატაძე
თითქმის წრფივი და არსები-
თად არაწრფივი ფუნქციონა-
ლურ დიფერენციალური გან-
ტოლებები

თსუ გმი სამეცნიერო
სემინარი, 6 ივნისი, 2018 ,
თსუ გმი
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6

რ. კოპლატაძე
მეორე რიგის თითქმის წრფი-
ვი სხვაობიანი განტოლებები

მე-6 საფაკულტეტო კონფერე-
ნცია ზუსტ და საბუნებისმე-
ტყველო მეცნიერებებში, 12-
15 თებერვალი, 2018, თსუ

7 თ. თადუმაძე დაგვიანების პარამეტრის
ოპტიმიზაციის ერთი ამოცა-
ნის ფუნქციონალის მინიმუ-

მის უწყვეტობის შესახებ

მე-6 საფაკულტეტო კონფერე-
ნცია ზუსტ და საბუნებისმე-
ტყველო მეცნიერებებში, 12-
15 თებერვალი, 2018, თსუ

8 თ. თადუმაძე დაგვიანებულ არგუმენტიანი
ოპტიმიზაციის ერთი ამოცა-
ნისათვის ფუნქციონალის მი

ნიმუმის სენსიტიურობის
შესახებ

თსუ გმი სემინარის XXXII
საერთაშორისო გაფართოებუ-
ლი სხდომები, 17-20 აპრილი,
2018 , თსუ გმი

9 ო. ფურთუხიაo, თ. თადუმაძე მათემატიკა ი. ჯავახიშვილის
თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტში

მე-3 საერთაშორისო კონფე-
რენცია ”თანამედროვე პრო-
ბლემები გამოყენებით
მათემატიკაში”, 19-21
სექტემბერი, თსუ

10 T. Tadumadze, A. Nachaoui, F.
Aboud

On one inverse problem for the
linear controlled neutral differ-
ential equation

The International  Workshop on
the Qualitative Theory  of  Diff-
erential Equations , December
01-03 ,  2018 , Tbilisi , Georgia

11 გ. გიორგაძე, , გ. გულაღა-
შვილი

ხისტი ლოკალური
სისტემების შესახებ

მე-6 საფაკულტეტო კონფერე-
ნცია ზუსტ და საბუნებისმე-
ტყველო მეცნიერებებში, 12-
15 თებერვალი, 2018, თსუ

12 ო. ჯოხაძე კარმანის არაწრფივი
განტოლების
ინტეგრებადობის შესახებ

მე-6 საფაკულტეტო კონფერე-
ნცია ზუსტ და საბუნებისმე-
ტყველო მეცნიერებებში, 12-
15 თებერვალი, 2018, თსუ

13 O. Jokhadze, S. Kharibegashvili, On one mixed problem for one
class of second order nonlinear
hyperbolic systems with the
Dirichlet and Poincare boundary
conditions

The International  Workshop on
the Qualitative Theory  of  Diff-
erential Equations , December
01-03 ,  2018 , Tbilisi , Georgia

ყველა მოხსენების ანოტაცია გამოქვეყნებულია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის
მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 I. Tavkhelidze One method of analytic

representation and classification
of a wide set of geometric figures

with "complex" configuration
and their movements

“Operators, Functions, and
Systems of Mathematical Physics
Conference” (OFSMPC) , May
21-24 , 2018 Baku, Azerbaijan

2

T. Tadumadze Sensitivity analysis of delay diff-
erential equations and optimiza-
tion problems

The 6th International Conference
on Control and Optimization
with Industrial Applications ,
July 11-13, 2018, Baku,
Azerbaijan

3
G. Giorgadze Analytic differential equations on

plane and equilibria    of point
charges

20-th workshop on computer
algebra. Dubna, Russia, May 21-
22, 2018

4 G. Giorgadze Equilibrium configuration  of
point charges

11th International Conference of
Electrical, Transport, and Optical
Properties on Inhomogeneous
Media Krakow,  July 16-20, 2018

5 O. Jokhadze, S. Kharibegashvili On a mixed problem for semilinear
wave equations with nonlinear
boundary conditions

Girne, Cypros, May 2-6, 2018

ყველა მოხსენების ანოტაცია გამოქვეყნებულია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის
მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

სხვა აქტივობა:

1) თ. თადუმაძე როგორც ლექტორი და სამეცნიერო კომიტეტის წევრი მიწვეული იყო ნესინის
მათემატიკურ სოფელში ( იზმირი-თურქეთი ), სადაც 28 ოქტომბრიდან 4 ნოემბრის ჩათვლით
საფრანგეთის წმინდა და გამოყენებითი მათემატიკის საერთაშორისო ცენტრისა (CIMPA,
საფრანგეთი) და დიალას უნივერსიტეტის სამეცნიერო კოლეჯის (ერაყი) ორგანიზებით
ჩატარდა დასავლეთ აზიის მათემატიკური სკოლა (WAMS)  „ შებრუნებული ამოცანები:
პირდაპირი მეთოდები და ოპტიმიზაცია“. თ. თადუმაძის მიერ წაკითხულ იქნა ლექციათა
კურსი (ოთხი ლექცია) „შებრუნებული ამოცანები მართული დაგვიანებების შემცველი დიფე-
რენციალური განტოლებებით “ , რომლებიც ეხებოდა კოშის ამოცანის კორექტულობას,
ამონახსნის ვარიაციის ფორმულებს, ოპტიმიზაციისა და შებრუნებულ ამოცანებს.

2) თ. თადუმაძე არჩეულია თსუ მათემატიკის დეპარტამენტის სადისერტაციო მუდმივ-
მოქმედი დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარედ.
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3) თ. თადუმაძე 2018 წლის თებერვლიდან არის ჟურნალის „ Mem . Differential Equations  Math
. Phys“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

4) თ. თადუმაძე იყო საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე ა. წერეთლის ქუთაისის სახელმ-
წიფო უნივერსიტეტში.

5) ო. ჯოხაძე არჩეულია თსუ მათემატიკის დეპარტამენტის სადისერტაციო მუდმივმოქმედი
დარგობრივი კომისიის მდივნად.
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება: ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებატა ფაკულტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის მათემატიკური
ანალიზის კათედრა

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით: უ. გოგინავა, ლ. გოგოლაძე, თ. ახობაძე, ვ. ცაგარეიშვილი, თ.
კოპალიანი, გ. ჭელიძე, ა. დანელია, გ. ნადიბაიძე, შ. ზვიადაძე, რ. მესხია, ც. ტეფნაძე,
გ. შავარდენიძე, ლ. ბარამიძე

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

ლოკალურად მუდმივი
ორთონორმირებული

სისტემების მიმართ ფურიეს
მწკრივების კრებადობა და

შეჯამებადობა

2015–2020

პროექტის ხელმძღვანელი: უ.
გოგინავა, პროექტის

შემსრულებლები: გ. გატი, ც.
ტეფნაძე, ლ. ბარამიძე, გ.

შევარდენიდზე

შესწავლილია ფურიე–უოლშის მწკრივების მართკუთხოვანი კერძო ჯამებისათვის
ძლიერად ექსპონენციალური საშუალოების თითქმის ყველგან კრებადობის საკითხები.
განხილულია ძლიერი ლოგარითმული საშუალოების თითქმის ყველგან კრებადობის
საკითხები. კერძოდ, ნაპოვნის საკმარისი პირობები ქვემიმდევრობებზე, რომლის გასწვრივ
ძლიერი ლოგარითმული საშუალოები თითქმის ყველგან კრებადია. კვადრატული კერძო
ჯამების ქვემიმდევრობებისათვის დადგენილია ოპტიმალური კლასები, რომელთათვისაც
კვადრატული კერძო ჯამები თითქმის ყველგან კრებადია,
როცა ქვემიმდევრობა სასრული ვარიაციისა. შემოსაზღვრელი ვილენკინის ჯგუფებზე
შესწავლილია ლოგარითმული საშუალოების ნორმით კრებადობის საკითხები. ასევე
დადგენილია საკმარისი და გარკვეული აზრით აუცილებელი პირობები, რომლებიც
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უზრუნველყოფენ ჯერადი ფურიე–ვილენკინის მწკრივების მართკუთხოვანი კერძო
ჯამების და ფეიერის საშუალოების ნორმით კრებადობას. შემოსაზღვრელი ვილენკინის
სისტემებისათვის განხილულია სამკუთხოვანი კერძო ჯამების თითქმის ყველგან და
ზომით კრებადობის საკითხები.
2 ფურიეს მწკრივების კრებადობისა და

ფურიეს კოეფიციენტების ყოფაქცევის
საკითხები,ზოგადი და კერძო
ორთონორმირებული სისტემების
მიმართ

2015–2020 პროექტის
ხელმძღვანელი:
ლერი გოგოლაძე,
შემსრულებელი:
ვახტანგ
ცაგარეიშვილი

რეზიუმე:შესწავლილია სასრული ვარიაციისა და ლიპშიცის კლასის ფუნქციათა ფურიეს
მწკრივების თ.ყ. და უპირობო კრებადობის საკითხები. ასევე მიღებულია შედეგები,რომლებიც
შეეხებიან, ტრიგონომეტრიული და ჰაარის სისტემების მიმართ, ლიპშიცის კლასის
ფუნქციებისათვის, სპეციალური მწკრივების კრებადობას.ამასთანავე მიღებულია
შედეგები,ფურიე-ჰაარის კოეფიციენტების ნიშნებთან დაკავშირებით.

3 ფუნქციათა კლასები და ფურიეს
მწკრივების კრებადობისა და
შეჯამებადობის პრობლემები

2015-2020 თეიმურაზ ახობაძე,
შალვა ზვიადაძე,
კობა ივანაძე, გიორგი
გოგნაძე

დადგენილია  თ. ახობაძის მიერ შემოღებული განზოგადებული სასრული ვარიაციის
ფუნქციათა კლასების (A generalization of bounded variation. Acta Math. Hungar. 97 (2002), no.

3, 223–256) ფუნქციონალური თვისებები და შესწავლილია ამ კლასის ფუნქციების
ჩეზაროს  განზოგადოებული საშუალოების ყოფაქცევა სხვადასხვა ფუნქციურ სივრცეში.
გამოკვლეულია ჩეზაროს საშუალოების ასიმპტოტიკა უწყვეტ ფუნქციათა სივრცეში.

4 ბანახის სივრცეთა ინტერპოლაცია ,
სივრცეთა სინგულარობა და მათი
ზოგიერთი გამოყენება ჰარმონიულ
ანალიზში

2015-2020 (შემსრულებლები: თ.
კოპალიანი, შ.
ზვიადაძე, ა.
გოგატიშვილი, დ.
ედმუნდსი, ა.
ფიორენზა, მ.
რაკოსტონი)
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შესწავლილია გარკვეული კრიტერიუმები ბანახის ფუნქციურ სივრცეებისათვის, რომლებიც

უზრუნველყოფენ L სივრცესთან მის სიახლოვეს. აღნიშნულ სივრცეებში შესწავლილია
გარკვეული ტიპის ბაზისების (უპირობო ბაზისების) არსებობის საკითხები.
გადაწყვეტილია მონოგრაფიაში D.V. Cruz-Uribe, A. Fiorenze-Variable Lebesgue Spaces. Birkhauser,
2014 დასმული ამოცანა (Problem A.5); გარკვეულია ექსპონენტის სიმეტრიულობის და ჰარდი-
ლიტტლვუდის მაქსიმალური ოპერატორის შემოსაზღვრულობას შორის კავშირის
შესახებ.დადგინილია პეტრეს K ფუნქციონალს ორმხრივი შეფასებები, მიღებულია
საინტერპოლაციო თეორემები გრანდ და სმოლ ლებეგის სივრცეთა წყვილებისათვის,
მიღებულია საინტერპოლაციო თეორემები, მიღებულია ზიგმუნდის სივრცეთა დახასიათება
ნამდვილი საინტერპოლაციო ფუნქტორის საშუალებით, როცა კიდურა სივრცეები გრანდ და
სმოლლ ლებეგის სივრცეებია.

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

217282 ფურიეს ანალიზის
ოპერატორები ზოგიერთ ახალ

და კლასიკურ ფუნქციურ
სივრცეებში

2016–2019

ხელმძღვანელი: თ. კოპალიანი,
კოორდინატორი: უ. გოგინავა,

მკვლევარები: გ. ონიანი, ა.
გოგატიშვილი, ლ. ბარამიძე

შესწავლილა პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ზიგმუნდის ექსპონენციალური კლასების ჩადგმებს
ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში. შესწავლილი იქნა შესაბამისი ჩადგმების დუალური ვარიანტი,
სახელდობრ ცვლადმაჩვენებლიანი ლებეგის სივრცეების ზიგმუნდის ლოგარითმული სივრცეებში
ჩადგმების პირობები.როგორც შედეგი დადგენილი იქნა გაუძლიერებადი პირობები რომლებიც
უზრუნველყოფენ ჯერადი ინტეგრალების ძლიერად დიფერენცირებადობას ცვლადმაჩვენებლიანი
სივრციდან აღებული ფუნქციებისათვის.
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ყოველი ფიქსირებული 0  რიცხვისათვის აგებულია სიმრავლე 2E I ისეთი, რომ | |E  , ამასთან

ნებისმიერი ინტეგრებადი f ფუნქციისათვის შესაძლებელია აგებული იქნეს ინტეგრებადი g ფუნქცია ისე,

რომ { }f g E  და g ფუნქციის ფურიე-ჰაარის ორჯერადი მწკრივი ფრინგსხეიმს აზრით თითქმის

ყველგან კრებადია, აგრეთვე g ფუნქციის ფურიე-ჰაარის ორჯერადი მწკრივი W -კრებადია ნებისმიერი

სტანდარტული W ამოზნექილი სიმრავლისათვის.

ინტეგრებადი ფუნქციის ფურიე-ვილენკინის მწკრივებისათვის შემოღებულია მაქსიმალური ოპერატორი
( ) ( )( ; ) : sup | ( ; ) |q q

n
n

V x f V x f . ( ) ( )( ; ) : sup | ( ; ) |q q
n

n

V x f V x f . აღნიშნული ოპერატორისათვის მიღებულია

სუსტი ტიპის შეფასებები.როგორც შედეგი დახასიათებულია წერტილები სადაც ვილენკინ ფურიეს
მწკრივების ძლიერი საშუალოები კრებადია.დადგენილია გარკვეული ტიპის ფუნქციური სივრცეებისათვის
სინგულარული ფუნქციონალების განმსაზღვრელი სინგულარული სასრულად ადიციური ზომების
დახასიათება.
2 ფუნქციური

სივრცეები და
ჰარმონიული
ანალიზის
ზოგიერთი ამოცანა
„(N: FR17_589

2017–2020 სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ამოირან
გოგატიშვილი, კოორდინატორი: შალვა
ზვიადაძე, მკვლევარები: თენგიზ კოპალიანი,
გიორგი კაკოჩაშვილი.

დახასიათებულია ფუნქციური სივრცეები, რომელთაც [0,1] სეგმენტის თითოეულ წერტილში
გააჩნით სინგულარობა.შესწავლილია აღნიშნული ტიპის სივრცეებში ზოგადი
ორთონორმირებული სისტემებისათვის დადებით ზომაზე ფურიეს მწკრივის განშლადობის
საკითხები.შესწავლილია ჰარდი-ლიტტლვუდის მაქსიმალური ოპერატორის
შემოსაზღვრულობის დამოკიდებულება ექსპონენტის სიმეტრიულობასთან.

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1
FR/223/100-3/13.
Fourier coefficients and
convergence problems.

3

პროექტის
ხელმძღვანელი
ლ.გოგოლაძე.
ძირითადი მონაწილე
ვ.ცაგარეიშვილი.

პროექტში შესწავლილია პირობები,რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ორთონორმირებული
სისტემის ფუნქციები,რომ უწყვეტი ფუნქციის ფურიეს კოეფიციენტები შეფასებული იქნენ
ფუნქციის სიგლუვის მოდულით.მიღებულია აუცილებელი და საკმარისი
პირობები.ნაჩვენებია,რომ ყოველი ორთონორმირებული სისტემა შეიცავს ისეთ
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ქვესისტემას,როლის მიმართ ყოველი დიფერენცირებადი ფუნქციის ფურიეს კოეფიციენტები
ფასდებიან სიგლუვის მოდულით.

2 FR/223/100-5/14.Function
classes and convergence
problems of orthogonal
series.

პროექტის
ხელმძღვანელი.ვ.ცაგარეი
შვილი.ძირითადი
მონაწილე ლ.გოგოლაძე.

პროექტში შესწავლილია პირობები,რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ორთონორმირებული
სისტემის ფუნქციები,რომ ლიპშიცის კლასის ან სასრული ვარიაციის კლასის ფურიეს მწკრივები
იყვნენ კრებადი თ.ყ.ნაჩვენებია,რომ მიღებული პირობები გარკვეული აზრით გაუძლიერებადია.
მიღებულია შედეგები,რომლებიც უკავშირდებიან სპეციალური სახის მწკრივების
კრებადობას:ჰაარის,ტრიგონომეტრიული და უოლშის სისტემების მიმართ.შედარებულია
ერთმანეთთან ამ მწკრივების ყოფაქცევა.

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა
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1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება და

ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობ
ა

გვერდების
რაოდენობ

ა

1 U. Goginava,
G. Karagulian

10.4213/mzm1
2169

Mat.Zametki 104 (2018), n
o. 5, 667–679

Springer 13

2 U. Goginava 10.3103/S10683623
1802005X

Journal of Contemporary
Mathematical Analysis
March 2018, Volume
53, Issue 2, pp 100–112

Springer 13
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3 U. Goginava,
G. Gat

10.1007/s104
76-018-0107-
2

Anal.
Math. 44 (2018), no.
1, 73–88

Springer 16

4 U. Goginava,
G. Gat

10.1215/1735
8787-2017-
0031

Banach J. Math.
Anal. 12 (2018), no.
2, 422–438

Duke
University
Press

17

5 U. Goginava 10.3103/S106836
2318050059

Journal of Contemporary
Mathematical Analysis
September 2018, Volume
53, Issue 5, pp 281–287

Springer 8

შესწავლილიაფურიე–უოლშის მწკრივების მართკუთხოვანი კერძო ჯამებისათვის
ძლიერად ექსპონენციალური საშუალოების თითქმის ყველგან კრებადობის
საკითხები. განხილულია ძლიერი ლოგარითმული საშუალოების თითქმის ყველგან
კრებადობის საკითხები. კერძოდ, ნაპოვნის საკმარისი პირობები ქვემიმდევრობებზე,
რომლის გასწვრივ ძლიერი ლოგარითმული საშუალოები თითქმის ყველგან
კრებადია. კვადრატული კერძო ჯამების ქვემიმდევრობებისათვის დადგენილია
ოპტიმალური კლასები, რომელთათვისაც კვადრატული კერძო ჯამები თითქმის
ყველგან კრებადია, როცა ქვემიმდევრობა სასრული ვარიაციისა. შემოსაზღვრელი
ვილენკინის ჯგუფებზე შესწავლილია ლოგარითმული საშუალოების ნორმით
კრებადობის საკითხები. ასევე დადგენილია საკმარისი და გარკვეული აზრით
აუცილებელი პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ჯერადი ფურიე–ვილენკინის
მწკრივების მართკუთხოვანი კერძო ჯამების და ფეიერის საშუალოების ნორმით
კრებადობას.
6 L.Gogoladze and

V.Tsagareishvili
10.1134/S0037446618010
081

Sib.Math.J, 2018
N1,v.1.P65-72

Springer 8

7 Gogoladze and
V,Tsagareishvili

https://doi.org/10.1515/gmj-
2018-0034

GMJ, published
online 16.06.2018,
357-361

Springer 5

განხილულია პირობები,რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ორთონორმირებული სისტემის
ფუნქციები,რომ სასრული ვარიაციის ფუნქციების ფურიეს მწკრივები იყვნენ აბსოლუტურად
კრებადი.ნაჩვენებია,რომ მიღებული შედეგები გაუძლიერებადია რაიმე აზრით. ნაშრომში
შესწავლილია ინტეგრებადი ფუნქციის ფურიე-ჰაარის კოეფიციენტები.ნაჩვენებია,რომ თუ
ფუნქციის პირველადი ამოზნექილი ფუნქციაა,მაშინ ამ ფუნქციის ფურიე-ჰაარის
კოეფიციენტები დადებითია.

8 R. Meskhia https://doi.org/10.1515/gmj
-2018-0074

Georgian  Math.
J.2018-0074

Springer 9
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9 Akhobadze
Teimuraz; Zviada

dze Shalva,

10.1007/s10474-
017-0774-7

Acta Math.
Hungar. 154 (2018),
no. 3, 199–214

Springer 15

დადგენელია, რომ ფურიეს თანაბარი კრებადობის სალემის ნიშანი არ არის
გაუძლერებადი. კერძოდ, აგებულია უწყვეტი ფუნქცია, რომელიც არ აკმაყოფილებს
სალემის ნიშანს, მაგრამ აკმაყოფილებს განზოგადებული სალემის ნიშანს  ამის
გარდა, დამტკიცებულია დებულება, რომელიც აუმჯობესებს სალემის ნიშნის
გოლუბოვის ორჯერად ანალოგს.

D. Edmunds, A.
Gogatishvili, T.
Kopaliani,

DOI 10.1007/s00041-017-
9574-2

2018, J.  Four.
Anal. Applic.
Volume
24, Issue 6, pp
1539–1553.

Springer 15

Fiorenza, M.
Rakoston,
A.Gogatishvili, T.
Kopaliani,
M.Fominka;

Doi:org/10.1016/n.na.2017 Nonliniear
analysis,
Volume 177,
Part
B, December
2018, Pages
422-453.

Elsiver 32

დადგინილია პეტრეს K ფუნქციონალს ორმხრივი შეფასებები, მიღებულია
საინტერპოლაციო თეორემები გრანდ და სმოლ ლებეგის სივრცეთა წყვილებისათვის,
მიღებულია საინტერპოლაციო თეორემები, მიღებულია ზიგმუნდის სივრცეთა
დახასიათება ნამდვილი საინტერპოლაციო ფუნქტორის საშუალებით, როცა კიდურა
სივრცეები გრანდ და სმოლლ ლებეგის სივრცეებია.

შესწავლილია გარკვეული კრიტერიუმები ბანახის ფუნქციურ სივრცეებისათვის,

რომლებიც უზრუნველყოფენ L სივრცესთან მის სიახლოვეს. აღნიშნულ სივრცეებში
შესწავლილია გარკვეული ტიპის ბაზისების (უპირობო ბაზისების) არსებობის საკითხები.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის დასახელება,

ჩატარების
დრო და ადგილი

1 უ. გოგინავა ორმაგი ფურიე–უოლშის
მწკრივების კერძო ჯამების
ქვემიმდევრობის შესახებ

მეექვსე საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო



52

ფაკულტეტზე, 2018,
თებერვალი 12–15, თბილისი

2 უ.გოგინავა შეუღლებული ფურიე–
უოლშის მწკრივების ზომით

კრებადობის შესახებ
ილია ვეკუას სახელობის
გამოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტის სემინარის
XXXII საერთაშორისო
გაფართოებული
სხდომები.2018 წლის 18-20

აპრილი

3 ლ. ბარამიძე ფურიეს მწკრივების
ლოგარითმული

საშუალოების კრებადობა

მესამე საერთაშორისო
კონფერენცია
„გამოყენებითი
მათემატიკის თანამედროვე
პრობლემები,2018

4 ლ. ბარამიძე ორმაგი ვილენკინ-ფურიეს
მწკრივების თანაბარი

კრებადობა

First summer school within the
framework of the International
Doctoral Program in
Mathematics at TSU:
„Operator Algebras, Spectral
Theory, and Topological
Insulators“, 2018

4 დ. შულაია, თ. ვეკუა გადატანის მრვალსიჩქარიანი

თეორიიდან წარმოქმნილი ერთი
განტოლების ამოხსნა

ილია ვეკუას სახელობის
გამოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტის სემინარის
XXXII საერთაშორისო
გაფართოებული
სხდომები.2018 წლის 18-20

აპრილი
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5 ვ.ცაგარეიშვილი სასრული ვარიაციის
ფუნქციები და უპირობო
კრებადობის საკითხები

მეექვსე საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
ფაკულტეტზე, 2018,
თებერვალი 12–15,
თბილისი

6 ვ.ცაგარეიშვილი, ლ. გოგოლაძე სასრული ვარიაციის
ფუნქციები და უპირობო
კრებადობის საკითხები.

ილია ვეკუას სახელობის
გამოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტის სემინარის
XXXII საერთაშორისო
გაფართოებული
სხდომები.2018 წლის 18-20

აპრილი

გ. ნადიბაიძე
ბლოკებში

ორთონორმირებული
სისტემების მიმართ

მწკრივების უარყოფითი
რიგის ჩეზარის საშუალოების
კრებადობის სიჩქარის შესახებ

მე-6 ყოველწლიური
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში.

თსუ, 12-15 თებერვალი, 2018
წელი

რ. მესხია ფურიეს ჯერადი
ტრიგონომეტრიული

მწკრივების განზოგადებული
აბსოლუტური კრებადობის

შესახებ,

საქართველოს
მათემატიკოსთა კავშირის IX
საერთაშორისო კონფერენცია
3-8 სექტემბერი,  2018, ბათუმი

ლ. გოგოლაძე ფურიეს მწკრივების
აბსოლუტური
კრებადობის შესახებ

მეექვსე საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
ფაკულტეტზე, 2018,
თებერვალი 12–15, თბილისი
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ლ. გოგოლაძე, ე. ვეკუა On the approximation of
continuous functions of
two variables by Fourier
angular partial sums

ილია ვეკუას სახელობის
გამოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტის სემინარის
XXXII საერთაშორისო
გაფართოებული
სხდომები.2018 წლის 18-20

აპრილი

თ. ახობაძე ფურიეს
ტრიგონომეტრიული
მწკრივის თანაბარი
კრებადობის სალემის
ნიშნის შესახებ

მეექვსე საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
ფაკულტეტზე, 2018,
თებერვალი 12–15,
თბილისი

თ. ახობაძე უწყვეტი ფუნქციის ფურიეს
მწკრივების აპროქსიმაცია
მისი ფურიეს მწკრივების
განზოგადებილი ჩეზაროს
საშუალოებით

ილია ვეკუას სახელობის
გამოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტის სემინარის
XXXII საერთაშორისო
გაფართოებული
სხდომები.2018 წლის 18-20

აპრილი

 დადგენილია კვადრატული და სამკუთხოვანი კერძო ჯამების თითქმის ყველგან და ზომით
კრებადობის საკითხები.

 მოხსენება შეეხება ფურიეს მწკრივების ზომით კრებადობის შესწავლას. ჩვენ
დავადგინეთ პირობა, რომელიც უზრუნველყოფს ორმაგი ფურიეს მწკრივების
ზომით კრებადობას

 მოხსენებაში განხილულია სასრული ოსილაციის ფუნქციებს შემოსაზღვრულ
ვილენკინის ჯგუფზე. კერძოდ, ამ ფუნქციების ორმაგი ვილენკინ-ფურიეს
მწკრივების მართკუთხოვანი კერძო ჯამის თანაბარ კრებადობას

 მოხსენება ეხება გადატანის წრფივი მრავალსიჩქარიანი თეორიის მახასიათებელი განტოლების
შესაბამისი არაერთგვაროვანი განტოლების უწყვეტი ამონახსენის კონსტრუქციულ თვისებას

 შესწავლილია ბლოკებში ორთონორმირებული სისტემების მიმართ მწკრივების
უარყოფითი რიგის ჩეზარის საშუალოების კრებადობის რიგი. დადგენილია შესაბამისი
გაუძლიერებადი ვეილის მამრავლები ორთოგონალობის ბლოკების სიგრძეების ზრდის
რიგის მიხედვით.
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 დადგენილია ფურიეს ჯერადი ტრიგონომეტრიული მწკრივების აბსოლუტური
კრებადობის საკმარისი პირობები ფურიეს ცვლილების მოდულის ტერმინებში.
დამტკიცებული თეორემიდან მიიღება ცნობილი თეორემები ფურიეს ჯერადი მწკრივების
აბსოლუტური კრებადობის შესახებ.

 ნაშრომში შეისწავლება ზოგადი სისტემების მიმართ დიფერენცირებადი ფუნქციების
ფურიეს მწკრივების კრებადობის საკითხები. ნაჩვენებია, რომ მიღებული შედეგები
გაუძლიერებადია გარკვეული აზრით. ნაჩვენებია აგრეთვე, რომ ყოველი
ორთონორმირებული სისტემა შეიცავს ქვესისტემას, რომლის მიმართ ყოველი
დიფერენცირებადი ფუნქციის ფურიეს მწკრივი ანსოლუტურად კრებადია.

 შესწავლილია ორი ცვლადის უწყვეტი ფუნქციების ფურიეს მწკრივების კუთხური
კერძო ჯამების აპროქსიმაციული თვისებები. მიღებულია ფუნქციების ფურიეს
მწკრივების კუთხური კერძო ჯამებისაგან გადახრის შეფასება
კვაზიპოლინომებით საუკეთესო მიახლოების ტერმინებში.

 დამტკიცებულია, რომ ფურიეს ტრიგონომეტრიული მწკრივების თანაბარი
კრებადობის ნიშანი არ არის გაუმჯობესებადი. კერძოდ, აგებულია უწყვეტი
ფუნქციის მაგალითი, რომლისთვისაც არ სრულდება სალემის ნიშნის პირობები
მაშინ, როცა მისთვის დაცულია სალემის განზოგადებული ნიშნის პირობები.

 უწყვეტი 2  პერიოდული f ფუნქციისათვის მ. რისმა [1] დაამტკიცა, რომ მისი
ფურიეს ტრიგონომეტრიული მწკრივის ჩეზაროს  რიგის საშუალოები თანაბრად
უახლოვდება f -ს. ზამანსკიმ [2] და ეფიმოვმა [3] დააზუსტეს მარსელ რისის [1] ეს

თეორემა ჩეზაროს ( ,1)C საშუალოებისათვის. მოგვიანებით გო ჩჟუ-რუიმ
[4]განაზოგადა ეფიმოვის შედეგი ჩეზაროს  რიგის საშუალოებისთვის.
მოხსენებაში დამტკიცებულია გო ჩჟუ-რუის [4] თეორემის ანალოგი ფურიეს
ტრიგონომეტრიული მწკრივების განზოგადებული ჩეზაროს საშუალოებისათვის.



6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის დასახელება,

ჩატარების
დრო და ადგილი

1 U. Goginava Subsequences of Logarithmic
means of Walsh-Fourier series,
Harmonic analysis and
approximations, VII, Dedicated to
90th Anniversary of Alexandr
Talalyan,

16-22 September, 2018
Tsaghkadzor, Armenia.

http://mathconf.sci.am/haa2018/images/HAAVIIAbstractsBook.pdf
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
_ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება: ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მათემატიკის დეპარტამენტი, მექანიკის კათედრა

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
გიორგი ჯაიანი (პროფესორი, კათედრის გამგე)
ნატალია ჩინჩალაძე (ასოცირებული პროფესორი)
მაია სვანაძე (ასისტენტ პროფესორი)

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

გარსული ტიპის
წამახვილებული

სტრუქტურები სხვადასხვა
ველების ზემოქმედების

პირობებში

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებები, მათემატიკა

2016-2020
გიორგი ჯაიანი

ნატალია ჩინჩალაძე

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)’

N=0 მიახლოებაში განხილულია რხევის ამოცანა ხარისხოვანი წამახვილების მქონე პრიზმული
გარსებისათვის კელვინ-ფოიგტის მასალის შემთხვევაში. დამტკიცებულია კორექტულად
დასმული ამოცანის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები წონიანი სობოლევის სივრცეებში.

1.2.
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№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

პოტენციალთა მეთოდი
ბინარულ ნარევთა

ბლანტთერმოდრეკადობის
წრფივ თეორიაში, მათემატიკა,

მექანიკის მიმართულება

2017-2018 მაია სვანაძე

განვიხილე ბინარულ ნარევთა ბლანტითერმოდრეკადობის წრფივი თეორია და გამოვიკვლიე
მდგრადი რხევის სასაზღვრო ამოცანები. ცხადი სახით ავაგე მდგრადი რხევის განტოლებათა
სისტემის ფუნდამენტური ამონახსნი. პოტენციალთა მეთოდისა და სინგულარულ ინტერგრალურ
განტოლებათა თეორიის საშუალებით დავამტკიცე მდგრადი რხევის შიგა და გარე სასაზღვრო
ამოცანების კლასიკური ამონახსნების არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
ფუნდამენტური

კვლევებისათვის სახელმწიფო
სამეცნიერო გრანტების
კონკურსი 2016, #217596

(თერმოდრეკადი
პიეზოელეტრული

სტრუქტურებისათვის
იერარქიული მოდელების აგება

და გამოკვლევა)

2016-2019

გიორგი ჯაიანი (ხელმძღვანელი)
გია ავალიშვილი (კოორდინატორი)

მარიამ ავალიშვილი (ძირითადი
შემსრულებელი)

ნატალია ჩინჩალაძე (ძირითადი
შემსრულებელი)

მირანდა გაბელაია (ახალგაზრდა
მკვლევარი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

საზოგადოდ, არალიპშიცური წამახვილების მქონე ცვალებადი მახასიათებლების მქონე ზოგადი
არაერთგვაროვანი მასალისაგან შემდგარი ანიზოტროპული თერმოდრეკადი პიეზოელექტრული
ცვალებადი სისქის პრიზმული გარსებისათვის დაბალი რიგის მიახლოებაში გამოკვლეულია
სასაზღვრო პირობების დასმის თავისებურებები. სახელდობრ, მესამე ეტაპზე მეორე რიგის გადაგ-
ვარებულ კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა ზოგადი სისტემებიდან გამოყო-
ფილია ე.წ. რიგის გადაგვარების მქონე კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა
სისტემის კლასი, რომელიც მოიცავს პრიზმული გარსების წამახვილებით წარმოშობილ კერძოწარ-
მოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებს და რომლისთვისაც, გ. ფიკერას მიერ



58

არაუარყოფითი მახასიათებელი ფორმის მქონე მეორე რიგის კერძოწარმოებულიანი დიფერენცია-
ლური განტოლებისათვის შემუშავებული მეთოდის სისტემებისათვის განზოგადებით, ხერხდება
გარკვეული მატრიცის ნიშანგან საზღვრულობაზე დამოკიდებულებით საზღვრის იმ ნაწილის
დადგენა, რომელიც უნდა განთავისუფლდეს სასაზღვრო პირობებისგან. უფრო ზუსტად, პრიზმუ-
ლი გარსის პროექციის საზღვარი იყოფა იმ ნაწილებად, სადაც უნდა დასახელდეს და არ უნდა და-
სახელდეს საძიებელი გადაადგილების, ელექტრული და მაგნიტური პოტენციალების და ფარდო-
ბითი მოცულობის წონიანი ნულოვანი მომენტები. დამტკიცებულია დასმული არაკლასიკური სა-
საზღვრო ამოცანის სუსტი ამონახსნის არსებობა და რეგულარული ამონახსნის ერთადერთობა.

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა
1 2 3 4

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 გიორგი ჯაიანი 978-9941-13-714-3 ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის

სახელმწიფო
უნივერიტეტის
გამომცემლობა,

თბილისი

526

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

წინამდებარე გამოცემა წარმოადგენს „უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მათემატიკური მოდელების“
2004 წლის გამოცემის გადამუშავებულ და შევსებულ ვარიანტს. მასში, 2004–2017 წლებში ლექ-
ციების კურსების „უწყვეტ გარემოთა მექანიკა“ (მაგისტრატურაში), „დრეკადობის თეორიის
საფუძვლები“ (ბაკალავრიატში) და სხვა არჩევითი კურსების წაკითხვისას მიღებული გამოც-
დილების გათვალისწინებით, გადამუშავებულია წიგნის გარკვეული მონაკვეთები;
სახელმძღვანელო შეივსო ექვსი დამატებით: დამატება 3 მოძრავ მოცულობაზე განხილული ინტეგ-
რალის დროის მიმართ გაწარმოების ფორმულა; დამატება 4 ორი სასარგებლო ფორმულა
სიბრტყეზე; დამატება 5 პრიზმული გარსები; დამატება 6 კოლოსოვ-მუსხელიშვილის ფორმულები;
დამატება 7 უწყვეტ გარემოთა მომენტური თეორია; დამატება 8 ზოგიერთი ცნება და ფაქტი
თეორიული მექანიკიდან. სქოლიოებში მითითებულია დამატებითი ლიტერატურა.
გასწორებულია შემჩნეული ბეჭდვითი შეცდომები.

პირველი გამოცემის წინასიტყვაობა:
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ლექციების კურსი დაწერილია ავტორის მიერ წლების განმავლობაში ი.ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის და გამოყენებითი მათემატიკისა
და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტებისა და სოხუმის ფილიალის ფიზიკა-მათემატიკუ-
რი ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის წაკითხული არჩევითი კურსების საფუძველზე. ლექციების
კურსში გადმოცემულია უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მათემატიკური მოდელები, სახელდობრ:
დრეკადი და პლასტიკური დეფორმადი სხეულების გეომეტრიულად და ფიზიკურად წრფივი და
არაწრფივი მოდელები; ჰიდროდინამიკის, მყარ და თხევად გარემოთა ურთიერთქმედების ძირი-
თადი დამოკიდებულებები. მოყვანილია ძირითადი ორგანზომილებიანი (ბრტყელი დეფორმაცია,
ბრტყელი განზოგადებული დაძაბული მდგომარეობა, ფირფიტების ღუნვის კირხჰოფ-ლიავის და
მინდლინ-რაისნერის ტიპის კლასიკური თეორიები, ცვლადი სისქის ფირფიტების იერარქიული
თეორია) და ერთგანზომილებიანი (ცვლადი განივკვეთის მქონე ღეროების ეილერ-ბერნულის
თეორია, ცვლადი მართკუთხა განივი კვეთის მქონე ღეროების იერარქიული თეორია) მოდელები.
განხილულია აგრეთვე მოდელი ტემპერატურული ძაბვების გათვალისწინებით და ფირფიტის
დრეკად ფუძეზე ღუნვის ვინკლერის მოდელი. ამოცანების განზოგადებულ და ვარიაციულ
ფორმულირებებთან და შესაბამისი არსებობის ზოგიერთ თეორემასთან დაკავშირებით,
ლექციების კურსს ახლავს დამატება დამხმარე მასალით ფუნქციონალური ანალიზიდან.
მითითებულია ლიტერატურა ამონახსნების არსებობის და ერთადერთობის დამტკიცებასა და
კონკრეტული ამოცანების ამოხსნასთან დაკავშირებით. სტუდენტთა მომზადების დონიდან გამომ-
დინარე ლექციების კურსის წაკითხვა შეიძლება მთლიანად, როგორც ორსემესტრიანი კურსი (8
კრედიტი*)), ან ნაწილობრივ, როგორც სემესტრული კურსები (2-4 კრედიტი), ამასთან მისი
ნაწილების გამოყენება შეიძლება როგორც შესავალი კურსისა, რომელიც გაღრმავებული იქნება
ციტირებული სპეციალური ლიტერატურის გამოყენებით. ის შეიძლება აგრეთვე გამოყენებულ
იქნას როგორც ცნობარი დეფორმადი მყარი სხეულების, სითხეებისა და გაზების და მათი
ურთიერთქმედების ამოცანებით დაინტერესებულ პირთა მიერ. ლექციების კურსში შეტანილია
ზოგიერთი უახლესი შედეგი და დასმულია ჯერ კიდევ გამოუკვლევი აქტუალური პრობლემები,
რომლებიც შეიძლება იქცნენ როგორც საკურსო და სამაგისტრო, ასევე საკვალიფიკაციო
ნაშრომების თემებად.

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური, დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება
და

ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა
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№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური, დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება
და

ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 G. jaiani ,
L. Bitsadze

Basic problems of thermoelasticity with
microtemperatures for the half-space

10.1080/01495739.2018.1464415

Journal of
Thermal
Stresses,

Volume 41,
2018 - Issue 9

Taylor & Francis 14

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
სტატია ეხება წრფივი სამგანზომილებიანი დრეკადობის ისეთ თეორიას, როცა მასალის შინაგანი
სტრუქტურა ნაწილაკის გადაადგილებებთან და ტემპერატურულ ველთან ერთად ითვალისწინებს ე.წ.
მიკროტემპერატურებსაც. ნახევარსივრცის შემთხვევაში, კვადრატურებშია აგებული 7 ძირითადი
სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნი. პირველ ამოცანაში საზღვარზე დასახელებულია გადაადგილების და
მიკროტემპერატურის ვექტორები და ტემპერატურა. დანარჩენი 6 ამოცანა შერეული სასაზღვრო
ამოცანაა, როცა, მაგალითად, საზღვარზე დასახელებულია გადაადგილების ვექტორის ნაცვლად ძაბვის
ვექტორი ან ტემპერატურის ნაცვლად დასახელებულია სითბური ნაკადი.

2 N.
Chinchaladze

On a vibration problem of antiplane
strain (shear) of orthotropic non-
homogeneous prismatic shell-like

bodies

 10.1080/17476933.2017.1357704

Complex
Variables and

Elliptic
Equations

An
International

Journal,
Volume 63,

2018 - Issue 6

Taylor & Francis 10

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
შესწავლილია არაერთგვაროვანი ანიზოტროპული პრიზმული ტიპის სხეულების ანტი-
ბრტყელი დეფორმაციის (ძვრის) რხევის ამოცანის გადაადგილებებში კორექტულად დასმის
თავისებურებები, როცა დრეკადი მახასიათებლები ნული ხდება, როგორც ცვლადის ხარის-
ხოვანი ფუნქციები, სხეულის პროექციის საზღვრის წრფივ მონაკვეთზე, რომელიც საკოორ-
დინატო ღერძზე მდებარეობს. განხილულია აგრეთვე ზოგადი შემთხვევა, როცა დრეკადი
მახასიათებლები ფუნქციებია, რომლებიც სხეულის პროექციის მთელ საზღვარზე ან მის
ნაწილზე ნული ხდება.

3 Maia M.
Svanadze

Potential method in the theory of
thermoviscoelastic mixtures

DOI:10.1080/01495739.2018.1446203

J. Thermal
Stresses, vol. 41

England, Taylor &
Francis

20

სტატიაში განხილულია ბინარულ ნარევთა ბლანტითერმოდრეკადობის წრფივი თეორია და
გამოკვლეულია მდგრადი რხევის სასაზღვრო ამოცანები. კერძოდ, ცხადი სახით აგებულია

მდგრადი რხევის განტოლებათა სისტემის ფუნდამენტური ამონახსნი და დადგენილია მისი
თვისებები. სასაზღვრო ამოცანები დაყვანილია ყოველთვის ამოხსნად სინგულარულ
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ინტერგრალურ განტოლებებზე. პოტენციალთა მეთოდისა და სინგულარულ ინტერგრალურ
განტოლებათა თეორიის საშუალებით დამტკიცებულია მდგრადი რხევის შიგა და გარე სასაზღვრო

ამოცანების კლასიკური ამონახსნების არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები.
4 Maia M.

Svanadze
On the solutions of quasi-static and
steady vibrations equations in the

theory of viscoelasticity for materials
with double porosity

ISSN: 2346-8092

Trans. A.
Razmadze Math.
Inst., vol. 172.

Netherlands,
Elsevier

17

სტატიაში განხილულია წრფივი ბლანტიდრეკადობის თეორია კელვინ-ფოიგტის მასალებისათვის
ორგვარი ფოროვნებით. დადგენილია კვაზი-სტატიკისა და მდგრადი რხევის განტოლებათა სისტემების
ამონახსნების ზოგიერთი ძირითადი თვისება. ელემენტარული ფუნქციების საშუალებით აგებულია ამ

სისტემების ფუნდამენტური ამონახსნები და დადგენილია მათი ძირითადი თვისებები. კვაზი-
სტატიკისა და მდგრადი რხევის შიგა სასაზღვრო ამოცანები არის ჩამოყალიბებული და
დამტკიცებულია ამ ამოცანების კლასიკური ამონახსნების ერთადერთობის თეორემები.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის დასახელება,

ჩატარების
დრო და ადგილი

1 G. Jaiani DOUBLE-LAYER
PIEZOELECTRIC CUSPED

PRISMATIC SHELLS

საქართველოს მექანიკოსთა
კავშირის IX საერთაშორისო
კონფერენცი, 12-14
ოქტომბერი, 2018, ქუთაისი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

მოხსენება ეძღვნება ორი ტიპის პიეზოელექტრულ პრიზმულ გარსებს, რომლებიც შედგება
წამახვილებული ფენებისგან. ფენები წარმოადგენენ პრიზმულ გარსებს. პირველი ტიპის
ორფენოვანი პრიზმული გარსები თავადაც წამახვილებულია, ხოლო მეორე ტიპის პრიზმული
გარსები მუდმივი სისქისაა, მაგრამ შედგება წამახვილებული ფენებისგან. განზომილების
რედუქციის ი.ვეკუას მეთოდით აგებული იერარქიული მოდელების ნულოვან მიახლოებაში
შესწავლილია დირიხლეს და კელდიშის ტიპის სასაზღვრო ამოცანების კორექტულად დასმის
საკითხი. კონკრეტულ შემთხვევებში ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანა ცხადი სახითაა
ამოხსნილი. განზომილების რედუქციის ი.ვეკუას მეთოდთან და წამახვილებულ პრიზმულ
გარსებთან დაკავშირებით იხ. [1,2].

შესაბამისი თეზისი გამოქვეყნდა საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო
კონფერენციის თეზისების კრებულში (ISSN 2233‐355X)

ლიტერატურა
1. Vekua, I.N.: Shell Theory: General Methods of Construction. Pitman Advanced Publishing Program, Boston-

London-Melbourne, 1985.
2. Jaiani, G.: Cusped Shell-like Structures, SpringerBriefs in Applied Science and Technology, Springer-

Heidelberg-Dordrecht-London-New York, 2011.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის დასახელება,

ჩატარების
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დრო და ადგილი
2 G. Jaiani I. Vekua Institute of Applied

Mathematics of TSU – 50
THE THIRD INTERNATIONAL
CONFERENCE
„MODERN PROBLEMS IN
APPLIED MATHEMATICS“
Dedicated to the
Centenary of I. Javakhishvili Tbilisi
State University and 50th
Anniversary of I.Vekua Institute of
Applied Mathematics
September 19-21, 2018, Tbilisi,
Georgia

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)

მოხსენებაში მიმოხილულია თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი
50 წლიანი ისტორია.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) გამოყენებითი
მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (გმი) დაარსდა 1968 წელს, უნივერსიტეტის
გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის ბაზაზე. ეს ლაბორატორია
აკადემიკოს ილია ვეკუას ინიციატივით შეიქმნა 1966 წელს, უნივერსიტეტში 1960 წლიდან
არსებული ელექტრონული გამომთვლელი მანქანების ლაბორატორიის ბაზაზე. დამაარსებლის
სახელი ინსტიტუტს 1978 წელს მიენიჭა.

ქმნიდა რა ახალი ტიპის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტს, ილია ვეკუამ იმთავითვე განსაზღვრა
ინსტიტუტის მიზანი, ძირითადი ამოცანები ამ მიზნის მისაღწევად და მათი გადაწყვეტისათვის
აუცილებელი საშუალებები (კომპიუტერული ტექნიკა) და ძალები (პერსონალი).

მიზანი იყო ისეთი ახალი ტიპის ინსტიტუტის შექმნა, რომელიც საკუთრივ სამეცნიერო კვლევასთან
ერთად ხელს შეუწყობდა უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის ისე წარმართვას, რომ სტუდენტები
უნივერსიტეტში სწავლასთან ერთად ნაზიარები ყოფილიყვნენ მეცნიერების უახლეს
მიღწევებთანაც. ეს რეალიზებულ იქნა აკადემიკოს ილია ვეკუას ინიციატივით იმავე პერიოდში
დაარსებულ თსუ კიბერნეტიკის (შემდგომში მას ეწოდა გამოყენებითი მათემატიკის)
ფაკულტეტთან მჭიდრო თანამშრომლობით.

მთავარი ამოცანა უნდა ყოფილიყო თანამედროვე გამოყენებითი ხასიათის პრობლემების ფუნ-
დამენტური კვლევა მათემატიკაში, მექანიკაში და სხვა მომიჯნავე დარგებში, რაც გულისხმობდა
პრობლემების გამოკვლევას მკაცრ მათემატიკურ დონეზე, კომპიუტერის გამოყენებით, დამთავრე-
ბულს რიცხვითი შედეგით, კერძოდ, პროგრამული პროდუქტის შექმნით. ამ ამოცანის გადაწყვეტა
კი უნდა მომხდარიყო თანადროული მძლავრი გამოთვლითი ტექნიკის გამოყენებით ინსტიტუტის
მეცნიერ თანამშრომლების, უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლების და სტუდენტების
ერთობლივი, ანაზღაურებადი (კანონით დაშვებულ ფარგლებში) მუშაობით.
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მიზანი, ამოცანები, საშუალებები და ძალები დღესაც არ შეცვლილა, ამასთან, მათი განხორციელება
გარკვეულ პრობლემებთან იყო და დღესაც არის დაკავშირებული, და სწორედ ამ პრობლემების
დაძლევაა ყოველთვის ინსტიტუტის უპირველესი ტაქტიკური ამოცანა.

2005-2008 წლებში უნივერსიტეტში კვლევითი ინსტიტუტების რეფორმირებამ განსაკუთრებით
მძაფრი სახე მიიღო, როგორც თავისი დადებითი, ისე მტკივნეული მხარეებით. გაუქმდა
განყოფილებები,  2008 წლის ინსტიტუტის დაფინანსება არ ითვალისწინებდა მეცნიერი თანამშრომ-
ლების ხელფასს ინსტიტუტში მოღვაწეობისათვის, თუმცა მათ ჰქონდათ ანაზღაურება საერთაშო-
რისო და ეროვნული პროექტებიდან და გრანტებიდან. მაგრამ უკვე 2009 წლიდან მეცნიერებთან
დაიდო ერთწლიანი ხელშეკრულებები, 2010 წლიდან კი შეიქმნა ცალკე სახელფასო ფონდი თსუ-ში
სწავლის პარალელურად ინსტიტუტში მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების დასაქმებისათვისაც.
2016 წლის 30 სექტემბერს ინსტიტუტს აღუდგა უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-
კვლევითი ერთეულის სტატუსი.

ინსტიტუტის დღევანდელი მისიაა:

 ახორციელებდეს ფუნდამენტური და გამოყენებითი ხასიათის სამეცნიერო-კვლევით სამუ-
შაოებს გამოყენებით მათემატიკაში, მათემატიკურ და ტექნიკურ მექანიკაში, ინდუსტრიულ
მათემატიკასა და ინფორმატიკაში, გარდა ამისა, ეწეოდეს საკონსულტაციო და საექსპერტო საქ-
მიანობას სახელმწიფო ან კერძო სექტორის დაკვეთით;

 საჭიროების შემთხვევაში, წარმოადგენდეს საუნივერსიტეტო ბაზას (მძლავრი კომპიუტერული
უზრუნველყოფით) არა მარტო ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, არამედ ჰუმანი-
ტარულ, სოციალურ, ფსიქოლოგიისა და განათლების, ეკონომიკურ, იურიდიულ, სამედიცინო
მეცნიერებათა ფაკულტეტებისათვისაც, უნივერსიტეტის თანამშრომლების, პროფესორების და
სტუდენტების მიერ კვლევის საწარმოებლად მათემატიკური მეთოდებისა და კომპიუტერული
ტექნოლოგიების გამოყენებით;

 ინსტიტუტის პროფილის ფარგლებში ხელს უწყობდეს სტუდენტთა საბაკალავრო, სამაგის-
ტრო, სადოქტორო ნაშრომების მაღალ პროფესიულ დონეზე შესრულებას, მათ ჩართვას
სამეცნიერო გრანტებში და მონაწილეობას როგორც სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-
თანამშრომელთა, ასევე ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში.

ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალები:

ინსტიტუტის ბაზაზე საერთაშორისო სარედაქციო კოლეგიების მიერ მომზადებულ ინგლისურ
ენოვან 6 ჟურნალს
 ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები (გამოდის 1969

წლიდან),
 ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის მოხენებები

(გამოდის 1969 წლიდან),
 ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული

სხდომების მოხსენებები (გამოდის 1985 წლიდან),
 Applied Mathematics, Informatics, and Mechanics - AMIM (გამოდის 1996 წლიდან),
 Bulletin of TICMI (გამოდის 1997 წლიდან, ინდექსირებულია Scopus-შიც),
 Lecture Notes of TICMI (გამოდის 2000 წლიდან, ინდექსირებულია Scopus-შიც)
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გამოსცემს თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ექვსივე ჟურნალი ინდექსირებულია
Mathematical Reviews (MR)-ში და Zentralblatt MATH (zbMATH)-ში.

შესაბამისი თეზისი გამოქვეყნდა მესამე საერთაშორისო კონფერენციის „გამოყენებითი
მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები“ თეზისების კრებულში
(იხ. http://www.viam.science.tsu.ge/mpam2018/)

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის დასახელება,

ჩატარების
დრო და ადგილი

3 G. Jaiani Hierarchical models for
piezoelectric nonhomogeneous

viscoelastic Kelvin-Voigt prismatic
shells with voids

XXXII Enlarged Sessions of the
Seminar of I. Vekua Institute of
Applied Mathematics (April 18-20,
2018, Tbilisi, Georgia)

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

აგებულია იერარქიული მოდელები პიეზოელექტრული არაერთგვაროვანი თერმოდრეკადი კელვინ-ფოიგ-
ტის პრიზმული გარსებისათვის სიცარიელეებით. დასახულია მათი გამოკვლევის გზები და გაკეთებულია
წინასწარი დასკვნები.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის დასახელება,

ჩატარების
დრო და ადგილი

4 გ. ჯაიანი მექანიკა თბილისის
უნივერსიტეტში

მე-6 ყოველწლიური
საფაკულტეტო კონფერენცია

ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებებში, 2018 წლის 12-
15 თებერვალი, თბილისი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

მათემატიკური (თეორიული) მექანიკის და ტექნიკური მექანიკის სწავლების და ამ დარგში
კვლევას თბილისის უნივერსიტეტში ასი წლის განმავლობაში ეძღვნება ეს მოკლე მიმოხილვა და
არა ამ მიმართულებით მიღწევების შეჯამებას უნივერსიტეტის იუბილესთან დაკავშირებით. ის
ეხება აგრეთვე სამწლიანი წყვეტის შემდეგ აღდგენილ მექანიკის მიმართულების (კათედრის)
მოღვაწეობას 2009-2018 წლებში და მომხსენებლის 2017 წლის სამეცნიერო შედეგებს
წამახვილებული პრიზმული გარსებისათვის კელვინ-ფოიგტის მასალის შემთხვევაში.

შესაბამისი თეზისის ელექტრონული ვერსია დევს კონფერენციის ვებ-გვერდზე:
http://conference.ens-2018.tsu.ge/page/index

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის დასახელება,

ჩატარების
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დრო და ადგილი
5 N. Chinchaladze ON A VIBRATION PROBLEM FOR

POROUS ELASTIC CUSPED
PRISMATIC SHELLS

საქართველოს მექანიკოსთა
კავშირის IX საერთაშორისო

კონფერენცი, 12-14 ოქტომბერი,
2018, ქუთაისი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

ი. ვეკუას განზომილების რედუქციის მეთოდის გამოყენებით [1]-ში ფოროვანი დრეკადი და
ბლანტიდრეკადი კელვინ-ფოიგტის მასალის პრიზმული გარსებისათვის აგებულია იერაქიული
მოდელები. N-ურ მიახლოებაში დასმულია სასაზღვრო და საწყის-სასაზღვრო ამოცანების ამოცანე-
ბი და დასახულია გამოკვლევის გზები, მოყვანილია ზოგიერთი წინასწარი შედეგი. წინამდებარე
მოხსენება ეძღვნება ნულოვან მიახლოებაში ფოროვანი მასალის წამახილებული პრიზმული გარ-
სებისათვის რხევის ერთი ამოცანის შესწავლას.

ლიტერატურა
3. G. Jaiani, Hierarchical models for viscoelastic Kelvin-Voigt prismatic shells with voids. Bulletin of  TICMI, 21, No.

1 (2017), 33-44

შესაბამისი თეზისი გამოქვეყნდა საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო
კონფერენციის თეზისების კრებულში (ISSN 2233‐355X)

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის დასახელება,

ჩატარების
დრო და ადგილი

6 N. Chinchaladze On a vibration problem of porous
elastic prismatic shells

XXXII Enlarged Sessions of the
Seminar of I. Vekua Institute of

Applied Mathematics (April 18-20,
2018, Tbilisi, Georgia)

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

განხილულია რხევის ერთი ამოცანა იერარქიული მოდელები პიეზოელექტრული არაერთგვაროვანი
თერმოდრეკადი კელვინ-ფოიგტის პრიზმული გარსებისათვის სიცარიელეებით.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის დასახელება,

ჩატარების
დრო და ადგილი

7 ნ. ჩინჩალაძე On a Problem for Viscoelastic
Kelvin-Voigt Prismatic Shells

მე-6 ყოველწლიური
საფაკულტეტო კონფერენცია

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში, 2018 წლის 12-15

თებერვალი, თბილისი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)

[1]-ში კელვინ-ფოიგტის მასალის პრიზმული გარსებისათვის აგებულია იერაქიული მოდელები
N-ურ მიახლოებაში. აქვე შესწავლილია წამახვილებული პრიზმული გარსებისათვის სასაზღვრო
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და საწყის-სასაზღვრო ამოცანების ამოცანების დასმისა და გამოკვლევის საკითხები, მოყვანილია
ზოგიერთი შედეგი.
ნულოვან მიახლოებაში კელვინ-ფოიგტის მასალის პრიზმული გარსებისათვის ძირითად
განტოლებათა სისტემა ჩაიწერება შემდეგი სახით (იხ. [1])
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ფუნქციებია (იხ [1]). ინდექსი მძიმის შემდეგ აღნიშნავს შესაბამისი ცვლადით წარმოებულს,
განმეორებითი ინდექსების ქვეშ ვგულისხმობთ, რომ ხდება აჯამვა ამ ინდექსის მიმართ ინდექსის
ცვლილების სიმრავლეზე.
მოხსენება ეძღვნება იერარქიული მოდელების ნულოვან მიახლოებაში რხევის ამოცანის
შესწავლას კელვინ-ფოიგტის მასალის წამახვილებული პრიზმული გარსებისათვის.

ლიტერატურა
[1] G. Jaiani, hierarchical models for viscoelastic kelvin-voigt prismatic shells with voids. Bulletin of
TICMI, 21, No. 1 (2017), 33-44
შესაბამისი თეზისის ელექტრონული ვერსია დევს კონფერენციის ვებ-გვერდზე:
http://conference.ens-2018.tsu.ge/page/index

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
7. Maia M. Svanadze Boundary value problems of the

quasi-static theory of
thermoviscoelasticity of binary

mixtures

12-15 თებერვალი, თსუ,
მეექვსე ყოველწლიური

საფაკულტეტო სამეცნიერო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებში

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის დასახელება,

ჩატარების
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Symposium
Mechanics in Germany and
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(within the framework of the
Georgian Days at the Bremen

University)
January 19, 2018

Bremen, Germany
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3 N. Chinchaladze Existence and Uniqueness Theorems
for Cusped Porous Elastic

Prismatic Shells in the Zero
Approximation of the Hierarchical

Models

41st SOLID MECHANICS
CONFERENCE, August 27-31,

Warsaw, Poland

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
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ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო კოდი

DOI ან ISSN
1 Natalia chinchaladze.

Existence and uniqueness
theorems for cusped porous
elastic prismatic shells in the
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2018 წლის 15 ოქტომბრიდან 19 ოქტომბრამდე (ჩათვლით) გ. ჯაიანი მიწვეული იყო გერმანია-
ში, პოტსდამის უნივერსიტეტის მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულ-
ტეტის მათემატიკის ინსტიტუტში, როგორც დისერტანტ სარა ალი აჰმად ხალილის (თემა:
„სასაზღვრო ამოცანები სინგულარობების მქონე მრავალსახეობებზე“, სპეციალობით „ანა-
ლიზი“, სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფესორი ბერტ-ვოლფგანგ შულცე) ოპონენტი და
შესაბამისი სადისერტაციო კომიტეტის წევრი. იმავდროულად, გ. ჯაიანს შეხვედრები ჰქონდა
ანალიზის სამეცნიერო ჯგუფის წევრებთან, რომლებთანაც ინტენსიური სამეცნიერო კონტაქ-
ტები და პროდუქტიული თანამშრომლობა აქვს დამყარებული 1995 წლიდან. გ. ჯაიანი გაეცნო
აგრეთვე პოტსდამის უნივერსიტეტის მათემატიკის ინსტიტუტში სტუმრად მყოფ ჯორჯტაუ-
ნის (ვაშინგტონი, აშშ) უნივერსიტეტის პროფესორს დერ-ჩენ ჩანგს. შემდგომი თანამშრომ-
ლობის პერსპექტივები განიხილა ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ ვოლ-
ფგანგ მიულერთან.
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2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტის არაწრფივი მოვლენების ფიზიკის კათედრა

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
არჩილ უგულავა -პროფესორი,
რამაზ ხომერიკი, -ასოცირებული პროფესორი,
სიმონ ჩხაიძე-ასისტენტ-პროფესორი,
ზაზა ტოკლიკიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი,
რომან აბრამიშვილი-დოქტორანტი,

გიორგი მჭედლიშვილი -მოწვეული მასწავლებელი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
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ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1
დინამიკა და თერმოდინამიკა
მაგნიტურ ნანონაწილაკოვან

სისტემებში #04/01

2016-2019
რამაზ ხომერიკი, ლაშა

ტყეშელაშვილი (თეორიული
კვლევები)

2
ბარიერული ტიპის

ტალღგამტარული სისტემების
და წრედების შექმნა მიკრო და
მილიმეტრული დიაპაზონის
ხელსაწყოებისათვის # 216662

2016-2018
რამაზ ხომერიკი (თეორია),
ვახტანგ ჯანდიერი, გიორგი
მილოშევიჩი (სიმულაციები)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. პირველ ყოვლისა ჩვენ გავაკეთეთ რიცხვითი სიმულაციები ერთგანზომილებიან სპინურ მოდელზე
თერმოსტატის არსებობისას და გამოვითვალეთ რელაქსაციის დროები. ჩვენ შევამოწმებთ როგორ მუშაობს
ეფექტური ერთგანზომილებიანი მოდელი. საქმე ისაა, რომ პატარა ნიმუშების შემთხვევაში ყველა-
ყველასთან ურთიერთქმედების დაშვება შეიძლება შესწორებებს მოითხოვდეს. და ბოლოს, ყველაზე
მნიშვნელოვანი ამოცანაა სამ განზომილებიან სისტემაზე რიცხვითი სიმულაციების ჩატარება, შედეგების
შედარება ეფექტურ ერთგანზომილებიან მოდელთან და ექსპერიმენტისთვის რეალისტური პარამეტრების
შეთავაზება.
2. პროექტის ფარგლებში ჩვენ შევისწავლით ბარიერული ტიპის ტალღგამტარულ სისტემებსა და წრედებს
როგორც ანალიზურად, ასევე რიცხვით, ექსპერიმენტულ შესწავლას და დამზადებას. ჩვენ განვიხილავთ
ბარიერული ტიპის სისტემებს, რომლებიც შედგება დიელექტირკულ გარემოში პერიოდულად ჩალაგებულ
მეტალური და მაღალი დიელექტრიკული შეღწევადობის მქონე სვეტებისაგან. აღნიშნულ სტრუქტურას
ექნება ფართო გამოყენება მიკრო და მილიმეტრული დიაპაზონის ხელსაწყოებში. პროექტის ფარგლებში
ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ ზონური და ღრეჩული ფილტრების, წრიული რეზონატორების,
სიმეტრიული და ანტისიმეტრიული ტალღგამტარული სტრუქტურებისა და წრედების ანალიზს და მათ
დამზადებას. ჩვენი პროექტის მთავარი უპირატესობა მდგომარეობს შემდეგში: ა) ჩვენ პირველად
წარმოავადგენთ ღრმა ფუნდამენტურ ანალიზს ბარიერული ტალღგამტარული სისტემებისა და
წრედებისათვის; ბ) ჩვენ ვქმნით რიცხვით კოდს, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება ნებისმიერი
კონფიგურაციის მქონე ბარიერული ტიპის ტალღგამტარული სისტემის და წრედის ანალიზი; გ) ჩვენ
ვატარებთ დეტალურ ექსპერიმენტულ კვლევებს და დავამზადებთ მრავალ-ფუნქციონალურ, მცირე ზომის
ბარიერული ტალღგამტარულ სისტემებსა და წრედებს.
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2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1
სოლიტონური გადართვები

ფოტონურ და
მულტიფეროიკულ

ნანოსტრუქტურებში
#FR/25/6-100/14

2015-2018 რამაზ ხომერიკი, არჩილ
უგულავა, სიმონ ჩხაიძე

(თეორია), ვახტანგ ჯანდიერი
(სიმულაციები)

2
სოლიტონური ტრანსპორტი
მაგნიტურ ნანონაწილაკოვან

სისტემებში #04/24

მიმართულება: 1.
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებანი
ქვე-მიმართულება: 1.3
ფიზიკური მეცნიერებანი

2016-2018
რამაზ ხომერიკი (თეორია,

სიმულაციები)

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. ჩვენ ვიხილავთ ორ სუსტად ბმულ არაწრფივ ოსცილატორულ ჯაჭვს ლანდაუ-ზენერის ტუნელირების
მექანიკური ანალოგის შესწავლის მიზნით. ჯაჭვების მასები თანდათან იკლებს (იმატებს) ზედა (ქვედა)
ჯაჭვში. ეს მოდელი საშუალებას გვაძევს განვაზოგადოთ ლანდაუ ზენერის ქვანტური ტუნელირების
ეფექტი სოლიტონების ერთი ჯაჭვიდან მეორეში გადასვლისათვის. ნაჩვენებია, რომ სოლიტონის
ტუნელირების მახასიათებლები არაწრფივ რეჟიმში მკვეთრადაა დამოკიდებული სოლიტონის
ამპლიტუდაზე. ტუნელირების თეორიის ეს მიდგომა დადასტურებულია სოლიტონურ ჯაჭვებზე
პირდაპირი რიცხვითი სიმულაციების მეშვეობით.
2. ჩვენ ვიკვლევთ სოლიტონების არსებობისა და გავრცელების შესაძლებლობას ფერმი-პასტა-ულამის
არაჰარმონიული ჯაჭვის შორსქმედ ვერსიაში, სადაც წრფივი ურთიერთქმედების წევრში ბმის კონსტანტა
ხარისხობრივი კანონით კლებულობს. ჩვენ მივიღეთ ანალიზური მიახლოებითი გამოსახულება
კონვერტული მოძრავი სოლიტონისთვის, რომელიც აღიწერება არაწრფივი შრედინგერის განტოლებით.
შესაბამისი დისპერსიული თანაფარდობის არაანალიზური თვისებების გამო ჩვენ მოგვიხდა შეშფოთების
თეორიის შექმნა სხვაობითი დიფერენციალური ოპერატორების გამოყენებით. ეს გარემოება აგრეთვე
კრძალავს სტაბილური გრძელტალღოვანი კინკ-სოლიტონური ამონახსნების არსებობას, რაც მკვეთრად
განსხვავდება ახლოქმედი ფერმი-პასტა-ულამის ჯაჭვის შემთხვევისაგან. ჩვენ წარმატებით დავამთხვიეთ
ანალიზური შედეგები რიცხვით სიმულაციებს შესაბამის მოდელზე.

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№
გარდამავალი (მრავალწლიანი)

პროექტის დასახელება
პროექტის დაწყების და

დამთავრების წლები
პროექტში ჩართული პერსონალი

(თითოეულის როლის
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მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

მითითებით)

1

ლოგიკური გეიტების
განხორციელება ფოტონურ

კრისტალურ და
მულტიფეროიკულ

ნანოსტრუქტურებში # STCU-
2016-03

უკრაინის მეცნიერების და
ტექნოლოგიების ფონდი,

უკრაინა

2017-2019

რამაზ ხომერიკი, არჩილ
უგულავა, ზაზა ტოკლიკიშვილი,

ვახტანგ ჯანდიერი, სიმონ
ჩხაიძე, კობა ხუციშვილი,
გიორგი მჭედლიშვილი,
თორნიკე ონოფრიშვილი

აღნიშნულ პროექტში ჩვენ პირველად ვთავაზობთ არაწრფივ ბმულ ფოტონურ-კრისტალურ
ტალღგამტარების სისტემას როგორც რეალისტურ მოდელს ლოგიკური გეიტების შესაქმნელად. ლოგიკური

გეიტები წარმოადგენენ ახალი თაობის ოპტიკური კომპიუტერის ერთ-ერთ მთავარ მამოძრავებელ
ელემენტს, რომელთა საშუალებითაც ხდება სიგნალის გადაცემა ციფრულ წრედებში. აღნიშნულ პროექტში

ჩვენ ვაპირებთ ჩავატაროთ დეტალური თეორიული და რიცხვითი ანალიზი რამოდენიმე ბმული
ფოტონურ-კრისტალური ტალღგამტარის სისტემისათვის, როგორც ოპტიკური გეიტების რეალისტური

მოდელისათვის. ფოტონურ-კრისტალური სტრუქტურის მნიშვნელოვანი თვისება არის ის, რომ იგი
საშუალებას გვაძლევს წარმატებით მოვახდინოთ სხვადასხვა ოპტიკური ხელსაწყოების ინტეგრირება

მხოლოდ ერთ ჩიპში, რაც საგრძნობლად ამცირებს წარმოების ხარჯებს.

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები
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№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3



6

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური, დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება
და

ნომერი/ტომ
ი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობ
ა

გვერდების
რაოდენობ

ა
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1 G. N. B. Chendjou,
J. P. Nguenang,

A. Trombettoni,
T. Dauxois,
R. Khomeriki,
S. Ruffo (2018)

“Fermi-Pasta-Ulam chains with
harmonic and anharmonic long-range
interactions”,
https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.01.
006

Commun.
Nonlinear Sci.

Numer.
Simulat. 60,

115.

Elsevier 6

2 Vakhtang Jandieri,
Ramaz Khomeriki, and
Daniel Erni

“Realization of true all-optical AND
logic gate based on nonlinear coupled
air-hole type photonic crystal
waveguides”
https://doi.org/10.1364/OE.26.019845

Optics
Express Vol.
26, Issue 16,
pp. 19845-

19853

OSA, USA 8

3 L.Chotorlishvili,
P.Zieba,

I.Tralle,

A.Ugulava

Zitterbewegung and symmetry
switching in Klein’s four-group

doi.org/10.1088/1751-
8121/aa9a2c

Journal of
Physics A.
Mathematic
al and
Theoretical.
Vol.51,No 3,
(2018),
035004,
(14pp

IOP publishing

14

4 L. Chotorlishvili,
X.-G. Wang,

Z. Toklikishvili,
J. Berakdar

Thermoelastic enhancement of the
magnonic spin Seebeck effect in

thin films and bulk samples
DOI: 10.1103/PhysRevB.97.144409

PHYSICAL
REVIEW B
97, 144409

(2018)
USA

American
Physical
Society

13

5 A. Ugulava, S.
Chkhaidze, G.
Mchedlishvili, R.
Abramishvili.

Interpolation formula of magnetic
nanofluids magnetization.

(მიღებულია დასაბეჭდად).

Nano
Studies.

Internationa
l Journal of

Nanoscience
s and

Nanotechnol
ogies, 2018

თბილისი,
საქართველო
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6

А. И. Угулава, С. Г.

Чхаидзе, Г.

Мчедлишвили, Р. Г.

Абрамишвили

Особенности процесса

намагничивания  наночастиц при

температурах ниже температуры

блокировки.
GESJ:

Physics,
2018,

(მიღებული
ა

დასაბეჭდა
დ).

თბილისი,
საქართველო

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. ნაჩვენებია, რომ სოლიტონის ტუნელირების მახასიათებლები არაწრფივ რეჟიმში მკვეთრადაა
დამოკიდებული სოლიტონის ამპლიტუდაზე. ტუნელირების თეორიის ეს მიდგომა
დადასტურებულია სოლიტონურ ჯაჭვებზე პირდაპირი რიცხვითი სიმულაციების მეშვეობით.
2. ჩვენ გავაკეთეთ რიცხვითი სიმულაციები ერთგანზომილებიან სპინურ მოდელზე თერმოსტატის
არსებობისას და გამოვითვალეთ რელაქსაციის დროები. ჩვენ შევამოწმებთ როგორ მუშაობს ეფექტური
ერთგანზომილებიანი მოდელი. საქმე ისაა, რომ პატარა ნიმუშების შემთხვევაში ყველა-ყველასთან
ურთიერთქმედების დაშვება შეიძლება შესწორებებს მოითხოვდეს.
3. .როგორც ცნობილია, „კანკალის“ ტიპის მოძრაობა (zitterbewegung) წარმოადგენს
რელატივისტური ელექტრონ-პოზიტრონული წყვილისა ან/და ელექტრონულ-ხვრელური
წყვილის ( ვიწრო ღრეჩოს მქონე ნახევარგამტარში) სწრაფ ოსცილაციურ მოძრაობას.
წინამდებარე ნაშრომში ჩვენ მოვახდინეთ zitterbewegung-ის კონცეფციის დაკავშირება
სისტემის სიმეტრიის ცვლილებასთან. ამ მოვლენის ილუსტრაცია ჩვენ მოვახდინეთ
კვანტური მათემატიკური საქანის მაგალითზე, რომელიც ხასიათდება კლეინის ოთხთა-
ჯგუფის სიმეტრიით და, რომელსაც, თავის მხრივ, სამი ინვარიანტული ქვეჯგუფი გააჩნია.
მისი შესაბამისი ენერგეტიკული სპექტრი დამოკიდებულია პოტენციური ბარიერის
ენერგეტიკულ სიმაღლეზე, შეიცავს რა გადაგვარებულ და გადაუგვარებელ არეებს.
ბარიერის სიმაღლის ცვლილება იწვევს სიმეტრიის ცვლილებას, ხოლო ის თავის მხრივ
იწვევს „კანკალის“ ტიპის მოძრაობას. ჩვენ გამოვთვალეთ მოძრაობის სიჩქარის საშუალო
კვადრატული ფლუქტუაცია, შევისწავლეთ რხევითი მოძრაობის სპეციფიური თვისებები
დიდი კვანტური რიცხვების შემთხვევაში. ვაცვენეთ, რომ მიღებული შედეგები
განუზღვრელობათათვის აკმაყოფილებენ ჰაიზენბერგის თანაფარდობას.

4. არერთგვაროვანმა ტემპერატურის პროფილმა შეიძლება წარმოქმნას სუფთა
სპინური დენი მაგნიტურ ნიმუშებში, როგორც ეს დამზერილია სპინურ ზეებეკის
ეფექტში. დამატებით სითბურმა დეფორმაციებმა შეიძლება შეცვალოს სპინური
დენი. ნაშრომში წარმოდგენილია მაგნონური სპინური ზეებეკის თეორია სითბურად
აქტივირებულ მაგნიტოელასტიკური ეფექტების გათვალისწინებით. მიღებულია
თერმულად აქტივირებული დეფორმაციის ტენზორის გამოსახულება. ეს შედეგები
ჩვენ მივიღეთ სამგანზომილებიანი ნიმუშებისთვის და თხელი მაგნიტური
ორგანზომილებიანი ფირებისათვის. წანაცვლების ვექტორი და დეფორმაციის

ტენზორი სამგანზომილებიან შემთხვევაში ასიმპტოტურად იცვლება როგორც
2

1
u

R

და
3

1

R
 , ხოლო თხელ მაგნიტურ ფირებში როგორც 1

u
R

,
2

1

R
 .

თერმოელასტურმა დეფორმაციამ შეიძლება გამოიწვიოს მაგნონურ სპექტრში ღრეჩოს
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შემცირება, რაც თავის მხრივ იწვევს მაგნონების რიცხვის გაზრდას, რომლებიც
მომაწილეობენ სპინურ ზეებეკის ეფექტში.
5. სუპერპარამაგნეტიზმი არის დამაგნიტების ფორმა, რომელიც დამახასიათებელია ფერო
და ფერიმაგნიტური ნაწილაკებისათვის, თუ მათი ზომა იმდენად მცირეა, რომ ისინი
შეიძლება განვიხილოთ როგორც ერთდომენიანი ნაწილაკები, როცა მათი დამაგნიტება
მთელს მოცულობაში ერთნაირია.

თუ სუპერპარამაგნეტიკში შემავალი ნანონაწილაკები მიღებულია იოლი
დამაგნიტების ღერძის მქონე ფერომაგნეტიკის ნანოსტრუქტურიზაციით, მაშინ
ნანონაწილაკებსაც ექნებათ დამაგნიტების იოლი ღერძი, რომელსაც ანიზოტროპიის ღერძსაც
უწოდებენ. ასეთი ნანონაწილაკების ანიზოტროპიის ენერგიას აქვს სახე

  2
AH Asin   , (1)

სადაც A - ანიზოყროპიის კონსტანტაა,  - კუთხეა მაგნიტურ მომენტსა და ანიზოტროპიის
ღერძს შორის, mA KV , S mm M V m , K და SM - შესაბამის სიდიდეთა სიმკვრივეებია,

3

6m mV d

 - ცენტრალური მაგნიტური სფეროს მოცულობა, md - მაწილაკის ”მაგმიტური

დიამეტრი”. ანიზოტროპიის ენერგიის არსებობამ შეიძლება მნიშვნელოვნად იმოქმედოს
სუპერპარამაგნეტიკების მაგნიტურ თვისებებზე და ნანოსითხის დამაგნიტების პროცესზე.

როგორც ვიცით, პარამაგნიტური ნაწილაკების ”იდეალური აირის” დამაგნიტება,
რომელთაც არ აქვთ მაგნიტური ანიზოტროპიის ენერგია კარგად აღიწერება ლანჟევენის
კლასიკური თეორიით:

( )M N L B / kT   ,                                                            (2)

სადაც ( )  1L x cth x / x  - ლანჟევენის ფუნქციაა, N - ნაწილაკთა რიცხვი მოცულობის
ერთეულში,  - მაგნიტური მომენტი, k - ბოლცმანის მუდმივა.

ქაოსური ანიზოტროპიის ღერძების მქონე ნანონაწილაკთა სისტემის დამაგნიტება

მაგნიტურ ველში მაგნიტური ნანონაწილაკის ენერგია

   2H , Asin E cos     , E mB , 0A  , (3)

სადაც  კუთხეა ანიზოტროპიის ღერძსა და მაგნიტური ველის მიმართულებას შორის.
პირველი შესაკრები აქ გამოსახავს ანიზოტროპიის ენერგიას, ხოლო მეორე
ურთიერთქმედების ენერგიას მაგნიტურ ველსა და მაგნიტურ მომენტს შორის.

ცნობილია, რომ ფხვნილოვან სუპერპარამაგნეტიკებში მაგნიტური ანიზოტროპია არ
მოქმედებს დამაგნიტების პროცესზე (С. П. Губин, Ю. А. Кокшаров, Г. Б. Хомутов и др., Успехи
химии 74, 539 (2005)). ამ ფაქტის ასახსნელად ჩვენს ერთ-ერთ შრომაში (А. И. Угулава, С. Г.
Чхаидзе, З. Г. Ростомашвили, ФММ, 118(4), 352 (2017)) გათვალისწინებულ იქნა, რომ
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განსახილველი სისტემის ენერგია დამოკიდებულია ორ კუთხურ ცვლადზე  და  . ამ
ცვლადების შემთხვევითობა განპირობებულია სხვადასხვა წყაროებით - ანიზოტროპიის
ღერძების თავდაპირველი ქაოსურობით (კუთხე ) და სითბური ფლუქტუაციებით (კუთხე
). ამაზე დაყრდნობით და დამაგნიტების საშუალო მნიშვნელობის გამოთვლის
სტანდარტული მეთოდის გამოყენებით (როგორიცაა ერთნაწილაკოვანი და
მრავალნაწილაკოვანი სტატისტიკური ინტეგრალები, თავისუფალი ენერგია და სხვა)
მივიღეთ სუპერპარამაგნეტიკის საშუალო დამაგნიტება

 LF
M NmL b

B


  


.                                                                (4)

აქედან დასკვნა, რომ ანიზოტროპიის ღერძისა და მაგნიტური მომენტის ბრუნვის
შემთხვევითი ხასიათი საკმარისი პირობაა იმისათვის რომ დამაგნიტება ხდებოდეს
ლანჟევენის თეორიის მიხედვით. მაშასადამე, ლანჟევენის თეორია სამართლიანია იმ
შემთხვევაშიც, როცა სისტემა შედგება ანიზოტროპიული ნანონაწილაკებისაგან, მაგრამ
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ანიზოტროპიის ღერძები ინარჩუნებენ ქაოსურობას
დამაგნიტების მთელი დროის განმავლობაში, როგორც ამას ადგილი აქვს ფხვნილოვან
სუპერპარამაგნეტიკებისათვის. ასეთი ”გაყინული” ქაოსური მდგომარეობა ხორციელდება
იმიტომ, რომ ნაწილაკებს შორის არსებობს ხახუნის ძალები.

ნანონაწილაკთა სისტემის დამაგნიტება მექანიკური ანიზოტროპიის მდგომარეობაში

მაგნიტური ნანოსითხის შემთხვევაში ნანონაწილაკთა სისტემა აღარ არის ”გაყინული” და
ნაწილაკებს შეუძლიათ თავისუფლად ბრუნვა. შლიომისმა (М. И. Шлиомис, УФН 112, 3, 427
(1974) აჩვენა, რომ საკმაოდ ძლიერ მაგნიტურ ველში მაგნიტურ ნანოსითხეში მყარდება ე.წ.
მექანიკური ანიზოტროპიის მდგომარეობა, რომლის დროსაც ყველა ნაწილაკის ღერძი
მიმართულია ველის გასწვრივ ( 0  ). ამრიგად ნანოსითხის დამაგნიტებისას ჩნდება
განსაკუთრებული სიტუაცია: დამაგნიტების დასაწყისში ნანონაწილაკების ღერძები
მიმართულია ქაოსურად, ხოლო დასასრულს კი ისინი პოლარიზებული არიან.
ანიზოტროპიის ღერძების თანდათანობითი პოლარიზაციის გათვალისწინებაა სწორედ ამ
ჩვენი ამოცანის ძირითადი მიზანი.

თუ 0  , მაშინ ცხადია, რომ ჰამილტონიანს აქვს სახე:

    2= ,0 sin cosfH H A E     . (5)

ისევე როგორც წინა შემთხვევაში დამაგნიტების შესასწავლად აქაც ვიყენებთ დამაგნიტების
საშუალო მნიშვნელობის გამოთვლის სტანდარტულ მეთოდს და მაგნიტური
პოლარიზაციისათვის fP M Nm ვღებულობთ:

     
1 2

2 2 2 2
f b b

b sh b
P a,b

a a e D a b a e D a b a


  

  
. (6)

მიღებული გამოსახულების ანალიზისათვის განვიხილოთ ზღვრული შემთხვევები.

დოუსონის ფუნქციის ასიმპტოტური გაშლის გამოყენებით   1
1 ...,

2
D x

x
   ამ
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გამოსახულებიდან ვღებულობთ:

1. დაბალტემპერატურულ მიახლოებაში (ძლიერი ველები 1b  )
 ,  1 1fP a b b   ,                                                         (7)

რაც შეესაბამება დამაგნიტების ნაჯერ მდგომარეობას.

2. მაღალტემპერატურულ მიახლოებაში (სუსტი ველები 1b  )

   
1 1

, 1
2 2

fP a b b
a aD a

 
    
 
 

(8)

და 3. ღრმა ორმოს შემთხვევაში ( 1a  )

   1,  tanhf hP a b P b b   . (9)

ამ ბოლო შედეგს აქვს მარტივი ფიზიკური ინტერპრეტაცია. როცა 1a  , მაშინ
ნანონაწილაკები ”შებოჭილნი” არიან ორ პოტენციურ ორმოში ენერგიის მინიმუმების
მახლობლად. ჩნდება ანალოგია ორდონიან კვანტურ სისტემებთან, რომელშიც როგორც
ცნობილია დონეთა დასახლების სხვაობა განისაზღვრება ჰიპერბოლური ტანგენსით.

მაგნიტური ნანოსითხის ორკომპონენტიანი მოდელი და დამაგნიტების ინტერპოლაციური
ფორმულა

მექანიკური ანიზოტროპიის მდგომარეობაში სისტემა შეიძლება იყოს მხოლოდ ძლიერ
მაგნიტურ ველში. ნებისმიერი ველის შემთხვევაში შეიძლება დავუშვათ, რომ მაგნიტური
სითხე შედგება ორი ნაწილისაგან (ორ თერმოდინამიკურ ქვესისტემისაგან), რომელთაგან
ერთი შედგება ნაწილაკებისაგან ქაოსურად მიმართული ღერძებით, ხოლო მეორე
ნაწილაკებისაგან, ორიენტირებული ღერძებით. პოლარიზაციის პროცესში მაგნიტური ველის
მდოვრე ცვლილება იწვევს ნაწილაკების რიცხვის ცვლილებას ქვესისტემებში. ველის
მოცემული მნიშვნელობისათვის ნაწილაკთა წონასწორული რიცხვი ქვესისტემებში მიიღწევა
ქვესისტემათა პარციალური პოტენციალების ტოლობით

D B  , (10)

სადაც

D
D

D

F

N






, B
B

B

F

N






, , ,lnD B D BF kT Z 

,D BF - ქვესისტემების თავისუფალი ენერგიაა, ,D BZ - სტატისტიკური ინტეგრალები, BN -

ქაოსურად მიმართული, ხოლო DN - მექანიკური ანიზოტროპიის მგომარეობაში მყოფი
ნაწილაკების რიცხვი ქვესისიტემებში. დამაგნიტება ქვესისტემებში ხდება სხვადასხვა
კანონით. ქაოსურად ორიენტირებული ნაწილაკები ემორჩილებიან ლანჟევენის თეორიას,
ხოლო მექანიკური ანიზოტროპიის მდგომარეობაში მყoფი ნაწილაკები კი მაგნიტდებიან (6)-
ს შესაბამისად. მაგნიტური ველის ცვლილებით იcვლება ნაწილაკთა რაოდენობა
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ქვესისტემებში, მაგრამ მათი საერთო რაოდენობა არ იცვლება D BN N N  . ყოველივე
ზემოდ თქმულის გათვალისწინებით ნაპოვნია თანაფარდობა:

, ,D B D B

D B

N z

N z z



. (11)

ახლა უნდა ავაგოთ ინტერპოლაციური ფორმულა, რომელმაც უნდა მოგვცეს მაგნიტური
ნანოსითხის დამაგნიტრბის სწორი შედეგები ორივე ზღვრულ შემთხვევაში. ცხადია, რომ ეს
არ არის ცალსახა ამოცანა, მაგრამ გავითვალისწინოთ ისიც, რომ სწორად აგებულმა
ინტერპოლაციურმა ფორმულამ სწორად უნდა აღწეროს დამაგნიტების მთელი პროცესი
როგორც ხარისხობრივადმ ისე რიცხობრივადაც. ორკომპონენტიან მოდელზე დაყრდნობით
მაგნიტური პოლარიზაციისათვის შედგენილ იქნა ასეთი ფორმულა:

         , ,
, ,B D

F f

N a b N a b
P a b L b P a b

N N
  .                              (12)

სადაც

     
     

,
,

A L
B

A L D

z a z b
N a b N

z a z b z a b



,

   
     

,
,

,
D

D
A L D

z a b
N a b N

z a z b z a b



. (13)

ცხადი სახით ჩაწერილი ინტერპოლაციური ფორმულა (13)-ს გათვალისწინებით ძალიან
მოუხერხებელია და აქ არ არის მოყვანილი. მოვიყვანთ მხოლოდ მის გრაფიკს.
შედარებისათვის აქვე მოცემულია სხვა დამაგნიტების მრუდები, რომლებიც ხშირად
გვხვდება პრაქტიკაში:

ნახ.1. მაგნიტური პოლარიზაციის მრუდები  LP L b , fP , FP , და hP , აგებული (13), (17), (19)

და (22) ფორმულების მიხედვით მაგნეტიტისათვის 3 4Fe O ( 11md nm , 8.1a  , 78b B ) და

კობალტისათვის Co ( 7md nm , 20a  , 64b B ). 300T K .

როგორც ნახაზიდან ჩანს, მაგნეტიტისა 3 4Fe O
FP და კობალტის Co

FP ბაზაზე დამზადებული

მაგნიტური ნანოსითხეების დამაგნიტების მრუდები მდებარეობენ ლანჟევენისა LP და

ჰიპერბოლური ტანგენსის hP მრუდებს შორის.
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კიურის კანონი მაგნიტური ნანონაწილაკებისათვის

სუსტი ველების მიახლოებაში ( 1b  ) (8), (9), (16) და (23) გამოსახულებების
საფუძველზე ნაწილაკთა რაოდენობისათვის ვღებულობთ:

   ,  1 ,  1 1/ 2B DN a b N a b    .

მაშინ ინტერპოლაციური ფორმულიდან (22) და (18)-დან ვღებულობთ

   
1 1 1 1

, 1
2 3 2 2

FP a b b
a aD a

 
    
 
 

.                                   (24)

(24)-დან გამოდის, რომ ნანოსითხის კიურის კონსტანტის (რომელიც განისაზღვრება
გამოსახულებიდან M CB ) როლს ასრულებს *C C , სადაც

2

3

m N
C

kT
 (25)

- ლანჟევენის თეორიის კიურის კონსტანტაა. ხოლო

 
1 3 1 1

2 2 a aD a


 
   
 
 

(26)

- ორკომპონენტიანი მოდელის ინტერპოლაციური ფორმულიდან და ლანჟევენის
თეორიიდან მიღებული კიურის კონსტანტების ფარდობა. როგორც (19)- დან ჩანს,  -ს

მაქსიმალური მნიშვნელობა მიიღწევა როცა 1a  და უდსრის max 3  , ხოლო მინიმალური

ტოლია min 1  . ამრიგად, ანიზოტროპიის ენერგიის არსებობას მივყავართ კიურის
კონსტანტის ცვლილებამდე.

 კოეფიციენტის როლი შეიძლება გამომჟღავნდეს შემდეგ ექსპერიმენტულ
სიტუაციაში. დავუშვათ, რომ გვაქვს ფხვნილოვანი სუპერპარამაგნეტიკი, რომლის
დამაგნიტებაც ხდება ლანჟევენის თეორიის მიხედვით, ხოლო კიურის კონსტანტას აქვს (25)
სახე. მაშინ კოეფიციენტი *C C  გვიჩვენებს თუ რამდენჯერ იზრდება ფხვნილოვანი
სუპერპარამაგნეტიკის კიურის ტემპერატურა, როცა მას ვასხამთ სითხეს და ის გადადის
მაგნიტურ ნანოსითხეში.

6. ნანონაწილაკთა მაგნიტური ანიზოტროპიის ენერგია შეიძლება წარმოვიდგინოთ
სიმეტრიულად განლაგებული ორი პოტენციური ორმოს სახით, მაგნიტური ველის
არარსებობის დროს, ნაწილაკები თანაბრად ნაწილდებიან ორმოებში და ორიენტირებული
არიან საპირისპირო მიმართულებით. ფხვნილოვან ნიმუშებში, ბლოკირების ტემპერატურის
ზევით, სხვადასხვა ორმოს ნაწილაკებს შორის ხდება ბარიერისზედა გადასვლები და
შეიძლება წარმოიქმნას სუპერპარამაგნიტური მდგომარეობა, ხოლო ამ ტემპერატურის
ქვევით ნაწილაკები ”ბლოკირებული” არიან ორმოებში და ინარჩუნებენ ნაწილაკების
თანაბარ განაწილებას ორმოებს შორის. მაგნიტურ ველში პოტენციური ორმოების
კონტურები კარგავენ სიმეტრიულობას. წაინაცვლებს როგორც ბარიერის მდებარეობა, ასევე



14

ორმოების ფსკერი ერთმანეთის მიმართ. ბარიერის მარჯვნივ წანაცვლებისას,

მარცხენა ორმოში ჩნდება რაღაც არე ველის საწინააღმდეგოდ მიმართული
ნაწილაკებისთვისაც, რომელიც შეივსება ამავე ორმოს ნაწილაკებით. შედეგად, მაგნიტური
ველის ჩართვა იწვევს დამაგნიტებულობის შემცირებას. რაც შეეხება მარჯვენა ორმოს, ის
ვიწროვდება და ამიტომ ნაწილაკები პერიფერიული არეებიდან გადადიან მარჯვენა ორმოს
ცენტრისაკენ. ამ პროცესს მივყავართ მარჯვენა ორმოს უარყოფითი დამაგნიტებულობის
ზრდამდე. ფხვნილოვანი ნიმუშების დამაგნიტების პროცესის შესწავლამ აჩვენა, რომ
ბლოკირების ტემპერატურის ქვემოთ ხდება კიურის კოეფიციენტის დაახლოებით 0.66-ჯერ
შემცირება მის ჩვეულებრივ მნიშვნელობასთან შედარებით, რომელიც მიიღება ლანჟევენის
თეორიით, ხოლო სუპერპარამაგნიტურ მდგომარეობაში გადასვლის დროს ბლოკირების
ტემპერატურის ზევით, ხდება მისი დაახლოებით სამმაგი ზრდა.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 არჩილ უგულავა ნანონაწილაკების

დამაგნიტებულობის
პროცესის თავისებურებანი

ბლოკირების ტემპერატურის
ქვემოთ

12-15 თებერვალი 2018 წელი
თსუ

მეექვსე ყოველწლიური
საფაკულტეტო კონფერენცია

ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
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2 სიმონ ჩხაიძე მაგნიტური ნანოსითხის
დამაგნიტების

ინტერპოლაციური ფორმულა

მეცნიერებებში

3
ზაზა ტოკლიკიშვილი

ორი სამდონიანი ატომის
გადაბმულობის დინამიკა

ნანომექანიკური
რეზონატორის საშუალებით

4
A. Ugulava, S. Chkhaidze,
G. Mchedlishvili, R.
Abramishvili.

Interpolation formula of
magnetic nanofluids

magnetization.
5th International Conference
“Nanotechnologies”

November 19 – 22,
2018, Tbilisi, Georgia (Nano –
2018).

1. ნანონაწილაკების მაგნიტური ანიზოტროპიის ენერგია ქმნის სიმეტრიულად განლაგებულ ორ პოტენციურ ორმოს.
მაგნიტური ველის არარსებობის დროს, ნაწილაკები თანაბრად ნაწილდებიან ორმოებში და ორიენტირებულნი არიან
ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ. ფხვნილოვან ნაერთებში, ბლოკირების ტემპერატურის ზემოთ, სხვადასხვა ორმოში
მყოფ ნაწილაკებს შორის ხდება ბარიერსზედა გადასვლები და შეიძლება წარმოიქმნას სუპერმაგნიტური
მდგომარეობა, ხოლო ამ ტემპერატურის ქვემოთ ნაწილაკები ”ბლოკირებული” არიან ორმოებში და თანაბრად არიან
განაწილებული მათში. მაგნიტურ ველში პოტენციური ორმოების კონტურები კარგავენ სიმეტრიულობას -
წაინაცვლებს როგორც თვითონ ბარიერი, ასევე ორმოები ერთმანეთის მიმართ. ბარიერის მარჯვნივ წანაცვლებისას
მარცხენა ორმოში, რომელშიც ჩვეულებრივ ხვდებიან ველის მიმართულებით ორიენტირებული ნანონაწილაკები,
ჩნდება რაღაც არე საწინააღმდეგო ორიენტაციის ნანონაწილაკებისთვისაც ამავე ორმოდან. საბოლოოდ მაგნიტური
ველის ჩართვა იწვევს დამაგნიტების შემცირებას და არა მის ზრდას, როგორც ეს ჩვეულებრივ ხდება. მარჯვენა
ორმო (რომელშიც ველის არარსებობის დროს ხვდებიან ველის საწინააღმდეგოდ ორიენტირებული ნაწილაკები)
ვიწროვდება და ამიტომ ნანონაწილაკები პერიფერიული არიდან გადაადგილდებიან ამ ორმოს ცენტრისაკენ. ეს
თავის მხრივ იწვევს მარჯვენა ორმოს ნაწილაკების უარყოფითი დამაგნიტების ზრდას. საბოლოოდ, ორივე ორმოდან
ჩნდება ჯამური დამაგნიტება მიმართული ველის საწინააღმდეგოდ, რაც ტოლფასია კიურის უარყოფითი
კონსტანტის გაჩენისა.

2 . მაგნიტური ნანონაწილაკები ხასიათდებიან ორი ვექტორული სიდიდით - დამაგნიტების ღერძით და მაგნიტური
მომენტით. სუსტი ველის მიახლოებაში დამაგნიტების პროცესის დასაწყისში) მაგნიტური ნანოსითხის ნაწილაკთა
ანიზოტროპიის ღერძები მიმართულია ქაოსურად, ხოლო ძლიერი ველების შემთხვევაში ისინი პოლარიზებულნი არიან
მაგნიტური ველის მიმართულებით მექანიკური ანიზოტროპია).პირველ ზღვრულ შემთხვევაში სისტემა მაგნიტდება
ლანჟევენის მრუდის მიხედვით, ხოლო მეორე შემთხვევაში დამაგნიტების მრუდს განსხვავებული ფორმა აქვს, რომელიც
ახლოსაა ჰიპერბოლურ ტანგენსთან. გარდამავალი პროცესის შესასწავლად ამ ორ ზღვრულ შემთვევას შორის, ჩვენ
გამოვიყენეთ ინტერპოლაციური თეორია, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს ნანონაწილაკთა ღერძების პოლარიზაციის
თანდათანობით ზრდას დამაგნიტების პროცესში.ამ ნაშრომის ძირითადი იდეაა გარდამავალ პროცესში მყოფი
მაგნიტური ნანოსითხის წარმოდგენა ორი მაგნიტოთერმოდინამი - კურ ქვესისტემად ნაწილაკთა ცვლადი რიცხვით
(ორკომპონენტიანი მოდელი): 1.) ნანონაწილაკთა ქვესისტემა ქაოსურად მიმართული ღერძებით და 2) ქვესისტემა
ორიენტირეებული ღერძებით. დამაგნიტების პროცესში ხდება გადასვლები პირველი ქვესისტემიდან მეორეში, ანუ
ქაოსური ნაწილაკების რაოდენობის შემცირება და ორიენტირებულის გაზრდა. ქვესისიტემებს შორის წონასწორობის
პირობად შუალედური მაგნიტური ველებისათვის ითვლება პარციალური პოტენციალების ტოლობა. ამ მოდელის
ფარგლებში მიღებულია მაგნიტური სითხის დამაგნიტების ინტერპოლაციური ფორმულა. ნაჩვენებია, რომ
ინტერპოლაციური თეორიის დამაგნიტების მრუდი მდებარეობს ორ ცნობილ მრუდს შორის - ლანჟევენის მრუდსა და
ჰიპერბოლური ტანგენსს შორის. ინტერპოლაციური ფომულით გამოთვლილი კიურის კონსტანტა მაგნიტური
ნანოსითხისათვის სიდიდით აღემატება თავის ჩვეულებრივ მნიშვნელობას, გამოთვლილს ლანჟევენის თეორიით.

3. ჩვენ ვსწავლობთ ორი სამდონიანი ატომის (აზოტი-ვაკანსიის დეფექტი ალმასის კრისტალში) გადაბმულობის
დროში ევოლუციას. ეს ორი სამდონიანი ატომი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული ორსიხშირიანი
ნანომექანიკური რეზონტორის საშუალებით. დავთვალეთ რა უარყოფითობა როგორც გადაბმულობის ზომა,
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ვნახეთ რომ ორ სპინს შორის გადაბმულობა განიცდის ოსცილაციებს დროში და შეიძლება მისი მანიპულირება
სისტემის პარამეტრების ცვლილებით. დროში ევოლუცისას ადგილი აქვს გადაბმულობის პერიოდულად
ჩახშობას და შემდეგ კვლავ აღდგენას. იმისათვის რომ შეგვესწავლა კვანტური დეკოჰერენცია ჩვენ
გამოვიყენეთ ლინდბადის კინეტიკური განტოლება სიმკვრივის მატრიცისათვის. მიუხედავად ამოცანის
სირთულისა, მოდელი ანალიზურად იხსნება გარკვეული დაშვებების გათვალისწინებით. ამ ამონახსნების
საშუალებით შესწავლილია კვანტური დეკორეჰრენციის გავლენა გადაბმულობის დინამიკაზე

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1
2
3

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფიზიკის
დეპარტამენტი, ასტროფიზიკის კათედრა

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
ნანა შათაშვილი, პროფესორი, ასტროფიზიკის კათედრის გამგე

ალექსანდრე თევზაძე (თსუ ასოც. პროფესორი)

ელენე უჩავა (თსუ დოქტორანტი)

ირაკლი ჯოხაძე (თსუ მაგისტრანტი)

მარიამ გოგილაშვილი (თსუ მაგისტრანტი აგვისტოს ჩათვლით)

ბექა მოდრეკილაძე (თსუ მაგისტრანტი აგვისტოს ჩათვლით)

ქეთევან კოტორაშვილი (თსუ სტუდენტი ბაკალავრიატში /
მაგისტრანტი სექტემბრიდან)

მარიამ ქავთარაძე (თსუ სტუდენტი ბაკალავრიატში / მაგისტრანტი
სექტემბრიდან)

გიორგი მეშველიანი (თსუ სტუდენტი ბაკალავრიატში /
მაგისტრანტი სექტემბრიდან)

თეონა გოცირიძე (თსუ სტუდენტი ბაკალავრიატში / მაგისტრანტი
სექტემბრიდან)

ნინო რევაზაშვილი (თსუ სტუდენტი ბაკალავრიატში)

_____________________________________________________________________________
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1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1.1.1

დისკი-ჯეტის უნივერსალური
მოდელი

ფიზიკა - ასტროფიზიკა

2016 - 2020
ნ. შათაშვილი,

ა. თევზაძე
ი. ჯოხაძე

მ. გოგილაშვილი
ბ. მოდრეკილაძე

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

(1) შესწავლილია ჰიდროდინამიკური დისკი-ჯეტის სტრუქტურის ფორმირების ამოცანა ახალგაზრდა
ვარსკვლავური ობიექტებისათვის (YSOs) ანალიზურ ბელტრამი-ბერბულის მოდელზე დაყრდნობით,
რომელშიც გამოყებულია საკურა-სუნიაევის ტურბულენტური სიბლანტის მიახლოება როგოცრც
დისკის აკრეციის ძირითადი მიზეზი. ამისათვის ვიხილავთ სტაციონარულ ტურბულენტურ
მდგომარეობას რომელიც კველბავს აკრეციის პროცესს და იწვევს კოლიმირებულ ჭავლურ გარედინებას.
ამისათვის გამოვიყენეთ განზოგადოებული ტურბულენტურის სიბლანტის მოდელი. ამონახსნის
მოძიება მოხერხდა ანალიზურად. ჩვენ მოვიძიეთ ამონახსნების სხვადასხვა კლასები, რომლებიც
შეესაბამებიან სხვადასხვა ნიშნიან ბელტრამის პარამეტრებს - მოიცავენ ციკლონურ და ანტიციკლონურ
დინების გრიგალებს. ანალიზური ამონახსნების გამოყენება შესაძლებელია ახალგაზრდა ვარკვლავების
ჰიდროდინამიკური ჯეტების სხვადასხვა ფიზიკური მახასიათებლების ასახსნელად და
დასაკავშირებლად ჯეტის ამოფრქვევის არეალის პარამეტრებთან. გაგზავნილია სტატია
გამოსაქვეყნებლად ჟურნალში MNRAS:

E. Arshilava, M. Gogilashvili, V. Loladze, I. Jokhadze, B. Modrekiladze, N.L Shatashvili, A.G. Tevzadze.
Formation of Hydrodynamic Jets from Protostellar Accretion Disks with Turbulent Viscosity,
Monthly Not. Roy. Ast. Soc. (submitted).

(2) გაკეთებულია წინასწარი კვლევები იონიზებული დისკი-ჯეტის სტრუქტურის ფორმირებისათვის და
ნაჩვენებია, რომ მაგნიტური ველი ხელს უქყოვს კოლიმაციას. ასევე განხილულია სუსტი
რელატივიზმის მქონე დისკის შემთხვევაც. შესწავლილ იქნა დამატებითი ეფექტების, როგორიცაა
მაგნიტური ველი, ორსითხოვნება და რელატივიზმი, როლი დისკი-ჯეტი სტრუქტურის ფორმირებაში.
ნაჩვენებ იქნა მაკონტროლებელი პარამეტრების მუშაობის დიაპაზონები და აგებულ იქნა
მაილუსტრირებელი გრაფიკები. ერთსითხოვან შემთხვევაში განხილულ იქნა როგორც კვაზi-
კეპლერული დისკის შესაბამისი სიბლანტის, ასევე რეალისტური ტურბულენტური სიბლანტის დისკის
შემთხვევები. იგეგმება ერთიანი მოდელის აგება და ილუსტრირება თხელი იონიზებული
რელატივისტური ასტროფიზიკური დისკების ჯეტისა და ქარების ფორმირების ამოცანისათვის

მომზადებულია სტატია გამოსაქვეყნებლად გასაგზავნად:
M. Gogilashvili, I. Jokhadze, V. Loladze, N.L Shatashvili, A.G. Tevzadze. Two-fluid MHD Description of Jets from
Accretion Disks of YSOs, Phys. Plasmas (to be submitted in 2018).
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№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1,1,2

დინების დინამიკა და
გრიგალური და

წონასწორული მოვლენები
მრავალკომპონენტიან

ასტროფიზიკურ პლაზმებში

ფიზიკა - ასტროფიზიკა

2015-2020

ნ. შათაშვილი
ა. თევზაძე,
ი. ჯოხაძე

ქ. კოტორაშვილი
ნ. რევაზაშვილი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

(1) თსუ-ს სტუდენტთა საგრანტო დაფინანსების პროექტის „დიდ-მასშტაბიანი სიჩქარისა და მაგნიტური
ველების გენერაცია/გაძლიერება ვარსკვლავთა ატმოსფეროებში“ ფარგლებში განხორციელდა კვლევები
მაგნიტო-სითხური ბმისსას ორსითხოვან (გადაგვარებული ელეტრონების/პოზიტრონების და
კლასიკური იონების) პლაზმაში სიჩქარისა და მაგნიტური ველების გენერაცია/აჩქარების შესწავლაზე
შებრუნებული დინამოს მექანიზმით. ამისთვის ჩავწერეთ შესაბამისი დინამიური განტოლებები
[მუხტის შენახვა, ნივთიერების შენახვა, იმპულსის შენახვვა, მდგომარეობის განტოლება]; ფონურ
მდგომარეობად განვიხილეთ ბელტრამი-ბერნულის წონასწორულ მდგომარეობები ორი (მრავალი)
სითხისათვის და მოვიძიეთ დიდ-მასშტაბიანი მაგნიტური და სიჩქარის ველების
გენერაციის/გაძლიერების პირობები როგორც ელექტრონულ-იონურ პლაზმაში გადაგვარებული
ელექტრონებით, ასევე ელექტრონულ-პოზიტრონულ (მცირე იონების მინარევით ან მათ გარეშე)
გადაგვარებულ პლაზმაში ფონური ორმაგი ბელტრამის წონასწორობების მცირე შეშფოთების

შემთხვევაში. პროექტის ფარგლებში დამუშავდა 2 ქვე-ამოცანა: (1.1) დიდ-მასშტაბიანი სიჩქარისა და
მაგნიტური ველების გენერაცია/გაძლიერება ვარსკვლავთა ატმოსფეროში გადაგვარებული
ელექტრონებით; (1.2) დიდ-მასშტაბიანი სიჩქარისა და მაგნიტური ველების
გენერაცია/გაძლიერება კომპაქტური ობიექტის გარე შრეში გადაგვარებული ელექტრონ-
პოზიტრონული გაზით.

დაწყებულია მუშაობა სამეცნიერო სტატიის გაფორმებაზე (K. Kotorashvili, N. Revazashvili, N. Shatashvili. Flow
and Magnetic Field Generation in Degenerate Compact Object Atmospheres Due to Reverse Dynamo Mechanism),
რომელშიც თეორიულ მოდელთან ერთად წარმოდგენილი იქნება ჩვენს მიერ მიღებული შედეგების
შედარება რეალურ ობიექტებთან, მოცემული იქნება მაილუსტრირებელი რიცხვითი თვლების შედეგები,
ამისათვის მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა.

ქეთევან კოტორაშვილმა გააკეთა მოხსენება „შებრუნებული დინამოს მექანიზმი კომპაქტური ობიექტების
გადაგვარებულ ელექტრონულ-იონურ გარე-შრეში“ თსუ მეექვსე ყოველწლიური სტუდენტური
კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, თბილისი, თსუ, 11-12.07.2018
http://conference.sens-2018.tsu.ge/page/program/50
ნინო რევაზაშვილმა გააკეთა მოხსენება „შებრუნებული დინამო კომპაქტური ობიექტების გადაგვარებულ
ელექტრონულ-პოზიტრონულ გარე შრეში“ თსუ მეექვსე ყოველწლიური სტუდენტური კონფერენცია ზუსტ
და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, თბილისი, თსუ, 11-12.07.2018 http://conference.sens-
2018.tsu.ge/page/program/50
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(2) კომპაქტური ობიექტების/ვარსკვლავების რელატივისტური ორ-სითხოვანი გადაგვარებული ელექტრონ-
პოზიტრონული მაგნიტოსფეროებისათვის აგებულ თეორიულ მოდელში გადაგვარებული
რელატივისტური სითხის განტოლებებში ვითვალისწინებთ გრავიტაციულ და ბრუნვით ეფექტებს.
ერთიანი ველი აგებულ იქნა მაქსველის ველის ტენზორისა და დინების ტენზორის საშუალებით
გათვალისწინებულია გრავიტაციული მრუდი სივრცე-დროითი ეფექტები. მოხერხებული 3+1
დეკომპოზიციის საშუალებით გამოვიყენეთ აღნიშნული გადაგვარებული სითხის ფორმალიზმი სისტემის
გრიგალური დინამიკის გამოსაკვლევად და გამოვიყვანეთ. რელატივისტური ბელტრამის პირობები ასეთი
სისტემბისათვის, ასევე ბერნულის პირობა და ამპერის კანონი; ჩავწერეთ განტოლებები სფერულ
კოორდინატებში და ავაგეთ კოდი რიცხვითი თვლების განსახორციელებლად.

(3) მზადდება სტატია გამოსაქვეყნებლად:
Jokhadze, N.L. Shatashvili, A.G. Tevzadze, S.M. Mahajan. Fast Outflow generation in Compact Objects’ Outer Layers
with degenerate relativistic electron-positron plasma. MNRAS (in preparation).
ნანა შათაშვილმა გააკეთა მოხსენება საერთაშორისო კონფერენცია-ღონისძიებაზე „გაერთიანებული ICTP-
IAEA -ის კოლეჯი პლაზმის ფიზიკაში (29.10 - 9.11  2018, აბდუს სალამის თეორიული ფიზიკის
საერთაშორისო ცენტრი, ტრიესტი, იტალია)“ Large-Scale Flow and Structure Formation in Stellar Atmospheres – II
- დიდ-მასშტაბიანი დინებებისა და სტრუქტურების ფორმირება ვარსკვლავთა ატმოსფეროებში - II.
http://indico.ictp.it/event/8335/other-view?view=ictptimetable
ირაკლი ჯოხაძემ გააკეთა მოხსენება და პოსტერი საერთაშორისო კონფერენცია-ღონისძიებაზე
„გაერთიანებული ICTP-IAEA -ის კოლეჯი პლაზმის ფიზიკაში (29.10 - 9.11  2018, აბდუს სალამის
თეორიული ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრი, ტრიესტი, იტალია)“ Large Scale Structure Formation in Pulsar
Degenerate Relativistic Outer Layer - დიდ-მასშტაბიანი სტრუქტურების ფორმირება პულსარის გადაგვარებულ
რელატივისტურ გარე-შრეში - http://indico.ictp.it/event/8335/other-view?view=ictptimetable

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1.1.3

მაგნიტო-ჰიდროდინამიკური
ბმები და რხევები

ვარსკვლავების ატმოსფეროში

ფიზიკა-ასტროფიზიკა

2015-2020 ნ. შათაშვილი
ა. თევზაძე

ე. უჩავა
ქ. კოტორაშვილი

მ. ქავთარაძე
გ. მეშველიანი

ნ. რევაზაშვილი
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
(1) შემოთავაზებულია ერთიანი მოდელი მზის ატმოსფეროში ჩაკეტილი ცხელი სტრუქტურების

ერთდროული ფორმირებისა და გაცხელებისა 2-სითხოვან პლაზმურ დინებებზე დამყარებით. მოდელი
გაფართოვდა ნეიტრალების - მესამე სითხის ჩართვით რაც უფრო რეალისტურია მზის ატმოსფეროს
შემთხვევისათვის. მოძიებულია სხვადასხვა წონასწორული სტრუქტურების არსებობის პირობები და
შედარებულია რეალურ ასტროფიზიკურ პირობებთან.

მოდელის დეტალები მოხსენიებულ იქნება კონფერენციებზე:
ნანა შათაშვილმა გააკეთა მოხსენება საერთაშორისო კონფერენცია-ღონისძიებაზე „გაერთიანებული ICTP-
IAEA -ის კოლეჯი პლაზმის ფიზიკაში (29.10 - 9.11  2018, აბდუს სალამის თეორიული ფიზიკის
საერთაშორისო ცენტრი, ტრიესტი, იტალია)“ Large-Scale Flow and Structure Formation in Stellar Atmospheres – I
- დიდ-მასშტაბიანი დინებებისა და სტრუქტურების ფორმირება ვარსკვლავთა ატმოსფეროებში - I.
http://indico.ictp.it/event/8335/other-view?view=ictptimetable
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მარიამ ქავთარაძემ გააკეთა მოხსენება „მაგნიტური მარყუჟების გაცხელება/ფორმირება მზის ატმოსფეროში
ნაწილობრივ იონიზირებული აირის ეფექტების გათვალისწინებით“ თსუ მეექვსე ყოველწლიური
სტუდენტური კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, თბილისი, თსუ, 11-12.07.2018
http://conference.sens-2018.tsu.ge/page/program/50
გიორგი მეშველიანმა გააკეთა მოხსენება „წონასწორული ჩაკეტილი სტრუქტურების ფორმირება მზის
ატმოსფეროში ნაწილობრივ იონიზირებული აირის ეფექტების გათვალისწინებით“ თსუ მეექვსე
ყოველწლიური სტუდენტური კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, თბილისი, თსუ,
11-12.07.2018 http://conference.sens-2018.tsu.ge/page/program/50
(2) ჩატარდა კვლევები წონასწორული სტრუქტურების მოძიებაზე ასტროფიზიკურ პირობებში

მაგნიტოჰიდროდინამიკური ბმების მოდელის გამოყენებით. განხილულია სპეციური სიტუაციები
როდესაც ცხელი რელატივისტური დინება ურთიერთქმედებს ცივ გადაგვარებულ გაზთან. ნაჩვენებია,
რომ რელატივიზმის ორი სხვადასხვა ბუნების ერთდროულად არსებობა გაერთიანებულ სისტემაში
იწვევს ახალი მიკრო-მასშტაბების ფორმირებას და ამ მასშტაბების ასე ვთქვათ პაექრობას - იმის
მიხედვით, თუ ლოკალურად რომელი რელატივიზმია ძლიერი გვექნება ენერგიების
ტრასნფორმაციების სხვადასხვა სცენარი რაც საბოლოოდ გამოიწვევს ტრანზიენტული ჯეტებისა და
დიდ-მასშტაბიანი მაგნიტური ველების ფორმირებას.

მზადდება სტატია გამოსაქვეყნებლად: N.L. Shatashvili, S.M. Mahajan, V.I. Berezhiani. On the Relaxed States in
the Mixture of Degenerate and Relativistically Hot Plasmas of Astrophysical Objects. Astrophys. Space Sci. (in
preparation)

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1.1.4

კოსმოსური მაგნიტური
ველების და

ტურბულენტობის
მოდელირება

ფიზიკა - ასტროფიზიკა

2016-2020 ალექსანდრე თევზაძე

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ადრეულ სამყაროში მაგნიტური ველის ევოლუციის თვისებები დამოკიდებულია კოსმოსური
ტურბულენტობის თვისებებზე. ტურბულენტობის თვისებების შესასწავლად სხვადასხვა საწყისი
პირობების შემთხვევაში გამოვიყენეთ პირდაპირი რიცხვითი მოდელირების კოდი Pencil-ის
მაგნიტოჰიდროდინამიკური მოდელი. აღმოჩნდა, რომ სამყაროს გაფართოების თანმყოლ სისტემაში
კონფორმული დროზე გადასვლის შემდეგ რელატივისტური მჰდ განტოლებები დიდი სიზუსტით
შეიძლება დავიყვანოთ კლასიკურ მჰდ ფორმაზე. შესაბამისად ადრეული სამყაროს თვისებების კვლევა
შესაძლებელი ხდება მაღალი გარჩევის სამგანზომილებიანი მჰდ რიცხვითი მოდელირებების საშუალებით.
ნაჩვენებია ადრეულ სამყაროში სარკული სიმეტრიის დარღვევის ზეგავლენა მაგნიტური ველის
თვისებებზე. რიცხვითად შესავლილია მაგნიტური დინამო ეფექტი, რომელსაც იწვევს მაგნეტო-კირალური
არამდგრადობა. როგორც ჩანს საწყისი კირალობის ენერგია მთლიანად გადადის მაგნიტური სპირალობის
ენერგიაში, რაც გადამწყვეტ როლს ასრულებს ტურბულენტობის შემდგომ განვითარებაში. რიცხვითი
მოდელირებით ნაჩვენებია სპირალური ტურბულენტობის მილევის ტემპი გაფართოებად სამყაროში.
ნაჩვენებია, რომ სულ მცირე საწყისი სპირალობაც კი იზრდება გაფართოების პროცესში და აღწევს
მაქსიმალურ შესაძლო მნიშვნელობას. სპირალური ტურბულენტობის მილევა მნიშვნელოვნად ნელდება
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ტოპოლოგიური ინვარიანტის შენახვის თვისების გამო, რაც იწვევს გაცილებით დიდმასშტაბოვან
რელიქტურ მაგნიტურ ველებს დღევანდელ დღეს.

პუბლიკაციები გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად:

Brandenburg, A., Kahniashvili, T., Mandal, S., Roper Pol, A., Tevzadze, A., Vachaspati, T., “The dynamo
effect in decaying helical turbulence”, Physical Review Fluids (submitted)

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1.1.5 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

მაგნიტური ველები
სამყაროში: წარმოშობა,

ევოლუცია და დაკვირვებითი
გამოვლინებები

FR/264/6-350/14

2015-2018

ალექსანდრე თევზაძე

(თანამონაწილე
ორგანიზაციის მხრიდან,

თსუ)

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პროექტი მიზნად ისახავდა დიდმასშტაბოვანი მაგნიტური ველების შესწავლას სამყაროში. ამოცანები
მოიცავდნენ მაგნიტური ველის გენერაციას ადრეულ სამყაროში, მაგნიტური ველის ევოლუციას სხვადასხვა
კოსმოსურ ეპოქებში, მათ შორის ფაზური გადასვლების დროს, და უკანასკნელ ეტაპს, როდესაც სამყარო
ფართოვდება ადიაბატურად. ამ ამოცანების ამოსახსნელად შესწავლილია დამაგნიტებული
ტურბულენტობის ევოლუცია ადრეული სამყაროდან დღევანდელ დღემდე, როდესაც მაგნიტური ველი
დაიკვირვება გალაქტიკურ მასშტაბებზე. ნაჩვენებია, რომ ტურბულენტობის მილევა მნიშვნელოვანი
ფაქტორია კოსმოსური მაგნიტური ველის ევოლუციისას, რომლის აღწერა მარტივი ადიაბატური
გაფართოების საშუალებით არ არის გამართლებული. გამოთვლილია მაგნიტური ველის შეზღუდვები,
რომლებიც ედება ინფლაციისას ან მოგვიანებით კვანტურ-ქრომოდინამიკური ან ელექტროსუსტი ფაზური
გადასვლისას გაჩენილ მაგნიტურ ველს. მჰდ დინებების პირდაპირი რიცხვითი მოდელირების საშუალებით
ნაპოვნია ტურბულენტობის ევოლუციის ახალი რეჟიმები. ნაჩვენებია, რომ არასპირალურ
ტურბულენტობაში შესაძლებელია დაიკვირვებოდეს ენერგიის შებრუნებული სპექტრალური გადატანა:
ეფექტი, რომელიც ჩვეულებრივ დაიკვირვება სპირალურ დინებებში. ნაჩვენებია მაგნეტოგენეზის დროს
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საწყისი პირობების მნიშვნელობა: არის თუ არა ტურბულენტობა მაგნიტურად დომინირებული ან თუ
დაიკვირვება არანულოვანი კირალობა. ნაჩვენებია, რომ შესაძლებელია ინფლაციის ეპოქის ხანგრძლივობის
შეფასება დღეს არსებული რელიქტურ მაგნიტურ ველებზე დაკვირვებით.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

სტრუქტურების ფორმირება და
დიდ-მასშტაბიანი ველების

გენერაცია გამოწვეული მაგნიტო-
სითხური ბმებით

ასტროფიზიკურ პლაზმებსა და
სითხეებში

1 -საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებები
1.3 ფიზიკის მეცნიერებები -
სითხე აირებისა და პლაზმის
ფიზიკა
1.3 ფიზიკის მეცნიერებები -
ასტრონომია (ასტროფიზიკა)

FR17_391

19/12/2017 – 18/12/2020

ნანა შათაშვილი - პროექტის
სამეცნიერო ხელმძღვანელი
ვაჟა ბერეჟიანი - პროექტის

კოორდინატორი
ლუკა პონიატოვსკი - პროექტის

ძირითადი პერსონალი
(ახალგაზრდა მეცნიერი)

ირაკლი ჯოხაძე - პროექტის
ძირითადი პერსონალი

(ახალგაზრდა მეცნიერი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პროექტი შედგება 3 ძირითადი ამოცანისაგან, რომლებზეც კვლევისას მიღწეულია შემდეგი:
1
2 1. დიდ-მასშტაბიანი ველების / სტრუქტურების ფორმირება მაგნიტო-სითხური ბმებით ასტროფიზიკურ

გარემოებში.:
1.1 განხორციელდა გაერთიანებული თეორიის აგება რეგულარული გრიგალური სტრუქტურების
ფორმირებისათვის მაგნიტო–სითხური ბმებით ასტროფიზიკურ პლაზმებში. განხორციელდა
ამონახსნების აგება რეგულარული / ლოკალიზებული სტრუქტურების ფორმირებისათვის და
გაცხელებისათვის პლაზმებში.
1.2.გაერთიანებული თეორიის აგება რეგულარული გრიგალური სტრუქტურების ფორმირებისათვის
მაგნიტო–სითხური ბმებით ასტროფიზიკურ სითხეებში. განხორციელდა
ასტროფიზიკური დინებით გამოწვეული რეგულარული / ლოკალიზებული სტრუქტუ-რებისათვის
ამონახსნების აგება.
1.3. ნაპოვნია პირობები ლოკალიზებული სტრუქტურების ფორმირების ამოცანისათვის.
განხორციელდა საჩვენებელი მაგალითების აგება ფორმირებისა და გაცხელებისათვის - გამოყენებანი
ასტროფიზიკურ ობიექტებში.

2. დინებით ინდუცირებული გრიგალობისა და ტალღების ბმების მოვლენები მრავალ-კომპონენტიან
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პლაზმებში:
2.1 განხორციელდა ანალიზური მიდგომების განვითარება დინებით გამოწვეული გრიგალობისა და

ტალღური ბმების მოვლენების შესასწავლად მრავალ–სითხოვან პლაზმებში. განხორციელდა
მათემატიკური მიდგომების განვითარება მიღებული განტოლებების ამოსახსნელად.

2.2 მოხერხდა განტოლებათა სისტემის აგება. მოხერხდა ამონახსნების პოვნა
2.3 ამონახსნების საპოვნელად შემუშავდა გამარტივებული მიდგომები. განხოცრციელდა საჩვენებელი

მაგალითების მოყვანა ასტროფიზიკური პირობებისათვის.

3. ვარსკვლავთა გარე შრეების და ატმოსფეროების მრავალ-მასშტაბიანი დინამიკა.
3.1 განხორციელდა ვარსკლავთა ატმოსფეროების კორონების მრავალ-მასშტაბიანი არე-ების
გლობალური დინამიკის აღწერისათვის მოდელის შემუშავება გრიგალური დინების არსებობისას -
აჩქარებისა და გაცხელების ამოცანებისათვის ნაპოვნია პირობები. განხორციელდა ვარსკლავთა
ატმოსფეროების კორონების მრავალ-მასშტაბიანი არეების გლობალური დინამიკის აღწერა
გრიგალური დინების არსებობისას დისიპაციური ეფექტებისა და სხვადასხვა მასშტაბიანი
სტრუქტურების ახლომახლო არსებობის გამო.

3.2 განხორციელდა შესაბამისი განტოლებათა სისტემის აგება. განხორციელდა აჩქარებისა და
გაცხელების ურთიერთდაკავშირებული მოვლენების შესწავლა.

3.3 დაიწყო გამოთვლები გამარტივებული მიდგომების შესამუშებლად. დაწყებულია გარედინებების
გაქცევის არხების ფორმირების შესწავლა.

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 V.I. Berezhiani,
N.L. Shatashvili

Vortical Structures in Multi-
Component Fluids and

Plasmas

იბეჭდება

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
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3
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ნანა შათაშვილი,

ალექსანდრე ბარნაველი
დინების გენერირების /

აჩქარების მექანიზმი მკვრივ
გადაგვარებულ ვარსკვლავთა

ასტმოსფეროებში

თსუ მეექვსე ყოველწლიური
საფაკულტეტო კონფერენცია

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში

თბილისი, თსუ, 11-12.07.2018
http://conference.ens-

2018.tsu.ge/lecture/view/984
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
შემოთავაზებულია დინების გენერირების მექანიზმი გადაგვარებულ ვარსკვლავთა ატმოსფეროებში,
როდესაც ელექტრონები გადაგვარებულია და იონები კი ჩათვლილია კლასიკურად. ნაპოვნია, რომ
სისტემაში არის კატასტროფა - ადგილი აქვს სწრაფი დინების გენერირებას მაგნიტო-სითხური ბმების გამო.
მანძილი, რომელზეც ადგილი აქვს მნიშვნელოვან აჩქარებას, განისაზღვრება გრავიტაციის სიძლიერითა და
გადაგვარების პარამეტრით. გამოკვლელულია მოცემული მექანიზმის გამოყენება თეთრი ჯუჯების
ატმოსფეროსათვის და ნაპოვნია შესაბამისი პარამეტრების დიაპაზონები დინების
გენერაციის/აჩქარებისათვის; ნაჩენებია ზე-ალფენური დინების გენერაციის შესაძლებლობა: ასევე
აღმოჩენილია დინების აჩქარებისა და მაგნიტური ველის გაძლიერების ერთდროული შესაძლებლობა
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სპეციფიური სასაზღვრო პირობებისათვის; ზოგიერთ შემთხვევებში ფონური დინება შესაძლებელია
აჩქარდეს 100-ჯერ და მეტადაც, რასაც მივყავართ ტრანზიენტული ჯეტების ფორმირებამდე, მაშინ როდესაც
მაგნიტური ველის გაძლიერება ნაკლებად მკვეთრია. მოცემულ ნაშრომში ჩვენ განვავრცეთ [1,2] სტატიების
კვლევები და, სისტემატური რიცხვითი ექპერიმენტების საშუალებით ვაჩვენეთ, რომ გადაგვარების
ეფექტები მნიშვნელოვანია სპეციფიური კლასის ვარსკვლავთა მკვრივი ატმოსფეროების/გარე შრის
დინამიკისათვის, განსაკუთრებით მათში სტრუქტურების ფორმირების მოვლენებისათვის - ჩვენ ვაჩვენეთ,
რომ კომპაქტური ობიექტების ევოლუციის შესწავლისას დინების ეფექტების იგნორირება არ შეიძლება,
რადგანაც მათი კატასტროფული გენერირება ზედაპირთან ახლოს შესაძლებელია აღმოჩნდეს
განმსაზღვრელი ვარსკვლავთა და მათი ატმოსფეროების შემდგომი ევოლუციისათვის.
ლიტერატურა [1] V. I. Berezhiani, N. L. Shatashvili, S. M. Mahajan, Phys. Plasmas 22, 022902 (2015).

[2] N. l. Shatashvili, S. M. Mahajan, V. I. Berezhiani,  Astrophys. Space Sci. 361, 70 (2016).

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
2 ქეთევან კოტორაშვილი შებრუნებული დინამოს

მექანიზმი კომპაქტური
ობიექტების გადაგვარებულ
ელექტრონულ-იონურ გარე-

შრეში

თსუ მეექვსე ყოველწლიური
სტუდენტური კონფერენცია

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში

თბილისი, თსუ, 11-12.07.2018
http://conference.sens-

2018.tsu.ge/page/program/50
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
ნაშრომში განხილულია მაგნიტო-სითხური ბმის დროს ორსითხოვან (გადაგვარებული ელეტრონების და
კლასიკური იონების) პლაზმაში მსხვილ-მასშტაბიანი სიჩქარისა და მაგნიტური ველების
გენერაცია/აჩქარების შესწავლა შებრუნებული დინამოს მექანიზმით. ამისთვის ჩვენ ჩავწერეთ შესაბამისი
დინამიური განტოლებები [მუხტის შენახვა, ნივთიერების შენახვა, იმპულსის შენახვა, მდგომარეობის
განტოლება. ფონურ მდგომარეობად განვიხილეთ ბელტრამი-ბერნულის წონასწორული მდგომარეობები
ორი სითხისათვის გადაგვარებული ელექტრონებით. ეს ამოცანა განვიხილეთ კომპაქტური ობიექტის გარე
შრისთვის (თეთრი ჯუჯის ატმოსფეროსათვის), გავითვალისწინეთ კლასიკური გრავიტაცია, რაც
გამართლებულია თეთრი ჯუჯა ვარსკვლავის შემთხვევაში. იმის გამო, რომ კომპაქტური ობიექტისათვის
ბერნულისა და ბელტრამის პირობები განსხვავდება კლასიკური შემთხვევისაგან სწორედ დიდი
სიმკვრივით მოდიფიცირებული (გადაგვარებული) ეფექტური მასის გამო ელექტრონული სითხისათვის
გავითვალისწინეთ სიმკვრივის არაერთგვაროვნება. ჩავწერეთ ჩაკეტილი განტოლებები შებრუნებული
დინამოსთვის და ბერნულის პირობაში გავითვალისწინეთ გადაგვარების ეფექტები. აგებული მოდელის
მეშვეობით შევისწვლეთ კომპაქტური ობიექტების გარე შრეში / ატმოსფეროში სიჩქარისა და მაგნიტური
ველების გენერირება/გაძლიერება. სამომავლოდ ვგეგმავთ რიცხვით თვლებს და მიღებული შედეგების
შედარებას წონასწორული ანალიზის შედეგებთან.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
3 ნინო რევაზაშვილი შებრუნებული დინამო

კომპაქტური ობიექტების
გადაგვარებულ ელექტრონულ-

თსუ მეექვსე ყოველწლიური
სტუდენტური კონფერენცია

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
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პოზიტრონულ გარე შრეში მეცნიერებებში
თბილისი, თსუ, 11-12.07.2018

http://conference.sens-
2018.tsu.ge/page/program/50

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
თუ გადაგვარებულ წყვილ-იონურ დამუხტულ სითხეში გვაქვს განსხვავება რაღაც მახასიათებლით:
მაგალითად მასით ან მუხტით, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდნენ მრავალ მასშტაბიანი სტრუქტურები,
რომელსაც ვხვდებით ასტროფიზიკურ პირობებში; e-p სითხეში გადაგვარების გამო გაჩენილ ეფექტურ
მასას, შეუძლია სკინ სიღრმე გახადოს უფრო დიდი ვიდრე სტანდარტულ შემთხვევებში, მასშტაბთა
განცალკევება უბიძგებს სითხეს უჩვეულო სტრუქტურების ფორმირებისკენ და იძლევა ენერგიათა
გარდაქმნის ახალ საშუალებას. ნაშრომში შევისწავლით ასეთი სტრუქტურების მიკრო-მასშტაბური
ველების ენერგიიდან მაკრო-მასშტაბური ველების ენეგიებად გარდაქმნას შებრუნებული დინამოთი და
გადაგვარების ეფექტების გათვალისწინებით. ჩაწერილია აღმწერი განტოლებები განზოგადოებული
წევრებით. ნაშრომში ვაჩვენეთ, რომ, როგორც კლასიკურ შემთხვევაში, ისე ამ გადაგვარებულ წყვილ-იონურ
სითხეში, მაგნიტური და სიჩქარის ველების გენერირება ერთდროულად ხდება და შევაფასებთ თუ
გადაგვარების და მაგნიტო-სითხური ბმებით გამოწვეულ დამატებულ წევრებს რა როლი ექნებათ ასეთი
მაკრო-მასშტაბური ველების განვითარებაში.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
4 მარიამ ქავთარაძე მაგნიტური მარყუჟების

გაცხელება/ფორმირება
მზის ატმოსფეროში ნაწილობრივ

იონიზირებული აირის
ეფექტების გათვალისწინებით

თსუ მეექვსე ყოველწლიური
სტუდენტური კონფერენცია

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში

თბილისი, თსუ, 11-12.07.2018
http://conference.sens-

2018.tsu.ge/page/program/50
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
ნაშრომში განხილულია მზის მაგნიტური მარყუჟების ფორმირება/გაცხელების ამოცანა ნაწილობრივ
იონიზებული დინებების გამოყენებით. უახლესი დაკვირვებების გათვალისწინებით მოდელში
დაშვებულია დიდი რაოდენობით ნეიტრალების არსებობა (აირი სუსტად იონიზებულია). ასევე
მოვახერხეთ სრულად იონიზებული სიტუაციის შედარება ნაწილობრივ იონიზებულთან, ატმოსფერული
სტრუქტურების ფორმირება/გაცხელების თვალსაზრისით. ნაჩვენებია მაგნიტური მარყუჟების
ფორმირების/გაცხელების მახასიათებელი პარამეტრების დამოკიდებულება ამბიპოლარი დიფუზიის
პარამეტრზე. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ცხელი წონასწორული მაგნიტური მარყუჟის ფორმირების
დრო მცირდება სუსტად იონიზებული სიტუაციებისათვის.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
5 გიორგი მეშველიანი წონასწორული ჩაკეტილი

სტრუქტურების ფორმირება
მზის ატმოსფეროში ნაწილობრივ

იონიზირებული აირის
ეფექტების გათვალისწინებით

თსუ მეექვსე ყოველწლიური
სტუდენტური კონფერენცია

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში

თბილისი, თსუ, 11-12.07.2018
http://conference.sens-

2018.tsu.ge/page/program/50
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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მზის დაკვირვებებმა გვიჩვენა რომ მზის ატმოსფერო დინამიურია და მას გააჩნია ნატიფი სტუქტურა. მზის
ატმოსფეროში ვხვდებით უამრავ საინტერესო, განსხვავებული მაშტაბის სტრუქტურის მქონე
წონასწორულ/კვაზი წონასწორულ ობიექტს, რომლებიც გამოწვეულნი არიან მზეზე მიმდინარე პროცესების
გამო. ჩვენ ვსწავლობთ აღნიშნულ სტურქტურებს. დადგენილია, რომ სუსტად იონიზირებულ აირის
დინებებს, რომლებიც დამზერილია მზის ზედაპირზე, შეუძლიათ შექმნან კორონაში არსებული
სტრუქტურები. არსებული თეორიების უმრავლესობის მიხედვით ამ სტუქტურების გაცხელებასა და
ფორმირებაში მთავარ როლს იღებს ჰოლის ეფექტი და დისიპაციური წევრები, სადაც, ნაკლებად ენიჭებოდა
მნიშვნელობა ნაწილობრივ იონიზირებული აირში არსებულ ამბიპოლარული დიფუზიის ეფექტს. თუმცა
უახლოესი ექსპერიმენტული დაკვირვებები და კვლევების შედეგები საფუძველს გვაძლევს დავასკვნათ,
რომ ამბიპოლარული დიფუზიის ეფექტი მნიშვნელოვანია ამ ამოცანის განხილვისას და ჩვენი ნაშრომის
მთავარი მიზანიც სწორედ ამის ჩვენებაა. ასევე ჩვენს შედეგებს ვადარებთ ძველ მიდგომებსა და
ექსპერიმენტულ შედეგებს. წინასწარმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ამბიპოლარული დიფუზიის
გათვალისწინებით იზრდება წონასწორული სტრუქტურების მასშტაბთა მრავალფეროვნება და მიღებული
თეორიული შედეგები უფრო რეალისტურს ხდის მაგნიტო-სითხური ბმების მოდელს.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
6 თეონა გოცირიძე დამაგნიტებული

ანიზოტროპული
ასტროფიზიკური ქარების

დინამიკა დისიპაციით

თსუ მეექვსე ყოველწლიური
სტუდენტური კონფერენცია

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში

თბილისი, თსუ, 11-12.07.2018
http://conference.sens-

2018.tsu.ge/page/program/50
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
განხილულია გაუხშოებული დამაგნიტებული ანიზოტროპული ასტროფიზიკური დინებების თვისებები
სტაციონალური ასტროფიზიკური ქარების შემთხვევაში, როდესაც გარემო განიცდის ნელ დისიპაციას.
ნაჩვენებია ჰიდროდინამიკური, დამაგნიტებული ორმაგი ადიაბატისა და ბრაგინსკის დისიპაციური
მაგნიტოჰიდროდინამიკური მოდელის ამონახსნები. ნაჩვენებია ამონახსნების კლასები, სადაც ქარის
გავრცელების მიმართულებით ანიზოტროპიის პარამეტრი შეიძლება იზრდებოდეს, ან მცირდებოდეს.
ნაჩვენებია დისიპაციის გავლენა ანიზოტროპიის პარამტრზე. ნაჩვენები ამონახსნები მიგვითითებენ
გაფართოებადი დამაგნიტებული დინებების რომელი მოდელები შეიძლება არსებობდნენ სტაციონალურ
რეჟიმში წყაროდან დიდი მანძილის დაშორებით, სადაც ისინი დაიკვირვებიან ასტროფიზიკურ
ობიექტებში. ნაჩვენებია პარამეტრების ინტერვალები, სადაც ანიზოტროპიის პარამეტრი შეიძლება
იზრდებოდეს, რაც გამოიწვევს ლოკალური არამდგრადობების განვითარებას და ქარის საბოლოო
დისიპაციას.

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1

ნანა შათაშვილი - invited
speaker

Large-Scale Flow and Structure
Formation in Stellar Atmospheres –

I

Joint ICTP-IAEA College on
Plasma Physics

29 October – 9 November 2018
http://indico.ictp.it/event/8335/oth
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er-view?view=ictptimetable
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
Outline: Dynamic Multi-scale Solar Atmosphere; Corona - observations and inferences. Heating of the Solar Corona;
Simultaneous Formation and primary heating of the coronal structure; Beltrami-Bernoulli (BB) States – Magneto-
Fluid Coupling – Solar Atmosphere; Acceleration / Generation of flows - incompressible plasma case –
Catastrophe, Reverse Dynamo; Acceleration / Generation of flows - compressible Solar plasma case.
Results: The structures which comprise the solar corona can be created by particle (plasma) flows observed near the
Sun’s surface. The primary heating of these structures is caused by the viscous dissipation of the flow kinetic energy.
It is during trapping and accumulation in closed field regions, that the relatively cold and fast flows thermalize (due to
the dissipation of the short scale flow energy) leading to a bright and hot coronal structure. The formation and
primary heating of a closed coronal structure (loop at the end) are simultaneous. The heating caused by the dissipation
of flow energy may, in addition, be augmented by one or several modes of secondary heating. In our model, the
”secondary heating” may occur to simply sustain (against, say, radiation losses) the hot bright loop. The emerging
scenario, then, is not the filling of some hypothetical virtual loop with hot gas. The loop, in fact, is created by the
interaction of the flow and the ambient field; its formation and heating are simultaneous & ”loop” has no ontological
priority to the flow.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

2 ნანა შათაშვილი - invited speaker
Large-Scale Flow and Structure

Formation in Stellar Atmospheres –
II

Joint ICTP-IAEA College on Plasma
Physics

29 October – 9 November 2018
http://indico.ictp.it/event/8335/othe

r-view?view=ictptimetable
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
Outline: Compact Astrophysical Objects; New class of Beltrami Bernoulli Equlibria sustained by Electron Degeneracy
Pressure; Stellar Atmospheres with Degenerate Electrons & Positrons & Ion Fractions; Quadruple Beltrami System –
formation of Macro Scale; Triple Beltrami System – formation of Meso Scale; Scale Hierarchy; Illustrative Examples -
White Dwarfs – large-scale flows, solitons, self-guiding.
Results: We showed that: The stable self-trapped solitary 2D structures exist for the arbitrary level of degeneracy.
We have found the critical power for the self-guided propagation. The results of the given study can be applied to
understand:

- the radiation properties of astrophysical gamma-ray sources
- as well as may be useful to design the future laboratory experiments.

The results can be useful to understand the dynamics of x-ray pulses emanating from the compact astrophysical
objects as well as to study the nonlinear interactions of intense laser pulses and dense degenerate plasmas that are
relevant for the next-generation intense laser–solid density plasma experiments.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

3
ირაკლი ჯოხაძე - contributed

talk

Large Scale Structure Formation in
Pulsar Degenerate Relativistic Outer

Layer

Joint ICTP-IAEA College on Plasma
Physics

29 October – 9 November 2018
http://indico.ictp.it/event/8335/othe

r-view?view=ictptimetable
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
• The relativistic generalized vorticity tensor is constructed for the outer layer of the compact objects.
• The possibility of the existence of the double Beltrami-Bernoulli (BB) relaxed states/structures is explored for

the pulsar’s degenerate relativistic outer layer close to the surface.
• Theoretical formalism is based on the degenerate relativistic fluid equations taking into account the

gravitational effects – the metric tensor is that of the Schwarzschild.
• The BB equilibrium is defined by two relativistic Beltrami conditions for degenerate electron and positron

fluids; as a result Triple Beltrami states are obtained.
• For finding the illustrative numerical solutions of large scale flows and magnetic fields the derived equations

are written in spherical coordinates and are expanded using spherical harmonic functions.
• Preliminary estimations for large-scale flow formation in the pulsar outer layer close to the surface are

performed.
It is expected that the generated flows in compact object atmosphere will contribute to the matter and the energy of
the large scale jet; then, discovered effect can play an important role in the model of relativistic disk-jet structure
formation around the compact objects like AGN and Pulsar. Constructed model can be applied for the exploration of
observational features of relativistic jets.
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
ფიზიკის დეპარტამენტი, ატომისა და ატომბირთვის ფიზიკის კათედრა.
ასოცირებული პროფესორი ზაალ მაჭავარიანი
ასისტ.პროფ. მალხაზ გოჩიტაშვილი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გამოსხივების ციმციმის

გამოკვლევა
ნანოსტრუქტურებში

№04/04

25/04/2016-25/05/2018 ზაალ მაჭავარიანი -მკვლევარი

ნახევარგამტარული კვანტური სტრუქტურები (ნანოსტრუქტურები) მკვლევარების დიდ
ინტერესს იმსახურებს როგორც ფუნდამენტალური კვლევის, ასევე პრაქტიკული გამოყენების
თვალსაზრისით. ეს ძირითადად მათი თვისებების ზომაზე დამოკიდებულებას და
ელექტრონული სპექტრის ატომის მაგვარ ხასიათს უკავშირდება. ნანოსტრუქტურები ძალიან
მნიშვნელოვან ოპტიკურ მასალებს წარმოადგენენ, რომელებსაც გამოყენების ფართო დიაპაზონი
გააჩნიათ მათი ისეთი გამორჩეული ფიზიკური თვისებების გამო, როგორიცაა დაახლოებით 10-
ჯერ მაღალი სიკაშკაშე, გამოსხივების ტემპერატურული სტაბილურობა და გეომეტრიული
ზომებით მართვადი ოპტიკური თვისებები. კვანტური სტრუქტურების პოტენციალის სრული
რეალიზაციისთვის, აუცილებელია შემდეგი კრიტერიუმების დაკმაყოფილება: ნანოკრისტალების
ზომის ერთგვაროვნება, ფოლოლუმინესცენციის მაღალი კვანტური გამოსავალი, ვიწრო და
სიმეტრიული გამოსხივების სპექტრები და გამოსხივების მინიმუმამდე დაყვანილი ციმციმი, რაც
აუცილებელია გამოსხივებული სინათლის სტაბილურობისათვის. ბოლო ორ ათწლეულში
მნიშვნელოვანი წარმატებები იქნა მიღწეული ერთგვაროვანი ზომის კვანტური სტრუქტურების
სინთეზში, ასევე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ლუმინესცენციის კვანტური გამოსავალი და
მონოქრომატულობის ხარისხი.

თუმცა ნანოკრისტალებისთვის დამახასიათებელია გამოსხივების წყვეტილობა, ციმციმი
მუდმივი ფოტოაღზნების პირობებში. გამოსხივებისას ადგილი აქვს ნათელი („ჩართვა“ - „on“) და
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ბნელი („გამორთვა“ – „off“) მდგომარეობების ქაოსურ მონაცვლეობას, რომელთა შორის დროითი
შუალედი მილიწამებიდან წუთებამდე მერყეობს. ეს ფაქტი მნიშვნელოვნად ზღუდავს
ნანოკრისტალების გამოყენებას იმ სფეროებში, სადაც უწყვეტი გამოსხივება მოითხოვება,
მაგალითად, სინათლის გამომსხივებული დიოდები და ინდივიდუალური ნანონაწილაკების
დეტექტორები ბიოლოგიაში. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი იყო ნახევარგამტარულ
ნანოკრისტალებში ლუმინესცენციის ციმციმის თეორიული მოდელის განვითარება, რომელიც
დაფუძნებული იქნებოდა სტრუქტურებში არსებულ კულონურ კომპლექსებზე (ექსიტონებზე და
მათ კომპლექსებზე, დონორულ და აქცეპტორულ ცენტრებზე) და ამ მოდელის საფუძველზე
სტრუქტურების იმ ოპტიმალურ პარამეტრების დადგენა, რომელთათვისაც შესაძლებელი
გახდებოდა გამოსხივების ციმციმის მაქსიმალური დათრგუნვა. გამოთვლები ჩატარდა კადმიუმის
სელენიდის CdSe და თუთიის ოქსიდის ZnO კვანტური სტრუქტურებისათვის.

მნიშვნელოვანი შედეგები:

- შემუშავდა მოდელი, რომელიც საშუალებას იძლევა გარკვეული (კვაზი ერთ განზომილებანი
სტრუქტურებისთვის) დაბალი კომპიუტერული რესურსების გამოყენებით ამოიხსნას 3 და 4
ნაწილაკის პრობლემა. მოდელი ემყარება ბორნ-ოპენჰაიმერის მიახლოების გამოყენებას
ელექტრონებისა და ხვრელებისთვის, რომელიც აქამდე ფაქტიურად არ ყოფილა გამოყენებული.

- ამ მოდელის საფუძველზე ნაჩვენები იქნა, რომ ზომისა და შემადგენლობის ცვლილებით
შესაძლებელია ოჟე რეკომბინაციის და შესაბამისად, არაგამოსხივებითი გადასვლების შემცირება.
განხილულ სისტემებში (ZnO/ZnMgO, CdSe/ZnS, CdSe/CdS) შეფასებული იქნა ის ოპტიმალური ზომა,
რომლისთვისაც მოსალოდნელია არაგამოსხივებითი გადასვლები მნიშვნელოვნად შემცირება.

გამოთვლილი იქნა ელიფსოიდალური ფორმის ნანონაწილაკებში დიპოლური გადასვლის
მატრიცული ელემენტები. მიღებული იყო, რომ მატრიცულ ელემენტები რომლებიც აკავშირებენ
ძირითად და ძლერ აგზნებულ მდგომარეობებს არ არიან ნანონაწილაკის ფორმის ანიზოტროპიის
პარამეტრის მონოტონური ფუნქციები: მატრიცულ ელემენტებს გააჩნიათ მინიმუმები,
მაქსიმუმები და ნულები. შესწავლილი იყო მატრიცული ელემენტების წყვეტი გამომწვევი
მიზეზი. ნაჩვენები იყო, რომ წყვეტის მიზეზი არის შესაბამისი ენერგეტიკული დონეების
გადაკვეთა. გამოთვლილი იქნა ელიფსოიდალური ფორმის ნანონაწილაკების ანსამბლების მიერ
გამოსხივებული/შთანთქმული სინათლის სპექტრალური ხაზების ფორმები. მიღებულია, რომ

ნანონაწილაკის ფორმის ცვლილებით შესაძლებელია მისი ოპტიკური თვისებების რეგულირება.

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№
გარდამავალი (მრავალწლიანი)

პროექტის დასახელება
მეცნიერების დარგისა და

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით, პროექტის

საიდენტიფიკაციო კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,
ქვეყანა

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 მალხაზ გოჩიტაშვილი მოდელირება
ეკოლოგიაში ISBN
978-9941-13-707-5

თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტის

გამომცემლობა - 2018

109

2 ზაალ მაჭავარიანი ატომური ფიზიკა
ISBN 978-9941-13-722-

8 (pdf)

თსუ გამომცემლობა
http://press.tsu.ge/data/ima

ge_db_innova/Atomuri-

198
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Fizika.pdf
1. მოცემულ ნაშრომს საფუძვლად დაედო ლექციების საბაკალავრო კურსი, რომელიც წლების

განმავლობაში იკითხებოდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. მასში შეტანილია
როგორც კურსის თეორიული ნაწილი, ასევე, პრაქტიკული მაგალითები და ამოცანები ეკოლოგიაში
და ფიზიკაში. ამოცანები ამოხსნილია კომპიუტერული პროგრამების “Origin” და “MaTlab”
გარემოში.

2. ნაშრომი წარმოადგენს ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფიზიკის მიმართულების
საბაკალავრო სავალდებულო სალექციო კურსის – ატომისა და ატომბირთვის ფიზიკის
დამხმარე სახელმძღვანელოს. სახელმძღვანელო აგებული უკანასკნელი ათი წლის
მანძილზე ზემოაღნიშნული კურსის სალექციო მასალის ბაზაზე. სახელმძღვანელოשი
წარმოდგენილია სალექციო კურსის პირველი ნაწილი – ატომური ფიზიკა, რაც კურსის
საერთო მოცულობის დაახლოებით 80%-ს შეადგენს. წინამდებარე ნაშრომის შექმნა
მოტივირებული იყო წლების მანძილზე სტუდენტების აზრის გათვალისწინებით. კერძოდ,
სტუდენტთა ნაწილს უჭირდათ კონკრეტული საკითხის ირგვლივ ინფორმაციის
დეტალური მოძიება უცხოურ ენაზე გამოცემულ ლიტერატურაשი. მართალია, ატომურ
ფიზიკაში გვაქვს უფრო ადრეულ წლებში ქართულ ენაზე გამოცემული ცნობილი
სახელმძღვანელოები, როგორებიც არის პროფ. მ. მირიანაშვილის ზოგადი ფიზიკის კურსი
– ატომური ფიზიკა და პროფ. ჯ. მებონიას ატომური ფიზიკის კურსის დამხმარე
სახელმძღვანელო, მაგრამ როგორც პრაქტიკამ გვიჩვენა აუცილებელი შეიქნმა ზოგიერთი
საკითხის უფრო დეტალური განხილვა. ნაשრომשი მასალა სტუდენტისათვის
მაქსიმალურად გასაგებ ენაზეა გადმოცემული. განხილული თემები ქრონოლოგიურად
მიყვება ლექციებზე წაკითხულ საკითხებს. წინამდებარე ნაშრომი ზემოთხსენებულ
ქართულ ენაზე გამოცემულ სახელმძღვანელოებთან ერთად სტუდენტებს გაუადვილებს
სალექციო მასალის გააზრებასა და ათვისებას, რაც საბოლოოდ საფუძვლიანი ცოდნის
მიღების წინაპირობა იქნება. წინამდებარე დამხმარე სახელმძღვანელოს გამოცემა ავტორის
მიერ სახელმძღვანელოს გამოცემის პირველი მცდელობაა. ბუნებრივია, იგი ვერ იქნება
თავისუფალი გარკვეული ხარვეზებისგან. ამიტომაც, ავტორი სიამოვნებით
გაითვალისწინებს კოლეგების მოსაზრებეს არსებული ხარვეზების გამოსწორების
თვალსაზრისით.

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური,
ჟურნალის/
კრებულის

გამოცემის
ადგილი,

გვერდების
რაოდენობა
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დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამომცემლობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 რ. კეზერაშვილი
ზ.მაჭავარიანი

ბ.ბერიძე
თ.ჭელიძე

Trions and
biexcitons in a

nanowire

arXiv:1804.11030

შემუშავდა მოდელი, რომელიც საშუალებას იძლევა გარკვეული (კვაზი ერთ
განზომილებანი სტრუქტურებისთვის) დაბალი კომპიუტერული რესურსების გამოყენებით
ამოიხსნას 3 და 4 ნაწილაკის პრობლემა. მოდელი ემყარება ბორნ-ოპენჰაიმერის მიახლოების
გამოყენებას ელექტრონებისა და ხვრელებისთვის, რომელიც აქამდე ფაქტიურად არ ყოფილა
გამოყენებული. ამ მოდელის საფუძველზე ნაჩვენები იქნა, რომ ზომისა და შემადგენლობის
ცვლილებით შესაძლებელია ოჟე რეკომბინაციის და შესაბამისად, არაგამოსხივებითი
გადასვლების შემცირება. განხილულ სისტემებში (ZnO/ZnMgO,  CdSe/ZnS, CdSe/CdS)
შეფასებული იქნა ის ოპტიმალური ზომა, რომლისთვისაც მოსალოდნელია
არაგამოსხივებითი გადასვლები მნიშვნელოვნად შემცირება.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები
სახელმძღვანელოს

სახელწოდება,
საერთაშორისო

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა
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სტანდარტული კოდი
ISBN

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 მმალხაზ გოჩიტაშვილი,

ნუგზარ გუბაძე, ვლადიმერ
ჯაში, ვალერი კიკვაძე, გიორგი
ივანოვი

1.სცინტილაციური NaI(Tl) და
ნახევარგამტარული Ge

დეტექტორების შედარებითი
ანალიზი და მახასიათებლების
შესწავლა მრავალარხიან გამა-

სპექტრომეტრზე

მეექვსე ყოველწლიური
საფაკულტეტო კონფერენცია
თებერვალი 12-15 , ENS-2018
ივ.ჯავახიშვილის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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2

ვალერი კიკვაძე, გიორგი
ივანოვი, მალხაზ
გოჩიტაშვილი,ვალადიმერ ჯაში

2.NaI(Tl) სცინტილაციური და
გეიგერის დეტექტორების

მახასიათებლების შესწავლა

თსუ მეექვსე ყოველწლიური
საფაკულტეტო კონფერენცია
თებერვალი 12-15 , ENS-2018

3

რამაზ ლომსაძე, მალხაზ
გოჩიტაშვილი, ნუგზარ
მოსულიშვილი, რომან
კეზერაშვილი.

3.გადამუხტვის, იონიზაციის
და აღგზნების პროცესების
შესწავლა Na+, K+ იონების
Ne, Kr, Xe ატომებთან
დაჯახებისას

თსუ მეექვსე ყოველწლიური
საფაკულტეტო კონფერენცია
თებერვალი 12-15 , ENS-2018

4.
გიორგი თაყაძე, რამაზ ლომსაძე,
მალხაზ გოჩიტაშვილი, დავით
ქუფარაშვილი, ოთარ თაბორიძე,
ნუგზარ მოსულიშვილი, ნინო
ცისკარიშვილი.

.
4. ზემაღალი ვაკუუმის მიღება
და მისი გამოყენება მყარი
ტანის ზედაპირის კვლევებში

თსუ მეექვსე ყოველწლიური
საფაკულტეტო კონფერენცია
თებერვალი 12-15 , ENS-2018

5 ზაალ მაჭავარიანი
კულონური მინარევი
სფერულ ნანონაწილაკში

მე-6 საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში თსუ თბილისი

6 თამარ ჭელიძე
ზაალ მაჭავარიანი

Trions and biexcitons in a
nanowire

3rd International Conference on
Physics of 2D Crystals (ICP2C3)

1. კვლევა ჩატარებულია რადიოაქტიურ პრეპარატებზე Am-241, Ra-226, Eu-152, Cs-137,Co-60
K-40. გამოკვლეულია Ge დეტექტორის ენერგეტიკული გარჩევისუნარიანობის დამოკიდებულება
გაზომვის სხვადასხვა პირობებში და სხვადასხვა ენერგეტიკულ დიაპაზონში. სხვადასხვა ენერგიის
გამა გამოსხივებისათვის დადგენილია რადიაციის შესუსტების მექანიზმი სხვადასხვა გარემოში Al-
ალუმინში, Cu-სპილენძში და Pb-ტყვიაში.

2.
2 კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა სხვდასხვა რადიოაქტიური ნიმუშები: 241Am-ამერეციუმი,
226Ra-რადიუმი (Eγ=186კევ, 242კევ, 295კევ,352კევ, 609კევ),137Cs-ცეზიუმი და 60Co-კობალტი
(Eγ=1173კევ, 1332კევ) . გაზომვები ჩატარდა მრავალარხიან ამპლიტუდურ გამა სპექტრომეტრზე.
გამა გამოსხივების რეგისტრაციისათვის გამოიყენებოდა კრისტალური სცინტილატორი.

3.
ჩაკეტილ გარსიანი ნაწილაკების დაჯახებისას, არადრეკადი პროცესების კვლევის პროცესში,
გამოყენებულ იქნა დაჯახებითი სპექტროსკოპიის, მოდიფიცირებული კონდესატორის და ოპტიკური
სპექტროსკოპიის მეთოდები. გაზომვები ჩატარდა იონების ენერგიის დაბალ ენერგეტიკულ 0.5-8კევ
დიაპაზონში. მიღებული იქნა არადრეკადი პროცესების გადამუხტვა, იონიზაცია, აღგზნება სრული და
დიფერენციალური კვეთის აბსოლუტური მნიშვნელობები.
4.
ნაშრომში განხილულია ატომური ფიზიკის ლაბორატორიაში რეაბილიტირებული მყარი ტანის
ზედაპირის კვლევისთვის განკუთვნილი მეორადი იონების მასს-სპექტრომეტრული დანადგარი.
კვლევისთვის აუცილებელი, ზემაღალი ვაკუუმის უზრუნველყოფისთვის ჩვენს მიერ გამოყენებულია
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ხუთი სხვადასხვა მუშაობის პრინციპზე დაფუძნებული ტუმბო: წინასწარი გაიშვიათების (ე.წ. ფორ
ტუმბო), დიფუზიური, ცეოლიტური, მაგნიტური განმუხტვისა და სუმბლიმაციური ტუმბოები და
შედეგად მიღებულია 8.10-10 ტორი წნევა. მოხსენებაში ყურადღება გამახვილებული იქნება ბოლო სამი
ტუმბოს მუშაობის პრინციპზე და დანადგარის კვლევით შესაძლებლობებზე.

მიღებული შედეგების საფუძველზე მომზადებულია სტატია, რომლის გამოქვეყნებაც დაგეგმილია Phys.
Rev A-ში 2019წ : M Gochitashvili, R Lomsadze, N MosuliSvili, R. Kezerashvili “ Exact Evaluation of Metastable
States to Perform Measurements of Excitation Function for e-O2, O+ - N2 and K+ - H2 Collision Systems”.

The objective of this research is twofold: First, we study and perform precise measurements of
excitation function for the e-O₂ colliding system and find the optimal conditions for production of
an intensive beam of O⁺ ions in the metastable states O⁺(²P) and O⁺(²D). Second, under the finding
condition we are using the intensive beam O⁺ ions in the metastable states O⁺(²P) and O⁺(²D) we
study the excitation function for the O⁺-N₂ colliding system.
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილოსოს სახელმწიფი უნივერსიტეტი,

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი / ფიზიკის დეპარტამენტი / კვანტური
ველებისა და ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკის კათდრა

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის მითითებით
პროფესორი მ. ელიაშვილი, ასოც. პროფესორი მ. გოგბერაშვილი, ასოც. პროფესორი რ. შანიძე, ასოც
პროფესორი გ. ციციშვილი, ასისტ. პროფესორი თ. ნადარეიშვილი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერერთობლივადშესრულებული სამეცნიერო-
კვლევითიპროექტები

1.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1
სპინის ფიზიკა (თეორიული
ფიზიკა, ელემენატრული
ნაწილაკები).თვითშეუღლებული
გაფართოების კვლევა
არარელატივისტურ და ერთ და
ორნაწილაკოვან რელატივისტურ
განტოლებებში.

2015-2020

თეიმურაზ ნადარეიშვილი -
მკვლევარი.

2

გარემოს რადიაციული ფონის
შესწავლა და მონიტორინგი
მიკრო კომპიუტერული გამ-
ზომი სადგურის საშუალებით.

(ფიზიკა, საგრანტო პროგრამა:
„მეცნიერება იწყება სკოლიდან -

კვლევები მოსწავლეთა მონა-
წილეობით“, SCR 18/3/2018)

2018-2019

რევაზ შანიძე - პროექტის
მეცნიერ კონსულრანტი, გოგიტა
პაპალაშვილი - პროექტის ასის-

ტენტი)

3

ANTARES და KM3NeT
საერთაშორისო თანაშრომ-
ლობის 2019 წლისკონფერენცია
(ფიზიკა, „მობილობისა და

2018-2019
რევაზ შანიძე- პროექტის ხელ-

მძღვანელი, გოგიტა პაპა-
ლაშვილი, თამთა ხვიჩია
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საერთაშორისო სამეცნიერო
ღონისძიებების
საგრანტოკონკურსი“, MG-ISE-18-
804 )

არდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკულ იშედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

1. აქსიალური სიმეტრიის მქონე პოტენციალებისათვის გამოკვლეულია თუ რა შემთხვევებში ხდება
აუცილებელი განვიხილოთ დამატებითი ამოხსნები. როგორც მაგალითი ნაჩვენებია, რომ
აუცილებელია დამატებითი ამოხსნების შენარჩუნება შრედინგერის განტოლებაში
ორგანზომილებიანი კულონისა და სხვა აქსიალური სიმეტრიის პოტენციალებისათვის.
ჩატარებულია თვითშეუღლებული გაფართოების ოპერაცია m  0 მაგნიტური კვანტური
რიცხვისათვის. მიღებულია სათანადო საკუთარი მნიშვნელობების განტოლებები, რომლებშიც
შედის თვითშეუღლებული გაფართოების პარამეტრი.შესწავლილია ორთოგონალობის საკითხი.

2. შესწავლილია დამატებითი ე.წ. ’’ჰიდრინო’’ მდგომარეობების საკითხი -ფერმიონულ და მაღალი
სპინის მქონე ნაწილაკების რელატივისტურ განტოლებებში. ერთ და ორნაწილაკოვან კლეინ-
გორდონის და კრატერის განტოლებებში კულონის ვექტორული და სკალარული
პოტენციალებისათვის ჩატარებულია თვითშეუღლებული გაფართოების პროცედურები.

3. ნაჩვენებია, რომ ცენტრალური სიმეტრიის მქონე სინგულარული ოპერატორებისათვის და
პოტენციალებისათვის მოდიფიცირებას საჭიროებს კვანტურ მექანიკაში არსებული
ფუნდამენტალური თეორემები.

4. აქართველოში გარემოს რადიაციული ფონის შესწავლისა და მონიტორინგის მიზნით
წარმოდგენილ პროექტში გათვალისწინებულია მიკროკო მპიუტერის ბაზაზე კომპაქტური და
მობილური გამზომი სადგურის შექმნა. სადგურის საშუალებით შესაძლებელი იქნება გაზომვების
ჩატარება რეალურ დროში, მიღებული ინფორმაციის დამუშავება და გარემოს რადიაციული
მონიტორინგის როგორ ცადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზებში განთავსება. მონიტორინგის
შედეგები ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის. გამზომ სადგურში
გამოყენებული იქნება მიკროკომპიუტერი Raspberry Pi, რომლის საშუალებით მოხდება
ინფორმაციის მიღება რადიაციის დეტექტორიდან (გეიგერ-მიულერი სმთვლელი), მისი ანალიზი
და ბაზაში განთავსება. ეფექტურად გამოყენების მიზნით, პროექტში გათვალისწინებულია
პროგრამირების თანამედროვე ენის პითონის შესწავლა და მისი საშუალებით გამზომი სადგურის
მართვა. 2018 წელს პროექტის მონაწილე მოსაწვლეება (კომაროვის სკოლის 15 მოსწავლე)
შეისწავლეს პროგრამირება პითონის საშუალებით და სადემონსტრაციო დღეზე წარმოადგინეს
პროექტის ფარგლებში შექმნილი პროგრამები - მათ შორის ბროუნის მოძრაობის, ტომსონის ატომოს
მოდელის და რეზერფორდის გაბნევის საფუძველზე შექმნილი მოდელირებისა და ვიზუალიზაციის
პროგრამები,)

5. ANTARES და KM3NeT საერთაშორისო სამეცნიეროთანამშრომლობის2019 წლის კონფერენციის
ჩატარების პროექტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფოუნივერსიტეტში.
ღონისძიება წარმოადგენს ყოველწლიურ კონფერენციას, რომლის ძირითად მიზნებს შეადგენს
ANTARES სამეცნიერო პროექტში მიღებული შედეგების მიმოხილვა, KM3NeT პროექტთან
დაკავშირებულისამეცნიერო, ტექნიკური და ტექნოლოგიურისაკითხების განხილვა. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი წარმატებით მონაწილეობს ამ პროექტებში.კონფერენცია ხელს შეუწყობს
ქართველი მეცნიერების დასტუდენტების (მაგისტრანტები, დოქტოტანტები) ჩართვა სამპროექტების
ფარგლებში მიმდინარე საერთაშორისო კვლევებში. აღსანიშნავია, რომვ KM3NeT ევროპის საკვლევი
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ინფრასტრუქტურის პროექტს წარმოადგენს, რაც უზრუნველყოფს მის მაღალ ხილვადობას
გაერთიანებული ევროპის სამეცნიერო კვლევების სივრცეში. კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებს10-
ზე მეტი ქვეყნის (მათ შორის გერმანია, ესპანეთი, იტალია, ნიდერლანდები, პოლონეთი, რუმინეთი,
საბერძნეთი, საფრანგეთი) დაახლოებით100 მეცნიერი, ინჟინერი და სტუდენტი.

2018 წელს ჩატარდა კონფერენეციის მომზადების საორგანიზაციო საქმიანობა, მათ შორის შეიმნა
კონფერენციის ვებ-გვრედი (km3net.tsu,ge), რომელზეც განლაგდება ინფორმაცია პროექტის შესახებ.

)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-

კვლევითიპროექტები

2.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა დასამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2.2.

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

„კვანტური ჯგუფი და
ტოპოლოგიურად
არატრივიალური
მდგომარეობები
დაბალგანზომილებიან

2015 – 2018
გ. ციციშვილი (ხელმძღვანელი)
მ. ელიაშვილი (ძირითადი
პერსონალი)
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ფერმიონულ სისტემებშიFR/265/6-100/14
დასრულებული კვლევითი პროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

პროექტი წარმოადგენდა დაბალგანზომილებიანი ფიზიკური სისტემების კვლევების კომპლექსურ
პროგრამას, თანამედროვე თეორიული და მათემატიკური ფიზიკის მეთოდების გამოყენებით. პროექტი
მიზანად ისახავდა არასტანდარტული და ტოპოლოგიურად არატრივიალური მდგომარეობების კვლევას
დაბალგანზომილებიან (1D და 2D) ფიზიკურ სისტემებში; ასევე, იმ ალგებრული და ტოპოლოგიური
სტრუქტურების (ბერის ფაზები, ზაკის ფაზები, ჩერნის რიცხვები) ძიებას, რომლებიც აღწერენ აღნიშნული
სისტემების სპეციფიურ თვისებებს. აღნიშნული მიმართულებებით კვლევების მიზნები და ამოცანები
დაგეგმილი იყო ორ ნაწილად:

1) ორგანზომილებიანი ელექტრონული სისტემების მესერული და ეფექტური ველის თეორიის მოდელების
კვლევა მაგნიტური ველისა და გეომეტრიული საზღვრების პირობებში.

კონკრეტულ ამოცანებად განხილული იყო

ა) ორგანზომილებიანი უსპინო ელექტრონების უწყვეტი მოდელი ორთოგონალური მაგნიტური ველისა და
სხვადასხვა (დირიხლეს, ნეიმანისა და რობენის) სასაზღვრო პირობების შემთხვევებში.

ბ) ამ მოდელის განზოგადება სპინიანი ელექტრონების შემთხვევაში სპინ-ორბიტული ურთიერთქმედებით.

გ) კიდურა მდგომარეობები და მათი ტოპოლოგიური მახასიათებლები სპინიანი ელექტრონების სასრული
(შემოსაზღვრული) ჯაჭვის მოდელში.

მიღებული შედეგები:

ა) ნაჩვენებია/ნაპოვნია, რომ სხვადასხვა სასაზღვრო პირობების გამოყენება იძლევა ენერგეტიკული
სპექტრის პრინციპულად განსხვავებულ შემთხვევებს, და შესაბამისად განსხვავებულ ფიზიკურ სურათებს.

ბ) ნაჩვენებია, რომ რობენის სასაზღვრო პირობების შემთხვევაში სპინური თავისუფლების ხარისხების
ჩართვას თან სდევს ეგრედ წოდებული წმინდა სპინური დენების ფორმირება, რაც თეორიული და ასევე
პრაქტიკული თვალსაზრისითაც განსაკუთრებულ სამეცნიერო ყურადღებას იპყრობს.

გ) ეფექტური მიდგომის გამოყენებით ერთგანზომილებიანი ჯაჭვის ამოცანაში სპინური თავისუფლების
ხარისხები გათვალისწინებულია კვანძთაშორისი გადასვლების ალტერნირების რაც იწვევს ენერგეტიკული
სპექტრის დახლეჩას ოთხ ნაწილად (four-band). ამომწურავად არის შესწავლილიასეთ მოდელში კიდურა
მდგომარეობების ფორმირების საკითხი და ნაპოვნია ამ (და ზოგადი 1D) სისტემებისათვის ტოპოლოგიური
მახასიათებლების აგების უნივერსალური გზა.

2) მუხტის სპინისა და ენტროპიის დინამიკის კვლევა დაბალგანზომილებიან ძლიერად კორელირებულ
სისტემებში სპინ-ორბიტალური ურთიერთქმედებით.
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3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით,პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებულიკვლევითიპროექტის2018 წლის

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსათა
ური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები
სახელმძღვანელოსსახე

ლწოდება,
საერთაშორისო

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა
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სტანდარტული კოდი
ISBN

1 ფიზიკის მათემატიკური
მეთოდები
(სახელმძღვანელო)
978-9941-13-694-8 11

მ.ელიაშვილი,
გ.ციციშვილი

ი.ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

2018

2 თეიმურაზ
ნადარეიშვილი

ამოცანათა კრებული
კვანტურ ექანიკაში
978-9941-13-687-0

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

212

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
1. teqsts safuZvlad udevs  saleqcio kursi romelic ikiTxeba Tsu fizikis specialobis
studentebisaTvis. ZiriTadi masalis dauflebisaTvis ar moiTxoveba raime gansakuTrebuli
winapirobebis dakmayofileba. damatebiTi masala navaraudebia  damoukidebeli
SeswavlisaTvis da gankuTvnilia im studentebisaTvis visac ainteresebs Teoriuli  fizikis
maTematikuri aparatis SedarebiT gaRrmavebuli codna.
TxuTmeti leqciisagan Semdgari kursis Sinaarsi moicavs Semdeg ZiriTad Temebs

 Sesavali tenzoruli aRricxvaSi

 variaciuli aRricxvis sawyisebi

 furies gardaqmnebi

 furies gardaqmnebis gamoyeneba grinis funqciebis gamosaTvlelad

rogorc dargi da mimarTuleba fizikis maTematikuri meTodebi warmo-adgens mravali
saxelmZRvanelosa da monografiis sagans, dawyebuli r.kurantisa da d. hilbertis
klasikuri wignidan "maTematikuri fizikis meTodebi".

2. ამოცანათა კრებული განკუთვნილია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ფიზიკის
მიმართულების სტუდენტთათვის და მოიცავს არარელატივისტური კვანტური მექანიკის (კვანტური
მექანიკა I) თითქმის ყველა ძირითად საკითხს. კრებულში შესულია 604 სხვადასხვა სირთულის ამოცანა,
რომელთაგან რთულ, ვარსკლავით აღნიშნულ ამოცანებს აქვთ მითითებები. თითოუელ თავს გააჩნია
მოკლე შესავალი თეორიული ნაწილი, სადაც თავმოყრილია ამოცანების ამოხსნისათვის აუცილებელი
ფორმულები. კრებულს აქვს დამატებაც, რომელშიც დიდი ნაწილი უკავია სპეციალური ფუნქციების
თეორიის ელემენტებს, რაც ასევე აუცილებელია ამოცანების ამოხსნისათვის, რადგანაც კვანტური მექანიკის
ბევრი ამოცანა სწორედ ამ ფუნციების შესაბამის დიფერენციალურ განტოლებებზე დადის.

წიგნი ქართულ ენაზე ამ ტიპის ამოცანათა კრებულის შექმნის პირველი მცდელობაა. ამიტომ შესაძლოა
იგი დაზღვეული არ იყოს ზოგიერთი ხარვეზისაგან.

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2
3

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
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№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათა-ური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება
და

ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1 M. Gogbe-
rashvili, L.
Pantskhava

10.1007/s10773-018-3702-x Int. J. Theor.
Phys.57

Schpringer 11

2 M. Gogber-
ashvili , A.
Sakharov

10.1142/S0218271818501006 Int. J. Mod.
Phys.D27

World Scientific 11

3 M. Gogber-
ashvili

10.1155/2018/4653202 Adv. High
Energy

Phys.2018

Hindawi 5

4 M. Gogber-
ashvili

10.1155/2018/3702498 Adv. High
Energy

Phys.2018

Hindawi 5

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

1. სხვადასხვა ძლიერი კოსმოსური სიგნალის მაღალი ინტენსივობა ახსნილია შავი ხვრელის
ლინზირებისას გაძლერების მექანიზმის გამოყენებით;
2. ულტრა-მსუბუქი ჰიპოტეტური სკალარული ველის ბოზე-აინშტაინის კონდენსატის თვისებებით
ახსნილია სამყაროში ფარული მატერიის და ბნელი ენერგიის თვისებები;
3. ინფლიაციის შემდეგ აინშტაინის სტატიკური სამყაროს ფაზის არსებობის დაშვებით შესაძლოა
გადაწყდეს სამყაროს ბარიონული ასიმეტრიის პრობლემა;

4. ნაჩვენებია, რომ ჰაბლის ჰორიზონტის მასშტაბებზე კვანტური გადაჯაჭვულობის ენეგიის
გათვალისწინებამ შესაძლოა გადაწყვიტოს კოსმოლოგიური კონსტანტის პრობლემა.

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიისსათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსათა
ური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
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5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახე
ლწოდება,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2 თეიმურაზ

ნადარეიშვილი
ამოცანათა კრებული
კვანტურ ექანიკაში
978-9941-13-687-0

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა

212

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა

6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება: ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის კათედრა

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
ალექსანდრე შენგელაია - პროფესორი, კათედრის გამგე
ამირან ბიბილაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
თამარ ჭელიძე - ასოცირებული პროფესორი
დიმიტრი დარასელია - ლაბორატორიის გამგე, დოქტორი
დავით ჯაფარიძე - უფროსი ლაბორანტი, დოქტორი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

მაღალტემპერატურული
ზეგამტარობის ძიება მეტალ-

ოქსიდურ საზღვრებში.
ფიზიკა, კონდენსირებული

გარემოს ფიზიკა
FR 17_325

2017 - 2019

ა. შენგელაია-ხელმძღვანელი, დ.
ჯაფარიძე-ნიმუშების დამზადება
PSSR მეთოდით და ზეგამტარი
თვისებების კვლევა, დ.
დარასელია-მაგნიტური
გაზომვები, გ. მამნიაშვილი-
ნიმუშების დამზადება HSWC
მეთოდით და ზეგამტარი
თვისებების კვლევა, თ.
ჭაბუკიანი-ელექტრული
წინაღობის გაზომვები.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ახლახან გამოჩნდა საინტერესო შეტყობინებების სერია, რომ მეტალისა და იზოლატორის ფაზების
საზღვრებში შეიძლება არსებობდეს ზეგამტარობა უჩვეულოდ მაღალი კრიტიკული
ტემპერატურით. ინტერფეისული ზეგამტარობა დაიმზირა იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც
სენდვიჩისმაგვარ სტრუქტურებში შემავალი ორივე ნივთიერება ცალ-ცალკე არაზეგამტარი იყო.
ცხადია, რომ საზღვრის (ინტერფეისის) მაღალტემპერატურული ზეგამტარობა წარმოადგენს
ძალიან საინტერესო მოვლენას, რომელსაც ადგილი აქვს სხვადასხვა მასალების შეხების
საზღვარზე და გამოწვეულია ამ საზღვარზე მათი ფიზიკური თვისებების ძლიერი ცვლილებით.
ინტერფეისული ზეგამტარობის ბუნება ამჟამად უცნობია. პროექტის ძირითადი მიზანია
შევისწავლოთ მაღალტემპერატურული ზეგამტარობის შესაძლებლობა Al/Al2O3, Fe/FeOx,
W/WO3 და Na/WO3 .მეტალი/ოქსიდის ბინარული კომპოზიტების საზღვრებში. ცნობილია, რომ
ამ სისტემებში მაღალტემპერატურულ ზეგამტარობას აქვს მეტასტაბილური ბუნება. ეს აჩვენებს,
რომ რომ ჯერ-ჯერობით უცნობი არაწონასწორული ფაზები განაპირობებენ ზეგამტარობას.
პროექტის მიზანია მეტალ/ოქსიდურ კომპოზიტებში ამ არაწონასწორული ფაზების
სტაბილიზაცია პროექტის მონაწილეების მიერ დამუშავებული ორი ახალი სწრაფი სინთეზის
მეთოდით: ცხელად აფეთქებით დაწნეხვა (HSWC) და ფოტოსტიმულირებული მყარსხეულოვანი
რეაქცია (PSSR). მეტალ/ოქსიდურ კომპოზიტებში მეტასტაბილური ფაზების სტაბილიზაცია
მოგვცემს შესაძლებლობას დეტალურად შევისწავლოთ მაღალტემპერატურული ზეგამტარობის
ბუნება მეტალისა და იზოლატორის ფაზების საზღვრებში.

2.2.
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№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის მითითებით)

1

ფოტოსტიმულირებული
მეთოდით პეროვსკიტის მზის

ელემენტის მიღება.
ფიზიკა, კონდენსირებული

გარემოს ფიზიკა
216860

2016 - 2018

დ. ჯაფარიძე-ხელმძღვანელი, ა.
შენგელაია-კოორდინატორი, დ.
დარასელია-ტექნოლოგიური
პროცესების და ელექტრონული
გაზომვების ჩატარება, ზ. ჯიბუტი-
ფოტონური დასხივებები და მზის
ელემენტების ეფექტურობის
განსაზღვრა, რ. ჭედია-საწყისი
მასალების ქიმიური სინთეზი, თ.
გაგნიძე-რენტგენოსტრუქტურული და
მიკროსტრუქტურული გაზომვები.

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პროექტის მიზანი იყო ახალი თაობის პეროვსკიტის მზის ელემენტების მიღების ტექნოლოგიის
გამარტივება და გაიაფება. ვინაიდან პეროვსკიტის მზის ელემენტების შექმნა განაპირობა
არსებული სილიციუმის ბაზაზე შექმნილი მზის ელემენტების სიძვირემ, პეროვსკიტის
ელემენტების ტექნოლოგიური პროცესის ნებისმიერი ეტაპის გამარტივება და გაიაფება უდიდეს
მნიშვნელობას იძენს. პეროვსკიტის მზის ელემენტების ტექნოლოგია გულისხმობს ასეთი
ელემენტის შემადგენელი აქტიური ნივთიერებების თხელი კრისტალური ფენების მიღებას, რაც
მოითხოვს ხანგრძლივ მაღალტემპერატურულ თერმულ დამუშავებას. მაღალტემპერატურული
თერმული დამუშავება აძვირებს პეროვსკიტის მზის ელემენტებს. თერმული დამუშავების
ნაცვლად შემოთავაზებული იყო კრისტალური ფენების მიღების ახალი ტექნოლოგია, რომელიც
ეყრდნობა ჩვენს მიერ 2012 წელს შემუშავებულ ფოტოსტიმულირებული მყარსხეულოვანი
რეაქციის (Photostimulated Solid State Reaction – PSSR) მეთოდს. ამ მეთოდის ინოვაციურობა
დაცულია საქართველოს და ევროპული პატენტებით. პროექტის გეგმით გათვალისწინებული
ყველა სამუშაოს ჩატარების შემდეგ შეიქმნა პეროვსკიტის მზის ელემენტი, რომლის შემადგენელი
TiO2-ისა და პეროვსკიტის (CH3NH3PbI3) ორი ძირითადი ფენის კრისტალური სტრუქტურის
ფორმირება განხორციელდა ნაცვლად ხანგრძლივი (40წთ) და მაღალტემპერატურული თერმული
(5000C )დამუშავებისა, ფოტონური დასხივების მეთოდით. ფოტონური დასხივების
ხანგრძლივობა ჯამურად არ აჭარბებს 10 წამს, ხოლო პიკური ტემპერატურა არ აღემატება 4000C,
რაც მნიშვნელოვანდ ამარტივებს და ამცირებს ტექნოლოგიური პროცესის ღირებულებას.
მიღებულია პეროვსკიტის მზის ელემენტი იმპულსური ფოტონური დასხივების მეთოდით. ჩვენს
მიერ პეროვსკიტის მზის ელემენტის ყველა ფენის სრულად ოპტიკური მეთოდით მიღების
ტექნოლოგიის შემუშავება მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია, პეროვსკიტის მზის
ელემენტების მასობრივი წარმოების შექმნის მიმართულებით.

2 გამოსხივების ციმციმის
გამოკვლევა

ნანოსტრუქტურებში

25/04/2016-25/05/2018 თამარ ჭელიძე - ხელმძღვანელი
თამაზ კერესელიძე - მკვლევარი
ზააალ მაჭავარიანი - მკვლევარი

თემურ ნადარეიშვილი - მკვლევარი
ნახევარგამტარული კვანტური სტრუქტურები (ნანოსტრუქტურები) მკვლევარების დიდ ინტერესს
იმსახურებს როგორც ფუნდამენტალური კვლევის, ასევე პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით. ეს
ძირითადად მათი თვისებების ზომაზე დამოკიდებულებას და ელექტრონული სპექტრის ატომის მაგვარ
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ხასიათს უკავშირდება. ნანოსტრუქტურები ძალიან მნიშვნელოვან ოპტიკურ მასალებს წარმოადგენენ,
რომელებსაც გამოყენების ფართო დიაპაზონი გააჩნიათ მათი ისეთი გამორჩეული ფიზიკური თვისებების
გამო, როგორიცაა დაახლოებით 10- ჯერ მაღალი სიკაშკაშე, გამოსხივების ტემპერატურული სტაბილურობა
და გეომეტრიული ზომებით მართვადი ოპტიკური თვისებები. კვანტური სტრუქტურების პოტენციალის
სრული რეალიზაციისთვის, აუცილებელია შემდეგი კრიტერიუმების დაკმაყოფილება: ნანოკრისტალების
ზომის ერთგვაროვნება, ფოლოლუმინესცენციის მაღალი კვანტური გამოსავალი, ვიწრო და სიმეტრიული
გამოსხივების სპექტრები და გამოსხივების მინიმუმამდე დაყვანილი ციმციმი, რაც აუცილებელია
გამოსხივებული სინათლის სტაბილურობისათვის. ბოლო ორ ათწლეულში მნიშვნელოვანი წარმატებები
იქნა მიღწეული ერთგვაროვანი ზომის კვანტური სტრუქტურების სინთეზში, ასევე მნიშვნელოვნად
გაუმჯობესდა ლუმინესცენციის კვანტური გამოსავალი და მონოქრომატულობის ხარისხი.
თუმცა ნანოკრისტალებისთვის დამახასიათებელია გამოსხივების წყვეტილობა, ციმციმი მუდმივი
ფოტოაღზნების პირობებში. გამოსხივებისას ადგილი აქვს ნათელი („ჩართვა“ - „on“) და ბნელი („გამორთვა“
– „off“) მდგომარეობების ქაოსურ მონაცვლეობას, რომელთა შორის დროითი შუალედი მილიწამებიდან
წუთებამდე მერყეობს. ეს ფაქტი მნიშვნელოვნად ზღუდავს ნანოკრისტალების გამოყენებას იმ სფეროებში,
სადაც უწყვეტი გამოსხივება მოითხოვება, მაგალითად, სინათლის გამომსხივებული დიოდები და
ინდივიდუალური ნანონაწილაკების დეტექტორები ბიოლოგიაში. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი იყო
ნახევარგამტარულ ნანოკრისტალებში ლუმინესცენციის ციმციმის თეორიული მოდელის განვითარება,
რომელიც დაფუძნებული იქნებოდა სტრუქტურებში არსებულ კულონურ კომპლექსებზე (ექსიტონებზე და
მათ კომპლექსებზე, დონორულ და აქცეპტორულ ცენტრებზე) და ამ მოდელის საფუძველზე
სტრუქტურების იმ ოპტიმალურ პარამეტრების დადგენა, რომელთათვისაც შესაძლებელი გახდებოდა
გამოსხივების ციმციმის მაქსიმალური დათრგუნვა. გამოთვლები ჩატარდა კადმიუმის სელენიდის CdSe და
თუთიის ოქსიდის ZnO კვანტური სტრუქტურებისათვის.
მნიშვნელოვანი შედეგები:
- შემუშავდა მოდელი, რომელიც საშუალებას იძლევა გარკვეული (კვაზი ერთ განზომილებანი
სტრუქტურებისთვის) დაბალი კომპიუტერული რესურსების გამოყენებით ამოიხსნას 3 და 4 ნაწილაკის
პრობლემა. მოდელი ემყარება ბორნ-ოპენჰაიმერის მიახლოების გამოყენებას ელექტრონებისა და
ხვრელებისთვის, რომელიც აქამდე ფაქტიურად არ ყოფილა გამოყენებული.
- ამ მოდელის საფუძველზე ნაჩვენები იქნა, რომ ზომისა და შემადგენლობის ცვლილებით შესაძლებელია
ოჟე რეკომბინაციის და შესაბამისად, არაგამოსხივებითი გადასვლების შემცირება. განხილულ სისტემებში
(ZnO/ZnMgO,  CdSe/ZnS, CdSe/CdS) შეფასებული იქნა ის ოპტიმალური ზომა, რომლისთვისაც
მოსალოდნელია არაგამოსხივებითი გადასვლები მნიშვნელოვნად შემცირება.
- გამოთვლილი იქნა ელიფსოიდალური ფორმის ნანონაწილაკებში დიპოლური გადასვლის მატრიცული
ელემენტები. მიღებული იყო, რომ მატრიცულ ელემენტები რომლებიც აკავშირებენ ძირითად და ძლერ
აგზნებულ მდგომარეობებს არ არიან ნანონაწილაკის ფორმის ანიზოტროპიის პარამეტრის მონოტონური
ფუნქციები: მატრიცულ ელემენტებს გააჩნიათ მინიმუმები, მაქსიმუმები და ნულები. შესწავლილი იყო
მატრიცული ელემენტების წყვეტი გამომწვევი მიზეზი. ნაჩვენები იყო, რომ წყვეტის მიზეზი არის
შესაბამისი ენერგეტიკული დონეების გადაკვეთა. გამოთვლილი იქნა ელიფსოიდალური ფორმის
ნანონაწილაკების ანსამბლების მიერ გამოსხივებული/შთანთქმული სინათლის სპექტრალური ხაზების
ფორმები. მიღებულია, რომ ნანონაწილაკის ფორმის ცვლილებით შესაძლებელია მისი ოპტიკური
თვისებების რეგულირება.

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა
1 2 3 4

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-ური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა



56

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 A. Shengelaya and K.
A. Müller

Superconductivity in
Oxides Generated by
Percolating Electron
or Hole Bipolarons

DOI
https://doi.org/10.1007

/s10948-018-4882-6

Journal of
Superconductivity

and Novel
Magnetism

New York,
Springer

4

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

აღსანიშნავია, რომ კუპრატებში მაღალტემპერატურული ზეგამტარობის (მტზ)
აღმოჩენიდან სამი ათეული წლის გასვლის შემდეგ, არ არის ნაპოვნი სხვა ნივთიერებების
კლასი, რომელიც გამოავლენდა ზეგამტარობას თხევადი აზოტის დუღილის
ტემპერატურაზე მაღლა, ატმოსფერული წნევის პირობებში. წარმოდგენილ სტატიაში
ჩვენს მიერ განხილულია ხვრელური და ელექტრონული ბიპოლარონები დოპირებულ
სპილენძის და ვოლფრამის ოქსიდებში. განხილულია მათ შორის მნიშვნელოვანი
მსგავსება და განსხვავებები. ორივე შემთხვევაში, ხვრელურ და ელექტრონულ
ბიპოლარონებს შეუძლიათ პერკოლაცია და ერთგანზომილებიანი ნანოძაფების ან
კლასტერების წარმოქმნა როგორც ნიმუშის მოცულობაში ასევე ზედაპირზე. დაბალ
ტემპერატურებზე ასეთ უბნებში შეიძლება წარმოიქმნას ზეგამტარობა. შემოთავაზებულია,
რომ ვოლფრამის ოქსიდი ჟანგბადის დეფიციტით WO3-x პერსპექტიული მასალაა
მაღალტემპერატურული ზეგამტარობის თვალსაზრისით.

2 Z. Guguchia, A.
Kerelsky, D.
Edelberg, S. Banerjee,

Magnetism in
semiconducting

molybdenum

Science Advances
Vol. 4, Issue 12

American
Association for

the
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F. von Rohr, D.
Scullion, M.
Augustin,
M. Scully, D. A.
Rhodes, Z.
Shermadini, H.
Luetkens, A.
Shengelaya, C.
Baines,
E. Morenzoni, A.
Amato, J. C. Hone, R.
Khasanov, S. J. L.
Billinge, E. Santos,
A. N. Pasupathy, Y. J.

Uemura

dichalcogenides Advancement
of Science

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
გარდამავალ ლითონთა დეჰალოგენიდები (TMDs) საინტერესოა ორ-განზომილებიანი (2D)
მასალების ფუნდამენტური ფიზიკის გასაგებად, ისებე როგორც მათი განვითარებად
ტექნოლოგიებში, მაგალითად სპინურ ელექტრონიკაში, გამოყენების გამო.
ჩვენ მიუონის სპინის ბრუნვის (mSR), მასკანირებელი ტუნელური მისკროსკოპიის(STM)
მეთოდებისა და სიმკვრივის ფუნქციონალის თეორიის (DFT) საშუალებით აღმოვაჩინეთ
შორი მაგნიტური წესრიგი TM = 40 და 100 K ტემპერატურებზე დაბლა TMDs 2H-MoTe2 და
2H-MoSe2 მოცულობით ნახევარგანტარულ მასალებში. mSR გაზომვებმა აჩვენეს დაბალ
ტემპერატურებზე ორივე ნივთიერებაში დიდი ერთგვაროვანი შიდა მაგნიტური ველის
არსებობა, რაც შორ მაგნიტურ წესრიგზე მიუთითებს. DFT გამოთვლები გვიჩვენებს, რომ
ეს მაგნეტიზმი ხელშეწყობილია კრისტალში არსებული დეფექტებით.  STM გაზომვები
გვიჩვენებს, რომ ამ მასალებში უპირატესი დეფექტები ლითონის ვაკანსიები და ჰალოგენი-
ლითონი ანტისტრუქტურული დეფექტებია, რომლების ქაოსურად არიან განლაგებული
მესერში სუბპროცენტული კონცენტრაციით. DFT გვიჩვენებს, რომ ანტისტრუქტურული
დეფექტები მაგნიტურია, მაგნიტური მომენტით 0.9 -2.8 mB დიაპაზონში. ჩვენ
აღმოვაჩნეთ, რომ მაგნიტური მოწესრიგება 2H-MoTe2-სა და 2H-MoSe2-ში ძალზე
მგრძობიარეა ჰიდროსტატიკური წნევის მიმართ. ეს აღმოჩენები 2H-MoTe2 და 2H-MoSe2

ნივთიერებებს ადგილს უმკვიდრებენ როგორც მაგნიტური ნახევარგამტარების ახალ
კლასს და გზას უხსნიან 2D ფიზიკისა და მაგნეტიზმის ურთიერთდამოკიდებულების
შესწავლას ამ საინტერესო ნახევარგამტარებში.

3 E.Chikoidze,
D.J.Rogers,
F.H.Teherani,
C.Rubio, G.Sauthier,
H.J.Von Bardeleben,
T. Tchelidze, C.Ton-
That, A. Fellous, P.
Bove, E. V. Sandana,
Y. Dumont, A.
Perez-Tomas

Puzzling robust 2D metallic
conductivity in undoped β-
Ga2O3 thin films

MaterilasToday
Physics

მიღებულია
დასაბეჭდად

Elsevier

ნომინალურად არა-ლრგირებული -Ga2O3 -ის თხელი ფენები გაზრდილი იყო r-
საფირონის სადებზე იმპულსური ლაზერული დაფენის მეთოდით. ფენები ამჟღავნებდნენ



58

უჩვეულოდ დაბალ კუთრ წინაღობას (×10-2 cm), გამტარული თვისებების დიდ
მდგრადობას დასხივების მაღალი დოზების მიმართ (2MeV, 5x1015cm-2) და წინაღობის
ინვარიანტობას (ლითონურ) 2 to 850K ტემპერატურულ დიაპაზონში. ფენების
გამჭვირვალეობა >80% ხილულ A და B ულტრაიისფერ დიაპაზონებში. რენტგენულმა
ფლუორესცენციული სპექტროსკოპიის, მეორადი იონური მას-სპექტროსკოპიის,
რეზერფორდის უკუ- სპექტრომეტრიის, რენტგენული ფოტოემისიური სპექტროსკოპიის
და ელექტრომაგნიტური პარანგნიტური რეზონანსის მეთოდებმა ვერ გამოავლინეს რაიმე
ტიპის თხელი დონორების არსებობა ნიმუშში. ამის გამო, გაკეთდა დასკვნა, რომ
გადაგვარებული ელექტრული ტრანსპორტი (დადასტურებული ულტრაიისფერი
ფოტოელექტრონული სპექტროსკოპიით) განპირობებულია ორ-განზომილებიანი
ლითონის-მაგვარი ზედაპირით. ასეთი ყოფაქცევა უკანასკნელ ხანებში დამზერილი იყო
სხვა ოქსიდებშიც. ტომას-ფერმის მიახლოებაში თეორიულად შეფასდა ზედაპირული
ელექტრული ვალის და ელექტრონების ზედაპირული განაწილება.

(a), (b) მოდელირებული ორ-განზომილებიანი არხის პროფილი გამოთვლილი თომას-ფერმის
მეთოდის გამოყენებით. (c) (201) სიბრტყე (d) Ga2O3 ერთეულოვანი უჯრედი.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 A. Shengelaya, D. Daraselia, D.

Japaridze, Z. Jibuti, K. A. Müller
Fast Synthesis of Advanced
Superconducting and Magnetic
Materials with Light Irradiation

თურქეთი, 2018 წელი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
2 T. Tchelidze, Z. Machavariani, T.

Kereselidze, B. Beradze
Trions and Biexitons in Nanowire Malta, la  Valletta, 2018, 29/09-02/06

მიკრო და ნანოელექტრონიკის ქვემიმართულება

პერსონალური შემადგენლობა :
ასოც.პროფ. ამირან ბიბილაშვილი ; აკად.დოქ. ზურაბ ყუშიტაშვილი; პროფ.ზურაბ ჯიბუტი;
დოქტორანტები: რევაზ კობაიძე და ლადო ჯიბუტი
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_____________________________________________________________________________
1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები
1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

1.

გალიუმის ნიტრიდის მაგნეტ–
რონული გაფრქვევით ფორ–
მირების ტექნოლოგიის დამ–
უშავება და კვლევა; ფიზიკა;
მიკრო და ნანოელექტრნიკა

3.01.2017 – 31.12.2019.

ა.ბიბილაშვილი– ხელმძღვანელი;
ზ.ყუშიტაშვილი–ტექნოლოგიუ–
რი პროცესების ჩატარება და
ელექტრული პარამეტრების გა–
ზომვები; ზ.ჯიბუტი– ფოტონუ–
რი დასხივებები და ოპტიკური
პარამეტრების გაზომვები;

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

თანამედროვე ეტაპზე მენდელეევის სისტემის III ჯგუფის ნიტრიდები ერთ–ერთ პერსპექტიულ
მასალად ითვლება ოპტიკური და მიკროელექტრონული ხელსაწყოების დასამზადებლად. როგო–
რებიცაა: ლურჯ და იისფერ დიაპაზონში მნათი დიოდები, ზემაღალი სიხშირის ტრანზისტორები.
განსაკუთრებით საინტერესოა ჰეტერო გადასასვლელით შოტკის ჯებირიანი ველის ტრანზისტო–
რები, სადაც ჰეტეროგადასვლის ზონაში იქმნება კვანტური ჭა, რომელშიც ფორმირდება ორგანზო–
მილებიანი ელექტრული გაზი და ოთახის ტემპერატურაზეც კი, მასში ელექტრონების ძვრადობა
და კონცენტრაცია საკმაოდ დიდია (µ≥2000სმ2/ვ·წმ და n≥1013სმ–2). GaN-ის მოდიფიკაციის ძირითა–
დი მეთოდია მოლეკულურ–სხივური ეპიტაქსია, რომელიც მოითხოვს ძვირად ღირებულ დანად–
გარ–მოწყობილობებს, რაც აფერხებს ფართო წარმოებაში მის დანერგვას. გარდა ამისა, ძნელია p–
ტიპის GaN-ის მიღება, ლეგირებით ან სინთეზის სახით.
აღნიშნული კვლევითი პროექტის მიზანია მაღალი წინაღობის ფუძეშრეებზე, მაღალხარისხოვანი
p–ტიპის GaN მყარი ხსნარების ფირების მიღება დაბალტემპერატურული (T≤6000C) პროცესებით.
ამისათვის, შეირჩა გალიუმის, ჟანგბადის შემცველ პლაზმაში, ვაკუუმურ-მაგნეტრონული გაფრ–
ქვევის დაბალტემპერატურული ტექნოლოგია. მიზნის მისაღწევად მოხდა ვაკუუმური დანადგა–
რის მოდერნიზაცია, კერძოდ ჩაიდგა: 1) ტურბომოლეკულური ტუმბი; 2) ნარჩენი და შეშვებული
გაზის წნევების მაკონტროლებელი მას–სპექტრომეტრი SRS RGA200, 3) p–ტიპის GaN მყარი ხსნა–
რების ფირების მიღებისთვის მეორე მაგნეტრონული სამიზნე, ცალკე ელექტროკვებით 100მმ
დიამეტრით, რომელშიც მოთავსდა სპილენძი (Cu) 99,9998% სისუფთავით. დანადგარის ხუფის
ქვეშ წნევა შეადგენდა ~10–3მმ.ვც.სვ, დაფენის ტემპერატურა იცვლებდა (450÷630)0C ინტერვალში,
პირველ (Ga –99,9998%)–ის სამიზნეზე ძაბვა U=250ვ, დენი I≈210 ა, მეორე (Cu)-ის სამიზნეზე
U=280ვ, დენი I≈260ა. ფუძეშრეები: მაღალომიანი Si, ზედაპირული ორიენტაციით [111] ან საფირ–
ონი (Al2O3), ზედაპირული ორიენტაციით [0001], ქიმიურად იწმინდებოდა და თავსდებოდა
ვაკუუმურ დანადგარში სადებზე, რომელსაც შეეძლო ბრუნვა ვერტიკალური ღერძის გარშემო.
დანადგარში წნევის ~10–6მმ.ვც.სვ. მიღწევის შემდეგ, ხდებოდა სუფთა არგონის და ჟანგბადის
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შეშვება ~10–3მმ.ვც.სვ. წნევამდე, ედებოდა პირველ Ga–იან სამიზნეზე ძაბვა, მიიღებოდა შესაბა–
მისი დენი და გალიუმი გაიფრქვეოდა 5÷6 წუთი. შემდეგ სპეციალური ავტომატით სადები ნიმუ–
შთან ერთად გადადიოდა მეორე – სპილენძიან სამიძნის თავზე, სადაც ხდებოდა გაფრქვევა Ar–ით~2 წამის განმავლობაში და კვლავ სადები ნიმუშთან ერთად გადადიოდა პირველ სამიზნის თავ–
ზე და გალიუმი ისევ იმავე პროცესით ეფინებოდა. ეს ურთიერთ შექცევადი პროცესები ექვსჯერ
მეორდებოდა ანუ მიიღებოდა GaN-ისა და Cu-ის შრეების ურთიერთ მონაცვლება. GaN-Cu სინთ–
ეზის მიღებისთვის ხდებოდა მიღებული სტრუქტურის Si(Al2O3)-GaN-Cu- - - - GaN ფოტონური
დასხივება ჰალოგენური КГ 1000-220 და ულტრაიისფერი LMP–400D ნათურების ერთობლივი
მოქმედებით. დადგენდდა ოპტიმალური რეჟიმი: ნათურების სიმძლავრის სიმკვრივე –
ჰალოგენურისთვის 6ვტ/სმ2, ულტრაიისფერისთვის – 93 ვტ./სმ2, მოქმედების დრო 5წამი
და ამ ხუთ წამიანი მოქმედების გამეორება ექვსჯერ. ასეთი ტექნოლოგიით მიღებული
GaN–ის სისქე იტო 0,05მკმ, p–ტიპის, კუთრი წინაღობა ~0,9 ომი·სმ, კონცენტრაცია ~2.3·1017სმ–3,
ძვრადობა~24სმ2/ვ·წმ. ჩატარდა რენტგენო–სტრუქტურული ანალიზი, გაიზომა მისი შთანთქმისა
და არეკვლის სპექტრები, გამოსვლის მუშაობა, სიმქრქალე.

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

2.

გარდამავალ მეტალ ცირკო-
ნიუმის ოქსიდის ნანოფირე-
ბის მიღება და კვლევა მემრი-
სტორში აქტიური შრის
შესაქმნელად; ფიზიკა; მიკრო
და ნანოელექტრნიკა

3.01.2018 – 31.12.2018.

ა.ბიბილაშვილი– ხელმძღვანელი;
ზ.ყუშიტაშვილი–ტექნოლოგიუ–
რი პროცესების ჩატარება და
ელექტრული პარამეტრების გა–
ზომვები; ზ.ჯიბუტი–ოპტიკური
პარამეტრების გაზომვები;
რ.კობაიძე და ლ.ჯიბუტი –
ტექნოლოგიურ და გაზომვის
პროცესებში მონაწილეობის
მიღება

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

მიკრო და ნანოელექტრონიკის განვითარება ძირითადად განპირობებულია თანამედროვე საინ–
ფორმაციო ტექნოლოგიების განუხრელი ზრდით, რომელიც მოითხოვს სწრაფქმედი და სიგნალის
შენახვის მოცულობის დიდი სიმკვრივის ხელსაწყოს შემუშავებას, მცირე ენეროხარჯებით ინფო–
რმაციის ჩაწერისა და შენახვის რეჟიმებში. ასეთი ერთ–ერთი ხელსაწყოა – მემრისტორი. მის აქტი–
ური შრის შესაქმნელად გარდამავალ მეტალ ცირკონიუმის ოქსიდი, თავისი უნიკალური თვისებ–
ების გამო, უაღრესად საინტერესოა. მიღებულ იქნა ნანოზომის სტრუქტურები გარდამავალ მეტ–
ალთა სრული და არასრული ოქსიდების საზღვრის შესწავლად. მიღებულ იქნა Si–ZrOX -ZrO2-Mo-
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Al სტრუქტურა და სისტემა Si–W–ZrOX-ZrO2- Mo-Al (ოქსიდთა საერთო სისქე ∽70ნმ). ოქსიდები
მიღებულ იქნა მაგნეტრონული გაფრქვევის მეთოდით. ZrOX –ში x-ის რეგულირებისთვის ტექ–
ნოლოგიური პროცესები ჩატარდა ჟანგბადის და არგონის სხვადასხვა პარციალურ წნევებზე.
ოქსიდთა მიღების ტემპერატურა არ აღემატებოდა 4000C, დანადგარის ხუფის ქვეშ ვაკუუმი მიიღ–
ებოდა ტურბო–მოლეკულერი ტუმბოთი, ნარჩენი და შეშვებული გაზების პარციალური წნევები
იზომებოდა SRS RGA200 მას–სპექტრომეტრით და შეადგენდა ~10–3მმ.ვც.სვ, მაგნეტრონზე იყო
ძაბვა U=360 ვ, დენი I=300 ა. მოხდა ცალ–ცალკე მათი რენტგენო–სტრუქტურული ანალიზი,
შთანთქმის და არეკვლის სპექტრების გადაღება და მათ საფუძველზე შექმნილი Si–ZrOX -ZrO2-Mo-
Al –სტრუქტურების ვოლტ–ფარადული (C-V) მახასიათებლების გაზომვები სხვადასხვა
სიხშირეებზე. C-V მახასიათებლებიდან განისაზღვრა ბრტყელი ზონების ძაბვა U=–9,7 ვ; მუხტის
სიდიდე ოქსიდში QO≈ 2,5·1010სმ–2; გამყოფ საზღვარზე ნახევარგამტარი–ოქსიდი მდგომარეობათა
სიმკვ–რივე NSS≈ 3,2·1010ევ–1·სმ–2; დიელექტრიკული მუდმივა  =25. მემრისტორის შექმნისთვის
დამზად–და Si–W–ZrOX-ZrO2- Mo-Al სისტემა და გაიზომა მისი ვოლტ–ამპერული
მახასიათებლები სხვა–დასხავა სიხშირეებზე. მიღებულ იქნა ჰისტერეზისი (–3,2÷+3,2)ვ ძაბვებს
შორის , ჩაკეტვის ძაბვით Uჩ=2ვ და გახსნისა Uგ=–0,25ვ; ჩაკეტვის დენი შეადგენდა ~0,02მა.

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-ური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI

ჟურნალის/

კრებულის
დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 Amiran
Bibilashvili,

Zurab
Kushitashvili

C-V Characterizion and
Electric Param–eters of
ZrO2 Rece–ived UV
Stimulated Plasma
Anodizing;
DOI:10.15640/jns.v6n2a1
ISSN2334-2943(Print)
2334-2951

Journal of Natu–

ral Sciences,
2018, vol.6, No.
2, p. 38,

USA 9

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ინტეგრალური მიკრო და ნანო ხელსაწყოს ელემენტების შექმნის ერთ–ერთი პერსპექტიული
მიმართულებაა, დაბალტემპერატურულ მეთოდით ფორმირებული, გარდამავალ მეტალთა
ოქსიდების გამოყენება მათ აქტიურ უბნებში. სტატიაში გამოკვლეულია გარდამავალ მეტალ
ცირკონიუმის ოქსიდის (ZrO2) მიღება დაბალტემპერატურული პლაზმური ანოდირებით,
რომლის სტიმულაცია ხდებოდა ულტარაიისფერი (უი) სინათლის დასხივებით. ეს ოქსიდი
გამოირჩევა მაღალი ხარისხის ელექტრო–, დიელექტრიკულ და ოპტიკური თვისებებით. ამ
მხრივ საინტერესოა მისი შესწავლა მემრისტორის აქტიურ შრეში, იმ თვალსაზრისითაც, რომ
მემრისტორი პლაზმური ანოდირებით ჯერ–ჯერობით არაა მიღებული. შეიქმნა მეტალ–
ოქსიდ–ნახევარგამტარ (მონ) სტრუქტურა, დადგინდდა მისი მიღების ოპტიმალური ტექნო–
ლოგიური რეჟიმები, მის საფუძველზე შეიქმნა მდნ–სტრუქტურა, გადაღებულ იქნა მისი
ვოლტ–ფარადული (C-V) მახასიათებლები, საიდანაც განისაზღვრა ოქსიდის პარამეტრები:
მუხტი ოქსიდში, გსმყოფ საზღვარზე მდგომარეობათა სიმკვრივე, დიელექტრიკული მუდ–
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მივას სიდიდე, ჩატარდა რენტგენო–სტრუქტურული ანალიზი, განისაზღვრა ოქსიდის
დიელექტრიკული კარგვის მახასიათებელი (ტანგეს დელტა), შეწავლილ იქნა მისი სიხში–
რული მახასიათებელი. ცირკონიუმის ოქსიდის შესწავლის შემდეგ დადგინდდა, რომ ის
შეიძლება გამოყენებულ იქნას მემრისტორში აქტიური შრის მისაღებად.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/

მომხსენებლები
მოხსენების სათაური

ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 L.Z.Jibuti Syntesis And Annealing Processes
Receiving GaN Layers

IMS 2018 3rd International Conference
Inorganic Materials Science Modern

Technologies and Metthods, October 8-
11, 2018, 25-28, Tbilisi, Georgia

2 A.P.Bibilashvili, low Temperature Doping of Gallium
Nitride Nanolayers

5th International Conf. ”Nanotechno-
logies” Nano-2018, November 19-22,

2018, 29, Tbilisi, Georgia

3 R. Kobaidze, Titanium Nitride Interlayers
Memristors

5th International Conf. ”Nanotechno-
logies” Nano-2018, November 19-22, ,

2018,100-101,Tbilisi, Georgia

4 A.P.Bibilashvili, Prospects for Using Nano-grating and
Nanostructured Silicon Surfaces in
Photovol-taics

5th International Conf. ”Nanotechno-
logies” Nano-2018, November 19-22,
2018, 174, Tbilisi, Georgia

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/

მომხსენებლები
მოხსენების სათაური

ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 Zurab Kushitashvili, Amiran
Bibilashvili.

Fabrication Memory Storage
Nano-Device Memristor

BITˊs 7th Annual World Congress
of Advanced Materials-2018,
September 13-15, 2018, 197,
Xiamen, China

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

სსიპ ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის პლაზმის ფიზიკის კათედრის ხელმძღვანელის

პროფ. ნოდარ ცინცაძის

ანგარიში

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI
1 N.L.Tsintsadze et.al. Phys. of Plasmas, 25, 073705 10.1063/1.5029517
2 N.L.Tsintsadze et.al. Phys. of Plasmas, 25, 093302 10.1063/1.5031423
3 N.L.Tsintsadze et.al. Europ.Phys.J.D, 72, 192 10.1140/epjd/e2018-90309-2
1 N.L.Tsintsadze and G.H.Pe-

radze
J.Low Temp. Phys., V45,N1,pp
117-120

2. სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI ან ISSN

3. საერთაშორისო პატენტები:
№ საპატენტო თემატიკის

სათაური
გამომგონებელი/ები და
პატენტმფლობელი/ები

პატენტის საიდენტიფიკაციო
კოდი

4. ეროვნული პატენტები
№ საპატენტო თემატიკის

სათაური
გამომგონებელი/ები და
პატენტმფლობელი/ები

პატენტის საიდენტიფიკაციო
კოდი
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
ფიზიკის დეპარტამენტი, რადიოფიზიკის და ფიზიკური პროცესების მოდელირების
მიმართულება

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
ასოც. პროფესორი ოლეგ ხარშილაძე

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

გეოკოსმოსურ სივრცეში
ელექტრომაგნიტური
ტალღური სტრუქტურების
არაწრფივი დინამიკის
რიცხვითი მოდელირება ;

მულტიმასშტაბური
სოლიტონებისა და
გრიგალური სტრუტურების
არაწრფივი დინამიკის
ანალიზი და რიცხვითი
მოდელირების მეთოდების
დამუშავება:

სიგნალების სტატისტიკური
ანალიზის არაწრფივი

2018-2020 ოლეგ ხარშილაძე
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დინამიკის მეთოდების
დამუშავება

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

დედამიწის ახლომდებარე კოსმოსური გარემო (იონოსფერო, მაგნიტოსფერო) ხასიათდება
რთული არასტაციონალური დინამიკით და ასეთი პროცესემის ანალიზისათვის, განსაკუთრებით
გარედან არასტაციონალური (დარტყმითი) ზემოქმედების პირობებში მნიშვნელოვანია დინამიკის
დეტერმინირებული და სტოქასტური ნაწილების შეფასება, როგორც დიდმასშტაბიანი ტალღური
სტრუქტურების, ასევე ფრაქტალური ბუნების სტრუქტურების გენერაციის შესაძლებლობის
გამოკვლევა. არაწრფივი დინამიკის მეთოდებით შესწავლილია სატელიტებით დამზერილი
გეოკოსმოსური დინებების სიჩქარის და მაგნიტურ ველის შეშფოთებების მდგენელების
სხვადასხვა პერიოდის დროითი მწკრივები. ამ მონაცემების ციფრული დამუშავებისათვის
გამოყენებულია არაწრფივი დინამიკის მეთოდები: კორელაციური და ფრაქტალური და
მულტიფრაქტალური ანალიზის მეთოდები, რომელიც ეფექტურად მუშაობენ რთული
სიგნალების ანალიზის ამოცანებში. ფრაქტალურობა არის სიგნალების დინამიური
მახასიათებელი, რომლის რაოდენობრივი შეფასება შესაძლებელია ფრაქტალური და
მულტიფრაქტალური, ინფორმაციული განზომილებების დათვლით, რაც ტექნიკურად რთული
ამოცანაა. ასეთი პროცესების ანალიზისთვის. შედგენილია პროგრამა მატლაბში სიგნალების
ფრაქტალური რაოდენობრივი მახასიათებლების გამოკვლევისთვის პლაზმური შეშფოთებების
არაწრფივი ანალიზის შედეგების ინტერპრეტაციის მიზნით. არაწრფივი დინამიკის მეთოდების
საშუალებით გამოვლენილია ექსპერიმენტებში გაზომილი სიგნალების ქაოსური და
ლამინარული მდგენელების ბუნება და დინამიური ქაოსის პარამეტრები. ერთმანეთთან
შედარებულია რიცხვითი მოდელირებით და თანამგზავრული მონაცემების დამუშავებით
მიღებული შედეგები. აღნიშნული მეთოდიკა გამოყენებული იყო ტურბულენტური პროცესების
რიცხვითი მოდელირების შედეგების ანალიზისთვისაც. გამოკვლევამ აჩვენა, რომ არაწრფივი
მეთოდებით სიგნალების სტატისტიკური ანალიზი იძლევა პროცესის მდგრადობის და ფაზური
გადასვლების-ბიფურკაციების საკმარის მახასიათებლებს და შესაძლებელია გამოყენებული იყოს
სხვა რთული ბუნების ფიზიკური პროცესების ანალიზისთვის.

სოლიტონური და გრიგალური სტრუქტურების მოდელირება ჩატარებულია
პსევდოსპექტრალური მეთოდის გამოყენებით, კერძოდ შტედინგერის არაწრფივი განტოლების
ამოსახსნელად. შედგენილია მეთოდის კოდი მატლაბში და ჩატარებულია სოლიტონობის
ურთიერთქმედების მოდელირება ცვლადი დისპერსიის და არაწრფივობოის მქონე გარემოში,
როგორც არაერთგვაროვან ისე არასტაციონალურ შრმთხვევაში.

გრიგალების უეთიეთქმედების შესწავლისთვის შესწავლილია კონტურული დინამიკის
მეთოდია ალგოტითმი და შედგენილია შესაბამისი კოდი. შესწავლილია სოლიტონური და
გრიგალური ტიპის მრავალგანზომილებიანი არაწრფივი მულტიმასშტაბური სოლიტონური ტიპისა და
ტალღური სტრუქტურების ფორმირება კომპლექსურ გარმოში (ატმოსფერო, ჰიდროსფერო, იონოსფერული
და მაგნიტოსფერული პლაზმური გარემო), სტრუქტურების დაჯახებადი და არადაჯახებადი
ურთიერთქმედების დინამიკა, მიღებულია პრობლემის კვლევის თეორიული და რიცხვითი მოდელები.
ნაჩვენებია, რომ გენერირებული არაწრფივი გრიგალური სტრუქტურები შეიძლება იყოს მონოპოლური
ტიპის, ან გრიგალური ჯაჭვი არაერთგვაროვანი ლოკალური ქარის ფონზე, რაც დამოკიდებულია
წანაცვლებითი დინების სიჩქარის სახეზე. ასეთი გრიგალების აკუმულაციას შეუძლია განაპირობოს
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გარემოს ძლიერი ტურბულენტური მდგომარეობა. ჩატარებულია რიცხვითი სიმულაციები და
შესწავლილია სოლიტონური ტიპის მულტიმასშტაბური სტრუქტურების ურთიერთქმედება კომპლექსურ
გარემოებთან, რომელიც აღიწერება დინამიკური არაწრფივი შროდინგერის ტიპის განტოლებათა კლასით
დისპერსიული და დისიპაციური ეფექტების გაათვალისწინებით.

პირველრიგში გამოვიკვლიეთ და მიღებულია სოლიტონური და გრიგალური ტიპის
მრავალგანზომილებიანი არაწრფივი სტრუქტურების ფორმირებისა და დაჯახებადი და არადაჯახებადი
ურთიერთქმედების დინამიკის თეორიული მოდელები და ასევე გამოკვლეულია რიცხვითი
სიმულაციების შესაძლებლობა რთულ, უწყვეტ გარემოებში, მათ შორის – იონოსფეროსა და
მაგნიტოსფეროს პლაზმაში, რაც წარმოადგენს არაწრფივი ტალღური პროცესების თეორიის განვითარებაში
წინ გადადგმულ ნაბიჯს. ასეთი არაწრფივი სტრუქტურები ექსპერიმენტალურად დაიმზირებიან
დედამიწის მახლობელ კოსმოსურ სივრცეში, ატმოსფეროს, ჰიდროსფეროსა და სხვა გარემოებში.

თეორიული ანალიზისა და რიცხვითი ექსპერიმენტების საფუძველზე შესწავლილია სოლიტონური და
გრიგალური ტიპის (რომლებიც განაპირობებენ განმხოლოებული ურთიერთდაკავშირებული n-
სოლიტონურ მდგომარეობას და n- გრიგალურ სისტემებს პლაზმასა და სხვა რთულ უწყვეტ გარემოში,
როგორიცაა ატმოსფერო, ჰიდროსფერო) ლოკალური სტაციონარული მდგომარეობის ფორმირების
პროცესები და მდგრადობის პირობები. გამოკვლეულია მათი არაწრფივი ურთიერთქმედებისა და დაშლის
საკითხები, რომლებსაც თან ახლავს განხილული ფიზიკური სისტემის მიერ ენერგიის გამოსხივება.
რიცხვითი ექსპერიმენტებისას გამოყენებულ იქნა სათანადო მრავაგანზომილებიანი არაწრფივი ინტეგრო-
დიფერენციალური განტოლებებისა და დინამიკური სისტემების რიცხვითი ინტეგრების ახალი ეფექტური
კოდები. ეს მეთოდიკა ეფუძნება როგორც სასრულ-სხვაობიან მიდგომას, ასევე „დინამიური“ სპექტრალური
მიდგომის იდეოლოგიას, რომლებიც ეფექტურია კომპიუტერული თვლის დროითი დანახარჯების
მინიმიზაციისათვის.

1.2.

№

დასრულებულიპროექტისდასახე
ლებამეცნიერებისდარგისადასამე
ცნიერომიმართულებისმითითებ

ით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული

კვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია
(ქართულენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტები

2.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით,

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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პროექტის საიდენტიფიკაციო
კოდი

1

1. „მულტიმასშტაბური
სოლიტონებისადა
გრიგალური სტრუტურების
არაწრფივი დინამიკა რთულ
უწყვეტ გარემოში”. შოთა
რუთაველის სახელობის
ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი, No. FR17_252

საბუნებისმეტყველო
1.1 მათემატიკა;

1.3 ფიზიკური მეცნიერებანი;

პროექტი FR17-252

2017-2020

ო. ხარშილაძე
(ხელმძღვანელი)

ჯ. როგავა (შემსრულებელი)

კ.შანშიაშვილი
(შემსრულებელი)

ხ. ჩარგაზია (კოორდინატორი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

შესწავლილია სოლიტონური და გრიგალური ტიპის მრავალგანზომილებიანი არაწრფივი
მულტიმასშტაბური სოლიტონური ტიპისა და ტალღური სტრუქტურების ფორმირება კომპლექსურ
გარემოში (ატმოსფერო, ჰიდროსფერო, იონოსფერული და მაგნიტოსფერული პლაზმური გარემო),
სტრუქტურების დაჯახებადი და არადაჯახებადი ურთიერთქმედების დინამიკა, მიღებულია პრობლემის
კვლევის თეორიული და რიცხვითი მოდელები. ნაჩვენებია, რომ არაწრფივი გრიგალური სტრუქტურები
შეიძლება იყოს მონოპოლური ტიპის, ან გრიგალური ჯაჭვი არაერთგვაროვანი ლოკალური ქარის ფონზე,
რაც დამოკიდებულია წანაცვლებითი დინების სიჩქარის სახეზე. ასეთი გრიგალების აკუმულაციას შეუძლია
განაპირობოს გარემოს ძლიერი ტურბულენტური მდგომარეობა. ჩატარებულია რიცხვითი სიმულაციები და
შესწავლილია სოლიტონური ტიპის მულტიმასშტაბური სტრუქტურების ურთიერთქმედება კომპლექსურ
გარემოსთან, რომელიც აღიწერება დინამიკური არაწრფივი შროდინგერის ტიპის განტოლებათა კლასით
დისპერსიული და დისიპაციური ეფექტების გაათვალისწინებით.

პირველი ეტაპის ფარგლებში გამოვიკვლიეთ და მიღებულია სოლიტონური და გრიგალური ტიპის
მრავალგანზომილებიანი არაწრფივი სტრუქტურების ფორმირებისა და დაჯახებადი და არადაჯახებადი
ურთიერთქმედების დინამიკის თეორიული მოდელები და ასევე გამოკვლეულია რიცხვითი
სიმულაციების შესაძლებლობა რთულ, უწყვეტ გარემოში, მათ შორის – იონოსფეროსა და მაგნიტოსფეროს
პლაზმაში, რაც წარმოადგენს არაწრფივი ტალღური პროცესების თეორიის განვითარებაში წინ გადადგმულ
ნაბიჯს. ასეთი არაწრფივი სტრუქტურები ექსპერიმენტალურად დაიმზირებიან დედამიწის მახლობელ
კოსმოსურ სივრცეში, ატმოსფეროს, ჰიდროსფეროსა და სხვა გარემოში.

პირველი ეტაპის ფარგლებში თეორიული ანალიზისა და რიცხვითი ექსპერიმენტების საფუძველზე
შესწავლილია სოლიტონური და გრიგალური ტიპის (რომლებიც განაპირობებენ განმხოლოებული
ურთიერთდაკავშირებული n-სოლიტონურ მდგომარეობას და n- გრიგალურ სისტემებს პლაზმასა და სხვა
რთულ უწყვეტ გარემოში, როგორიცაა ატმოსფერო, ჰიდროსფერო) ლოკალური სტაციონარული
მდგომარეობის ფორმირების პროცესები და მდგრადობის პირობები. ეტაპის ფარგლებში გამოკვლეულია
მათი არაწრფივი ურთიერთქმედებისა და დაშლის საკითხები, რომლებსაც თან ახლავს განხილული
ფიზიკური სისტემის მიერ ენერგიის გამოსხივება. რიცხვითი ექსპერიმენტებისას გამოყენებულ იქნა
სათანადო მრავაგანზომილებიანი არაწრფივი ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლებებისა და
დინამიკური სისტემების რიცხვითი ინტეგრების ახალი ეფექტური კოდები. ეს მეთოდიკა ეფუძნება
როგორც სასრულ-სხვაობიან მიდგომას, ასევე „დინამიური“ სპექტრალური მიდგომის იდეოლოგიას,
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რომლებიც ეფექტურია კომპიუტერული თვლის დროითი დანახარჯების მინიმიზაციისათვის.

ჩვენ განვიხილეთ ბელაშოვ-კარპმანის სისტემის მულტიმასშტაბური შესაძლო ამონახსნების შესწავლის
მიდგომები, რომელიც როგორც კერძო შემთხვევებს მოიცავს განზოგადებული კადომცევ-ფეტვიაშვილის
(GKP) და სამგანზომილებიან (3D) არაწრფივ შრედინგერის განტოლებას წარმოებულიანი არაწრფივობით
(3-DNLS). განზოგადებული კადომცევ-ფეტვიაშვილის (GKP) განტოლებისათვის ნებისმიერი არაწრფივობის
მაჩვენებლის გათვალისწინებით შესწავლილია ამონახსნების ასიმპტოტების ყოფაქცევა ტალღის
გავრცელების მიმართულებით. არაწრფივ შრედინგერის წარმოებულიანი არაწრფივობით (3-DNLS)
განტოლების ამონახსნებისთვის ტალღის გავრცელების მიმართულებით ასიმპტოტური ყოფაქცევის
ამოცანისთვის შესაძლებელია ერთგანზომილებიან მიახლოებაში პირდაპირ ჩაიწეროს ამოცანის ზუსტი
ამონახსნი ცხადი სახით. განზოგადებული კორტევეგა დე ვრიზის (KdV) კლასის განტოლებების
ჩატარებული თვისობრივი ანალიზის საფუძველზე ნაშრომში ასევე მოყვანილია განზოგადებული
კადომცევ-ფეტვიაშვილის (GKP) განტოლებისთვის 8-განზომილებიან ფაზური სივრცეში ფაზური
პორტრეტების აგების რამოდენიმე შედეგი.

2.2.

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებულიკვლევითიპროექტის2018 წლის

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით,პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
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3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებულიკვლევითიპროექტის2018 წლის

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსათა
ური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2

Belashov V.Yu.,
Belashova E.S.,

Kharshiladze O.A.

Nonlinear Wave
Structures of the Soliton

and Vortex Types in
Complex Continuous

Media: Theory,
Simulation,

Applications.
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
მონოგრაფიაში განხილულია უწყვეტ ფიზიკურ გარემოში სოლიტონური და გრიგალური ტიპის არაწრფივი
ტალღური სტრუქტურების შეწავლის პრობლემები, ასეთი პროცესების თეორიული ანალიზი და რიცხვითი
მოდელირების მეთოდები, რეალურ ფიზიკურ გარემოში გამოყენების მაგალითები, როგორიცაა დედამიწის
იონოსფერული და მაგნიტოსფერული პლაზმა. წიგნი შედგება ორო ნაწილისგან: სოლიტონური ტალღური
სტრუქტურების ანალიზი და უწყვეტ გარემოში გრიგალური სტრუქტურების კვლევის შედეგები. პირველ
ნაწილში განხილულია ბელაშოვ-კარპმანის განზოგადებული სისტემა, და განზოგადებული კადომცევ-
ფეტვიაშვილის და წარმოებულიანი \შრედინგერის ტიპის განტოლებების ანალიზი. განხილულია ამ
განტოლებების ამონახსნების მდგრადობისა და კლასიფიკაციის პრობლემები ამონახსნების თვისობრივი
და ასიმპტოტური ანალიზის მეთოდებით.თეორიის მრავალმხრივი გამოყენების სფეროებიდან
მონოგრაფიაში განხილულია რელატივისტური თეორიის გათვალისწინებით დაუმაგნიტებელ პლაზმაში
არაწრფივი იონ-აკუსტიკური ტალღების დინამიკის პრობლემები, სამგანზომილებიანი არაწრფივი სწრაფი
მაგნეტოაკუსტიკური და ალფენის ტალღების ევოლუცია დედამიწის იონოსფეროსა და მაგნიტოსფეროს
დამაგნიტებულ პლაზმაში, ასევე შიდა გრავიტაციული ტალღების და იონოსფერული შეშფოთებების
დინამიკა იონოსფერულ F-არეში. მეორე ნაწილში მოცემულია გრიგალური სტრუქტურების ევოლუციისა
და ურთიერთქმედების რიცხვითი მოდელირების შედეგები, რისთვისაც გამოყენებულია კონტურული
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დინამიკის მეთოდი და მისი მოდიფიცირებული ვარიანტი. წარმოდგენილია გრიგალური სტრუქტურების
ორი და სამგანზომილებიანი სიმულაციების შედეგები, როგორიცაა ატმოსფერული ციკლონური ტიპის
სინოპტიკური გრიგალები, და ტორნადოები, ჰიდროდინამიკული ოთხ-გრიგალოვანი ურთირთქმედებები
და აგრეთვე ჰიდროდინამიკული გრიგალური და მტვრიანი ნაწილაკების სისტემები. მიღებული შედეგები
გამოიყენება იონოსფეროში პლაზმური ღრუბელის და მუტების სისტემებისათვის ერთგვაროვანი
მაგნიტური ველის შემთხვევაში და შედეგები მოცემულია ცალკე პარაგრაფში.
მონოგრაფიის ორივე ნაწილში წარმოდგენილი შედეგები შესაზლებელია გამოყენებული იქნას
სოლიტონური და გრიგალური ტიპის არაწრფივი ტალღური სტრუქტურების დინამიკის აღსაწერად
ატმოსფეროში, ჰიდროსფეროსა და პლაზმაში. შედეგები კარგ თანხვედრაშია ასეთ პროცესებზე
დაკვირვებების შედეგებთან.
მიღებული შედეგები შეიძლება გამოყენებული იყოს ატმოსფეროს, ჰიდროსფეროსა და პლაზმის
სოლიტონური და გრიგალური სტრუქტურების დინამიკის შესწავლისთვის.

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახე
ლწოდება,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2
3

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათა-ური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2
3

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით
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№
ავტორი/

ავტორები
სტატიისსათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2
3

ხ. ჩარგაზია,
ო.ხარშილაძე,
გ. ზიმბარდო,

დ.
კვარაცხელია.

Parametrization of
Internal-Gravity

Waves in the
Ionosphere with

Nonuniform Shear
Flow/ ISSN 1512-

0082

Bulletin of TICMI
Vol. 22, No. 1,

2018, 11-23

თბილისი,
საქართველო

12

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
შგ ტალღების იონოსფეროსა და ატმოსფეროს სხვადასხვა შრეებში გენერაციისა და მათი შემდგომი
ევოლუციის თავისებურებების გამოკვლევისას გათვალისწინებულ იქნა ადგილობრივ
არაერთგვაროვან დინებებთან (ქარებთან) ურთიერთქმედება. ამ პროცესის გამოკვლევისას
გაოყენებულ იქნა არამოდალური მათემატიკური ანალიზი. ამ მეთოდით მოცემულ გარემოში
(იონოსფეროში, მაგნოტოსფეროში) ტალღა-დინებების (ქარების) წრფივი ურთიერთქმედების აღმწერი
მათემატიკური მოდელი (კერძოწარმოებულიანი წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა)
დაიყვანება პირველი ხარისხის (დროის მიხედვით) ჩვეულებრივი დიფერენციალურ განტოლებათა
სისტემაზე. პრობლემა დადის კოშის ტიპის საწყისი ამოცანის დასმაზე. ჩატარებულ იქნა რიცხვითი
სიმულაცია, გამოვლენილ იქნა შგ ტალღების გაძლიერების მექანიზმი. მიღებული შედეგები ასახულია
სათანადო პუბლიკაციებში და მოხსენებულია საერთაშორისო კონფერენციებში.

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
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5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2
3

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1 Problem of
stability of
multidimensional
solutions of the
BK class equations
in space plasma

https://doi.org/
10.1016/j.asr.
2018.04.001

Advances in
Space Research,

2018. V. 62,
issue 1, pp. 65-

70.

ELSEVIER 5

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
გამოკვლეულია ბელაშოვ-კარპმანის კლასის განტოლებების მრავალგანზომილებიანი ამოხსნების
მდგრადობის პრობლემა, რომლებიც აღწერენ პლაზმის დაბალსიხშირული რხევების შტოს მიერ
აღძრულ არაწრფივ ტალღებს. ერთი მხრივ განხილულია სწრაფი მაგნიტობგერითი ტალღების
დინამიკა და ასევე მოცემულია სასრულ ამპლიტუდიანი ალფენის ტალღების დინამიკა, რომლებიც
ვრცელდებიან მაგნიტური ველის თითქმის პარალელურად, რომელთა დინამიკა აღიწერება
სამგანზომილებიანი შრედინგერის წარმოებულიანი განტოლებით. ორივე შემთხვევაში ამ
განტოლებების ამონახსნების მდგრადობის პრობლემა შეისწავლება ჰამილტონიანის შესწავლის
მეთოდით, ვარიაციული ამოცანის ამოხსნის გზით.

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა

6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 ხ. ჩარგაზია, ო.ხარშილაძე ილია ვეკუას სახელობის

გამოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტის სემინარის XXXII

საერთაშორისო გაფართოებული
სხდომები

18-20 აპრილი, 2018,
თბილისი საქართველო
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VIAM TSU,
http://www.viam.science.tsu.ge/enla

rged/2018/
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
2 ხ. ჩარგაზია, ო.ხარშილაძე საქართველოს მექანიკოსთა

კავშირის IX ყოველწლიური
საერთაშორისო კონფერენცია,

https://www.atsu.edu.ge/index.php/
announces/581-saqartvelos-
meqanikosta-kavshiris-ix-
saertashoriso-konferencia

2018 წლის 11-13 ოქტომბერი,
ქუთაისი, საქართველო

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
3 ხ. ჩარგაზია, ო.ხარშილაძე საქართველოს მათემატიკოსთა

კავშირის
IX ყოველწლიური

საერთაშორისო კონფერენცია,
http://www.gmu.ge/Batumi2017/ind

ex_Geo.html

ბათუმი, 3-7 სექტემბერი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 ხ. ჩარგაზია, ო.ხარშილაძე,

გ. ზიმბარდო,
დ. კვარაცხელია, ნ.

ჯავახიშვილი,
ქ. გომიაშვილი.

European Planetary Science
Congress V. 12, 2018;

https://meetingorganizer.copernicus
.org/EPSC2018/EPSC2018-4.pdf

16–21 September 2018
Berlin , Germany

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
2 ხ. ჩარგაზია, ო.ხარშილაძე Proceedings of The IIER

Conferences - International
Conference on Applied Physics and

Mathematics (ICAPM)

II-APMCANES-13118-13280

Nagoya, Japan , 8th - 9th
October, 2018, Conference of

495th ICAPM -2018

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
3 Kharshiladze O.A., Rogava J. J. Astrophysics and Aerospace Proc. of 4th Intern. Conf. on
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Belashov V.Yu. Technology, 2018. V. 6. P. 38.

https://astrophysics.conferenceseries
.com/#homeCarousel

Astrophysics and Particle Physics,
Dec. 3-5, 2018, Chicago, USA

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
4 Kharshiladze O.A.

Belashov V.Yu.

J. Astrophysics and Aerospace
Technology, 2018. V. 6. P. 50.

https://astrophysics.conferenceseries
.com/#homeCarousel

Proc. of 4th Intern. Conf. on
Astrophysics and Particle Physics,

Dec. 3-5, 2018,

Chicago, USA.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
5 ხ. ჩარგაზია, ო.ხარშილაძე, გ.

ზიმბარდო, დ. კვარაცხელია, ნ.
ჯავახიშვილი, ქ. გომიაშვილი.

https://meetingorganizer.copernicus
.org/EPSC2018/EPSC2018-4.pdf

ევროპულ პლანეტარულ
მეცნიერებათა კონგრესი ტ. 12,

2018; 16-22 სექტემბერი,
ბერლინი, გერმანია, 2018

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
6 Kharshiladze O.A.

Belashov V.Yu.

Rogava J

Interaction of the
multidimensional NLS solitons

in non-uniform and
nonstationary medium:

J. Astrophysics and Aerospace
Technology, 2018. V. 6. P. 38.

Proc. of 4th Intern. Conf. on
Astrophysics and Particle

Physics, Dec. 3-5, 2018, Chicago,
USA.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება:
ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ელემენტარული
ნაწილაკების ფიზიკის სასწავლო სამეცნიერო ლაბორატორია

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
იური თევზაძე- ლაბორატორიის გამგე

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

მაღალენერგიულ -C, -n,-p და
AiAt - დაჯახებებში
კუმულატიური პროცესების და
-მეზონების
მრავალნაწილაკოვანი
აზიმუტალური კორელაციების
შესწავლა.
მეცნიერება, ფიზიკა (6-200)
ატომბირთვის და
ელემენტარული ნაწილაკების
ფიზიკა).

2018-2021

1.პროექტის ხელმძღვანელი -
იური თევზაძე, თემატიკის
შერჩევა და შედეგების ანალიზი;
2.ლ.ჩხაიძე-ექსპერიმენტული
მონაცემების დამუშავება და
ანალიზი;
3.ლ.ახობაძე-პროგრამრება და
ინფორმაციის მიღება;
4.ლ.ხარხელაური-ინფორმაციის
მიღება, დამუშავება და
ორგანიზაციული საკითხები;
5.თ.ჯობავა-მონაცემების
ანალიზი;
6.ლ.აბესალაშვილი-
ექსპერიმენტული მონაცემების
დამუშავება.
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.1ა მაღალ ენერგიებზე მძიმე იონების დაჯახებებში მრავალნაწილაკოვანი კორელაციების
შესწავლისას დამზერილი კოლექტიური გამოდინების ეფექტი (კგე) აღმოჩნდა განსაკუთრებით
მგრძნობიარე ბირთვული მატერიის მდგომარეობის განტოლების (ბმმგ,  EOS) (H. Stocker et al.,
Nucl.Phys 1992, v.538, p.53) მიმართ, რომლის ცოდნაც იძლევა ინფორმაციას მრავალი
ასტროფიზიკური მოვლენისა და ადრეული სამყაროს ევოლუციის შესახებ. მიმართული
გამოდინება რეაქციის სიბრტყეში, განპირობებულია დაჯახებისას წარმოქმნილი მაღალი წნევით
(H. Stocker et al., Phys. Rev. Lett 1980, v.44, p.725), ხოლო ელიფსური გამოდინება – მათი
გადაფარვის ცხელი ზონიდან მატერიის გადმოდინებით რეაქციის სიბრტყისადმი
პერპენდიკულარული მიმართულებით (H. Stocker et al., Phys.Rev.C 1982, v.25, p.1873). კგე-ის
შესწავლისას დიფერენციალური გამოდინების ანალიზი (დგა) თერმული მოდელით (B. A. Li, C. M.
Ko and G. Q. Li, Phys. Rev. C 1996, v.55 p.844) რელატივისტური ბირთვ-ბირთვული რეაქციების
თეორიების შემოწმების უფრო მყარ საფუძველს იძლევა. ერთი და იმავე ტიპის მეორად
ნაწილაკებს შორის მრავალნაწილაკოვანი აზიმუტალური კორელაციების (მაკ) შესწავლით მიიღება
ინფორმაცია ურთიერთქმედების პროცესის განცითარებაზე დროსა და სივრცეში (H. A Gustafsson
et al., Z. Phys. 1985, v.321A, p.389; H. R. Schmidt et al., Nucl. Phys. 1992, A544, p.449; T. C. Awes et al.,
Phys. Lett. 1996, B381, p.29). ბმმგ–ის დაზუსტების მიზნით კგე განსაკუთრებით საინტერესოა
გადასვლის ენერგიის (Etr  4 გევ/ნუკლ) ახლომდებარე არეში, სადაც ნანახია ელიფსური
გამოდინების ნიშნის შეცვლა. ამდენად, გასაგები ხდება ამ ენერგიების რეგიონში ჩვენს მიერ
მიღებული კგე–ის შედეგების აქტუალობა. მაღალ ენერგიებზე მძიმე იონების ექსპერიმენტების
მთავარი მიზანი ბირთვული მატერიის თვისებების გამოკვლევისას არის ბირთვული მატერიის
მდგომარეობის განტოლების (ბმმგ) დადგენა, ფაზური გადასვლის (კვანტური ქრომოდინამიკა,
კქდ) დაფიქსირება და კვარკ-გლუონური პლაზმის (კგპ) - ნივთიერების ახალი მდგომარეობის
იდენტიფიკაცია.

ექსპერიმენტული მასალა მიღებული ფილმური დეტექტორების საშუალებით, დამზერილი 4
გეომეტრიაში (SКM-200-–GIBS მაგნიტურ სპექტრომეტრები – Mg-Mg (14000, 4.5 Aგევ/c),  C-Cu
(1203, 4.3 Aგევ/c)), PBC-500 პროპანის ორმეტრიანი ბუშტოვანი კამერა – (p, d, He, C)-(C. Ta)) ქ.
დუბნის ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტის მაღალი ენერგიების ლაბორატორია
და ქ. პროტვინოში, მაღალი ენერგიების ფიზიკის  ინსტიტუტი (C– 8671 , p–12765 da n–3986,
40 გევ/c) . ეს მონაცემები დღესაც აქტიურად გამოიყენება მსოფლიოს სხვადასხვა სამეცნიერო
ცენტრში ახალი ექსპერიმენტების დაგეგმვისა და განხორციელების დროს აღნიშნულ ენერგიებზე
არსებული მწირი ინფორმაციის გამო.  ა

ამრიგად, 2018 წელს გაგრძელდა შესწავლა შემდეგი ამოცანების:

1. კოლექტიური ეფექტების შესწავლა -(C, p, n) დაჯახებებში 40 გევ/c იმპულსის დროს  და +

მეზონებისათვის
კოლექტიური გამოდინების ეფექტები (კგე) შესწავლილ იქნა -(C, p, n) დაჯახებებში 40 გევ/c
იმპულსის დროს  და + მეზონებისათვის პ. დანიელევიჩისა და გ. ოდუნიეცის სტანდარტული
განივი იმპულსების მეთოდით (გიმ). გიმ–ის მიხედვით კგე შეისწავლება რეაქციის სიბრტყის
მიმართ, რომელიც აიგება ყოველი ნაწილაკისთვის რომლის განსაზღვრაშიც არ შედის თვით ეს
ნაწილაკი

Q j = ∑ i≠j n ω i PT i (1),
სადაც i არის ნაწილაკის ინდექსი და ωi არის წონა. თითოეული ნაწილაკის განივი იმპულსის
მდგენელი რეაქციის სიბრტყეში არის

Pxj´ = ∑ i≠j n ω i · (PT i · PT j )/ | Q | (2)
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ე.წ. „გამოდინების პარამეტრი“ F=d<Px> / d(y), იმპულსური განაწილების დახრა საშუალო
სისწრაფეზე. აღსანიშნავია, რომ ე.წ. „რეაქციის სიბრტყე“ აღნიშნულ კვლევაში განისაზღვრა ამავე
ნაწილაკების მეშვეობით (Phys. J. A1, 299-306, 1998; Physics of Atomic Nuclei, v. 75, N7, pp. 811-817,
2012).
-(C, p, n) დაჯახებებში მიღებული კოლექტიური ეფექტების მახასიათებლები შედარდა ჩვენს
მიერ ადრე ნუკლონ–ბირთვულ და ბირთვ–ბირთვულ დაჯახებებში მიღებულ და მსოფლიოს
წამყვან სამეცნიერო ცენტრებში (BEVALAC, GSI/SIS, JINR, AGS და CERN/SPS) მიღებულ შედეგებს
და ნაწილობრივ შესაძლებელი გახდა მრავალნაწილაკოვანი კორელაციების რაოდენობრივი
მახასიათებლების ზოგადი კანონზომიერების დადგენა. როგორც მოსალოდნელი იყო, დამზერილ
იქნა პიონების ახალი ტიპის კორელაცია. ფაზურ სივრცეში გამოყოფილ იქნა მიმართულება
(ღერძი), რომლის მიმ ართაც დამხერილ იქნა პიონების მკვეთდად გამოხატული კორელაცია.
სწორედ ამ ეფექტების შემოწმება ჩატარდა პირველად ნუკლონ–ნუკლონური და ნუკლონ–
ბირთვული დაჯახებებისათვის, ანუ განსხვავევულ „ბირთვულ გარემოში“. არსებულ სხვადასხვა
ექსპერიმენტების მონაცემებს შორის პირველად ყველაზე მსუბუქი სისტემებისთვის –(C, p, n) (40
გევ/c) ურთიერთქმედებებში დადგინდა ე.წ. გამოდინების მახასიათებელი პარამეტრის სიდიდე F
და ნაწილაკთა კორელაციის ბუნება (ნახ. 1 და ცხრილი 1)

ნახ. 1. (p, n, C ) დაჯახებებში (40 AGeV/c) <px(y)> –ის y –სისწრაფეზე დამოკიდებულება  () და  (▲)
მეზონებისათვის, შესაბამისად. წრფეები შეესაბამება ექსპერიმენტული მონაცემების პირველი რიგის პოლინომით
აღწერის შედეგს სისწრაფის გარკვეულ ინტერვალში. შედეგების თვალნათლივი წარმოდგენისათვის მოყვანილია
ექსპერიმენტული მონაცემების მე–4 რიგის პოლინომით აღწერის მრუდები.

ცxrili 1. (p, n, C) დაჯახებებში და -მეზონების კოლექტიური გამოდინების პირველი (F) და მეორე (a2)
რიგის მახასიათებლები.

Nexp N N+ F 

(MeV/c)
F +

(MeV/c)
a a +

p 12765
5706

34698
20446

32066
18273

40,0 1.2 39.2  2.3 -0.0580.009 -0.0600.010

n 3986
930

11336
6731

7128
3210

42.6  2.4 41.8  4.6 -0.0640.012 -0.0610.024

C 8671
5655

30350
21253

32751
23314

39.0  38.6 1.5 -0.0800.008 -0.0830.007

მიღებული შედეგების თავისებურებებიდან გამომდინარე, ასევე შესწავლილ იქნა რეაქციის
სიბრტყისადმი პერპენდიკულარული მიმართულებით “გადმოდინება” ანუ ელიფსური
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გამოდინება – კორელაციური ეფექტების მეორე რიგის მახასიათებელი. მიღებულ იქნა შესაბამისი
აზიმუტალური () კუთხური განაწილებები, სადაც  არის შემთხვევაში ყოველი ნაწილაკის
განივი იმპულსის მიერ რეაქციის სიბრტყესთან შედგენილი კუთხე

cos = Px / P (3)
დამზერილ იქნა მაქსიმუმი =90 კუთხეზე (ნახ. 2) განხილულ ურთიერთქმედებებში, რაც
მიანიშნებს სწორედ ნაწილაკების გამოსხივებაზე რეაქციის სიბრტყისადმი პერპენდიკულარული
მიმართულებით. აზიმუტალური კუთხური () განაწილებები აღიწერა მეორე რიგის პოლინომით

dN/d=ao(1+a1cos+a2cos) (4)
და დადგინდა „ელიფსური გამოსხივების“ სიძლიერის საზომი a2 პარამეტრი.

ნახ. 2. (p, n, C ) დაჯახებებში (40 AGeV/c) აზიმუტალური კუთხური განაწილებები რეაქციის სიბრტყის მიმართ  () და
 (▲) მეზონებისათვის, შესაბამისად. მრუდები წარმოადგენენ ექსპერიმენტული მონაცემების
dN/d=ao(1+a1cos+a2cos2) აღწერის შედეგებს.
ამრიგად, -(C, p, n) დაჯახებებში 40 გევ/c იმპულსის დროს  და + მეზონებისათვის კოლექტიური
გამოდინების ეფექტების (კგე) შესწავლილისას დადგენილ იქნა, რომ:
ა) დადებითი და უარყოფითი პიონების განივი გამოდინების პარამეტრი (F) უმნიშვნელოდ
იცვლება პიონების ნიშანის ცვლილებისას და ცდომილების ფარგლებში თითქმის ერთნაირია
მეზონებისათვის ყველა დაჯახებებში, კერძოდ:
–მეზონებისათვის: (40.0 1.2) MeV/c (p) და (39.0 MeV/c (C)
–მეზონებისათვის: (39.2  2.3) MeV/c (p) და (38.6 1.5) MeV/c (C)
ბ) ამასთან (p, n, C) დაჯახებებში არ შეიცვალა ნიშანი ელიფსურმა გამოდინებამ. „ელიფსური
გამოსხივების“ სიძლიერის საზომი a2 პარამეტრის აბსოლუტური სიდიდე იზრდება სამიზნის
მასური რიცხვის ზრდისას და თითქმის ერთნაირია ცდომილების ფარგლებში და +

მეზონებისათვის.
მიღებული შედეგების საფუძველზე მომზადდა შრომა, რომელის გაიგზავნება საქართველოს მეცნ.
აკად. ჟურნალში „მოამბე“: Study of the collective flows of pions in  (p, n, C) collisions at
momentum of 40 GeV/c - L. Chkhaidze, T. Djobava and L. Kharkhelauri (TSU, HEPI)
2. (p, d, He, C)-(C, Ta) ურთიერთქმედებებში ერთი და იმავე ტიპის მეორადი ნაწილაკებისთვის
(პროტონები, პიონები) მრავალნაწილაკოვანი აზიმუტალური კორელაციების შესწავლა სამიზნის
ფრაგმენტაციის არეში.
p, d, He, C)-(C, Ta) ურთიერთქმედებებში შესწავლილ იქნა პროტონებს შორის და პიონებს შორის
მრავალნაწილაკოვანი აზიმუტალური კორელაციები (მაკ) სამიზნის ფრაგმენტაციის არეში.
როგორც ცნობილია, მაკ–ის შესწავლის ერთ–ერთი საინტერესო მეთოდია C() კორელაციის
ფუნქციის შესწავლა სისწრაფის ფიქსირებული მნიშვნელობით დაყოფილ ორ ნახევარსფეროში
გამოდინებული ნაწილაკების განივი იმპულსების ჯამირ ვექტორებს შორის –კუთხისაგან.ე.წ.
„წინა“ (yi < <y>) და „უკანა“ (yi  <y>) ნახევარსფეროებში გამოსხივებული ერთი და იმავე ტიპის
ნაწილაკებისათვის განისაზღვრება განივი იმპულსების ჯამური ვექტორები:

QB =yi  yo Pi (5)
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და
QF =yi yo Pi , (6)

სადაც არის yi≤1.33, ხოლო y0=0.2. რამდენადაც პროტონების სამიზნის სისწრაფის განაწილებებს
მაქსიმუმები აქვთ y0=0.2 (Kampert K.H. et al., Nucl. Phys., A544, 183c (1991) და გაჩნდა მოსაზრება,
რომ სამიზნის „ფაიერბოლი“ მოძრაობს სწორედ y0=0.2 სისწრაფით. ასევე აღსანიშნავია ის
ექსპერიმენტული ფაქციც, რომ სისწრაფის 0.1 ≤ y0 ≤ 0.3 ინტერვალში y0–ის ცვლილება არ ახდენს
მნიშვნელოვან გავლენას კორელაციის ფუნქციის სიდიდეზე. კორელაციის ფუნქცია აგებულია
შემდეგნაირად

C() = dN/d() (7),
სადაც

 = arccos(QB  QF)(QBQF) (8)
განმარტების თანახმად (Gustafsson H.A. et al., Z. Phys., A321, 389, 1985; Schmidt H.R. et al., Nucl.
Phys., A544, 449, 1992) განასხვავებენ ორ შემთხვევას: C() იზრდება –სთან ერთად და 1800–ზე
აღწევს მაქსიმუმს (back-to-back) ითვლება უარყოფით კორელაციად და C() მცირდება –სთან
ერთად და 1800–ზე აღწევს მინიმუმს (side-by-side) - დადებით კორელაციად.
აღნიშნული მეთოდით მიღებულ იქნა შესაბამისი განაწილებები p, d, He, C + C, p, d, He, C + Ta

და C + Ne, Cu დაჯახებებში, რომლებიც რაოდენობრივი შეფასების მიზნით აღიწერა 1+cos()-
ფუნქციით (ნახ. 3, 4). დადგინდა მრავალნაწილაკოვანი კორელაციების ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი
მახასიათებელი =C(0)/ C(180) კორელაციის პარამეტრი (ცხრილი 2.). ამ მეთოდით მიღებულ იქნა
ინფორმაცია ურთიერთქმედების პროცესის განვითარებაზე დროსა და სივრცეში.

ნახ. 3. C()–კორელაციის ფუნქციის დამოკიდებულება –სგან პროტონებისა და პიონებისათ ექსპერიმენტულ
(,▲)და მოდელირებულ (UrQMD) (○, )(pC, dC, HeC, CC), QGSM (,) (CC) დაჯახებებში, შესაბამისად. მრუდები
წარმოადგენენ 1+cos()- ფუნქციით აღწერის შედეგებს.
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ნახ. 4. C()–კორელაციის ფუნქციის დამოკიდებულება –სგან პროტონებისა და პიონებისათ ექსპერიმენტულ
(,▲)და მოდელირებულ (UrQMD) (○, ) (pTa, (d+He)Ta, CTa), QGSM (, ) (CCu, CTa) დაჯახებებში, შესაბამისად.
მრუდები წარმოადგენენ 1+cos()- ფუნქციით აღწერის შედეგებს.
ცხრილი 2. ექსპერიმენტული და მოდელირებული (UrQMD and QGSM) შემთხვევები (Nevent) დაკორელაციის
კოეფიციენტის (ξ) მნიშვნელობები პროტონებისადა პიონებისათვის და ნაწილაკების სრული მრავლობითობები.

ასევე გამოკვლეულ იქნა ||–კორელაციის კოეფიციენტის დამოკიდებულება (AP+AT)1/2–დამცემი და
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სამიზნის ბირტვების მასური რიცხვებისაგან პროტონებისა და პიონებისათვის pC, dC, HeC, CC,
pTa, CNe, (dHe)Ta, CCu და CTa დაჯახებებში ექსპერიმენტული და მოდელირებული (UrQMD,
QGSM) მონაცემებისათვის (ნახ. 5).

ნახ. 5. ||–კორელაციის კოეფიციენტის დამოკიდებულება (AP+AT)1/2–დამცემი და სამიზნის ბირტვების მასური
რიცხვებისაგან პროტონებისა (ზედა) და პიონებისათვის (ქვედა) pC, dC, HeC, CC, pTa, CNe, (dHe)Ta, CCu და CTa
დაჯახებებში ექსპერიმენტული (,▲)და მოდელირებული (UrQMD) (○, ), QGSM (,) მონაცემებისათვის,
შესაბამისად.
ამრიგად, (p, d, He, C)-(C, Ta) ურთიერთქმედებებში ერთი და იმავე ტიპის ნაწილაკებს შორის
(პროტონებს, პიონებს) მრავალნაწილაკოვანი აზიმუტალური კორელაციების (მაკ) შესწავლისას
სამიზნის ფრაგმენტაციის არეში დადგენილ იქნა, რომ:
ა) პროტონებისათვის მიიღება უარყოფითი (bach-to-back) კორელაციები. ||–კორელაციის
კოეფიციენტის აბსოლუტური მნიშვნელობა მცირდება AT–სამიზნის მასური რიცხვის ზრდისას
ნუკლონ–ბირთვულ დაჯახებებში (0.302±0.013)–დან (p+C) (0.143±0.027)–მდე (p+Ta) 10GeV/c–ზე;

რაც შეეხება ბირთვ–ბირთვულ დაჯახებებს || თავდაპირველად წრფივად იზრდება (AP, AT)–

დამცემი და სამიზნე ბირთვების მასური რიცხვების ზრდისას (0.296±0.022)–დან (d+C) (0.150±
0.030)–მდე (C+Ne) და შემდეგ არ იცვლება (AP, AT)–გაზრდისას;
ბ) პიონებისათვის მიიღება ისეთივე უარყოფითი კორელაციები (back-to–back), როგორც
პრიტონებისათვის მსუბუქ სისტემებში p, (d+He), C + C და C + Ne (მსუბუქი სამიზნეები – C, Ne), ხოლო
შედარებით მძიმე, ასიმეტრიულ წყვილებში p, d, He, C + Ta და C+Cu (მძიმე სამიზნეები – Cu, Ta) –

დადებითი კორელაციები (side-by-side). კორელაციის კოეფიციენტი (||) უმნიშვნელოდ იცვლება

იმპულსის ზრდისას და თითქმის არ იცვლება (AP, AT)–ცვლილებისას: || = 0.107±0.019 (p+C) და
თითქმის იგივე რჩება (C+Ta)–თვის;
გ) პროტონებისათვის კორელაციის კოეფიციენტი თითქმის არ იცვლება 50, 100, 130 და 200 მევ/c განივი
იმპულსით ჩამოჭრისას, ხოლო პიონებისათვის უკვე არაფიზიკური შედეგები მიიღება 50 მევ/c განივი
იმპულსით ჩამოჭრისას;
დ) აღნისნულ ურთიერთქმედებებში ორივე მოდელი (UrQMD და QGSM) დამაკმაყოფილებლად
აღწერს ექსპერიმენტულ შედეგებს ცდომილების ფარგლებში.

მიღებული შედეგების საფუძველზე მომზადდა შრომა „Study of Azimuthal Correlations in the Target
Fragmentation Region in p, d, He, C + C, Ta and C+Ne, Cu Collisions at a Momentum of 4.2, 4.5 and 10

1.1ბ შეისწავლება π-C - დაჯახებებში წარმოქმნილი ხისტი და რბილი პროცესების საშუალო
კინემატიკური მახასიათებლები (სკმ). ნაჩვენებია, რომ ხისტი პროცესების წარმოქმნაში მთავარ
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როლს ასრულებენ ე.წ. ფლუქტონები -Fl, რომლებზეც გაბნევის შედეგად მიიღებიან ე.წ. jet- π±

მეზონების ჭავლები (Lab-სისტემაში უკან მიმფრინავი π±b -მეზონები).  Fl-ფლუქტონები
განაპირობებენ იმას, რომ Nev(H) და Nev(S) - ხისტ და რბილ პროცესებში წარმოქმნილი π-

მეზონების სკმ ერთმანეთისაგან არსებითად განსხვავდებიან .

მაღალი ენერგიების ფიზიკის (ან, ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკის) ერთ-ერთი საინტერესო
ამოცანაა hAt და AiAt -ადრონ-ბირთვულ და ბირთვ-ბირთვულ დაჯახებებში წარმოქმნილი ხისტი
და რბილი პროცესების განცალება და აქ წარმოქმნილი მეორადი ნაწილაკების (ჩვენ შემთხვევაში
π± მეზონების) სკმ შედარება და ანალიზი. ექსპერიმენტული მასალა მიღებულია PBC-500
პროპანის 2-მეტრიანი ბუშტოვანი კამერის საშუალებით.  PBC-500 შეიქმნა ქ.დუბნაში ბირთვული
კვლევების გაერთიანებულ ინსტიტუტში ვექსლერის და ბალდინის სახელობის ლაბორატორიაში
(Dubna,JINR). დეტექტორი დასხივებული იქნა პროტვინოს მაღალი ენერგიების ლაბორატორიაში
ამაჩქარებელზე 40GeV/c π- მეზონებით. მეთოდური საკითხები დაკავშირებული
ექსპერიმენტული მონაცემების დამუშავებასთან და ანალიზთან იხილეთ [1-6].

ექსპერიმენტული მონაცემების ანალიზი

კუმულატიური პროცესების გამოყოფა დაკავშირებულია შემთხვევაში ე.წ. კუმულატიური
ნაწილაკის (ჩვენ შემთხვევაში πb± - მეზონების) წარმოქმნასთან. კუმულატიურია π± -მეზონი თუ ის
მიფრინავს Lab-სისტემაში უკან (ე.ი.L>90degr).

პროცესი ითვლება კუმულატიურად თუ წარმოქმნილი მეორადი ნაწილაკებს შორის არიან
ნაწილაკები, რომელთა სკმ-ი არ ემორჩილებიან NN-ნუკლონ-ნუკლონის გაბნევის კინემატიკას.

კუმულატიური ნაწილაკების წარმოშობა (და შესაბამისად ხისტი-Nev(H) პროცესების არსებობა)
დაკავშირებულია სამიზნე ბირთვში (ჩვენ შემთხვევაში (C-ნახშირბადი)) FL - ფლუქტონების
წარმოქმნასთან. FL-მრავალკვარკიანი სისტემა [14] წარმოიქმნება სამიზნეში ნუკლონების საშუალო
სიმკვრივის ლოკალურ თვითფლუქტუაციის შედეგად, როდესაც 2 ან მეტი ნუკლონი დროის
ძალიან მცირე შუალედში ქმნის ერთიან სისტემას. დამცემი ნაწილაკი (ან, ბირთვში წარმოქმნილი
ნაწილაკი) ურთიერთქმედებს FL -ფლუქტონთან (რომლის ზომა 1ფერმია=10-13cm)) და გაბნევის
შედეგად წარმოიქმნებიან კუმულატიური ნაწილაკები - πb±- ლაბორატორიულ სისტემაში უკან
მიმფრინავი პი-მეზონები, რომლებიც ქმნიან jet- ჭავლებს (და შესაბამისად მიიღებიან ე.წ.  Nev(H)-
ხისტი პროცესები) [7-9].

Nev(H)- ხისტი პროცესების წარმოქმნა დაკავშირებულია დამჯახებელი ობიექტების q -კვარკებისა
და g-გლუონების ხისტ ურთიერთქმედებასთან (ე.ი. AiFL-დამჯახებელი (დამცემი) ნაწილაკის და
ფლუქტონის დაჯახებასთან) [7-9]. შემთხვევა სადაც არ არის არცერთი კუმულატიური ნაწილაკი
(ჩვენ შემთხვევაში πb±-მეზონი) ითვლება რბილად - Nev(S). რბილ პროცესებში არსებულ
მეზონებს ვუწოდებთ π-(S)- ნაწილაკებს.

FL -ფლუქტონები - მრავალკვარკიანი კონფიგურაციები სამიზნე ბირთვებში (ან, მკვრივი სამიზნე
ჩანთა -Dense Quark Bag-DQB) შეიძლება წარმოიქმნან ორ სხვაფასხვა ფიზიკურ პროცესში.
პირველი „ცივი“ -პროცესი განპირობებულია სამიზნე ბირთვის ნუკლონების
თვითფლუქტუაციით. მეორე „ცხელი“ მოდელი - დაკავშირებულია სამიზნე ბირთვის
ნუკლონების შეკუმშვასთან (ბირთვული მატერიის სიმკვრივის ლოკალურ შეკუმშვასთან)
დამცემი ობიექტის გავლენის გამო, რაც იწვევს DQB-ის წარმოქმნას - FL -ფლუქტონის წარმოქმნა.

თანამედროვე წარმოდგენების თანახმად კუმულატიური ნაწილაკი (ჩვენ შემთხვევაში πb±-ლაბ.
სისტემაში უკან მიმფრინავი მეზონები) წარმოიქმნება დამცემი ნაწილაკის (ჩვენ შემთხვევაში π--
მეზონი), ან ბირთვში წარმოქმნილი ნაწილაკის (ჩვენ შემთთხვევაში π+-მეზონი)  FL -ფლუქტონზე
გაბნევის შედეგად. ამ გაბნევის შედეგად FL -ზე დაცემული ნაწილაკი თავისი იმპულსის დიდ
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ნაწილს კარგავს (გაიბნევა დიდ კუთხეზე, იხ. ცხრ.) კარგავს მეორადი ურთიერთქმედების უნარს
და გამოდის სამიზნე ბირთვიდან და ბირთვის გარეთ ქმნიან ჭავლებს-jet.

(შენიშვნა - მიღებულია, რომ ბირთვში ნაწილაკი მოახდენს რა არადრეკად ურთიერთქმედებას,
მეორად ქმედებას მყისიერად ვერ შეძლებს, რადგან დაჯახების შედეგად „კარგავს“ ველს, რომლის
შეძენას „აღდგენას“ გარკვეული დრო სჭირდება.)

ნაწილაკების მრავლობითი დაბადება hh-ადრონ-ადრონულ და hAt-ბირთვ-ბირთვულ
დაჯახებებში შეიძლება წარმოვიდგინოთ ასე - ჯერ მიიღება საშუალედო მდგომარეობა CS-
კომპაუნდ სისტემა, რომლის მყისიერ დაშლას ხელს უშლიან ფერადი ძალები - Colour Forse …. CS -
ის სიცოცხლის დრო საკმარისია ნაწილაკის გამოსასვლელად ბირთვიდან ურთიერთქმედების
გარეშე).

მეორად ნაწილაკებს შორის კუმულატიური ნაწილაკების (ჩვენ შემთხვევაში πb± მეზონები) გარდა
არსებობენ არაკუმულატიური π± მეზონები, რომლებიც მიფრინავენ წინ Lab-სისტემაში (ცხადია,
მათი სკმ არსებითად განსხვავდებიან πb-კუმულატიური ნაწილაკების მახასიათებლებისაგან. იხ.
ცხრ.) ეს π- -მეზონები, რომლებიც მიფრინავენ წინ Lab-სისტემაში არიან ე.წ. π-(ass) - თანმხლები
მეზონები ე.ი.,  πb- -მეზონების თანმხლები ნაწილაკები. π-(ass) - თანმხლები მეზონები განიცდიან
πb -მეზონების, ან FL- ფლუქტონების ველის გავლენას.

რაც შეეხება π-(S) - მეზონებს (ე.ი. მეზონებს Nev(S)- შემთხვევებიდან, ისინი არ განიცდიან FL -
ფლუქტონების გავლენას. ამიტომ მათი სკმ-ი არსებითად განსხვავდებიან π-(ass)-ების საშუალო
მახასიათებლებისაგან (იხ. ცხრ.)

I) Nev(H)- ხისტ და Nev(S) -რბილ პროცესებში წარმოქმნილი π - სკმ-ის შედარება

ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, რომ ხისტი პროცესები წარმოიქმნებიან FL- ფლუქტონებზე ბირთვში
წარმოქმნილი ნაწილაკების (ჩვენ შემთხვევაში π+ და π- -მეზონების) გაბნევის შედეგად, FL- ზე
გაბნევის შედეგად დამცემი π მეზონი კარგავს იმპულსის მნიშვნელოვან ნაწილს და გაიბნევა Lab-
სისტემაში უკან. ამ პროცესს ეწოდება Nev(H) ხისტი პროცესი. უკან გაბნეულ πb±- მეზონებთან
ერთად იბადებიან ე.წ. თანმხლები π±(ass) - მეზონები, რომლებიც განიცდიან FL- ფლუქტონების
(ან, πb±- მეზონების) ველის გავლენას, ამიტომ π-(ass)- საშუალო იმპულსი უფრო მცირეა, ვიდრე
რბილ შემთხვევებში არსებული π-(S)-მეზონების საშუალო იმპულსი (იხ. ცხრილი №2).

რბილ და ხისტ პროცესებში წარმოქმნილი π -მეზონების საშუალო კინემატიკური მახასიათებლები
ერთმანეთისაგან მკვეთრად განსხვავდებიან (ცხრ.№1ა და №1ბ).

მეორადი ნაწილაკების ერთ-ერთი საინტერესო მახასიათებელია nc -კუმულატიური ცვლადი,
რომელიც განიმარტება, როგორც სამიზნის მინიმალური მასა, რომელიც აუცილებელია ამა თუ იმ
ნაწილაკის წარმოსაქმნელად. ცხრილებიდან ჩანს, რომ π± მეზონების <nc> ყოველთვის უფრო
მეტია ვიდრე π- -მეზონების. იგივე შეეხება ე.წ.




 

LP

P
R ცვლადს, რომელიც შეიძლება ჩავთვალოთ კუმულატიურობის მახასიათებლად (ცხრ.

№1ა , №1ბ, №2, №3ა, №3ბ).

πb- -კუმულატიური პი-მეზონების <PL>GeV/c - საშუალო იმპულსი, <L>degr-გაბნევის საშუალო
კუთხე, <nc> -კუმულატიური ცვლადის საშუალო მნიშვნელობა და R-ის საშუალო მნიშვნელობა
არის: (0.256±0.014)GeV/c,  (118.400±2.200)degr, <nc>=0.430±0.022 და R=0.840±0.010). (ცხრ.№3ა).

საინტერესოა, რომ პროცესში იბადება ერთი თუ ორი კუმულატიური ნაწილაკი სკმ არ არის
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დამოკიდებული წარმოქმნილი ნაწილაკების რიცხვზე. ასევე ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ π-

C დაჯახებებში 40GeV/c-ზე წარმოქმნილი πb- საშუალო მახასიათებლები ცდომილების ფარგლებში
ემთხვევა PAt, AiAt-პროტონ-ბირთვულ და ბირთვ-ბირთვულ დაჯახებებში დაბადებული πb- სკმ-ს
ე.ი. არ არის დამოკიდებული არც დამცემი ნაწილაკის ტიპზე, არც ენერგიაზე და არც სამიზნეზე.
ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ხისტი პროცესების წარმოქმნა ძირითადად განპირობებულია სამიზნე
ბირთვის ნუკლონების სიმკვრივის თვითფლუქტუაციით-“ცივი“ მოდელი. გარკვეულ როლს
თამაშობს პირველადი ენერგია (ცხრ.№3ა,3ბ).

რაც შეეხება π+(ass) და π-(ass)- მეზონების სკმ-ს ისინი არსებითად არიან დამოკიდებულები N(πb-)-
უკან მიმფრინავი კუმულატიური მეზონების რაოდენობისაგან (ცხრ.№4ა,4ბ,5ა,5ბ).

ის რომ კუმულატიური πb- -მეზონების სკმ არ არის დამოკიდებული არც Ai -ზე და არც At-ზე და
არც პირველად ენერგიაზე, შეიძლება მიუთითებდეს იმაზე, რომ ადგილი აქვს q-კვარკებისა და g-
გლუონების ადრონიზაციას ერთიანი მექანიზმის გამოვლენას - „რბილი“ გაუფერულების
ჰიპოთეზა - hypothesis soft decoloration  [10-14].

ცხრილი №1ა

π±-მეზონების საშუალო კინემატიკური მახასიათებლები: ხისტი (Nev(H),
რბილი Nev(S)), და ინკლზიური (Nev(t)) პროცესებისათვის

π- -მეზონები
<PL>Gev/c <P>Gev/c <L>degr <YL> R <nc>

1. π-(t) 3.052±0.021 0.349±0.004 22.160±0.132 2.120±0.015 0.11 0.092±0.002

2. π-(S) 3.217±0.023 0.355±0.004 17.420±0.120 2.250±0.017 0.11 0.075±0.002

3. π-(H) 2.287±0.045 0.315±0.009 44.01±0.67 1.515±0.027 0.14 0.17±0.003
ცხრილი №1ბ

იგივე რაც ცხრილში №1ა, ოღონდ π+ -მეზონებისათვის
π+ -მეზონები

<PL>Gev/c <P>Gev/c <> degr <YL> R <nc>
1. π-(t) 2.324±0.015 0.326±0.004 26.67±0.17 1.845±0.013 0.17 0.131±0.002

2. π-(S) 2.449±0.018 0.391±0.041 21.90±0.14 1.971±0.015 0.16 0.110±0.002

3. π-(H) 1.887±0.013 0.369±0.039 43.26±0.546 1.418±0.011 0.19 0.25±0.002

ცხრილი№2
π±-მეზონების საშუალო კინემატიკური მახასიათებლები:

<PL>Gev/c <P>Gev/c <L> degr <YL> <Y> <nc> R

1. π-(t) 3.052±0.021 0/349±0.004 22.160±0.132 2.120±0.015 1.322±0.007 0.092±0.002 0.11

2. π +(t) 2.324±0.015 0.386±0.004 26. 670±0.170 1.845±0.013 1.266±0.007 0.131±0.002 0.17

3. π-(S) 3.217±0.023 0.355±0.004 17.420±0.120 1.210±0.009 1.210±0.009 0.075±0.002 0.11

4. π +(S) 2.449±0.018 0.391±0.004 21.900±0.140 1.155±0.010 1.155±0.011 0.110±0.002 0.16

5. π-(ass) 2.977±0.056 0.349±0.011 18.791±0.310 2.168±0.042 1.214±0.021 0.081±0.005 0.12

6. π +(ass) 2.336±0.020 0.388±0.010 22.282±0.300 1.940±0.032 1.161±0.015 0.110±0.004 0.17
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7. π -(b) 0.256±0.014 0.216±0.014 118.401±2.180 -0.405±0.021 0.319±0.010 0.430±0.022 0.84

8. π +(b) 0.338±0.017 0.294±0.015 115.602±2.880 -0.384±0.018 0.321±0.050 0.534±0.022 0.87

შენიშვნა: π-(t) და π+(t) - ურთიერთქმედებაში წარმოქმნილი π- -ების და π+ -ის სკმ-ი

ცხრილი№3ა

π-b-მეზონების საშუალო კინემატიკური მახასიათებლები:
<PL>Gev/c <P>Gev/c <> degr <Y> R <nc>

1. N(π-
b(t)) 0.256±0.014 0.216±0.014 118.400±2.200 -0.405±0.021 0.840±0.010 0.430±0.022

2. N(π-b=1) 0.255±0.016 0.212±0.015 118.400±2.180 -0.405±0.020 0.840±0.015 0.430±0.022

3. N(π-b=2) 0.270±0.020 0.229±0.010 117.700±2.82 -0.400±0.017 0.850±0.037 0.450±0.020

ცხრილი№3ბ

π+
b-მეზონების საშუალო კინემატიკური მახასიათებლები:

<PL>Gev/c <P>Gev/c <L>degr <YL> R <nc>
1. N(π+

b(t)) 0.338±0.017 0.294±0.015 115.600±2.88 -0.384±0.018 0.870±0.010 0.534±0.022

2. N(π+
b)=1 0.341±0.018 0.296±0.014 115.900±2.150 -0.388±0.020 0.870±0.016 0.540±0.020

3. N(π+
b)=2 0.328±0.018 0.287±0.015 114.700±2.180 -0.360±0.016 0.870±0.017 0.520±0.010

4. N(π+
b)=3 0.299±0.020 0.278±0.016 110.600±3.100 -0.287±0.020 0.930±0.018 0.450±0.012

ცხრილი№4ა

π-(ass)-თანმხლები მეზონების სკმ π-
b - Lab -სისტემაში უკან მიმფრინავი კუმულატიური

მეზონების რაოდენობისაგან დამოკიდებულებით
N <PL(π–(ass))>

Gev/c
<P(π–(ass))>

Gev/c
<L>degr <YL> R <nc>

1 N(π -
b(t)) 2.977±0.055 0.349±0.011 18.79±0.055 2.168±0.042 0.12 0.081±0.005

2 N(π –
b)=1 3.001±0.058 0.349±0.006 18.80±0.320 2.171±0.043 0.12 0.082±0.005

3 N(π –
b)=2 2.618±0. 100 0.346±0.040 18.43±2.15 2.140±0.151 0.13 0.078±0.014

4 N(π –
b)=3 1.946±0.150 0.246±0.022 25.01±3.500 1.99±0.200 0.13 0.085±0.020

ცხრილი№4ბ

π+(ass)-თანმხლები მეზონების სკმ π+
b მიმფრინავი კუმულატიური მეზონების რაოდენობისაგან
დამოკიდებულებით

N <PL(π+(ass))>
Gev/c

<P(π+(ass))>
Gev/c

<L>degr <YL> R <nc>

1 N(π +
b(t)) 2.336±0.020 0.388±0.010 22.28±0.300 1.940±0.032 0.12 0.081±0.005
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2 N(π +
b)=1 2.345±0.039 0.387±0.006 22.12±0.92 1.951±0.034 0.12 0.082±0.005

3 N(π +
b)=2 2.271±0. 110 0.405±0.033 22.99±1.09 1.867±0.110 0.13 0.078±0.014

4 N(π+
b)=3 2.030±0.300 0.376±0.070 26.38±4.10 1.727±0.200 0.13 0.085±0.020

5 N(π+
b)=4 1.878±0.350 0.343±0.080 32.32±5.11 2.155±0.251 0.18 0.124±0.060

ცხრილი№5ა

-(ass) მეზონების სკმ უკან მიმფრინავი (π±
b) მეზონების რაოდენობისაგან დამოკიდებულებით

π_(S) და -(ass)
N N(π _

b(t)) <PL(π -)>
Gev/c

<P(π
_)>

Gev/c

<L>degr <YL> R <nc>

1 0 3.294±0.082 0.345±0.010 17.36±0.35 2.267 0.10 0.071 π -(S)

2 1 2.933±0.071 0.341±0.010 18.91±0.40 2.141 0.12 0.078 π -(ass)

3 2 2.572±0. 081 0.339±0.012 19.80±0.60 2.058 0.13 0.082 π -(ass)

4 3 2.450±0.110 0.357±0.014 20.63±0.70 1.972 0.14 0.097 π -(ass)

5 4 2.451±0.150 0.365±0.015 21.54±0.90 2.027 0.15 0.094 π -(ass)

6 5 1.344±0.200 0.343±0.020 27.03±0.1.10 1.587 0.25 0.122 π -(ass)

ცხრილი№5ბ

იგივე რაც ცხრილში №5ა, მხოლოდ π+(s) და π+(ass)-მეზონებისათვის
π+(s) და π+(ass)

N N(π _
b(t)) <PL(π +)>

Gev/c
<P(π

+)>
Gev/c

<L>degr <YL> R <nc>

1 0 2.616 0.383 20.66 2.04 0.15 0.100 π +(S)

2 1 2.260 0.391 22.81 2.90 0.17 0.111 π +(ass)

3 2 2.046 0.394 25.37 1.77 0.19 0.122 π +(ass)

4 3 1.997 0.421 24.93 1.76 0.21 0.128 π +(ass)

5 4 1.821 0.382 26.75 1.68 0.21 0.190 π +(ass)

6 5 1.774 0.386 27.61 1.65 0.22 0.130 π +(ass)

7 6 1.402 0.331 27.62 1.57 0.24 0.111 π +(ass)

II. მეორადი πb±- მეზონების სკმ-ის დამოკიდებულება <nc> -კუმულატიური ცვლადის
მნიშვნელობისაგან

ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ თუ ფიქსირებული ენერგიის ნაწილაკი ეცემა სამიზნეს,
სამიზნის მასის ზრდასთან ერთად იზრდება მეორადი ნაწილაკების მრავლობითობა, იზრდება
გაბნევის (გამოფრენის) საშუალო კუთხე და მცირდება საშუალო იმპულსი [15-16].

კუმულატიური ცვლადი nc განიმარტება, როგორც მინიმალური მასა, რომელიც საჭიროა
მოცემული მეორადი ნაწილაკის წარმოსაქმნელად. თუ nc იზომება ნუკლონის მასის ერთეულებში,
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მაშინ nc-ის ზრდასთან ერთად მეორადი ნაწილაკის სკმ უნდა იცვლებოდნენ. ასევე საინტერესოა
nc-ის ზრდასთან ერთად როდისიწყება რეჟიმის ცვლა ე.ი. როდის შეწყდება <PL>GeV/c შემცირება,
<>degr-ის ზრდა? ასევე საინტერესოა ncmax - მაქსიმალური კუმულატიური რიცხვის მქონე
ნაწილაკების საშუალო მახასიათებლების დამოკიდებულება nc -ს მნიშვნელობისაგან. როგორ
იქცევიან ncmax-ის მქონე ნაწილაკების თანმხლები π(ass)(ncmax)-ის სკმ.

ეს შედეგები უნდა შევადაროთ AiAt (P,d,He,C)(C,Ta) დაჯახებებში იმპულსების ინტერვალში (4-
10)GeV/c წარმოქმნილი ნაწილაკების მსგავს სკმ-ს, რომ დავადგინოთ აქაც ადგილი აქვს თუ არა ე.წ.
„რბილი“ გაუფერულების ჰიპოთეზას - hypotesis of soft decoloration.

ექსპერიმენტული მონაცემები გვიჩვენებენ, რომ nc-ზრდასთან ერთად მცირდება -მეზონების
საშუალო იმპულსი <PL>GeV/c, იზრდება გამოფრენის საშუალო კუთხე <>degr. როცა nc მიაღწევს
მნიშვნელობას  0.6-ს <PL>GeV/c გადის პლატოზე და ისევ იწყებს ზრდას (ცხრ. №6ა,6ბ). იგივე
შეიძლება ითქვას ncmax-ის მქონე -(ass)-მეზონებისათვის. საინტერესოა, რომ ncmax-ის მქონე -
მეზონების <PL> მკვეთრად მცირდება და <> მკვეთრად იზრდება და მიფრინავენ წინ Lab-
სისტემაში (იხ.ცხრ.№,7ა,7ბ,8ა,8ბ).

აქაც ადგილი აქვს ე.წ. „რბილი“ გაუფერულების ჰიპოთეზას.

ცხრილი№6ა

π _C-დაჯახებებში დაბადებული π± მეზონების სკმ დამოკიდებულება nc - კუმულატიური რიცხვის
მნიშვნელობისაგან

π_ - მეზონები
N nc <PL>

Gev/c
<P>
Gev/c

<L>degr <YL> R

1 0-0.1 3.810±0.024 0.297±0.010 9.382±0.10 2.267±0.021 0.081

2 0.1-0.2 1.153±0.025 0.417 38.610±0.12 1.080 0.360

3 0.2-0.3 0.804±0. 028 0432 65.340±1.20 0.535 0.540

4 0.3-0.4 0.755±0.0.40 0.473 82.010±1.30 0.238 0.620

5 0.4-0.5 0.614±0.046 0.467 93.750±2.90 -0.004 0.760

6 0.5-0.6 0.714±0.060 0.552 95.161±3.50 -0.058 0.770

7 0.6-0.7 0.860±0.100 0.566 101.900±5.80 -0.191 0.660

8 0.7-0.8 1.139±0.150 0.555 105.000±6.00 -0.255 0.530

9 0.8-0.9 1.043±0.155 0.639 108.800±7.00 -0.363 0.610

10 0.9-1.0 0.149±0.165 0.983 90.680±7.80 -0.420 0.850

11 1.0-1.1 0.129±0.116 1.221 91.950 -0.452 0.940

12 1.1-1.2 1.656±0.165 1.341 92.730 -0.502 0.810

13 1.2-1.3 1.792±0.170 1.522 88.380 -0.551 0.850

14 1.3-1.4 2.026±0.180 1.700 96.600 -0.602 0.840

15 1.4-1.5 2644±0.185 2.140 90.850 -0.641 0.800
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ცხრილი№6ბ

იგივე რაც ცხრილში №6ა ოღონდ π+ მეზონებისათვის
N nc <PL>

Gev/c
<P>
Gev/c

<L>degr <YL> R

1 0-0.1 3.079±0.024 0.297 10.48±0.10 2.490 0.096

2 0.1-0.2 1.165±0.021 0.442 36.60±0.81 1.138 0.380

3 0.2-0.3 0.947 0.511 56.70 0.703 0.540

4 0.3-0.4 0.944 0.576 68.34 0.467 0.610

5 0.4-0.5 0.894 0.634 76.71 0.292 0.710

6 0.5-0.6 0.892 0.691 79.26 0.217 0.773

7 0.6-0.7 0.964 0.715 87.04 0.075 0.740

8 0.7-0.8 0.988 0.833 87.40 0.056 0.843

9 0.8-0.9 1.078 0.826 92.37 -0.037 0.766

10 0.9-1.0 1.029 0.898 96.45 -0.122 0.870

11 1.0-1.1 1.040 0.858 104.40 -0.243 0.830

12 1.1-1.2 1.135 0.972 103.50 -0.266 0.850

13 1.2-1.3 1.268 1.096 100.10 -0.202 0.860

14 1.3-1.4 1.342 1.184 103.60 -0.268 0.880

15 1.4-1.5 1.423 1.233 104.40 -0.411 0.870

16 1.5-1.6 1.636 1.492 99.50 -0.462 0.910

1.6-1.7 1.173 1.467 105.00 -0.554 0.870

ცხრილი№7ა

იგივე რაც ცხრილში №6ა და №6ბ, ოღონდ ncmax -კუმულატიური ცვლადის მაქსიმალური
მნიშვნელობისათვის შემთვევაში

ncmax π_ - მეზონებისათვის
N nc <PL>

Gev/c
<P>
Gev/c

<L>degr <YL> R

1 0-0.1 2.781 0.372 14.53 2.12 0.13

2 0.1-0.2 1.169 0.428 34.47 1.070 0.37

3 0.2-0.3 0.837 0.442 64.95 0.550 0.53

4 0.3-0.4 0.747 0.469 82.16 0.230 0.63

5 0.4-0.5 0.598 0.458 94.81 0.022 0.77

6 0.5-0.6 0.727 0.556 95.19 -0.060 0.76

7 0.6-0.7 0.890 0.619 100.10 -0.160 0.70
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8 0.7-0.8 1.102 0.698 105.40 -0.263 0.63

9 0.8-0.9 1.140 0.632 109.60 -0.381 0. 63

10 0.9-1.0 0.992 0.850 98.61 -0.520 0.86

11 1.0-1.1 0.993 0.880 101.70 -0.600 0.88

12 1.1-1.2 1.100 0.930 98.20 -0.700 0.90

13 1.2-1.3 1.116 1.047 99.37 -0.886 0.94

14 1.3-1.4 1.200 1.080 100.20 -0.930 0.90

15 1.4-1.5 1.302 1.223 99.47 -0.970 0.94

16 1.5-1.6 1.345 1.258 104.60 -1.120 0.93

17 1.6-1.7 1.656 1.640 102.73 -2.000 0.98

ცხრილი№7ბ

იგივე რაც ცხრილში №7ა ოღონდ
π+- მეზონებისათვის

N nc <PL>
Gev/c

<P>
Gev/c

<L>degr <YL> R < nc >

1 0-0.1 2.242 0.353 15.63 2.00 0.16 0.00

2 0.1-0.2 1.119 0.446 38.00 1.103 0.40 0.15

3 0.2-0.3 0.953 0.514 57.51 0.688 0.54 0.25

4 0.3-0.4 0.943 0.583 69.15 0.455 0.61 0.35

5 0.4-0.5 0.895 0.639 76.77 0.293 0.71 0.45

6 0.5-0.6 0.885 0.702 79.50 0.213 0.79 0.55

7 0.6-0.7 0.979 0.750 87.69 0.065 0.76 0.65

8 0.7-0.8 0.967 0.822 88.04 0.045 0.85 0.75

9 0.8-0.9 0.976 0.836 93.43 -0.064 0.86 0.85

10 0.9-1.0 1.046 0.905 96.41 -0.118 0.86 0.95

11 1.0-1.1 1.061 0.871 103.80 -0.257 0.82 1.05

12 1.1-1.2 1.075 0.945 103.80 -0.277 0.88 1.15

13 1.2-1.3 1.278 1.101 100.00 -0.300 0.86 1.25

14 1.3-1.4 1.391 1.181 101.20 -0.340 0.85 1.35

15 1.4-1.5 1.371 1.207 102.80 -0.380 0.88 1.45

16 1.5-1.6 1.470 1.264 100.20 -0.450 0.86 1.55

17 1.6-1.7 1.500 1.305 109.40 -0.500 0.87 1.65
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18 1.7-1.8 1.536 1.256 114.30 -0.568 0.82 1.75

19 1.8-1.9 1.600 1.264 110.50 -0.610 0.79 1.85

20 1.9-2.0 1.620 1.312 114.40 -0.630 0.81 1.90

21 2.1-2.2 1.689 1.397 116.80 -0.700 0.82 2.16

22 2.2-2.3 2.096 1.480 118.40 -0.863 0.80 2.25

ცხრილი №8ა

π- -მეზონების სკმ-ის დამოკიდებულება ncmax-შემთხვევაში მაქსიმალური კუმულატიური
რიცხვისაგან

πc- max მნიშვნელობა π- მეზონებისათვის
N ncmax <PL>

Gev/c
<P>
Gev/c

<L>degr <YL> R

1 0-0.2 2.070 0.397 25.53 1.653 0.19

2 0.2-0.4 0.863 0.452 71.43 0.428 0.56

3 0.4-0.6 0.803 0.490 94.93 -0.034 0.61

4 0.6-0.8 0.867 0.648 102.100 -0.200 0.75

5 0.8-1.0 1.200 0.960 103.60 -0.265 0.85

6 1.0-1.2 1.358 1.147 95.30 -0.300 0.85

7 1.2-1.4 1.454 1.284 93.87 -0.376 0.88

8 1.4-1.6 1.600 1.328 100.60 -0.400 0.83

9 1.6-1.8 1.990 1.690 90.60 -0.480 0.87

10 1.8-2.0 2.000 1.800 95.50 -0.550 0.88

12 2.0-2.2 2.204 2.004 90.92 -0.661 0.92

ცხრილი №8ბ

πc- max- ის თანმხლები π-(ass) მეზონების სკმ
N ncmax <PL>

Gev/c
<P>
Gev/c

<L>degr <YL> R

1 0-0.2 3.936 0.302 9.35 2.069

2 0.2-0.4 3.088 0.332 17.32 1.976 0.110

3 0.4-0.6 2.808 0.340 21.58 1.962 0.120

4 0.6-0.8 2.519 0.331 24.99 1.976 0.130

5 0.8-1.0 2.450 0.300 21.20 1.962 0.120

6 1.0-1.2 2.359 0.288 21.36 2.062 0.120

7 1.2-1.4 2.300 0.311 23.35 1.902 0.130
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8 1.4-1.6 2.250 0.250 25.50 1.872 0.110

9 1.4-1.6 2.015 0.340 30.20 1.867 0.150

10 1.6-1.8 1.212 0.236 35.23 1.750 0.120

დასკვნა

კუმულატიური პროცესების შესწავლამ π-C დაჯახებებში 40GeV/c იმპულსით πb- მეზონების
საშუალებით , გვიჩვენა:

1. b -მეზონების საშუალებით შეიძლება განვაცალოთ ერთმანეთისაგან Nev(H)- ხისტი და Nev(S)-
რბილი პროცესები. ამ პროცესებში π- მეზონების სკმ ერთმანეთისაგან მკვეთრად
განსხვავდებიან;

2. კუმულატიური -b -მეზონების სკმ არ არიან დამოკიდებული არც პირველად ენერგიაზე, არც
დამცემი ნაწილაკის და არც სამიზნის მასაზე;

3. FL-ფლუქტონების (ე.ი.b -მეზონების) წარმოქმნაში მთავარ როლს თამაშობს სამიზნის მასა;

4.  -მეზონების სკმ არსებითად არის დამოკიდებული nc-კუმულატიური რიცხვის
მნიშვნელობაზე. π-C დაჯახებებში წარმოქმნილი π- მეზონების და AiAt- ბირთვ-ბირთვულ
დაჯახებებში ((იმპულსურ ინტერვალში (4-10)GeV/c) π- მეზონებისა და P-პროტონის სკმ-ის
დამოკიდებულება nc კუმულატიური რიცხვის მნიშვნელობისაგან ერთნაირია;

5. მიღებული შედეგებიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ π-მეზონებისათვის ადგილი აქვს q-
კვარკებისა და g-გლუონების ადრონიზაციის ერთიანი მექანიზმის გამოვლენას ე.წ. „რბილი“
გაუფერულების ჰიპოთეზას - Hypothesis of soft decoloration.

ლიტერატურა

1. Baldin A.M. et al,JINR, P1-83-483, Р1-87,Dubna,1983;
2. Bondarev V.K. et al, JINR P1-2000-94, Dubna,2000;
3. Leksin C,A. et al , JETP,1957,32,445; Blokhintsev B.I., JETF,1957,32,1295; Armutliski, . . ., Tevzadze Yu. Et

al,Yad Fiz. 1982,49, 182;
4. Angelov N et al., JINR,1-12424, Dubna,1979;
5. Abdrakhmanov E. O. ,…,Tevzadze Yu.V. et.al, JINR, E1-11517, Dubna, 1978; Yad. Fiz.,   1978,28, 1304;
6. Grigalashvili N.S., . . . , Tevzadze Yu.V. et.al, Yad. Fiz.., 1988,48,476;
7. Agakishev G.N. et al., Comunications JINR,P1-86-370, Dubna, 1986; P1-89-488, Dubna, 1986;
8. Agakishev G.N. et al., JINR,E1-84-448, Dubna, 1984;

Grishin V.G. et al., JINR,E1-86-639,  Dubna, 1986;
9. Agakishev G.N. et al., Yad.,Fiz.,1987,45,1373;
10. Gadzincki M., et al., Z. Phys, 1995,C65,215;
11. Lu J.J et al., Phys Rev Lett,1981, 46, 898;
12. Chkhaidze L.V. et al Phys. Part. And Fields, 1988,54,179;
13. Staviski K.S. Physics of Elementary Particles and Atomic Nucllei, 1979, 10, 950;
14. Baldin A.M. et al,JINR, E-80-545,Dubna,1980;

Anoshin A. I. et al. Yad Fiz, 1982,36,409;
15. L. Akhobadze, V. Garsevanishvili, Yu.Tevzadze, GESJ-Physics,2011/N1(5),p97;



92

16. Koutsidi N.K. Yu.Tevzadze, Journal of Nuclear Physics, 1977,v.26,p.326.
მზადდება ნაშრომი „Изучение жёсткх и мягких процессов -С –взаимодействиях при

импульсе 40 GeV/c Л. Абесалашвили, Л.Ахобадзе, Ю. Тевзадзе

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა
1 2 3 4

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)



94

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
ნივთიერებათა კვლევის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი.
ინსტიტუტის დირექტორი პროფესორი ნოდარ კეკელიძე

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით

1. ნოდარ კეკელიძე - ინსტიტუტის დირექტორი
2. თეიმურაზ ჯახუტაშვილი. დირექტორის მოადგილე. ნივთიერებათა

ფიზ.თვისებების კვლევის განყოფილების გამგე
3. ბელა კვირკველია. დირექტორის მოადგილე. ატომურ აბსორბციული სპექტრომეტ.

განყოფილების გამგე
4. მარიამ ელიზბარაშვილი. ეკოლოგიის განყ.-ის გამგე
5. ერემია თულაშვილი. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
6. ზაურ ბერიშვილი. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
7. მანანა ჩხაიძე. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
8. ლელა მწარიაშვილი. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
9. თამარ ქემაშვილი. ტექნიკური მუშაკი
10. დავით კეკელიძე. განყოფილების გამგე
11. ზაურ კვინიკაძე. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
12. ელზა ხუციშვილი. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
13. ზაზა ტყეშელაშვილი. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
14. ანზორ ვეფხვაძე. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
15. ზინაიდა დავითაია. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
16. ირინა ამბოკაძე. მეცნიერ თანამშრომელი
17. დავით სუმბაძე. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
18. გულსუნდა ცოტაძე. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
19. ნანა მაჭარაძე. მეცნიერ თანამშრომელი
20. კახაბერ ბილაშვილი. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
21. გია ქაჯაია. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
22. ნანა ხიხაძე. მეცნიერ თანამშრომელი
23. ნინო ბეკოშვილი. მეცნიერ თანამშრომელი
24. ლალი ახალბედაშვილი. მყარი სხეულების ქიმიური ტექნოლოგიის განყ. გამგე
25. მარინე ალაპიშვილი. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
26. იზა დავითულიანი. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
27. ციალა სარიშვილი. მეცნიერ თანამშრომელი
28. ზურაბ ჩუბინიშვილი. ტექნიკური მუშაკი
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1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტისდა
სახელებამეცნიერებისდარგის
ადასამეცნიერომიმართულები

სმითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული

და პრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

1.2.

№

დასრულებულიპროექტისდას
ახელებამეცნიერებისდარგისა
დასამეცნიერომიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული

კვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია
(ქართულენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების დარგისა და

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის
დაწყების

და
დამთავრებ
ის წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის მითითებით)

1 2 3 4
1 საგრანტო ხელშეკრულება #217628

„ნიადაგის და ქანების რადიოაქტივობა
ქალაქ თბილისის რეგიონში და
მოსახლეობისათვის რადიოლოგიური
რისკი“
 1- საბუნებისმეტყველო
o დედამიწის და მასთან

დაკავშირებული გარემოს
შემსწავლელი მეცნიერებები

 7- საქართველოს შემსწავლელი

2016-2019
წწ. ე.თულაშვილი-სამეცნიერო

ხელმძღვანელი;
თ.ჯახუტაშვილი-ჯგუფის
ხელმძღვანელი;
ბ.თუთბერიძე-ჯგუფის
ხელმძღვანელი;
მ.ახალკაციშვილი-ძირითადი
შემსრულებელი;
ლ. მწარიაშვილი - ძირითადი
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მეცნიერებები;
7.1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები.

შემსრულებელი.

2
I. საგრანტო ხელშეკრულება #217628 -ის ფარგლებში 2018 წლის განმავლობაში შესრულდა

პროექტის შემდეგი ძირითადი სამუშაოები:
ჩატარდა 7 საველე ექსპედიცია (28.02.18, 11.03.18, 24.03.18, 22.06.18, 06.07.18, 27.07.18 და

10.08.18) თბილისის გარეუბანში, კერძოდ, მამადავითის ანტიკლინის, საბურთალოს სინკლინისა
და ლისის ანტიკლინის არეალში. საველე ექსპედიციების მარშრუტები იყო:

1) თსუ-ძველი თბილისი-ამაღლების ქ.-წყარო მაყაშვილის ქ.-მაყაშვილის ქ.-წავკისი-კოჯორი-
დიდგორი-კიკეთი-თსუ;

2) თსუ-ჭავჭავაძის გამზირი-ვაკის პარკი-მესხის სახ. სტადიონი-ეთნოგრაფიული მუზეუმი-
კუს ტბის მიმდებარე ტერიტორია-თსუ;

3) თსუ-მრგვალი ბაღი-კ.კეკელიძის ქ.-ნ. ჟვანიას ქ.-რ. ჯაფარიძის ქ.-გ. რჩეულიშვილის ქ.-
აბანოთუბანი-თსუ.

3) თსუ-გმირთა მოედანი-პეკინის ქ.-ბახტრიონის ქ.-ჭ. ამირეჯიბის ქ.-თამარაშვილის ქ.-
უნივერსოტეტის ქ.-პოლიტკოვსკაიას ქ.-ყაზბეგის გამზირი-გმირთა მოედანი-თსუ;

5) თსუ-გმირთა მოედანი-პეკინის ქ.-ვაჟა ფშაველას გამზირი-ნუცუბიძის ქ.-კანდელაკის ქ.-
პეკინის გამზირი-გმირთა მოედანი-თსუ;

6) თსუ-გმირთა მოედანი-პეკინის ქ.-კანდელაკის ქ.-ნუცუბიძის ქ.-ბ. ჟღენტის ქ.-ნუცუბიძის მე-
4 მ/რ-ბერიტაშვილის ქ.-მ. მაჭავარიანის ქ.-მარჯვენა სანაპირო-გმირთა მოედანი-თსუ;

7) თსუ- გმირთა მოედანი-მარჯვენა სანაპირო-ვ. გოძიაშვილი ქ.-სოფელი დიღომი-მარჯვენა
სანაპირო-გმირთა მოედანი-თსუ.

ჩატარებული ექსპედიციების ფარგლებში სულ აღებული იყო 100 ნიმუში, მათ შორის
ქანების 74 და ნიადაგის 26 ნიმუში, რომლებიც გადატანილია ლაბორატორიაში. აღებული იყო
შემდეგი ტიპის ნიმუშები:

- ქანები:
ა) ქვიშაქვები - 26 ნიმუში;
ბ) ტუფოქვიშაქვები - 20 ნიმუში;
გ) ფიქლები - 12 ნიმუში;
დ) თიხები - 4 ნიმუში;
ე) მერგელები - 1 ნიმუში;
ვ) არგილიტი - 6 ნიმუში;
ზ) პორფირიტი - 5 ნიმუში;

- ნიადაგი:
ა) ყავისფერი - 10 ნიმუში;
ბ) რუხი ყავისფერი - 7 ნიმუში;
გ) ალუვიალური - 5 ნიმუში;
დ) ყავისფერი კარბონატული - 4 ნიმუში.
აღებული ნიმუშები გადაცემულია მათი სპეციალური დამუშევებისთვის შემდგომი

ლაბორატორიული კვლევისათვის გამა-სპექტრომეტრიული ანალიზის გამოყენებით.
შემდგომ პერიოდებში სამუშაო გეგმის შესაბამისად იგეგმება შემდეგი საველე

ექსპედიციების ჩატარება ნიმუშების აღებისთვის, და აღებული ნიმუშების გამა-
სპექტრომეტრიული ანალიზის ჩატარება.

ჩატარდა აგრეთვე შემდეგი სამუშაოები:
 ჩატარდა მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7 და მე-8 საველე ექსპედიციების ფარგლებში

(კრწანისის სინკლინის და მამადავითის ანტიკლინის არეალი) აღებული ნიმუშების
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გამა-სპექტრების მისაღებად და ანალიზისათვისსაჭირო დამუშავება და
მახასიათებელიმონაცემების დადგენა;

 ლიტერატურული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დადგინდა აღებული
ნიმუშების ქიმიური შედგენილობა (საჭიროა გამა სპექტრების ანალიზისათვის) და
ასევე მათი ლიტოგრაფიული პარამეტრები;

 ჩატარდა მიღებული გამა-სპექტრომეტრული მონაცემების პირველადი ანალიზი,
რომელთა საფუძველზეც აღებულ ნიმუშებში დადგინდა რადიონუკლიდური
შედგენილობა და მათი აქტივობის კონცენტრაცია.

განვლილი პერიოდის განმავლობაში ჩატარდა 180 გამა-სპექტრის პირველადი ანალიზი.
მიღებული შედეგებიდან დადგინდა, რომ ძირითადად დეტექტირდება 22-მდე რადიონუკლიდი:

- Th-232 ოჯახის:Ac-228, Th-228, Ra-224, Pb-212, Bi-212, Tl-208(სულ 6 რადიონუკლიდი);
- U-238ოჯახის:Th-234, Pa-234, Th-230, Ra-226, Pb-214, Bi-214, Pb-210 (სულ 7

რადიონუკლიდი);
- U-235ოჯახის:U-235, Th-231, Th-227, Ra-223, Rn-219, Pb-211(სულ 6 რადიონუკლიდი);
- სხვა ბუნებრივი რადიონუკლიდები:Be-7, K-40;
- ტექნოგენური რადიონუკლიდი:Cs-137.
ქანების შესწავლილ ნიმუშებისთვის Th-232, U-238და U-235 ოჯახების რადიონუკლიდების

და ცალკეული რადიონუკლიდების (Be-7, K-40დაCs-137) აქტივობის კონცენტრაციისა (Bq/kg) და
ასევე ეკვივალენტური აქტივობის (Req, Bq/kg)განზოგადებული შედეგები - საშუალო (av),
მინიმალური (mn) და მაქსიმალური (mx) მნიშვნელობები - მოყვანილია ქვემოთ:

Th-232 U-238 U-235 Be-7 K-40 Cs-137 Req

av 22.0 20.9 1.6 2.2 582 0.5 81.2
mn 0.4 1.8 0.3 0.5 45 0.3 7.7
mx 44.4 43.5 2.7 4.1 811 0.8 144.8

ანალოგიური მონაცემები ნიადაგის შესწავლილ ნიმუშებისთვის, და აგრეთვე Pb-
210დაალოქტონურიPb-210 (Pbal) აქტივობის, Pbal/Bi აქტივობების შეფარდებებისა და
ეკვივალენტური აქტივობის - RaeqდაRaeq-al (ალოქტონური Pbal გათვალისწინების გარეშე და
მასთან ერთად) გამოთვლილი მნიშვნელობები მოყვანილია ქვემოთ:

Th-232 U-238 Pb-210 U-235 Be-7 K-40 Cs-137 Pbal Pbal/Bi Req Req-al

av 28.9 22.8 103.1 1.1 18.2 417 17.0 90.7 4.4 91.0 181
mn 13.1 13.2 36.9 0.4 4.2 230 0.4 10.2 0.8 46.2 108
mx 50.7 40.4 195.5 2.7 27.7 845 42.7 173 10.3 138 243

2.2.

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი)პროექტის დასახელება
მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის
დაწყების

და
დამთავრებ
ის წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის მითითებით)

1 2 3 4

1

საგრანტო ხელშეკრულება -
№ FR/49/9-170/14
„საქართველოს ზოგიერთი რეგიონის
სხვადასხვა ნიადაგ-გეოლოგიური
სტრუქტურის ფონური ბუნებრივი და

2015-2018
წწ.

თ. ჯახუტაშვილი - სამეცნიერო
ხელმძღვანელი;
ე. თულაშვილი - ჯგუფის
ხელმძღვანელი;
ბ. თუთბერიძე - ჯგუფის
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ტექნოგენური რადიოაქტივობა და
მოსახლეობისათვის რადიოლოგიური
რისკის შეფასება“;
 სიცოცხლის შემსწავლელი

მეცნიერებები, დედამიწის
შემსწავლელი მეცნიერებები და
გარემო;

 რადიობიოლოგია, გეოქიმია;
რადიაციული უსაფრთხოება;

ხელმძღვანელი;
მ. ჩხაიძე - ძირითადი
შემსრულებელი;
ლ. მწარიაშვილი - ძირითადი
შემსრულებელი.

2

პროექტი: DI/38/7-220/14.
19.03.2014-19.03.2017 წ.
ქართულ წითელ ღვინოებში
ანტიოქსიდანტების და მინერალური
კომპონენტების კოპლექსური კვლევა
ანალიზის თანამედროვე ფიზიკურ
ქიმიური მეთოდებით. ზოგადი ბიოქიმია;
ფიზიკურ-ქიმიური ბიოლოგია;
ანალიზური ქიმია

2015-2018წწ ნ. კეკელიძე-სამეცნიერო
ხელმძღვანელი
ბ. კვირკველია- ძირითადი
შემსრულებელი
ლ.ახალბედაშვილი-ძირითადი
შემსრულებელი
ზ. სამხარაძე- ძირითადი
შემსრულებელი
გ. მაისურაძე- ძირითადი
შემსრულებელი
მ.მირცხულავა-ძირითადი
შემსრულებელი

3

პროექტი YS-2016-74. საქართველოს
საბადოებიდან მოპოვებული დარიშხანის
გამოყენება 3-5 ნახევარგამტარული
ნაერთების მისაღებად.
 ზუსტი და საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებები;
ფიზიკური მეცნიერებები

2016-2018წწ ნოდარ კეკელიძე -მენტორი
ბელა კვირკველია-პროექტის
მიმღები

1. საგრანტო ხელშეკრულება - № FR/49/9-170/14-ის ფარგლებში
2018 წლის განმავლობაში შესრულდა პროექტის შემდეგი ძირითადი სამუშაოები:

 მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში სამხრეთ ნაწილში აღებული ქანების ნიმუშების კვლევის
სრული ანალიზის საფუძველზე გაფორმდა და მიღებულია დასაბეჭდად (გეგმით
გათვალისწინებული) შესაბამისი პუბლიკაცია;

 მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ჩრდილოეთ ნაწილში აღებული ქანების ნიმუშების
კვლევის სრული ანალიზის საფუძველზე გაფორმდა (გეგმასთან დამატებით) და
დაიბეჭდა პუბლიკაცია;

 შესრულდა შიდა ქართლის რეგიონში აღებული ქანების ნიმუშების კვლევის შედეგების
თავისებურებების და კანონზომიერებების დადგენა და სრული ანალიზი; გაფორმდა
(გეგმასთან დამატებით) და დაიბეჭდა შესაბამისი პუბლიკაცია, და აგრეთვე გაკეთდა
მოხსენება კონფერენციაზე;

 შესრულდა ქვემო ქართლის რეგიონში აღებული ნიადაგის ნიმუშების კვლევის
შედეგების თავისებურებების და კანონზომიერებების დადგენა და სრული ანალიზი;
გაფორმდა (დამატებით გეგმასთან) და დაიბეჭდა შესაბამისი პუბლიკაცია;

 დამზადების და გაფორმების პროცესშია პუბლიკაციები შიდა ქართლში აღებული
ნიადაგის ნიმუშებში, ქვემო ქართლში აღებული ქანების ნიმუშებში და კახეთში
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აღებული ნიადაგის და ქანებისნიმუშებში მიღებული შედეგების მიხედვით; იგეგემება 3
-5 ნაშრომის გაფორმება და გაგზავნა დასაბეჭდად;

 შედგენილია და სისტემატიზირებულია გამოკვლეული რეგიონების (მცხეთა-
მთიანეთის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის და კახეთის) ნიმუშების აღების
საკონტროლო პუნქტების სრული სია (დადგენილია მათი გეოგრაფიული
კოორდინატები და პირობითი აღნიშვნები, აღებული ნიმუშების ტიპები და ა.შ.);

 შედგენილია სქემატური რუკები, სადაც დატანილია გეოტექტონიკური სტრუქტურული
ერთეულები (სისტემები, ზონები, ქვეზონები და ა.შ.), საკონტროლო პუნქტები, და ა.შ.;

 შედგენილია და სისტემატიზირებულია ცხრილის სახით გამოკვლეული რეგიონების და
ნიმუშების ტიპების მიხედვით რადიოაქტივობის ძირითადი პარამეტრები -
რადიონუკლიდების შედგენილობა და მათი კონცენტრაცია;

 ასევე შედგენილია და სისტემატიზირებულია ცხრილის სახით
გამოკვლეულირეგიონებისდანიმუშების ტიპების მიხედვით ძირითადი
რადიოლოგიური პარამეტრები - რადიუმის ეკვივალენტური აქტივობა, შთანთქმული
გარე გამა გამოსხივების სიმძლავრე, წლიური გარე ეფექტური დოზა, წლიური
გონადალური დოზა, საშიშროების გარე ინდექსი, კიბოს დამატებითი რისკი ცხოვრების
მანძილზე;

 მონაცემთა ბაზა გაფორმებულია ელექტრონულ ფორმატში (Access-ში) დატოტვილი
სახით და მოიცავს სულ 32 ცხრილს და რუკას.

მონაცემთა ბაზის შესახებ ჩატარდა პრეზენტაცია.
2. საგრანტო ხელშეკრულება # DI/38/7-220/14 -ის სამეცნიერო პროექტის მიზნები იყო:

1. საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონის ქართული წითელი ღვინოების საფერავის და
ქინძმარაულის ქიმიური შედგენილობის (კერძოდ, ფენოლური
ანტიოქსიდანტები,მინერალური კომპონენტები) დადგენა თანამედროვე ფიზიკურ–ქიმიური
(ქრომატოგრაფიული,ატომურ–აბსორბციულ სპექტრომეტრული, ქრომატო–მასს–
სპექტრომეტრული, სპექტროფოტომეტრული დაფოტოკოლორიმეტრული) და
ტრადიციული ქიმიური მეთოდებით.
2. ანტიოქსიდანტური ტევადობის მონიტორინგის ჩატარება ტექნოლოგიურ პროცესში და
საბოლოო პროდუქტში.
3 . ანტიოქსიდანტური ტევადობის და მინერალური კომპონენტების შემცველობის
დამოკიდებულების შესწავლა ღვინის სხვადასხვა კლასიფიკაციის ნიშნებზე: დამზადების
ტექნოლოგია, ფერი,ხარისხის კატეგორია
4. კორელაციური კავშირების გამოვლენა ანტიოქსიდანტური ტევადობის მნიშვნელობასა და
შესასწავლი ღვინოების ხარისხის განმსაზღვრელ სხვადასხვა ფიზიკურ–ქიმიურ
მაჩვენებლებს შორის.
ძირითადი ამოცანები:
1. აღმოსავლეთ საქართველოს წითელი ღვინოების (საფერავი და ქინძმარაული) და
საფერავის ჯიშის ყურძნის მტევნის სხვადასხვა ნაწილების ქრომატოგრაფიული ანალიზი.
2. ანტიოქსიდანტური ტევადობის მნიშვნელობის დამოკიდებულების შესწავლა ღვინის
სხვადასხვა კლასიფიკაციის ნიშნებზე: მიღების ტექნოლოგია, ფერი, ხარისხის კატეგორია.

3. კორელაციური კავშირების გამოვლენა ანტიოქსიდანტური ტევადობების მნიშვნელობებსა
და შესასწავლი ღვინოების ხარისხის განმსაზღვრელ სხვადასხვა ფიზიკურ–ქიმიურ (ფერი,
გამჭვირვალობა, рН) მაჩვენებლებს შორის.
4. ცალკეული მინერალური კომპონენტების (ტუტე მეტალები,ტუტე მიწათა მეტალები,მძიმე

მეტალები, ფოსფორი, გოგირდი, ბორი, ჰალოგენები და სხვ.) დამოკიდებულების შესწავლა
ღვინის სხვადასხვა კლასიფიკაციის ნიშნებზე: დამზადების ტექნოლოგია, ფერი, ხარისხის
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კატეგორია. მინერალური კომპონენტების მიგრაცია ნიადაგიდან ღვინოში.
5. ანტიოქსიდანტური ტევადობის გავლენა ზოგიერთ საერთაშორისო ფიზიკურ–ქიმიურ
(ფენოლური კომპონენტების მასური კონცენტრაცია, ორგანული მჟავეების შემადგენლობა,
კათიონურ–ანიონური შემადგენლობა) მაჩვენებლებზე.
პროექტის ფარგლებში, წითელ ღვინოების კვლევისას მიღწეული შედეგები:
1. დამუშავებული იქნა გაზური ქრომატოგრაფიისა და ქრომატო მასს სპექტრომეტრიის
მეთოდიკები, იდენტიფიკაციისა და ფენოლის ნაწარმების რაოდენობრივი განსაზღვრისათვის.
2. იდენტიფიცირებული იქნა ანტიოქსიდანტების ნარევის ზოგიერთი კომპონენტები
(ძირითადად ფენოლური ბუნების).
3. შესწავლილი იქნა ანტიოქსიდანტური ტევადობის მნიშვნელობის დამოკიდებულება,
ცალკეული მინერალური კომპონენტების შემადგენლობაზე და ღვინის სხვადასხვა
კლასიფიკაციურ ნიშნებზე(დამზადების ტექნოლოგია, ფერი,ხარისხის კატეგორია, ნიადაგის
შემადგენლობის გავლენა წითელიღვინოს მინერალურ შემადგენლობაზე).
4. გამოვლენილ იქნა კორელაციური კავშირი ანტიოქსიდანტური ტევადობის მნიშვნელობასა
და შესასწავლი ღვინის ხარისხის განმსაზღვრელ ცალკეულ ფიზიკო–ქიმიურ მაჩვენებლებს
შორის ანალიზის მოდიფიცირებული მეთოდების გამოყენებით
5. გამოთვლილი იქნა წითელი ღვინოების ანტიოქსიდანტური ტევადობა, დადგინდა
დამოკიდებულება წითელი ღვინოების ზოგიერთ კომპონენტებს (ფლავანოიდები,
სუკცინატები, გოგირდოვანი მჟავების მასური კონცენტრაციები) და მათ ანტიოქსიდანტურ
ტევადობას შორის.
მინერალური კომპონენტების შესასწავლად ნიადაგსა და ქართულ წითელ ღვინოებში
ტარდებოდა ექსპედიცია ყვარელში ღვინის მწარმოებელ კომპანია "მეღვინეობახარებაში".
აღებული იქნა ნიადაგის, საფერავის ჯიშის ყურძნის და ქვევრის ღვინის სინჯები. ნიადაგის
სინჯები აღებული იქნა კომპანია "მეღვინეობა ხარებას" ვენახებში, ყვარელში მუკუზნის
(ფართობი 25 ჰა) და საბუეს (ფართობი 27 ჰა) ვენახებიდან, სხვადასხვა სიღრმიდან, კონვერტის
წესით, შესაბამისი ინსტრუქციის თანახმად. საფერავის ჯიშის ყურძნის, ფოთლების და
მტევნების სინჯები აღებული იყო ნიადაგის სინჯების აღების წერტილებში შემუშავებული
ინსტრუქციის თანახმად. კვლევებისთვის შერჩეული იქნა საფერავი კლასიკური (მშრალი
წითელი ღვინო), საფერავი პრემიუმი, (მშრალი წითელი ღვინო) და ქინძმარაული, ყურძნის
ვენახებიდან აღებულმა ნიადაგის სინჯებმა გვიჩვენეს ყველა ძირითადი მინერალის
შემცველობა. მიღებული შედეგების საფუძველზე ზოგიერთი მეტალის (კალიუმის, ნატრიუმის,
და კალციუმის) შემცველობა ხასიათდება რაოდენობის შემცირებით კლერტიდან ღვინომდე.
შედეგებმა ასევე აჩვენეს რომ ღვინის და ნიადაგის მინერალური შედგენილობა
ურთიერთდამოკიდებულებაშია. კერძოდ წითელ ღვინოებში მინერალური კომპონენეტების
უმეტესობა გადმოდის ყურძნის მყარი ნაწილებიდან ფერმენტაციის და დავარგების დროს.
ქვევრის ღვინოები უფრო მეტად გამდიდრებულია ფენოლური ნაერთებით, ვიდრე ღვინოები,
რომლებიც მიღებულია ფერმენტაციული დუღილის გარეშე. შედეგები მიუთითებენ Na+, K+,
Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl- იონების არათანაბარ განაწილებაზე მთელ ჯაჭვში - ნიადაგი-მცენარე-ღვინო.
ფენოლური ნაერთების იდენტიფიკაციის მიზნით ჩატარდა ქართული წითელი ღვინოების,
საფერავისა და ქინძმარაულის, ასევე საფერავის ჯიშის ყურძნის მტევნის სხვადასხვა
ნაწილების ქრომატოგრაფიული ანალიზი მაღალეფექტური თხევადური ქრომატოგრაფიის
მეთოდის გამოყენებით. დადგინდა, რომ ნიმუშიდან ანტიოქსიდანტის სელექტიურად
გამოწვილვა დამოკიდებულია ნიმუშის pH-ზე. მაგალითად, ანტოციანები გამოვყავით
ეთილაცეტატით pH=2.0, ხოლო კატეხინები და ფლავონოიდები pH=7.0. ე.ი. სხვადასხვა
ფორმების წილის არსებობა ღვინოში დამოკიდებულია pH-ზე. ყურძნის წვენის და ასევე ღვინოს
pH-ის გაზრდა ბუნებრივი მნიშვნელობიდან (3.2÷3.8) 7-მდე იწვევს ანტოციანების მთავარი
ნივთიერების მალვიდინ-3-გლიკოზიდის გადასვლას ქინოიდურ სტრუქტურის ფორმაში.
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მაგრამ თვითონ ანტოციანების აოა არ არის დამოკიდებული pH-ის მნიშვნელობაზე. სულ
იდენტიფიცირებულია 28 ფენოლური ნაერთი.
მიღებული მონაცემების თანახმად მთავარი ფენოლური ნაერთების - კვერცეტინის,
მირიცეტინის, კემპფეროლის და რესვერატროლის, ისევე როგორც კატეხინის, კაფტაკის მჟავას
და ქლოროგენის მჟავას შემცველობა მტევანში მცირდება რიგში:
კლერტი>კანი>წიპწა>რბილობი>საბუეს ვენახის საფერავის ღვინო, მაგრამ ეს კანონზომიერება
არ ახასიათებს მუკუზანის ვენახის ყურძენს. წიპწადაკლერტიარისუმთავრესი განმსაზღვრელი
ანტიოქსიდანტური უნარიანობისა.
ყურძნის და ღვინოს ანტიოქიდანტური თვისებები უმთავრესად დამოკიდებულია
რესვერატროლის, მირეცეტინის და კვერცეტინის შემცველობაზე კლერტში და მტევანში.
ჩვენსმიერჩატარებულიანალიზითდავადასტურეთ, რომქვევრში ჭაჭაზე დაყენებულიღვინო
(საბუეს და მუკუზანის საფერავი)გაცილებითმეტირაოდენობითშეიცავს ფენოლურ ნაერთებს
და მისი ანტიოქსიდანტური თვისებები უფრო მეტად არის დამოკიდებული რეზვერატროლის,
მირეციტინისა და კვერციტინის მაღალ შემცველობაზე, ვიდრე შესაბამისი ქარხნული
წესითდამზადებული ღვინოები.
შესწავლილი იყო კანის, კლერტისა და წიპწის ანტიოქსიდანტური უნარიანობა. დადგინდა რომ
წიპწა და კლერტი არის უმთავრესი განმსაზღვრელი ანტიოქსიდანტური უნარიანობისა.
დადგინდა, რომ კანის ანტიოქსიდანტური უნარიანობა მცირდება 29%-ით, კლერტისა-57%-ით,
წიპწისა კი -42%-ით. მართალია წიპწის ანტიოქსიდანტური უნარიანობა მაღალია კლერტისაზე,
მაგრამ კლერტის უნარიანობის შემცირების მაღალი პროცენტი მეტყველებს მის უპირატეს
აქტიურ როლზე ანიოქსიდანტური უნარიანობის ჩამოყალიბებაში.
საბუეს და მუკუზნის ვენახების ნიადაგების ანალიზმა მძიმე მეტალების შემცელობაზე აჩვენა
რომ საბუეს ვენახის ნიადაგი გამოირჩევა უფრო მაღალი (დაახლოებით ორჯერ) სპილენძის
თუთიის, ტყვიის და რკინის შემცველობით. მხოლოდ კადმიუმის შემცველობა მუკუზნის
ვენახში ორჯერ მაღალია, ვიდრე საბუეს ნიადაგებში.
ყველა მძიმე მეტალის კონცენტრაცია, რომელიც შევისწავლეთ წითელ ღვინოებში, არ აღემატება
ზ.დ.კ.-ს. მძიმე მეტალების დიდი ნაწილი საფერავის ყურძენის ღვინოში, ილექება
ფერმენტაციის დროს, რაც არის მიზეზი მისი ღვინოში შედარებით ნაკლები შემცველობის.
სპილენძის და რკინის შედარებით მაღალი კონცენტრაცია, სხვა მეტალებთან შედარებით
აიხსნება იმით, რომ ის ინახება თიხის ქვევრებში და ფოლადის რეზერვუარებში.

3. YS-2016-74 სამეცნიერო პროექტის მიზნები:
ნახევარგამტარული ტექნოლოგია წარმოუდგენელია დარიშხანის გამოყენების გარეშე. ეს

საკითხი მეტად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან საქართველოში არის ორი უნიკალური-რაჭისა და
სვანეთის დარიშხანის საბადო. ლითონური დარიშძხანის გამოყენება ნახევარგამტარული
ტექნოლოგიიის ამა თუ იმ დარგში განისაზღვრება მისი სისუფთავის დონით და ამ
სისუფთავის კონტროლის მეთოდის მგრძნობიარობით და ხარისხით. ზოლო თვით დარიშხანის
სისუფთავის განსაზღვრა დღეისათვის წარმოადგენს დიდ პრობლემას. მინარევის
ანალიზისათვის დარიშხანში არსებული თანამედროვე ანალიზური ქიმიის მეთოდები და სხვა,
არ აკმაყოფილებს თანამედროვე ნახევარგამტარების მრეწველობის მოთხოვნებს.ყველა ქიმიურ,
ფიზიკურ-ქიმიურ და სხვა მეთოდებთან შედარებით უპირატესობა გააჩნია ელექტროფიზიკურ
მეთოდს. ექსპერიმენტულად გაზომილ ჰოლის ელექტრომამოძრავებელი ძალის სიდიდისა და
ელექტროგამტარობის საფუძველზე განისაზღვრება მიკრომინარევების კონცენტრაცია
ნახევარგამტარ კრისტალებში. მიუხედავად იმისა, რომ ელექტროფიზიკური მთვისებების
გაზომვის მეთოდი არ გვაძლევს საშუალებას განვსაზღვროთ მინარევის ქიმიური
ინდივიდუალობა, ეს მეთოდი არის უბადლო, ეფექტური და მოხერხებული.
ნახევარგამტარული მასალების გაწმენდისას და ლეგირებისას. მაგრამ ეს მეტად მგრძნობიარე
მეთოდი არ შეიზლება გამოყენებულ იქნას უშუალოდ As-ზე. მხედველობაში უნდა იქნას
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მიღებული, რომ მინარევი, რომელიც დარიშხანშია, გადადის მის ფუძეზე მიღებულ
ნახევარგამტარულ ნაერთში და განსაზღვრავს მის სისუფთავეს და თვისებებს. ასეთ ნაერთად
ხელსაყრელია არჩეულ იქნას ინდიუმის არსენიდი, როგორც ტექნოლოგიურად ნაკლებად
რთული. თუ ნაერთის სინთეზისას გამოვიყენებთ განსაკუთრებული სისუფთავის ინდიუმს,
დენის მატარებელთა კონცენტრაცია, ელექტროგამტარობა და გამტარობის ტიპი ინდიუმის
არსენიდში განპირობებული იქნება ელექტრულად აქტიური მინარევებით, რომლებსაც სეიცავს
ლითონური დარიშხანი.

As-ის სისუფთავის დადგენის ასეთი მეთოდი გამოირჩევა დიდი მგრძნობიარტობით, ამიტომ
პროექტის მიზანი იყო შეგვეფასებინა რაჭისა და სვანეთის საბადოებიდან მოპოვებული
სხვადასხვაწარმოშობის ლითონური დარიშხანის სისუფღავის ხარისხიმ რაც გააფართოვებდა
ინდიუმის არსენიდის გამოყენების სფეროს და ხელს შეუწყობს ადგილობრივი დარიშხანის
გამოყენებას საქართველოს ეკონომიკაში. ინდიუმის არსენიდის, როგორცსამოდელო მასალის
არჩევა, განპირობებულია მისი უნიკალური თვისებებით. ინდიუმის არსენიდი ფართოდ
გამოიყენება მრავალი ხელსაწყოს დასამზადებლად ელექტრონულ, ინფრაწითელ ტექნიკაში და
კვანტურ ეფექტებზე დაფუძნებულ ხელსაწყოებში (ზემაღალი სიხშირის ტრანზისტორები,
თერმოგენერატორები, ინფრაწითელი ფოტოელემენტები, მაგნიტომეტრები და სხვ.).
განსაკუთრებით საყურადღებოა ინდიუმის არსენიდის გამოყენება თანამედროვე
ტექნოლოგიებში (ნანოსისტემები, კვანტური სტრუქტურები, ოპტიკური გამაძლიერებლები).

კვლევის ამოცანები:
სხვადასხავ შხანის სისუფთავის ხარისხის შეფასება; სხვადასხვა წარმოსობის ლითონური

დარიშხანის შემცველი ინდიუმის არსენიდის კრისტალების გამოყენების სფეროს სეფასება.
პროექტი ითვალისწინებდა შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტას: მოსამზადებელი სამუშაოების

გამოკვლევების ჩასატარებლად და დამხმარე აპარატურის მომზადება, მასალების შეძენა;
საქართველოს საბადოებიდან მოპოვებული სხვადასხვა წარმოსობის ლითონური დარიშხანის
კვლევა; ა) საქარმოო ნარჩენებიდან მიღებული (As 1), ბ) არსენოპირიტის მადნის გახურებით
მიღებული (As 2), გ) პირველგაწმენდილი სამქლორიანი დარიშხანის არდგენით მიღებული (As
3), შემცველი InAs კრისტალების ელექტროფიზიკური გამოკვლევა.

ექსპერიმენტული შედეგების ანალიზის და თეორიული გათვლების მომზადება დასკვნითი
სამეცნიერო ანალიზისთვის, სტატიების მომზადება გამოსაქვეყნებლად.

ექსპერიმენტი: ინდიუმის არსენიდის სინთეზი და მონოკრისტალების გაზრდის სირთულე
დაკავშირებულია, იმასთან რომ დარიშხანის ორთქლის წნევა არის მაღალი იმ ტემპერატურაზე,
როცა ფორმირდება ინდიუმის არსენიდის ნაერთი. ამიტომ დარიშხანის დანაკარგის
შესამცირებლად და წნევის სახიფათოდ მაღალი მნიშვნელობის თავიდან ასარიდებლად,
საჭიროა სპეციალური ზომების მიღება. ინდიუმის არსენიდის კრისტალის ამოწევამდე
ხდებოდა სინტეზი ორღუმელიან დანადგარზე. არსენიდის კრისტალის ამოწევამდე ხდებოდა
სინთეზი ორღუმელიან დანადგარზე , რომლებიც შეერთებულია კვარცის მილით და
წარმოადგრნს სამუშაო კამერას. პირველი ღუმელი ცხელდება 6250C, მეორე კი 9700C-მდე.
ტემპერატურის ოპტიმალური პირობების განსაზღვრისთვის შესწავლილი იყო ცალ-ცალკე
ღუმელების ტემპერატურული რეჟიმები მათი სხვადასხვა დაშორებისას ანუ კამერის სიგრძის
გასწვრივ. ოპტიმალური ტემპერატურული პირობები მიიღებოდა ღუმელების სრული
შეპირაპირებისას. სწორედ ამ პირობების განხორციელდა ინდიუმის არსენიდის სინთეზი.

მიკროსტრუქტურის გამოსავლენად ნიმუშები იწამლებოდა ხსნარში
HNO3 +HF+CH3COOH=5:1:1
მიღებული შედეგები:

მიღებულია ინდიუმ არსენიდის კრისტალები სხვადასხვა ხარისხის დარიშხანის ფუძეზე.
კერძოდ, გამოყენებულ იქნა:
ა) საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული დარიშხანი,
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ბ) არსენოპირიტის მადნის გახურებით მიღებული დარიშხანი,
გ) პირველგაწმენდილი სამქლორიანი დარიშხანის აღდგენით მიღებული დარიშხანი.

საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული ლითონური დარიშხანის As1-ის შემცველი InAs მასიური
კრისტალები
მიღებული ნიმუშები იყო პოლიკრისტალური და დაიმზირება მეორე ფაზის ჩანართები,
რომლებიც ფორმირებულია მინარევებით. ამ მინარევების არსებობა დასტურდება
სპექტრალური ანალიზით. სპექტრალური ანალიზის მიხედვით დარიშხანი შეიცავს Si, Al, Mg,
Sb,Bi, Ca, Fe, Cu, Pb მეათედის პროცენტამდე. InAsკრისტალების ელექტრული თვისებების
გაზომვები გვიჩვენებენ, რომ
ყველა კრისტალი ელექტრონული ტიპის გამტარობისაა. საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული
ლითონური დარიშხანის As1-ის შემცველი ინდიუმის არსენიდის კრისტალის ბოლოს მიიღება
ძლიერ ლეგირებული InAs დენის მატარებელთა კონცენტრაციის 1018-1019სმ-3 ფარგლებში.
საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული (As1) დარიშხანზე დამზადებული InAs-ის ნაერთი
ამჟღავნებს მაღალ თერმოელექტრულ ეფექტურობას 2.7·10-5ვ2ომ-1გრად-1, როცა დენის
მატარებელთა კონცენტრაცია 5·1018სმ-3 -ის ტოლია. ნიმუში n-ტიპისაა და განსაზვღრულია
დარიშხანში ნარჩენი მინარევებით S. Se და Te, ასეთი მასალა კი შეიძლება გამოყენებულ იქნას
თერმოელემენტებში სპეციალური ლეგირების პროცესის გარეშე.
საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული ლითონური დარიშხანის As1-ის შემცველი InAs მასიური
კრისტალების თვისებები უახლოვდება სპეციალურად ლეგირებულს.
არსენოპირიტის მადნის გახურებით მიღებული ლითონური დარიშხანის As2-ის შემცველი InAs
მასიური კრისტალები
ლითონური დარიშხანი მიღებული არსენოპირიტის (FeAsS) მადნის გახურებით ვაკუუმში
მიიღება:

FeAsS─> FeS+ As4

InAs ასეთ კრისტალებში დენის მატარებელთა კონცენტრაცია 1018სმ-3.რიგისაა.
პირველგაწმენდილი სამქლორიანი დარიშხანის აღდგენით მიღებული ლითონური დარიშხანის
As3 -ის შემცველი InAs მასიური კრისტალები მაღალი სისუფთავის ლითონურ დარიშხანის
წარმოებაში ღებულობენ სამქლორიანი დარიშხანის აღდგენით. აღმდგენელად იყენებენ აირად
წყალბადს. რეაქცია მიმდინარეობს აირად ფაზაში: 2AsCl3 +3H2─>2As +6HCl
InAs ასეთ კრისტალებში დენის მატარებელთა კონცენტრაციაა 1016სმ-3 .

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტისდა
სახელებამეცნიერებისდარგის
ადასამეცნიერომიმართულები

სმითითებით,პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო

ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)
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1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია
(ქართულენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი)პროექტისდა
სახელებამეცნიერებისდარგის
ადასამეცნიერომიმართულები

სმითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო

ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებულიკვლევითიპროექტის2018 წლის

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია
(ქართულენაზე)

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსა
თაური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები
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№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 Nodar Kekelidze,
Bela Kvirkvelia,
David Kekelidze,
Elza Khutsishvili,
Lali Nadiradze,
George Kekelidze,
Tengiz
Qamushadze,
Zurab
Chubinishvili, Ia
Kalandadze

Exponential
Optical

Absorbtion in
Non-Irradiated

and Irradiated III-
V Compounds.

ISSN-0132-1447

Bulletin of the
Georgian National

Academy of
Sciences, vol. 12,

#3,  pp.50-56,
2018

თბილისი,
საქართველო

6

შესწავლილია ოპტიკური შთანთქმის კოეფიციენტის დამოკიდებულება ფოტონის ენერგიაზე
ფუნდამენტური შთანთქმის კიდის მახლობლად InP, InAs და მათი InP-InAs მყარი
ხსნარებისთვის. ექსპერიმენტები ტარდებოდა T=300K და T=80K ტემპერატურაზე,
დასხივებამდე და მაღალი ენერგიის ელექტრონებით (50MeV) დასხივების შემდეგ.
დასხივებამდე და დასხივების შემდეგ გამოვლინდა ოპტიკური შთანთქმის კოეფიციენტის
ფოტონის ენერგიაზე ექსპონენციალური დამოკიდებულება ენერგეტიკული დეფიციტით
ნებისმიერ ტემპერატურაზე და დასხივების ყველა შემთხვევაში. დამუშავებულ იქნა ამ
მოვლენის საერთო მექანიზმი და ჩატარებულ იქნა რაოდენობრივი გათვლები, რომლებიც
კარგ თანხვედრაშია დაუსხივებელი მასალების ექსპერიმენტულ მონაცემებთან.
დასხივებული კრისტალებისთვის სურათი რთულდება. ჩატარებულია რაოდენობრივი
ანალიზი მაღალი ენერგიის (50MeV) ელექტრონებით დასხივებული კრისტალებისთვის.
ნაჩვენებია, რომ დასხივებულ კრისტალებში ექსპონენციალური კუდები არის წერტილოვანი
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დეფექტების ზემოქმედების შედეგი.

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსა
თაური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახ
ელწოდება,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული
კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება

და ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლ
ობა

გვერდე
ბის

რაოდე
ნობა

1 Nodar Kekelidze, Elza
Khutsishvili, Bela
Kvirkvelia, Rezo
Kobaidze, George
Kekelidze

Semiconductor materials
withstanding large fluence
of hard irradiation.

ISSN (e): 2321-9009

International Journal of
Advances in Science
Engineering and Technology,
Vol-6, Iss-3, Spl. ISSue-2.
pp.5-9. Sep.-2018

Institute of
Research and
Journals.
Odisha, India

5

InAs, InP-ის და მათი InPxAs1-x მყარი ხსნარების ბაზაზე დამუშავებულ იქნა ტექნოლოგია და
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შექმნილ იქნა მასალები, რომლებშიც ელექტრონების კონცენტრაცია, ოპტიკური
და თერმოელექტრული არ იცვლება ნიმუშების Ф=2∙1018n/cm2 ნეიტრონების ჩქარი ნაკადებით
ხისტი დასხივების მაღალი ენერგიების ელექტრონებით (50MeV, Ф=6·1017e/cm2) და
ელექტრონებით Ф=3∙1018e/cm2 ნაკადით დასხივებისას. გჰადაჭრილ იქნა გამოწვევა ისეთი
მასალების მიღების, რომლებშიც ხისტი დასხივებისას მუხტის მატარებელთა ძვრადობა არ
მცირდება, არამედ იზრდება. ეს მასალები ხასიათდებიან მაღალი თერმული მდგრადობით =700 -მდ. დეფექტების წარმოქმნის ანალიზის რთულმა პროცესმა აჩვენა, რომ მიუხედავად
ხისტი დასხივებისა, ძირითადი თვისებები საკვლევი მასალებისა განისაზღვრება წერტილოვანი
დეფექტებით.
2 Nodar Kekelidze,

Teimuraz Jakhutashvili,
BezhanTutberidze,
EremiaTulashvili,
Mariam Akhalkatsishvili,
Lela Mtsariashvili

Radionuclides in rocks of
southern part of Mtskheta-
Mtianeti region (Georgia).
https://doi.org/10.1016/j.g
explo.2018.02.010

Journal of Geochemical
Exploration, vol. 190

Elsevier 9

ნაშრომში შესწავლილია ბუნებრივი და ტექნოგენური რადიონუკლიდების განაწილება ქანების
ნიმუშებში მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის სამხრეთ ნაწილში, რომელიც განლაგებულია
ამიერკავკასიისმთათაშუაარეშიდამცირეკავკასიონის (ანტიკავკასიონი) ნაოჭასისტემაში. აქ
იდენტიფიცირებულია რამდენიმე გეოტექტონიკური ერტეული, კერძოდ,
აღმოსავლურიდაძირვისზონისქართლისმოლასურიქვეზონადააჭარა-
თრიალეთისნაოჭაზონისცენტრალურიდასამხრეთიქვეზონები. ქანების რადიოაქტივობა ამ
რაიონში პრაქტიკულად არ არის შესწავლილი. ნაშრომში გამა-სპექტროსკოპიის მეთოდით
შესწავლილია სხვადასხვა ტიპის ქანების 20 ნიმუში - დანალექი და მეტამორფული. ამ ნიმუშებში
იდენტიფიცირებულია 21-მდე ბუნებრივი და ერთი ტექნოგენური რადიონუკლიდიCs-137. Th-
232-ის ოჯახის რადიონუკლიდების საშულო აქტივობა იცვლებოდა 4.5-დან 67.0-მდეBq/kg, U-238-
ის ოჯახის - 4.5-დან 93.5-მდე Bq/kg,U-235-ის ოჯახის - 0.22-დან 4.3-მდე Bq/kg. კონცენტრაციის
ყველაზე მაღალი აქტივობა დაიმზირებოდა K-40-ვის (მაქსიმალურმა მნიშვნელობამ შეადგინა
746Bq/kg).Cs-137-ის აქტივობა იცვლებოდა 0.12-დან 6.3-მდე Bq/kg. აღნიშნულია ზოგიერთი
თავისებურებები რადიონუკლიდების განაწილებაში, კერძოდ, ქანების ტიპის, ტექტონიკური
ზონისდა ასაკის მიხედვით. განხილულია რადიონუკლიდების აქტივობის ზოგიერთი
შეფარდება, კერძოდ, U-238/U-235, U-238/Th-232, Ra-226/U-238 და Pb-210/Ra-226. ჩატარებულია
შედარება ლიტერატურულ მონაცემებთან.
3 Nodar Kekelidze,

Teimuraz Jakhutashvili,
Bezhan Tutberidze,
Eremia Tulashvili,
Mariam Akhalkatsishvili,
Lela Mtsariashvili

Radioactivity of rock
samples in the
ShidaKartli Region
(Georgia).
http://ijaeb.org/view2.php
?issue=3

International Journal of
Agriculture, Environment and
Bioresearchvol. 3, #3

IJAEB pub. 15

ნაშრომის შესწავლილია ბუნებრივი და ტექნოგენური რადიონუკლიდების განაწილება ქანების
ნიმუშებში შიდა ქართლის რეგიონის ტერიტორიაზე, რომელიც განლაგებულია
ამიერკავკასიისმთათაშუაარეში. რაიონის ხასიათდება რთული გეოლოგიური სტრუქტურით, და
ქანების და ნიადაგის რადიოაქტივობა ამ რაიონში პრაქტიკულად არ არის შესწავლილი.
ნაშრომში გამა-სპექტროსკოპიის მეთოდით შესწავლილია სხვადასხვა ტიპის ქანების 18 ნიმუში -
მაგმური, დანალექი და მეტამორფული. ამ ნიმუშებში იდენტიფიცირებულია 21-მდე ბუნებრივი
და ერთი ტექნოგენური რადიონუკლიდიCs-137. Th-232-ის ოჯახის რადიონუკლიდების საშულო
აქტივობა იცვლებოდა 1.2-დან 64.8-მდეBq/kg, U-238-ის ოჯახის - 4.5-დან 47.3-მდე Bq/kg,U-235-ის
ოჯახის - 0.22-დან 2.3-მდე Bq/kg. კონცენტრაციის ყველაზე მაღალი აქტივობა დაიმზირებოდა K-
40-ვის (1263Bq/kg).Cs-137-ის აქტივობა დაფიქსირებულია რამდენიმე ნიმუშში - 0.1-0.6 Bq/kg.
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აღნიშნულია ზოგიერთი თავისებურებები რადიონუკლიდების განაწილებაში, კერძოდ, ქანების
ტიპის, ტექტონიკური ზონის და ასაკის მიხედვით. განხილულია რადიონუკლიდების აქტივობის
ზოგიერთი შეფარდება, კერძოდ, U-238/U-235, U-238/Th-232, Ra-226/U-238 და Pb-210/Ra-226.
ჩატარებულია შედარება ლიტერატურულ მონაცემებთან.
4 Nodar Kekelidze,

Teimuraz
Jakhutashvili,
Bezhan
Tutberidze,
Eremia
Tulashvili,
Mariam
Akhalkatsishvili,
Lela
Mtsariashvili

Radionuclides in samples of soil
of different types in the Kvemo
Kartli Region
(Georgia)http://www.aascit.org/jo
urnal/ijabe

Internationa
l Journal of
Agricultura
l and
Biosystems
Engineerin
g;
vol. 3, #3

American
Association for
Science and
Technology

11

ნაშრომის მიზანია ქვემო ქართლის (საქართველო) რეგიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ტიპის
ნიადაგში რადიონუკლიდების შედგენილობის და რადიოაქტივობის დადგება. ამ ტერიტორიაზე
28 საკონტროლო პუნქტში აღებული იყო სხვადასხვა ტიპის ნიადაგის ნიმუშები (ყავისფერი (Cn);
ყავისფერი გამოტუტული (Cn-Ld); ყავისფერი კარბონატული (Cn-Cr); რუხი ყავისფერი (GCD);
შავმიწა (Cz); ყომრალი სუსტად არამაძღარი (BFWU)).ამ ნიმუშებში იდენტიფიცირებულია 22-მდე
რადიონუკლიდი. Th-232-ის ოჯახის რადიონუკლიდების (სულ 6 რადიონუკლიდი)
კონცენტრაცია იყო დიაპაზონში 12.9-64.9 Bq/kg(საშუალო მნიშვნელობა 27.0 Bq/kg), U-238-ის
ოჯახის (სულ 7 რადიონუკლიდი) - 10.2-47.9 Bq/kg (24.0),U-235-ის ოჯახის (სულ 6
რადიონუკლიდი) - 0.49-2.3 Bq/kg (1.1). აგრეთვე იდენტიფიცირებულია ცალკეული
რადიონუკლიდი - Be-7 (16.1-42.6 Bq/kg), K-40 (290-დან942-მდე Bq/kg (275)) დაCs-137 (0.2-88.2 Bq/kg
(15.6)). რადიუმის ეკვივალენტური აქტივობის სიდიდე იცვლებოდა დიაპაზონში 57.1-დან 210-
მდე Bq/kg საშუალო მნიშვნელობით 102 Bq/kg, ამავდროულად უდიდესი მნიშვნელობები
დაიმზირებოდა ნიადაგებისათვის GCD, Cn-Ld და Cn, და მცირეოდენ ნაკლები ნიადაგებისთვის Cz,
Cn-Cr და BFWU. წლიური ეფექტური დოზა იცვლებოდა დიაპაზონში 0.035 – 0.122 mSv/y საშუალო
მნიშვნელობით 0.058 mSv/y. აღნიშნულია ზოგიერთი თავისებურებები რადიონუკლიდების
განაწილებაში, კერძოდ, ნიადაგის ტიპის და ნიმუშების აღების პუნქტების მიხედვით.
განხილულია რადიონუკლიდების აქტივობის ზოგიერთი შეფარდება, კერძოდ, U-238/U-235, U-
238/Th-232, Ra-226/U-238 და Pb-210/Ra-226 (ბოლო შემთხვევაში დაიმზირებოდა მნიშვნელოვანი
გადახრები წონასწორულ მდრომარეობიდან - 6.87-მდე საშუალო მნიშვნელობით 2.29,
ამავდროულად აღნიშნულია გარკვეული კორელაცია გეოტექტონიკური სტრუქტურის
თავისებურებებთან შესწავლილ ტერიტორიაზე). ჩატარებულია შედარება ლიტერატურულ
მონაცემებთან.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ნ. კეკელიძე, თ.

ჯახუტაშვილი, ბ.
თუთბერიძე, ე. თულაშვილი,
მ. ახალკაციშვილი, ლ.

რადიოაქტიური ელემენტები
მდინარე მტკვრის ხეობის
ქანებში

თსუ-ს მეექვსე ყოველწლიური
საფაკულტეტო სამეცნიერო
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
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მწარიაშვილი მეცნიერებებში,
12-15 თებერვალი, თბილისი

2 ლ.მწარიაშვილი, ნ.კეკელიძე,
გ.გოდერძიშვილი,
თ.ჯახუტაშვილი,
ე.თულაშვილი

ნიადაგის რადონი ქ.
თბილისის არეალში

თსუ-ს მეექვსე ყოველწლიური
საფაკულტეტო სამეცნიერო
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში,
12-15 თებერვალი, თბილისი

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 L. Mtsariashvili, N. Kekelidze, G.
Goderdzishvili, E. Tulashvili, T.
Jakhutashvili.

Radon in natural waters in the
territory of Kartli artesian basin
(Georgia)

18th Int. Multidisciplinary
Scientific GeoConference (SGEM
2018); 3 – 6 December, 2018,
Vienna, Austria.

2
Kekelidze N., Khutsishvili E.,
Kvirkvelia B., Kobaidze R.,
Kekelidze G

Semiconductor materials

withstanding large fluence of hard
irradiation.

422nd IIER International
Conference on Applied Physics
and Mathematics (ICAPM) (13-
14th June Brussels, Belgium. 2018
http://www.worldresearchlibrary.org/up
_proc/pdf/1650-153485244407-11.pdf

3 Kekelidze N. Kekelidze T.

Akhalbedashvili L. Mirtskhulava

M. Maisuradze G. Kvirkvelia B.

Tsotadze G. Liparteliani V.

The content of antioxidants –

phenolic compounds, in red wines
of Georgia “Kindzmarauli” and

“Saperavi”

19th International Congress on
Nutrition&Health. 12-14 April,
2018. Amsterdam. Netherland
Book of Abstract.
https://health.nutritionalconference.com/a
bstract/2018/the-content-of-antioxidants-
phenolic-compounds-in-red-wines-of-
georgia-kindzmarauli-and-saperavi

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა

ფაკულტეტთან არსებული ნახევარგამტართა ფიზიკის სამეცნიერო
კვლევითი ინსტიტუტი

(2018 წლის ანგარიში)
ინსტიტუტის სტრუქტურა და შემადგენლობა

ინსტიტუტის დირექტორი - შოთა მირიანაშვილი
დირექტორის მოადგილე - თენგიზ ქამუშაძე

ნახევარგამტართა მასალათმცოდნეობის განყოფილება
1. თენგიზ ქამუშაძე - განყოფილების გამგე
2. ანზორ ბერძენიშვილი - უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
3. ზურაბ რაზმაძე - უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
4. მედეა ჯოკუა - უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
5. ქეთევან ედიდაშვილი - მეცნ. თანამშრომელი
6. რუსუდან შალამბერიძე - მეცნ. თანამშრომელი

მომავალის მასალათა მიღების და კვლევის განყოფილება
1. მაია შერვაშიძე - განყოფილების გამგე
2. თამაზ ბუთხუზი - მთავარი მეცნ. თანამშრომელი
3. ნოდარ გაფიშვილი - უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
4. ეკა კეკელიძე - უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
5. ლია ტრაპაიძე - უფრ. მეცნ. თანამშრომელი

A IV – BVI ნახევარგამტართა კვლევის განყოფილება
1. ომარ დავარაშვილი - განყოფილების უფროსი
2. მეგი ენუქაშვილი - უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
3. ლარისა ბიჩკოვა - უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
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ფოტოენერგეტიკის განყოფილება
1. ვასილ შველიძე - განყოფილების გამგე
2. ჯანო ბურჯანაძე - უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
3. მიხეილ ელიზბარაშვილი - უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
4. გურამ ტოგონიძე - მეცნ. თანამშრომელი
5. ჟორა გაბრიჭიძე - უფრ. მეცნ. თანამშრომელი

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის და გრანტების გარეშე
შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები

№

გეგმით გათვალისწინებული და
შესრულებული სამუშაოს დასა-

ხელება მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

სამუშაოს
ხელმძღვანელი

სამუშაოს
შემსრულებელი

1.

JnxCa1-x As-ის რადიაციულად
მდგრადი ეპიტაქსიური ფენების
მიღების თხევად-ფაზური
ეპიტაქსიის დანადგარის
მოდერნიზაცია ეპიტაქსიური
ფირების კონცენტრაციათა ფართო
ინტერვალის მიღება და მათი
ელექტრო-ფიზიკური თვისებების
შესწავლა (AIIIBV ნახევარგამტართა
მყარ ხსნარების ფიზიკა)

თენგიზ ქამუშაძე

1. ა. ბერძენიშვილი
2. ზ. რაზმაძე
3. მ. ჯოჯუა

4. რ. შალამბერიძე
5. ქ. ედილაშვილი

1. Sesavali da sakiTxis dasma

Tanamedrove mikro-, nano- da optoeleqtronikis miRwevebi ZiriTadad ganpirobebulia
maTi materialuri bazis – naxevargamtaruli struqturebisa da maTze dafuZnebuli

xelsawyoebis ganviTarebis doniTa da saimedobiT. Cernobilis da fukuSimos tragediebma,

agreTve bolo periodis avariebma birTvuli energiis generirebisa da moxmarebis mraval

obieqtze cxadhyo, rom radiaciuli usafrTxoebis TvalsazrisiT umniSvnelovanesi

problema dakavSirebulia radiaciis mimarT mdgradi Tanamedrove naxevargamtaruli

masalebisa da maTze dafuZnebuli xelsawyoebis SeqmnasTan.

InPxAs1-x-is myar xsnarebSi kristaluri meseris e.w. ormodemiani rxevebis movlenis [1]

aRmoCenam, romelic Semdeg didi sizustiT iqna dadasturebuli oqsfordis klaredonis
laboratoriasa da sakles birTvuli kvlevebis centrSi, dasabami misca radiaciulad

medegi axali naxevargamtaruli masalebis miRebis teqnologiuri procesebis SemuSavebas.

Ddadginda, rom InPxAs1-x-is da InxGa1-xAs-is myari xsnarebis radiaciuli dasxivebisas

adgili aqvs generirebuli donorebisa da aqceptorebis uirTierTkompensaciis movlenas [2-

6]. Aamis gamo, komponentTa Tanafardobebis warmatebiT SerCevis pirobebSi, SesaZlebelia
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radiaciulad mdgradi naxevargamtaruli masalebis miReba.

am mimarTulebiT 2015-2016 wlebSi #6 laboratoriaSi gadaidga sakmaod warmatebuli

nabijebi – damuSavda teqnologia da Seiqmna radiaciulad mdgradi naxevargamtaruli

SenaerTebis monokristalTa moculobiTi sxmulebi [7]. Mmagram unda aRiniSnos, rom
naxevargamtaruli xelsawyoebis, gansakuTrebiT maTi integraluri variantis

dasamzadeblad aseTi moculobiTi sxmulebis gamoyeneba mouxerxebelia. Aam TvalsazrisiT

gacilebiT perspeqtiulia analogiuri Semadgenlobis myari xsnarebis Txeli fenebi.

#6 laboratoriis 2017-2018 wlebis samuSaoebi mieZRvna swored InxGa1-xAs-is
monokristaluri fenebis miRebis, gamokvlevis da maT bazaze iseTi naxevargamtaruli

xelsawyoebis damzadebis problemebs, rogoricaa magnituri velis holis sensorebi,

p-n gadasasvlelebi da Sotkis barierebi.

2. teqnologiuri meTodis arCeva

myari xsnarebis monokristaluri Txeli fenebis dasamzadeblad Cven SevarCieT epitaqsiuri

meTodi. Eepitaqsia inglisuri sityvidan epitaxy momdinareobs da niSnavs erTi
monokristaluri fenis orientirebul zrdas meoris (safeni) monokristalur zedapirze.

Epitaqsiuri fenis kristaluri srulyofa damokidebulia safenis zedapiris damuSavebis

da sisufTavis xarisxze fenis zrdis siCqareze, procesis warmarTvis temperaturaze da

sxva faqtorebze [8,9]. Eepitaqsiuri fenis zrda SeiZleba ganxorcieldes airadi, Txieri

an myari fazidan. Amitom ganasxvaveben airfazur, Txierfazur myarfazur da molekulur-

sxivur epitaqsiebs.

Txierfazuri epitaqsia gamoiyeneba myari xsnarebis (InGaAs, InPAs da sxv.)       fenebis
misaRebad. Aam meTodiT sargeblobisas pirvel etapze sworad unda SeirCes safeni,
romelzedac unda gaizardos epitaqsiuri fena (rogorc wesi safenad iyeneben an

epitaqsiuri fenis Sesabamis an msgavsi kristalografiuli struqturis monokristals),

narevi nivTierebebisa, romlisganac unda Sedgebodes gasazrdfeli fena, romelsac emateba

malegirebeli nivTierebebi (kontrolirebadi minarevebi, romlebic qmnian epitaqsiur

fenaSi donorul an aqceptorul doneebs) da gamxsneli metali (galiumi, kala, tyvia da

sxv.), romelsac unda hqondes dnobis dabali temperatura da masSi kargad unda

ixsnebodes rogorc zemoT CamoTvlili nivTierebebi, aseve safenis masala. Eepitaqsiis

procesi mimdinareobs inertuli (argoni, azoti) an aRmdgeneli (wyalbadi) airis

atmosferoSi.

xsnari-nadnobis kontaqti safenis zedapirTan xdeba misi gajerebis temperaturasTan
SedarebiT maRal temperaturaze, raTa masSi gaixsnas safenis dabinZurebuli da Termulad

dazianebuli Txeli zedapiruli fena. am temperaturaze dayovnebis Semdeg iwyeba sistemis

neli gaciveba. Ggacivebis procesSi xsnari-nadnobi gadadis jer gajerebul, Semdeg

gadajerebul mdgomareobaSi, romlis drosac iwyeba “Warbi” naxevargamtaruli masalis

gamoleqva safenze. Ees ukanaskneli TamaSobs madedeblis rols. Aam procesSi TandaTanobiT

mimdinareobs naxevargamtaruli fenis gazrda, romelic zustad imeorebs madedeblis

kristalografiul mimarTulebas.

epitaqsiuri fenebis xarisxis ganmsazRvreli, zemoT CamoTvlili faqtorebis
gaTvaliswinebiT InxGa1-xAs-is legirebuli Txeli fenebis dasamzadeblad Cvens mier

arCeuli iqna Txier-fazuri epitaqsiis meTodi. marTlac xsnari-nadnobis sawyisi

wonasworuli temperatura gacilebiT dabalia calkeuli komponentis (InAs da GGaAs)
dnobis temperaturebTan SedarebiT; garda amisa es procesi gacivebis siCqaris, nadnobis

moculobasa da safenis zedapiris farTobs Soris Tanafardobis, gamxsneli da gasaxsneli
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nivTierebebis bunebis da safenis zedapiris mdgomareobis gaTvaliswinebiTac CvenTvis ufro

mosaxerxebeli aRmoCnda airfazur epitaqsiasTan

SedarebiT. Txierfazuri epitaqsiis meTodis arCeva imiTac iyo ganpirobebuli, rom

labratorias gaaCnda samzoniani Rumeli, romelSidac SesaZlebeli iyo 15000С –mde

temperaturis miRweva.

3. danadgari Txierfazuri epitaqsiisaTvis

rogorc wina TavSi aRiniSna, Txierfazuri epitaqsiis danadgari awyobil iqna samzoniani

Rumelis C-2637–is bazaze. movaxdineT am Rumelis modernizacia, davamontaJeT

temperaturis marTvisa da stabilizaciis eleqtronuli blokebi, Rumelis TiToeuli

zona aRvWurveT platina-platinarodiumis TermowyvilebiT ПР- 30/6, davamzadeT da

gamovcadeT kvarcis reaqtoris ramdenime varianti, romelTac miusadageT airmimwodebeli

sistema airis xarjis makontrolebeli reduqtoriTa da gamwovi mowyobilobiT,

davamzadeT ramdenime saxis grafitis kaseta naxevargamtaruli safeni firfitebis

damWeriTa da gadaadgilebadi avzebiT nadnobebisaTvis.
Cvens mier awyobili Txierfazuri epitaqsiis danadgaris saerTo xedi mocemulia sur. 1 –

ze. igi Sedgeba Semdegi KkvanZebisagan: a) RumelTa agregati, b) karada temperaturis

maregulirebeli blokebiT, g) kvarcis reaqtori, d) airmimwodebeli gamwovi sistemebi.

RumelTa agregati Sedgeba stelaJisagan, romelSic damontaJebulia ori erTnairi Rumeli.

RumelTa gamaxurebeli kameris Sida diametri 90 mm-ia. gamaxurebeli dayofilia sam

seqciad. temperaturis regulireba TiToeulSi xorcieldeba Sesabamisi temperaturis

maregulireblebis saSualebiT, romlebic dadebiTi galvanuri ukukavSirebiT arian

dakavSirebuli seqciebSi ganTavsebul platina-platinarodiumis TermowyvilebTan.

Txier-fazuri epitaqsiis dros udidesi mniSvneloba aqvs izotemperaturuli platos

arsebobas gamaxurebel kameraSi.  aseTi platos Camoyalibebis da SenarCunebisaTvis
gamoiyeneba centraluri da ganapira seqciebis diferencirebuli CarTvis efeqti, Sesabamisi

Termowyvilebis Cveneბეbis mixedviT.  Rumelis seqciebSi temperaturuli reJimebis

mravaljeradi cvlilebebisa da daxvewis Semdeg RumelSi miRweulia 110 milimetriani

izotemperaturuli plato, sadac daculia temperaturuli erTgvarovneba 10-is

intervalSi.

reaqtori (sur.2) warmoadgens kvarcis mils -1, romlis diametria 70 mm. da sigrZe 800

mm. milis erTi mxare Riaa, xolo meore bolovdeba masze mirCiluli ufro mcire

diametris (10 mm) kvarcis 35 sm sigrZis miliT -2. konteineris Setanis Semdeg,
reaqtoris gaxsnili bolo procesis dawyebamde ixureba teflonis rgolisa-4 da amave

masalis mrgvali saxuravi firfitis-5 saSualebiT, romelSic montirebulia vakuumuri

rezinis safeni. saxuravidan specialuri safenebis gavliT, reaqtorSi Seyvanilia kvarcis

mili-6 airis SesaSvebad da molibdenis Reroebi -7 da -9, romelTa saSualebiT

fiqsirdeba reaqtorSi konteineris mdebareoba da sruldeba misi sxvadasxva nawilebis

gadaadgileba.
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sur. 1 Txierfazuri epitaqsiis danadgaris saerTo xedi

Txierfazuri epitaqsiis Casatareblad Cvens mier konstruirebuli da damzadebuli iqna

specialuri konteinerebi. masalad gamoviyeneT optikurad sufTa grafiti.  konteinerebi

gamosaxulia sur. 3-ze, xolo maTi sqematuri naxazi mocemulia sur. 4-ze. igi Sedgeba

korpusisgan – 1, romelSic amokveTilia safeni firfitebisaTvis saTavso Rrmulebi – 2

da korpusze mosriale xufisgan – 3, romelSic ganTavsebulia gamWoli ormoebi - 4

(avzebi) nadnobebisaTvis. procesis Catarebis dros konteineris xufis gasrialebiT

nadnobiani ormo Tavsdeba safeniani Rrmulis Tavze da am dros xdeba kontaqti nadnobisa

safenTan. Pprocesis damTavrebis Semdeg ki xufi icvlis mdebareobas da zedmeti nadnobi

scildeba safens.
rogorc aRvniSneT, srulyofili fenebis misaRebad udidesi mniSvneloba safeni

firfitebisa da nadnobis Semadgeneli komponentebis sworad SerCevas, maT sisufTaves da

winaswar momzadebas. epitaqsiuri fenebis misaRebad gamoviyeneT Semdegi nivTierebebi: a)

ГЛ 000 markis metaluri galiumi; b) n-tipis aralegirebuli galiumis arsenidi, romelic

oTaxis temperaturaze Semdegi parametrebiT xasiaTdebian n <1.1017 sm-3 da Zvradoba
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>4000 sm2/v.wm; g) (100) kristalografiuli mimarTulebis naxevradizolirebuli (n< 109

sm-3), p-tipis (p >1018 sm-3) da n-tipis (n >1017 sm-3) galiumis arsenidis

monokristaluri safenebi; d) ИН 000 markis metaluri indiumi; e) siliciumi; v)

metaluri teluri; z) ГП3 markis germaniumi.

4. sawyisi nivTierebebi da maTi momzadeba Txierfazuri epitaqsiisaTvis

galiumis arsenidis monokristaluri safenebi CamoWrili iyvnen (100)

kristalografiuli mimarTulebiT gazrdili monokristaluri sxmulebidan. am

mimarTulebidan gadaxra ar aRemateboda 0,1 graduss. safenebis “samuSao” mxridan

ixexeboda mqrqali minis zedapirze jer 10, Semdeg 5 mikroniani almasis fxvniliT da

polirdeboda batistis zedapirze 0,5 mikrometris zomis almasis pastiT. Aamis Semdeg

vawarmoebdiT maT gancximvas jer toluolSi, Semdeg izopropilis spirtSi da bolos

distilirebul wyalSi maTi wamoduRedbiT xuT-xuTi wuTis ganmavlobaSi. uSualod

Txierfazuri epitaqsiis Catarebis win galiumis arsenidis safenebi 30wamis ganmavlobaSi

iwamleboda momwamvlel narevSi 3H2SO4:1H2O2:1H2O, ris Semdegac igi 5 wuTis

ganmavlobaSi irecxeboda gamdinare distilirebul wyalSi da erTi saaTis ganmavlobaSi

Sreboda TermostatSi 1000 С temperaturaze.

sur. 2 kvarcis reaqtoris sqematuri gamosaxuleba

სურ. 3

Txierfazuri epitaqsiis dros gamoyenebuli grafitis konteinerebi
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sur. 4 konteineris sqematuri gamosaxuleba

indiumis mowamvla xdeboda narevSi 25H3PO4:1HNO3 xuTi wamis ganmavlobaSi; germaniumisa

da siliciumis _ 2HNO3:1HF-Si ori wamis ganmavlobaSi, ris Semdegac isini xuTi wuTis

ganmavlobaSi irecxebodnen gamdinare distilirebul wyalSi da Srebodnen TermostatSi
1000 C-ze 30 wuTis ganmavlobaSi.

rac Seexeba galiumsa da telurs, epitaqsiis win ar xdeboda maTi qimiuri damuSaveba.

epitaqsiuri procesebis Catarebisas didi mniSvneloba eniWeba nadnobis Semadgenlobis

skurpulozur dacvas, amitom xdeboda Semadgeneli komponentebis zusti awonva analizur

sasworze ВАЛ-200.
naxevradizolirebuli galiumis arsenidis safens viyenebdiT maSin, roca gvindoda

epitaqsiuri fenis eleqtro-fizikuri parametrebis gazomva, radgan winaaRmdeg SemTxvevaSi

dabalomiani safeni moaxdenda fenaSi gamavali denis nawilobriv daSuntvas da eleqtro-
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fizikuri parametrebisaTvis miviRebdiT mcdar mniSvnelobebs. swored am mizezis gamo

holis magnituri velis sensorisTvisac epitaqsiur fenas vzrdidiT maRalomian safenze.

dabalomiani p-tipis galiumis arsenidis safeni Cven gamoviyeneT masze p-n n-tipis

epitaqsiuri fenis gasazrdelad, radgan warmatebuli procesis SemTxvevaSi vRebulobdiT

nInxGa1-xAs-pGaAs diods.

analogiurad dabalomiani n-tipis safenze pInxGa1-xAs-is epitaqsiuri fenis gazrdiT
kvlav pInxGa1-xAs-nGaAs diods vRebulobdiT. Sotkis barierebisaTvis ki n-tipis safenze
n-tipis, xolo p-tipis safenze p-tipis fenebs vzrdidiT.

5.   Eepitaqsiuri fenebis miReba

fenebis miRebas vawarmoebdiT Cvens mier Seqmnil zemoT aRweril danadgarze klasikuri

Txierfazuri epitaqsiis teqnologiiT. saWiro parametrebis epitaqsiuri fenebis misaRebad

Cvens mier Catarebuli rigi eqsperimentebis Sedegad dadginda nadnobis Semadgeneli

elementebis woniTi Tanafardobebi, romlebic moyvanilia cxril 1-Si.

epitaqsiis dawyebis win grafitis konteineris saTanado nawilebSi vaTavsebdiT
zemoTaRwerili meTodebiT winaswar momzadebul galiumis arsenidis safens da da

nadnobis Semadgenlobis Sesabamisi komponentebis nakrebs. Aamis Semdeg igi Segvqonda

kvarcis reaqtorSi, vaTavsebdiT misi Ria bolos maxloblad (Rumelis moqmedebis aris

miRma), vxuravdiT reaqtors teflonis rgolisa da saxuravis saSualebiT da 15 wuTis

ganmavlobaSi masSi vatarerbdiT argons. reaqtoris haerisagan amgvari gasufTavebis Semdeg

vrTavdiT Rumelis gaxurebis reJims da rodesac (daaxlovebiT erTi saaTis Semdeg)

temperatura sasurvel mniSvnelobas aRwevda, konteineri molibdenis pirveli Reros -7

(ix. sur. 2) saSualebiT Segvqonda Rumelis siRrmeSi, izotemperaturuli zonis centrSi,

sadac procesis bolomde fiqsirdeboda misi mdebareoba. konteineris gadaadgilebisas masze

ganTavsebuli mosriale xufi

cxrili   1.   nadnobTa Semadgeneli komponentebis woniTi Tanafardobebi

komponentTa woniTi Tanafadoba, %

fenis

zrdis

temp.

interva-

li, C0

fenis

gamtareblobis

tipi

GG

G Ga GGaAsGG In Te
G

Ge Si
82,13 17,17 0,68 0,02 - - 940-920 n
82,52 17,08 0,57 - 0,83 - 930-910 p
82,86 16,15 0,58 - - 0,41 940-930 n

930-910 p
uZravadaa, rasac molibdenis meore -9 Reros saSualebiT vaRwevdiT. konteiners am

temperaturaze, romelic masSi myofi xsnari-nadnobis SemadgenlobisaTvis najerobis

teperaturas 5 gradusiT aRemateba, vayovnebdiT erTi saaTis ganmavlobaSi, rac saWiro

iyo konteinerisa da misi SigTavsis temperaturis dasastabilureblad. Semdeg volframis

meore Reros -9 saSualebiT vaxdenT konteineris moZravi xufis gasrialebas imdenad, rom
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nadnobiani avzi aRmoCniliyo safeniani Rrmulis Tavze. am dros nadnobi iRvreboda safenis

zedapirze.

unda aRiniSnos, rom safenis Termuli zemoqmedebisgan dazianebuli Txeli (10-15 mkm)

fenis mowamvlis (moxsnis) aucileblobis gamo, safen-nadnobis kontaqtis Semdeg vaxdendiT
temperaturis momatebas kidev 20 gradusiT. eqsperimentulad dadginda, rom safenis najer

xsnar-nadnobTan kontaqtis Semdeg temperaturis neli momateba iwvevda zedapiruli fenis

araTanabar mowamvlas, ris gamoc safeni-fenis sazRvari talRuri formis gamodioda. meore

mxriv, temperaturis swrafi momatebiT arasruli najerobis xsnar-nadnobis mier safenis

zedapiris dasvelebis Semdeg safenis zedapiri sakmaod Rrmad iwamleboda, xolo sazRvari

fena-safeni iyo Tanabari.

momatebul temperaturaze 20-30 wuTiani dayovnebis Semdeg iwyeboda reaqtoris iZulebiTi

gacvieba wuTSi 0,5 gradusi siCqariT 90-120 wuTis ganmavlobaSi. gacivebis procesSi

xsnari-nadnobi gadadis jer ujeridan najer da mere najeridan gadajerebul

mdgomareobaSi. am dros gaCenili “zedmeti” myarixsnari iwyebs gamoleqvas safenis
zedapirze da iwyeba epitaqsiuri fenis zrda. fenis zrdis procesis dasrulebis Semdeg

molibdenis meore Reros saSualebiT konteineris xufs vabrunebT sawyis mdebareobaSi da

amiT darCenil nadnobs vacilebT gazrdili epitaqsiuri fenis zedapirs, ris Semdegac

vcvlidiT gacivebis siCqares wuTSi 1 gradusamde. 2 saaTis Semdeg xdeba Rumelis

gamorTva da konteineri civdeba “gamorTuli Rumelis” reJimSi. daaxlovebiT ori saaTis

Semdeg molibdenis pirveli Reros saSualebiT vaxdendiT konteineris gamocurebas

teflonis saxuravis maxloblad da amiT vacilebdiT mas Rumelis moqmedebis ares. daAam

mdebareobaSi igi naxevari saaTis ganmavlobaSi civdeba 100 gradusamde. amis Semdeg Cven

vwyvetT argonis miwodebas. mTeli aRwerili teqnologiuri procesis ganmavlobaSi

reaqtorSi gaedineboda argoni, romlis xarji iyo saaTSi 2 litri.

In1-xGaxAs(Si)-is fenis miRebis epitaqsiuri procesis temperaturul-droiTi diagrama

mocemulia sur. 5-ze.
reaqtoridan gamoRebuli nimuSebis epitaqsiuri fenebis zedapirs galiumis narCen kvals

vaclidiT jer spirtSi dasvelebuli bambis tamponebiT da Semdeg misi wamoduRebiT

1HCl:1H2O narevSi. miRebuli epitaqsiuri fenebis geometrias vakvirdebodiT nimuSis ganiv

napobze (rasac winaswar vwamlavdiT 1H2SO4:1H2O2:10H2O narevSi 30 wamis ganmavlobaSi)

mikroskopis МИМ-7 saSualebiT (300-jer gadidebisas).

sur. 5 epitaqsiuri procesis temperaturul-droiTi diagrama
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6. epitaqsiuri fenebis eleqtrofizikuri parametrebis gamokvleva

zedmeti galiumis narCenebisgan gawmendis Semdeg xdeboda miRebuli epitaqsiuri fenebis

Tvisebebis Seswavla. upirvelesad vadgendiT maTi gamtareblobis tips. amisaTvis Cven

gamoviyeneT cxeli zondis meTodi (ix. sur. 6). erTi zondi-1 (“cxeli”), romelzedac

daxveulia niqromis spirali-4, da cxeldeba am ukanasknelSi denis gatarebiT mudmividenis

wyarodan-5, edeba epitaqsiuri fenis-3 romelime wertils, xolo meore zondi-2 (“civi”)

_ pirvelisgan moSorebiT sxva wertils. cxeli da civi zondebis Sexebis wertilebs
Soris warmoqmnili temperaturuli gradienti epitaqsiuri fenis denis Tavisufali

matareblebis dreifs. am dreifuli denis mimarTuleba, romelic fiqsirdeba wredSi

CarTuli mikroampermetriT, damokidebulia denis matareblis niSanze. ase dgindeba

epitaqsiuri fenis gamtareblobis tipi. zemoT xsenebul cxril 1-Si Setanilia agreTve

informacia sxvadasxva minarevebiT legirebisas miRebuli epitaqsiuri fenebis

gamtareblobis tipis Sesaxeb.

fenebis eleqtrofizikuri parametrebi (kuTri winaRoba, denis matarebelTa koncentracia

da Zvradoba) izomeboda van-der-paus meTodiT. gazomvebisaTvis viyenebdiT Cvens mier

konstruirebul kriostats, romlis sqematuri gamosaxuleba nimuSis damWerTan erTad

mocemulia sur.7-ze. nimuSis -2 damWeris magida -1 warmoadgens teflonis firfitas,
romelzedac ganTavsebulia spilenZis oTxi sakontaqte -3. maTze erTis mxridan spilenZis

wvrili mavTulebiT mirCilulia gasazomi nimuSis oTxi kontaqti, xolo meoredan

uJangavi foladis Txelkedlian milSi -6 gamavali spilenZis sadenebiT ukavSirdeba

samarTavi pultis yuTs -7. kriostats gaaCnia vakuumuri garsacmi -5 da azotisaTvis Wiqa

-4, rac iZleva gazomvebis Catarebis saSualebas azotidan oTaxis temperaturamde.

miRebuli epitaqsiuri fenebis eleqtrofizikuri parametrebis gazomvis Sedegebi

warmodgenilia cxril 2-Si. rogorc iyo mosalodneli, aralegirebuli InxGa1-xAs myari

xsnarebi xasiaTdebian n- tipis gamtareblobiT, teluri da seleni gvaZleven donorul
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minarevebs, germaniumi _ aqceptoruls. metad sainteresod iqceva siliciumi. rogorc

cxrili 1-danac Cans 940-930 temperaturul intervalSi igi donorul minarevebs iZleva,

xolo ufro dabal temperaturebze gvevlineba rogorc aqceptori.

sur.6 cxeli zondis meTodi

sur. 7 azotis kriostati
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cxrili 2. epitaqsiuri fenebis eleqtrofizikuri parametrebi
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№ minarevi gamtareblobis

tipi

holis

koef.

R sm3/kul.

n,p sm-3 Zvradoba

sm2/v.wm

kuTri

winaRoba,

omi.sm

1. - n 0,89

7, 0 ·1018 4000 2,3·10-4
2 - n 1,18

5,3·1018 5800 2, 0 ·10-4
3 Te n 0,52

1,2·1019 3800 1,3. ·10-4
4 Se n 0,27

2,3·1019 3100 0,9·10-4
5 Ge p 0,25

2,5·1019 380 6,6·10-4
6 Si p 0,12 5,4·1019 300 3,8·10-4

7.  miRebul epitaqsiur fenebze p-n diodebis da holis magnituri velis sensoris

damzadeba

rogorc zemoT aRvniSneT p-n gadasasvlelebis dasamzadeblad dabalomiani p-tipis
galiumis arsenidis safenze Cven gavzardeT n-tipis InxGa1-xAs-is epitaqsiuri fena da

miviReT nInxGa1-xAs-pGaAs diodi, xolo n-tipis GaAs-is safenze gavzardeT pInxGa1-xAs-is
epitaqsiuri fena da miviReT pInxGa1-xAs-nGaAs diodi. Ggarda amisa Cven miviReT p-n
gadasasvlelis kidev erTi varianti pInxGa1-xAs(Si)-nInxGa1-xAs(Si)-nGaAs, romelic miiReba

siliciumiT legirebuli InxGa1-xAs-is gazrdis procesSi. Ddiodis dasamzadeblad

aucilebeli iyo omuri sakontaqte metalis SerCeva n- da p - fenebisaTvis. literaturuli

monacemebis mixedviT [7] p- tipis myar xsnarebze dabalomiani omur kontaqtebs iZleva

oqro, magram radgan am masalis gamoyeneba CvenTvis mouxerxebeli iyo, amitom SevecadeT

misTvis Semcvleli mogvenaxa.

eqsperimentulad dadginda, rom n-tipis InxGa1-xAs - Tan kala, xolo pInxGa1-xAs-Tan
indiumi iZlevian dabalomian omur kontaqtebs. Kkontaqtebis SelRoba xdeboda vakuumSi

5000 temperaturaze 5 wuTis ganmavlobaSi. miRebuli kontaqtebis xarisxi mowmdeboda

maxasiaTebelmzomi ПНХТ-s saSualebiT.

miRebuli diodebis volt-amperuli maxasiaTeblebi moyvanilia sur. 8-ze. rogorc vxedavT

isini bevrad ar gansxvavdebian literaturaSi cnobili diodebisgan. amasTan unda

aRiniSnos, rom gamSvebi mimarTulebiT Zabvis vardna pirveli da meore meTodiT
damzadebul diodebze (4, 5, 6 mrudebi) 5-8 voltia da aRemateba mesame meTodiT

damzadebuli diodebis (1, 2, 3, mrudebi) igive parametrs, romelic 1,5 – 3 voltia.

amasTan am ukanasknelTa garRvevis Zabvebi metia pirveli da meore meTodiT damzadebul

diodebisaze. esESedegi Cven avxseniT pirveli da meore meTodiT damzadebul diodebSi

ufro grZeli gardamavali fenis arsebobiT.

Sotkis barieris dasamzadeblad Cven gamoviyeneT n-tipis GaAs-is safenze gazrdili n-
tipis InxGa1-xAs-is epitaqsiuri fena, legirebuli teluriT. sakontaqte masalad

fenisTvis gamoviyeneT metaluri alumini, xolo safenisaTvis - kala. aluminis kontaqts
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vRebulobdiT InxGa1-xAs –is fenaze aluminis vakuumuri dafrqvevis meTodiT, romelic

sruldeboda danadgarze УРН-2. am procesisas viyenebdiT specialur niRabs. dafrqvevis

Semdeg xdeboda aluminis SelRoba vakuumSi 5500 С temperaturaze 10 wuTis ganmavlobaSi,

xolo kalis kontaqtis datanis wesi analogiuria zemoT aRwerilisa. miRebuli nimuSebis

volt-amperuli maxasiaTeblebi sur. 9-ze. dadginda, rom sistemas udavod gaaCnia denis

gamarTvis Tviseba, magram volt-amperuli maxasiaTeblidan Cans, rom pirdapir da uku

Zabvebs Soris gansxvaveba sasurvelze mcirea da garda amisa garRvevis Zabvac araa sakmaod

didi.

miRebuli Sedegi Cven avxseniT imiT, rom marTalia alumini gvaZlevs gammarTvel kontaqts

n-tipis InxGa1-xAs-is epitaqsiur fenaze, magram misi datanis Cvens mier gamoyenebuli

meTodi araa optimaluri da moiTxovs daxvewas.

sur.8 p-n diodebis volt-amperuli maxasiaTebeli

sur. 9 Sotkis diodebis volt-amperuli maxasiaTebeli
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holis magnituri sensoris dasamzadeblad Cven gamoviyeneT qromiTa da JangbadiT

legirebul naxevradizolirebul GaAs-is safenze gazrdili, teluriT legirebuli

InxGa1-xAs-is fena. igi iyo n-tipis gamtareblobis da hqonda Semdegi Eeleqtro-fizikuri

parametrebi (oTaxis temperaturaze): xvedriTi winaRoba 7,4.10-4 omi.sm, holis
koeficienti 1,16 sm3.kul-1, eleqtronTa koncentracia 5,4.1018 sm-3, Zvradoba 1570 sm2.v-1wm-

1. Ffirfitidan amovWeriT 5mmx5mm zomis kvadratebi di mis kuTxeebSi, zemoT aRwerili

meTodiT, davsviT kalis oTxi dabalomiani wertilovani omuri kontaqti.  roca

kontaqtebi simetriulad arian dasmuli, maSin or mopirdapire kontaqts Soris denis

gatarebisas maT mimarT jvaredinad mdebare kontaqtebs Soris Zabva ar Ffiqsirdeboda.

nimuSze sibrtyis marTobuli magnituri velis modeba, iwvevs ra moZravi muxtebis

sworxazovani traeqtoriis gamrudebas, warmoSobs am ukanasknel kontaqtebs Soris

potencialTa sxvaobis (holis Zabvis) gaCenas, rac fiqsirdeba milivoltmetriT. sur. 12-

ze moyvanilia erTi aseTi nimuSisaTvis holis Zabvis sididis damokidebuleba magnituri

velis daZabulobaze (nimuSSi gamavali denis Zala toili iyo 3,6.10-2 a-is. marTalia
warmodgenil nimuSze holis Zabva arc Tu ise didia, magram ufro sufTa fenis

gamoyenebisas, romlis Sesabamisi eleqtronTa Zvradoba gacilebiT unda aRematebodes aq

ganxilulisas, unda movelodeT sensoris mgrZnobiarobis mkveTrad gazrdas. ase, rom

sawyisi masalebis sisufTavis gazrdiT da teqnologiuri procesis daxvewiT

mosalodnelia ufro maRali Sedegebis miRweva.

8. InxGa1-xAs-is sinTezis sakiTxis Seswavla

rogorc zemoT aRiniSna, InxGa1-xAs-is myari xsnarebis misaRebad mravali meTodi arsebobs,
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romelTaganac optimaluris arCeva ganpirobebulia dasmuli amocanis miznebsa gamoyenebis

masStabebze. uwyveti myari xsnarebis mdgomareobis diagrama [10-12] gviCvenebs, rom

gamyarebis procesSi GaAs-is da InAs-is nadnobidan GaAs ufro swrafad gadadis InGa1As-
is myar fzaSi, vidre InAs, ris gamoc narCeni nadnobi ufro mdidrdeba am ukanaskneli

komponentiT. amitom Coxralskis meTodiT [7] InGa1As-is monokristalebis amowevisas

sxmulis dasawyisSi Warbobs GaAs-is procentuli Semadgenloba, xolo bolosken _ InAs-
isa. es Tviseba gamoiyeneba amoweuli sxmulis gaswvriv uwyvetad cvladi procentuli

Semadgenlobis InxGa1-xAs-is myari xsnarebis misaRebad. cxadia kvlevebis Casatareblad es

Sedegi metad sainteresoa, magram radiaciis mimarT mdgradobis TvalsazrisiT CvenTvis

saWiro iyo sruliad garkveuli  Semadgenlobis InxGa1-xAs-is myari xsnari [7], [13], sadac
x=0,3. aseTi Semadgenlobis erTgvarovani InxGa1-xAs metad mosaxerxebelia agreTve

Txierfazuri epitaqsiis zemoTaRwerili procesisTvis kazmis mosamzadeblad.

am mosazrebaTa gamo Cveni amocanis mizani iyo erTnairi Semadgenlobis In0,3Ga0,7As-is
sinTezis Seswavla. amisaTvis Cvens mier konstruirebuli da awyobili iqna danadgari,

romelic warmodgenilia sur. 10-ze.

igi warmoadgens Rumels (2), romelSic gadis deni tiristorebis (7),

avtotransformatoris РНО-40 (4) da transformatoris ОСУ -20 (6) gavliT. RumelSi

Seyvanilia ori platina-platinarodiumis Termowyvili. erTi Termowyvili –(5), romelic

Rumelis saxuravSi (3) datanebuli xvrelidan Sedis mis siRrmeSi da ganTavsebulia kazmis
uSualo maxloblobaSi da meore - Seyvanili Rumelis centralur nawilSi

dakavSirebulia temperaturis maregulirebel mowyobilobasTan (8), romlis Cvenebis

mixedviTac maregulirebeli awodebs signals tiristorebis mmarTvel eleqtrodebs, rac

iwvevs Zabvis CarTvas an gamorTvas avtotransformatorze. 5-Termowyvilis Cvenebebi

aRiricxeba milivoltmetrze – 9, xolo Rumelis xviebSi gamavali deni izomeba

ampermetris – 1 saSualebiT.

GaAs da InAs binaruli naerTebi miekuTvnebian sfaleritis struqturas, aqedan

gamomdinare maT safuZvelze miRebuli GGGaInAs myari xsnaris kristaluri mesris

parametri damokidebulia GaAs da InAs -is koncetraciebis cvlilebaze da vegardis

kanonis safuZvelze icvleba. misi mniSvneloba meryeobs a=5,64GaAs A0 da a=6,048AInAs A0

Soris. GaAsG da InAs Soris sinTezis da Semdgomi gamowvis Semdeg rentgenogramaze

miRebuli difraqciuli mrudebi TandaTanobiT erTmaneTs uaxlovdeba da garkveul

momentSi xdeba maTi gaerTianeba, rac metyvelebs imaze, rom Camoyalibda erTiani myari

xsnari GaInAs. Cvens mier miRebul difraqtogramaze aseT gaerTianebas adgili ara aqvs.

difraqtogramaze daimzireba Semdegi signalebi: N4- GaAs G(111) ά , N5- GaAs (200)ά N9-
GaAsA(220)ά , N3- InAs(111)ά;   N8- InAs (220)ά ;   N10- InAs (311)ά; aseve Cans calke, In-is
signalebic:N6 da N7.  isini naklebad mkveTrad arian gamoxatuli, magram mxedvelobaSi

unda miviRoT. Tu davakvirdebiT difraqtogramaze miRebuli GaAsG- is da InAs - is

difraqtis kuTxeebis mniSvnelobebs SevniSnavT, rom maTi sidideebi garkveuli

kanonzomierebiT gansxvavdeba sufTa mdgomareobaSi arsebuli GaAsG da InAs difraqtaciis

kuTxeebis mniSvnelobebisgan. es kanonzomiereba imaSi gamoixateba, rom eqsperimentulad

miRebuli GaAsG- is kuTxeebis mniSvnelobebi yovelTvis ufro naklebia sufTa GaAs
kuTxeebis mniSvnelobebze, xolo InAs-is ki - meti. aqedan gamomdinare SeiZleba

davaskvniT,rom GaAs-is da InAs-is sinTezis procesi

sur. 10 sinTezis danadgaris saerTo xedi
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dawyebulia, anu manZilebi signalebs Soris mcirdeba, rac mTlianad pasuxobs vegardis

kanons. gamowvis Semdgomi reJimis SerCevisas adgili unda hqondes difraqciuli

signalebis kidev ufro daaxloebas da Semdgom maT Serwymas GaInAs-is erT signalad.

reJimis SerCevisas SeiZleba moxdes InAs da GaAsG-is kristaluri meserebis Serwyma

da InGaAs -is kristalebis warmoqmna. Seswavlili unda iqnas rogorc neli ise

swrafi gacivebis reJimebi.

sur.12 holis Zabvis damokidebuleba magnituri velis daZabulobaze holis sensorisTvis
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daskvnebi:

1. konstruirebuli da awyobil iqna Txierfazuri epitaqsiis danadgari;

2. damzadebul iqna kvarcis reaqtori da grafitis konteinerebi safenebis
saTavsoebiTa da avzebiT kazmebisTvis;

3. gamoTvlili da aprobirebuli iqna kazmebis komponentTa woniTi Tanafardobebi

sxvadasxva parametrebis fenebis misaRebad;

4. awyobil iqna kriostati da van-der-pau-s meTodiT gazomil iqna fenaTa

eleqtrofizikuri parametrebi;

5. SeirCa sakontaqte metalebi da dadginda fenebze omuri kontaqtebisa da Sotkis

barierebis miRebis teqnologiuri reJimebi;

6. damzadebul iqna p-n gadasasvlelebi Sotkis barierebi da holis magnituri velis

sensorebi;

7. gadaRebul iqna  damzadebuli xelsawyoebis maxasiaTeblebi da gamoiTqva mosazrebebi

maTi parametrebis gaumjobesebis Taobaze;

8. Seswavlil iqna G GaAs -is da InAs -is uSualo SelRobiT In1-xGaxAs -is myari

xsnarebis sinTezis sakiTxi.
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კერძოდ, აუცილებელი გახდა არამეტელის კომპონენტის რადიკალების
კონცენტრაციის გაზრდა და კონცენტრაციის რიგის დასაზუსტებელი ქვესისტემის
მოწყობილობის შექმნა.

გამოკვლეული იქნა მიღებული არამეტალური კომპონენტების რადიკალების
ეფექტურობის ხარისხი რთული ZnMnTe ZnMnTeO და ZnO სისტემების მისაღებად
აუცილებელი გახდა ბაზური კრისტალების წინასწარი მომზადება. ფართოზონიანი
ნახევარგამტარული მასალების თერმოდინამიკურმა ანალიზმა ანახა, რომ ბინალურ
და რთულ სისტემებში ზესტექიომეტრიული გადახრა არამეტალურ მხარეს არ
აკმაყოფილებს ამ სისტემების მიმართ თანამედროვე მოთხოვნილებებს.

წონასწორულ პირობებში ზესტექიომეტრიული ცვლილება არამეტალის მხარეს
შესაძლებელია მხოლოდ ორი გზით არამეტალის წნევის Pb2 ე.ი. კონცენტრაციის
გაზრდა გაზურ ფაზაში, ან ტემპერატურის შემცირება კრიტიკულზე დაბლა.

მეორე გზა - ტემპერატურის შემცირება ნაკლებად ეფექტურია, რადგან რთული
სისტემების მისაღებად ბაზურ კრისტალებში დიფუზიური პროცესები მცირდება.
შესაბამისად აუცილებელი ხდება Ib რადიკალების ნაკადის ზრდა და რაც მთავარია
მათი აქტიურობის ამაღლება გარე ფაქტორებით.

გარე ფაქტორებად შეიძლება გამოყენებული იქნეს მაღალენერგეტიკული
ფოტონები, ელექტრული ველი როგორც დარტყმითი იონიზაციის წყარო,
კატალიზატორები და ა.შ.

ასეთნაირად მიღებული აღგზნებული მდგომარეობის სიცოცხლის
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ხანგრძლივობა მცირეა და მოითხოვს დამატებითი გარე ზემოქმედების
სიმძლავრეების გაზრდას. მეექვსე ჯგუფის არამეტალების ელექტრონული სისტემის
ხასიათიდან გამომდინარე იონიზაციის პოტენციალია ჟანგბადი, გოგირდი,
სელენისათვის შეადგენს 13,61; 10,36; 9,75, შესაბამისად, ყველა ის მეთოდი, რაც
გამოდგება ჟანგბადისთვის გამოსადეგი იქნება სხვა დანარჩენი მეექვსე ჯგუფის
არამეტალებისთვის (და არა მარტო).

აქ გასათვალისწინებელია ის, რომ ჟანგბადის რეაქციის უნარი დიდად არის
ტემპერატურაზე დამოკიდებული, რაც იხსნება მისი მოლეკულის სიმტკიცით და
შესაბამისად, აფერხებს იმ რთული სისტემების მიღებას, რასაც ითხოვს თანამედროვე
ელექტრონული ინდუსტრია.

ნაკლებად აქტიურობის მთავარი მიზეზი არის მისი არადაწყვილებული
ელექტრონები O(↑↓)

ყოველივე ამის გათვალისწინებით მიმდინარეობდა ტექნოლოგიური
დანადგარის მოდერნიზაცია, რომელიც მოგვცემდა მაღალი სიხშირის და ასევე
ზემაღალი სიხშირის ელექტრონილი ველის გამოყენებით არამეტალის რადიკალების
შექმნას.

ამ დროს წარმოიქმნება პლაზმა, რომელიც იძლევა იონებს და ჟანგბადის
სინგლეტურ O(↑↓) მაღალი რეაქციისუნარიან რადიკალებს.

არსებულ ტექნოლოგიურ სისტემაში რადიკალების რიცხვის დასადგენად ჩვენს
მიერ გამოყენებული იქნა კატალიზატორის გახურების მეთოდი. კონტროლი
მიმდინარეობდა იზოთერმულ რეჟიმში. იზომებოდა სხვადასხვა ელექტრული
სიმძლავრე ერთი და იგივე ტემპერატურის შენარჩუნებით (იზოთერმული რეჟიმი0.
ასეთნაირად დგინდებოდა რადიკალების პარციალური წნევა. Po=koR(Io+I2)/A

K0 - ელემენტის გვარობის კოეფიციენტი
R - წინაღობა
Io+I - დენი
შესაბამისი რადიკალების კონცენტრაცია განისაზღვრება
n0=P0/kT
n0=5.1015 სმ3

ასეთივე რადიკალური კონცენტრაციის მიღება ტემპერატურული დისოციაციით
(1000k) შეესაბამება P02=106 ატმოსფეროს.

სისტემის მოდერნიზაციის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენდა ქიმიური
დამუშავების შემდეგ ბაზური ფენების წინასწარი დამუშავება იონური
იმპლანტაციით. მრავალი ელემენტებიდან მაქსიმალური ეფექტურობა მოგვცა Ar+
იონებით იმპლანტირებამ. ასევე რადიკალების სიცოცხლის ხანგრძლივობის
გასაზრდელად აუცილებელი გახდა რეაქტორის მუშა ნაწილში მაგნიტური ველის
გაზრდა 5 000 ერსტედამდე, რაც მოგვცა რადიკალების სიცოცხლის ხანგრძლივობის
გაზრდა 0,2-0,3 წმ-მდე. წინასწარი მონაცემებით მოდერნიზირებული
ტექნოლოგიური სისტემის ეფქტურობა იზრდება 7-10%-ით.

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის და გრანტების გარეშე შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები

№ გეგმით გათვალისწინებული და
შესრულებული სამუშაოს დასახე-ლება,

სამუშაოს
ხელმძღვანელი

სამუშაოს
შემსრულებლები
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მეცნიერების დარგისა და სამეცჯიერო
მიმართულების მითითებით

1 AIV-BVI ფართოზონიანი ნახევარ-
გამტართა მყარი ხსნარების დაძაბული
ნანოფენების მიღება და მათი ფიზიკური
თვისებების გამოკვლევა

ომარ
დავარაშვილი

მ. ენუქაშვილი

ლ. ბიჩკოვა
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2018 წლის ანგარიში წარმოდგენილია გამოკვლევათა ციკლი (სამი სტატიის და
საერთაშორისო კონფერენციებზე მოხსენების თეზისებზე დაყრდნობით) AIV-BVI

ნახევარგამტარული შენაერთების დაძაბული თხელი ფენების მიღების ტექნოლოგიური
პროცესების შემდგომი სრულყოფის, ასევე ფენების ახალი თვისებების შესწავლის
მიმართულებით.

ექსპერიმენტალური კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით გაკეთდა ტყვია-სელენის
ეპიტაქსიური ფენების მიღების პროცესის ამომწურავი ენერგეტიკული ანალიზი.

პირველად იქნა დადგენილი: ფენათა ზრდის ორეტაპიანი ციკლი; ზეკრიტიკულ
სტრუქტურათა წარმოქმნის შესაძლებლობა; არასტექიომეტრიული დეფექტებით
დისლოკაციათა დამუხრუჭების მექანიზმი, რამაც დაფორმირებული ხანგრძლივი დროის
მანძილზე მდგრადი, ნანოფენების მიღების პრობლემების გადაჭრის შესაძლებლობა
მოგვცა.

ნაჩვენების იქნა, რომ ფენების სისქე და მათი ზრდის სუჩქარე (დრო) წარმოადგენს
ძირითად პარამეტრებს, რომელთა რეგულირებას გავყავართ მაქსიმალურ დეფორმაციებზე
ისევე, როგორც ფენათა მაქსიმალურ სისქეთა შემთხვევაში!

შემუშავებული იქნა მოლეკულური ეპიტაქსიის (ცხელი კედლით)
მოდიფიცირებული ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს. გარკვეულ
საზღვრებში, სრულად ვმართოთ ფენათა პარამეტრები (ტემპერატურის და პროცესის
რეგულირება).

70 წმ. სისქის ფენებისათვის დეფორმაცია აღწევს 0,015, ხოლო აურყოფითი წნევა 15
კბარ-ს. ასეთი ფენების ლეგირების შემთხვევაში ცვლადი ვალენტოვანების მქონე
მინარევებით (ქრომი) დენის მატარებელთა კონცეტრაცია მცირდება 4-5 რიგით!

როგორც ექსპერიმენტი და ანალიზი უჩვენებს მყარი ხსნარებისათვის ტყვია-კალა-
სელენი. აღნიშნული ეფექტი კიდევ 5 რიგით ძლიერდება. ეს კი საშუალებას გვაძლევს AIV-
BVI ნახევარგამტართა დაძაბული ნანოფენების ბაზაზე შევქმნათ მაღალი მგრზნობიერების
და სწრაფმომქედი ინფრაწითელი არის ფოტომიმღები და ფოტოგარდამქმნელები, რასაც
დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა გააჩნია.

სტატიები

№ ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური,
ჟურნალის/კრებ.

დასახელება

ჟურ.
№

გამოცემის
ადგილი და

წელი

გვ-ბის.
რაოდ.

1

ა. პაშაევი,
ო. დავარაშვილი,
მ. ენუქაშვილი,
ლ. ბიჩკოვა,
რ. გულიაევი,
მ. ძაგანია,
ვ. ზლომანოვი

“ახალი ნანომასალები: ტყვია-
სელენის დაძაბული
ნანოფენების მიღების
თავისებურებები”
აზერბაიჯანის მეცნ.
ნაციონალური აკადემიის
“მაცნე”

5 ბაქო, 2018 5

ჩაშვებულია დასაბეჭდად
1 ა. პაშაევი, “High deformations in lead 2019
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ო. დავარაშვილი,,
მ. ენუქაშვილი,
ზ. ახვლედიანი,
ლ. ბიჩკოვა,
რ. გულიაევი,
მ. ძაგანია,
ვ. ზლომანოვი

selenide nanolayers and rele-vant,
new properties”
იბეჭდება ჟურნალ
European Chemistry
Bulletin

2

ა. პაშაევი,
ო. დავარაშვილი,,
მ. ენუქაშვილი,
ზ. ახვლედიანი,
ლ. ბიჩკოვა,
რ. გულიაევი,
მ. ძაგანია,
ვ. ზლომანოვი

“Analysis of the con-ditions of
defor-mations formations
formations in lead selenide
nanolayers”
იბეჭდება “Global Journal Seience
and Research”

2019
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სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა
№ მომხსენებელი/მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი



140

1 ა. პაშაევი, ო. დავარაშვილი,
მ. ენუქაშვილი, ზ. ახვლედიანი,
ლ. ბიჩკოვა, რ. გულიაევი,
ვ. ზლომანოვი

Inovative
nanomaterials-peculla-
rities of formation of
strained lead selenide
nanolayers”

საერთაშორისო კონფერენ-
ცია “დეფექტები და ნანო-
ტექნოლოგიები”, პრაღა,
2018 წლის ოქტომბერი

2 ა. პაშაევი, ო. დავარაშვილი,
მ. ენუქაშვილი, ზ. ახვლედიანი,
ლ. ბიჩკოვა, რ. გულიაევი,
ვ. ზლომანოვი

“Abrupt reduction in
the concentration of
current carriers in
Doped IV-IV Semicon-
ductors under Nega-
tive Pressure”

საერთაშორისო კონფერენ-
ცია “ნანოტექნოლოგიებზე”
თბილისი 2018, ნოემბერი

გაგზავნილია მასალები (მოხსენება)
1 ა. პაშაევი, ო. დავარაშვილი,

მ. ენუქაშვილი, ზ. ახვლედიანი,
ლ. ბიჩკოვა, რ. გულიაევი,
მ. ძაგანია, ვ. ზლომანოვი

“Peculiarities of grow-
th and properties of
strained nanolayers of
selenide”

2019 წ.
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საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის და გრანტების გარეშე
შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები

№ გეგმით გათვალისწინებული და
შესრულებული სამუშაოს დასახე-

ლება, მეცნიერების დარგისა და
სამეცჯიერო მიმართულების

მითითებით

სამუშაოს
ხელმძღვანელი

სამუშაოს
შემსრულებლები

1 სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოთა
შედეგების და საინჟინრო-
ტექნიკური ნოვაციების
კომერციალიზაცია სოფლის
მეურნეობაში - ვაზის
მკურნალობის ტრადიციული
მეთოდის (ვენახის შეწამვლა
შაბიამნის ხსნარით) ჩანაცვლება
ოზონირებული წყლით

ვასილ შველიძე

ჯანო ბურჯანაძე

მ. ელიზბარაშვილი

გ. ტოგონიძე

ვ. ჟ. გაბრიჭიძე

გრძელდებოდა სამუშაოები, როგორც ოზონატორების ახალი, სრულყოფილი,
მოდელების შექმნის (კონსტრუირების), ასევე მათი, ადამიანთა საქმიანობის
სხვადასხვა სფეროში გამოყენების მიმართულებით!

ოზონი ბუნებრივი აირია, რომელიც წარმოიქმნება ჩვენ გარემომცველ ჰაერისგან.
ოზონის გენერირებისთვის გამოიყენება სპეციალური მოწყობილობა, რომელსაც
ოზონატორი ეწოდება.

ოზონი უძლიერესი ბუნებრივი დამჟანგველია, რომელიც ბიოლოგიურ
ორგანიზმებთან აქტიურ რეაქციაში შედის. მისი მოქმედების შედეგად სრულად
ნადგურდება ბაქტერიები, ყველა სახეობის ვირუსები, სოკოვანი ფლორა და მათო
სპორები.

ოზონი შეიძლება ეგექტურად გამოყენებულ იქნას ადამიანთა საქმიანობის
მრავალ სფეროში. ყველგან, სადაც აუცილებელია ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს
შექმნა და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოება: სოფლის მეურნეობა; აირის
დეოდორაცია; წყლისა და ჰაერის დეზინფექცია, გაზ-ქიმიური ემისიის და ორგანული
ნარჩენების გაუვნებელყოფა; კვების პროდუქტების გრძელვადიანი შენახვა და სხვა.

მიუხედავად იმისა, რომ ოზონის თვისებები საკმაოდ კარგად არის შესწავლილი
მის ფართომასშტაბიანი გამოყენება, ზემოთ ათნიშნული ამოცანების გადასაჭრელად,
ხელს უშლის ოზონის, საწარმოო დანიშნულებით მიღების სტანდარტული
მოწყობილობის დაბალი ეფექტურობა და მაღალი ღირებულებები.

ეს ორივე პრობლემა დადებითად იქნა გადაჭრილი ინსტიტუტის მეცნიერებათა
და ინჟინერ-ტექნიკოსთა მიერ.

ჩვენი ტექნოლოგია აღჭურვილია ოზონის გენერაციის მთელი კომპლექტით და
მაღალი ხარისხის მაოზონირებელი ელემენტებით.

ჩვენ შემთხვევაში ოზონი მიიღება კორონალური განმუხტვით და
ორიგინალური იმპულსის მეთოდით, სადაც ერთ-ერთ ელექტროდად :ნიუ-ჰაუ”-ა
გამოყენებული.

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში (კანადა, ჩინეთი, იაპონია და სხვა)



146

წარმოებულ, სამრეწველო დანიშნულების, ოზონგენერატორებთან შედარება, ჩვენი
მოწყობილობების ფასი, მინიმუმ ორჯერ ნაკლებია, ენერგო დანახარჯები კი 4-ჯერ
დაბალი.

2018 წელს ჩვენს ინსტიტუტში კონსტრუირებული იქნა (სერიული წარმოების
დონეზე), მულტუფუნქციური დანიშნულების ოზონგენერატორების 10 ახალი
ორიგინალური მოდელი.

ტექნოლოგიური და კონსტრუქციული სიახლეები, რომლებიც რეალიზებულია
ახალ მოდელებში მნიშვნელოვნად აფართოებს მათი გამოყენების არეალს.

ოზონგენერატორების ახალი მოდელების საჯარო დემონსტრაცია
განხორციელდა თსუ-ს დაარსების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ გამოფენაზე (ჲ
კორპუსი, 6-7 ივლისი).

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალზე, რომელსაც მიმდინარე 2018 წელს
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მასპინძლობდა, ჩვენმა ინსტიტუტმა გამოიტანა ოზონატორის სამი უახლესი
ორიგინალური მოდელი, რომელთა ფართომასშტაბიანი გამოყენება მნიშვნელოვან
ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს ქვეყანას (მათი ფოტოები იხილეთ წარმოდგენილ
ანგარიშში).

ოზონგენერატორების ახალი მოდელების შემუშავებისა და კონსტრუირების
გარდა, გრძელდებოდა ექსპერიმენტი მევენახეობაში ვაზის შეწამვლის ტრადიციული
ქიმიური მეთოდის (შაბიამანი, გოგირდის წყალხსნარი) ჩანაცვლება ოზონირებული
წყლით.

ამ ექსპერიმენტის რეალიზებისთვის აუცილებელი იყო:
1. ოზონატორის პორტატული მოდელის შექმნა და მისი განთავსება ვაზის

შესაწამლ, სტანდარტულ, აპარატის კორპუსზე, რაც ვენახების შეწამვლის 2018 წლის
სეზონისთვის (მაისი-ივლისი) უკვე რეალიზებული იყო;

2. აუცილებელი იყო, ასევე წყალში ოზონის კონცენტრაციის იმ დონის
(შუალედის)\ დადგენა, რომელიც, ერთის მხრივ უზრუნველყოფდა ოზონირებული
წყლით შეწამვლის ეფექტურობას და მეორეს მხრივ, არ დააზიანებდა თავად ვაზს.

აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით 2017 წელს (გაზაფხული-ზაფხულის
სეზონი) ჩატარებული იქნა საფუძვლიანი გამოკვლევა, რის შედეგადაც დადგენილი
იქნა ოზონის ოპტიმალური და იმავდროულად მაქსიმალური ეფექტის მომცემი,
კონცენტრაცია არა მხოლოდ ვაზის, არამედ რიგი სხვა სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მცენარეთათვის!

ვენახების ოზონირებული წყლით შეწამვლის მსხვილმასშტაბიანი ექსპერიმენტი
განხორციელდა 2018 წელს.

ექსპერიმენტში მონაწილეობდა 12 ინდივიდუალური ფერმერული მეურნეობა
(თითოეულის ფართი 1-5 ჰექტარი).

ოზონირებული წყლით ვენახების შეწამვლა განხორციელდა, შეწამვლის
ტრადიციული მეთოდის ციკლის დაცვით.

ექსპერიმენტმა დადებითი შედი აჩვენა 12-ივე ფერმერულ ლოკაციაზე!
ეკოლოგიურად სუფთა ყურძნის გარდა ვენახის ოზონირებული წყლით

მოწამვლის ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მეთოდი ეკონომიკურადაც მომგებიანია,
ვინაიდან შეწამვლაზე გაწეული ხარჯები, ტრადიციულ მეთოდთან შედარებით 4-5-
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ჯერ ნაკლებია.
ექსპერიმენტით დადასტურდა ასევე, რომ ქვევრის დეზინფექციისთვის,

გოგირდის ნაცვლად, ოზონირებული ჰაერის გამოყენება გაცილებით უკეთეს შედეგს
იძლევა.

ამდენად, ვაზის შეწამვლის და ქვევრის დეზინფექციის ჩვენს მიერ
შემოთავაზებული მეთოდიკა ეკოლოგიურად სუფთა ღვინის წარმოებას
უზრუნველყოფს და ქართულ ღვინოს უფრო კონკურენტულს გახდის მსოფლიო
ბაზარზე. ოზონი (გარკვეული კონცენტრაციის ოზონირებული ჰაერი) ეფექტურად
შეიძლება გამოყენებულ იქნას, ასევე მეფუტკრეობაში: - გაზაფხულზე ფუტკრის
ოჯახის გაძლიერების სტერილიზაციისთვის; - ფუტკრის დაავადებათა
სამკურნალოდ; - ფუტკრების ასკოსფეროზის მკურნალობისა და
პროფილაქტიკისთვის; საფუტკრე ინვენტარის, მათ შორის სათაფლე ჩარჩოების
დეზინფექციისა და დეზინსექციისთვის.

ოზონის უშუალო მოქმედების შედეგად იღუპებიან არა მხოლოდ ბაქტერიები
და სოკოვანი წარმონაქმნები, არამედ ასევე ვირუსები, ტკიპები, ჩრჩილი და ჭუპრი.

გამოკვლევებმა ასევე აჩვენა, რომ მცირე კონცენტრაციის შემთხვევაში ოზონი
დადებითად მოქმედებს ფუტკრის ოჯახის განვითარებისა და პროდუქციულობის
ფაქტორებზე: 1. ეს ამცირებს ავადმყოფობის გამომწვევი მიკროორგანიზმების
კონცენტრაციას; 2. ამცირებს სკების შიდა მოცულობის ტენიანობას; 3. უმნიშვნელოდ
ზრდის ტემპერატურას; 4. აუმჯობესებს სკების შიდა მოცულობაში ჰაერის
შემადგენლობას; 5. ზრდის თაფლის პროდუქტიულობას და ხარისხს, რაც ესოდენ
მნიშვნელოვანია საბაზრო ეკონომიკის კუთხით!ს

ჩვენმა კონსტრუქტორებმა შექმნეს მეფუტკრეობისთვის სპეციალური
პორტატული ოზონგენერატორი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას, ასევე
საველე პირობებში, ვინაიდან ის მუშაობს ასევე მზის ენერგიის ხარჯზე!

სურათი
№1.

ვენახის

შესაწამლი (ოზონირებული წყლით) ოზონატორი ინდივიდუალური მეწარმისათვის (მუშაობს 12 v)
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სურათი №2. მზის ენერგიაზე მომუშავე ოზონატორი (საველე ვარიანტი) მეფუტკრეობისათვის

სურათი №3. ფილტრიანი - ბიოლოგირი აირწინაღი ოზონატორით
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სურათი №4.
სამედიცინო

მრავალფუნქციური სტერილიზატორი
(ულტრაიისფერი გამოსხივების და

ოზონირებული ჰაერის ერთობლივი გამოყენება)

სურათი №5. მრავალფუნქციური
სადეზინფექციო მოწყობილობა

სპეციალური ოზონატორით
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სურათი №6.

უნივერსალური (ლაბორატორიული) ოზონატორი
მრავალფუნქციური დანიშნულებით

კონფერენციაში მონაწილეობა
გაცხოველებით მიმდინარეობს “ოზონტექნოლოგიები და მისი გამოყენების

პერსპექტივები საქართველოს მევენახეობა-მეთვინეობაში” რესპუბლიკური
კონფერენციის ჩატარებასთან დაკავშირებული სამუშაოები!

ამ კონფერენციის ჩატარების ინიციატორები ჩვენი ინსტიტუტის კოლექტივი
არის.

ამ ეტაპზე კონფერენციის აქტიური მხარდამჭერები არიან: საქართველოს
ბუნების დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ივანე ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია, საქ. სოფლის მეურნეობის აკადემია, საქ. ტექნიკური აკადემიის ღვინის
ეროვნული სააგენტო. კონფერენციის ჩატარება 2018 წლის 27-28.12.

მოსაწვევი სტუმრები: მევენახე და მეღვინე ფერმერები და ფერმერულ
გაერთიანებათა ხელმძღვანელები. მთავრობიდან წარმომადგენელი. პარლამენტის
სოფლის მეურნებისა და მრეწველობის კომიტეტები. ქვეყანაში მოქმედი საფინანსო
ფონდები. საპატრიარქოს მეღვინეობის კვლევის ცენტრი. ტურიზმის ეროვნული
სააგენტო. აგრარული უნივერსიტეტები და მეღვინეობის სასწავლებლები.

დღის წესრიგი:
1. ოზონოგაზი და ოზონირებული წყალი - ისტორია, გამოყენება მსოფლიოს სახალხო
მეურნეობაში და გამოყენების პერსპექტივები. მომხს. პროფ. ლერი მესხი. 25-30 წთ.
2. ოზონოგაზი და და ოზონირებული წყლის გამოყენების მაგალითები და
პერსპექტივები საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობაში. მომხს. უფროსი
მეცნიერთანამშრომელი ჟორა გაბრიჭიძე, 55-60 წთ.
კამათი: 4-5 კაცი პრაქტიკაში ვინც გამოიყენა და მსურველები, 5-10 წთ.
კონფერენციის მუშაობის შეჯამება:



151

მიღებული გადაწყვეტილება:

განაცხადების მომზადება გამოგონებაზე
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ სააგენტოში

წარსადგენად
1. აირწინაღი
ჩვენს მიერ კონსტრუირებული (ბიოლოგიური) აირწინაღი. სამხედრო და

სამოქალაქო დანიშნულების სტანდარტული, აირწინაღისაგან განსხვავებით
დამატებით აღჭურვილია მცირე გაბარიტის ოზონატორის ბლოკით.

ოზონის მაღალი ბაქტეროციდული დადეზიმფექციურ თვისებათა გამო
“ბიოლოგიური” აირწინაღაი მნიშვნელოვნად აძლიერებს და აფართოვებს მის დამცავ
ფუნქციას (სუნთქვის ორგანოების, სახის და თვალების დაცვა მტვრის, რადიაციის,
მომწამვლელი აირები და ბაქტერიალური აირზოლები).

2. ოზონატორი
გამოგონება მიეკუთვნება მოწყობილობას, რომელიც გამიზნულია ოზონის

მისაღებად ჰაერიდან ან ჟანგბადიდან.
სტანდარტული ტიპის ოზონატორისაგან, ჩვენი მოწყობილობა მთელი რიგი

კონსტრუქციულ და ტექნოლოგიურ სიახლეებს შეიცავს (ერთ-ერთ ელექტროდად
გამოყენებულია იონიზირებული პლაზმა) და არ მოითხოვს მკაცრ შეზღუდვებს
დიელექტრიკის ხარისხზე, ელექტროდების ერთგვაროვნებაზე, ელექტროშორის
სივრცეზე (სტანდარტულის შემთხვევაში 0,5-1 მმ. და სხვა).

ახალი კონსტრუქციის ოზონატორი არ მოითხოვს ასევე მაღალ ძაბვას და როგორ
შედეგი გაციების სისტემას. - შედეგად მაღალი წარმადობა და საიმედობა,
თვითღირებულების მკვეთრი შემცირება!

3. დანადგარი სტერილიზაციისათვის
გამოგონება მიეკუთვნება სტერილიზაციის მოწყობილობას მრავალფუნქციური

გამოყენებისათვის - ქირურგიული ინსტრუმენტების სტერილიზაცია და სხვა.
არსებული. სტანდარტული, მოწყობილობათა უმთავრესი ნაკლია

სტერილიზაციის შედარებით დაბალი ხარისხი, რაც უმთავრესად იმით არის
განპირობებული, რომ “საგნების” დამუშავება ოზონით არ წარმოებს ვაკუუმის
პირობებში.

სტანდარტული სტერილიზატორი ხასიათდება ასევე ეკოლოგიური
უსაფრთხოების დაბალი დონით, რომელიც განპირობებულია იმით, რომ არ არის
გამორიცხული ოზონის მოხვედრა გარემო სივრცეში.

ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ სტერილიზატორში, რომელიც რიგ კონსტრუქციულ
სიახლეებს და მიგნებებს შეიცავს, გათვალისწინებულია არსებული (სტანდარტული)
სტერილიზატორის ხარვეზებიმ რის გამოც მისი სტერილიზაციის ხარისხი
მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი.
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2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება -
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტე

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება - ქიმიის დეპარტამენტი -
ბიოორგანული ქიმიის

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
 კათედრის გამგე – ქიმ.მეცნ.დოქტორი, პროფ. რამაზ გახოკიძე

1. ნელი სიდამონიძე - ასოცირებული პროფესორი, ქიმიის მეცნ. დოქტორი
2. რუსუდან ვარდიაშვილი - სასწ./სამეც. ლაბ. გამგე, ქიმიის მეცნ. კანდიდატი
3. მაია ნუცუბიძე - სასწ./სამეც. ლაბ. უფრ. ლაბ., ქიმიის მეცნ. კანდიდატი
4. ამირან ფიცხელანი - მოწვეული ლაბორანტი, ბიოლ. მეცნ. დოქტორი
5. ქეთევან ონაშვილი – დოქტორანტი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის

დასახელება მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების
და დამთავრების

წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

„ნიტროზო (-NO) ჯგუფის შემცველი
მონოსაქარიდების წარმოებულების
სინთეზი - ბიოლოგიურად აქტიური
პრეპარატების ძიების ახალი გზა“

ასოც.პროფ. ნელი
სიდამონიძე

პროფ. რ.გახოკიძე

რ. ვარდიაშვილი,
მ. ნუცუბიძე
ქ. ონაშვილი (დოქტორანტი)
თამუნა გელოვანი (მაგისტრ.)
ნათია კილაძე (მაგისტრ.)
მარიამ მჭედლიშვილი
(მაგისტრი)
მარი ქიტესაშვილი (მაგისტრ)

უკანასკნელ წლებში, ახალი, ბიოლოგიურად და ფარმაკოლოგიურად აქტიური
ნაერთების სინთეზის მიზნით, მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია სხვადასხვა ტიპის
ორგანული ნაერთის ნახშირწყლით მოდიფიკაციას. ორგანული ნაერთების
მოდიფიკაციისათვის გლიკოზიდების გამოყენებამ შესაძლოა შეცვალოს ერთის მხრივ მათი
ბიოლოგიური და ფიზიოლოგიური აქტივობა, ხოლო მეორეს მხრივ - შეამციროს მათი
ტოქსიკურობა.

ნიტროზოჯგუფის შემცველი ნახშირწყლების წარმოებულებზე ლიტერატურაში მწირი
ინფორმაცია არსებობს. ამიტომ ჩვენი მიზანი იყო ამ მიმართულებით კვლევების ჩატარება
და NO ჯგუფის შემცველი ნახშირწყლების სინთეზის მეთოდის დამუშავება.

N-გ N-გლიკოზილამინებმა და მისმა წარმოებულებმა მეცნიერების დიდი ყურადღება
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დაიმსახურა და სამედიცინო პრაქტიკაში მათი გამოყენება აქტუალური გახდა. N-გლიკო–
ზიდებს იყენებენ მედიცინაში ცენტარალური ნერვული სისტემის სტიმულატორად,
მედიატორებად, ასევე სოფლის მეურნეობაში მას მოიხმარენ მავნებლების წინააღმდეგ
საბრძოლველად, სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია ასეთი ტიპის ნაერთების სინთეზი,
სინთეზის მეთოდების დამუშავება და შესწავლა.

ჩვენი სამუშაოს მიზანი იყო ისეთი N-გლიკოზიდების სინთეზი რომლებიც ციკლში
შეიცავენ ბენზოლის ბირთვს. როგორც ცნობილია ბენზოლის ბირთვის შემცველი ნაერთები
საინტერესოა ფიზიოლოგიური აქტიურობის მხრივ: პ-ამინობენზოის მჟავა წარმოადგენს
ტუბერკულიოზის სამკურნალო ძვირფას პრეპარატს, პ-ამინოსალიცილის მჟავა გამოიყენება
როგორც ვიტამინი, აღსანიშნავია ასევე პ-ამინობენზოის მჟავას წარმოებულები:
ანესთეზინი, ნოვოკაინი, სტრეპტოციდი და სხვა. სწორად ამიტომ ბიოორგანული
ქიმიის კათედრაზე აქტიურად მიმდინარეობს N-გლიგლიკოზიდების და მისი
წარმოებულების სინთეზი.

ამჟამად კათედრაზე მიმდინარე კვლევით პროცესებში ჩართულია 4 მაგისტრანტი და
ერთი დოქტორანტი.

მაგისტრანტების სადიპლომო ნაშრომები
1. თამუნა გელოვანი - „ D-მანოზისა და L-არაბინოზის წარმოებულების

კონდენსაციის რეაქციები ანესთეზინთან“
ხელმძღვანელები: ასოც.პროფ. ნ.სიდამონიძე

ქიმ.მეცნ.კანდ. რ.ვარდიაშვილი

2. ნათია კილაძე - „ნიტროზო ჯგუფის შემცველი L-რამნოზისა– და D-
ქსილოპირანოზილამინების წარმოებულების სინთეზი“

ხელმძღვანელები: პროფ. რ.გახოკიძე
ქიმ.მეცნ.კანდ. რ.ვარდიაშვილი

3. მარიამ მჭედლიშვილი - „ D-გლუკოზის და D-მანოზის კონდენსაციის
რეაქციები 4 -ნიტროანილინთან“

ხელმძღვანელები: ასოც.პროფ. ნ.სიდამონიძე
ქიმ.მეცნ.კანდ. მაია ნუცუბიძე

4. მარი ქიტესაშვილი - „L-რამნოზის და D-ქსილოზის კონდენსაციის რეაქციები
ნიტროანილინთან“

ხელმძღვანელები: ასოც.პროფ. ნ.სიდამონიძე
ქიმ.მეცნ.კანდ. მაია ნუცუბიძე

დოქტორანტი

1. ქეთევან ონაშვილი - “არილ-N-გლიკოზიდების და მათი წარმოებულების
სინთეზი“

ხელმძღვანელები: პროფ. რ. გახოკიძე
ასოც.პროფ. ნ. სიდამონიძე
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ქიმ.მეცნ,კანდ. რ. ვარდიაშვილი

ჩვენს მიერ სინთეზირებული ნივთიერებების სავარაუდო ბიოლოგიური აქტივობის
შესწავლა მოხდა PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances)-ის პროგრამის
დახმარებით. PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances)–ორგანული
ნივთიერებებისთვის ბიოლოგიური აქტიურობის სპექტრის პროგნოზი.

ჩვენს მიერ შესწავლილია შუალედური – N-β-(პ–ამინობენზოისმჟავას
ეთილესთერილ)–2,3,4,6–ტეტრა–O–აცეტილ–D-გლუკოპირანოზილამინის და საბოლოო – N-
β-N-ნიტროზო (პ– ამინობენზოისმჟავას ეთილესთერილ)–2,3,4,6–ტეტრა–O–აცეტილ–D-
გლუკოპირანოზილ–ამინის პროდუქტების ბიოლოგიური აქტივობა. აღნიშნულმა
ნივთიერებებმა გამოავლინეს, როგორც საერთო ასევე განსხვავებული ბიოლოგიური
აქტიურობა.

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

“აზიური ფაროსანას
წინააღმდეგ საბრძოლველად
ეკოლოგიურად სუფთა
საშუალებათა გამოყენების
სტრატეგია”

პროფ.რ.გახოკიძე

პროექტის ხელმძღვანელი

გოდერძიშვილი გიორგი –
სტუდენტი

აზიურმა ფაროსანამ უდიდესი ზარალი მიაყენა სოფლის მეურნეობას, განადგურდა თხილის
პლანტაციები, სიმინდის და სხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოსავალი.
გადარჩენილ ნაყოფთა (მაგ. თხილის)ნაწილი, ქიმიური პრეპარატების გამოყენების გამო,

კვებისთვის უვარგისია, რასაც ადასტურებს ევროპაში ექსპორტირებულ თხილზე ჩატა-რებული
სანიტარულ-ჰიგიენური ექსპერტიზა. მავნებელმა მწერმა და, მით უმეტეს, მის საწინააღმდეგოდ
გამოყენებულმა პესტიციდებმა გამოიწვია მთელი რიგი, მაგალითად, მიკოტოქსიკური,
დაავადებების წარმოშობა, რაც ერთმანეთთან მიზეზ-შედეგობრივ კავშირში იმყოფება. მწერების
შემოსევამ ეპიდემიური ხასიათი მიიღო და დიდი სისწრაფით ვრცედება ქვეყანაში. მავნებელი
მწერების პოპულაციების მრავალჯერად გაზრდას ხელს უწყობს კლიმატის ცვლილებები
(მაგალითად, გლობალური დათბობა), ტყის ხანძრები და სხვა ფაქტორები.

თსუ-ის ბიოორგანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის მეცნიერთა ჯგუფის მიერ
შემუშავებულია ახალი სტრატეგია აზიური ფაროსანას (და მცენარეთა სხვა მავნებლების)
წინააღმდეგ საბრძოლველად, რომელიც ეფუძნება მათ მიერ ჩატარებულ ფუნდამენტურ
გამოკვლევებს ბიოორგანული ქიმიის, ბიოფიზიკის და გენეტიკის სფეროში.

1. დაავადებების, მავნებლების და სხვა არახელსაყრელი ფაქტორების ზემოქმედების მიმართ
მცენარეთა არასპეციფიკური რეზისტენტობის გაზრდა და ადჰეზიის შემცირება
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ბიოენერგოაქტივატორების საშუალებით;
2. მავნებელი მწერის ქიტინური ჯავშნის დაშლის ოპტიმალური პირობების შემუშავება, რაც

მნიშვნელოვნად გააიოლებს დეზინფექციას;
3. იმ ფერმენტთა აქტიურობის შემცირება, რომლებიც აქვეითებს პესტიციდების

დეზაქტივაციას მწერის ორგანიზმში;
4. ახალი თაობის რეპელენტების შექმნა და გამოყენება;
5. ბუნებრივ პოპულაციათა შესამცირებლად მწერის გენერაციულ ორგანოებსა და სასქესო

უჯრედებში ცვლილებების გამოწვევა ქიმიური და ფიზიკური აგენტების –
ქემოსტერილიზატორების (ახალი ტიპის ანტიმეტაბოლიტები, მწერის ჰორმონთა
ანალოგები და სხვ.), მიკროტალღური გამოსხივების და ჰიდროოზონაციის მეთოდების
გამოყენებით.

6. ადამიანის და გარემოს მიმართ უვნებელი პრეპარატების შექმნა და მათი საშუალებით
აზიური ფაროსანას სელექციური ლიკვიდაცია.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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მითითებით,პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა
1 2 3 4

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო
კოდი, დამფინანსებელი ორგანი–
ზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა
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1. რამაზ გახოკიძე
ნელი სიდამონიძე

„ბიოორგანული ქიმიის
მოკლე კურსი”

ISBN 978-9941-13-514-9
( წიგნი და ელ.ვერსია)

თსუ-ს გამომც.
თბილისი

გვ.  380.

2.
რამაზ გახოკიძე
ნელი სიდამონიძე
რუსუდან
ვარდიაშვილი

„ლაბორატორიული
პრაქტიკუმი
ბიოორგანულ
ქიმიაში“.

ISBN 978-9941-13-536-1
( წიგნი და ელ.ვერსია)

თსუ-ს გამომც.
თბილისი გვ.  243.

1. ნახშირწყლების ქიმია, სახელმძღვანელო. ნახშირწყლების qimiis Seswavlisas

studentebi ecnobian im qimiur procesebs, romlebic mimdinareobs

cxovelTa da mcenareTa organizmSi. amisaTvis aucilebelia

naxSirwylebis, lipidebis, vitaminebis, hormonebis, fermentebis,

antibiotikebis da a.S. siRrmiseuli codna. saxelmZRvaneloSi

dawvrilebiTaa ganxiluli biologiurad aqtiuri naerTebis _

naxSirwylebis warmoebulebis sinTezi, Tvisebebi da maTi agebulebis

dadgenis kvlevis fiziko-qimiuri meTodebi; monosaqaridebis fosfatebis

monawileoba bioqimiur procesebSi; mcenareebis duRilisa da sunTqvis

qimizmi (krebsis cikli); mcenareTa sarezervo polisaqaridebi

(saxamebeli, fruqtanebi); zoopolisaqaridebi (glikogeni, qitini);

SemaerTebeli qsovilis mukopolisaqaridebi (heteropo- lisaqaridebi) _

heparini; Sidaujreduli sarezervo polisaqaridebi; ujredgareSe

polisaqaridebi; baqteriis ujredis kedlis polisaqaridebi;

naxSirwylebis Semcveli Sereuli biopolimerebi (glikoproteinebi,

glikolipoproteinebi); mocemulia naxSirwylebis Semcveli samkurnalo

preparatebi _ vitaminebi, hormonebi, antibiotikebi da a.S.

saxelmZRvanelo gankuTvnilia qimiis, biologiis da medicinis fa-

kultetis bakalavrebis, magistrantebisa da doqtorantebisTvis, aseve am

dargSi momuSave mecnier-TanamSromelTaTvis.
2. laboratoriuli praqtikumis saxelmZRvanelo agebulia bioorganuli
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qimiis da samedicino qimiis sauniversiteto kursis programis Sesabamisad.

eqsperimentuli nawilis TiToeul Tavs win erTvis sakiTxis mokle

Teoriuli mimoxilva da detalurad aris aRwerili amocanebis msvleloba.

wigni gankuTvnilia saxelmZRvanelod iv. javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universitetis zust da sabunebismetyvelo

mecnierebaTa fakultetis qimiis mimarTulebisa da medicinis fakultetis

studentebisaTvis. is gamoadgebaT agraruli da pedagogiuri universitetebis

sabunebismetyvelo fakultetebis studentebsac, agreTve doqtorantebsa da

axalgazrda mecnier-muSakebs.

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები
კრებულის სახელწოდება,
საერთაშორისო სტანდა–
რტული კოდი – ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათა-ური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-ური,

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 გვერდწითელი მ.ი.,
სიდამონიძე ნ.ნ.,
ჭაჭუა ე.ი., ქოიავა
ნ.ა.

“AB4 tipis

molekulebi da

janb-matrica.

GEN. N2 (v.86)
გვ.79-84

ISSN  1512-0287

თბილისი 5
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2. ტაბატაძე ლ.ვ.,
ფაჩულია ზ.ვ.,
სიდამონიძე ნ.ნ.,
ჩიქოვანი ა.ფ.

„შაქრების იზოპ-
როპილიდენური
ნაწარმების სინთე-
ზის ქვანტურ–
ქიმიური მოდელი-
რება“.

GEN.   2018,  N2,
გვ.95–100.

ISSN  1512-0287
თბილისი 5

3.

3.

ტაბატაძე ლ.ვ.,
ფაჩულია ზ.ვ.,
სიდამონიძე ნ.ნ.,
ჩიქოვანი ა.ფ.

შაქრების იზოპრო-
პილიდენური ნა-
წარმების სინთეზის
ქვანტურ–ქიმიური
მოდელრება“.

GEN.    2018,  N2,
გვ.95–101.

ISSN  1512-0287

თბილისი 6

4. Н.Н.Сидамонидзе,
Р.О.Вардиашвили,
Чачуа  Е.И.,
Нуцубидзе М.О.
Гахокидзе Р.А..

“СИНТЕЗ
СЕРАСОДЕРЖАЩИХ
1,2-транс-
МАННОЗИДОВ”

იბეჭდება

საქართველოს
ქიმიური
ჟურნალში

ISSN  1512-0686

თბილისი

7

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები / წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსათა
ური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახე
ლწოდება,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

5.3. კრებულები
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№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელწოდე–
ბა, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1.

(თავი წიგნში)

N.N Sidamonidze, R.O.
Vardiashvili,
L.B.Tabatadze,
K.Z.Onashvili.  .

Synthesis of new types
N-glycosides

“International Trends
Science and

Technology”.    RS
Global.  Word Science.
vol.4, Julye  30, 2018,

on the topic.  P. 19-25.

ISSN: 2413-1021

Warsaw,  Poland 5

ჩვენი სამუშაოს მიზანს წარმოადგენდა ნიტროზო (N=O) ჯგუფის შემცველი N-
გლიკოზიდების სინთეზი. საწყის ნივთიერებებად გამოყენებულ იქნა D-გლუკოზისა და D-
გალაქტოზის პ-ამინობენზოის მჟავასთან კონდენსაციის პროდუქტები - N-p-კარბოქსიფენილ-
β,D-გლუკოპირანოზილამინი და N-p-კარბოქსიფენილ-β,D-გალაქტოპირანოზილამინი.
კონდენსაციის რეაქციები ჩატარებულ იქნა დიციკლოჰექსილკარბოდიიმიდის, ტეტრაჰიდრო-
ფურანისა და ტრიეთილამინის თანაობისას. მიღებული N-აცილშარდოვანების ურთიერთქმე-
დებით ნატრიუმის ნიტრიტთან სინთეზირებულ იქნა ნიტროზო (N=O) ჯგუფის შემცველი N-
გლიკოზიდები. სინთეზირებულ ნაერთთა აღნაგობა დადგენილ იქნა კვლევის ფიზიკო-ქიმიური
მეთოდებით.

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1

2.

N.N Sidamonidze,

R.O. Vardiashvili,
Onashvili K.Z.,
M.I.Gverdtsiteli,
L.V.Tabatadze.

N.N Sidamonidze,
R.O. Vardiashvili,
Onashvili K.Z.,
L.V.Tabatadze.

“MATHEMATICAL -
CHEMICAL and

Quantum-chemical
study of sugars

containing nitrozo
(N=O) groups” .

“SYNTHESIS and
bactericidal properties
sulfur-containing 1,2-
trans-glycosides”.

Black sea. Scientific
journal of academic
research. N4,  v.42,
p.12-20 . 2018,

DOI  10.23747
ISSN:  2346-7541

Black sea. Scientific
journal of academic
research. 2018,
v.41,  issue  03,  p.35-
40

DOI  10.23747

EESTI, TALLIN,
2018

EESTI, TALLIN,
2018

8
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ISSN:  2346-7541

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დროდაადგილი
1

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1. N.N.  Sidamonidze, R.O.

Vardiashvili, M.Z. M.O.
Nutsubidze

“SYNTHESIS  OF NITROSO GROUP
CONTAINING N-GLYCOSIDES”
International mini-simpozium    (IMS)
2018. P.45-46

May 4-5
Tbilisi, Georgia

2. R.Gakhokidze “Molibdenum Isotope  signitature of
Rosebau Willowherbplants – a
Promising  Indicator of Antropogenic
Pollution”

International mini-simpozium    (IMS)
2018.  P.12-14

May 4-5
Tbilisi, Georgia

3.
Onashvili K.Z. (დოქტორანტი)
Sidamonidze N.N. , VardiaSvili

R.O. (ხელმძღვანელები).
International Conference of Students
and Young Scientists “Chemistry today
and IN future”.

November 16-17, 2018,
Tbilisi,  Georgia  ,

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

ჩვენს მიერ შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდში გაგზავნილ იქნა 2018 წლის
ფუნდამენტური კვლევებისათვის საგრანტო პროექტი – “ ახალი ტიპის
ნიტროზო (-N–N=O) ჯგუფის შემცველი N-გლიკოზიდების სინთეზი,
ბიოლოგიური აქტიურობა და ქვანტურ-ქიმიური მოდელირება“ ( FR-
18-5541), მაგრამ უარი გვითხრეს, რადგან როგორც აღმოჩნდა, ერთ–ერთი
პერსონალი სხვა გრანტშიც იღებდა მონაწილეობას. ძალიან საინტერესო პროექტი
იყო.



11

ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
მაკრომოლეკულებისა და პოლიმერული მასალების სამეცნიერო კვლევითი
ინსტიტუტი, მაკრომოლეკულების ქიმიის  კათედრა

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით

ხელმძღვანელი პროფ. ომარ მუკბანიანი
ჯ. ანელი, ე. მარქარაშვილი, თ. თათრიშვილი, ესართია, დ. ოტიაშვილი, მ.

რაზმაზაშვილი, თ. გოქაძე

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)



12

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

ფტორშემცველი
სილიციუმორგანული პოლიმერ-

ელექტროლიტები ენერგიის
შესანახი მოწყობილობებისათვის

01.07.2017- 01.07 2019

ომარ მუკბანიანი-ხელმძღვანელი
ჯიმშერ ანელი-ძირითადი
შემსრულებელი თამარ
თათრიშვილი-ძირითადი
შემსრულებელი ელიზა
მარქარაშვილი- ძირითადი
შემსრულებელი მარიამ
რაზმაზაშვილი-ძირითადი
შემსრულებელი

დღეისათვის ენერგიის შენახვისა და გარდაქმნის ახალი ეფექტური მეთოდების განვითარება
წარმოადგენს ერთ-ერთ ძირითად მნიშვნელოვან პრობლემას. ამიტომ, დაბალი ღირებულების,
ადვილად მისაღები, ხანგრძლივი მოხმარების, მაღალი სიმკვრივის ენერგიის შესანახი ელემენ-
ტების და სხვა ტიპის მოწყობილობების განვითარება მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს.

მყარი პოლიმერ-ელექტროლიტები წარმოადგენენ მასალებს, რომლებიც გამოიყენება როგორც
იონგამტარები აღნიშნულ ხელსაწყოებში. ლითიუმ-იონი-პოლიმერი სისტემის ელემენტებში ისინი
წარმოადგენენ გამყოფებს, რომლებშიც ხდება ლითიუმის იონის გადატანა ანოდიდან კათოდი-
საკენ განმუხტვისას და პირიქით. ისინი წარმოადგენენ საინტერესო მყარ მასალებს იმ კუთხით,
რომ იონებს აქვთ უნარი გაიარონ მათ შორის როგორც სითხეებში.

ლითიუმის ელემენტებში მყარი პოლიმერულ–მემბრანული ელექტროლიტების კვლევის
მიზნით ჩვენ ვახდენდით ოლიგომერების სინთეზს სინთეზის ტრადიციული მეთოდების
გამოყენებით. გარდა ამისა ჩატარებული იქნა: 1) საწყისი ორგანო ციკლოტეტრასილოქსანური
მონომერების სინთეზი ერთიდაიგივე ან განსხვავებული ჯგუფებით სილიციუმის ატომთან 2.4.6.8-
ტეტრაჰიდრო-2.4.6.8-ტეტრამეთილციკლოტეტრასილოქსანის ჰიდროსილილირების რეაქციებით
ელექტროდონორული ჯგუფების შემცველ ნაერთებთან; 2) მიღებული ციკლური ნაერთების
პოლიმერიზაციის და თანაპოლიმერიზაციის რეაქციები.

ჩვენი სამუშაოს მიზანს წარმოადგენდა D4
R,R’ ტიპის მეთილციკლოტეტრასილოქსანების

სინთეზი პროპილ-2.2.3.3-ტეტრაფთორპროპილაკრილატური ჯგუფებით და ეთილტრიეთოქსის-
ილილური ჯგუფებით სილიციუმის ატომთან. ორგანოციკლოტეტრასილოქსანების მიღების
მიზნით ჩვენს მიერ ჩატარებული იქნა 2.4.6.8-ტეტრაჰიდრო-2.4.6.8-ტეტრამეთილციკლოტეტრა-
სილოქსანის (D4

H) ჰიდროსილილირების რეაქცია 2.2.3.3-ტეტრაფთორპროპილ აკრილატთან და
ვინილტრიეთოქსი სილანთან მორეაგირე კომპონენტების სხვადასხვა 1:4.2 და 1:3:1 თანაფარ-
დობით პლატინის ჯგუფის კატალიზატორების (პლატინაქლორწყალბად მჟავას, კარსტედის და
Pt/C (10%)) თანაობისს. ჰიდროსილილირების რეაქციები ჩატარებულ იქნა როგორც გამხსნელი
გარეშე ასევე მშრალი ტოლუოლის ხსნარში.
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დადგენილია, რომ ჰიდროსილილირების რეაქციები 2.2.3.3-ტეტრაფთორპროპილ აკრილა-
ტთან და ვინილტრიეთოქსისილანთან გამხსნელის გარეშე მიმდინარეობს იმდენად აქტიურად და
ეგზოთერმულად, რომ აქაფებას აქვს ადგილი. ლიტერატურიდან [10] ცნობილია, რომ 2.4.6.8-

ტეტრაჰიდრო-2.4.6.8-ტეტრამეთილციკლოტეტრასილოქსანის ჰიდროსილილირების რეაქცია ალ-
ილბუტირატთან და ვინილტრიეთოქსისილანთან ჰიდროსილილირების რეაქცია მიმდინარეობს
იმდენად ეგზოთერმულად, რომ ადგილი აქვს ნაწილობრივ ჰიდროსილილირების რეაქციას
ჰიდროქსილწარმოებულების წაროქმნით.

გვერდითი რეაქციების შემცირების და თავიდან აცილების მიზნით და სრული მიერთების
D4

R,R’ ტიპის პროდუქტის მიღებისათვის ჩვენს მიერ შესწავლილ იქნა D4
H ჰიდროსილილირების

რეაქციები 2.2.3.3-ტეტრაფთორპროპილ აკრილატთან და ვინილტრიეთოქსისილანთან გამხსნე-
ლის, მშრალი ტოლუოლის არეშე 30, 40 და 500C ტემპერატურულ ინტერვალში. 2.2.3.3-
ტეტრაფთორპროპილ აკრილატთან ჰიდრიდული მიერთების დროს ვახდენდით აქტიური Si-H

ბმის კონცენტრაციის შემცირებას დროში. დადგენილია, რომ გამოყენებული კატალიზატორის
აქტივობა იცვლება შემდეგი რიგით: კარსტედის H2PtCl6 > Pt/C.

დადგენილია D4
H-ის 2.2.3.3-ტეტრაფთორპროპილ აკრილატთან ჰიდროსილილირების რეაქციის

ოპტიმალური პირობა, რომელიც შეადგენს 500 C. ეფექტურ კატალიზატორს წარმოადგენს
კარსტედის კატალიზატორი.ჩატარებულია D4R და D4R,R’ ნივთიერებების პოლიმერიზაციის
რეაქციები, ნუკლეოფილური კატალიზატორის უწყლო კალიუმის ტუტის თანაობისას 70-800C

ტემპერატურაზე. I ნივთიერების პოლიმერიზაცია ჩავატარეთ 70-80% ტოლუოლის ხსნარში 0.1
მას% უწყლო კალიუმის ტუტის თანაობისას. რეაქციის მიმდინარეობისას ვაკვირდებოდით
მიღებული პოლიმერის სიბლანტის ცვლილებას.ჩვენს მიერ პირველად იქნა მოწოდებული მყარი
პოლიმერ ელექტროლიტური მემბრანების მიღების მიღების ხერხი [6, 12] D4

R,R’-ის ტიპის ციკლური
მონომერიდან (II) ზოლ-გელური რეაქციების გამოყენებით. II მონომერის ტეტრაჰიდროფურანის
(ტგფ) ხსნარს დავამატეთ სხვადასხვა რაოდენობის (5, 10, 15 და 20 მას%) ტრიფთორ-
მეთილსულფონატი ტრიფლატის ტჰფ ხსნარი და1-2 წვეთი ქლორწყალბადმჟავას ეთანოლხსნარი,
გაკერვის რეაქციების წარმართვისათვის.შესწავლილია მიღებული მყარი პოლიმერ ელექტრო-
ლიტური მემბრანების დიფერენციალურ სკანირებადი გამოკვლევები გაცხელების და გაცივების
რეჟიმში,მყარი პოლიმერ ელექტროლიტური მემბრანების იონგამტარებლობის გამოკვლევები
განხორციელდა იმპენდანს სპეცტროსკოპიული მეთოდით. ელექტროლიტების იონგამტარებლობა
განხორციელდა 25 – 900 C ტემპერატურულ ინტერვალში.

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა
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ISBN
1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 A. K. Haghi, Devrim
Balköse, Omari V.
Mukbaniani, Andrew G.
Mercader.

Applied Chemistry and
Chemical Engineering,

Volume 1 (Mathematical and
Analytical Techniques),

ISBN: 9781771885157

Apple Academic Press, pp.392
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2

Editors: A. K. Haghi, Devrim
Balköse, Omari V. Mukba-
niani, Andrew G. Mercader.

Applied Chemistry and
Chemical Engineering,
Volume 2, Principles,
Methodology, and Evaluation
Methods
Hard ISBN: 9781771885584
E-Book ISBN: 9781315207360

Apple Academic Press,
Inc.,  pp, 392, 2018. pp, 392

3

Editors: A. K. Haghi, Devrim

Balköse, Omari V.

Mukbaniani, Andrew G.

Mercader.

Applied Chemistry and
Chemical Engineering,
Volume 3. Interdisciplinary
Approaches to Theory and
Modeling with Applications.
Hard ISBN: 9781771885669
E-Book ISBN: 9781315207346

Apple Academic Press,

Inc., pp, 406, 2018. pp, 406

4 Editors: A. K. Haghi, Devrim

Balköse, Omari V. Muk-

baniani, Andrew G.

Mercader.

. Applied Chemistry and
Chemical Engineering,
Volume 4. Experimental
Techniques and Methodical
Developments.
Hard ISBN: 9781771885874
E-Book ISBN: 9781315207636

Apple Academic Press,

Inc., pp, 418, 2018.
pp, 418

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები
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№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის
სათაური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება
და

ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა
გვერდების
რაოდენობა

1 O.Mukbaniani
W. Brostow,
Haley E. Hagg
Lobland, J. An-
eli, T. Tatrish-
vili, E.
Markarashvili
D. Dzidziguri
G. Buzaladze.

Composites
Containing Bamboo
with Different
Binders.

Pure and
Applied Che-
mistry 2018;
90(6): 1001–

1009,

http://sci-
hub.tw/https://doi.org/10.1515/pac-
2017-0804

9

2 O. Mukbaniani,
W. Brostow, J.
Aneli, T. Tatri-
shvili, E. Mark-
arashvili, M.
Chigvinadze, I.
Esartia.,

Synthesis and Ionic
Conductivity of
Siloxane Based
Polymer Electrolytes
with Pendant Propyl
Acetoacetate Groups

J Pure and
Applied Che-
mistry 2018;
90(6): 989–

999,

http://sci-hub.tw/10.1515/pac-2017-0805 10

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 O. Mukbaniani,  J. Aneli, E.

Markarashvili, T. Tatrishvili, D.

M. Razmazashvili.

Composite materials on the

basis of sawdust. The Sixth

Annual conference In Exxact and

Natural Sciences.

Iv. Javakhishvili Tbilisi State

University, February 12-15, 2018

2 O. Mukbaniani, W. Brostow, J.
Aneli, E. Markarashvili, T.
Tatrishvili

Brush-type fluorine containing
polymer electrolyte
membranes.

Abstract of Comunications of
26 th Word Annual Forum on
Advanced Materials. Georgia,
Tbilisi, p.32, 2018.
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3 D. Dzidziguri, M. Goliadze, N.
Bedineishvili, M. Berulava, E.
Markarashvili, O. Mukbaniani.

New wooden composites
influence of the morpho-
functional activity of the
different tissues of growing and
adult white mice

Abstract of Comunications of
26 th Word Annual Forum on
Advanced Materials. Georgia,
Tbilisi, p.74, 2018.

4 O. Mukbaniani, W. Brostow, J.
Aneli, E. Markarashvili, T.
Tatrishvili, G. Buzaladze, M.
Razmazashvili..

Sawdust based composite. Abstract of Communications of
26 th Word Annual Forum on
Advanced Materials. Georgia,
Tbilisi, p. 90, 2018.

5

K. Chubinidze, B. Partsvania,
A. Khuskivadze, P. Burnadze,
G. Petriashvili, D. Dzidziguri,
O. Mukbaniani.

Calmodulin functionalized with
the fluorescent dye and gold
nanoparticle for the targeting of
calmodulin mediated processes
in eukaryotic cells.

Abstract of Comunications of
26 th Word Annual Forum on
Advanced Materials. Georgia,
Tbilisi, p. 102, 2018.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1

2

3

Mukbaniani O.V., Aneli J.,

Markarashvili E., Tatrishvili T.

O. Mukbaniani, J. Aneli, E.

Markarashvili, T. Tatrishvili, M.

Razmazashvili, G. Buzaladze.

O. Mukbaniani, J. Aneli,  T.

Tatrishvili, E. Markarashvili,

A. Tlashadze

„Comb-type polymers with electro

donor host groups and solid poly-

mer electrolyte membranes“

„Composite materials on the basis

of renewable raw materials“

“Fluorine containing siloxane
based polymer electrolyte
membranes”.

Abstracts of Communications of
International scientific conference,
Materials (Functional monomers and
polymer material swith specific
properties: problems, perspectives and
practical views), Sumgayt, Azerbaijann
2017, p. 16

Abstracts of communications, IX Inte-
rnational Scientific-Technical Conference
“Advance in Petroleum and Gas Industry
and Petrochemistry” (APGIP-9), Lviv
Polytechnic National University, Lviv,
Ukraine, May 14-18, 2018, p. 169-172.
http://apgip.org.ua/wp-
content/uploads/2018/05/apgip-9-
abstracts.pdf

IX International Scientific-Technical

Conference “Advance in Petroleum and

Gas Industry and Petrochemistry”
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(APGIP-9), Lviv Polytechnic National

University, Lviv, Ukraine, May 14-18,

2018, p. 338-341

http://apgip.org.ua/wp-

content/uploads/2018/05/apgip-9-

abstracts.pdf
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ორგანული ქიმიის
კათედრა და ორგანული ქიმიის კათედრასთან არსებული ორგანული ქიმიის
ინსტიტუტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
ხელმძღვანელი: აკადემიკოსი შოთა სამსონია

ორგანული ქიმიის სამეცნიერო -კვლევითი ინსტიტუტი

№ სახელი გვარი თანამდებობა სამეცნიერო წოდება
1 შოთა

სამსონია
ინსტიტუტის
დირექტორი

აკადემიკოსი, პროფ, ქიმ. მეცნ. დოქტ.,
თსუ

2 იოსებ
ჩიკვაიძე

დირექტორის
მოადგილე

ქიმ. მეცნ. დოქტ., ასოც.პროფესორი, თსუ

I. ჰეტეროციკლურ ნაერთთა ქიმიისა და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიის
განყოფილება

# სახელი გვარი თანამდებობა სამეცნიერო წოდება
1 იოსებ ჩიკვაიძე განყოფ.გამგე ქიმ. მეცნ. დოქტ., ასოც.პროფესორი,

თსუ
2 ელენე კაცაძე უფროსი მეცნიერ-

მკვლევარი
ქიმ. აკად. დოქტ., (ასისტენტ

პროფესორი, თსუ)
3 დალი

ყაჯრიშვილი
უფროსი მეცნიერ-
მკვლევარი

ქიმ. აკად. დოქტ., (ფაკულტეტის
ინსტიტუტის თანამ., თსუ)

4 ნანა ჩიკვაიძე უფროსი მეცნიერ-
მკვლევარი

ქიმ.აკად. დოქტ., (მოწვეული
პედაგოგი. თსუ)

5 ნაირა
ნარიმანიძე

უფროსი მეცნიერ-
მკვლევარი

ქიმ. აკად. დოქტ., (უფროსი
სპეციალისტი, თსუ)
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2) კონდენსირებული ბისინდოლებისა და სპირონაერთების განყოფილება

1 მარინა ტრაპაიძე განყოფ. გამგე ქიმ. მეცნ. დოქტ., (ასოც. პროფესორი,
თსუ)

2 ნუნუ
ოვსიანიკოვა

უფროსი მეცნიერ-
მკვლევარი

ქიმ. აკად. დოქტ., (თსუ
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი)

3 ნანა ესაკია უფროსი მეცნიერ-
მკვლევარი

ქიმ. აკად. დოქტ., (ფაკულტეტის
ინსტიტუტის თანამშრომელი, თსუ)

4 სოფიკო
კვინიკაძე

ტექნიკური
მუშაკი

ბაკალავრიატის სტუდენტი, თსუ

3) ალიციკლურ ნაერთთა ქიმიის განყოფილება

1 დავით
ზურაბიშვილი

განყოფილების.
გამგე

ქიმ. აკად. დოქტ., (ფაკულტეტის
ინსტიტუტის თანამშრომელი, თსუ)

2 მედეა ლომიძე უფროსი მეცნიერ-
მკვლევარი

ქიმ. აკად. დოქტ., (ფაკულტეტის
ინსტიტუტის თანამშრომელი, თსუ)

3 ივანე
გოგოლაშვილი

მეცნიერ-მკვლევარი ქიმ. მაგისტრი, (ფაკულტეტის
ინსტიტუტის თანამშრომელი, თსუ)

4 თინათინ ბუკია მეცნიერ-მკვლევარი ქიმ. აკად. დოქტ., (სან დიეგოს უნივ.

6 ნინო
ნიკოლეიშვილი

უფროსი მეცნიერ-
მკვლევარი

ქიმ.აკად .დოქტ. (ლაბორატორიის
გამგე, თსუ)

7 თამარ
ციცქიშვილი

უფროსი მეცნიერ-
მკვლევარი

ქიმ. აკად. დოქტ., (მთავარი
სპეციალისტი, თსუ)

8 ლია კვირიკაძე უფროსი მეცნიერ-
მკვლევარი

ქიმ.მეცნ.კანდ., (მოწვეული
პედაგოგი, თსუ)

9 ლია ბობოხიძე მეცნიერ-
მკვლევარი

მაგისტრანტი, თსუ

10 ეკა გოგალაძე მეცნიერ-
მკვლევარი

მაგისტრანტი, თსუ

11 თეკლა თევზაძე მეცნიერ-
მკვლევარი

მაგისტრანტი, თსუ

12 მაკა
პოპიაშვილი

ტექნ.მუშაკი ბაკალავრიატის სტუდენტი, თსუ

13 შოთა ჩიხლაძე ტექნიკური მუშაკი ბაკალვრიატის სტუდენტი, თსუ
14 სოფიო

ზედგინიძე
ტექნიკური მუშაკი ბაკალავრიატის სტუდენტი, თსუ

15 ლანა ჭანკვეტაძე ტექნიკური მუშაკი ბაკავლარიატის სტუდენტი, თსუ
16 ნინო ზვიადაძე ტექნიკური მუშაკი ბაკალავრიატის სტუდენტი, თსუ
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ინსტრუქტორი, სან დიეგოს უნივ.)
6 თამარ ტაბატაძე მეცნიერ-მკვლევარი მაგისტრანტი, თსუ
7 მარინა სოსელია მეცნიერ-მკვლევარი დოქტორანტი, თსუ
8 ალექსანდრე

ვანიშვილი
ტექნიკური მუშაკი ბაკალავრიატის სტუდენტი, თსუ

9 ხატია
ზაქროშვილი

ტექნიკური მუშაკი ბაკალავრიატის სტუდენტი, თსუ

4) ინტელექტუალური საკუთრების განყოფილება

1 ნინო სამსონია განყოფილებ
ის გამგე

ქიმ. აკად. დოქტ., თსუ (ფაკულტეტის
ინსტიტუტის თანამშრომელი,

„საქპატენტის“ მთავარი სპეციალისტი,)
2 ნინო იაშვილი მეცნიერ-

მკვლევარი
ქიმ. აკად. დოქტ.,  (მოწვეული პედაგოგი,

თსუ)

5) ინსტრუმენტული კვლევისა და ელემენტური ანალიზის განყოფილება

1 მედეა გუდავაძე განყოფილების
გამგე

ქიმ. მაგისტრი, თსუ

2 ნინო
თავართქილაძე

ტექნიკური მუშაკი ქიმ. მაგისტრი, თსუ

ორგანული ქიმიის პროფესორ - მასწავლებლები:
პროფესორი: შოთა სამსონია
ასოცირებული პროფესორები: ი.ჩიკვაიძე, მ.ტრაპაიძე
ასისტენტ-პროფესორი: ე. კაცაძე

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების
და დამთავრების

წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის მითითებით)
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1

იზომერული
პიროლოინდოლო-
ქინოქსალინების სინთეზის
ალტერნატიული გზების ანა-
ლიზი.

01.01.2018-
31.12.2018

ხელმძღვანელი: შ.სამსონია,
ძირითადი შემსრულებელი:იოსებ
ჩიკვაიძე, შემსრულებელი:დალი
ყაჯრიშვილი,ნანა ჩიკვაიძე, ნაირა
ნარიმანიძე,ლია კვირიკაძე
დოქტორანტები: ლია ბობოხიძე,
ეკა გოგალაძე , თეკლა თევზაძე
მაგისტრანტები: ნინო ზვიადაძე,
სოფიო ზედგინიძე
ბაკალავრიატი: არმაზ ცუცქირიძე,
მარიამ ტურიაშვილი, ანა ჩაბრავა,
ლაშა ლაგვილავა

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი
თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ჩატარებულია იზომერული პიროლოინდოლოქინოქსალინების სინთეზის ალტერნატი-
ული გზების ანალიზი. სხვადასხვა ვარიანტებიდან შერჩეულია ორი: საწყის ეტაპზე
ინდოლოქინოქსალინის ტეტრაციკლური სისტემის აგება და მასზე პიროლის ბირთვის
მიშენება ე.ფიშერის რეაქციის კლასიკური სქემის მიხედვით (სქემები 1 და 2) და მეორე,
საწყის ეტაპზე პიროლოიზატინის ბირთვის სინთეზი და მასზე ქინოქსალინის ბირთვის
მიშენება (სქემა 3).

სინთეზის პირველი გზა მოიცავს 6H-ინდოლო[2,3-b]ქინოქსალინის (1) სინთეზს
იზატინის კონდენსაციით ო-ფენილენდიამინთან; მის N(6)-ალკილილირებას და N(6)-
ეთილ-6H-ინდოლო[2,3-b]ქინოქსალინის (2) ნიტრირებას. N(6)-ეთილ-9–ნიტრო–6H-ინდო-
ლო[2,3-b]ქინოქსალინის (3) აღდგენა მოვახდინეთ SnCl2-ით ეთილნოლისა და მარილმჟა-
ვას არეში. შემდეგ ჩავატარეთ N(6)-ეთილ-9–ამინო–6H-ინდოლო[2,3-b]ქინოქსალის (4) დი-
აზოტირება და აზოშეუღლება მეთილაცეტოძმრის ესტერთან ჯაპ-კლინგემანის რეაქციის
მიხედვით. პიროყურძნის მჟავას ეთილესტერის N(6)-ეთილ-6H-ინდოლო[2,3-b]ქინო-
ქსალინ-9–ილ-ჰიდრაზონი (6) რამდენიმე ნივთიერების ნარევს წარმოადგენს. ამ
ჰიდრაზონის ციკლიზაციით პოლიფოსფორმჟავას ეთილესტერებში (100-110℃) მიღე-
ბული ნარევის ქრომატოგრამაზე შეინიშნება ორი ძირითადი მოყვითალო მნათი (ულტრა-
იისფერ უბანში დასხივება) ლაქა. ამჟამად მიმდინარეობს ამ რთული ნარევიდან სუფთა
ნივთიერებების გამოყოფა. ნარევის ინფრაწითელ სპექტრზე შეინიშნება სავარაუდოდ ან-
გულარული იზომერის - N(6)-ეთილ-2-ეთოქსიკარბონილ-3H,6H-პიროლო[3’,2’:4,5]ინდო-
ლო[2,3-b]ქინოქსალინის (8) ესტერული კარბონილის ჯგუფისათვის დამახასიათებელი
შთანთქმის ზოლი 1725 და ინდოლური NH-ბმების შთანთქმის ზოლები 3220-3465 სმ-1

უბანში.
სქემა 1
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(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

(7)

(8)

პიროყურძნის მჟავას ეთილესტერის N(6)-ეთილ-6H-ინდოლო[2,3-b]ქინოქსალინ-9–ილ-
ჰიდრაზონის (6) სინთეზის გამარტივების მიზნით გამოცდილია პირველი გზის მეორე ვა-
რიანტი (სქემა 2). საწყის ეტაპზე მიღებული 9-ბრომ-6H-ინდოლო[2,3-b]ქინოქსალინის (9)
ბრომის ატომის ჰიდრაზინული ჯგუფით ჩანაცვლების ყველა მცდელობა უშედეგოდ
დასრულდა.

სქემა 2
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სინთეზის მეორე სქემა გულისხმობს პიროლოიზატინის ციკლოკონდენსაციას ო-ფენი-
ლენდიამინთან (სქემა 3). ეს გზა წარმატებული აღმოჩნდა 1–აცეტილ–1H,5H–2,3–დიჰიდ-
როპიროლო[2’,3’:5,6]ინდოლო[2,3–b]ქინოქსალინის სინთეზისათვის:

სქემა 3
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საწყის იზატინურ კომპონენტად შევარჩიეთ 2-ეთოქსიკარბონილ-3-მეთილ-7-ნიტროინ-
დოლი (17). ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ერთიანი არომატული პენტაციკლური სისტემ-
ის (21) (სქემა 3) მიღება. ამ ნაერთის სინთეზი განვახორციელეთ ო-ნიტროანილინის (13)
დიაზოტირებითა და მიღებული ო-ნიტროფენილდიაზონიუმის მარილის (14) აზოშეუღ-
ლებით ეთილაცეტოძმარმჟავას ეთილესტერთან. მივიღეთ აზოესტერი (15), რომლის ჰიდ-
როლიზით მივიღეთ შესაბამისი ო-ნიტროფენილჰიდრაზონი (16). ამ ნაერთის ინდოლი-
ზაცია მოვახდინეთ პოლიფოსფორმჟავაში 120℃-ზე 30 წუთის განმავლობაში. 3-მეთილ-2-
ეთოქსიკარბონილ-7-ნიტროინდოლის (17) აღდგენით ეთანოლში ჰიდრაზინჰიდრატით
რენეს ნიკელზე მიღებულ იქნა 7-ამინო-3-მეთილ-2-ეთოქსიკარბონილინდოლი (18). ამ
ნაერთიდან ზანდმეიერის მეთოდით სინთეზირებულია 2-ეთოქსიკარბონილ-3-მეთილ-
6,7-დიჰიდრო-1H,8H-პიროლო[3,2-g]ინდოლ-6,7-დიონი (20), რომლის კონდენსაციით ო-
ფენილენდიამინთან მიღებულია 3-მეთილ-2-ეთოქსიკარბონილ-1H,12H-პიროლო-
[3’,2’:6,7]ინდოლო[2,3-b]ქინოქსალინი (21).
1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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2
მრავალბირთვიანი
კონდენსირებული

აზოტშემცველი ახალი
ჰეტეროციკლური სისტემების
წარმოებულების სინთეზი და

კვლევა

„ფიშერის ფუძის ახალი ბის–
ანალოგის -დიმეთილენ-
დიპიროლონაფტოდიაზეპინი
ს - ბაზაზე ახალი სპიროციკ-
ლური და ნიტროზო ნაერთე-
ბის სინთეზი“.

ქიმიური მეცნიერებანი,
ორგანული ქიმია

მიმდინარე პროექტი

შოთა სამსონია - ხელმძღვანელი,
მარინა ტრაპაიძე - ძირითადი

შემსრულებელი,
სოფიკო კვინიკაძე - მაგისტრანტი

,

დიაზეპინის ბირთვის შემცველი ნაერთები წარმოადგენენ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს,
რომლებიც მოქმედებენ ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე და იწვევენ მის ე.წ.“დამუხრუჭებას“.
ბენზოდიაზეპინის ბირთვი შედის მრავალ პრეპარატში, რომლებიც ხასიათდებიან საძილე,
შფოთის საწინააღმდეგო, დამამშვიდებელი, კრუნჩხვის საწინააღმდეგო მოქმედებით,
რელაქსაციური ეფექტით. ამიტომაც დიპიროლონაფტოდიაზეპინის მეთილენური ფუძე
მრავალმხრივი რეაქციისუნარიანობის გამო უაღრესად საინტერესო და პერსპექტიულია
სამომავლოდ ფართო სპექტრის ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების სინთეზის სფეროში.

მეორეს მხრივ, დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს 2-მეთილენდოლინებიდან
სინთეზირებულ ფოტო და თერმოქრომულ მასალებს, რომლებმაც გამოყენება ჰპოვეს
ფოტოგრაფიაში შუქფილტრების, ასლგადამღები მასალების დასამზადებლად, ინფორმაციის
ჩაწერისა და შენახვისათვის. მათგან მიღებულია ბიოლოგიურად აქტიური ნაწარმებიც.

აქედან გამომდინარე ბიოლოგიურად აქტიური და შუქმგრძნობიარე ნაერთების ძიების
მიზნით კვლევის ობიექტად შერჩეულ იქნა ფიშერის ფუძის ახალი ბის–ანალოგის სინთეზი
დიპიროლონაფტო[1,4]დიაზეპინის საფუძველზე. ეს უკანასკნელი სინთეზირებულ იქნა
ბენზო[e]პიროლო[3,2-g]ინდოლენინის კონდენსაციით 1,3–დიბრომპროპანთან მაღალი
გამოსავლიანობით. საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული იქნა მისი, როგორც საბაზისო
ნაერთის დაგროვების სამუშაოები.

ჩატარებულია მიღებული დიმეთილენდიპიროლონაფთოდიაზეპინის ნიტროზირების
რეაქცია ნატრიუმის ნიტრიტით მარილმჟავას არეში. გამოყოფილია ორსაფეხურიანი რეაქციის
ორი პროდუქტი. მიმდინარეობს მათი სტრუქტურების შეაწავლა.

განხორციელებულია კონდენსაციის რეაქციები სხვადასხვა ჩანაცვლებულ სალიცილის
ალდეჰიდებთან, გამოყოფილია ახალი ბისსპიროპირანები. დადგენილია მათი სტრუქტურები.
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1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1

„[4-(იმიდაზოლ-1-

ილ)თიაზოლ-2-ილ)]

ნაფთილამინების სინთეზი და

კვლევა“

სამაგისტრო ნაშრომი

01.01.2018-31.31.2018

ხელმძღვანელები:

მარინა ტრაპაიძე

ქმდ, ასოც. პროფესორი;

ნინო ნიკოლეიშვილი ქდ;

ელენე კაცაძე,ქდ.ასისტ.პროფ

ეკა გოგოლიძე, მაგისტრანტი

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ამინოფენილნაფთალინების საფეხურებრივი გარდაქმნით სინთეზირებულია
იმიდაზოლის ბირთვის შემცველი ახალი ჰეტეროციკლური სისტემა -4-(იმიდაზოლ-1-
ილ)თიაზოლ-2-ილ]ნაფთილამინი . შუალედური პროდუქტების სახით
სინთეზირებული და დახასიათებულია თიაზო-ნაფთილამინის ოქსო- და ჰალოგენის
შემცველი სისტემები.დამუშვებულია 1-ნაფთილენთიოშარდოვანას და 4-ბრომ-1-ნაფთი-
ლენთიოშარდოვანას მიღების პრეპარატული მეთოდი. დადგენილიარეაქციის
მიმდინარეობისოპტიმალური პირობები.ჩატარებულია 1-ნაფთილენთიოშარდოვანასა და
4-ბრომ-1-ნაფთილენთიოშარდოვანას კონდენსაცია ეთილბომაცეტატთან შესაბამისი (2-
ნაფთილამინო)თიაზოლ-4-ონი და (4-ბრომნაფთილამინო)თიაზოლ-4-ონის წარმოქმნით.
დადგენილია ციკლიზაციის რეაქციის ოპტიმალური პირობები. ჩატარებულია (2-
ნაფთილამინო)თიაზოლ-4-ონისა და (4-ბრომნაფთილამინო)თიაზოლ-4-ონის
ქლორირების რეაქციები ფოსფორის ოქსიქლორიდით. დადგენილია, რომ ქლორირების
რეაქციის გამოსავლიანობა საუკეთესოა საწყისი ოქსონაერთების, ფოსფორის
ოქსიქლორიდისა და პირიდინის ექვიმოლური თანაფარდობით აღების შემთხვევაში.
მიღებული პროდუქტის,[4-(იმიდაზოლ-1-ილ)თიაზოლ-2-ილ)] ნაფთილამინის, სპექ-
ტრული ანალიზის საფუძველზე დადგენილია მიღებული ნაერთის აღნაგობა.
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სქემა 1.ნაფთილენთიოშარდოვანას სინთეზი.
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5,6 R = H, Br

NH4SCN
Cl

O

N=C=S
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1 2
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S O
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NaOH

3,4
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სქემა 2. ნაფთილამინოთიაზოლ-4-ონის სინთეზი.
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სქემა 3. [4-(იმიდაზოლ-1-ილ)თიაზოლ-2-ილ)] ნაფთილამინის სინთეზი

HN S

N

Cl

N

H
N

HN S

N

N

N

DMFA / 800C

9
11



29

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალ-
წლიანი) პროექტის და-
სახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიე-
რო მიმართულების
მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო
კოდი

პროექტის
დაწყების

და
დამთავრე
ბის წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის
როლის მითითებით)

1 „პოტენციური ინტერკა-
ლატორები და ფლუ-
ორესცენტული ბიომარ-
კერები ინდოლშემ-
ცველი ჰეტეროციკ-
ლების საფუძველზე“
გრანტი # FR17_431

19.12.2017
-

18.12.2020

ძირითადი პერსონალი: იოსებ ჩიკვაიძე
პროექტის ხელმძღვანელი, ელენე კაცაძე
კოორდინატორი,
დალი ყაჯრიშვილი  უფროსი მეცნიერ-
თანამშრომელი,
ნინო სამსონია - მეცნიერ-თანამშრომელი, ეკა
გოგალაძე - ახალგაზრდა მეცნიერი, ლია
ბობოხიძე - ახალგაზრდა მეცნიერი, თეკლა
თევზაძე - ახალგაზრდა მეცნიერი
დამხმარე პერსონალი: ჩიკვაიძე ნანა –
ლაბორანტი
ესაკია ნანა – ლაბორანტი,

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი
თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

შესრულებულია პირველი და მეორე ეტაპის გეგმით გათვალისწინებული შემდეგი
სამუშაოები:
მოძიებულია ახალი ლიტერატურული მონაცემები ინდოლის, 2-არილინდოლების,
ბისინდოლების, პიროლო- და პირიდაზინოინდოლების შესახებ. გამოცხადებული
ტენდერების საფუძველზე შეძენილია გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოების
შესრულებისათვის საჭირო რეაქტივები და გამხსნელები. სინთეზირებულია 2-
ეთოქსიკარბონილინდოლისა და 2-ფენილინდოლის 5-ჩანაცვლებული ნაწარმები. ეს
ნაერთები გასუფთავებულია პრეპარატული ქრომატოგრაფიის მეთოდით სილიკაგელ-
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ზე. პ-ჩანაცვლებული ფენილჰიდრაზინები მიღებულია შესაბამისი ანილინების დია-
ზოტირებისა და შემდგომო კალას დიქლორიდით აღდგენით მარილმჟავას ხსნარში. 2-
ეთოქსიკარბონილინდოლისა და 2-ფენილინდოლის 5-ჩანაცვლებული ნაწარმების
სინთეზი განხორციელდა ერთ საფეხურად - შესაბამისი ჰიდრაზონების (სქემა 1, ნაერ-
თები 2ა) გამოყოფის გარეშე, რომლებიც რეაქციის პირობებში წარმოქმნისთანავე განი-
ცდიან ინდოლიზაციას. 2-ეთოქსიკარბონილინდოლის ნაწარმები მიღებულია პოლი-
ფოსფორმჟავას ეთილის ესტერებში, ხოლო 2-ფენილინდოლის ნაწარმები -
პოლიფოსფორმჟავაში გაცხელებით ოპტიმალურ ტემპერატურამდე (დამოკიდებულია
ჩამნაცვლებელი ჯგუფების ელექტრონულ ბუნებაზე). ინდოლიზაციის ყველა
პროდუქტი (სქემა 1, ნაერთები 2, X=H, Ar=H, NO2, Br) გასუფთავებულია ქრომა-
ტოგრაფიულ სვეტში - ადსორბენტი სილიკაგელი, ელუენტი: ქლოროფორმი, ბენზო-
ლი, აცეტონი და დიეთილეთერი (საუკეთესო შედეგები მიიღება ბენზოლის და ქლო-
როფორმის შემთხვევაში).

სქემა 4

R=H,Cl,Br,Me; R'=COOEt, Ar;
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პიროლოინდოლისა და არაკონდენსირებული სიმეტრიული ბისინდოლების ეთოქსი-
კარბონილნაწარმების სინთეზისათვის (სქემა 4, ნაერთები 4 და 6 X=H) საწყისი
დიჰიდრაზინების მივიღეთ შესაბამისი დიამინების (მ-ფენილენდიამინის, 4,4’-
დიამინოდიფენილმეთანის და 4,4’-დიამინოდიფენილოქსიდის) დიზოტირებისა და
მიღებული ბის-დიაზონაერთების აღდგენით კალას დიქლორიდით
კონცენტრირებული მარილმჟავაში. შემდგომ საფეხურზე ამ არილენდიჰიდრაზინების
ურთიერთქმედებით პიროყურძნის მჟავას ეთილესტერთან მაღალი გამოსავლიანო-
ბით მიღებულია არილენდიჰიდრაზონები (4ა და 6ა). ამ უკანასკნელების ინდოლიზა-
ციისათვის საუკეთესოა პოლიფოსფორმჟავას ეთილის ესტერები. გამოსავლიანობები
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საკმაოდ მაღალია ~ 60-65%. 2,7-დიეთოქსიკარბონილ-1H,6H-პიროლო[2,3-e]ინდოლის
(სქემა 1, ნაერთი 6 X=H) გასუფთავებისათვის საკმარისი აღმოჩნდა მინარევების
ექსტრაქცია იზოპროპანოლით (სამჯერადი). ამ გზით მიღწეული სისუფთავის
ხარისხი მისაღებია ამ ნაერთის შემდგომი გარდაქმნებისათვის. 2,2’-დიეთოქსიკა-
რბონილ-ბის (ინდოლ-5-ილ)მეთანის და 2,2’-დიეთოქსიკარბონილ-ბის(ინდოლ-5-
ილ)ოქსიდის (სქემა 1, ნაერთები 4, X=H, შესაბამისად y=CH2; და O) გასუფთავება
მოხერხდა ქრომატოგრაფიულ სვეტში სილიკაგელზე (ელუენტი ქლოროფორმი) და
შემდგომი გადაკრისტალება ეთანოლიდან.
ჩატარებულია 2,7-დიეთოქსიკარბონილ-1H,6H-პიროლო[2,3-e]ინდოლის (სქემა 4, ნა-
ერთი 6 X=H), 2,2’-დიეთოქსიკარბონილ-ბის(ინდოლ-5-ილ)მეთანისა და 2,2’-დი-
ეთოქსიკარბონილ-ბის(ინდოლ-5-ილ)ოქსიდის (სქემა 4, ნაერთები 4, X=H, შესაბამისად
y=CH2; და O) ამინომეთილირება მანიხის მიხედვით. მიღებულია გრამინის
შესაბამისი ბისანალოგები: 2,7-დიეთოქსიკარბონილ-3,8-დიმეთილამინომეთილ-
1H,6H-პიროლო[2,3-e]ინდოლი (სქემა 4, ნაერთი 6 X=CH2NMe2), 2,2’-დიეთოქსი-
კარბონილ-3,3’-დიმეთილამინომეთილ-ბის(ინდოლ-5-ილ)მეთანი და 2,2’-დიეთოქსი-
კარბონილ-3,3’-დიმეთილამინომეთილ-ბის(ინდოლ-5-ილ)ოქსიდი (სქემა 4, ნაერთები
4, X=CH2NMe2, შესაბამისად y=CH2 და O). ამ ნაერთების ალკილირებით ეთანოლში
მეთილიოდიდით მიღებულია ბისციანომეთილნაწარმები (სქემა 4, ნაერთები 4, X=
CH2CN შესაბამისად y=CH2 და O; აგრეთვე, ნაერთი 6 X=CH2CN). ეს ნაერთები
დაგროვებულია შემდგომი გარდაქმნებისათვის. ჩატარებულია 2-ეთოქსიკარბონილ-
ინდოლის ზოგიერთი ნაწარმის ამინომეთილირება მანიხის მიხედვით. მიღებულია
გრამინის ანალოგები: 2-ეთოქსიკარბონილ-3-დიმეთილამინომეთილინდოლის ნაწარ-
მები. მიღებულია 2-ეთოქსიკარბონილ-3-ციანომეთილინდოლი. ჩატარებულია 2-
ეთოქსიკარბონილ-3-ციანომეთილინდოლის ტუტე ჰიდროლიზი, მიღებულია
შესაბამისი ამიდი და დიკარბონმჟავა. ჩატარებულია ჩატარებულია 2,7-დიეთოქსიკარ-
ბონილ-3,8-დიციანომეთილინდოლის ტუტე ჰიდროლიზი, მიღებულია შესაბამისი
ამიდი და კარბონმჟავა.

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის მითითებით)

2

„ადამანტანბენზიმიდაზოლ
ების და იმიდაზო[4,5-e]

ბენზოქსაზო-ლების ახალი
წარმოებულები: სინთეზი

და კვლევა“.
საბუნებისმეტყველო

09/12/2016
09/12/2019

დავით ზურაბიშვილი -
პროექტის სამეცნიერო ხელმძ-

ღვანელი
მარინა ტრაპაიძე  პროექტის

კოორდინატორი.
მედეა ლომიძე მკვლევარი
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მეცნიერე-ბანი, ქიმიური
მეცნიერებანი, 1.4.
ორგანული ქიმია.
ფუნდამენტური
კვლევებისათვის

სახელმწიფო სამეცნიერო
გრანტების 2016 წლის

კონკურსი.
პროექტის კოდი- 217996

ივანე გოგოლაშვილი
მკვლევარი

თინათინ ბუკია ახალგაზრდა
მკვლევარი

მარინა  სოსელია
ახალგაზრდა მკვლევარი,
ნინო სამსონია დამხმარე

პერსო ნალი.
თამარ ტაბატაძე დამხმარე

პერსონალი.
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

საანგარიშო პერიოდში:

* შესწავლილ იქნა 5(6)-ჰიდროქსი-2-(1-ადამანტილ)ბენზიმიდაზოლის ნიტრირების
რეაქცია. დადგენილ იქნა, რომ ნიტრირების შედეგად მიიღება 2-(1-ადამანტილ)-5-
ჰიდროქსი-4-ნიტრობენზიმიდაზოლის (1) Rf = 0.49, 2-(1-ადამან-ტილ)-5-ჰიდროქსი-6-
ნიტრობენზიმიდაზოლის (2) Rf = 0.32, და 2-(1-ადამანტილ)-5-ჰიდროქსი-4,6-
დინიტრობენზი-მიდაზოლის (3) Rf =0.15, ნარევი. შესაბამისად 44%, 10% და 3%
გამოსავლიანობით.
* ნიტრონაერთების: 2-(1-ადამანტილ)-5-ჰიდროქსი-4-ნიტრობენზიმიდაზოლის (1) და N-
(3-ჰიდროქსი-4-ნიტროფე-ნილ)ადამანტან-1-კარბოქსამიდის (4) კატალიზური აღდგენით
მიღებულ იქნა შესაბამისი ამინები: 2-(1-ადამანტილ)-4-ამინო-5-
ჰიდროქსიბენზიმიდაზოლი (5) და N-(4-ამინო-3-ჰიდროქსიფე-ნილ)ადამანტან-1-
კარბოქსამიდი (6).
* შესწავლილ იქნა მიღებული ამინის (6) ალდეჰიდებთან ურთიერთქმედება. მიღებულ
იქნა შესაბამისი ბენზოქსა-ზოლები: N-(2-ფენილბენზოქსაზოლ-6-ილ)ადამანტან-1-
კარბოქსამიდი (7), N-[2-(4-იზოპროპი-ფენილ)ბენზოქსაზოლ-6-ილ]ადამანტან-1-
კარბოქსამიდი (8), N-[2-((3,4-დიმეთოქსიფენილ)ბენზოქსაზოლ-6-ილ]ადამანტან-1-
კარბოქსამიდი (9), N-[2-(თიენილ)ბენზოქსაზოლ-6-ილ]ადამანტან-1-კარბოქსამიდი (10),
N-[2-(3-ბრომფენილ)ბენზოქსაზოლ-6-ილ]ადამანტან-1-კარბოქსამიდი (11), N-[2-(4-
მეთოქსიფენილ)ბენზოქსა-ზოლ-6-ილ]ადამანტან-1-კარბოქსამიდი (12).
* 2-(1-ადამანტილ)-4-ამინო-5-ჰიდროქსიბენზიმიდაზოლის (5) ურთიერთქმედებით
ბენზალდეჰიდთან და მეთოქსი-ბენზალდეჰიდთან მიღებულია შესაბამისი იმიდაზო-[4,5
e]ბენზოქსაზოლები: 7-(1-ადამანტილ)-2-ფენილ-6H-იმიდა-ზო[4,5e]ბენზოქსაზოლი (13)
და 7-(1-ადამანტილ)-2-(4-მეთოქსიფენილ-6H-იმიდაზო-[4,5e]ბენზოქსაზოლი (14).
* შესწავლილ იქნა 2-(1-ადამანტილ)-5-ჰიდროქსი-4-ნიტრობენზიმიდაზოლის (1)
ალკილირების რეაქცია ბენზილბრომიდით, მეთილიოდიდით, სისტემით K2CO3

(აცეტონი), აგრეთვე NaH, ტჰფ-ის არეში. დადგენილ იქნა, რომ ნაერთი 1-ის
ალკილირებისას ტჰფ-ის არეში მიიღება O-მეთილირების და N-მეთილირების
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პროდუქტები შესაბამისად 5% და 25% გამოსავლიანობით. მიღებულია: 4-(7)-ნიტრო-5(6)-
ბენზილოქსი-2-(1-ადამანტილ)ბენზიმი-დაზოლი (15), 4-(7)-ნიტრო-5(6)-მეთოქსი-2-(1-
ადამანტილ)ბენზი-მიდაზოლი (16), 1-მეთილ-4-ნიტრო-5-ჰიდროქსი-2-(1-
ადამანტილ)ბენზიმიდაზოლი (17) ნაერთები.
* განხორციელდა 4-(1-ადამანტილ)-2-ნიტროაცეტანილიდის (18), 4-(1-ადამანტილ)-2-
ნიტროანილინის (19), 4-(1-ადამანტილ)-ო-ფენილენდიამინის (20) დიჰიდროქლორიდის
სინთეზი და დაგროვება.
* შესწავლილია 4-(1-ადამანტილ)-ო-ფენილენდიამინის (20) ურთიერთქმედების რეაქცია
ადამანტან-1-ძმარმჟავასთან კატალიზატორის ტრიმეთილსილილპოლიფოსფატის
თანაობისას და აგრეთვე 4-(1-ადამანტილ)-ო-ფენილენ-დიამინის დიჰიდროქლორიდის
და ადამანტან-1-ძმარმჟავას ნარევის ცხელების პირობებში. დადგენილ იქნა რომ
შესაბამისი 5(6)-(1-ადამანტილ)-2-(1-ადამანტილ)მეთილბენზიმი-დაზოლის (21) სინთეზი
კატალიზატორის თანაო-ბისას მიმდინარეობს უფრო რბილ პირობებში და მაღალი
გამოსავლიანობით.
* ჩატარებულია 5(6)-(1-ადამანტილ)-2-(1-ადამანტილ)მეთილბენზიმიდაზოლის (21)
ალკილირება ბუთილ-იოდიდით და ბენზილქლორიდით აცეტონის არეში 50% NaOH-ის
თანაობისას. მიღებულია შესაბამისი N-ალკილირების პროდუქტები: 5-(1-ადამანტილ)-2-
(1-ადამანტილ)მეთილ-1-ბუთილბენზიმიდაზოლი, 6-(1-ადამანტილ)-2-(1-ადამანტ-
ილ)მეთილ-1-ბუთილბენზიმიდაზოლი იზომერული ნარევის სახით (22, 23) და 5-(1-
ადამანტილ)-2-(1-ადამანტილ)მეთილ-1-ბენზილბენზიმიდაზოლი, 6-(1-ადამანტილ)-2-(1-
ადამანტილ)-მეთილ-1-ბენზილბენზიმიდაზოლი იზომერული ნარევის სახით (24, 25).
* ჩატარებულია სინთეზირებული ნაერთების სპექტრული (იწ, უი, 1H, 13C ბმრ და მას
სპექტრული) გამოკვლევები.
● მომზადებულ იქნა მეთილ 3,4-დიამინობენზოატის სუფთა ნიმუშები 6.5 გ. ოდენობით.
● შესწავლილ იქნა მეთილ 3,4-დიამინობენზოატის ურთიერთქმედების რეაქცია 1-
ადამანტილძმარმჟავასთან კატალიზატორის ტრიმეთილსილილპოლიფოსფატში
ცხელების პირობებში. დადგენილ იქნა, რომ ციკლიზაცია მიმდინარეობს 4 სთ 130-1500C-
ზე ცხელების პირობებში. დაშლის შემდეგ, დამუშავებით გამოყოფილ იქნა მეთილ 2–(1–
ადამანტილ)მეთილბენზიმიდაზოლ–5(6)–ილკარბოქსილატი 93% გამოსავლიანობით.
შესწავლილ იქნა მიღებული კარბოქსილატის ჰიდროლიზი სპირტიანი ტუტით. 8% HCl-
ით დამუშავებით მიღებულ იქნა მეთილ 2–(1–ადამანტილ)მეთილბენზიმიდაზოლ–5(6)–
ილკარბონმჟავა 90% გამოსავლიანობით. 1-ადამანტილძმარმჟავას მიღება განხორციელდა
რიტერის რეაქციით, ელექტროფილურ არეში (აზოტმჟავა, გოგირდმჟავა, ოლეუმი)
ადამანტანიდან. ტექნიკური პროდუქტის ტუტიდან ორჯერ გადალექვით მიღებულ იქნა
4.5 გ. ადამანტანძმარმჟავა ლღ.ტ. 135-1370C. შესწავლილ იქნა 4-ნიტრო-ო-
ფენილენდიამინის კონდენსაციის რეაქცია 1-ადამანტანძმარმჟავასთან POCl3-ში
დუღილის პირობებში. მიღებულია შესაბამისი 2–(1–ადამანტილ)მეთილ-5(6)-
ნიტრობენზიმიდაზოლი ყვითელი ფერის კრისტალების სახით რაოდენობრივი
გამოსავლიანობით. განხორციელდა მიღებული ბენზიმიდაზოლის N-ალკილირება
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პროპილიოდიდით დიმეთილფორმამიდში 650C-ზე 8 საათიანი ცხელების პირობებში.
დამუშავების შემდეგ მიღებულ იქნა 2-(1-ადამანტილ)მეთილ-5(6)-ნიტრო-1-
პროპილბენზიმიდაზოლი ყვითელი ფერის კრისტალების სახით 79% გამოსავლიანობით.
ჩატარებულია სინთეზირებული ნაერთების იწ. სპექტრები. საანგარიშო პერიოდში
მონაწილეობა მივიღეთ საერთაშორისო სიმპოზიუმში „19th Tetrahedron Symposium 26-29
June 2018. Riva del Garda, Lake Garda, Italy“ და აგრეთვე მეოთხე სამეცნიერო
კონფერენციაში „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“-
2018. გვ. 22-23 ოქტომბერი. თბილისი, საქართველო.

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 შოთა სამსონია,
მარინა ტრაპაიძე,

ნანა თარგამაძე

ინდოლოინდოლებიდ
ა და

პიროლოინდოლების
ქიმია,

ISBN 978-9941-13-780-
8 (pdf)

ივანე
ჯავახიშვილის სა-
ხელობის თბილი-
სის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა,
2018

ელექტრონული
ინტერნეტ
გამოცემები
www.press.tsu.edu.g
e

94

მონოგრაფია ეძღვნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჰეტეროციკლის, ფართო სპექტრის
ბიოლოგიური აქტიურობის მქონე ნაერთის ინდოლის უახლოესი სტრუქტურული
ბიფუნქციური ანალოგების - ინდოლოინდოლებისა და პიროლოინდოლების ქიმიის
სფეროში არსებული ლიტერატურული მონაცემების მიმოხილვას.

უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა ინდოლის ყოველგვარი
სინთეზური ანალოგების შესწავლას, რაც დაკავშირებულია მათ პოტენციურ
ბიოლოგიურ აქტიურობასთან. ინდოლის უახლოეს სტრუქტურულ ანალოგებს შორის
განსაკუთრებულ ინტერესს იმსახურებენ პიროლოინდოლები და ინდოლოინდოლები,
რომლებიც ინდოლშემცველი კონდენსირებული მრავალბირთვიანი სისტემების
თვალსაჩინო წარმომადგენლებია. ინდოლისა და პიროლის ბირთვების ანელირების
(კონდენსირების) სხვადასხვა შესაძლებლობის გამო ლიტერატურაში აღწერილი
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პიროლოინდოლები და ინდოლოინდოლები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან.
წინამდებარე მონოგრაფია წარმოადგენს პირველ ქართულენოვან ნაშრომს ინდოლო-

ინდოლებისა და პიროლოინდოლების ქიმიის დარგში, რომელშიც შესულია უახლოესი
ბოლო წლების ლიტერატურული მონაცემები. უნდა აღინიშნოს, რომ ძირითადი
საუშაოები ამ დარგში ჩაუნაცვლებელი ახალი ჰეტეროციკლური სისტემების სინთეზისა
და გარდაქმნის მიმართულებით სწორედ მონოგრაფიის ავტორებს მიეკუთვნება.
მონოგრაფია შედგება ორი ნაწილისაგან- ინდოლოინდოლების ქიმია და პირო-
ლოინდოლების ქიმია. ორივე ნაწილს აქვს ცალკე შესავალი, ნაერთების ავტონომიური
ნუმერაცია და შესაბამისი ლიტერატურის ჩამონათვალი, რაც მკითხველს გაუადვილებს
წარმოდგენილი ცალკეული მასალის შესახებ ორიგინალური ნაშრომების მოძიებას.
მონოგრაფიაში მიმოხილულია აღნიშნული ჰეტეროციკლებისა და მათი ნაწარმების -
ახალი, პოტენციური ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების მიღების მეთოდები.

ნაჩვენებია, რომ აღნიშნული ჩაუნაცვლებელი ჰეტეროციკლების მისაღებად ყველაზე
მოხერხებულია ინდოლის ბირთვის სინთეზის ცნობილი მეთოდის - ფიშერის რეაქციის
გამოყენება.

მონოგრაფიაში ცალკე თავი ეძღვნება პიროლოინდოლების, ბენზოპიროლოინდოლების
და ინდოლოინდოლების პრეკურსორების იზომერული ნაფთილენ- და ფენილენ-
დიჰიდრაზონების სინთეზისა და გეომეტრიული იზომერიის საკითხების განხილვას,
მოტანილია მათი სინ-სინ, სინ-ანტი და ანტი-ანტი იზომერებად დაყოფისა და
სტრუქტურის დადგენის მეთოდები. საინტერესოა ასევე მონაცემები ჩაუნაცვლებელი
ინდოლოინდოლებისა და პიროლოინდილების კვანტურ-ქიმიური გათვლების შესახებ.
აღწერილი და განზოგადებულია ინდოლოინდილებისა და პიროლოინდოლების რიგში
ინდოლის ცნობილი ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების უახლოესი ბიფუნქციური
ანალოგების მიღების პრეპარატული მეთოდები.ეს ეხება ჰეტეროციკლებში მნიშვნელოვან
ელექტროფილური ჩანაცვლების - ვილსმაიერის, მანიხის, აზოშეუღლების ,
აცეტილირების, ალკილირების რეაქციებს. მიმოხილულია აგრეთვე ამ რეაქციათა
პროდუქტების გვერდითი ჯაჭვების ზოგიერთი გარდაქმნები, რომელთა შედეგად
მიღებულ ნაერთებს აღმოაჩნდათ საინტერესო ბიოლოგიური აქტიურობები.

საინტერესოა მონაცემები ინდოლოინდოლებისა და ბენზოპიროლოინდოლის
საფუძველზე ბის- სპიროციკლური ნაერთების სინთეზის შესახებ, რომელთაც
გამოავლინეს ფოტოქრომული თვისებები.

წარმოდგენილი მონოგრაფია მნიშვნელოვანი შენაძენია ჰეტეროციკლური ნაერთების
ქიმიის შესწავლით დაინტერესებული სპეციალისტებისათვის, დოქტორანტებისათვის,
მაგისტრანტებისათვის და ბაკალავრებისათვის ლიტერატურის გასაცნობად როგორც
თეორიული თვალსაზრისით, ისე ექსპერიმენტული მასალის მოსაძიებლად.

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№ ავტორი/ სტატიის სათაური, ჟურნალის/ გამოცემის გვერ
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ავტორები დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

კრებულის
დასახელება და
ნომერი/ტომი

ადგილი,
გამომცემლობა

დებ
ის

რაო
დენ
ობა

1

Samsoniya Sh.A.,
Chikvaidze N.I.,
Chikvaidze I.S.,
Gverdciteli M.I.

Mathematikal-Chemical
Investigation of some
Derivatives of N-Met-
hyl-3-Formyl-2-Phe-
nylindole.

Bulletin of the
Georgian National
Academy of Sciences,
Volume 12, Issue 1,
2018, P . 61-63

საქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნული
აკადემიის
გამომცემლობა

თბილისი

3 გვ

2.

Megrelishvili N.
Sh., Chikvaidze
I.S., Samsoniya

Sh.A.

Spectral characteristics
of the products amino-
methylation of 2-Etoxi-
carbonil-5(p-nitrophe-
nyltio)indole.

Georgian Engineering
News. 2018, Vol. 86,
P.75-77

თბილისი 3 გვ

3.

4.

Мегрелишвили
Н.Ш.,

Чиkваидзе И.Ш.,
Самсония Ш.А.

Marina Soselia,
Davit Zurabishvili,
Shota Samsoniya.

Спектральная характе-
ристика некоторых 3-
Aцилпроизводных 2-
Этоксикарбонил-5-(п-
нитрофенилтио)индо-
ла.

Synthesis of O- and N-
Methyl Derivatives of
5(6)-hydroxy-4(7)-
nitro-2-(1–adamantyl)-
benzimidazole

Georgian Engineering
News. 2018, Vol. 86,
P.78-79.

Bulletin of the
Georgian National
Academy of Sciences.
Vol-12, #2, p.50-57.
2018

თბილისი

საქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნული
აკადემიის
გამომცემლობა,
თბილისი

3გვ

8 გვ

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი



37

1 I.Chikvaidze, Sh.
Samsoniya.

“Integrated Studies in the Field of
Arilindoles, Pyrroloindoles, and Bi- and
Triindoles”.

International Mini-Symposium
“Bioactive compounds,
antimicrobial and Biomedical
products & materials for
protection of Human and
everonment” May4-5, 2018,
Tbilisi, Georgia Book of
Abstracts, p. 12.

2
L. Bobokhidze, D.
Kajrishvili, I.
Chikvaidze, Sh.
Samsonyia.

“Research for Synthesis Path of isomeric
Pirroloindolo[2,3-b]quinoxaline”.

International Mini-Symposium
“Bioactive compounds,
antimicrobial and Biomedical
products & materials for
protection of Human and
everonment” May 4-5, 2018,
Tbilisi, Georgia Book of
Abstracts, p. 78-79.

3 A.Tsutskiridze,M.
TuriashviliI.
Chikvaidze, Sh.
Samsonyia,

“Synthesis and Biological Activity of vew
2-Phenilindoles

(review)”.

Internacional Conference of
Students and Yound Sciebtists
“Chemistry Today and in
Future”. November 16-17,
2018, Tbilisi, Georgia, Book of
Abstracts, p. 12-14.

4 L.Bobokhidze,
S.Zedginidze,
A.Chabrava, I.
Chikvaidze,
Sh. Samsonyia.

“Synthesis of Isomeric Pirroloindole[2,3-
b]quinoxalines as Potentional DNA
Intercalators.

Internacional Conference of
Students and Yound Sciebtists
“Chemistry Today and in
Future”. November 16-17,
2018, Tbilisi, Georgia, Book of
Abstracts, p. 25-26.

5 L.Lagvilava,
I.Chikvaidze, Sh.
Samsoniya

Review of Synthesis and Biological activi-
ty of Resveratrol

International Conference of
Students and Yound Sciebtists
“Chemistry Today and in
Future”. November 16-17,
2018, Tbilisi, Georgia, BOOK
OF ABSTACTS, p. 57-58.

6. ი.ჩიკვაიძე „სინთეზური ბიოლოგიურად
აქტიური ნივთიერებების შექმნის პე-
რსპექტივები“.

მე-4 სამეცნიერო
კონფერენცია „ბუნებრივი და
სინთეზური ბიოლოგიურად

აქტიური ნივთიერებები“
თბილისი, 22-23 ოქტომბერი,

2018, გვ.12-13.
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7. ლ.ბობოხიძე,
ს.ზედგინიძე,
ნ.ჩიკვაიძე,
შ.სამსონია,
ი. ჩიკვაიძე.

„გამოკვლევები იზომერული
პიროლოინდოლოქინოქსალინების
სინთეზის  სფეროში“.

მე-4 სამეცნიერო
კონფერენცია „ბუნებრივი და
სინთეზური ბიოლოგიურად

აქტიური ნივთიერებები“
თბილისი, 22-23 ოქტომბერი,

2018, გვ.59-60.
8 ნ.მეგრელიშვილი

ი.ჩიკვაიძე,
შ.სამსონია

„ზოგიერთი გოგირდშემცველი 5-არი-
ლინდოლის სინთეზი და კვლევა“

მე-4 სამეცნიერო
კონფერენცია „ბუნებრივი და
სინთეზური ბიოლოგიურად

აქტიური ნივთიერებები“
თბილისი, 22-23 ოქტომბერი,

2018, გვ.69-70.
9 ნ.მეგრელიშვილი

შ.სამსონია,
ი.ჩიკვაიძე.

„ზოგიერთი ელექ-ტროფილური ჩანა-
ცვლების რეაქცია გოგირდშემცველი
5-არილინდოლის რიგში“.

მე-4 სამეცნიერო
კონფერენცია „ბუნებრივი და
სინთეზური ბიოლოგიურად

აქტიური ნივთიერებები“
თბილისი, 22-23 ოქტომბერი,

2018, გვ.81-82
10

11

12

M.Trapaidzу

N. Esakia

N.Nikoleishvili

S. Kvinikadze

Sh.Samsoniya

M. Lomidze*,
D.Zurabishvili, I.
Gogolashvili,
M.Trapaidze, Sh.
Samsonyia.

მ.ტრაპაიძე,
ნ.ნიკოლეიშვი-
ლი,ს. კვინიკაძე,
შ. სამსონია

Antiviral activity of
benzopyrroloindole and indoloindole

derivatives, synthesis of new basis
compounds.

SYNTHESIS OF 2-, 5(6)-
DIADAMANTANE CONTAINING

BENZIMIDAZOLES.

ახალი საბაზისო ნაერთის სინთეზი
და ბენზოპიროლოინდოლის
ნაწარმების ანტივირუსული

აქტიურობა

May 4-5, 2018, Tbilisi, Georgia
International Mini Symposium

“BIOACTIVE COMPOUNDS,-
ANTIMICROBIAL AND
BIOMEDICAL PRODUCTS &
MATERIALS FOR
PROTECTION OF HUMAN AND
ENVIRONMENT” BOOK OF
ABSTACTS. 75

May 4-5, 2018, Tbilisi, Georgia
International Mini Symposium

“BIOACTIVE COMPOUNDS,-
ANTIMICROBIAL AND
BIOMEDICAL PRODUCTS &
MATERIALS FOR
PROTECTION OF HUMAN AND
ENVIRONMENT” BOOK OF
ABSTACTS. 60

22–23 ოქტომბერი,2018 ,
თბილისი მეოთხე სამეცნიერო
კონფერენცია „ბუნებრივი და
სინთეზური ბიოლოგიურად
აქტიური ნივთიერებები“, 66
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13

14

15

16

17

თ.ტაბატაძე,
დ.ზურაბიშვილი
მ.ლომიძე,
მ.ტრაპაიძე,
ი.გოგოლაშვი-
ლი, შ.სამსონია

Eka Gogaladze, N.
Nikoleishvili,
Elene Katsadze,
Marina Trapaidze

N. Nikoleishvili,

E. Katsadze,

M. Trapaidze

M. Soselia, D.
Zurabishvili, I.
Gogolashvili, Sh.
Samsoniya.

მ. სოსელია, დ.
ზურაბიშვილი, ხ.
ზაქროშვილი,
ი.გოგოლაშვილი,
შ. სამსონია.

2–(1–ადამანტილ)–1H–ბენზი-
მიდაზოლ–5(6)–კარბოჰიდრაზიდის
მიღება და რეაქციები კარბონმჟავათა

ქლორანჰიდრიდებთან და
ალდეჰიდებთან

Synthesis and study of [4-(imidazole-1-
yl)thiazole-2-yl)]naphthylamines

Synthesis and study of naphthalene,
thiazole and imidazole ring- containing
potential bioactive polycyclic systems.

The Synthesis of Adamantane Ring
Containing Benzimidazole, Benzoxazole

and Imidazo[4,5-E] Benzoxazole
Derivatives. P.42-44.

“5(6)-კარბოქსი-2-(1-ადამანტილ)-
ბენზიმიდაზოლის სინთეზი და მისი

სხვადასხვა ჰეტეროციკ-ლურ და
არომატულ ამინებთან

კონდენსაციის რეაქციები.“

22–23 ოქტომბერი,2018 ,
თბილისი მეოთხე სამეცნიერო
კონფერენცია „ბუნებრივი და
სინთეზური ბიოლოგიურად
აქტიური ნივთიერებები“, 71

International Conference of
Students and Young Scientists.
“CHEMISTRY TODAY AND
IN FUTURE”; November 16-17,
2018, Tbilisi, Georgia p.15

„ბუნებრივი და სინთეზური
ბიოლოგიურად აქტიური
ნივთიერებები’ მეოთხე
სამეცნიერო კონფერენცია.
22-23 ოქტომბერი,2018;
თბილისი; გვ. 83.

International Mini-
Symposium“Bioactive
Compounds, Antimicrobial
And Biomedical Products &
Materials For Protec-tion Of
Human And Environment”May
4-5, 2018, Tbilisi, Georgia.

მეოთხე სამეცნიერო კონფე-
რენცია - „ბუნებრივი და
სინთე-ზური ბიოლოგიურად
აქტიური ნივთიერებები“-
2018. გვ. 78-80. თბილისი,
საქართველო.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)
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6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 M. Soselia*,

Sh. Samsoniya,
D. Zurabishvili „

The synthesis and study of
adamantane ring containing
benzoxazole and benzimidazole
derivatives“

19th Tetrahedron Symposium
26-29 June 2018. Riva del
Garda, Lake Garda, Italy

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)

კათედრის მიერ მოპოვებული იქნა გრანტი:

2018 წლის გრანტი გამოყენებითი კვლევებისათვის AR_18-741 (19.12.2018-
18.12.2021)
“ჰიდროსაიზოლაციო მასალების, მაღალეფექტური პენეტრანტის და სხვა

პროდუქტების მიღება ზოგიერთი სამრეწველო და ნავთობური ნარჩენის უნაშთო
გადამუშავებით”
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის კათედრა, ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის
ინსტიტუტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
ხელმძღვანელი - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი,
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ბეჟან ჭანკვეტაძე.
ასოც. პროფ. მ. რუხაძე, ასოც. პროფ. გ. ბეზარაშვილი, ასისტ. პროფ. ნ. თაყაიშვილი,
ასისტ. პროფ. გ. ჯიბუტი, ემერიტირებული პროფ. ჯ. კერესელიძე, ლაბ. გამგე ნ.
ლაბარტყავა, უფრ. ლაბ. მ. სილაგაძე, ნ. ქოქიაშვილი, ნ. მგალობლიშვილი,
ლაბორანტები: ი. მათარაშვილი, რ. კაკავა, ლ. შარაბიძე, მ. კუპატაძე, მ. მატუშევსკაია,
მ. ჯაგაშვილი, მ. კეკენაძე, ლ. გეგუჩაძე; მოწვეული პედაგოგები: ქ. ლომსაძე,
ლ. ჭანკვეტაძე, შ. სიდამონიძე, ა. მსხილაძე, ი. გიგუაშვილი, გ. მახარაძე, ნ. თელია, ჟ.
გურჯია, თ. დადიანიძე, ინსტიტუტის უფრ. მეცნ. თან. მ. ქარჩხაძე, მეცნ. თან. ნ.
ოკუჟავა, დოქტორანტები: ე. ცუცქირიძე, ნ. ბერიძე, ქ. ხარაიშვილი, ნ. ღიბრაძე, მ.
გეგენავა, თ. გოგატიშვილი, ა. გოგოლაშვილი, ე. გვაზავა, თ. მახარაძე, ზ. შედანია, ა.
ტურძილაძე, მ. კურტანიძე, ი. თიკანაძე, ნ. გიორგაძე.

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

1
SMART|AtmoSim_LAB
ატმოსფეროს ქიმიური

2017-2022
გიორგი ჯიბუტი (სამეცნიერო

ხელმძღვანელი)
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ანალიზი ბეჟან ჭანკვეტაძე (მენტორი
ქიმიის დარგში)

რამაზ ბოჭორიშვილი
(მენტორი მათემატიკის

დარგში)
ქეთევან ხარაიშვილი
(უფროსი მკვლევარი)

ელენე გვაზავა (უფროსი
მკვლევარი)

ლაშა გიუნაშვილი
(მკვლევარი)

თამარ ხატიაშვილი
(მკვლევარი)

ნინო კობახიძე (მკვლევარი)
სალომე ფანცულაია

(მკვლევარი)
ნანა ხუნდაძე (მკვლევარი)

სალომე შეყილაძე
(მკვლევარი)

გიგია აფციაური (მკვლევარი)
გვანცა შეყლაშვილი

(მკვლევარი)
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. ლაბორატორიაში მიმდინარეობს ატმოსფეროს ანალიზები, კერძოდ იზომება NO, NO2, CO, CO2,
CH4, O3. ჩატარებულია 300-მდე ანალიზი ქ. თბილისის მიდამოებში, ასევე განუწყვეტლივი
ანალიზები მიმდინარეობს ლაბორატორიის ტერიტორიაზე.

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

1

ენანტიომერების დაყოფის
მექანიზმების კვლევა

კაპილარულ
ელექტროფორეზში

პროექტი №217642

2017-2019

პროექტის ხელმძღვანელი-
ბეჟან ჭანკვეტაძე,

კოორდინატორი- ანა
გოგოლაშვილი, ძირითადი

თანამშრომელი-ლალი
ჭანკვეტაძე, რუსუდან კაკავა

2

ახალი პოლისაქარიდული
ბუნების ქირალური

სტაციონალური ფაზების
მომზადება ზედაპირულად

ფოროვანი სილიკაგელის
საფუძველზე და მათი
ქრომატოგრაფიული

შესწავლა.

პროექტი №PhD_F_17_129

2017-2019

პროექტის ხელმძღვანელი-
ბეჟან ჭანკვეტაძე,

ძირითადი თანამშრომელი-
ქ.ხარაიშვილი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. კაპილარული ელექტროფორეზის პოტენციალი ენანტიოსელექტიური
მოლეკულათშორისი ურთიერთქმედებების კვლევის მიზნით ნაკლებად არის
შესწავლილი. კაპილარული ელექტროფორეზის თვალსაჩინო უპირატესობა ამ
თვალსაწრისით არის ის, რომ ეს მეთოდი საშუალებას იძლევა აღმოვაჩინოთ ისეთი
ნატიფი ენანტიოსელექტიური ეფექტები მოლეკულათშორის
ურთიერთქმედებებში, რომელთა დამზერა სხვა მეთოდების გამოყენებით არ
ხერხდება. რადგანაც ეს მეთოდი არ იძლევა პირდაპირ ინფორმაციას კომპლექსების
სტექიომეტრიის და სტრუქტურის შესახებ, ამიტომ კაპილარულ
ელექტროფორეზთან ერთად გამოყენებული იქნება ბირთვულ-მაგნიტური
რეზონანსის სპექტროსკოპია, მას სპექტრომეტრია და მოლეკულური
მოდელირების მეთოდები. ამგვარად წინამდებარე პროექტის ძირითად მიზანს
წარმოადგენს ენანტიოსელექტიური მოლეკულათშორისი ურთიერთქმედებების
ნატიფი მექანიზმების კვლევა კაპილარული ელექტროფორეზის, ბირთვულ-
მაგნიტური რეზონანსის, მას სპექტრომეტრიის და მოლეკულური მოდელირების
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მეთოდების ერთობლივი გამოყენებით.

2. ენანტიომერული ნარევების დაყოფა წარმოადგენს თანამედროვე ქიმიის ერთ-ერთ
აქტუარულ პრობლემას, როგორც პრაქტიკული, ისე თეორიული თვალსაზრისით.
ქრომატოგრაფიული დაყოფის მეთოდები ძირითადად დამყარებულია ნარევის
შემადგენელი კომპონენტების განსხვავებული განაწილების უნარზე მოძრავ და უძრავ
ფაზებს შორის. მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიიაში ქრომატოგრაფიული სვეტი,
რომელიც შევსებულია ე.წ. უძრავი ფაზით, წარმოადგენს ხელსაწყოს შემადგენელ ერთ-
ერთი ძირითად ნაწილს, რადგან სწორედ მასში ხდება კომპონენტების ერთმანეთისგან
დაყოფა.

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ინტენსიურად შეისწავლება ზედაპირულად
ფოროვანი სილიკაგელების გამოყენება აქირალური ქრომატოგრაფიული დაყოფებისთვის.
ასეთი სილიკაგელის გული არაფოროვანია და როგორც წესი მომზადებულია სილიციუმის
ან არაფოროვანი სილიკაგელისგან, ხოლო გარსი ფოროვანი სილიკაგელისგან.
სილიკაგელის ასეთი მორფოლოგიის უპირატესობას წარმოადგენს ის, რომ ფოროვანი
გარსის ზედაპირის ფართობი საკმარისია ეფექტური ქრომატოგრაფიული დაყოფის
მისაღებად, მაშინ როდესაც არაფოროვანი (გლუვი) გული საანალიზო ნივთიერების
მოლეკულებს არ აძლევს ადსორბენტის ფორებში ღრმად შეღწევის საშუალებას. ეს თავის
მხრის აჩქარებს მასის (საანალიზო ნივთიერების) გადატანას მოძრავ და უძრავ ფაზებს
შორის და მკვეთრად აუმჯობესებს ქრომატოგრაფიული დაყოფის ეფექტურობას.

ზედაპირულად ფოროვანი სილიკაგელის საფუძველზე მომზადებული ქირალური
ადსორბენტები გამოირჩევა შემდეგი უპირატესობებით: მცირე მკვდარი მოცულობა,
თეორიული თეფშების მაღალი რიცხვი, ანალიზის სიჩქარის გაზრდისას თეორიული
თეფშების სიმაღლის ნელი ზრდა, რაც საშუალებას იძლევა ჩატარდეს ანალიზები მაღალ
სიჩქარეზე ეფექტურობის მინიმალური დანაკარგით. ქრომატოგრაფიული სარჩულების
ნაწილაკის ზომების და სილიკაგელის ფორების ზომების ერთგვაროვნება, რაც თავის
მხრივ ამცირებს პიკის გაგანიერებას და ზრდის სვეტის ეფექტურობას.

წინამდებარე პროექტის მთავარი მიზანია ახალი ქირალური სტაციონარული ფაზების
მომზადება ზედაპირულად ფოროვანი სილიკაგელის და აქამდე შეუსწავლელი
პოლისაქარიდული ბუნების ქირალური სელექტორების გამოყენებით. კერძოდ, კვლევების
პირველ ეტაპზე სელექტორით ფიზიკურად დაფენილი სტაციონარული ფაზების მსგავსად
მომზადდება ქირალური სტაციონარული ფაზები ზედაპირულად ფოროვან
სილიკაგელებზე უხსნადი პოლისაქარიდული ქირალური სელექტორის მიმაგრებით,
ერთმანეთთან იქნება შედარებული როგორც ზედაპირუალდ და მთლიანად ფოროვანი
სილიკაგელების საფუძველზე მომზადებული ქირალური ადსორბენტები, ასევე
ზედაპირულად ფოროვანი სილიკაგელის დაფენით და მასზე უხსნადი სელექტორის
მიმაგრებით მომზადებული მასალები. გარდა ამისა, მოხდება ქირალური სელექტორის
შემცველობის ოპტიმიზაცია ქირალურ ადსორბენტში, მიღებული მასალების კინეტიკური
დახასიათება და ქრომატოგრაფიული დაყოფის პირობების ოპტიმიზაცია.
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2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

1

პროექტი გამოყენებითი
კვლევებისათვის № 21 67 10 :
„ახალი ტიპის ცეცხლმაქრი

ფხვნილები და ქაფ-
სუსპენზიები, დამზადებული
ადგილობრივი მინერალების

საფუძველზე“

2016-2018

პროექტის ხელმძღვანელი-
ლალი ღურჭუმელია,

ძირითადი თანამშრომელი-
გ.ბეზარაშვილი

2

სილიკაგელის ზედაპირზე
დამაგრებული უხსნადი

ცელულოზა 3,5-
დიქლოროფენილკა-რბამატის
გამოყენება ენანტიომერული

ნარევვების დასაყოფად
სითხურ ქრომატოგრაფიაში.

პროექტი №PhDF2016_205

2016-2018

პროექტის ხელმძღვანელი-
ბეჟან ჭანკვეტაძე,

ძირითადი თანამშრომელი -
ე. ცუცქირიძე

3

სილიკაგელის ზედაპირზე
დამაგრებული უხსნადი

ამილოზა 3,5-
დიმეთილფენილკა-რბამატის
გამოყენება ენანტიომერული

ნარევვების დასაყოფად
სითხურ ქრომატოგრაფიაში.

პროექტი №PhDF2016_19

2016-2018

პროექტის ხელმძღვანელი-
ბეჟან ჭანკვეტაძე,

ძირითადი თანამშრომელი-
ნ.ბერიძე

4

პეპტიდების ქვანტური
გათვლები.

პროექტი №FR-217732
2017-2018

პროექტის ხელმძღვანელი-
ჯ.კერესელიძე,

ძირითადი თანამშრომელი-
გ. მიკუჩაძე, ლ. ბობოხიძე

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. 2018 წელს ჩატარებული თეორიული კვლევების მიზანს შეადგენდა იმის გარკვევა,
შეუძლია თუ არა თერმულ ინჰიბირებას აქტიური კონკურენცია გაუწიოს წვის ზონაში
სითბოგამოყოფის პროცესს. მოდელურ პროცესად შერჩეული იყო ალის გავრცელება
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მეთანი-ჰაერის სტექიომეტრულ ნარევში ატმოსფერული წნევის პირობებში.
მაინჰიბირებელ აგენტებად განიხილებოდა სხვადასხვა დიამეტრის მქონე NaCl –ის მყარი
ნაწილაკები. გამოთვლილ იქნა ალის ზონაში სითბოგამოყოფისა და მყარ ნაწილაკებზე
სითბოგადაცემის სიდიდეები (სარეაქციო ზონის მოცულობის ერთეულზე
გადაანგარიშებით). მიღებული შედეგების საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ
არაორგანულ მარილთა მყარი ნაწილაკების მიერ ალის გაცივების ეფექტს შეუძლია
მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს წვის რეაქციის ინჰიბირების ჯამურ პროცესში.

2. მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში ენანტიომერული ნარევების ანალიზური და
პრეპარატული დაყოფის მიზნით ყველაზე ფართოდ გამოიყენება პოლისაქარიდების
ეთერებსა და ფენილკარბამატებზე დამყარებული ქირალური სტაციონარული ფაზები.
ასეთი ადსორბენტების მომზადება ძირითადად ხდება პოლისაქარიდის ნაწარმის
(არაკოვალენტური) დაფენით სილიკაგელის ზედაპირზე. ასეთ მასალებს ახასიათებთ
გარკვეული ნაკლოვანება. კერძოდ ამ მასალებთან კომბინაციაში არ ხერხდება ისეთი
გამხსნელების და დანამატების გამოყენება მოძრავი ფაზის კომპონენტებად, რომელშიც
პოლისაქარიდის მოცემული ნაწარმი იხსნება. აქედან გამომდინარე, ამ უკანასკნელი
წლების მანძილზე აქტუალური გახდა ისეთი ქირალური ადსორბენტების მომზადება,
რომელთა ქირალური სელექტორები ორგანულ გამხსნელებში უხსნადია და რაც
საშუალებას იძლევა, ნებისმიერი ორგანული გამხსნელი იქნას გამოყენებული მოძრავი
ფაზის ძირითად კომპონენტად ან დანამატად. ჩვენი ნაშრომის მიზანი იყო ერთ-ერთი
ქირალური სვეტის, კერძოდ სილიკაგელის ზედაპირზე მიბმული უხსნადი ცელულოზა
3,5-დიქლორფენილკარბამატის გამოყენების დეტალური გამოკვლევა ენანტიომერული
ნარევების დასაყოფად სითხურ ქრომატოგრაფიაში. მოძრავ ფაზებად გამოყენებული იყო
პოლარული გამხსნელებით მოდიფიცირებული ნახშირწყალბადები (ძირითადად
ნორმალური ჰექსანი), აგრეთვე აცეტონი, ეთილაცეტატი, ტეტრაჰიდროფურანი, წყლის
შემცველი ორგანული გამხსნელები, სპირტები, აცეტონიტრილი და ა.შ. შესწავლილი იყო
მასალების მდგრადობა სხვადასხვა გამხსნელების მიმართ და მდგრადობის
ტემპერატურული დიაპაზონი. გარდა ამისა, შესწავლილი იქნება დამოკიდებულება
საანალიზო ნაერთების სტრუქტურასა და მათი ქრომატოგრაფიული დაყოფის
მახასიათებლებს შორის.

3. ენანტიომერების დაყოფა ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს ქიმიაში როგორც
პრაქტიკული, ისე თეორიული თვალსაზრისით. ამ თემის პრაქტიკული მნიშვნელობა
განპირობებულია იმით, რომ ქირალური პრეპარატების ცალკეული ენანტიომერები
შეიძლება ხასიათდებოდეს პრინციპულად განსხვავებული ბიოლოგიურ აქტივობით ანდა
ტოქსიურობით. ნებისმიერი ქირალური სხეული, ქირალური გარემოში მოხვედრისას,
როგორიც არის ბიოლოგიური ორგანიზმები, ენანტიომერების სტერეოსპეციფიურობას
სხვადასხვაგვარად გამოავლენს. აქედან გამომდინარე, პრეპარატების ქირალობა
უმნიშვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენს როგორც სამკურნალო პრეპარატების დაგეგმვისა
და შემუშავების, ასევე ენანტიომერების განსხვავებული მოქმედების მოლეკულური
მექანიზმების გარკვევის თვალსაზრისით.
ენანტიომერების ანალიზური და პრეპარატული დაყოფა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან
პრობლემას წარმოადგენდა წლების განმავლობაში იმ მიზეზის გამო, რომ ენანტიომერები
იდენტური თვისებებს ავლენენ აქირალურ გარემოში. დღესდღეობით არსებული
ქირალური სელექტორებიდან, რომლებიც გამოიყენება მაღალეფექტურ სითხურ
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ქრომატოგრაფიაში, პოლისაქარიდული ბუნების სელექტორები გამოირჩევა
ენანტიომერული ნარევების დაყოფის თითქმის უნივერსალური უნარით.
პოლისაქარიდული ბუნების სელექტორების დამზადება ხდება პოლისაქარიდის ნაწარმის
ფიზიკური დაფენით სილიკაგელზე. ქირალური სელექტორის მომზადების ამ მეთოდს
რიგი უპირატესობები გააჩნია. მაგალითად, არის სწრაფი მეთოდი, რომელიც არ საჭიროებს
სილიკაგელის ზედაპირის წინასწარ გააქტიურებას დამატებითი ფუნქციონალური
ჯგუფებით. მეთოდის მთავარი ნაკლი არის სილიკაგელზე დაფენილი ქირალური
სელექტორის უმდგრადობა სხვადასხვა მოძრავი ფაზის მიმართ. მოძრავი ფაზის
შემადგენელ ზოგიერთ ორგანულ გამხსნელში იხსნება ქირალური სელექტორი და ამ
მიზეზით ძალიან ძვირადღირებული ქირალური სვეტი გამოდის მწყობრიდან. უახლეს
გამოკვლევებში ამ პრობლემის გადასაწყვეტად ხდება პოლისაქარიდის ნაწარმის
იმობილიზაცია ინერტულ სარჩულზე (ძირითადად სილიკაგელი), ან ხდება
პოლისაქარიდის ნაწარმის კოვალენტური ბმებით დაკავშირება სილიგაგელთან. ეს
მეთოდი მნიშვენოვნად ზრდის ქირალური სელეტორების გამოყენების არეალს მათი
სხვადასხვა მოძრავი ფაზების მიმართ მდგრადობის გაზრდის ხარჯზე.
მოცემული პროექტის მთავარი მიზანი იყო ერთ-ერთი ასეთი ახალი ქირალური
სელექტორის შესწავლა, კერძოდ, ენანტიომერული დაყოფები შესასწავლილ იქნა
სილიკაგელის ზედაპირზე დამაგრებული უხსნადი ამილოზა 3,5-
დიმეთილფენილკარბამატი.

4. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში შესრულებული იქნა პროტეოგენური ამინომჟავისგან
300 პეპტიდური ბმის შესაძლო წარმოქმნის ელექტრონული, სტრუქტურული და
ენერგეტიკული მახასიათებლების გამოთვლები ქვანტური ქიმიის თანამედროვე მეთოდის
- სიმკვრივის პოტენციალის თეორიის გამოყენებით.

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი
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№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 ბ. ჭანკვეტაძე,

გ. ბეზარაშვილი

ფიზიკური ქიმია-1.
ISBN 978-9941-13-729-

7 (ელექტრონული
ვერსია)

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა, 2018 წ.

133 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. ნაშრომი მომზადებულია იმ სალექციო მასალის საფუძველზე, რომელსაც ავტორები
წლების მანძილზე კითხულობენ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ქიმიის მიმართულებაზე, როგორც სავალდებულო კურსს ამ
მიმართულების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. კურსის მიზანია სტუდენტებს
მისცეს დაწყებითი წარმოდგენები ქიმიური თერმოდინამიკის ძირითადი პრინციპების,
შესაბამისი მათემატიკური აპარატისა და სხადასხვა მიმართულებით მათი გამოყენების
შესახებ. ნაშრომში განხილულია ისეთი უმნიშვნელოვანესი საკითხები, როგორებიცაა
თერმოდინამიკის კანონები, სითბოტევადობა, თერმოქიმია, თერმოდინამიკური
პოტენციალები და მახასიათებელი ფუნქციები, ფაზური წონასწორობა, ხსნართა თეორია,
მოძღვრება ქიმიური წონასწორობის შესახებ.

4.3. კრებულები
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№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 G. Bezarashvili,

L. Gurchumelia

Homogeneous
inhibition of flame

propagation

Bulletin of the
Georgian National

Academy of
Sciences  ( ISSN –
0132 – 1447). v.
12, № 1, 2018, p.

70-75

Georgia 6

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. ნაშრომში შესწავლილია თანამედროვე ხანძართქრობისათვის მნიშვნელოვანი
საკითხი- არაორგანული მარილის ნაწილაკებით ლამინარული ალის ინჰიბირების
მოდელირება. ძირითად მიზანს შეადგენდა იმის გარკვევა, შეუძლიათ თუ არა
აირადფაზური ინჰიბირების სტადიებს ეფექტური კონკურენცია გაუწიონ ალის
ზონაში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს ქიმიურ პროცესებს; მათ შორის - სარეაქციო
ჯაჭვების განშტოებას. მოდელურ პროცესად შერჩეული იყო მეთანის წვის
ინჰიბირება ნატრიუმის ქლორიდის სხვადასხვა ზომის ნაწილაკებით (დიამეტრებით
5, 10 და 20 მკმ). ალის ზონაში მყარ ნაწილაკთა გახურებისა და აქროლების ხარისხის
შეფასებისათვის ჩაწერილ იქნა სათანადო დიფერენციალური და ინტეგრალური
განტოლებები, რომელთა ამოხსნაც განხორციელდა რიცხვითი მეთოდებით.
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მოდელირებამ აჩვენა, რომ მცირე ზომის ნაწილაკებით ( d < 10 მკმ) ალის ჩაქრობისას
ჰომოგენურ ინჰიბირებას შეუძლია ეფექტური კონკურენცია გაუწიოს მნიშვნელოვან
აირადფაზურ პროცესებს ალის ზომიერ და მაღალტემპერატურულ უბნებში (T > 500
K). ალის ჩაქრობისას დიდი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს აგრეთვე ჰეტეროგენულ
ინჰიბირებას ალის დაბალტემპერატურულ უბანში.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 B. Chankvetadze,
S. Fanali

Journal of
Chromatography A
Volume 1580, 14
December 2018

Thematic virtual special
issue on
„Enantioseparations-
2018‟

Amsterdam, The
Netherlands,

Elsevier

სავარაუდოდ 450
გვერდი. კრებული

აიკინძება 2018 წლის
დეკემბრის ბოლომდე.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. ეს კრებული წარმოადგენს Journal of Chromatography A-ს სპეციალურ ტომს ენანტიომერული
ნარევების დაყოფის შესახებ. მასში თავმოყრილია რედაქტორების (პროფ. ბეჟან ჭანკვეტაძე, დრ.
სალვატორე ფანალი) მიერ სპეციალური მოწვევით შერჩეული სამეცნიერო ჯგუფების მიერ
მოწოდებული ნაშრომები ენანტიომერული ნარევების დაყოფის თანამედროვე ტენდენციების
შესახებ ნარევთა დაყოფის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით (გაზური ქრომატოგრაფია,
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სითხური ქრომატოგრაფია, ზეკრიტიკული სითხეების ქრომატოგრაფია, კაპილარული
ელექტროფორეზი და კაპილარული ელექტროქრომატოგრაფია).

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI
ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 Khundadze N.,
Pantsulaia S.,

Fanali C.,
Farkas T.,

ChankvetadzeB.

On our way to sub-second
separations of enantiomers in

high-performance liquid
chromatography

Journal of
Chromatography
A,Volume 1572,
2018, p. 37-43.

Amsterdam,
The

Netherlands.
Elsevier

7

2 Gogolashvili A.,
Tatunashvili E.,
Chankvetadze L.

Sohajda T.,
Szeman J.,

Gumustas M.,
Ozkan S.A. ,
Salgado A.,

Chankvetadze B.

Separation of terbutaline
enantiomers in capillary

electrophoresis with
cyclodextrin-type chiral

selectors and investigation of
structure of selector-selectand

complexes

Journal of
Chromatography
A, Volume 1571,
2018, p. 231-239.

Amsterdam,
The

Netherlands.
Elsevier

9

3 Chankvetadze B. Contemporary theory of
enantioseparations in

capillary electrophoresis

Journal of
Chromatography
A, Volume 1567,

2018, p. 2-25.

Amsterdam,
The

Netherlands.
Elsevier

24

4 Krait S.,
Salgado A.,

Chankvetadze
B., Gago F.,
Scriba G.K.

Investigation of the
complexation between

cyclodextrins and
medetomidine enantiomers
by capillary electrophoresis,

NMR spectroscopy and
molecular modeling

Journal of
Chromatography
A, Volume 1567,
2018, p. 198-210.

Amsterdam,
The

Netherlands.
Elsevier

13

5 Niedermeier S.,
Matarashvili I.,
Chankvetadze

B., Scriba G.K.

Simultaneous determination of
dextromepromazine and related

substances 2-
methoxyphenothiazine and

levomepromazine sulfoxide in
levomepromazine on a

cellulose tris(4-
methylbenzoate) chiral column

Journal of
Pharmaceutical
and Biomedical

Analysis, Volume
158, 2018, p. 294-

299.

Amsterdam,
The

Netherlands.
Elsevier

6

6 Moldovan R.-C.,
Bodoki E.,

Servais A.-C.,
Chankvetadze B.

Crommen J.,

Capillary electrophoresis-
mass spectrometry of

derivatized amino acids for
targeted neurometabolomics –

pH mediated reversal of

Journal of
Chromatography
A, Volume 1564,
2018, p. 199-206.

Amsterdam,
The

Netherlands.
Elsevier

8
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Oprean R., Fillet
M.

diastereomer migration order

7 Z. Shedania,
R. Kakava,

A. Volonterio,
T. Farkas,

B. Chankvetadze

Separation of enantiomers of
chiral sulfoxides in high-

performance liquid
chromatography with
cellulose-based chiral

selectors using methanol and
methanol-water mixtures as

mobile phases.

https://doi.org/10.1016/j.chroma.2018.05.002

Journal of
Chromatography
A, Volume 1557,
2018, p. 62-74.

Amsterdam,
The

Netherlands.
Elsevier

13

8 Tamar
Khatiashvili,

Rusudan
Kakava, Iza

Matarashvili,
Hadi Tabani,
Chiara Fanali,

Alessandro
Volonterio,

Tivadar Farkas,
Bezhan

Chankvetadze

Separation of enantiomers of
selected chiral sulfoxides with

cellulosetris (4-chloro-3-
methylphenylcarbamate)-

based chiral columns inhigh-
performance liquid

chromatography with very
high separation factor.

https://doi.org/10.1016/j.chroma.2018.02.054

Journal of
Chromatography
A, Volume 1545,
2018, p. 59–66.

Amsterdam,
The

Netherlands.
Elsevier

8

9 Nino Beridze,
Eka

Tsutskiridze,
Nino

Takaishvili,
Tivadar Farkas,

Bezhan
Chankvetadze

Comparative
Enantiomer‑Resolving
Ability of Coated and

Covalently
Immobilized Versions of Two
Polysaccharide‑Based Chiral

Selectors
in High‑Performance Liquid

Chromatography

ISSN 0009-5893

Chromatographia
An International

Journal for
Separation

Science.Volume
81, Number 4,

2018, p. 611–621.

Weinheim,
Germany,
Springer

11

10 Gumustas M.,
Ozkan S.A.,

Chankvetadze B.

Analytical and Preparative
Scale Separation of

Enantiomers of Chiral Drugs
by Chromatography and

Related Methods

Current
medicinal
chemistry,

Volume 25, Issue
33, 2018, p. 4152-

4188.

Sharjah, United
Arab Emirates,

Bentham
Science

37

11 Bezhitashvili L,
Bardavelidze A,
Mskhiladze A,
Gumustas M,

Ozkan Sibel A.,
Volonterio A,

Application of cellulose 3,5-
dichlorophenylcarbamate
covalentlyimmobilized on

superficially porous silica for
the separation of enantiomers

in high-performance liquid

Journal of
Chromatography
A, Volume 1571,
2018, p. 132-139.

Amsterdam,
The

Netherlands.
Elsevier

8
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Farkas T,
Chankvetadze B.

chromatography

ISSN: 0021-9673

12 J.Kereselidze,
G.Mikuchadze

and
L.Bobokhidze

Quantum-Chemical
Description of Some Physical-

Chemical Properties of
Proteinogenic Amino Acids

Journal of
Proteomics &

Bioinformatics,
Volume 11,

Issue 9,
2018, p. 169-172.

აშშ 4

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. ანალიზის დროის შემცირება ქრომატოგრაფიაში კვლევების ერთ-ერთ აქტუალურ
მიმართულებას წარმოადგენს. ამ მიმართულებით ჩვენი ჯგუფის გარდა აქტიურად
მუშაობს პროფ. არმსტრონგის (აშშ) და პროფ. გასპარინის და პროფ. კავაზინის (ორივე
იტალია) ჯგუფები. მცდელობის ძირითად სამიზნეს წარმოადგენს ენანტიომერების
დაყოფის მოხერხება მილიწამის მასშტაბით. წინამდებარე ნაშრომი აღწერს, თუ
რამდენად ახლოს არის ჩვენი სამეცნიერო ჯგუფი ამ მიზანთან.

2. წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ჩვენი მრავალწლიანი კვლევების გაგრძელებას
ციკლოდექსტრინების ქირალური გამოცნობის მექანიზმების კვლევის
მიმართულებით კაპილარული ელექტროფორეზის და ბირთვულ-მაგნიტური
რეზონანსის სხვადასხვა მეთოდების ერთდროული გამოყენებით. კერძოდ, ნაშრომში
გამოკვლეულია ქირალური სამკურნალწამლო საშუალების ტერბუტალინის
ენანტიომერების მიერ ციკლოდექსტრინებთან წარმოქმნილი ჩართული
კომპლექსების სტრუქტურა და სტრუქტურის გავლენა ენანტიოსელექტიური
გამოცნობის ტიპზე.

3. წინამდებარე მიმოხილვითი ნაშრომი მომზადდა დარგის წამყვანი ჟურნალის
(Journal of Chromatography, A) რედაქტორის სპეციალური მიწვევის
საფუძველზე და ეხება ენანტიომერული ნარევების დაყოფის თანამედროვე
თეორიას კაპილარული ელექტროფორეზის მეთოდის გამოყენებით. ნაშრომში
წარმოდგენილია ავტორის შეხედულებები ენანტიომერების დაყოფის
ძირითადი მექანიზმების შესახებ კაპილარულ ელექტროფორეზში.

4. წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ჩვენი მრავალწლიანი კვლევების გაგრძელებას
ციკლოდექსტრინების ქირალური გამოცნობის მექანიზმების კვლევის
მიმართულებით კაპილარული ელექტროფორეზის და ბირთვულ-მაგნიტური
რეზონანსის სხვადასხვა მეთოდების ერთდროული გამოყენებით. კერძოდ, ნაშრომში
გამოკვლეულია ქირალური სამკურნალწამლო საშუალების მედეტომიდინის
ენანტიომერების მიერ ციკლოდექსტრინებთან წარმოქმნილი ჩართული
კომპლექსების სტრუქტურა და სტრუქტურის გავლენა ენანტიოსელექტიური
გამოცნობის ტიპზე. ნაშრომი შესრულებულია გერმანელ კოლეგებთან ერთად და
მასში გარდა კაპილარული ელექტროფორეზის და ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსის
სხვადასხვა მეთოდებისა, გამოყენებულია აგრეთვე მოლეკულური მოდელირების
მეთოდი ქირალურ სელექტორსა და საანალიზო ნივთიერების ენანტიომერებს შორის
მოქმედი ძალების დასათვლელად.
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5. ნაშრომი შესრულებულია გერმანელ კოლეგებთან ერთად და ეძღვნება
ქირალური სამკურნალწამლო საშუალება დექსტრომეპრომაზინის და მისი
მინარევების ფარმაცევტული ანალიზის მეთოდის დამუშავებას და
ვალიდირებას ჩვენი ჯგუფის მიერ შემუშავებული ქირალური
ქრომატოგრაფიული სვეტის გამოყენებით, რომელსაც აწარმოებს ამერიკული
კომპანია ფენომენექსი. ანალიზის ქრომატოგრაფიული მეთოდი და მუშავდა
ჩვენს მიერ, ხოლო მისი ვალიდირება და გამოყენება განხორციელდა
გერმანელი კოლეგების მიერ.

6. წინამდებარე ნაშრომი შესრულებულია რუმინელ და ბელგიელ კოლეგებთან
ერთად და მას აქვს როგორც გამოყენებითი, ასევე ფუნდამენტური
კომპონენტი. ჩვენი წვლილი ამ ნაშრომში არის ამინომჟავების
დიასტერეომერების მიგრაციის რიგის შებრუნების საინტერესო შემთხვევის
თეორიული ახსნა.

7. შესწავლილია 14 ქირალური საანალიზო ნივთიერებისა და 18 პოლისაქარიდული
ბუნების ქირალური სელექტორის სტრუქტურული ცვლილების გავლენა
ენანტიომერების დაყოფაზე. რამდენიმე ქირალურმა სელექტორმა გამოავლინა
ძალიან მაღალი ენანტიომერული გარჩევითობის უნარი მეთანოლში. მეთანოლის
ფაზაში წყლის დამატებით, უმეტეს შემთხვევაში, გაიზარდა შეკავების ფაქტორი.
ცელულოზას ფენილკარბამატის სტუქტურაში მონოჩანაცვლებული ქირალური
სელექტორებიდან ქლორჩანაცვლებულმა სელექტორებმა აჩვენა უფრო დაბალი
ენანტიომერული გარჩევითობის უნარი ჩაუნაცვლებელ ცელულოზა ტრის
(ფენილკარბამატთან) შედარებით. ხოლო დიჩანაცვლებული ქირალური
სელექტორებიდან მეთილჩანაცვლებულმა სელექტორებმა (განსაკუთრებით ფენილის
ჯგუფში მე-3 და მე-5 პოზიციაში ჩანაცვლებულმა სელექტორებმა) აჩვენა უფრო
მაღალი ენანტიომერული გარჩევითობის უნარი ქლორჩანაცვლებულ
სელექტორებთან შედარებით. დიჩანაცვლებული სელექტორებიდან ერთობლივად
მეთილ- და ქლორ-ჩამნაცვლებლების მქონე ქირალურმა სელექტორებმა გამოავლინა
გაცილებით უკეთესი ენანტიომერული გარჩევითობის უნარი დიქლორ- და დიმეთილ
- ჩანაცვლებულ ქირალურ სელექტორებთან შედარებით. ენანტიომერების
ელუირების რიგის შებრუნების საინტერესო შემთხვევები გამოვლინდა ქირალური
სელექტორების - ცელულოზა ტრის (4-ქლორ, 3-მეთილფენილკარბამატის) და
ცელულოზა ტრის (3-ქლორ, 4-მეთილფენილკარბამატის) გამოყენებისას.

8. მოცემული კვლევა წარმოადგენს ზოგიერთი ქირალური სულფოქსიდის
ენანტიომერების დაყოფის შესწავლის შედეგებს მაღალეფექტურ სითხურ
ქრომატოგრაფიაში ქირალურ სელექტორად ცელულოზა ტრის (4-ქლორ, 3-
მეთილფენილკარბამატის) გამოყენებით. მაღალი დაყოფის ფაქტორი იქნა მიღწეული
მოძრავ ფაზად როგორც პოლარულ-ორგანული, ისე ნახშირწყალბადი/სპირტის
ნარევის გამოყენებით. განხილულია საანალიზო ნივთიერების ძირითადი
სტრუქტურები, რომელიც განაპირობებს მაღალ ქირალურ გარჩევითობას, აგრეთვე
ქირალურ სელექტორზე საანალიზო ნივთიერების ადსორბციის თერმოდინამიკული
რაოდენობები. აღწერილია რაცემატის ხსნარიდან ენანტიოსელექტიური ადსორბციის
ექსპერიმენტი.

9. სილიკაგელზე კოვალენტურად მიბმულ პოლისაქარიდულ ქირალურ სელექტორებს
გარკვეული უპირატესობა გააჩნია ქრომატოგრაფიული მეთოდით ქირალურ
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ნივთიერებათა ენანტიომერების დაყოფის თვალსაზრისით. ეს უპირატესობა ეხება
ძირითადად ადსორბენტის უნივერსალურ მდგრადობას ნებისმიერ გამხსნელში.
მეორეს მხრივ, ქირალური სელექტორის კოვალენტურად შეკავშირებამ
სილიკაგელთან შეიძლება გავლენა მოახდინოს  ქირალური სელექტორის მიერ
ენანტიომერების გამოცნობის (დაყოფის) უნარზე. ზემოთ ხსენებული ნაშრომი ამ
საკითხის გამოკვლევას ეძღვნება ორი სხვადასხვა ბუნების მქონე პოლისაქარიდული
ქირალური სელექტორის გამოყენებით. ნაშრომში ნაჩვენებია როგორც
იმობილირებული ქირალური სელექტორების გამოყენების უპოირატესობა, ასევე
ხაზგასმულია ის განსხვავებანი, რაც გასათვალისწინებელია იმ შემთხვევაში,
როდესაც ხდება ანალიზური მეთოდის „გადატანა“ ერთი ტიპის სვეტიდან მეორე
ტიპის სვეტზე.

10. ეს არის მიმოხილვითი შრომა, რომელიც მომზადებულია თურქ კოლეგებთან ერთად
ანკარას უნივერსიტეტიდან და მასში თავმოყრილია უახლესი მიღწევები ქირალურ
სამკურნალწამლო საშუალებათა ენანტიომერების დაყოფის მიმართულებით. კერძოდ
შეჯამებულია ამ თვალსაზრისით გაზური და სითხური ქრომატოგრაფიის,
ზეკრიტიკული სითხეების ქრომატოგრაფიის, კაპილარული ელექტროფორეზის და
კაპილარული ელექტროქრომატოგრაფიის გამოყენება. ანალიზურ დაყოფებთან
ერთად, განსჯილი არის აგრეთვე პრეპარატული დაყოფები და წარმოდგენილია
სხვადასხვა მეთოდების შედარება ამ თვალსაზრისით.

11. ნაშრომში პირველად არის მოხსენებული ზედაპირულად ფორიან გლუვ
სილიკაგელზე (ზფგს) კოვალენტურად იმობილიზებული ახალი ტიპის ქირალური
სელექტორის, ცელულოზა ტრის (3,5–დიქლორფენილკატრბამატის), გამოყენება
ენანტიომერების დასაყოფად სუფთა მეთანოლის და აცეტონიტრილის, ასევე ნ–
ჰექსანსა/იზოპროპანოლის მოძრავ ფაზებად გამოყენებისას. შესწავლილ იქნა
საანალიზო ნიმუშის რაოდენობის, მოძრავი ფაზის სიჩქარის და დეტექტორის
სიხშირის გავლენა ენანტიომერების დაყოფის ეფექტურობაზე, ასევე შესრულებულ
იქნა ენანტიომერების მაღალეფექტური დაყოფა 30 წმ საანალიზო დროით.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 B. Chankvetadze Enantioseparation of biologically
active chiral compound

Bioactive Compounds,
Antimicrobial and Biomedical

Products & Materials for
Protection of Human and

Environment. May 4-5, 2018,
Tbilisi, Georgia

2 ბეზარაშვილი გ.,
ღურჭუმელია ლ.

ალის გავრცელების
ჰომოგენური ინჰიბირების

საკითხისათვის

თსუ მე-6 საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში. თბილისი, 12-

15 თებერვალი, 2018 წ.
http://conference.ens-

2018.tsu.ge
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3 მ. ქარჩხაძე, ე. სორდია,
ბ.ჭანკვეტაძე

ჰერბიციდების
ენანტიომერების დაყოფა

პოლისაქარიდული
ქირალური სტაციონარული

ფაზების გამოყენებით

თსუ მე-6 საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში. თბილისი, 12-

15 თებერვალი, 2018 წ.
4 მარინა რუხაძე ნატრიუმის ბის (2-

ეთილჰექსილ)
სულფოსუქცინატის შერეული

შებრუნებული
მიკროემულსიების ფიზიკურ-

ქიმიური შესწავლა

თსუ მე-6 საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში. თბილისი, 12-

15 თებერვალი, 2018 წ.

5 გიორგი ჯიბუტი,

ბეჟან ჭანკვეტაძე,

ფრანც რორერი

SMART|AtmoSim_LAB -
პირველი შედეგები

თსუ მე-6 საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში. თბილისი, 12-

15 თებერვალი, 2018 წ.
6 გიორგი ჯიბუტი Project overview: smart platform

sensors and drones
თსუ, 22 აგვისტო 2018 წ.

7 Kakava R., Konjaria M.L.,

Shashviashvili N.,Volonterio A.,

Chankvetadze B.

Chiral sulfoxides and
characterization of chiral

selectoranalyte interactions in
High Performance Liquid

Chromatography

Mini-Symposium “Bioactive
Compounds, Ant imicrobial And
Biomedical Products & Materials
For Protection Of Human And
Environment”,  2018, Tbilisi,

Georgia;

8 ქეთევან ხარაიშვილი,

ბეჟან ჭანკვეტაძე,

გიორგი ჯიბუტი

Current projects at AtmoSim_lab 8th GEORGIAN – GERMAN
SCHOOL AND  WORKSHOP

IN  BASIC  SCIENCE. SCIENCE
AT MULTIDISCIPLINARY

SMART | LABS IN GEORGIA
TSU, August 20 – 25, 2018,

Tbilisi, Georgia

9 ქეთევან ხარაიშვილი,

ბეჟან ჭანკვეტაძე,

გიორგი ჯიბუტი

Atmospheric measurements and
monitoring in Tbilisi

International Conference of
Students and Young Scientists

„ Chemystry Today and in
Future”, ICSYS-2018, TSU,

November 16-17, 2018,
Tbilisi, Georgia

10 ჯუმბერ კერესელიძე,

გიორგი მიკუჩაძე,

ქიმიურ და ბიქიმიურ
მოლეკულურ სისტემებში

პროტონის გადატანის

თსუ მე-6 საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
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ლია ბობოხიძე ქვანტურ ქიმიური აღწერა მეცნიერებებში. თბილისი, 12-
15 თებერვალი, 2018 წ.

11 ნინო თაყაიშვილი,

გურამ სუპატაშვილი,

ნუნუ ლაბარტყავა

ტყიბულის ქვანახშირში
გოგირდის ცალკეული

ფორმები

თსუ მე-6 საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში. თბილისი, 12-

15 თებერვალი, 2018 წ.
12 ნინო გიორგაძე ბიოდეგრადირებული

მასალები
თსუ მე-6 საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში. თბილისი, 12-

15 თებერვალი, 2018 წ.
13 თეონა გოგატიშვილი ქიმია და მედიცინა თსუ მე-6 საფაკულტეტო

კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებებში. თბილისი, 12-
15 თებერვალი, 2018 წ.

14 მაია გეგენავა ნარკოტიკული საშუალებები თსუ მე-6 საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში. თბილისი, 12-

15 თებერვალი, 2018 წ.
15 ელენე გვაზავა ნავთობპროდუქტებით

დაბინძურებული ჩამდინარე
წყლების გაწმენდა

მეზოფორებიანი ქვანახშირის
ფილტრზე

თსუ მე-6 საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში. თბილისი, 12-

15 თებერვალი, 2018 წ.

16 E. Gvazava, T. Khatiashvili,
L.Giunashvili, Q. Kharaishvili,
N. Khundadze, S. Panculaia, M.

Maisuradze

Contamination gradient for air
pollutants in space

International Conference of
Students and Young Scientists

„ Chemystry Today and in
Future”, ICSYS-2018, TSU,

November 16-17, 2018,
Tbilisi, Georgia

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 B. Chankvetadze Enantioselective analysis of
chiral compounds using capillary

8th Black Sea Basin Conference
on Analytical Chemistry (8th
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electromigration techniques BBCAC-2018), 10-12 May, 2018,
Sile-Istanbul, Turkey

2 B. Chankvetadze Recent Development in
Enantioseparation of Chiral
Drugs with Polysaccharide-

Based Chiral Columns in HPLC

2nd International Symposium on
Advances in Pharmaceutical

Analysis (APA 2018), July 11-12,
2018, Lille, France

3 B. Chankvetadze Capillary Electrophoresis as a
powerful microscale method for

better understanding of
enantioselective intermolecular

interactions

34th International Symposium
on Microscale Separations and
Bioanalysis, February 18-21,
2018, Rio De Janeiro, Brasil

4 B. Chankvetadze Recent developments in
enantioseparation of chiral drugs

using capillary electrophoresis

12th International Symposium
on Pharmaceutical Sciences

(ISOPS-12), June 26-29, 2018,
Ankara, Turkey

5 B. Chankvetadze Capillary electrophoresis as a
powerful tool for understanding
chiral recognition mechanisms

by cyclodextrins

25th International Symposium
on Electro- and Liquid

Phase-Separation Techniques
(ITP2018), August 29 –

September 1, 2018, Kyoto, Japan
6 Mskhiladze A., Chanturia M.,

Karchkhadze M.
Topical issues of chemical of

chemical and ecological
education

Science, research, development.
Pedagogy. №11.

Rotterdam, The Netherlands
29.11.2018-30.11.2018

(გადაცემულია  მოხსენებათა
კრებულში დასაბეჭდად)

7 Iza Matarashvili, Darejan
Ghughunishvili, Lali

Chankvetadze, Nino Takaishvili,
Tamar Khatiashvili, Maia

Tsintsadze, Tivadar Farkas,
Bezhan Chankvetadze

Separation of enantiomers of
chiral weak acids with

polysaccharide-based chiral
columns and aqueous mobile
phases in high-performance

liquid chromatography: Typical
reversed-phase behavior?

12th International Symposium
on Pharmaceutical Sciences
(ISOPS) Turkey, Ankara.

26.06.2018-29.06.2018

8 Kakava R., Konjaria M.L.,

Shashviashvili N.,Volonterio A.,

Chankvetadze B.

Synthesis Of Chiral Sulfoxides
And Hydantoins And Separation
Of Their Enantiomers By HPLC

Method

12th International Symposium
on Pharmaceutical Sciences
(ISOPS) Turkey, Ankara.

26.06.2018-29.06.2018

9 George Jibuti SMART|AtmoSim_Lab იულიხი, გერმანია, 2018 წლის
10 ივნისი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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6. გარემოს დაცვა ამჟამად ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე თემაა მთელს მსოფლიოში და მათ
შორის საქართველოში. უნივერსიტეტებს განსაკუთრებული როლი აკისრიათ
ეკოლოგიური ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. აუცილებელია ეკოლოგიური განათლების
სისტემა იყოს სავალდებულო, ერთიანი და უწყვეტი, უმაღლესი სკოლის ყველა საფეხურის
საბაკალავრო – სამაგისტრო – სადოქტორო სისტემის ჩათვლით. ატმოსფერული ჰაერის
დაბინძურება გარემოს დაბინძურების ყველაზე მავნე ფორმაა, სტუდენტებს უნდა
მივაწოდოთ ინფორმაცია ჰაერის ხარისხის კრიტერიუმების შესახებ, თანამედროვე
კვლევები ამ მიმართულებით, საქართველოში მიმდინარე კვლევების შედეგები.
დაბინძურებული ჰაერის გავლენა ადამიანთა ჯანმრთელობასა და სიცოცხლის
ხანგრძლივობაზე და ა.შ. მიზნის მისაღწევად გამოვიყენოთ სხვადასხვა პედაგოგიური
ტექნოლოგიები.



60

ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ქიმიის დეპარტამენტის
ზოგადი, არაორგანული და მეტალორგანული ქიმიის კათედრა

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
ასოცირებული პროფესორი მაია რუსია

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

სახელმძღვანელოები

№1 ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა
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ISBN

1 მ. რუსია კითხვები და
ამოცანები

არაორგანულ ქიმიაში.

თბილისი,
გამომცემლობა
„უნივერსალი“.

2 მ. რუსია ზოგადი ქიმია
კითხვებსა და

პასუხებში. თბილისი.

თბილისი,
გამომცემლობა
„უნივერსალი“.

3 ნ. ლეკიშვილი,
მ. რუსია

არაორგანულ ქიმია
კითხვებსა და

პასუხებში.

თბილისი,
გამომცემლობა
„უნივერსალი“.

4.5. სტატიები

№ ავტორები

პუბლიკაციის
სახეობა (მო-
ნოგრაფია,
სტატია საკონ-
ფერენციო მასა-
ლები (Procee-
dings) და სხვა

პუბლიკაციის სათაური, ჟურნალის/გამომცემლობის
დასახელება,
ტიპი/ტომი, გვერდები, პუბლიკაციის ელექტრონული მი-
სამართი
(არსებობის შემთხვევაში).

1.

L.
Kakalashvili,
D.
Surmanidze,
Maia Rusia

კონფერენციის
მასალები

CRYSTAL FIELD THEORY FOR COMLEX COMPOUNDS:
MAIN ASPECTS.
International Conference of Students and Young Scientists
“CHEMISTRY TODAY AND IN FUTURE”; ICSYS-2018;
November 16-17, 2018, Tbilisi, Georgia. Book of abstracts.
p. 47-48.
ISBN: 978-9941-13-772-3.
Tbilisi University Press .
Chemical Society of Georgia.

2.
D. Suknidze
Maia Rusia

კონფერენციის
მასალები

ELECTRONIC STRUCTURE OF COMPLEX COMPOUNDS:
VALENCE BOND THEORY.
International Conference of Students and Young Scientists
“CHEMISTRY TODAY AND IN FUTURE”; ICSYS-2018;
November 16-17, 2018, Tbilisi, Georgia. Book of abstracts.
p. 58-59.
ISBN: 978-9941-13-772-3.
Tbilisi University Press.
Chemical Society of Georgia
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება

და ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

3.

T.
Kutaleishvili,
M.
Ivanishvili,
K. Giorgadze,
M. Rusia

კონფერენციის
მასალები

ELECTRONIC STRUCTURE
OF COMPLEX COMPOUNDS: MOLECULAR ORBITAL
METHOD.
International Conference of Students and Young Scientists
“CHEMISTRY TODAY AND IN FUTURE”; ICSYS-2018;
November 16-17, 2018, Tbilisi, Georgia. Book of abstracts.
p. 59-60.
ISBN: 978-9941-13-772-3.
Tbilisi University Press.
Chemical Society of Georgia.

4.

ი.
დიდბარიძე,
მ. რუსია,
ბ.
გოგიჩიშვილი,
ნ. კახიძე.

კონფერენციის
მასალები

ზოგიერთ D-მეტალთა
ტეტრათიოარსენატის ამიაკატური კომპლექსის
სინთეზი და გამოკვლევა. საინჟინრო-ტექნოლოგიური
ფაკულტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენციის შრომების
კრებული – „თანამედროვე
მეცნიერება და ინოვაციური პრაქტიკა“ ტომი II, ქუთაისი
2018, 16 ნოემბერი, გვ 147-150.

5.

მ. რუსია,
მ.
გვერდწითე-
ლი

კონფერენციის
მასალები

GANB-MATRICES AND
COORDINATION COMPOUNDS.
International Conference:
“Bioactive Compounds,
Antimicrobial and Biomedical
Products & Materials for

Protection of Human and
Environment”. Book of
abstracts. May 4-5, 2018; Tbilisi, Georgia.
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6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ქიმიის დეპარტამენტის
ზოგადი, არაორგანული და მეტალორგანული ქიმიის მიმართულება.
მეტალორგანული და გამოყენებითი ქიმიის სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია.

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
მეტალორგანული და გამოყენებითი ქიმიის სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიის
გამგე- თეა ლობჟანიძე
2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
პოლივინილ/პოლისტიროლის პოლიმერის გამოყენებით მომზადა Ba2Ca2Cu3Ox პრეკურსორი.

მიღებული პრეკურსორის ტესტირება მოვახდინეთ  რენტგენო ფაზური ანალიძი (XRD) საშუალებით.
რენტგენო ფაზური გაზომვების დამუშავების შედეგად დავადგინეთ, რომ მიღებული პრეკურსორი
შესდგება BaCuO2 და Ca2CuO3 ფაზებისაგან და აქედან დომინირებს BaCuO2 ფაზა, რაც სრულ თანხმობაშია
პედეეფ-ფაილთან. მომზადებულ პრეკურსორს დაემატა HgO და I2O3 სხვადასხვა დოზით (x=0.0, x=0.4, x=0.8
wt.%, x=1.2 wt.% და x=1.6 wt.%), შეერია ერთმანეთს და დაიპრესა ნიმუშები. შემდგომში დაპრესილი
ნიმუშები  გამოიწვა ღუმელში საჭირო ტემპერატურაზე და საჭირო დროის განმავლობაში.

ამთვისებლობის ნამდვილი ნაწილის ტემპერატურული დამოკიდებულების გაზომვებმა გვიჩვენა, რომ
ზეგამტარულ მდგომარეობაში გადასვლა იწყება Tc≈133,8 K -ზე და Tc მონოტონურად მცირდება ნიმუშებში
Au-ის კონცენტრაციის გაზრდით. არადოპირებულ (0.0 wt.%) და (0.8 wt.%) დოზით დოპირებულ  ნიმუშებში
ტემპერატურის შემცირების დროს ამთვისებლობის მრუდზე დაიმზირება ორი პიკი, რომელიც გვიჩვენებს
მაგნიტური ნაკადის ეკრანირებას გრანულებიდან და გრანულთშორის კავშირებიდან. სხვა დოზით
დოპირებულ ნიმუშები აღარ გვიჩვენებენ ორ პიკს და მოდებული მაგნიტური ველის ნაკადის სრული
ეკრანირება 0.8 wt.% დოზით დოპირებულ ნიმუშში მოხდა T~92 K ტემპერატურაზე. მესამე ჰარმონიკის
ტემპერატურაზე დამოკიდებულების მრუდებზი, როდესაც h=1 ერსტედი, f = 20 კილოჰერცი, H =0. მსგავსად
ამთვისებლობის ნამდვილი ნაწილის ტემპერატურაზე დამოკიდებულების გრაფიკისა აქაც არადოპირებულ
და დაბალი კონცენტრაციით დოპირებულ ნიმუშებში χ3(T) დამოკიდებულების მრუდზე დაიმზირება ორი
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პიკი. სადაც პირველი მაღალტემპერატურული პიკი შეესაბამება მაგნიტური ველების შეღწევას გრანულებში
და ასოცირდება გრანულთშიგა კრიტიკული დენით jcg ხოლო დაბალტემპერატურული პიკი გამოწვეულია
მაგნიტური ველების შეღწევით ჯოზეფსონურ კავშირებში და ასოცირდება გრანულთშორის კრიტიკულ
დენებთან jcJ. გაზომილი მესამე ჰარმონიკის ამპლიტუდიდან გადათვლილი იყო კრიტიკული დენის
სიდიდე. კრიტიკული დენის სიმკვრივე jc არადოპირებული ნიმუშისა არის 70 ა/სმ2 ხოლო 0.4 wt.% დოზით
დოპირებული ნიმუშის შეადგენს 145 ა/სმ2. მაშასადამე I2O3 დოპირებულ ნიმუშში კრიტიკული დენის
სიმკვრივე გაიზარდა 2 ჯერ.

1

№ 211524; „პოლიმერიზაციის და
სხვადასხვა დანამატების
ზეგავლენა Hg-1223
ზეგამტარულ თვისებებზე“ –
2016–2019 წ

შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

1.სამეცნიერო გრანტის
თანახელმძღვანელი- თეა
ლობჟანიძე

თანამონაწილე ორგანიზაცია.

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. პროექტის განხორციელების ( მიმდინარეობის) მოკლე აღწერა:

TlBa2Ca2Cu3Oy მაღალტემპერატურულ ზეგამტარს გააჩნია ზეგამტარულ მდგომარეობაში გადასვლის
ტემპერატურა დაახლოებით 115 კელვინზე, ხოლო Tc≈130 K თუ იგი მომზადებულია მაღალი წნევის ქვეშ
(3.5 GPa). ასევე, მაღალ მაგნიტურ ველებში ეს ზეგამტარი ამჟღავნებს შეუქცევადობას. ეს
მახასიათებლები Tl-1223 ფაზას ხდის სასურველ მასალად პრაქტიკული გამოყენებისათვის. თალიუმი
არის ძლიერ ტოქსიკური, აქვს აორთქლებადობის თვისება მაღალ ტემპერატურაზე და რაც
მნიშვნელოვანია ამ ოჯახისათვის, მაღალი სისუფთავის ფაზის მიღება კრიტიკულად დამოკიდებულია
გამოყენებულ პრეკურსორზე და სინთეზის პირობებზე. ზოლ-გელ მეთოდს აქვს შემდეგი
უპირატესობები ყველა სხვა მეთოდთან შედარებით: მიიღწევა შემადგენელი კათიონების ერთგვაროვანი
ნარევი ატომურ ზომამდე, გელიდან ხდება თხელი ფირების და ძაფების ფორმირება, რომელთაც
ძალზედ დიდი ტექნოლოგიური მნიშვნელობა გააჩნიათ. შედეგად ორი სხვადასხვა მეთოდის
გამოყენებით: პოლიმერიზაცია ადგილზე და მოდიფიცირებული ზოლ-გელ მეთოდი, ჩვენ მივიღეთ
კარგი, ქიმიურად ერთგვაროვანი და მაღალი რეაქციის უნარიანი პრეკურსორი, ხოლო მის ფუძეზე
მივიღეთ ნიმუშები, სადაც Tl-1223 ზეგამტარი ფაზა შეადგენს 90%. პროექტის ფარგლებში ჩვენ ასევე
შევისწავლეთ სხვადასხვა დოპანტების ზეგავლენა Tl-1223 -ის ზეგამტარულ თვისებებზე. შედეგად,
დამუშავებული ტექნოლოგიების და მიღებული შედეგების საფუძველზე, ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს
მოვამზადოთ ლენტები და თხელი ფირები.

2. პროექტის შედეგი და ეფექტი:
მიღებულია გაუმჯობესებული ფიზიკური თვისებების მქონე მაღალტემპერატურული ზეგამტარი
ნიმუშები, ზეგამტარულ მდგომარეობაში გადასვლის Tc≈122 K ტემპერატურით. მიღებულ ნიმუშებში Tl-
1223 ზეგამტარი ფაზა შეადგენს 90%, სველი ქიმიის გამოყენებით ჩვენს მიერ შემუშავებული
ტექნოლოგიით ეკრანირებული კრიტიკული დენები Jc≈70 ა/სმ2-დან გაიზარდა Jc≈247 ა/სმ2-მდე, ეს არის
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განპირობებული ჩვენს მიერ ზეგამტარი ნიმუშის შემადგენელი გრანულების ნანონაწილაკებამდე
დაყვანით. საბოლოოდ დადგენილია ნიმუშების მიღების რეგლამენტი, რომელიც მათი სინთეზის
განმეორადობის საშუალებას გვაძლევს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. გრანტის ფარგლებში მიღებული
შედეგების საფუძველზე უკვე შესაძლებელია შემდგომში შევქმნათ თხელი ფირები და ლენტოვანი
ზეგამტარი მავთულები.
3. განხორციელებული პროექტის გავლენა მიმართულების სფეროზე ან მის განვითარებაზე:
პირველ რიგში პროექტი მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს სამეცნიერო პოტენციალის
გაძლიერებისათვის. ამ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ახალი ტექნოლოგიური მიდგომები და მოხდა
გარღვევა ამ მიმართულებით. კერძოდ: მაღალტემპერატურული ზეგამტარების სინთეზს და კვლევას
სხვა ჯგუფებიც აკეთებდნენ და აკეთებენ (Y-ფუძიანი და Bi-ფუძიანი), მაგრამ Tl-ფუძიანი ზეგამტარები
პირველად შეიქმნა საქართველოში ამ პროექტის ფარგლებში, ვინაიდან მისი მომზადება არის
გაცილებით რთული და სჭირდება მაღალი ტექნოლოგიები. ასევე ამ პროექტის ფარგლებში
დამუშავებული იყო ახალი მიდგომა, ეგრეთ წოდებული მოდიფიცირებული ზოლ-გელ მეთოდი,
რომელიც არის გაცილებით სწრაფი, ენერგო დამზოგი და მაღალტექნოლოგიური.

1
FR/261/6-260/14;

„Tl-ფუძიანი ზეგამტარების
სინთეზი ზოლ-გელ მეთოდისა
და პოლიმერიზაციის
გამოყენებით“ – 2015–2018 წ

შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

1.სამეცნიერო გრანტის
ხელმძღვანელი ლობჟანიძე

წამყვანი ორგანიზაცია

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 T. Lobzhanidze;
I.

Metskhvarishvili;
K. Giorgadze

Synthesis and
Characterization
of MixedLigand
Complexes of

Arsenic-Organic
Compounds

Bulletin of the
Georgian
National

Academy of
Sciences

No.2 (vol.12), 2018

Tbilisi

2
T. Lobzhanidze; K.

ToTladze; M.
Gverdsiteli

Mathematical-
chemical
investigation of AB4

type moleculs
within the scope of
the GANB-
MATRICS method

Georgian
Engineering News
No.2 (vol.86), 2018

Tbilisi 3

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური,

დიგიტალური
ჟურნალის/
კრებულის

გამოცემის
ადგილი,

გვერდების
რაოდენობა
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საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამომცემლობა

1 I.R.
Metskhvarishvili,
T.E. Lobzhanidze,
G.N. Dgebuadze,
B.G. Bendeliani,
M.R.
Metskhvarishvili,
V.M. Gabunia,
L.T.
Gugulashvili,.

“Sol-gel
processing of
precursor for
synthesis of

mercury-based
superconductors”

“Science and
Technology of
Polymers and

Advanced
Materials: Applied

Research
Methods” Chapter 15

in Book,

Book Editors:
Omari

Mukbaniani,
Marc J.M.

Abadie,
: Applied Research

Methods” Apple
Academic Press,

In production
Pub Date: July 2019
Hardback Price: see

ordering info
Hard

ISBN: 9781771887533
Pages: Approx. 389p

w/index
Binding

Type: Hardback

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 Ketevan Totladze,

Tea Lobzhanidze
Precursor Effects on
superconductivity properties of Tl-
1223 HTS

Tbilisi. ICSYS-2018
International Conference
“CHEMISTRY TODAY AND IN FUTURE”

2 T. Lobzhanidze,
I.
Metskhvarishvili;
K. Giorgadze

Synthesis and Characterization of
Mixed-Ligand Complexes of Arsenic-
Organic Compounds. Book of
Abstracts, pp 63

2018 May 4-5
International Mini Simposium “Bioactive
Compounds, Antimicrobial and Biomedical
Products & Materials for Protection of
Human and Environments” IMS-2018
Georgia, Tbilisi

3
თ. ლობჟანიძე;
ქ. გიორგაძე

ოთხჩანაცვლებული არსონიუმის
შერეულლიგანდიანი
ფსევდოჰალგენიდური
აციდოკომპლექსები

თბილისი
ENS 2018
http://conference.ens-2018.tsu.ge/

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
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1 T. Lobzhanidze, I.
Metskhvarishvili

Effect of P2O5 Doping on the
Superconducting Properties of Tl-based
Superconductors.

2018, 29 Apri 4 May
6th International Conference on

superconductivity and magnetism-
ICSM2018

Antalya, Turkey
https://supermag.com.tr/icsm/2018/

2 T. Lobzhanidze, I.
Metskhvarishvili

Influence of Silver Doping on the
Superconducting Properties of Hg-1223

THS, Abstract ID No : 3145.

2018, 29 Apri 4 May
6th International Conference on

superconductivity and magnetism-
ICSM2018

Antalya, Turkey
https://supermag.com.tr/icsm/2018/

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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samecniero erTeulis dasaxeleba

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis

metalorganuli qimiis instituti

 samecniero erTeulis xelmZRvaneli _

metalorganuli qimiis institutis direqtori

q.m.d. profesori avTandil qoriZe

1. q.m.d. profesori avTandil qoriZe, metalorganuli qimiis institutis
direqtori.

2. roin Wedia, qimiis mecn. akad. doqtori _ institutis mTavari
mecnier TanamSromeli, institutis
direqtoris moadgile (menejeri)

3. ciala kakulia, qimiis mecn. doqtori _ ufrosi mecnier
TanamSromeli

4. lili janiaSvili, qimiis mecn. akad. doqtori _ ufrosi mecnier
TanamSromeli

5. marine beroSvili, qimiis mecn. akad. doqtori _ ufrosi mecnier
TanamSromeli

6. oliko lekaSvili _ qimiis doqtori- ufrosi mecnier
TanamSromeli

7. Tamar qorqia _ mecnier TanamSromeli
8. guram beroSvili _ teqnikuri muSaki
9. liliana kakabaZe _ teqnikuri muSaki

10. ბენo jioSvili _ teqnikuri muSaki

I. 1. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2018 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 3 4
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გარდამავალ მეტალთა
პინსერული კომპლექსები;

სინთეზი, გამოყენება მცირე
მოლეკულების აქტივაციაში და

კატალიზში

პროექტი მრავალწლიანია,
რადგან ისახავს ახალი

პინსერული ლიგანდების
დიზაინს, მათ ბაზაზე
ახალი კომპლექსების

მიღებას და
სინთეზირებული

კიმპლექსების გამოყენებას
კატალიზში და მცირე

მოლეკულების აქტივაციაში

( დაწყ.წ–2002)

ა. ქორიძე

რ. ჭედია

ო. ლეკაშვილი

ც. კაკულია

gardamavali (mravalwliani) kvleviTi proeqtis etapis ZiriTadi Teoriuli da

praqtikuli Sedegebi (qarTul enaze)

2018 წლის ერთ–ერთ ძირითად შედეგს წარმოადგენს რუთენოცენის ისეთი
წარმოებულების სინთეზის შემუშავება, რომლებიც ერთ–ერთ ციკლოპენტადიენილ
რგოლში შეიცავენ 1,2– ან 1,3–ფუნქციონალურ ჯგუფს (CHO ან CO2Et), xolo meore

rgoli warmoadgens ტრიფტორმეთილ(ტეტრამეთილ)ციკლოპენტადიენილს,
შესაბამისად {1,2– (CHO)(CO2Et)C5H3}RuC5Me4CF3(1a) დa {1,3–
(CHO)(CO2Et)C5H3}RuMe4CF3(1b). 1,3–ფუნქციონალურად დიჩანაცვლებული
მეტალოცენები გამოიყენება როგორც საწყისი ნაერთები მეტალოცენებზე
დაფუცნებული P,C,P–ტიპის პინსერული კომპლექსების სინთეზში. როგორც ჩვენს
ჯგუფში ადრე იყო ნაჩვენები, გარდამავალ მეტალთა პინსერული კომპლექსები ასეთი
ტიპის ლიგანდებით ავლენენ არაჩვეულებრივ თვისებებს კატალიზში ორგანული
სუბსტრატების მონაწილეობით (ალკანები, სპირტები) და მცირე მოლეკულების
(H2,O2,N2) აქტივაციაში. ჩვენვე მივანიშნეთ, თუ რა გავლენას ახდენენ სტერიული და
ელექტრონული ფაქტორები პინსერული კომპლექსების კატალიზურ თვისებებზე
(იხ.: Organometallics 2006, 25, 5466-5476; Dalton Trans. 2011, 40, 7201-7209;
Organometallics 2010, 29, 4360-4368). მეტალოცენების ჩონჩხი, განსხვავებით
ბენზოლისგან, წარმოადგენს სენდვიჩური აღნაგობის სისტემას, რომელშიც
კატალიზურ ცენტრზე–ქელატირებული მეტალის ატომზე სივრცული მისაწვდომების
თვალსაზრისით, შესაძლებელია გავლენა მოვახდინოთ არამეტალირებული
ციკლოპენტადიენილური რგოლის მოდიფიკაციით. აქამდე ესეთი რგოლი
წარმოადგენდა არაჩანაცვლებულ ციკლოპენტადიენილს C5H5, ან
პენტამეთილციკლოპენტადიენილს, C5Me5. მეთილის ჯგუფის შეყვანა
ციკლოპენტადიენილურ ლიგანდში იწვევს მის სივრცული მოცულობის
მნიშვნელოვან ზრდას და აძლიერებს ელექტრონოდონორულ თვისებას
არაჩანაცვლებულ ლიგანდთან შედარებით. ერთი მეთილის ჯგუფის ჩანაცვლება
ციკლში C5Me5, ტრიფტორმეთილის ჯგუფით კი იწვევს ოდნავ ლიგანდის
მოცულობის ზრდას, ელექტრონული თვისება კი უცვლელი რჩება. ამის გამო,
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ჩანაცვლებული რუთენოცენების სინთეზი romlebic შეიცავენ ლიგანდს C5Me4CF3,
წარმოადგენს განსაკუთრებულ ინტერესს. კომპლექსები 1a და 1b მიღებულ იქნა
ორვალენტოვანი რუთენიუმის კომპლექსებიდან, [(C5Me4CF3)RuCl]n და
[(C5Me4CF3)Ru(MeCN)3PF6, maTi ურთიერთქმედებით პენტაფულვენებთან 1,2–

(Me2NCH)(CO2Et)C5H3 და 1,3– (Me2NCH)(CO2Et)C5H3, შემდგომი, ჰიდროლიზით.

statiebi

#
avtori/

avtorebi

statiis saTauri, Jurnalis/

krebulis dasaxeleba

Jurnalis/

krebulis
nomeri

gamocemis
adgili,

gamomcemloba

1 S. V. Safronov, A.
A. Pavlov,

V. I. Sokolov,

A.A. Koridze

Homoannular disubstituted ruthenocenes
containing a

trifluoromethyl(tetramethyl)cyclopentadi
enyl ligand

2018, 57(2),
255-259

Russian Chemical
Bulletin, Int.Ed.

II. 1. სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა საქართველოში

ავტორი/ავტორები სათაური გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა,
ჟურნალის/კრებულის ნომერი

N.Barbakadze,
T.Korkia, K.Sarajishvili,
N. Jalabadze, R.
Chedia

სარეაქციო არიდან
გრაფენის ოქსიდის
გამოყოფის დაჩქარებული
მეთოდების დამუშავება.
Development of Accelerated
Methods for the Isolation of
Graphene Oxide from
Reaction Mixture.

World Forum on Advanced Materials - Polychar
26, 11-13 September, 2018, Tbilisi, Georgia. Book
of abstracts

Sergey V. Safronov,
Avthandil A. Koridze

Reduction of (1,3-
diformylindenyl)cyclopenta-
dienylruthenium derivatives

International conference of students and young
stcientists “ Chemistry Today and in Future”
Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, 16-17
November 2018

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა უცხოეთში
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# avtori/ avtorebi
saTauri gamocemis adgili, gamomcemloba Jurnalis/

krebulis nomeri

1 I. Chaganava, R.
Chedia, Qi-Huo Wei.

სხვადასხვა ტუტე მეტალის
ორგანული ქრომოფორული
მარილების ფუძეზე მიღებული
პოლარიზაციულად მგრძნობიარე
კომპოზიტების ფო-
ტოანიზოტროპული თვისებების
შესწავლა.

Conference on Optical Manufacturing and Testing XII,
part of SPIE Optical Engineering + Applications, 19-23
August, 2018, USA, San Diego.Proceedings Volume
10742, Optical Manufacturing and Testing XII; 107421K
(2018) https://doi.org/10.1117/12.2324568)
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
________________________________________________________________________

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
არაორგანულ-ორგანული არატრადიციული ჰიბრიდული მასალების ს/კ ინსტიტუტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა
ხელმძღვანელის მითითებით

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი:

ნოდარ ლეკიშვილი, პროფესორი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი,
თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქიმიის
დეპარტამენტის ემერიტუს პროფესორი

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:

- ხათუნა ბარბაქაძე _ განყოფილების გამგე, ქიმიის აკადემიური დოქტორი
- რუსუდან გიგაური _ განყოფილების გამგე, ქიმიის მეცნ. კანდიდატი
- ლილი არაბული - ქიმიის მეცნ. კანდიდატი
- მაია თათარიშვილი _ უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმიის მეცნ.
კანდიდატი
- ნინო ქოქიაშვილი _ უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმიის მეცნ.
კანდიდატი
- სოფიო კობაური _ უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმიის
მეცნ. კანდიდატი
- ქრისტინე გიორგაძე _ ქიმიის მეცნ. კანდიდატი, ასისტენტ პროფესორი
- ელიზავეტა ცხაკაია _ ქიმიის აკადემიური დოქტორი, მეცნიერ
თანამშრომელი
- რუსუდან ხოსიტაშვილი _ ქიმიის აკადემიური დოქტორი, მეცნიერ თანამშრომელი
- მარიამ კობიაშვილი _ ქიმიის მაგისტრი, უფროსი ლაბორანტი
- მარინა გახუტიშვილი _ უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმიის მეცნ.

კანდიდატი
__________________________________________________________________
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1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები

1.1.

№

შესრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებლები

1 2 3 4

ანტიბიოკოროზიული
ჰიბრიდული კომპოზიტები*

ნოდარ ლეკიშვილი
ხათუნა ბარბაქაძე

ხათუნა ბარბაქაძე - პასუხის-
მგებელი შემსრულებელი

მაია თათარიშვილი
ქრისტინე გიორგაძე
ნინო ქოქიაშვილი

მარიამ კობიაშვილი
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ანტიმიკრობული ჰიბრიდული კომპოზიციური საფრები
კონტროლირებადი თვისებებით (ეტაპი I)*

გარემოში მავნე მიკროორგანიზმების მზარდი პოპულაციით სტიმულირებული ბიოკოროზიული
პროცესების შედეგად, მთელი რიგი ბუნებრივი და სინთეზური მასალისა და კულტურული მემკვიდრეო-
ბის ნიმუშების (სამუზეუმო ექსპონატები, არქეოლოგიური ნიმუშები) ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები
შეუქცევადად უარესდება, მიმდინარეობს მათი ბიოდეგრადაცია, რაც მრეწველობისა და ტექნიკის მრავალ
დარგს ყოველწლიურად მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ზარალს აყენებს. ამიტომ მიკრობიოლოგიური
უსაფრთხოებისადმი მოთხოვნის გაზრდის კვალდაკვალ ადამიანსა და გარემოზე აგრესიული
მიკროორგანიზმების მავნე მოქმედების მაინჰიბირებელი ახალი, ეფექტური საშუალებებისა და
ბიოკოროზიული პროცესების პრევენცია-კონტროლის მეთოდების ძიება თანამედროვეობის
უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა.

ახალი ანტიმიკრობული/ფუნგიციდური საშუალებების ძიებისას, პერსპექტიულად გვესახება
მოლეკულაში მეტალოცენური, პოლიციკლური სტრუქტურებისა, ბიოგენური მეტალების და მეტალთა
ოქსიდების შემცველი ახალი ჰიბრიდული სისტემების განვითარება, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია
როგორც დამოუკიდებელ ბიოაქტიურ ნაერთებად ფართოდ გავრცელებული დაავადებების (ავთვისებიანი
სიმსივნეები, ანემია, მალარია, სტაფილოკოკური ინფექციები) სამკურნალოდ, ისე ანტიმიკრობული
კომპოზიციური მასალების ბიოაქტიურ კომპონენტებად.

სპეციფიკური თვისებების მქონე ბიოაქტიური ჰიბრიდული მასალების მიმართულებით შემუშავებულ
თანამედროვე ტექნოლოგიებში გამოყენების პერსპექტივა აქვს სხვადასხვა ფუნქციური ჯგუფების
ერთდროულად შემცველ პოლიფუნქციურ პოლიმერებს, რომლებსაც რეგულარული სტრუქტურის მქონე
ხაზოვანი მაკროჯაჭვები გააჩნია, მათ შორისაა პოლიფუნქციური (აზოტშემცველი) ჰეტეროჯაჭვური
ორგანული პოლიმერები (პოლიურეთანული ელასტომერები, პოლიურეთან-აკრილატები და ა.შ.).



75

ზოგიერთი განსაკუთრებული მახასიათებლის (არააქროლადობა, დაბალი ზედაპირული დაჭიმულობა,
ჰიდროფობურობა, მოქნილობის შენარჩუნება დაბალ ტემპერატურებზე, თერმული ჟანგვისადმი და
ხილული სინათლისადმი მაღალი მდგრადობა) მქონე ოლიგოორგანოსილოქსანების ჩვენ მიერ გამოყენებამ
მატრიცებად გამოყენებული ორგანული პოლიმერების მოდიფიკატორებად საფუძველი ჩაუყარა დამცავი
საფრების დამზადებისა და განვითარების სრულიად ახალ ტექნოლოგიას, რამაც შესაძლებელი გახადა
არსებული თვისებების გაუმჯობესება და გამოყენების სფეროების გაფართოება.

კვლევის მეთოდიკა

ბიოაქტიური კომპოზიტები ჰეტეროჯაჭვური პოლიმერების ბაზაზე დამზადდა ლაბორატორიული
შემრევების გამოყენებით. ბიოაქტიური კომპონენტების შემცველი ჰიბრიდული პოლიმერული მასალები
შემუშავდა ხსნარში რადიკალური ფრონტული თანაპოლიმერიზაციის მეთოდით.

ინფრაწითელი სპექტრები გადაღებულ იქნა სპექტროფოტომეტრზე Perkin Elmer FT-IR Spectrum BX
11, KBr-ის მონოკრისტალსა (350-7000 სმ-1) და ვაზელინის ზეთში.

თერმული მდგრადობა დადგენილ იქნა დიფერენციულ-თერმული და თერმოგრავიმეტრიული
ანალიზების მეთოდებით Perkin Elmer TGA7 თერმოგრავიმეტრზე, ტემპერატურული ინტერვალი 50°C-
800°C, გაცხელების სიჩქარე 20ᴼC/წთ, მშრალი აზოტის არეში.

DSC ანალიზი განხორციელებულ იქნა დიფერენციული მასკანირებელი კალორიმეტრის “NETZSCH
DSC 200” F3 მეშვეობით. ტესტები ჩატარდა მშრალი აზოტის არეში, ტემპერატურული ინტერვალი -100ᴼC-
დან +300oC-მდე, გაცხელების სიჩქარე 5ᴼC/წთ.

ტესტი კაწვრადობაზე ჩატარებულ იქნა ხელსაწყოს Micro-Scratch Tester (MST) /CSM, Neuchatel,
შვეიცარია, პროგრამული უზრუნველყოფით CSEM Scratch Software Version 2.3]/ გამოყენებით, რომელიც
ნიმუშებისთვის იყენებს ზრდად ძალას 0-დან 30.0 N-მდე ანდა მუდმივ ძალას ოთახის ტემპერატურაზე
(25oC). იმავე ჭრილის შემდგომი მრავალრიცხოვანი კაწვრადობა იძლევა შედეგების მცოცავ ცვეთადობას
(SWD/ცვეთისადმი მდგრადობა). მოცემულ კვლევაში კაწვრადობისადმი მდგრადობის განსაზღვრისთვის
შერჩეულ იქნა სამი ძირითადი პარამეტრი: შეღწევადობის სიღრმის მაქსიმუმი (Rp); ნაშთის სიღრმე (Rh)
და ბლანტდრეკადობის აღდგენა φ = (Rp-Rh)/Rp . 100 %.

მასალების კაწვრადობისადმი მდგრადობისა და მათი ხესა და პლასტმასაზე ადჰეზიის უნარის
შესწავლის მიზნით შესრულებულ იქნა კაწვრადობის პროგრესული ტესტირება.

დინამიური ხახუნი განსაზღვრულ იქნა ტრიბომეტრის Nanovea pin-on-disk [440 ფოლადის ბურ-
თულიანი Micro Photonics] გამოყენებით. თითოეული ტესტისთვის გამოყენებულ იქნა ახალი ბურთულა
დიამეტრით 3.2 მმ.

მიღებული მასალების ზედაპირის მორფოლოგიის შესასწავლად გამოყენებულ იქნა Nicon Eclipse ME
600 მიკროსკოპი, ხოლო საექსპლუატაციო მახასიათებლების გამოსაცდელად შესწავლილ იქნა იზოთერ-
მული დაბერებისა და სხვადასხვა ფაქტორების (ხილული სინათლე, სინესტე, ჰაერის ჟანგბადი,
ნახშირბადის დიოქსიდი) კომპლექსური მოქმედების მიმართ მდგრადობა, აგრეთვე ტენის
შთანთქმისუნარიანობა გრავიმეტრიული მეთოდით.

მიღებული შედეგების განსჯა

წარმოდგენილი კვლევის მიზანია სპეციფიკური თვისებების მქონე სხვადასხვა მოლეკულური
სტრუქტურის მრავალმხრივი კომბინაციით შერწყმითა და მათი ურთიერთშეთანხმების კონტროლის
გზით ახალი არაორგანულ-ორგანული ჰიბრიდული მასალების განვითარება და მათი გამოყენება
არქეოლოგიური ნიმუშებისა და სამუზეუმო ექსპონატების ხანმოკლე ან ხანგრძლივი დროის
განმავლობაში დასაცავად.

ანტიმიკრობული დამცავი საფრებისთვის მნიშვნელოვანია შემდეგი თვისებების გაუმჯობესება:
ა) თერმოფიზიკური თვისებები - მოქნილობა, რაც დაკავშირებულია ფაზური გადასვლებისა და
თერმოჟანგვითი სტაბილურობის კვლევებთან; ბ) ტრიბოლოგიური მახასიათებლები, როგორიცაა
დინამიური ხახუნი, კაწვრადობისადმი მდგრადობა, ზედაპირის მორფოლოგია; გ) საექსპლუატაციო
მახასიათებლები - ბიოაქტიური კომპოზიტების მდგრადობა თერმო- და ფოტო-დაბერების, აგრეთვე
ტენის, ჰაერის ჟანგბადის, ნახშირბადის დიოქსიდის და ხილული სინათლის კომპლექსური მოქმე-
დებისადმი. ამავე დროს, როგორც წესი, დამცავმა საფრებმა გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედება არ
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უნდა მოახდინოს.

ფუნქციონიზირებული ფთორშემცველი პოლიმერების სინთეზი

მაკრომოლეკულაში ერთდროულად C-F და ეპოქსიჯგუფების შემცველი თანაპოლიმერების მიღება

ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ ფთორორგანული პოლიმერების გამოყენება დაფუძნებულია C–F
ბმის უნიკალურ თვისებებზე, კერძოდ მცირე პოლარიზებადობა, დიდი ქიმიური მდგრადობა და
სიმტკიცე (450-460 კჯ/მოლი), მაღალი თერმო- და ჰიდროლიტური მდგრადობა, მდგრადობა მზის
სინათლის (ხილული და ულტრაიისფერი გამოსხივება) მოქმედების მიმართ (არ აღაგზნებს მზის
სინათლის ქვანტი); მდგრადობა ზეთებისა და ტექნიკაში ფართოდ გამოყენებული ბევრი ორგანული
გამხსნელის მიმართ. მსოფლიოში ცნობილი მთელი რიგი ფირმები: „დიუპონი“, „ასახი გარასუ“, „კენებო“,
„მიცუბისი რეიონ“ და სხვ. აწარმოებენ და წარმატებით ახდენენ ისეთ ფთორშემცველი მაღალ- და დაბალ-
მოლეკულური ნაერთების და მასალების დისტრიბუციას, როგორებიცაა თერმულად და ქიმიურად
მდგრადი დამცავი საფრები, ანტიკოროზიული და ტენმედეგი მასალები, ქიმიურად მდგრადი და
თერმომდგრადი ზეთები, ელექტრეტები, ოპტიკური ბოჭკოების შუქამრეკლი გარსები და მრავალი სხვა.
შესაბამის მასალებზე მოთხოვნა ამ ათწლეულის ბოლომდე ყოველწლიურად დაახლოებით 5-6%-ით
იზრდება.

მიუხედავად ფთორორგანული პოლიმერების ასეთი უნიკალური თვისებებისა, მათ ახასიათებთ
ანტიბიოკოროზიულ მატრიცებში გამოყენებულ პოლიმერებთან, - პოლიურეთანებთან და
პოლიეპოქსიდებთან შედარებით უარესი ადჰეზიური თვისებები, რაც განსაკუთრებით „Long-term
action“ დამცავი საფრების დასამზადებლად, სუფთა სახით, ნაკლებად გამოყენებადი იქნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სამუშაოს მიზანს შეადგენდა ახალი ტენმედეგი და მექანიკუ-
რად მტკიცე ფთორშემცველი პოლიმერების დასასინთეზებლად საწყის მონომერებად შედარებით ხელ-
მისაწვდომი და მაღალი რეაქციისუნარიანობის მქონე პერფთორალკილმეთაკრილატების (FnMA)
შერჩევა, რომელთა თანაპოლიმერიზაციით ადჰეზიური ფუნქციური ჯგუფების შემცველ, უკვე
სერიულად წარმოებულ ეპოქსიდურ ვინილურ მონომერთან, ალილგლიციდოლთან (ალილ-
გლიციდილის ეთერთან) შესაძლებელი გახდება პოლიპერფთორალკილმეთაკრილატების ფუნქციო-
ნალიზაცია მათ მაკროჯაჭვში ადვილად გამყარებადი ეპოქსი-ჯგუფების შეყვანით.

წინასწარ ჩატარებულ კვლევებზე დაყრდნობით, თანამონომერები აღებულ იქნა 1:1 და 7:3 მოლური
შეფარდებით. რეაქცია მიმდინარეობს სილიკონური (პოლიდიმეთილსილოქსანი - პმს-100) ზეთის
აბაზანაზე, 1% ბენზოილის პეროქსიდის (BP) თანაობისას, 70-85oC-ზე მშრალი არგონის არეში 4-5 სთ-ის
განმავლობაში ძლიერ ბლანტი, გამჭვირვალე მასის წარმოქმნამდე, რომელიც წარმოადგენს თანა-
პოლიმერების (სურ. 1) ხსნარს შესაბამის მონომერებში. ხელსაყრელია მათი სუბსტრატად გამოყენება
ეპოქსიდების ეფექტური გამამყარებლით, - ჰექსამეთილენდიამინით (HMDA) ბიოაქტიური ნაერთების
შემცველი კომპოზიციების გამყარების პირობებში, ადვილად გადარევის და ზედაპირზე დატანების
გამო.

სურათი 1. ფუნქციონიზირებული ფთორმეტაკრილატის ზოგადი სტრუქტურა

მიღებული თანაპოლიმერის აგებულების დადგენის მიზნით ის გამოლექილ იქნა სუფთა
ეთილაცეტატის ხსნარიდან ჰეპტანით. ტეტრაფთორპროპილმეტაკრილატის შემთხვევაში გამოილექა
მყარი, ხისტი, მექანიკურად მტკიცე თანაპოლიმერის სახით, ხოლო ოქტაფთორპენტილმეტაკრილატის
და დეკაფთორჰექსილმეტაკრილატის შემთხვევაში, ელასტიური გამჭვირვალე მყარი მასის ან მყიფე
გამჭვირვალე მასის სახით. რეაქციის პროდუქტის გამოსავლიანობამ შეადგინა 70-80%. კაპილარულ
ვისკოზიმეტრში განსაზღვრული მათი ეთალაცეტატის 1%-იანი ხსნარის დაყვანილი სიბლანტის
სიდიდე იცვლება 0.15-0.44 დლ/გ ინტერვალში, რომლის მნიშვნელობა და თანაპოლიმერების
გამოსავლიანობა დამოკიდებული აღმოჩნდა მონომერების მოლურ თანაფარდობაზე, ფთორ-
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ალკილილის ფრაგმენტის სიგრძესა და რეაქციის ტემპერატურაზე. ასე, მაგალითად, თანაპოლიმერის
F4MA:AGE (1:1) ხვედრითი სიბლანტე (ηხვ) ეთილაცეტატში 0.19 დლ/გ-ია, ხოლო იგივე მონომერების
თანაპოლიმერის ხვედრითი სიბლანტე იმავე გამხსნელში, 7:3 მოლური თანაფარდობისას 0.44 დლ/გ-ია,
მაშინ, როდესაც ანალოგიურ პირობებში განსაზღვრული თანაპოლიმერის - F8MA:AGE (1:1) ხვედრითი
სიბლანტე 0.15დლ/გ-ია, რაც ადასტურებს ალილგლიციდოლის ალილის ჯგუფის α-წყალბადის
მონაწილეობით ე.წ. დეგრადაციული ინჰიბირების პროცესის დამოკიდებულებას მონომერების მოლურ
თანაფარდობასა და ფთორმეტაკრილატის მონომერის ფთორალკილის რადიკალის ჯაჭვის სიგრძეზე.

არსებული ლიტერატურული მონაცემების ანალიზზე დაყრდნობით, შედარებით დაბალმოლეკუ-
ლური თანაპოლიმერების წარმოქმნა დაკავშირებული უნდა იყოს ალილური მონომერის ჟანგბადთან
დაკავშირებული C-H-ბმის წყალბადატომების მაღალი ძვრადობის გამო, თანაპოლიმერიზაციის
რადიკალური მექანიზმის მათ მაინჰიბირებელ (დეგრადაციულ) ეფექტთან. ეპოქსიდური რიცხვის (ერ)
განსაზღვრამ გვიჩვენა, რომ თანაპოლიმერებში მონომერების მოლური თანაფარდობა არ შეესაბამება
საწყის ნარევში მათ მოლურ თანაფარდობას (n>k, l<m). კერძოდ, თანაპოლიმერში ალილგლიციდილის
ეთერის ნაშთი გაცილებით ნაკლებია მონომერების საწყის ნარევში მათ შემცველობაზე. ამას
ადასტურებს თანაპოლიმერების ინფრაწითელ სპექტრებში ეპოქსიდური ჯგუფისთვის
დამახასიათებელი შთანთქმის სუსტი ზოლი, აგრეთვე ეპოქსიდური რიცხვის მნიშვნელობა.

წარმოქმნილი თანაპოლიმერების იწ სპექტროსკოპიით შესწავლამ აჩვენა, რომ სტანდარტულ
პირობებში გადაღებულ სპექტრებში შეინიშნება: 1739-1750 სმ-1 (C=O) - ესთერის; 1633–1665 სმ-1 (C=O) -
კარბონილის; 3000-3002, 1370–1410 სმ-1 (CH3) - ალკილის; 830, 915-925, 1245–1262 სმ–1 - ეპოქსი-
ჯგუფებისთვის დამახასიათებელი შთანთქმის ზოლები, აგრეთვე CH2, C-H და C-F ჯგუფებისთვის
დამახასიათებელი შთანთქმის ზოლები ( 2905-2910,  1070-1230 სმ–1).

ჰიბრიდულ კომპოზიტებში გამოყენებული იქნა:

ბიოლოგიურად აქტიური კომპონენტები: BC-1, BC-2, BC-3 და BC-4
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HMDA: ჰექსამეთილენდიამინი (გამამყარებელი).

მიღებული ფუნქციონიზირებული ფთორორგანული პოლიმერებისა და ბიოაქტიური
კომპონენტების (BC-1, BC-2, BC-3 და BC-4) ბაზაზე შემუშავებულ იქნა ანტიმიკრობული კომპოზიტები
და ჰიბრიდული მასალები (ცხრილი 1, სურათი 1).

ცხრილი 1. ფთორალკილის და ეპოქსიდური გვერდითი ჯგუფების შემცველი
პოლიმერული კომპოზიტები და ანტიმიკრობული ჰიბრიდული მასალები

#
ჰიბრიდული კომპოზიტი ჰიბრიდული კომპოზიტი

I F4MA-AGE 1:1 / 5% HMDA XIX F8MA -AGE 1:1 / 3% BC-4 / 7%
HMDA

II F4MA -AGE 1:1 / 3% BC-1 / 5%
HMDA

XX F8MA -AGE 1:1 /10% HMDA

III F4MA -AGE 1:1 / 3% BC-2 / 5%
HMDA

XXI F8MA -AGE 1:1 / 3% BC-3 / 10%
HMDA

IV F4MA -AGE 1:1 / 3% BC-3 / 5%
HMDA

XXII F8MA -AGE 7:3 / 7% HMDA

V F4MA -AGE 1:1 / 3% BC-4 / 5%
HMDA

XXIII F8MA -AGE 7:3 / 3% BC-1 / 7%
HMDA

VI F4MA -AGE 1:1 / 7% HMDA XXIV F8MA -AGE 7:3 / 3% BC-2 / 7%
HMDA

VII F4MA -AGE 1:1 / 3% BC-1 / 7%
HMDA

XXV F8MA -AGE 7:3 / 3% BC-3 / 7%
HMDA

VIII F4MA -AGE 1:1 / 3% BC-3 / 7%
HMDA

XXVI F8MA -AGE 7:3 / 3% BC-4 / 7%
HMDA

IX F4MA -AGE 1:1 / 10% HMDA XXVII F8MA -AGE 7:3 / 10% HMDA
X F4MA -AGE 1:1 / 3% BC-3 / 10%

HMDA
XXVIII F8MA -AGE 7:3 / 3% BC-3 / 10%

HMDA
XI F4MA -AGE 7:3 / 7% HMDA XXIX F12MA-AGE 1:1 / 7% HMDA

XII F4MA -AGE 7:3 / 3% BC-3 / 7%
HMDA

XXX F12MA -AGE 1:1 / 3% BC-1 / 7%
HMDA

XIII F4MA -AGE 7:3 / 10% HMDA XXXI F12MA -AGE 1:1 / 3% BC-2 / 7%
HMDA

XIV F4MA -AGE 7:3 / 3% BC-3 / 10%
HMDA

XXXII F12MA -AGE 1:1 / 3% BC-3 / 7%
HMDA

XV F8MA-AGE 1:1 / 7% HMDA XXXIII F12MA -AGE 1:1 / 3% BC-4 / 7%
HMDA

XVI F8MA -AGE 1:1 / 3% BC-1 / 7%
HMDA

XVII F8MA -AGE 1:1 / 3% BC-2 / 7%
HMDA

XVIII F8MA -AGE 1:1 / 3% BC-3 / 7%
HMDA
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სურათი 1. მიღებული ანტიმიკრობული საფრების ნიმუშების ფოტოები

თერმოფიზიკური თვისებების შესწავლა

მიღებული თანაპოლიმერებისა და მათ ბაზაზე დამზადებული პოლიმერული ჰიბრიდული
მასალების თერმოჟანგვითი მდგრადობა და ფაზური გადასვლების ტემპერატურები დადგენილ იქნა
დიფერენციულ-მასკანირებელი კალორიმეტრიის (დმკ) და თერმოგრავიმეტრიული ანალიზის (თგა,
დთა) მეშვეობით.

დიფერენციულ-მასკანირებელი კალორიმეტრილი (DSC) ანალიზი: DSC კვლევის შედეგებიდან ჩანს,
რომ საკვლევი მასალები ამორფულია (არ ჩანს კრისტალიზაციისთვის დამახასიათებელი
ეგზოთერმული პიკი) და ლღობის გადასვლები არ შეინიშნება. მიღებულ მრუდებზე ენდოთერმული
პიკები შეესაბამება ტესტირებული ნიმუშების გამინების ტემპერატურას (Tg). ტესტირებული ჰიბრიდები
ხასიათდება გამინების გადასვლის ინტერვალით 125-230oC ტემპერატურულ ინტერვალში.
დიფერენციულ-მასკანირებელი კალორიმეტრიული კვლევებით დადგენილ იქნა ასევე გამინების
მდგომარეობის ფაზური გადასვლები, ე.წ.  გადასვლები. კერძოდ, საშუალოდ -33oC-დან –43oC-მდე
ტემპერატურულ ინტერვალში ნაჩვენებია  ფაზური გადასვლები (Tβ). ამასთან, ბიოაქტიური ნაერთების
დამატება ზრდის დაბალი ტემპერატურის ამორფული ფაზის მდგრადობას.

თერმოგრავიმეტრიული ანალიზი (TGA):

სუფთა და მოდიფიცირებული ჰიბრიდების (ცხრ. 1) თერმული მდგრადობისა და დესტრუქციის
ქცევის შესაფასებლად ჩატარებულ იქნა თერმოგრავიმეტრიული კვლევები Perkin Elmer TGA7
თერმოგრავიმეტრზე.

ტესტირებულ იქნა თითოეული მშრალი ნიმუშის 10-20 მგ. თერმული მდგრადობის პარამეტრები, -
დესტრუქციის ტემპერატურა (Tdec, 0C), მასის კლება (%) და დესტრუქციის მაქსიმალური ტემპერატურა
(Tmax, oC), რომლის შემდეგაც ცვლილებები აღარ შეინიშნება, მოცემულია ცხრილში 2.

TGA მონაცემებიდან ჩანს, რომ 1,1,3-ტრიჰიდროტეტრაფთორპროპილმეტაკრილატის ალილგლი-
ციდოლთან რადიკალური თანაპოლიმერიზაციით მიღებული ფთორალკილის და ეპოქსიდური გვერ-
დითი ჯგუფების ერთდროულად შემცველი პოლიმერული მატრიცები და მათ ბაზაზე დამზადებული
ჰიბრიდული კომპოზიტები მდგრადია 420oC-მდე, ხოლო მასის კლება 420-455oC ტემპერატურულ
ინტერვალში შეადგენს 25-37 %-ს (ცხრილი 2).

ფთორალკილის ჯაჭვის გაზრდით შესაბამისი ჰიბრიდების თერმული მდგრადობა იზრდება,
კერძოდ, 1,1,5-ტრიჰიდროოქტაფთორპროპილმეტაკრილატის ალილგლიციდოლთან რადიკალური
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თანაპოლიმერიზაციით მიღებული ფთორალკილის და ეპოქსიდური გვერდითი ჯგუფების ერთდრო-
ულად შემცველი პოლიმერული მატრიცები და მათ ბაზაზე დამზადებული ჰიბრიდული კომპოზიტები
მდგრადია 440oC-მდე; მასის კლება კი 440-455oC ტემპერატურულ ინტერვალში შეადგენს 18-30 %-ს.
ხოლო 1,1,7-ტრიჰიდროდოდეკაფთორპროპილმეტაკრილატის ბაზაზე მიღებული ჰიბრიდების მასის
კლება 432-437oC ტემპერატურულ ინტერვალში შეადგენს 29-37 %-ს.

ცხრილი 2. პერფთორალკილმეთაკრილატების ალილგლიციდოლთან რადიკალური
თანაპოლიმერიზაციით მიღებული ფთორალკილის და ეპოქსიდური გვერდითი ჯგუფების

ერთდროულად შემცველი პოლიმერული მატრიცების და მათ ბაზაზე დამზადებული
ჰიბრიდული კომპოზიტების TGA მონაცემები

ჰიბრიდ.
კომპ.

Tdec., οC მასის
კლება, %

Tmax ,οC ჰიბრიდ.
კომპ.

T, οC მასის
კლება, %

Tmax , 0C

I 438.09 25.634 440 XVIII 439.27 27.908 440

II 433.58 37.456 435 XX 446.82 27.082 450

III 440.84 34.361 445 XXI 441.34 17.792 445

IV 440.81 24.869 445 XXII 435.54 30.507 440

V 428.89 37.428 430 XXIV 446.76 30.620 450

VI 441.89 30.486 445 XXV 434.04 26.613 440

VIII 443.92 26.695 445 XXVII 453.17 26.869 455

IX 453.03 28.682 455 XXVIII 436.68 26.835 440

X 453.60 33.770 455 XXIX 432.11 37.14 435

XI 434.41 31.326 435 XXXII 436.78 28.508 440

XIII 442.29 26.977 445

XIV 418.53 33.529 420

XV 439.12 28.095 440

ტრიბოლოგიური თვისებების შესწავლა

მცოცავი ცვეთადობის (კაწვრადობის) შედეგები

ნიმუშების მცოცავი ცვეთადობა (SWD) განსაზღვრულ იქნა იმავე ჭრილის მრავალრიცხოვანი
კაწვრადობის მეშვეობით მუდმივი ძალის გამოყენების პირობებში ხელსაწყოზე - Micro Scratch Tester
(MST) [CSM, Neuchatel, შვეიცარია, პროგრამული უზრუნველყოფით CSEM Scratch Software Version 2.3] .

ტესტირებისას მიიღება სიღრმის დიაგრამა, როგორც კაწვრადობის რიცხვის ფუნქცია. ტესტებში
გამოყენებულ იქნა შემდეგი პარამეტრები: კაწვრადობის სიგრძე 5.0 მმ, დატვირთვა 5.0 N. აგრეთვე
“კონუსისებრი ბრილიანტი” 200 µm დიამეტრით და 1200 კონუსის კუთხით. დეტალური ანალიზისთვის
გამოყენებულ იქნა კაწვრადობის დიაპაზონის საშუალო წერტილი _ 2.5 მმ. თითოეული ნიმუშისთვის
განხორციელებულ იქნა კაწვრადობის 10 ტესტი; კაწვრადობის სიჩქარე - 10.0 მმ/წთ ოთახის
ტემპერატურაზე.

მრავალრიცხოვანი კაწვრადობის ტესტებიდან მიღებულ იქნა შეღწევადობის სიღრმის მაქსიმუმისა
(Rp) და ნაშთის სიღრმიs (Rh), რითაც დადასტურდა, რომ მოდიფიკაციით უმჯობესდება კომპოზიტების
მიკროკაწვრადობით მყისიერი დეფორმაციისადმი მდგრადობა. გამოყენებული დატვირთვის (5.0 N)



81

დროს 1,1,3-ტრიჰიდროტეტრაფთორპროპილმეტაკრილატის ალილგლიციდოლთან (F4MA-AGE - 1:1)
რადიკალური თანაპოლიმერიზაციით მიღებული ფთორალკილის და ეპოქსიდური გვერდითი ჯგუ-
ფების ერთდროულად შემცველი პოლიმერული მატრიცების ბაზაზე დამზადებული ჰიბრიდული
კომპოზიტების პირველადი შეღწევადობის სიღრმის მაქსიმუმი საშუალოდ მერყეობს 98-110 m-ს
შორის, მაშინ, როდესაც საბაზისო პოლიმერული მატრიცის Rp  123 m-ია. გამამყარებლის მასური
წილის 5 მას. %-დან 7 მას. %- და 10 მას. %-მდე გაზრდა ასევე იწვევს საბაზისო პოლიმერული მატრიცის
შეღწევადობის სიღრმის მაქსიმუმის შემცირებას საშუალოდ 123 m-დან 64 m-მდე და 59 m-მდე
შესაბამისად.

პოლიმერულ მატრიცებში 1,1,3-ტრიჰიდროტეტრაფთორპროპილმეტაკრილატის მოლური თანაფარ-
დობის გაზრდა (F4MA-AGE - 7:3), როგორც მოსალოდნელი იყო, კონტრპროდუქტიულია შესაბამისი
რეცეპტურით დამზადებულ პოლიმერულ მატრიცებთან შედარებით და ხასიათდება შეღწევადობის
სიღრმის მაქსიმუმის შედარებით მაღალი მნიშვნელობით (ნახ. 1; XIII-XIV). თუმცა აღნიშნული და
F4MA-AGE 1:1 / 5 მას.% HMDA რეცეპტურით დამზადებული პოლიმერული მატრიცების შედარებით
ცხადია, რომ მიკროკაწვრადობით მყისიერი დეფორმაციისადმი უკეთესი მდგრადობით ხასიათდება
F4MA-AGE 7:3 / 10 მას. % HMDA რეცეპტურით დამზადებული პოლიმერული მატრიცა.

აღსანიშნავია, რომ როგორც მოსალოდნელი იყო, მოდიფიცირებულ პოლიმერულ მატრიცებში
ბიოაქტიური ნაერთების დოპირებით მიღებულ ჰიბრიდულ კომპოზიტებში ძირითადად შეინიშნება
Rp-ს მნიშვნელობის უმნიშვნელოდ (საშუალოდ დაახლ. 20-25 m-ით) გაზრდა, რაც შეიძლება აიხსნას
მათი სივრცითი სტრუქტურით.

მიღებული შედეგების ანალიზიდან ჩანს, რომ ტესტირებულ მასალებს (მაგ., ცხრ. 1, I- XIV) შორის
Rp-ის მნიშვნელობის მაქსიმალურ შემცირებას და შესაბამისად, მცოცავი ცვეთადობისადმი საუკეთესო
მდგრადობას იძლევა F4MA-AGE 1:1/10 მას. % HMDA რეცეპტურით დამზადებული პოლიმერული მატ-
რიცა და მის ბაზაზე მიღებული ჰიბრიდული კომპოზიტი.

1,1,5-ტრიჰიდროოქტაფთორპროპილმეტაკრილატის ალილგლიციდოლთან (F8MA-AGE - 1:1) რადი-
კალური თანაპოლიმერიზაციით მიღებული ფთორალკილის და ეპოქსიდური გვერდითი ჯგუფების
ერთდროულად შემცველი პოლიმერული მატრიცების და მათ ბაზაზე დამზადებული ჰიბრიდული
კომპოზიტების (ცხრ. 1.,XV-XXI) შემთხვევაშიც გამამყარებლის მასური წილის 7 მას. %-დან 10 მას. %-
მდე გაზრდით შეინიშნება კომპოზიტების მიკროკაწვრადობით მყისიერი დეფორმაციისადმი მდგრა-
დობის გაუმჯობესება. მიღებულ ჰიბრიდულ კომპოზიტებში ბიოაქტიური ნაერთების დოპირებით
შეინიშნება Rp-ს მნიშვნელობის უმნიშვნელოდ (საშუალოდ დაახლ. 10-25 m-ით) გაზრდა. ამასთან,
ბიოაქტიური ნაერთებით მოდიფიცირებული მასალებიდან აღნიშნული ტესტირებისას საუკეთესო
შედეგს იძლევა BC-3-ით მოდიფიკაცია (ცხრ. 1.; XVIII).

ნახაზზე 3 მოცემულია 1,3-ტრიჰიდროტეტრა- და 1,1,5-ტრიჰიდროოქტაფთორპროპილმეტაკრი-
ლატის ალილგლიციდოლთან რადიკალური თანაპოლიმერიზაციით მიღებული ფთორალკილის და
ეპოქსიდური გვერდითი ჯგუფების ერთდროულად შემცველი პოლიმერული მატრიცების
შეღწევადობის სიღრმის მაქსიმუმების მნიშვნელობათა შედარება. მიღებული შედეგების ანალიზიდან
ნაჩვენებია, რომ საბაზისო პოლიმერულ მატრიცებს შორის Rp-ის მნიშვნელობის მაქსიმალური შემცი-
რებით ხასიათდება F4MA-AGE 1:1 / 10 მას. % HMDA რეცეპტურით დამზადებული პოლიმერული მატ-
რიცა (ნახ. 3; IX). ამასთან, სხვადასხვა თანაპოლიმერის ბაზაზე მიღებული, მსგავსი რეცეპტურის მქონე
მატრიცების ტესტირების შედეგების შედარებით ნაჩვენებია, რომ მცოცავი ცვეთადობისადმი
მდგრადობა განისაზღვრება გამოყენებული პერფთორალკილმეთაკრილატების აგებულებით, კერძოდ,
კაწვრადობისადმი უკეთესი მდგრადობით ხასიათდება ფთორალკილის მცირე ჯაჭვის სიგრძის მქონე
ფთორმეტაკრილატური თანაპოლიმერების ბაზაზე დამზადებული პოლიმერული მატრიცები (ნახ. 1; XI
და XV; XIII და XX შესაბამისად).
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ნახაზი 1. 1,1,3-ტრიჰიდროტეტრაფთორპროპილმეტაკრილატის და 1,1,5-ტრიჰიდროოქტაფთორ-
პროპილმეტაკრილატის ალილგლიციდოლთან რადიკალური თანაპოლიმერიზაციით მიღებული
ფთორალკილის და ეპოქსიდური გვერდითი ჯგუფების ერთდროულად შემცველი პოლიმერული

მატრიცების შეღწევადობის სიღრმის მაქსიმუმი, როგორც კაწვრადობის რიცხვის ფუნქცია 5.0 N
მუდმივი ძალის გამოყენებისას

ამგვარად, მრავალრიცხოვანი კაწვრადობის ტესტებიდან ჩანს, რომ მიკროკაწვრადობით მყისიერი
დეფორმაციისადმი მდგრადობას მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს თანაპოლიმერების აგებულება და
მიღებული მასალების რეცეპტურა.

რაც შეეხება ზედაპირის დაზიანებული სტრუქტურის აღდგენის ფუნქციას, ფთორმეტაკრილატური
თანაპოლიმერების ბაზაზე მიღებული ყველა ტესტირებული პოლიმერული მატრიცისა და ჰიბრიდული
კომპოზიტისთვის ბლანტდრეკადობის აღდგენის [φ, განსაზღვრული ფორმულით (1)] მნიშვნელობა
მერყეობს დიაპაზონში 53-97 %. ამასთან ნაჩვენებია, რომ მოდიფიკაციით მნიშვნელოვნად უმჯობესდება
ჰიბრიდული მასალების ბლანტდრეკადობის აღდგენა (ნახ. 2, 3).

1,1,3-ტრიჰიდროტეტრაფთორპროპილმეტაკრილატის ალილგლიციდოლთან ექვიმოლური
თანაფარდობით რადიკალური თანაპოლიმერიზაციით მიღებულ პოლიმერულ მატრიცებში
ბლანტდრეკადობის აღდგენა მცირდება გამამყარებლის მასური წილის 5 მას. %-დან 7 და 10 მას. %-მდე
გაზრდით (ნახ. 2; I, VI, IX). ამასთან, მსგავსი რეცეპტურის მქონე პოლიმერულ მატრიცებში
მეტაკრილატური თანაპოლიმერების მოლური თანაფარდობის გაზრდით არსებითად, საშუალოდ 30-
40%-ით იზრდება φ-ის მნიშვნელობა (ნახ. 2; VI-VIII, XIV).

1,1,5-ტრიჰიდროოქტაფთორპროპილმეტაკრილატის შემცველი ეპოქსიდური პოლიმერული
მატრიცების შემთხვევაშიც ბლანტდრეკადობის აღდგენის უფრო მაღალი მნიშვნელობით ხასიათდება
მცირე მასური წილის მქონე გამამყარებლის შემცველი მასალები (ნახ. 3; XV და XX). ბიოაქტიური
კომპონენტით შემდგომი მოდიფიცირება აუმჯობესებს შესაბამისი ჰიბრიდული კომპოზიტების
ზედაპირის დაზიანებული სტრუქტურის აღდგენის ფუნქციას (ნახ. 3; XVII, XVIII, XIX, XXI).
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ნახაზი 2. 1,1,3-ტრიჰიდროტეტრაფთორპროპილმეტაკრილატის ალილგლიციდოლთან რადიკალური
თანაპოლიმერიზაციით მიღებული ფთორალკილის და ეპოქსიდური გვერდითი ჯგუფების

ერთდროულად შემცველი პოლიმერული მატრიცების და მათ ბაზაზე დამზადებული ჰიბრიდული
კომპოზიტების ბლანტდრეკადობის აღდგენა, როგორც კაწვრადობის რიცხვის ფუნქცია 5.0 N მუდმივი

ძალის გამოყენებისას

ნახაზი 3. 1,1,5-ტრიჰიდროოქტაფთორპროპილმეტაკრილატის ალილგლიციდოლთან რადიკალური
თანაპოლიმერიზაციით მიღებული ფთორალკილის და ეპოქსიდური გვერდითი ჯგუფების

ერთდროულად შემცველი პოლიმერული მატრიცების და მათ ბაზაზე დამზადებული ჰიბრიდული
კომპოზიტების ბლანტდრეკადობის აღდგენა, როგორც კაწვრადობის რიცხვის ფუნქცია

5.0 N მუდმივი ძალის გამოყენებისას

დინამიური ხახუნის ტესტირების შედეგები

დინამიური ხახუნის კოეფიციენტი (f) განსაზღვრულ იქნა ტრიბომეტრის “Nanovea pin-on-disk” [440
ფოლადის ბურთულიანი Micro Photonics] გამოყენებით, რომელიც უზრუნველყოფს ხახუნისა და
ცვეთადობის პროცესების მოდელირებას საკვლევ ნიმუშზე ბურთულიანი მოწყობილობის უწყვეტ
მცოცავ პირობებში.

თითოეული ტესტისთვის გამოყენებულ იქნა ახალი ბურთულა დიამეტრით 3.2 მმ. ტესტები
ჩატარებულ იქნა შემდეგ პირობებში: ტემპერატურა 20±2 0C, სიჩქარე - წუთში 100 ბრუნი, ბურთულის
გადაადგილების (ცოცვის) მანძილი 40 მ, რადიუსი 2.0 მმ, დატვირთვა 5.0 N. გადატრიალების (ბრუნის)
რიცხვი - 2000, ტესტის ხანგრძლივობა – 20 წთ. განსაზღვრულ იქნა ნიმუშების მთელი რიგი ციკლების
საშუალო დინამიური ხახუნი (ნახ. 4-5).

ნახაზზე 4 ნაჩვენებია ფთორშემცველი მეტაკრილატების ალილგლიციდოლთან რადიკალური
თანაპოლიმერიზაციით მიღებული ფთორალკილის და ეპოქსიდური გვერდითი ჯგუფების
ერთდროულად შემცველი პოლიმერული მატრიცების საშუალო დინამიური ხახუნის კოეფიციენტის
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მნიშვნელობათა შედარება.

ნახაზი 4. ფთორშემცველი მეტაკრილატების ალილგლიციდოლთან რადიკალური
თანაპოლიმერიზაციით მიღებული ფთორალკილის და ეპოქსიდური გვერდითი ჯგუფების

ერთდროულად შემცველი პოლიმერული მატრიცების საშუალო დინამიური ხახუნის
კოეფიციენტის მნიშვნელობათა შედარება

დინამიური ხახუნის კოეფიციენტი, როგორც ტესტირებული კომპოზიტების შედგენილობის
ფუნქცია, ძირითადად მცირდება მსგავსი რეცეპტურის მქონე პოლიმერულ მატრიცებში გამამყარებლის
მასური წილის გაზრდით (ნახ. 4; I, VI და IX; XXII და XXVII შესაბამისად). დინამიური ხახუნის
კოეფიციენტი მცირდება, თუმცა უმნიშვნელოდ XI / XIII და XV / XX კომპოზიტების შემთხვევაში.
ამასთან, მსგავსი რეცეპტურის მქონე პოლიმერულ მატრიცებში მეტაკრილატური თანაპოლიმერების
მოლური თანაფარდობის გაზრდით არსებითად იზრდება f-ის მნიშვნელობა (ნახ. 4, VI და XI; IX და XIII;
XV და XXII; XX და XXVII; VI, XV და XXIX შესაბამისად). დინამიური ხახუნის ყველაზე მაღალი
კოეფიციენტით ხასიათდება ფთორალკილის ყველაზე გრძელი ჯაჭვის შემცველი თანაპოლიმერის
(F12MA) ბაზაზე მიღებული პოლიმერული მატრიცა. დინამიური ხახუნისადმი ყველაზე კარგი
მდგრადობით ხასიათდება F4MA-AGE 1:1/10 მას. % HMDA რეცეპტურით დამზადებული პოლიმერული
მატრიცა (ნახ. 4, IX).

1,1,3-ტრიჰიდროტეტრაფთორპროპილმეტაკრილატის შემცველი ეპოქსიდური პოლიმერული მატრი-
ცების ბაზაზე დამზადებული ჰიბრიდული კომპოზიტების საშუალო დინამიური ხახუნის
კოეფიციენტის მნიშვნელობათა შედარებიდან ჩანს, რომ ბიოაქტიური კომპონენტით შემდგომი
მოდიფიცირება უმნიშვნელოდ ზრდის შესაბამისი მასალების f-ის მნიშვნელობებს (ნახ. 5; II-V; VII-VIII;
XII, XIV), რაც შეიძლება აიხსნას მათი სივრცითი სტრუქტურით. ამასთან, ხახუნის კოეფიციენტის
მნიშვნელობის ძალზედ უმნიშვნელო მომატებით (0.001-0.01-ით) ხასიათდება ფთორალკილის ჯაჭვის
შემცველი თანაპოლიმერების მოლური თანაფარდობის გაზრდით (7:3) მიღებული ჰიბრიდები (ნახ. 5,
XIV და XII შესაბამისად).

პოლიმერული მატრიცები და ჰიბრიდები

ნახაზი 5. 1,1,3-ტრიჰიდროტეტრაფთორპროპილმეტაკრილატის ალილგლიციდოლთან რადიკალური
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თანაპოლიმერიზაციით მიღებული ფთორალკილის და ეპოქსიდური გვერდითი ჯგუფების
ერთდროულად შემცველი პოლიმერული მატრიცების და მათ ბაზაზე დამზადებული ჰიბრიდული

კომპოზიტების საშუალო დინამიური ხახუნის კოეფიციენტის მნიშვნელობათა შედარება
ასევე ძალზედ უმნიშვნელოა დინამიური ხახუნის კოეფიციენტის მნიშვნელობათა მომატება

საბაზისო პოლიმერულ მატრიცებთან შედარებით 1,1,5-ტრიჰიდროოქტაფთორპროპილმეტაკრილატის
და ბიოაქტიური კომპონენტების ბაზაზე დამზადებული ეპოქსიდური ჰიბრიდული მასალების
შემთხვევაშიც (ნახ. 6; XVI-XIX; XXI, XXIII-XXVI, XXVIII).

ნახაზი 6. 1,1,5-ტრიჰიდროოქტაფთორპროპილმეტაკრილატის ალილგლიციდოლთან რადიკალური
თანაპოლიმერიზაციით მიღებული ფთორალკილის და ეპოქსიდური გვერდითი ჯგუფების

ერთდროულად შემცველი პოლიმერული მატრიცების და მათ ბაზაზე დამზადებული ჰიბრიდული
კომპოზიტების საშუალო დინამიური ხახუნის კოეფიციენტის მნიშვნელობათა შედარება

ამრიგად, ჩატარებული კვლევის შედეგად ნაჩვენებია, რომ შესწავლილ მასალებს შორის ყველაზე
მცირე საშუალო დინამიური ხახუნით და შესაბამისად, ცვეთადობისადმი ყველაზე მაღალი
მდგრადობით ხასიათდება ფთორალკილის ყველაზე მცირე ჯაჭვის შემცველი თანაპოლიმერის (F4MA) და
ალილგლიციდოლის რადიკალური თანაპოლიმერიზაციით მიღებული, გამამყარებლის ყველაზე დიდი
მასური წილის (10 მას. %) შემცველი პოლიმერული მატრიცა და მის ბაზაზე დამზადებული ჰიბრიდული
კომპოზიტი (ნახ. 5; IX და X).

საექსპლუატაციო მახასიათებლების შესწავლა

დამცავი საფრების ჰიდროფობური თვისებები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სხვადასხვა
ზედაპირზე მიკროორგანიზმების ადჰეზიის პროცესში. განსაზღვრულ იქნა მიღებული ანტიმიკ-
რობული დამცავი საფრების წყალშთანთქმისუნარიანობა (WH2O) გრავიმეტრიული მეთოდით.
ექსპერიმენტულად დადგენილ იქნა, მიღებული ჰიბრიდული მასალები ჰიდროფობურებია და 720
საათის განმავლობაში მათი WH2O არ აღემატება 0.002-0.01 მას. %-ს.

მიღებული მასალების საექსპლუატაციო მახასიათებლების გამოსაცდელად შესწავლილ იქნა აგრეთვე
მათზე არატრადიციული ფაქტორების ზემოქმედება. ფოტოქიმიური (უი და ხილული სინათლისადმი
მდგრადობა) და შუქამინდისადმი (დღის სინათლისადმი, O2, CO2 და სინესტისა და ჰაერის ტენისადმი
მდგრადობა) მდგრადობის შესწავლით დადგენილ იქნა, რომ ერთი თვის განმავლობაში ე.წ.
“შუქამინდის” მოქმედებისას არ შემჩნეულა ფირების ერთგვაროვნების, იერსახის, ფერის, ოპტიკური
გამჭვირვალობის და მექანიკური თვისებების (ზედაპირის ერთგვაროვნება ბზარების წარმოქმნის გარეშე,
- ვიზუალურად და მახასიათებლების განსაზღვრით) ცვლილება.
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X XIV

XXI                                                                    XXVIII
ნახაზი 7. ტრიბოლოგიური ტესტირების შემდგომ პოლიმერული ჰიბრიდული კომპოზიტების
ზედაპირის მიკროსტრუქტურების გამოკვლევა SEM მიკროსტრუქტურები 50 და 500 μm-ზე)

დასკვნები:

- ახალი ანტიმიკრობული/ფუნგიციდური ჰიბრიდული მასალების/დამცავი საფრებისთვის
ბიოაქტიურ კომპონენტად თეორიული და ექსპერიმენტული ბიოსკრინინგით შერჩეულ იქნა მოლეკუ-
ლაში მეტალოცენური [ბის(η5-ციკლოპენტადიენილ)რკინა] და კარბოციკლური (ტრიციკლო-
[3.3.1.13,7]დეკანი) სტრუქტურების შემცველი ბიოაქტიური ნაერთები მათი სტაბილურობისა და
პოლიმერულ მატრიცასთან კოვალენტური, დიპოლ-დიპოლური და წყალბადური ბმების წარმოქმნის
უნარის გათვალისწინებით;

- ახალი ტენმედეგი და მექანიკურად მტკიცე ფთორშემცველი პოლიმერების დასასინთეზებლად
საწყის მონომერებად შერჩეულ იქნა შედარებით ხელმისაწვდომი და მაღალი რეაქციისუნარიანობის
მქონე პერფთორალკილმეთაკრილატები (FnMA) და მათი ალილგლიციდოლთან რადიკალური
თანაპოლიმერიზაციით მიღებულ იქნა ფთორალკილის და ეპოქსიდური გვერდითი ჯგუფების
ერთდროულად შემცველი ახალი, პოლიმერული მატრიცები;მოდიცირებულ პოლიმერულ მატრიცებზე
შერჩეული ბიოაქტიური ნაერთების დამატებით მიღებულ იქნა ხანმოკლე მოქმედების (“Short term“

action), ნაკეთობების ზედაპირიდან მოხსნის უნარის მქონე ჰიბრიდული ანტიმიკრობული საფრები;
- ჩატარებულ იქნა პოლიდიმეთილჰიდრიდსილოქსანთან (PDMHS) ალილგლიციდილის ეთერის

ურთიერთქმედება და განხორციელებულ იქნა მიღებული პოლიმერული მატრიცის ქიმიური მოდიფი-
კაცია მთავარ ჯაჭვში კოვალენტურად ბმული ბიოაქტიური ფრაგმენტების შეყვანით; შედეგად მათ
ბაზაზე შემუშავებულ იქნა ხანმოკლე მოქმედების (“Short term“ action) ანტიმიკრობული საფრები;
- შესწავლილია მიზნობრივი ჰიბრიდული კომპოზიტებისა და მასალების თვისებებზე მათი დამზა-

დების რეცეპტორული და ტექნოლოგიური ფაქტორების (კომპონენტთა თანაფარდობა, დამზადების და
გამყარების რეჟიმი), ბიოაქტიური ნაერთების ბუნებისა და სტრუქტურის გავლენა;
- შესწავლილია მიღებული თანაპოლიმერებისა და მათ ბაზაზე დამზადებული პოლიმერული ჰიბრი-

დული მასალების თერმოჟანგვითი მდგრადობა და ფაზური გადასვლების ტემპერატურები;
- განსაზღვრულია მიღებული პოლიმერული მატრიცებისა და მათ ბაზაზე დამზადებული ჰიბრიდული

მასალების ტრიბოლოგიური (დინამიური ხახუნი, კაწვრადობა, ცვეთადობა) მახასიათებლები;
- შესწავლილია მიღებული პოლიმერული მატრიცებისა და მათ ბაზაზე დამზადებული ჰიბრიდული

მასალების ზედაპირის მორფოლოგია ფოტო- და თერმულ დაბერებამდე და დაბერების შემდეგ.
- დადგენილია მათი ფოტოქიმიური (უი და ხილული სინათლისადმი მდგრადობა), თერმოდაბერე-

ბისადმი (40- 600 ჰაერზე) და შუქამინდისადმი (დღის სინათლისადმი, O2, CO2 და სინესტისადმი მდგრა-
დობა) მდგრადობა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. B. Tribollet, Mater. & Corros., 54, 7, 527 (2003).
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2. G.T. Howard, Int. Bioterior. & Biodegr., 49, 4, 242 (2002).
3. Gu Ji-Dong, Int. Bioterior. & Biodegr., 52, 1, 69 (2003).
4. H.A. Videla, Int. Biodeterior. & Biodegr., 49, 259 (2002).
5. N. Lekishvili, R. Gigauri, M. Rusia, M. Kezherashvili, Kh. Barbakadze, G. Lekishvili, B. Arziani, 2nd International
Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials, 21, Tbilisi, Georgia (2010).

6. P. Gomez-Romero, C. Sanchez, Functional Hybrid Materials, Wiley-VCH, Weinheim, 2006.
7. W. H. Miller, Jr., H. M. Schipper, J. S. Lee, J. Singer, S. Waxman. J. Cancer Res, 62, 14, 3893 (2002).
8. N. Lekishvili, M. Rusia, Rus. Gigauri, L. Arabuli, Kh. Barbakadze, I. Didbaridze, M. Samkharadze, Arsenic
and Stibium Advanced Compounds with Specific Properties. Universali Press, Tbilisi, Georgia, 2014.
9. R. Gigauri, G. Chachava, M. Gverdtsiteli, I. Laperashvili, Proceedings of the Academy of Sciences of Georgia.
Seria of Chemistry, 33, 4, 395 (2007).

10. W. Brostow, M. Gakhutishvili, Rus. Gigauri, Sh. Japaridze, N. Lekishvili, Chem. Eng. J. (US), 159, 24
(2010).
11. K.P. Menard, Performance of Plastics, Ch.6, (Ed. W. Brostow), Hanser, Munich - Cincinnati, 2000.
12. Kh. Barbakadze, W. Brostow, T. Datashvili, N. Hnatchuk, N. Lekishvili, Wear, 394-395, 228 (2018).
13. W. Brostow, V. Kovacevic, D. Vrsaljko, J. Whitworth, J. Mater. Educ., 32, 5-6, 273 (2010).
14. J.L. Hobman, L.C. Crossman, J. Med. Microbiol., 64, 471 (2014).
15. A. Pal, S. Saha, S.K. Maji, M. Kundu, A. Kundu, Adv. Mat. Lett., 3, 177 (2012).
16. V. Jadhav, S. Sachar, S. Chandra, D. Bahadur, P. Bhatt. J. Nanosci. Nanotechnol., 16, 1 (2016).
17. A. Subastri, V. Arun, P. Sharma, E. Preedia babu, A. Suyavaran, S. Nithyananthan, G.M. Alshammari, B.
Aristatile, V. Dharuman, Ch. Thirunavukkarasu, Chemico-Biological Interactions (2017),
https://doi.org/10.1016/j.cbi.2017.12.025
18. Yu. Savelyev, A. Grekov, V. Veselov, Ukraine Patent 14952A, (1997).
19. Yu. Savelyev, Handbook of Condensation Thermoplastic Elastomers, Willey-VCH Verlag GmbH & Co.,
KgaA, 2005.
20. VC 2007 Wiley Periodicals, Inc. J. Polym. Sci. Part B: Polym. Phys. 45, 627 (2007).
21. W. Brostow, J.-L. Deborde, M. Jaklewicz, P. Olszynski, J. Mater. Educ., 24, 4-6, 119 (2003

*) მასალების ტრიბოლოგიური თვისებების და ზედაპირის მორფოლოგიის ტესტირება ჩატარდა
ნორდ ტეხასის უნივერსიტეტის (აშშ) ავანგარდული ავანგარდული პოლიმერული მასალების
ლაბორატორიასთან (LAPOM, პროფ. ვიტოლდ ბროსტოუ) ერთობლივად.

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების
და დამთავრების

წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები
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2.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი)პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის

საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
2.2.

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი)

პროექტის დასახელება
მეცნიერების დარგისა და

სამეცნიერო
მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო

ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)
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საიდენტიფიკაციო კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,
ქვეყანა

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ნოდარ ლეკიშვილი
მაია რუსია

არაორგანული ქიმია
კითხვებსა და პასუხებში
ISBN:978-9941-26-250-0

თბილისი,
„უნივერსალი“

160

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

წიგნში კომპაქტურად არის განხილული კითხვები და შებამისი პასუხები ყველა მნიშვნელოვანი s, p,
d და f ელემენტის და მათი ძირითადი ნაერთების ქიმიიდან. ის მოიცავს როგორც ელემენტების
ატომების და ნაერთების აღნაგობას, ისე ნივთიერებათა მიღების მეთოდებს, ქიმიურ თვისებებს, მათ
როლს ადამიანის ორგანიზმში და თანამედროვე ტექნოლოგიებში მათი გამოყენების შესაძლებლობებს და
მნიშვნელოვან სფეროებს.

წიგნში მოტანილია საინტერესო ინფორმაცია ბევრი მნიშვნელოვანი აღმოჩენის და მეცნიერის,
მათ შორის ქართველი მეცნიერების შესახებ, აგრეთვე ფერადი ფოტო და სხვადასხვა საილუსტრაციო
მასალა.

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა განხილული საკითხების თანამოდროვე მიდგომებით
განხილვას და გადმოცემის სისადავეს. გამოყენებულია თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი
ლიტერატურული წყარო, რაც ზრდის მის სანდოობას.

წიგნი შედგენილია უნივერსიტეტების ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ქიმიის სპეციალობის საბაკალავრო პროგრამის მიხედვით და გამიზნულია არაორგანულ ქიმიაში
სტუდენტთა ცოდნის თვითშემოწმებისათვის. ის სასარგებლო იქნება საბუნებისმეტყველო დარგების
არაქიმიური სპეციალობის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე საჯარო და კერძო სკოლების ქიმიის
მასწავლებლებისათვის.

წიგნის შინაარსი
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური, დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI

ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/

ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემ-ლობა

გვერდე-
ბის

რაოდე-
ნობა

1 KhatunaBarbakadze,Witold Brostow,Tea Datashvili ,Nathalie Hnatchuk,Nodar Lekishvili
Antibiocorrosive epoxy-based coatingswith low friction and high scratchresistance (დაბალი დინამიური
ხახუნისა და კაწვრადობისადმი
მაღალმდგრადი ანტიბიოკორო-
ზიული დამცავი საფრები
ეპოქსიდების ბაზაზე)
http://doi.org/10.1016/j.wear.2017.08.006

WEAR, 2018,
vol. 394–395

IF=2.96

Elsevier
(www.elsevier.

com/locate/wear

8
(228–
235)

ormag
svetSi

2 Rus. Gigauri,
L. Sakhvadze,
Kh.Barbakadze,
N. Lekishvili,
M. Samkharadze,
D. Nikolaishvili,
V. Trapaidze

Strategical Compounds and Products
based on Poor Ores and Tailings of
Manganese Waste (strategiuli naerTebi
da produqtebi manganumis sabados
Raribi madnebis da kudebis bazaze)
ISSN: 2328–2827 (“Online”)

International Journal
of Applied Chemical
Sciences Research
v.6, №1,2018,pp.1-12,
http://ijacsr.com/Curre
nt%20Issues.php
IF =0.38 (RG)

12

3 L. Arabuli,
L. Silaghi-Dumitrescu
E. Nikoleisvili

Dihydrophenarsazine-based Arsenic-
Thio Ethers – Preparation and
Stabilization

ISSN: 2249-1848)

Intern. J. Pharm.,
2018, 8, 1; IF =0.45

Pharma Scolars
Library, USA

4
(414-
147)

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. ხათუნა ბარბაქაძე, ვიტოლდ ბროსტოუ, თეა დათაშვილი, ნატალი ჰნატჩუკი, ნოდარ ლეკიშვილი.
დაბალი დინამიური ხახუნისა და კაწვრადობისადმი მაღალმდგრადი ანტიბიოკოროზიული დამცავი
საფრები ეპოქსიდების ბაზაზე, WEAR, 2018, 394–395, 228–235; http://doi.org/10.1016/j.wear.2017.08.006.
www.elsevier.com/locate/wear

სტატიაში განხილულია არაორგანულ-ორგანული ჰიბრიდული კომპოზიტები და ანტიბიო-

კოროზიული დამცავი საფრები სილიციუმის ატომებთან ფუნქციური ჯგუფების შემცველი
სილიციუმორგანული ოლიგომერებით, სილიციუმორგანული დიეპოქსიდით (SODCl, EODMS, HMVOS,
BHODMS) და ბიოაქტიური კოორდინაციული ნაერთებით მოდიფიცირებული სამრეწველო ორგანული
ეპოქსიდის ბაზაზე. დიფერენციულ-მასკანირებელი კალორიმეტრიის, დიფერენციულ-თერმული და
თერმოგრავიმეტრიული ანალიზის მეთოდებით შესწავლილია მიღებული ჰიბრიდული კომპოზიტების
თერმოფიზიკური თვისებები. დმკ-ის მრუდებზე არ ჩანს კრისტალიზაციისთვის დამახასიათებელი
ეგზოთერმული პიკი, რაც ადასტურებს, რომ მიღებული ანტიმიკრობული საფრები ამორფულია.
მიღებულ დსკ მრუდებზე ენდოთერმული პიკები შეესაბამება ტესტირებული ნიმუშების გამინების
ტემპერატურას (Tგ). თითქმის ყველა ჰიბრიდული საფარი ოპტიკურად გამჭვირვალეა სინათლის
ხილულ უბანში და ხასიათდება გამინების ტემპერატურული ინტერვალით 49.2-58.0ᴼC, რაც
საყურადღებოა განსაკუთრებით სამუზეუმო ექსპონატებისთვის გამიზნული ანტიბიოკოროზიული
საფრების დასამზადებლად. ზემოაღნიშნული საფრების ფაზური გადასვლების (Tβ) ანალიზმა აჩვენა,
რომ მათი პოლიფუნქციური ოლიგოსილოქსანებით მოდიფიკაცია გადასვლის ტემპერატურას –45.5oC-
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დან –62.3oC-მდე ამცირებს და, შესაბამისად, აუმჯობესებს მათ ელასტიურობას. აღსანიშნავია, რომ
ბიოლოგიურად აქტიური მეტალშემცველი კოორდინაციული ნაერთების ანტიმიკრობული
კომპოზიციისთვის გამიზნული ნარევისათვის დამატება ზრდის ამორფული ფაზის მდგრადობას
დაბალ ტემპერატურაზე.

როგორც თერმოგრავიმეტრიული შედეგების ანალიზიდან ჩანს, მოდიფიცირებული ეპოქსიდური
ჰიბრიდების საწყისი დესტრუქციის ტემპერატურა და დესტრუქციის მაქსიმალური ტემპერატურა
(Tmaqs) არამოდიფიცირებულ ეპოქსიდთან შედარებით იზრდება. ამასთან, მოდიფიკატორის
რაოდენობის გაზრდით ჰიბრიდული ანტიმიკრობული საფრების თერმული დესტრუქციისადმი
მდგრადობა იზრდება. ასე, მაგალითად, არამოდიფიცირებული ეპოქსიდური მატრიცა მდგრადია 205ᴼC-
მდე, ხოლო მასის კლება შეადგენს 5.4%-ს. 220ᴼC-ზე მასის კლება იზრდება 8%-მდე. სუფთა
ეპოქსიდური მატრიცის ინტენსიური დესტრუქციის პროცესს ადგილი აქვს 230-440ᴼC ტემპერატურულ
ინტერვალში (მასის კლება – 78%). მოდიფიცირებული ეპოქსიდური ჰიბრიდების მასის კლება 300–

370ᴼC ტემპერატურულ ინტერალში შეადგენს 5-10%-ს. მათი ინტენსიური დესტრუქციის პროცესი (მასის
კლება – დაახლ. 65-80%) შეინიშნება 500-570ᴼC ტემპერატურულ ინტერვალში.

შესწავლილია მიღებული ანტიმიკრობული საფრების ტრიბოლოგიური თვისებები. დადგენილია,
რომ მათი ტრიბოლოგიური ქცევა დაკავშირებულია შესაბამისი კომპოზიციების შედგენილობაზე.
განსაზღვრულ იქნა ნიმუშების მცოცავი ცვეთადობა (იმავე ჭრილის მრავალრიცხოვანი კაწვრადობის
მეშვეობით მუდმივი ძალის (5.0 N) გამოყენების პირობებში. მრავალრიცხოვანი კაწვრადობის
ტესტებიდან მიღებულ იქნა შეღწევადობის სიღრმის მაქსიმუმიsa (Rp) და ნაშთის სიღრმის (Rh)
დიაგრამები, როგორც განხორციელებულ ტესტთა რიცხვის ფუნქცია. დადგენილ იქნა, რომ მოდიფი-
კაციით უმჯობესდება კომპოზიტების მიკროკაწვრადობით მყისიერი დეფორმაციისადმი მდგრადობა.
შეღწევადობის სიღრმის მაქსიმუმის სიდიდე მნიშვნელოვნად დაბალია მოდიფიცირებული პოლი-
მერული მატრიცების შემთხვევაში არამოდიფიცირებულ ეპოქსიდთან შედარებით. ნაჩვენებია, რომ
კაწვრადობის რიცხვის გაზრდასთან ერთად ნაშთის სიღრმის საწყისი უმნიშვნელო მომატების შემდეგ,
პოლიმერული მასალების ნაშთის სიღრმის მნიშვნელობა უცვლელი. ჩატერებულ იქნა აგრეთვე ზოგი-
ერთი საკვლევი მასალის კაწვრადობის პროგრესული ტესტირება. ნაჩვენებია, რომ სილიციუმ-
ორგანული ოლიგომერებით მოდიფიცირებული ჰიბრიდული კომპოზიტები ხასიათდება ნაშთის
სიღრმის, როგორც გამოყენებული ცვალებადი (ზრდადი დატვირთვა 1.0–30.0 N) ძალის ფუნქციის,
ყველაზე ზედაპირული მნიშვნელობით არამოდიფიცირებულ ეპოქსიდთან შედარებით. ამგვარად,

მოდიფიკატორის ტიპისა და მისი მასური წილისგან დამოკიდებულებით კომპოზიტების კაწვრადობი-
სადმი მდგრადობა უმჯობესდება.

განსაზღვრულ იქნა დინამიური ხახუნის კოეფიციენტი (f) (ტრიბომეტრის “Nanovea pin-on-disk”

გამოყენებით). დადგენილ იქნა, რომ არამოდიფიცირებული ეპოქსიდისთვის დინამიური ხახუნის
კოეფიციენტი ტესტირების საწყის ეტაპზე იზრდება უცვლელი სტადიის მიღწევამდე, მაშინ როდესაც,
მოდიფიცირებული ეპოქსიდური კომპოზიტების დინამიური ხახუნის კოეფიციენტი მთელი ტესტის
განმავლობაში არ იცვლება. სამრეწველო პოლიეპოქსიდების მოდიფიკაციით მიღებული ნიმუშებისთვის
ზემოაღნიშნული მაჩვენებელი, ძირითადად, მცირდება და მოდიფიკატორის კონცენტრაციის
ზრდასთან ერთად კვლავ ინარჩუნებს კლების ტენდენციას.

მიღებული დამცავი საფრების ზედაპირის მიკროსტრუქტურების გამოკვლევა აჩვენებს, რომ
მოდიფიკატორის შემცველობის გაზრდა იწვევს საკვლევი კომპოზიტების უფრო მოქნილ ქცევას, არ
შეიმჩნევა ნაპრალები და ცვეთადობის კვალი ძალიან უმნიშვნელოა. ამგვარად, ანალოგიური ტიპის
მოდიფიკაცია წარმატებით შეიძლება გამოყენებულ იქნას შესაბამისი დამცავი საფრების მექანიკური
და ტრიბოლოგიური თვისებების გასაუმჯობესებლად.

საკვლევი პოლიმერული კომპოზიტები ოპტიკურად გამჭვირვალე, გლუვი, ვიზუალურად
ჰომოგენურებია და ხასიათდება სხვადასხვა ზედაპირზე კარგი ადჰეზიის უნარით. აქვთ
თერმოჟანგვითი და ფოტოქიმიური დაბერების მიმართ მაღალი მდგრადობა. მიღებული საფრების
ძირითადი თვისებები (ჰომოგენურობა, სიბლანტე, ოპტიკური გამჭვირვალობა, პოლიმერული მატ-

რიცის კომპონენტების ბიოაქტიურ ნაერთებთან შეთავსებადობა, ადჰეზია სხვადასხვა ზედაპირებზე
(პლასტმასა, ხე, ადჰეზია, ტყავი), ფიზიკური და ქიმიური მახასიათებლები (თერმული და მექანიკური
მდგრადობა, აგრეთვე მდგრადობა უი და ხილული გამოსხივებისა და სინესტისადმი) უმჯობესია
ანალოგიური დანიშნულების ანტიმიკრობული საფრების თვისებებთან შედარებით.
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2. რუს. გიგაური, ლ. სახვაძე, ხ. ბარბაქაძე, ნ. ლეკიშვილი, მ. სამხარაძე, დ. ნიკოლაიშვილი, ვ. ტრაპაიძე.
სტრატეგიული ნაერთები და პროდუქტები მანგანუმის საბადოს ღარიბი მადნების და კუდების ბაზაზე.
გამოყენებითი ქიმიის მეცნიერული კვლევების საერთაშორისო ჟურნალი (International Journal of Applied
Chemical Sciences Research) ტ.6, №1, მარტი 2018, გვ. 1-12, ISSN: 2328–2827 (“ონლაინ”,
http://ijacsr.com/Current%20Issues.php)

სტატიაში აღწერილია ღარიბი მადნებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან მანგანუმის აღდგენის
პროცესის ხანგრძლივობის შემცირებისა და გაიაფების მიზნით გამოყენებული ავტოტროფული
თიობაქტერიის – Thiobacillus ferrooxidans მოქმედებით ჭიათურის მანგანუმის მადნის ღარიბი საბადოდან
და კუდებიდან სუფთა მანგანუმის მიღების ლაბორატორიული ტექნოლოგია და მის ბაზაზე
სტრატეგიული ნაერთების მიღების შესაძლებლობა. პროცესი კომბინირებულია. Thiobacillus ferrooxidans
ჟანგავს პირიტის FeSO4 + H2SO4-ის წარმოქმნით (pH – 2,5). აქვე წარმოიქმნება ბაქტერიების მეტაბოლიზმის
პროდუქტი – მჟაუნმჟავა. წარმოქმნილი პროდუქტები ითვლებიან მანგანუმის დიოქსიდის ძლიერ
აღმდგენლებად, ხოლო გოგირდმჟავა მანგანუმის კარბონატების გამხსნელად.

პროცესზე მოქმედი გარემო პირობების გავლენის შესწავლით დადგენილია, რომ ის ეფექტურად
მიმდინარეობს ჰაერის უხვი ნაკადის მიწოდების პირობებში; მადნის მარცვლების სისქე 0,15მმ; პH – 2,5;
მყარი ფაზა/თხევადი ფაზა = 1:5, კულტურის ტიტრი 108-109 უჯრ/მლ. ბაქტერიების ზრდისა და მისი
ჟანგვითი ფუნქციის ინტენსიფიკაციის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია ბაქტერიული მდგრადობა
ხსნარში გოგირდმჟავასა და მძიმე მეტალის კონცენტრაციის მიმართ.

დადგენილია, რომ შტამი 348, 341 - Thiobacillus ferrooxidans ადვილად ეგუება ხსნარში 20-25 გ/ლ
H2შO4. ხოლო მათი ფიზიოლოგიური თვისებების შესწავლის პროცესში დადგინდა, რომ ისინი
კულტურალურ ხსნარში გამოყოფენ მჟაუნმჟავას, რასაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება Mn(IV) აღსადგენად.
რეაქციის პროდუქტებია მანგანუმის სულფატი (დისოცირებულ მდგომარეობაში) და რკინის(II) ჰიდრატი,
რომელიც ნალექშია (აღნიშნულ pH-ზე). მიღებული ნალექის გაფილტვრის შედეგად ხსნარში რჩება
ორვალენტიანი მანგანუმის სულფატი, რომლის ელექტროლიზით მიიღება მეტალური მანგანუმი.
მიღებულია კოორდინაციული ნაერთები სპეციფიკური თვისებებით.

3. ლ. არაბული, სილაგი-დუმიტრესკუ და ე. ნიკოლეიშვილი. დიჰიდროფენარსაზინის ბაზაზე დარიშხანის თიოეთერები.
ფარმ. საერთაშორ. ჟურნალი (Intern. J. Pharm. ISSN: 2249-1848), IF=0.45), 2018, 8, 1, 144-147.

სტატიაში ნაჩვენებია, რომ მიუხედავად დარიშხანის არაორგანული და ორგანული ნაერთების მაღალი
ტოქსიურობისა, მას აქვს სამედიცინო გამოყენების ეფექტური შესაძლებლობა სიმსივნის სხვადასხვა
სახეობების სამკურნალოდ. ნაჩვენებია ადამსიტის გარდაქმნის შესაძლებლობა სტაბილურ და
ნაკლებტოქსიურ ნაერთებად და შემდგომ მათი, როგორც ანტიმიკრობულ აგენტებად გამოყენება, ასევე მათ
ბაზაზე კიდევ უფრო სტაბილური და დაბალტოქსიური კოორდინაციული ნაერთების მიღება. აღწერილია
ადამსიტის As-Cl აქტიური ცენტრის სტაბილიზაცია თიოფენოლის და მერკაპტობენზოთიაზოლის
მეშვეობით ახალი As-S-Ph და As-S-MBT (MBT - მერკაპტობენზოთიაზოლი) ბმის წარმოქმნით, ხოლო
შემდგომ მათ ბაზაზე Pd(II)–ს კომპექსური ნაერთების მიღება. ახალი სინთეზირებული დარიშხანორგანული
ნაერთები არის მყარი, უსუნო და არააქროლადი ნივთიერებები. მათი მოლეკულური შედგენილობა და
სტრუქტურა დადგენილია MS, Uv-vis სპექტროსკოპული და ბმრ (1H, 13C) ანალიზის მეთოდებით.
განსაზღვრულია მიღებული ნაერთების გამოყენების შესაძლებლობა.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში *

№
მომხსენებელი/

მომხსენებლები
მოხსენების სათაური

ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი
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1

2

3

4

5

Kh. Barbakadze, N. Lekishvili

Kh. Barbakadze, N. Lekishvili
G. Lekishvili, B. Arziani,
N. Lekishvili, N. Hnatchuk,
W. Brostow

N. Lekishvili, Rus. Gigauri,
Kh. Barbakadze, D. Nikoleishvili,
V. Trapaidze

Kh. Barbakadze, G. Lekishvili,
B. Arziani, N. Lekishvili,
N. Hnatchuk, W. Brostow

Mariam Kobiashvili, Khatuna
Barbakadze, Nodar Lekishvili

Antimicrobial hybrid materials and strategies of
their targeted modification.

Development and properties of antimicrobial
hybrid composite films to control biocorrosion
processes

Secondary resources of 95eorgia for creation
of antimicrobial compounds and composites

Tribological and operational properties and
thermostability of the antimicrobial coatings
based on nano composites

Impact of modification on the thermal and
mechanical behavior of antimicrobial hybrid
composites

4-5 მაისი, 2018
თბილისი,საქართველო

13-15 სექტემბერი
თბილისი, საქართველო

4-5 მაისი, 2018
თბილისი,საქართველო

4-5 მაისი, 2018
თბილისი,საქართველო

16-17 ნოემბერი, 2018
თბილისი, საქართველო

*) ყველა სამეცნიერო ფორუმს აქვს საერთაშორიო ფორუმის სტატუსი

მოხსენების ანოტაცია
(საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

პროექტის ხელმძღვანელების შენიშვნა: ვინაიდან გამოქვეყნდა მხოლოდ მოხსენებების თეზისები და
არა მოხსენებები, ანგარიშს ვურთავთ მათ ანოტაციებს ქართულ ენაზე:

1. ხ. ბარბაქაძე, ნ. ლეკიშვილი. ანტიმიკრობული ჰიბრიდული მასალები და მათი მიზნობრივი
მოდიფიკაციის სტრატეგია

საერთაშორისო მინი-სიმპოზიუმი „ბიოაქტიური ნაერთები, ანტიმიკრობული და ბიოსამედიცინო მასალები
ადამიანის და გარემოს დასაცავად.“ მაისი, 4-5, 2018, თბილისი, საქართველო. თეზისების წიგნი, გვ. 17. ISBN:
978-9941-13-699-3 (pdf). თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა („ონლაინ“; www.tsu.press ან
კონფერენციის ვებ გვერდი: ims.tsu.ge).

პათოგენური მიკროორგანიზმების მოქმედება ადამიანისა და გარემოსთვის წარმოადგენს გლობალურ
საფრთხეს. ეს მიკროორგანიზმები ჩნდებიან ბუნებრივ სისტემებში და წარმოქმნიან რთული ფორმის
აგრეგატებს სხვადასხვა ბუნებრივი და სინთეზური ნაკეთობების ზედაპირებზე და იწვევენ მათ შეუქცევად
დესტრუქციას და არაკონტროლირებად ბიოდაშლას, რაც იწვევს მრეწველობისთვის მნიშვნელოვან
ეკონომიკურ დანაკარგებს და უქმნიან კულტურულ მერმკვიდრეობას (ისტორიული ძეგლები,
არქეოლოგიური ნიმუშები, სამუზეუმო ექსპონატები, და სხვ.)[1, 2].

ბიოდესტრუქციის დასათრგუნად მნიშვნელოვანი ვარიანტია პოლიმერების ბაზაზე ჰიბრიდული
მასალების ფორმირება, თითოეული კომპონენტის საუკეთესო თვისებების აღება, მათი ნაკლოვანებების
შემცირება და თავიდან აცილება და სინერგეტიკული ეფექტის მიღწევა. დაბალი კაწვრადობა და
ჩვეტისადმი მდგრადობა აგრეთვე გარემოს დამანგრეველი ზემოქმედება აფერხებს პოლიმერული
მასალების ბევრ მნიშვნელოვან გამოყენებას და გრძელვადიან მწარმოებლურობას [3, 4]..

ამრიგად, მათი ფიზიკური და მექანიკური თვისებების ( იზოთერმული დაბერების, მექანიკური
სიმტკიცე, ტრიბოლოგიური მახასიათებლები და სხვ.) ექსპლუატაციის პირობებში შესანარჩუნებლად.
გაუმჯობესების შესაძლებლობას იძლევა ჰიბრიდული მასალების და ფუნქციური საფრების, წებოების,
ადჰეზივების, მემბრანების, ოპტიკის, თბური და მზის ბატარეების, სენსორების, სამედიცინო პროდუქციის
და მასალების ფართოდ გამოყენება და ა.შ. [4].

ქვემოთ მოცემული კვლევის ძირითად კონცეპციას წარმოადგენს ბიოაქტიური ჰიბრიდული მასალების
შექმნა ფართო ბიოდესტუქტორების წინააღმდეგ.

ანტიმიკრობული არაორგანულ-ორგანული ჰიბრიდული კომპოზიტების და მასალების შესაქმნელად
საბაზო პოლიმერულ მატრიცებად გამოყენებულია პოლიურეთანები და ორგანული პოლიეპოქსიდები.
სილიციუმორგანული ოლიგომერები ფუნქციური ჯგუფებით სილიციუმის ატომებთან მოქმედებენ რა
როგორც ფლასტიფიკატორები და მოდიფიკატორები, აუმჯობესებენ მიღებული პოლიმერული
კომპოზიტების და საფრების ელასტიურობას, თერმომდგრადობას და ჰიდროფობურობას, ასევე
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წარმოქმნიან მათ ჰომოგენურ ფირებს. ბიოაქტიურ კომპონენტებად შერეჩეულია ზოგიერთი ბიოგენური
მეტალების (Fe, Co, Ni) კოორდინაციული ნაერთები ორგანული და მეტალორგანული ლიგანდების ბაზაზე
[5].

ჰიბრიდების ტრიბოლოგიური თვისებები დამოკიდებულია მათ შედგენილობაზე. ნიმუშების
წანაცვლებითი ცვეთა განსაზღვრულ იქნა ნიმუშების მცოცავი ცვეთადობა (SWD) განსაზღვრულ იქნა იმავე
ჭრილის მრავალრიცხოვანი კაწვრადობის მეშვეობით მუდმივი ძალის გამოყენების პირობებში ხელსაწყოზე
- Micro Scratch Tester.

მოდიფიკაცია უმთავრესად იწვევს, სუფთა პოლიმერებთან შედარებით, წანაცვლებითი ცვეთის
შემცირებას, აუმჯობესებს გაკაწრული ადგილების ბლანტდრეკად აღდგენას (75-90%), ამცირებს დინამიურ
ხახუნს, ასევე ზრდის ჰიდროფობურობას. დატვირთვის წრფივი ზრდისას (1.0N-30.0N) განხორციელებული
კაწვრადობის ტესტირებისას ნაჩვებია, რომ საკვლევი მასალების კაწვრისადმი წინააღმდეგობა
უმჯობესდება, რაც დამოკიდებულია მოდიფიკატორების ტიპსა და რაოდენობაზე. ზედაპირების
მორფოლოგიის შესწავლამ დაადასტურა მიღებული შედეგები. ამრიგად, მოდიფიკაციით მიღწეულ იქნა
მიღებული კომპოზიტების და საფრების დაბალი ხახუნი და კაწვრადობისადმი შედარებით მაღალი
მდგრადობა.

შექმნილი ანტიმიკრობული პოლიმერული მასალებმა გამოავლინა გაუმჯობესებული მექანიკური,
ტრიბოლოგიური და თერმოფიზიკური თვისებები მათი ხანგრძლივი ექსპლოატაციის, რაც დაზოგავს
მატერიალურ რესურსებს. ამავე დროს, ჰიბრიდული მასალების საექსპლუატაციო მახასიათებლებსა და
ზედაპირის მორფოლოგიაზე მოქმედი არასასურველი ფაქტორების თავიდან აცილება შეამცირებს
ბიოდესტრუქტორებით გამოწვეულ ბიოდაშლის რისკს და ეფექტურად შეაფერხებს მასალების ზედაპირზე
მავნე მიკროორგანიზმების ზრდას.

ამრიგად, განვითარებულ ანტიმიკრობულ, ანტიმიკოტიკურ მულტი-ვექტორული და  პირდაპირი
მოქმედების ჰიბრიდულ საფრებს აქვთ რეალური პერსპექტივა სინთეზური და ბუნებრივი მასალების
დასაცავად ბიოგაუარესებისა და არაკონტროლირებადი ბიოდაშლისაგან, ასევე ადამიანის, კულტურული
მემკვიდრეობის და გარემოს დასაცავად.

ლიტერატურა:
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3. Y. Yamamoto, T. Takashima, Friction and wear of water lubricated PEEK and PPS sliding contacts,
Wear, 2002, 253, 820-826.
4. R. Gómez-Romero, C. Sanchez, Hybrid materials, functional applications: An introduction. In:
Functional hybrid materials. P. Gómez-Romero, C. Sanchez (Eds.), Wiley-VCH, Weinheim/Bergstrasse,
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5. N. Lekishvili, Kh. Barbakadze, G. Lekishvili. Novel ferrocene derivatives with polycyclic spatial groups:
synthesis, study and application. Asian. J. Chem.(India), 2014, 26, 5 1315-1317.

2. ნ. ლეკიშვილი, ხ. ბარბაქაძე, ბ. არზიანი, გ. ლეკიშვილი, ვ. ბროსტოუ, ნ. ჰნატჩუკ.
ანტიმიკრობული კომპოზიტური ფირების განვითარება და თვისებები ბიოკოროზიული
პროცესების სამართავად.

პოლიქარ-26. მსოფლიო ფორუმი ავანგარდულ მასალებზე (World Forum on Advanced Materials). 13-15,
სექტემბერი, თბილისი, საქართველო. აბსტრაქტების წიგნი, გვ. 85.

ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშის (ისტორიული მონუმენტები, არქიტექტორული ნიმუშები,
სამუზეუმო ექსპონატები) დაზიანება არის დაბერების პროცესის, მიკრობული დაბინძურების, გარემო
ფაქტორების და რესტავრაციის არასწორი პროცედურების შედეგი. ამრიგად, ახალი ეფექტური
ჰიბრიდული მასალების განვითარება და რესტავრაციის მწარმოებლურობის შემდგომი გაუმჯობესება
სრულყოფს ბიოკოროზიული პროცესების კონტროლს და შედეგად, იწვევს კულტურული მემკვიდრეობის
და გარემოს დაცვის სფეროებში მოღვაწე მეცნიერთა მნიშვნელოვან დაინტერესებას.

ანტიმიკრობული ჰიბრიდული მასალების შესაქმნელად გამოყენებულ იქნა სამრეწველო, სილიციუმ-
და ფთორორგანული მატრიცები გვერდითი ეპოქსიდური ჯგუფებით. პოლიორგანოსილოქსანები
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სილიციუმის ატომებთან კიდურა ფუნქციური ჯგუფებით, როგორც პლასიფიკატორები, გამოყენებულ იქნა
ელასტიურობის, თერმომდგრადობის, ჰიდროფობურობის ჰომოგენური ფირების ფორმირების და
სხვადასხვა სუბსტრატების ზედაპირზე ადჰეზიის გასაუმჯობესებლად. ბიოაქტიურ კომპონენტებად
გამოვიყენეთ ბიოგენური მეტალების ნანო და სუბმიკრო ოქსიდები და მეტალორგანული და
კარბოციკლური ფრაგმენტების შემცველი კოორდინაციული ნაერთები.

დსკ გაზომვები განხორციელებულ იქნა დიფერენციიულ მასკანირებულ კალორიმეტრზე DSC 200

მოდელის ნეჩი, სელბი, (Netzsch, Selb, Germany) გერმანია. ყველა ტესტი ჩატარდა მშრალი აზოტის არეში -

100ᴼC-დან +300ᴼC-მდე ტემპერატურულ ინტერვალში 50C/წუთი გაცხელების სიჩქარით. დიფერენციულ
მასკანირებელი კალორიმეტრიული ანალიზით ნაჩვენები იქნა, რომ ჰიბრიდული მასალების მინისმაგვარი
მდგომარეობიდან გადასვლის ინტერვალია 125-დან 230ᴼC-მდე. ტესტირებული მასალების ბეტა გადასვლის
(Tβ) ინტერვალია -33ᴼC-დან -43ᴼC-მდე. ბიოაქტიური კომპონენტებით მოდიფიცირებული ჰიბრიდების
დაბალტემპერატურული ამორფული ფაზის სტაბილურობა სუფთა პოლიმერულ მატრიცებთან შედარებით
იზრდება.

თერმოგრავიმეტრული ანალიზი ჩატარებულ იქნა თერმოგრავიმეტრზე „პერკინ ელმერ თგა7“ (Perkin

Elmer TGA7) 30-700ᴼC ტემპერატურულ ინტერვალში გაცხელების სიჩქარით 10ᴼC/წუთი. ყველა ჰიბრიდის
თერმომდგრადობის შესწავლამ აჩვენა, რომ მათ თერმოდესტრუქციას ადგილი აქვს ტემპერატურულ
ინტერვალში 420-440ᴼC, მასის კლება - 18-37%. პოლიორგანოსილოქსანების მასური წილის გაზრდით
თერმომდგრადობა გადაინაცვლებს მაღალი ტემპერატურებისკენ და უმჯობესდება ბიოაქტიური
კომპონენტების დამატებით. მასალების ტრიბოლოგიური მახასიათებლები დაკავშირებულია ცვეთა-
მედეგობასთან, ხახუნთან, კაწვრადობისადმი მდგრადობასა და შეფარდებით მოძრაობაში მყოფი
ინტერაქტიური ზედაპირების დიზაინთან. ტრიბოლოგიური ტესტები თითოეული მასალისთვის
განხორციელებულ იქნა მიკროკაწვრადობის ხელსაწყოზე (MST) [CSEM, Neufchatel, Switzerland]; დინამიური
ფრიქცია გაზომილ იქნა ტრიბომეტრზე tribometer [Micro Photonics Inc.].

მოდიფიკაცია უმთავრესად იწვევს, სუფთა პოლიმერებთან შედარებით, წანაცვლებითი ცვეთის
შემცირებას, აუმჯობესებს ბლანტდრეკად აღდგენას (75-90%), ამცირებს დინამიურ ხახუნს, ასევე ზრდის
ჰიდროფობურობას. დატვირთვის წრფივი ზრდისას (1.0N-30.0N) განხორციელებული პროგრესული
კაწვრადობის ტესტირებისას ნაჩვებია, რომ საკვლევი მასალების კაწვრისადმი წინააღმდეგობა არ
უმჯობესდება მოდიფიკატორების ტიპსა და რაოდენობაზე დამოკიდებულებით. ზედაპირების
მორფოლოგიის შესწავლამ [მასკანირებელი ელექტრონული მიკროსკოპი (SEM), Nicon Eclipse ME 600]
70ᴼC-ზე დაბერებისას აჩვენა კაწვრისადმი მდგრადობის, ცვეთამედეგობის და დინამიური ხახუნის
კოეფიციენტის გაუმჯობესება. ამრიგად, გაუმჯობესებული ტრიბოლოგიური და თერმოფიზიკური
თვისებების მქონე არაორგანულ-ორგანული ჰიბრიდების შექმნა გვთავაზობს მასალის კომპონენტების და
ზედაპირების ფუნქციური საიმედობის და მუშაობის ხანგრძლიობის გაზრდის გამორჩეულ
შესაძლებლობებს მათი ხანგრძლივი ექსპლუატაციისას და უზრუნველყოფს მათ მოკლევადიან და
გრძელვადიან ანტიმიკრობულ დაცვას.

3. ნ. ლეკიშვილი, რუს. გიგაური, ხ. ბარბაქაძე, დ. ნიკოლაიშვილი, ვ. ტრაპაიძე.
საქართველოს მეორადი რესურსები ანტიმიკრობული ნაერთებისა და კომპოზიტების შესაქმნელად.

საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ბიოაქტიური ნაერთები, ანტიმიკრობული და ბიოსამედიცინო მასალები
ადამიანის და გარემოს დასაცავად.“ მაისი, 4-5, 2018, თბილისი, საქართველო. თეზისების წიგნი, გვ. 77. ISBN:

978-9941-13-699-3 (pdf). თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა (ელექტრონული ვერსია).

კავკასიის სამხრეთი რეგიონი (საქართველო) მდიდარია მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსებით,
როგორიცაა ბარიტი, ცეოლითები, ბაზალტი, ნავთობი, მანგანუმი, სპილენძი, ვერცხლისწყალი, დარიშხანი,
ოქრო, სამედიცინო მინერალური წყლები და წყალბადის სულფიდის რეზერვები შავ ზღვაში. მათ შორის
განსაკუთრებული ადგილი უკავია დარიშხანს.

დარიშხანის საწარმოები განლაგებულია კავკასიის უზარმაზარი მთათა სისტემის სამხრეთ
ფერდობებზე. მათი ფორმირება დაკავშირებულია ნეოგენ-მაგმატურ პროცესთან. დარიშხანის ნარჩენები,
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ძირითადად, წარმოდგენილია რაჭასა (ლუხუმი) და ქვემო სვანეთში (საქართველო). საბადოთა ნარჩენების
დამუშავება წარმოადგენს 38.9 ათას ტონას. აგრეთვე, პერსპექტიულად მიიჩნევა ასევე საკაურასა და
კოდისძირის (საქართველო) დარიშხანის ნარჩენები.

რაჭის (საქართველო) რეალგარ (As4S4)-აურიპიგმენტის(As4S6) მადნეული უნიკალურია მთელ
მსოფლიოში. დომინანტის შემცველობა აღნიშნულ მადნეულში განსაკუთრებით მაღალია და აღწევს
საშუალოდ 12%-ს. ამის გარდა, ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული მადნეული არ შეიცავს მინარევიან
ელემენტებს, და არა მარტო ძალზე სუფთა დარიშხანისა და დარიშხანის (III) ოქსიდის, არამედ ასევე
გარდაქმნის სხვა პროდუქტების გამოყოფის საუკეთესო საშუალებას იძლევა. დარიშხანისა და ზოგიერთი
მისი ნაერთის რაჭის რეალგარ-აურიპიგმენტის მადნეულიდან გამოსაყოფად, პირველ რიგში, კონცენტრატს
წვავენ სპეციალურ ღუმელში, რომელიც არ გამორიცხავს გოგირდის დიოქსიდისა და დარიშხანის
ნაერთებით გარემოს დაბინძურებას - აეროზოლის 2-3% თეთრ დარიშხანზე მოდის.

დარიშხანი აგრეთვე თითქმის ყველა ფერადი და ძვირფასი მეტალების ბუნებრივი თანამდე
ელემენტია. აღნიშნული ელემენტების პირომეტალურგიული დამუშავების შემდეგ, რომელიც მათი
ინდივიდუალურ მდგომარეობაში აღდგენის ერთ-ერთი შეუცვლელი პირობაა, იგი გამოდის
ტექნოლოგიური სქემიდან თეთრი დარიშხანის სახით და წარმოადგენს სამრეწველო ნარჩენებს. ხშირად
მათში დარიშხანის შემცველობა მერყეობს 8-60%-ის ფარგლებში. ამასთანავე, ისინი შეიცავენ კომერციულად
მნიშვნელოვანი რაოდენობის ძვირფას მეტალებს. გარემოს დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად,
ნარჩენები იმარხება სპეციალურ სამარხებში, რაც დაკავშირებულია უდიდეს მატერიალურ და ფინანსურ
დანახარჯებთან.

ჩვენს მიერ გამოყენებული იქნა საქართველოს მნიშვნელოვანი რეზერვები მეორადი რესურსებიდან
(დარიშხან-პირიტი და რეალგარ-აურიპიგმენტი) დარიშხანის სხვადასხვა ფორმით გამოსაყოფისა და მათ
ბაზაზე შედარებით იაფი და მნიშვნელოვანი ანტიმიკრობული ნაერთების და სპეციფიკური თვისებების
არაორგანულ-ორგანული ანტიმიკრობული მულტიფუნქციური მასალების წარმოების მიზნით.
შემუშავებულ იქნა მათი მიღების ლაბორატორიული ტექნოლოგიები.

აღნიშნული მიღწევები ზოგავენ არა მარტო დამატებით ტექნიკურ-ეკონომიკურ რეზერვებს ნებისმიერი
განვითარებადი ქვეყნისთვის, არამედ ხელს უწყობს ასევე რიგი ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრას.

ლიტერატურა:

1. Menard K.P. Performance of Plastics, Ch.6 (Ed. Brostow W.), Hanser, Munich – Cincinnati, 2000.
2. L.H. Sperling, Introduction to physical polymer science, John Wiley&Sons Inc., New Jersey, 2006.

4. ხ. ბარბაქაძე, გ. ლეკიშვილი, ბ. არზიანი, ნ. ლეკიშვილი, ნატალი ჰნატჩუკი, ვიტოლდ ბროსტოუ.
ნანოკომპოზიტების ბაზაზე ანტიმიკრობული საფრების ტრიბოლოგიური და საექსპლუატაციო თვისებები
და თერმომდგრადობა.

საერთაშორისო მინი-სიმპოზიუმი „ბიოაქტიური ნაერთები, ანტიმიკრობული და ბიოსამედიცინო მასალები
ადამიანის და გარემოს დასაცავად.“ მაისი, 4-5, 2018, თბილისი, საქართველო. თეზისების წიგნი, გვ. 34.
ISBN: 978-9941-13-699-3 (pdf). თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა („ონლაინ“; www.tsu.press ან
კონფერენციის ვებ გვერდი: ims.tsu.ge).

შექმნილი და შესწავლილია სპეციფიკური თვისებების მქონე ანტიმიკრობული კომპოზიტები და
მასალები პოლიურეთანის და ბიოგენური ნანო-ზომის მეტალების და მეტალთა ოქსიდების (Ag, ZnO)
ბაზაზე.

შესწავლილია მიღებული კომპოზიტების და მასალების თერმო-ფიზიკური მახასიათებლები, საბაზისო
ტრიბოლოგიური თვისებები (კაწვრისადმი მდგრადობა, დინამიური ხახუნი) და ზედაპირის თვისებები.
დადგენილია, რომ სილიციუმორგანული მოდიფიკატორების და ბიოაქტიური კომპონენტების შეყვანა
პოლიურეთანულ მატრიცაში აუმჯობესებს საჭირო მიმართულებით შესაბამისი მასალების თერმულ,
ტრიბოლოგიურ და საექსპლუატაციო (იზითერმული დაბერება, წყლის შთანთქმა) თვისებებს.

ჩატარებულია თერმოგრავიმეტრიული შესწავლა (თგა მეთოდი) სუფთა და მოდიფიცირებული
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ჰიბრიდული კომპოზიტების თერმომდგრადობის და  დესტრუქცული ქცევის შესაფასებლად.
განსაზღვრულია თერმომდგრადობის პარამეტრები, სახელდობრ, დაშლის საწყისი ტემპერატურა

(დსტ), დესტრუქციის ტემპერატურა (Tდესტ.) შესაბამისი მასის დანაკარგით (მას.%)და დაშლის მაქსიმალური
სიჩქარის ტემპერატურა (Tმაქს.). ამრიგად, სილიციუმ-ორგანული და არაორგანული ბიოაქტიური
მოდიფიკატორები გამოდიან პოლიურეთანულ მატრიცაში წყლის გადაადგილებისადმი ბარიერის როლში
და შესაბამისად, ზრდიან წყლის შთანთქმის მიმართ მდგრადობას.

მოდიფიცირებულ ჰიბრიდულ კომპოზიტებს არამოდიფიცირებულ პუ-თან შედარებით აქვთ უკეთესი
წყალშთანთქმისადმი მდგრადობა. როგორც განხორციელებულმა ტესტებმა აჩვენა მოდიფიკაციით
იზრდება ჰიდროფობურობა და შთანთქმული წყლის რაოდენობა WH2O ყველა შემთხვევისთვის 720 საათის
განმავლობაში არ აღემატება 0.03 %-ს.

შემუშავებული ანტიმიკრობული ჰიბრიდული მასალები ხასიათდებიან სხვადასხვა ნიმუშებსა და
ნაკეთობებზე კარგი ფიქსაციით, კარგი სიმტკიცით, ელასტიურობით და არ იცვლიან ფერს ფოტო და
იზოთერმული დაბერებისას და აქვთ მთელი რიგი გამოყენება.

5. მარიამ კობიაშვილი, ხათუნა ბარბაქაძე, ნოდარ ლეკიშვილი.
მოდიფიკაციის გავლენა ანტიმიკრობული კომპოზიტების თერმულ და მექანიკურ ქცევაზე.

სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენციის „ქიმია დღეს და მომავალში“
16-17 ნოემბერი, 2018, თბილისი, საქართველო. თეზისების კრებული, გვ. 33.
ISBN: 978-9941-13-772-3 (პდფ).თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა („ონლაინ“; www.tsu.press
ან კონფერენციის ვებ გვერდი: ims.tsu.ge).

ჰიბრიდული შემკრავი სისტემები დღეისათვის დიდ ყურადღებას იპყრობს მაღალწარმოებადი ან
პოლიფუნქციური პოლიმერული კომპოზიციური მასალების შესაქმნელად. შეთავაზებული პოლიმერების
არაორგანულ-ორგანული ჰიბრიდების უნივერსალურობა აუმჯობესებს კომპოზიტების საფრების, წებოების,
საღებავების, სამედიცინო და სტომატოლოგიური პროდუქციის ხანგამძლეობას, მექანიკურ, თერმულ,
ქიმიურ და სითბოგამძლეობას, შუქამინდის მიმართ მდგრადობას, სიპრიალის, ფერის შენარჩუნების უნარს
და ადჰეზიას და ა.შ.

საფრების, როგორც მიკრობიოლოგიური კოროზიისგან დაცვის მეთოდის გამოყენება, ფოკუსირდება
პოლიმერული მატრიცების (სილიკონები, პოლიურეთანები, ეპოქსიდური ფისები, და ფთორირებული
კომპაუნდები და სხვ.) ბაზაზე არატოქსიკური პროდუქტების, პოლიმერული ქსელების, სამკურნალო
აგენტების, ბიოაქტიური დანამატების (არაორგანული, ორგანული და მეტალორგანული ნაერთები,
ბიომოლეკულები, კლასტერები და ა.შ.) გამოყენებაზე.

ჩატარებულია პოლიფუნქციური ჰეტეროჯაჭვური პოლიმერების (პოლიურეთანული - პუ) ბაზაზე
მოდიფიცირებული და რეგულირებადი პოლიმერული კომპოზიტების და ჰიბრიდული მასალების
თერმოფიზიკური კვლევა.

დიფერენციული მასკანირებელი კალორიმეტრია (დსკ) ავლენს სითბურ ეფექტებს, რომლებიც
ასოცირდება ფაზურ გადასვლებთან და ქიმიურ რეაციებთან, ტემპერატურის ფუნქციასთან, რაც
გამოყენებულ იქნა საკვლევი მასალების მნიშვნელოვანი თვისებების, როგორებიცაა კრისტალურობა,
სითბური გადასვლები, ლღობის ტემპერატურები, დასახასიათებლად. ტესტირება შესრულებულ იქნა
ხელსაწყოზე DSC 200 (ნეჩი, გერმანია) აზოტის ატმოსფეროში 5ᴼC/წთ სიჩქარით, -100-დან +300ᴼC-მდე
ინტერვალში. ენდოთერმული პიკები +38.8ᴼC-დან +59.7ᴼC-მდე დსკ მრუდებზე შეესაბამება საკვლევი
ნიმუშების გამინების ტემპერატურას (Tg). საბაზო პოლიმერში ნანო-ATO-ს დოპირება მნიშვნელოვან
გავლენას არ ახდენს Tგ-ზე. მინისმაგვარი მდგომარეობიდან ფაზური გადასვლის ტემპერატურა
მგრძნობიარეა სილოქსანური მოდიფიკატორების მიმართ. კერძოდ, მათი ჩანერგვა კომპოზიტებში Tგ

მცირდება 58.7-56ᴼC-დან 38.8-44.3ᴼC-მდე. ამრიგად, 3 wt.% ATO-ს დამატება პოლიურეთანზე β-გადასვლის
ტემპერატურის დაწევა ცენტრირდება, შესაბამისად, –43.6oC-დან –37oC-მდე ინტერვალის ირგვლივ. ბკ-ების
დამატება აძლიერებს დაბალტემპერატურული ამორფული ფაზის სტაბილობას.

თერმული მდგრადობა და დესტრუქციული ქცევა განსაზღვრულ იქნა ხელსაწყოზე „Perkin Elmer TGA-
7“-ზე 50°C-800°C ინტერვალში 20°C/წთ გაცხელების სიჩქარით. თერმული შესწავლის ყველა შედეგმა აჩვენა
მოდიკატორების და ბიოაქტიური დანამატების დიდი გავლენა საბაზო მატრიცების თერმომდგრადობაზე.
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მოდიფიცირებული მასალები ავლენს დესტრუქციის ტემპერატურას, უფრო მაღალს ვიდრე
არამოდიფიცირებლი მასალები.

სუფთა პოლიურეთანული მატრიცის ინტენსიური დესტრუქციის პროცესს ადგილი აქვს 290-460ᴼC-ზე
მასის დიდი დანაკარგით 81.3%-მდე. დესტრუქციის მეორე ეტაპი იწყება 460-570ᴼC ტემპერატურაზე მასის
ძლიერი დანაკარგით. მოდიფიცირებული პუ-კომპოზიტების თერმომდგრადობა უმჯობესდება, -ორივე,
Tსაწ.დეს. და Tმაქს. დეს., გადაინაცვლებს მაღალი ტემპერატურისკენ.

შესრულებული კვლევებით ნაჩვენები იქნა არამოდიფიცირებულ ფირებთან შედარებით
თერმომდგრადობის და Tგ გაუმჯობესება მექანიკურად და ფოტოქიმიურად მდგრადი კომპოზიტების
მაღალ ტემპერატურაზე გამოსაყენებლად.

6. 2. უცხოეთში

№ მომხსენებელი/მომხსენებლები მოხსენებისსათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1
2
3
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)

სხვა აქტივობები:

I. ინსტიტუტის თანამშრომლების ხელმძღვანელობით და მონაწილეობით მომზადდა და
ჩატარდა სამი საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმი:

1. საერთაშორისო მინი-სიმპოზიუმი „ბიოაქტიური ნაერთები, ანტიმიკრობული და ბიოსამედიცინო
მასალები ადამიანის და გარემოს დასაცავად.“ მაისი, 4-5, 2018, თბილისი, საქართველო. ვებ გვერდის
ლინკი: ims.tsu.ge (ნოდარ ლეკიშვილი - საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე, ხათუნა ბარბაქაძე
- საორგანიზაციო კომიტერტის პასუხისმგებელი მდივანი, ლილი არაბული - საორგანიზაციო
კომიტეტის წევრი).

2. პოლიქარ26. მსოფლიო ფორუმი ავანგარდულ მასალებზე (World Forum on Advanced Materials). 13-15,

სექტემბერი, თბილისი, საქართველო. ვებ გვერდის ლინკი: Polychar26.tsu.ge (ნოდარ ლეკიშვილი -
ხათუნა ბარბაქაძე, მარინა გახუტიშვილი - საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები).

3. სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენციის „ქიმია დღეს და
მომავალში“ 16-17 ნოემბერი, 2018, თბილისი, საქართველო. ვებ გვერდის ლინკი: icsys-2018.tsu.ge

(ნოდარ ლეკიშვილი - საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე, ხათუნა ბარბაქაძე - საორგანიზაციო
კომიტერტის პასუხისმგებელი მდივანი, მაია თათარიშვილი - სამდივნოს ხელმძღვანელი, ლილი
არაბული - სამეცნიერო და საპროგრამო კომიტეტის წევრი).

პროექტის ხელმძღვანელის თანარედაქტორობით (პასუხისმგებელი მდივანი - ხათუნა ბარბაქაძე)
მომზადდა და გამოიცა („ონლაინ“) ორი საერთაშორისო ფორუმის კრებული (Book of Abstracts):

№ რედაქტორები სამეცნიერო ფორუმი
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1 ნოდარ ლეკიშვილი
იოსებ ჩიკვაიძე

International Mini-Symposium
”Bioactive compounds,

antimicrobial and biomedical
products & materials for
protection of human and
environment“.) May 4-5, 2018,
Tbilisi, Georgia.
Book of Abstracts
(თეზისების კრებული)

თბილისი, თბილისის
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

www.tbilisi university
press

ფორუმის ვებ გვერდის
ლინკი:

ims.tsu.ge

95

1
\
2

ნოდარ ლეკიშვილი
იოსებ ჩიკვაიძე

International Conference
“Chemistry today and Future”

16-17 November, 2018, Tbilisi,
Georgia.
Book of Abstracts
(თეზისების კრებული)

თბილისი, თბილისის
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

www.tbilisi university
press

ფორუმის ვებ გვერდის
ლინკი:

icsys-2018.tsu.ge

63

II. მომზადებულია ლექციების კურსის ელექტრონული ვერსია სასწავლო კურსში
(მაგისტრატურა) „მეტალორგანული ნაერთების  ტექნოლოგია“ (შინაარსი იხ. ქვემოთ)(ინახება
თსუ, მეორე კორპუსი, არაორგანულ-ორგანული არატრადიციული ჰიბრიდული მასალების ს/კ
ინსტიტუტში, ოთ. № 351).

ნოდარ ლეკიშვილი

მეტალორგანული ნაერთების
წარმოების ტექნოლოგია

(ლექციების კურსი)

სამაგისტრო პროგრამა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისი, 2018

შინაარსი

პირველი ნაწილი. სილიციუმორგანული მონომერების წარმოებისტექნოლოგია
I. ორგანოქლორსილანების მიღება
I.1. ორგანოქლორსილანების პირდაპირი სინთეზის მეთოდი _ ქლორირებული
ნახშირწყალბადების თავისუფალ (მეტალურ) სილიციუმთან
ურთიერთქმედება

I.1.1. მეთილ, ეთილ და ფენილქლორსილანების მიღება
II. მეტალორგანული ნაერთების გამოყენებაზე დაფუძნებული მეთოდები

II.1. მაგნიუმორგანული ნაერთების (გრინიარის რეაქტივის) მიღება
II.2. მეთილფენილდიქლორსილანის მიღება
III. ჰიდრიდქლორსილანებში წყალბადის ატომების ალკილური, ალკენილური
და არილური რადიკალების ჩანაცვლებაზე დაფუძნებული მეთოდები
III.1. ჰიდრიდქლორსილანების ოლეფინებისა და არომატული ნახშირწყალ¬-
ბადების ქლორნაწარმებთან მაღალტემპერატურული კონდენსაციის
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მეთოდი
IV. ქლორირებული ორგანოქლორსილანების მიღება
IV.1. ქლორირებული მეთილქლორსილანების მიღება

IV.2. მეთილ(ქლორმეთილ)დიქლორსილანის მიღება
IV.3. ქლორირებული ფენილქლორსილანების მიღება
IV.4. ქლორფენილტრიქლორსილანის მიღება
IV.5. მეთილთიენილდიქლორსილანის მიღება
IV.6. ფენილტრიქლორსილანის მიღება
IV.7. მეთილფენილდიქლორსილანის მიღება
V. ორგანოეთოქსისილანების მიღება
V.1. ტეტრაეთოქსისილანის და ეთილსილიკატის მიღება
V.2. ტრიეთოქსისილანის მიღება
V.3. ალკილ(არილ)ალკოქსისილანების მიღება
V.4. მეთილფენილდიმეთოქსისილანის მიღება

V.5. ორთოსილიციუმმჟავას არომატული ეთერები. ტეტრაფეოქსისილანის      წარმოების
ძირითადი პრინციპები.
VI. აცილოქსიორგანოსილანების მიღება
VI.1. ტრიაცეტოქსიმეთილსილანის მიღება
VII. ორგანოციკლოსილაზანების და პოლიორგანო სილაზანური ლაქების       მიღება
VII.1. ჰექსამეთილციკლოტრისილაზანების და ოქტამეთილციკლოტეტრა¬- სილაზანების
მიღება
VII.2. პოლიმეთილ(ფენილ)სილაზანური ლაქების მიღება
მეორე ნაწილი. სხვა მეტალების (ელემენტების) მეტალ(ელემენტ)ორგანული ნაერთების მიღება
და წარმოების ძირითადი ტექნოლოგიური პრინციპები
VIII. ბორ- და ალუმინორგანული ნაერთების მიღება.
VIII.1. ბორორგანული ნაერთების (ტრიმეთილბორატის) მიღება
VIII.2. ტრიეთილალუმინის წარმოება
IX. კალა- და ტიტანორგანული ნაერთების მიღება
IX.1. ტეტრაბუტოქსიტიტანის მიღება
IX.2. პოლიბუტოქსიტიტანოქსანის მიღება
IX.3. დიეთილკალას დიკაპრილატის მიღება
X. დარიშხანორგანული ნაერთების (ტრიალკოქსი)არსენიკუმის) მიღება
XI. ფეროცენის და აცეტილფეროცენის მიღება
XII. მაკროჯაჭვში მეტალშემცველი პოლიორგანოსილოქსანების და თერმომდგრადი ლაქების
და საიზოლაციო მასალების მიღება
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  

2018 წლის სამეცნიერო ანგარიში 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე არის ორი მიმართულება: ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ადმინისტრირება. 

ეკონომიკის მიმართულება აერთიანებს შვიდ კათედრას: 

1. თეორიული ეკონომიკის კათედრა; 

2. ეკონომიკური პოლიტიკის კათედრა; 

3. მიკროეკონომიკის კათედრა; 

4. მაკროეკონომიკის კათედრა; 

5. ეკონომეტრიკის კათედრა; 

6. ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკის კათედრა; 

7. საერთაშორისო ეკონომიკისა და ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორიის 

კათედრა. 

 ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება აერთიანებს შვიდ კათედრას: 

1. ფინანსებისა და საბანკო საქმის კათედრა; 

2. ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის კათედრა; 

3. საერთაშორისო ბიზნესის კათედრა; 

4. მენეჯმენტის და ადმინისტრირების კათედრა; 

5. მარკეტინგის კათედრა; 

6. ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის კათედრა; 

7. ეკონომიკასა და ბიზნესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრა. 

ფაკულტეტის შემადგენლობაშია _ „საერთაშორისო საწარმოთა მართვა―  - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და  ფრიდრიჰ 

შილერის სახელობის იენის (გერმანია) უნივერსიტეტის ერთობლივი სამაგისტრო 
პროგრამა ორმაგი ხარისხით. (აკრედიტებული). 

თითოეული ორიენტირებულია თანამედროვე სამეცნიერო კვლევითი 

პროექტების   დამუშავებასა და სწავლების ინოვაციური მეთოდების დანერგვაზე. 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის შემადგენლობაშია – ეკონომიკის 

საერთაშორისო სკოლის ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა  Master’s Program 

in Economics at International School of Economics at Tbilisi State University (ISET).  

ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა  
Bachelor’s Degree Program in Economics at International School of Economics at Tbilisi State 

University (ISET).   

 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტს პარტნიორობას უწევენ ბერლინის 

(გერმანია), პოტსდამის (გერმანია), ბრანდერბურგის (გერმანია), იენის (გერმანია), 

http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/reectxn7-mkyprtgn/mastprog/ekmim/fmixhcw02mk5ycnq/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/reectxn7-mkyprtgn/mastprog/ekmim/fmixhcw02mk5ycnq/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/reectxn7-mkyprtgn/mastprog/ekmim/fmixhcw02mk5ycnq/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/reectxn7-mkyprtgn/mastprog/ekmim/fmixhcw02mk5ycnq/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/reectxn7-mkyprtgn/mastprog/ekmim/fmixhcw02mk5ycnq/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/reectxn7-mkyprtgn/mastprog/ekmim/fmixhcw02mk5ycnq/
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პირეუსის (საბერძნეთი), მიუნხენის (გერმანია) უნივერსიტეტები. მათთან 

დადებული ხელშეკრულებები ითვალისწინებს:  

 ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დამუშავებას; 

 გაცვლითი  სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების მომზადებას; 

 სწავლების ინოვაციური მეთოდების დანერგვას. 

 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე არსებობს სამეცნიერო კვლევითი 
ერთეულები:  

 
1. ბიზნეს-ეთიკის ცენტრი; 

2. ეკონომიკის კვლევისა და სწავლების ქართულ-ბერძნული ცენტრი; 

3. ეკონომიკური პოლიტიკისა და ეკონომიკური განათლების ქართულ-

გერმანული ინსტიტუტი; 

4. ინოვაციური მენეჯმენტის ცენტრი; 

5. მარკეტინგული კვლევის ცენტრი; 

6. მიგრაციის კვლევის ცენტრი;  

7. მსოფლიო ეკონომიკის კვლევის ცენტრი; 

8. სტატისტიკის საკონსულტაციო და კვლევითი ლაბორატორია; 

9. სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი ,,იდეა―;  

10. ტურიზმის კვლევითი ცენტრი; 

11. ადამიანისეული პოტენციალის მართვის ლაბორატორია. 
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება:   თეორიული ეკონომიკის კათედრა 
I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: პროფესორი ელგუჯა 

მექვაბიშვილი 
I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

 
აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა  
პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე 
პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი  
ასოცირებული პროფესორი თამარ ათანელიშვილი  
ასოცირებული პროფესორი მარინა ნაცვალაძე  
ასოცირებული პროფესორი ინგა ბალარჯიშვილი  
 
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 
 

 

№ 

 

 

ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 

გვერდების 

რაოდენობა 
1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

ელგუჯა 

მექვაბიშვილი 

 

 

 

 

 

თეიმურაზ ბერიძე 

(თანაავტორობით) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ინგა ბალარჯიშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

გლობალური ეპოქის 

ფინანსური კრიზისები 

და საქართველოს 

ეკონომიკა / ISBN 978-

9941-476-29-7 

 

 

რბილი სამართლის 

გავლენა 

კორპორაციული 

მართვის 

ეფექტიანობაზე 

(ინრტერდისციპლინურ

ი კვლევა) / ISBN 978-

9941-9561-8-8 

 

 

 

 

ინსტიტუტები და 

ელიტები: ეკონომიკური 

განვითარების 

პოლიტიკური 

დიალექტიკა 

ISBN 978-9941-26-275-3 

თბილისი. 

გამომცემლობა 

„ინტელექტი‘‘ 

 

 

 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„იურისტების 

სამყარო― 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი― 

 

 

 

 

 

287 

 

 

 

 

 

182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 
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4 თამარ ათანელიშვილი 

(თანაავტორობით) 

 

ეკონომიკური 

მეცნიერების 

სათავეებთან / ISBN 978-

9942-13-770-9 

 

თსუ-ის  

გამომცემლობა 

151 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
1. ნაშრომში განხილულია ეკონომიკის გლობალიზაციის წარმოშობისა და განვითარების 

კანონზომიერებები. ნაჩვენებია გლობალიზაციისთვის დამახასიათებელი წინააღმედგობები, 

რომლის ერთ-ერთი მთავარი გამოვლინება რეგიონალური და გლობალური ფინანსური 

კრიზისებია. დახასიათებულია ლათინური ამერიკისა და აღმოსავლეთ აზიის რეგიონის ქვეყნებში 

წარმოშობილი ფინანსური კრიზისების მიზეზები და განვითარების ლოგიკა. გაანალიზებულია 

აღმოსავლეთ აზიის კრიზისის ზემოქმედება საქართველოს ეკონომიკის საბანკო და სავალუტო 

სფეროებზე. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა 2007-2009 წლების გლობალური ფინანსური 

კრიზისის კვლევას. შემუშავებულია კრიზისის კვლევის ახალი თეორიულ-მეთოდოლოგიური 

საფუძველი. მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს გლობალური და საქართველოს ეკონომიკების 

პოსტკრიზისული განვითარების პერიოდში არსებული გამოწვევებისა და საფრთხეების ანალიზს. 

შეთავაზებულია მათი პრევენციის ზოგიერთი ღონისძიება. ორიგინალურია ეკონომიკის უკრიზისო 

განვითარების მოდელის ავტორისეული ინტერპრეტაცია და გლობალიზებულ ეკონომიკაში 

საქართველოს ეფექტიანი ინტეგრირების თეორიულ-მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული 

ასპექტების კვლევა. ნაშრომი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ადმინისტრირების მიმართულების სტუდენტებისთვის, პროფესორ-მასწავლებლებისთვის და 

ეკონომიკური საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისთვის. 

2.         ნაშრომში განხილულია შეხედულებათა ევოლუცია ინსტიტუტებსა და განვითარებაზე 

თანამედროვე პოლიტიკურ ეკონომიაში, სხვადასხვა კონცეფციები ქვეყნების ეკონომიკური 

წარმატებისა და მარცხის მიზეზების შესახებ. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ინკლუზიური 

და ექსტრაქტული ინსტიტუციური რეჟიმების დაპირისპირებას, რომელთაგან პირველი ხელს 

უწყობს ეკონომიკურ განვითარებას, ხოლო მეორე - საზოგადოებისგან რენტის ამოღებას და მის 

მითვისებას ელიტების მიერ. გაანალიზებულია ელიტების ქცევის თავისებურებანი  საქართველოში 

და მისი გავლენა ეკონომიკაზე  პოსტსაბჭოთა ინსტიტუციური ტრანსფორმაციის პროცესში. 

დასაბუთებულია, რომ ინსტიტუციური არჩევანის მაკონტროლებელი კოალიციის სივიწროვემ 

გამოიწვია ელიტების „უტილიტარული― დამოკიდებულება ინსტიტუტებისადმი, ხოლო შედეგად - 

ეკონომიკური „ეკლექტიზმი― და „შეზღუდული მისაწვდომობის რეჟიმის― ფორმირება. ქართული 

ინსტიტუტების მომავალი მოდერნიზაცია და გადასვლა „ღია მისაწვდომობის რეჟიმზე― მოითხოვს 

საზოგადოებისთვის დამატებითი სამიჯნე პირობების, როგორც ელიტების ვოლუნტარისტული 

ქცევის შემაკავებელი ფაქტორის, არსებობას - სამართლის უზენაესობას ყოველი 

მოქალაქისთვის და კონსოლიდირებული კოლექტიური მოქმედებებისთვის მზადყოფნას.  

      წარმოდგენილ ნაშრომში განხილული პრობლემატიკის შესახებ წაკითხულ იქნა 

მოხსენება მუდმივმოქმედ სემინარზე - „პოლიტეკონომიური საუბრები ლადო პაპავასთან―. 

      ნაშრომი განკუთვნილია მეცნიერების, სტუდენტების და ინსტიტუციური ეკონომიკისა 

და თანამედროვე პოლიტიკური ეკონომიის პრობლემებით დაინტერესებული 

მკითხველისათვის.   

3.      წინამდებარე ნაშრომში გამოკვლეულია ცალკეულ ქვეყნებში ეკონომიკური აზროვნების 

იდეები, რომლებიც საფუძვლად დაედო შემდგომში ეკონომიკური მეცნიერების 

ჩამოყალიბებას, მასში გამოყენებულია საკვლევ 

    პრობლემაზე ავტორის, ასევე ცნობილი მეცნიერების შრომები, ინტერნეტმასალები და 

სხვ. 

    წიგნი განკუთვნილია მეცნიერ-ეკონომისტების, სტუდენტებისა და აღნიშნული 

საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის. 
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4. ნაშრომში, რომელიც წარმოადგენს ინტერდისციპლინურ კვლევას, განხილულია 

კორპორაციული მართვის დოგმატურ-თეორიული  საფუძვლები, კვლევის მეთოდოლოგია, 

კორპორაციული მართვა ევროპის კავშირის საკორპორაციო სამართალში. ხაზგასმულია, რომ 

კორპორაციული მართვის მაფორმირებელი ასპექტები შედგება ეკონომიკური და 

სამართლებრივი ელემენტებისაგან. კორპორაციული მართვის ეფექტიანობაზე გავლენას ახდენს 

როგორც ეკონომიკური, ისე სამართლებრივი რეალიები. ავტორების აზრით, ნებისმიერ 

კონგლომერატს (გაერთიანებას, იქნება ეს სახელმწიფო თუ დიდი კერძო კორპორაცია, 

ესაჭიროება რაციონალურად ჩამოყალიბებული მართვის სისტემა, რომელიც ნაწილობრივ 

სახელმწიფოს ჩარევით, ნაწილობრივ თვითრეგულირებადი ნორმების აღიარებითა და მათი 

შესრულებით უზრუნველყოფს სამეწარმეო საზოგადოების  საქმიანობის ეფექტიანად 

წარმართვას. ავტორების მიხედვით მნიშვნელოვანია საკუთრების და კონტროლის გამიჯვნა, 

ისევე როგორც საკუთრების ეკონომიკური და იურიდიული ასპექტების გამიჯვნა. განხილულია 

რბილი სამართლის (სარეკომენდაციო ნორმები) გავლენა კორპორაციული მართვის 

ეფექტიანობაზე. ნაშრომი საქართველოში საბანკო სექტორში მოქმედი კორპორაციების 

ემპირიულ, სხვადასხვა ბანკების მაგალითზე, კვლევას შეიცავს. 

 
 
 

4.3. კრებულები 
 

 

 
 

№ 

 

 

ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვლადიმერ პაპავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვლადიმერ პაპავა 

ბროშურა ―დამწევი და 

ჩამორჩენილი ზრდა – 

ევროკავშირის 

პოსტკომუნისტური 

ქვეყნების 

გამოცდილება და 

საქართველო‖ / 

https://www.gfsis.org/fil

es/library/opinion-

papers/99-expert-

opinion-geo.pdf 

―Catching Up and 

Falling Behind: The 

Experience of the Post-

Communist Countries of 

the European Union and 

Georgia‖ 

(https://www.gfsis.org/fil
es/library/opinion-
papers/99-expert-
opinion-eng.pdf 

 

 

 

ანალიტიკური 

ბროშურა 

ეკონომიკური ზრდის 

შეფასება 

ევროკავშირის 

პოსტკომუნისტურ და 

აღმოსავლეთის 

პარტნიორობის 

ქვეყნებში‖ 

https://www.gfsis.org/fil

es/library/opinion-

papers/101-expert-

opinion-geo.pdf      

          

თბილისი, GFSIS,  

ექსპერტის აზრი № 99, 

1,0 ნ.თ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, GFSIS,  

ექსპერტის აზრი № 

101, 0,9 ნ.თ 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/99-expert-opinion-geo.pdf
https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/99-expert-opinion-geo.pdf
https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/99-expert-opinion-geo.pdf
https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/99-expert-opinion-geo.pdf
https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/99-expert-opinion-eng.pdf
https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/99-expert-opinion-eng.pdf
https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/99-expert-opinion-eng.pdf
https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/99-expert-opinion-eng.pdf
https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/101-expert-opinion-geo.pdf
https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/101-expert-opinion-geo.pdf
https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/101-expert-opinion-geo.pdf
https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/101-expert-opinion-geo.pdf


8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვლადიმერ პაპავა 

―Assessment of Economic 
Growth in the Post-
Communist Members of 
the European Union and 
the Eastern Partnership 

States‖ 

(https://www.gfsis.org/fi

les/library/opinion-

papers/101-expert-

opinion-eng.pdf 

 

 

 

―ეკონომიკისა და 

ეკონომიკური 

მეცნიერების 

განვითარების 

თანამედროვე 

ტენდენციები‖ / ISBN 

978-9941-13-690-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, პაატა 

გუგუშვილის 

ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/101-expert-opinion-eng.pdf
https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/101-expert-opinion-eng.pdf
https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/101-expert-opinion-eng.pdf
https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/101-expert-opinion-eng.pdf


9 
 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ 

ენაზე) 
1. ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ჰქონდა ევროკავშირში 

გასაწევრიანებლად საჭირო მოსამზადებელ თითქმის ათწლიან პერიოდს, რომელიც დაეთმო 

ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციას საწარმოო დანახარჯების შემცირებისა და წარმოების 

თვისებრივი განახლების მიზნით. სამწუხაროდ, ამ ქვეყნებმა ვერ შეძლეს საკუთარი ეროვნული 

ინოვაციური სისტემების შექმნა, რადგანაც მბრძანებლური ეკონომიკიდან მემკვიდრეობით 

მიღებული ინოვაციური პოტენციალი ტრანსნაციონალურმა კორპორაციებმა მხოლოდ 

საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე აითვისეს. კომბინატორული წანამატის პროცესმა 

ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში განსაკუთრებული სპეციფიკით იჩინა თავი, როცა 

ძველი და ახალი ტექნოლოგიები არა უბრალოდ სხვადასხვა დარგსა თუ ქვედარგში 
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Its Name. 

ჟურნ. საქართველოს 

მეცნიერებათა 

აკადემიის მოამბე,  
 ტ. 12, №2 

 

 

 

ჟურნ. საქართველოს 

მეცნიერებათა 

აკადემიის მოამბე,  
 ტ. 12, №4 

 

 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის 

გამომცემლობა, 

თბილისი 

 

 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის 

გამომცემლობა, 

თბილისი 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
1. სტატიაში გნახილულია პოსტკომუნისტური პერიოდის საქართველოს ეკონომიკაში განხორციელებული 

საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბებაზე  ორიენტირებული ეკონომიკური რეფორმების დიალექტიკა. 

გამოყოფილია რეფორმების ეტაპები, დახასიათებულია თითოეული მათგანის შინაარსი და 

წინააღმდეგობები. ხაზგასმულია ეკონომიკის რეფორმირების პროცესში დაშვებულ შეცდომებზე და იმ 

უარყოფით შედეგებზე, რომლებიც ამ შეცდომებს თან მოჰყვა. 

ცალკე ასპექტადაა გამოყოფილი საქართველოს ეკონომიკის სტრატეგიული განვითარების 

პრიორიტეტული მიმართულებები: 

 ეკონომიკის რეალურ სექტორზე ორიენტრებული ეკონომიკური ზრდა; 

 ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის მხარდაჭერა; 

 ეკონომიკური განვიტარების პროცესში ბუნებრივი რესურსების რაციონალური 

გამოყენება, ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. 

გაკეთებულია დასკვნა: მნიშვნელოვანი სირთულეების მიუხედავად, საქარტველოს ეკონომიკა 

თანამედროვე პირობებში ძირითადად სწორი მიმართულებიტ ვიტარდება, რაც ოპტიმიზმის 

საფუძვლის მომცემია. 

 

2. სტატიაში გამოყენებულია  პრობლემის კვლევისადმი ანტროპოცენტრული მიდგომა, რომელიც 

გულისხმობს გლობალური ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის ადამიანის პრობლემის 

პრიზმაში განხილვას. აღნიშნულია, რომ კრიზისი არის იმ წინააღმდეგობის კონკრეტული 

გამოხატულება, რასაც თანამედროვე ადამიანის ცნობიერება განიცდის სირთულეებით აღსავსე 

და სწრაფად ცვალებად სამყაროში. აღნიშნული მიდგომებიდან გამომდინარე ხაზგასმულია 

ეკონომიკის ფინანსებიზაციისა და ვირტუალიზაციის პროცესები, რომლებმაც დასაბამი 

დაუდეს ეკონომიკური ურთიერთობების მთავარი სუბიექტის - მეურნე ადამიანის 

ტრანსფორმირებას „ეკონომიკური ადამიანიდან― „ფინანსურ ადამიანად―. 

 
3. სტატიაში გაანალიზებული სხვადასხვა ეკონომისტების შეხედულებები გლობალური ფინანსურ-

ეკონომიკური კრიზისის წარმოშობის მიზეზებისა და განვითარების ლოგიკასთან დაკავშირებით. 

აღნიშნულია, რომ გლობალური კრიზისი წარმოადგენდა ეკონომიკურ თეორიაში არსებული კრიზისის 

პირდაპირ გამოვლინებას. თეზისი დასაბუთებულია ეკონომიკური კრიზისების პროგნოზირების 

საკითხის კონტექსტით. ხაზგასმულია მსგავსი კრიზისების „წერტილოვანი― პროგნოზირების 

თეორიული შეუძლებლობა და ამასთანავე შემოტავაზებულია თანამედროვე ეკონომიკური სისტემის 

პროგნოზირების დერეფნების, მისი ფუნქციონირების „სტაციონარული რეჟიმების― ცნებები, რომელთა 

საშუალებითაც, ავტორის აზრით, შესაძლებელია ეკონომიკური კრიზისების დაწყების თარიღების 

მიახლოებითი სიზუსტით განსაზღვრა. 

 

4. სტატიაში განხილულია ჩინეთ-საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობები და მათი გააქტიურება, 

რომელსაც სარტყლისა და გზის ინიციატივამ შეუწყო ხელი. საქართველოს ადგილი ამ ინიციატივაში 

არის ცენტრალური აზია–დასავლეთ აზიის ეკონომიკურ დერეფანში, რომელიც მისი ეკონომიკის 

განვითარებისათვის პრინციპულად ახალ შესაძლებლობებს ქმნის. აბრეშუმის გზის ეკონომიკურ 

სარტყელში საქართველს შეუძლია ეკონომიკური ჰაბის როლის შესრულება, რადგანაც მას უკვე აქვს 

თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი როგორც ევროკავშირთან, ისე ჩინეთთან. 

 

5. სტატიაში გამოკვლეულია აგფლაციისა და ინფლაციის სხვა მოდიფიკაციების მაჩვენებლები 

საქართველოსა და მისი მეზობელი ქვეყნების მაგალითზე. შედეგებმა ცხადყო, რომ ტრადიციული 

ინფლაციის მაჩვენებელს არ ძალუძს ფასების ცვლილებით გამოწვეული პრობლემების სრული ასახვა, 

განსაკუთრებით, განვითარებად და ღარიბ ქვეყნებში. შესაბამისად უნდა მოიძებნოს ახალი 

ინსტრუმენტები. სტატიაში შემოთავაზებულია ფასების ცვლილებაზე მანფლაციის ინდექსის მეშვეობით 

დაკვირვების განხორციელება, რომელიც, თავის მხრივ, შედგება აგფლაციის, კომუნალური 

გადასახდელებისა და ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯებისაგან. ნაშრომმა აჩვენა რომ საუკეთესო შედეგის 

მასაღწევად ინფლაციის მაჩვენებელთან ერთად მანფლაციის ინსტრუმენტის გამოყენების კომბინაცია 

იძლევა უფრო ნათელი სურათის მიღების შესაძლებლობას. უფრო მეტიც ეს მაჩვენებლები არათუ 

გამორიცხავს, არამედ ავსებს ერთმანეთს. 
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6. ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდის მაჩვენებლებს შორის განსხვავების რაოდენობრივი შეფასებისთვის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მკვეთრი ზრდის ეფექტის გამორიცხვას. ამ მიზნით 

შესაძლებელია იმ მეთოდის გამოყენება, რომელიც ეფუძნება პროპორციული გადაფარვის 

ჰიპოთეზას. სამწუხაროდ, არადამაკმაყოფილებელია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების 

ეკონომიკური ზრდის ტიპი. აშკარაა, რომ ამ ქვეყნებისთვის დამახასიათებელია ეკონომიკური 

ზრდის ისეთი ტიპები, როგორიცაა ჩამორჩენილი ზრდა (უფრო ზუსტად კი - უკიდურესად 

ჩამორჩენილი ზრდა) და კუდში მიმდევარი ზრდა. 

 
7. საქართველოს ეკონომიკური მოდელი ეფუძნება არა იმდენად წარმოების, რამდენადაც მოხმარების 

სტიმულირებას. 2017 წელს იმპორტი 3,8-ჯერ აღემატებოდა ექსპორტს, ხოლო იმპორტული 

პროდუქტების წილი როგორც სამომხმარებლო, ისე სასურსათო კალათაში 80% იყო. საქართველოს 

მთავრობისათვის პრიორიტეტული ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა უნდა გახდეს. ამასთან 

ერთად აუცილებელია სამთავრობო ხედვა ფოკუსირებულ იქნეს ეკონომიკის რეალური სექტორის 

განვითარებაზე მისი ინდუსტრიალიზაციის გზით. 

 
8. წერილში შესწავლილია „ტურისტულ ხაფანგის― არსი და მისი საქართველოში გამოვლენის 

თავისებურებები. 

9. წერილში გაანალიზებულია საქართველოს ეროვნული ვალუტის - ლარის გაუფასურების ძირითადი 

მიზეზები. 

10. წერილში გაანალიზებულია საქართველოში ეკონომისტების როლის დაკნინების უმთავრესი მიზეზები. 

11. წერილში გაანალიზებულია მთლიანი შიგა პროდუქტის მაჩვენებლისთვის დამახასიათებელი 

ზოგიერთი ნაკლოვანი მხარე, რის გამოც მოსახლეობის კეთილდღეობას ეს მაჩვენებელი ვერ ასახავს. 

12.  ნაშრომში განხილულია გარდამავალი ეკონომიკის თეორიისა და მეთოდოლოგიის საკითხები. 

დასაბუთებულია ეკონომიკაში გარდამავალი პერიოდის თეორიის შექმნის აუცილებლობა ე.წ. 

„ტრანზიტოლოგია―. განსაკუთებული ყურადღება გამახვილებულია საკუთრების და მართვის 

საკითხებზე, სახელმწიფოს როლზე გარდამავალ პერიოდში, ასევე ამ პროცესის სტატისტიკურ შეფასების 

პრობლემებზე. 

13.  ნაშრომში გამოყოფილია და განხილულია საქართველოს ეკონომიკაში პოსტკომუნისტური რეფორმების 

ეტაპები. აღნიშნულია, რომპირველ ეტაპზე არსებობდა წინა სისტემის რადიკალური შეცლა და მისი 

ევოლუციური გზით განვითარება. მეორე ეტაპზე, შემოთავაზებული იყო ე.წ. „შოკური თერაპია―, 

რომლის შედეგად მოხდა კატასტოფული ვარდნა ეკონომიკაში. მესამე ეტაპისათვის დამახასიათებელი 

იყო ფინანსური სტაბილიზაცია და ზომიერი მონეტარული პოლიტიკის გატარება. კრიტიკულად 

გაანალიზებულია ე.წ. „ვარდების რევოლუციის― შემდგომი ეტაპი და აღნიშნულია, რომ მხოლოდ 

ჭეშმარიტად დემოკრატიულ საზოგადოებაში შეიძლება რეალური საბაძრო ეკონომიკის ფუნქციონირება. 

ეკონომიკის რეფორმირების მეოთხე ეტაპის სპეციფიურ ნიშნებად მიჩნეულია ბიზნესზე ზეწოლის 

მოხსნა, ეკონომიკის სოციალური ორიენტაციის გაძლირება და ბიზნეზის მხარდაჭერა სახელმწიფოს 

მხრიდან.  

14. ნაშრომში მოცემულია ეკონომიკური ზრდის ახლებური გააზრება. კერძოდ, დასაბუთებულია, რომ 

ეკონომიკური ზრდა არ გამოიხატება მხოლოდ წმინა ეკონომიკური მაჩვენებლებით, არამედ სოციალ-

ეკონომიკური თავალთახედვითაც. გამიჯნულია ერთმანეთისაგან ეკონომიკური ზრდა და ეკონომიკური 

განვითარება, სახელდობრ ბოლო წარმოადგენს ეკონომიკის დინამიკის მიზანს. განხორციელებულია 

ზოგიერთი ეკონომიკური მაჩვენებლის კრიტიკულია ანალიზი.  
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15. ―Non-Childhood‖ Disease of ―Informality‖ in Georgia: Role of Elites 

სტატიაში, ნეოინსტიტუციონალურ მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით, გაანალიზებულია 

არაფორმალური ინსტიტუციონალიზაციის პროცესის ლოგიკა და მისი გავლენა ეკონომიკურ 

და სოციალურ განვითარებაზე. დადგენილია, რომ „გარღვევა― ფორმალურ ინსტიტუციურ 

მოდელსა და ელიტების რეალურ პრაქტიკებს შორის  განაპირობებს „არაფორმალიზმის― 

როგორც „ინსტიტუციური ხაფანგის წარმოშობას―. ქცევის ფორმალური და არაფორმალური 

„კოდების― პარალელური გამოყენება ხელს უწყობს სოციალური წესრიგის ფრაგმენტულ 

ინსტიტუციონალიზაციას. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, არაფორმალური 

ინსტიტუციონალიზაციის პროცესი საქართველოში რამდენიმე ეტაპად შეიძლება დავყოთ. 

„რევოლუციამდელი არაფორმალიზმისთვის― დამახასიათებელი იყო სხვადასხვა 

ძალაუფლებრივი ჯგუფების დაბალანსების მცდელობა, „კორუფციული პირამიდა―, 

კვაზილეგალური „კანონიერი ქურდების― ინსტიტუტის მეშვეობით კრიმინალების 

ხელსაყრელი თანამშრომლობა მთავრობასთან, ფორმალური წესების წინააღმდეგობრივი 

ხასიათი. „ვარდისფერი არაფორმალიზმის― გამოვლინებებია: საკუთრების უფლებების 

ხელყოფა, „იძულებითი ინვესტიციები― ფორმულით - „ბიზნესის საზოგადოებრივი 

პასუხისმგებლობა―; სპეციალური „არასაბიუჯეტო ანგარიშები―, როგორც კორუფციული 

ინსტიტუტი კორუფციის წინააღმდეგ საბრძოლველად; „პოსტვარდისფერი არაფორმალიზმის― 

ნიშნებია: ნეპოტიზმი  და კრონიზმი საჯარო სამსახურში, გადაწყვეტილებათა მიღების 

კულუარიზაცია, „მბრუნავი კარი― და  „ძველი ბიჭების ქსელი―, არაფორმალური მმართველობა 

(ე.წ. „სოლო-კრატია―). პოსტსაბჭოთა „არაფორმალიზმის― რეტროსპექტული ანალიზის 

საფუძველზე წამოყენებულია არაფორმალური ინსტიტუტების „მემკვიდრეობითობის― და 

„ცვალებადობის― ჰიპოთეზა.  ტრადიციული არაფორმალური ინსტიტუტები, ერთი მხრივ, 

შენარჩუნდება, მეორე მხრივ, „მუტაციას― განიცდის, ტრანსფორმირდება ახალ ფორმებში. 

ქართული „არაფორმალურობა― ქრონიკული, ე.წ. „არასაყმაწვილო― სენია, რომელიც 

ერთდროულად  „კულტურული მემკვიდრეობის―, „პოსტ-ტრავმული სინდრომის― და 

„ელიტური― თვითნებობის თავისებური სიმბიოზია. არაფორმალური 

ინსტიტუციონალიზაციის ამგვარი სცენარი განაპირობებს განუსაზღვრელობის მაღალ დონეს 

ეკონომიკაში და ნეგატიური ინსტიტუციური მოლოდინების ფორმირებას. 
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16. პარადიგმული კრიზისი და ინსტიტუციური ეკონომიკის „მეინსტრიმული― პოტენციალი 

სტატიაში გაანალიზებულია თანამედროვე ეკონომიკური „მეინსტრიმის― პარადიგმული 

კრიზისის გამოვლინებანი და მისი მიზეზები: ეკონომიკის თეორიის და ეკონომიკური 

განათლების „მონოპოლიზაცია― ნეოკლასიკური მიმართულების მიერ; მეცნიერული კვლევების 

ფრაგმენტული ხასიათი; მეცნიერთა მეტისმეტი „გატაცება― ეკონომიკური ზრდის პრობლემით 

და სოციალური განვითარების სხვა ფაქტორების იგნორირება. აქცენტი გაკეთებულია 

ინტერდისციპლინური კვლევების უკმარისობაზე, ეკონომიკური ცოდნის მეტისმეტ 

„მათემატიზაციაზე―. აღნიშნულია, რომ მათემატიკის როლი ეკონომიკურ მოდელებში მხოლოდ 

ინსტრუმენტულია, მათემატიკურად რთული ეკონომიკური მოდელები სამყაროს გაგებას უფრო 

ართულებს, ვიდრე ამარტივებს, იკარგება კავშირი რეალურ ცხოვრებასთან.  

 განსხვავებით „მეინსტრიმისგან―, ინსტიტუციურ ეკონომიკაში წარმოების ტექნოლოგია და 

ინდივიდუალური გემოვნება ენდოგენური ცვლადებია. ინსტიტუციონალისტები ყურადღებას 

ამახვილებენ იმ საზღვრებზე, რომელშიც შესაძლებელია ფაქტობრივი მომავლის 

წინასწარმეტყველება, განსხვავებით წინასწარმეტყველებისგან „მოდელის კონტექსტში―; 

ინსტიტუციონალისტები ეკონომიკას განიხილავენ როგორც ორგანულ და ევოლუციონირებად 

„მთელს― და არა როგორც სტატიკურ მექანიზმს; ინსტიტუციური ეკონომიკის სხვა 

უპირატესობებია: მეთოდოლოგიური კოლექტივიზმის გამოყენება მეთოდოლოგიური 

ინდივიდუალიზმის ნაცვლად; ადაპტაციის და უწონასწორობის პროცესების კვლევა, 

ოპტიმალური და წონასწორული გადაწყვეტილებების „ნეოკლასიკური ძიების― კრიტიკა; 

ტექნოლოგიის ნაცვლად, აქცენტი საკუთრების უფლებებზე და ტრანსაქციურ ხარჯებზე; 

იდეოლოგიის, როგორც ეკონომიკური ისტორიის მსვლელობის განმსაზღვრელი ფაქტორის, 

აღიარება, რაც წინააღმდეგობაშია სამყაროს ნეოკლასიკურ ხედვასთან; პარეტო-

ოპტიმალურობის პრინციპის უარყოფა; აქცენტი ეკონომიკური და პოლიტიკური ძალაუფლების 

ფაქტორზე.   

  ინსტიტუციური ეკონომიკის მეთოდოლოგიური ორიენტაცია და პრაქტიკული გამოყენების 

შესაძლებლობა განაპირობებს მის „ახალ მეინსტრიმად― გადაქცევის პოტენციალს. 

17. ეკონომიკური აზროვნების საინტერესო ნიმუშებს უკვე ვხვდებით უძველეს ეპოქაში - 

ეგვიპტეში, ბაბილონში. საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდებოდა ეკონომიკური აზროვნების 

ცალკეული ელემენტები, რომელიც მომავალში ეკონომიკური მეცნიერების სისტემის შექმნით 

დაგვირგვინდა. კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის მიხედვით დღემდე მოღწეულ 

ეკონომიკურ „ძეგლებს― შორის ერთ-ერთი უძველესია ეგვიპტეში შექმნილი „ჰერაკლეოპოლის 

მეფის ინსტრუქციები თავისი ვაჟის მერიკარისადმი―. მასში ყურადღება კონცენტრირებულია 

სახელმწიფოს ეკონომიკურ ფუნქციებზე, საიჯარო ურთიერთობებზე, საგადასახადო 

რეფორმებზე და სხვ.; „ეშნუნის კანონებით― დადგენილია: მონათმფლობელობისა და ვაჭრობის 

წესები; დასაქმებულთა ანაზღაურებისა და ჯარიმების მოცულობა; გემებით ტრანსპორტირების 

ტარიფები, სხვადასხვა სასესხო ვალდებულებები და ა.შ.; „ჰამურაბის კოდექსით― დადგინდა: 

მიწის სარგებლობის ვალდებულებები, მიწის იჯარით დამუშავების წესი და იჯარის ქირის 

რაოდენობა, სტიქიური უბედურებისას გადასახდელისაგან განთავისულება, მუშახელის 

ფულადი ანაზღაურების ფორმა, ვაჭრობის ნებადართულობა, სესხზე 20%-იანი სარგებლის 

განაკვეთი და სხვ.; უძველესი ქვეყნების დაწინაურება ეკონომიკურ აზროვნებაში, 

იმავდროულად თანამედროვე ეკონომიკის განვითარებაში, ლიდერობას არ ნიშნავს. 

რესურსებით მდიდარი ეგვიპტე და განსაკუთრებით - ერაყი, სწორედ მდიდარი რესურსების 

გამო გახდა მწვავე საერთაშორისო დაპირისპირების არენა თანამედროვე პერიოდში. ეს 

ქვეყნები, მოსახლეობის ერთ სულზე მშპ-ს მაჩვენებლებით, დიდად ჩამორჩება საშუალო 

მსოფლიო და ევროპულ მაჩვენებლებს. 
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18. ეკონომიკური აზროვნების ნიმუშები უძველეს დროში  წარმოიშვა და  განვითარდა სხვადასხვა  

ქვეყანაში, მაგრამ განვითარების უფრო მაღალ დონეს მან ანტიკურ ეპოქაში  მიაღწია. 

უპირველეს ყოვლისა მხედველობაში გვაქვს ძველი საბერძნეთი.  

ამ დრომდე, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ქვეყანაში უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური 

შეხედულებები ჩამოყალიბდა, მაგრამ ტერმინი „ეკონომიკა― პირველად გაჩნდა მხოლოდ ძველ 

საბერძნეთში.       ანტიკურ ეპოქაში მოღვაწე berZeni moazrovneebi „ekonomikas― ganixilavdnen 

პოლისის (ქალაქ-სახელმწიფოს) ფარგლებში. ამ დროს არ ჩამოყალიბებულა ეკონომიკური 

მეცნიერება და არც specialuri ekonomikuri doqtrina. თუმცა,  ამ პერიოდში  ეკონომიკური 

საქმიანობის   ცალკეული პრობლემების კვლევამ მყარი საფუძველი დაუდო მომავალში 

ეკონომიკის, როგორც მეცნიერების ჩამოყალიბებას. ამ დროიდან დაიწყო სერიოზული  და ღრმა 

მსჯელობები ეკონომიკის ცალკეული ელემენტების შესახებ, რომლებიც დღემდე აქტუალურია. 

ამ საქმეში უპირველესი წვლილი მიუძღვის ძველ ბერძენ ფილოსოფოსს ქსენოფონტს 

(ქსენოფონტი, ძვ.წ.ა. 431-354 წწ). მან პირველმა გამოიყენა ტერმინი „ეკონომიკა" ნაშრომში       

„ოიკონომიკა― (ძვ.ბერძნ. -Οἰκονομικός; ძვ.ბერძნ.-დან: οἰκος — სახლიდა νομος — კანონი. სიტყვა-

სიტყვით - მეურნეობის მართვის, გაძღოლის წესი). ამასთან, ქსენოფონტმა ერთ-ერთმა პირველმა 

შეამჩნია მაღალხარისხიანი პროდუქტის შექმნაში მოთხოვნის  მნიშვნელოვანი როლი და შრომის 

დანაწილების უპირატესობები, შეიმუშავა რეკომენდაციები სახელმწიფო შემოსავლების 

დამატებით წყაროების მობილიზების შესახებ, დაიწყო მსჯელობა ნივთის სამომხმარებლო და 

საცვლელ ფასეულობებზე,  მიწათმოქმედების პრიორირეტულობაზე, შესრულებული 

სამუშაობის მიხედვით შრომის ანაზღაურებაზე, ნამდვილ და გაყალბებულ ფულზე და სხვ.   

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ვლადიმერ პაპავა ‖ევრაზიული თუ 

ევროპული მომავალი 

პოსტკომუნისტური 

საქართველოს 

ეკონომიკური 

განვითარებისთვის და 

ერთი სარტყელი ერთი 

გზის ინიციატივა‖  

ჟურნალი ‖Global 

Review‖ 

‖გლობალური 

მიმოხილვა‖, № 2 

ჩინეთი 14 
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2 ვლადიმერ პაპავა ‖Frontier Growth, 

Catching Up, Falling 

Behind and Extremely 

Falling Behind‖ 

(‖მოწინავე ზრდა, 

დამწევი ზრდა, 

ჩამორჩენილი ზრდა და 

უკიდურესად 

ჩამორჩენილი ზრდა‖). 

ელექტრონული 

ჟურნალი ‖The 

Market Oracle‖ 

‖საბაზრო 

წინასწარმეტყველი

‖, 

http://www.marketo

racle.co.uk/Article62

332.html 

დიდი 

ბრიტანეთი 

 

3 ვლადიმერ პაპავა 

(თანაავტორობით) 

„Caucasian Tandem and 
the Belt and Road 
Initiative. «Кавказский 
тандем» и инициатива 
«Один пояс — один 

путь»― („კავკასიური 

ტანდემი და 

ინიციატვივა ერთი 

სარტყელი ერთი გზა―) 

ჟურნალი „Central 

Asia and the 

Caucasus. 
Центральная Азия и 

Кавказ― 

„ცენტრალური 

აზია და კავკასია― 

შვედეთი  

4 ვლადიმერ პაპავა ‖Catching Up and Catch-

Up Effect: Economic 

Growth in Post-

Communist Europe 

(Lessons from the 

European Union and the 

Eastern Partnership 

States)‖ (‖დამწევი ზრდა 

და მკვეთრი ზრდის 

ეფექტი: ეკონომიკური 

ზრდა 

პოსტკომუნისტურ 

ევროპაში 

(ევროკავშირის და 

აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის 

სახელმწიფოთა 

გამოცდილება)‖). 

ჟურნალი 

‖European Journal of 

Economic Studies‖ 

‖ეკონომიკური 

კვლევების 

ევროპული 

ჟურნალი‖, ტომი 7, 

№ 2 

http://ejournal2.com/

journals_n/15375579

42.pdf  

სლოვაკეთი 

 

6 

5 ვლადიმერ პაპავა О кризисе в 
экономической науке и 

путях выхода из него― 

(„ეკონომიკურმეცნიერე

ბაში კრიზისისა და 

მისგან გამოსვლის 

გზების შესახებ―). 

ჟურნალი 

„Экономика Укра-

ины― „უკრაინის 

ეკონომიკა―, № 10 

უკრაინა 10 

http://www.marketoracle.co.uk/Article62332.html
http://www.marketoracle.co.uk/Article62332.html
http://www.marketoracle.co.uk/Article62332.html
http://ejournal2.com/journals_n/1537557942.pdf
http://ejournal2.com/journals_n/1537557942.pdf
http://ejournal2.com/journals_n/1537557942.pdf
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
სტატიაში ნაჩვენებია, რომ ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივის გათვალისწინებითაც 

საქართველოსთვის ევროკავშირში გაწევრიანებას უფრო მეტი სიკეთის მოტანა შეუძლია, ვიდრე ევრაზიულ 

ეკონომიკურ კავშირთან მიერთებას. ამ პოზიციის სასარგებლოდ მეტყველებს საქართველოს ევროკავშირთან 

თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაც. 

წერილში პირველადაა შემოღებული უკიდურესად ჩამორჩენილი ზრდის კატეგორია. 

სტატიაში გაანალიზებული „კავკასიური ტანდემის―, ანუ საქართველოს და აზერბაიჯანის ერთობლივი როლი 

და პერსპექტივები ერთი სარტყელი ერთი გზის ჩინური ინიციატივის კონტექსტში. 

სტატიაში გაანალიზებულია პოსტკომუნისტური ევროპისთვის დამახასიათებელი ეკონომიკური ზრდა. 

განხილულია, როგორც ევროკავშირის, ისე აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოთა გამოცდილება. 

გამოყენებულია მკვეთრი ზრდის ეფექტის გამორიცხვის ავტორისეული მეთოდი. 

სტატიაში შესწავლილია ეკონომიკურ მეცნიერებაში არსებული კრიზის უმთავრესი მიზეზები, 

გაანალიზებულია მისი ფორმირების ისტორიული და თანამედროვე მაგალითები. განხილულია ამ კრიზისის 

დაძლევის ზოგიერთი გზა. 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

 

6.1. საქართველოში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების დრო და 

ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ელგუჯა მექვაბიშვილი ეკონომიკური კრიზისების 

თეორია და თანამედროვეობა 

12 სექტემბერი, თბილისი 

2 

 

ვლადიმერ პაპავა 

 

ეკონომიკიური 

პრიმიტივიზმი ქართულ 

რაელობაში 

1 თებერვალი, ბაკურიანი 

 

3 

 

ვლადიმერ პაპავა 

(თანამომხსენებელი თამარ 

თაფლაძე) 

 

რატომ არ არის ინფორმაცია 

წარმოების ფაქტორი?  

 

6-7 ივლისი, თბილისი 

 

4 

 

ვლადიმერ პაპავა ეკონომიკური მეცნიერების 

კრიზისი და ახალი 

პარადიგმის ძიებისათვის 

14 სექტემბერი, თბილისი 

 

5 

 

ვლადიმერ პაპავა 

 

საქართველოს ეკონომიკური 

მოდელი: „სამომხმარებლო 

პარადოქსი― და ‖ტურისტული 

ხაფანგი‖ 

26-27 ოქტომბერი, თბილისი 

6 ინგა ბალარჯიშვილი 

 

პარადიგმული კრიზისი და 

ინსტიტუციური ეკონომიკის 

„მეინსტრიმული― 

პოტენციალი 
 

14 სექტემბერი, თბილისი 
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 

5.4. სტატიები 

 
 

 
№ 

 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

თ.ათანელიშვი

ლი 
 

 

 
Atanelishvili,T. (c/a.1) 

 

 

 
Atanelishvili,T. (c./a.1) 

 

ეკონომიკური 

მეცნიერების 

სათავეებთან 
 

Formaton of Economic 

Views in the Ancient Era. 

 
Xenophon: Economy 

Finds Its Name. 

თბილისის უნ-

ტის 

გამომცემლობა 

 
12, 2./2018 

 

 

 

 

          12, 3./2018 

 

 

თბილისი 

 

 
Bull. Georg. Natl. 

Acad.Sci. 

 

 

 
Bull. Georg. Natl. 

Acad.Sci. 

 

151 

 

 
PP.191-196. 

Scopus journal 

 

 

 
Scopus journal 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1.  წინამდებარე ნაშრომში გამოკვლეულია ცალკეულ ქვეყნებში ეკონომიკური აზროვნების 

იდეები, რომლებიც საფუძვლად დაედო შემდგომში ეკონომიკური მეცნიერების 

ჩამოყალიბებას, მასში გამოყენებულია საკვლევ პრობლემაზე ავტორის, ასევე ცნობილი 

მეცნიერების შრომები, ინტერნეტმასალები და სხვ. 

    წიგნი განკუთვნილია მეცნიერ-ეკონომისტების, სტუდენტებისა და აღნიშნული საკითხებით 

დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის. 

2. ეკონომიკური აზროვნების საინტერესო ნიმუშებს უკვე ვხვდებით უძველეს ეპოქაში - 

ეგვიპტეში, ბაბილონში. საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდებოდა ეკონომიკური აზროვნების 

ცალკეული ელემენტები, რომელიც მომავალში ეკონომიკური მეცნიერების სისტემის შექმნით 

დაგვირგვინდა. კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის მიხედვით დღემდე მოღწეულ 

ეკონომიკურ „ძეგლებს― შორის ერთ-ერთი უძველესია ეგვიპტეში შექმნილი „ჰერაკლეოპოლის 

მეფის ინსტრუქციები თავისი ვაჟის მერიკარისადმი―. მასში ყურადღება კონცენტრირებულია 

სახელმწიფოს ეკონომიკურ ფუნქციებზე, საიჯარო ურთიერთობებზე, საგადასახადო 

რეფორმებზე და სხვ.; „ეშნუნის კანონებით― დადგენილია: მონათმფლობელობისა და ვაჭრობის 

წესები; დასაქმებულთა ანაზღაურებისა და ჯარიმების მოცულობა; გემებით 

ტრანსპორტირების ტარიფები, სხვადასხვა სასესხო ვალდებულებები და ა.შ.; „ჰამურაბის 

კოდექსით― დადგინდა: მიწის სარგებლობის ვალდებულებები, მიწის იჯარით დამუშავების 

წესი და იჯარის ქირის რაოდენობა, სტიქიური უბედურებისას გადასახდელისაგან 

განთავისულება, მუშახელის ფულადი ანაზღაურების ფორმა, ვაჭრობის ნებადართულობა, 

სესხზე 20%-იანი სარგებლის განაკვეთი და სხვ.; უძველესი ქვეყნების დაწინაურება 

ეკონომიკურ აზროვნებაში, იმავდროულად თანამედროვე ეკონომიკის განვითარებაში, 

ლიდერობას არ ნიშნავს. რესურსებით მდიდარი ეგვიპტე და განსაკუთრებით - ერაყი, სწორედ 

მდიდარი რესურსების გამო გახდა მწვავე საერთაშორისო დაპირისპირების არენა 

თანამედროვე პერიოდში. ეს ქვეყნები, მოსახლეობის ერთ სულზე მშპ-ს მაჩვენებლებით, 

დიდად ჩამორჩება საშუალო მსოფლიო და ევროპულ მაჩვენებლებს. 

3. ეკონომიკური აზროვნების ნიმუშები უძველეს დროში  წარმოიშვა და  განვითარდა 

სხვადასხვა  ქვეყანაში, მაგრამ განვითარების უფრო მაღალ დონეს მან ანტიკურ ეპოქაში  

მიაღწია. უპირველეს ყოვლისა მხედველობაში გვაქვს ძველი საბერძნეთი.  

ამ დრომდე, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ქვეყანაში უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური 

შეხედულებები ჩამოყალიბდა, მაგრამ ტერმინი „ეკონომიკა― პირველად გაჩნდა მხოლოდ ძველ 

საბერძნეთში.       ანტიკურ ეპოქაში მოღვაწე berZeni moazrovneebi „ekonomikas― ganixilavdnen 

პოლისის (ქალაქ-სახელმწიფოს) ფარგლებში. ამ დროს არ ჩამოყალიბებულა ეკონომიკური 

მეცნიერება და არც specialuri ekonomikuri doqtrina. თუმცა,  ამ პერიოდში  ეკონომიკური 

საქმიანობის   ცალკეული პრობლემების კვლევამ მყარი საფუძველი დაუდო მომავალში 

ეკონომიკის, როგორც მეცნიერების ჩამოყალიბებას. ამ დროიდან დაიწყო სერიოზული  და ღრმა 

მსჯელობები ეკონომიკის ცალკეული ელემენტების შესახებ, რომლებიც დღემდე აქტუალურია. 

ამ საქმეში უპირველესი წვლილი მიუძღვის ძველ ბერძენ ფილოსოფოსს ქსენოფონტს 

(ქსენოფონტი, ძვ.წ.ა. 431-354 წწ). მან პირველმა გამოიყენა ტერმინი „ეკონომიკა" ნაშრომში       

„ოიკონომიკა― (ძვ.ბერძნ. -Οἰκονομικός; ძვ.ბერძნ.-დან: οἰκος — სახლიდა νομος — კანონი. 

სიტყვა-სიტყვით - მეურნეობის მართვის, გაძღოლის წესი). ამასთან, ქსენოფონტმა ერთ-ერთმა 

პირველმა შეამჩნია მაღალხარისხიანი პროდუქტის შექმნაში მოთხოვნის  მნიშვნელოვანი როლი 

და შრომის დანაწილების უპირატესობები, შეიმუშავა რეკომენდაციები სახელმწიფო 

შემოსავლების დამატებით წყაროების მობილიზების შესახებ, დაიწყო მსჯელობა ნივთის 

სამომხმარებლო და საცვლელ ფასეულობებზე,  მიწათმოქმედების პრიორირეტულობაზე, 

შესრულებული სამუშაობის მიხედვით შრომის ანაზღაურებაზე, ნამდვილ და გაყალბებულ 

ფულზე და სხვ.   
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    I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება,   

ლაბორატორია) დასახელება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკური 

პოლიტიკის კათედრა 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი – პროფესორი რევაზ გველესიანი  

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

ასოცირებული  პროფესორი ირინა გოგორიშვილი  
ასოცირებული  პროფესორი გულნაზ ერქომაიშვილი  
ასოცირებული  პროფესორი ეკა ლეკაშვილი 
ასისტენტ პროფესორი გიორგი გაფრინდაშვილი  
ასისტენტ პროფესორი ლალი ხურცია  
 

პროფესორი რევაზ გველესიანი  
 
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 
 

 

№ 

 

 

ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

რ. გველესიანი, 

ი. გოგორიშვილი 

გადაწყვეტილებების 

მიღების ტექნოლოგია 

ეკონომიკურ 

პოლიტიკაში  

ISBN: 978-9941-26-264-7  

 

 

 

თბილისი, 

,,უნივერსალი― 

233 



26 
 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  

ეკონომიკური პოლიტიკის პრობლემების შემადგენელი ნაწილია რეალობის დაშორება სასურველი 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან. ნორმატიული საკითხია თუ რა არის სასურველი და როგორ 

შეფასდება ეს დაშორება. იმისათვის, რომ ასეთი პრობლემა დავძლიოთ აუცილებელ პირობას 

წარმოადგენს ძირითად საზოგადოებრივ ღირებულებებთან ეკონომიკურ პოლიტიკაში მიღებული 

გადაწყვეტილებების შესაბამისობა.  

ეკონომიკურ პოლიტიკაში მიღებული გადაწყვეტილებები თავიანთი ლოგიკური სტრუქტურით 

მეტად კომლექსურია სოციალურ-ეკონომიკური მოვლენების მრავალმხრივი 

ურთიერთდამოკიდებულების გამო. ყველა გადაწყვეტილება მოიცავს რაიმე განუსაზღვრელობას. 

გარკვეული ან განუსაზღვრელია ის, არის თუ არა სწორად გაანალიზებული ეკონომიკურ-პოლიტიკური 

სიტუაცია და განხილული ქმედებების მოსალოდნელი შედეგები. აქედან გამომდინარე, არა მხოლოდ 

გადაწყვეტილების მიმღები ცდილობს ზემოქმედება მოახდინოს ეკონომიკურ მოვლენებზე, არამედ 

ეკონომიკის სუბიექტთა მთელი დასი. მათ რიცხვში შეიძლება შედიოდეს ისეთი სუბიექტები, რომლებსაც 

საერთოდ არ გააჩნიათ ეკონომიკური კომპეტენცია და მიუხედავად ამისა, მაინც ახდენენ გავლენას 

ეკონომიკაზე. გადაწყვეტილებების ლოგიკური სტრუქტურა გადაწყვეტილების მიღების თეორიის 

ობიექტია. სწორედ ეს თეორია გვეხმარება ეკონომიკურ პოლიტიკაში გადაწყვეტილებების მიღების 

პრობლემების შეფასებასა თუ დაძლევაში. 

შეზღუდული პოზიტიური ეკონომიკური ცოდნა შეიძლება შერწყმული იქნას ეკონომიკურად 

რელევანტურ ნორმებთან. ისინი მიუთითებენ თუ როგორ უნდა ავიცილოთ თავიდან დაშორება 

რეალობასა და მიზანს შორის. ცოდნის ნაკლებობა, დროის საჭიროება მოქმედებისათვის, გაურკვევლობა, 

შეზღუდული ეკონომიკური პერსპექტივა, ეკონომიკისა და საზოგადოების განვითარების რეგულარული 

ცვლილებები, ასევე პოლიტიკური გადაწყვეტილებების გაუთვალისწინებლობა და ავტონომია 

მნიშვნელოვანი არგუმენტებია იმისათვის, რომ ეკონომიკური პოლიტიკის თეორია (მოძღვრება 

ინტერვენციის შესახებ) არ გავიგოთ, როგორც მხოლოდ ნორმატიული ტექნოლოგია. დასახელებული 

სირთულეები მოითხოვენ ზოგადად ეკონომიკური პოლიტიკისაგან, კერძოდ კი მისი გამტარებლებისა და 

მრჩეველებისაგან, როგორც ეკონომიკური მართვის, ასევე პოლიტიკური და ორგანიზატორული ნორმების 

ცოდნასაც. საჭიროა მეტი უნარ-ჩვევები, შესაბამისად, მოძღვრება ინტერვენციის შესახებ უნდა 

პასუხობდეს იმ მოთხოვნებს, რითაც იგი უნდა იქცეს მოძღვრებად მართვის ხელოვნების შესახებ.    

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, წარმოდგენილი სამეცნიერო ნაშრომის მიზანია ეკონომიკურ 

პოლიტიკაში გადაწყვეტილებების ძირითად საზოგადოებრი ვღირებულებებთან შესაბამისობის 

პრობლემის და მათი (გადაწყვეტილებების) მიღების ტექნოლოგიის კვლევა, რადგან სწორედ მათი 

შესაბამისობის დონე განსაზღვრავს, როგორც ეკონომიკურ პოლიტიკაში მიღებული გადაწყვეტილებების 

რაციონალურობას, ასევე მათი პრაქტიკაში განხორციელების ეფექტიანობას.     
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4.3. კრებულები 
 

 

 
 

№ 

 

ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

რ. გველესიანი, 

ი. გოგორიშვილი, 

 

გლობალიზაციის გამოწვევები 

ეკონომიკასა და ბიზნესში 

ISBN: 978-9941-13-764-8  

ნაშრომი:  ,,პროგრესი -სახელმწიფოს 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

დღეს მაღალი რანგის პროფესიონალები ჯერ კიდევ თვლიან, რომ მათთვის წარმატების მომტანი 

გონება და ტალანტი  ფიქსირებული (უცვლელი) თვისებებია.  ისინი დიდ დროს ხარჯავენ საკუთარი 

ინტელექტის ექსპლოატაციაზე და ნაკლებად ზრუნავენ მის განვითარებასა და ზრდაზე. ამდენად 

დღეს როგორც არასდროს აქტუალურია ახალი კულტურის ჩამოყალიბება. 

აზროვნების გაფართოვება კონცენტრირებულია ძალისხმევის გააქტიურებაზე, სწავლასა და 

ზრდის სურვილზე, როგორც წინსვლის საფუძველზე. პროგრესის შესაბამისი აზროვნების ახალი 

პარადიგმით ადამიანის ცნობიერების ზრდა ინტელექტუალური განვითარების საფუძველზე უნდა 

განხორციელდეს. აქედან გამომდინარეობს, რომ ადამიანის მიზანი (და არა მარტო ცალკეული 

ადამიანების არამედ მთელი ერისა და ამ პროცესის ხელშემწყობი სახელმწიფოს ეკონომიკური 

პოლიტიკის) ინტელექტუალურ განვითარებაშია უწყვეტი ზრდის სწავლის საფუძველზე.  ამ 

მიზნისკენ სწრაფვა თავისთავად წარმატებად უნდა შეფასდეს. ინტელექტუალური განვითარების 

გარდა სხვა ზრდის შეფასება წარმატებად შესაძლებელია საზოგადოებისათვის (ან 

სახელმწიფოსათვის) წარუმატებელი აღმოჩნდეს. აღნიშნული მიზნის მიღწევის მთავარი 

ინსტრუმენტი უწყვეტი განათლებისა და სწავლების სისტემის ჩამოყალიბებაა. ამ მიზანთან 

დაქვემდებარებული და დამოკიდებულებაში მყოფი მიზნების უზარმაზარი სპექტრი არსებობს. №1 

ცხრილში მოცემულია ზრდაზე ორიენტირებული საზოგადოების მენტალიტეტის ჩამოყალიბების 

მიზნები და ინსტრუმენტები. 

ცხრილი№1. ზრდაზე ორიენტირებული მენტალიტეტის ჩამოყალიბების უპირატესობები. 

ზრდა ცოდნისა და ტალანტის 

შეძენის(სწავლის) 

საფუძველზე(გრძალვადიანი მიზანი). 

ზრდა ფიქსირებულ, თანდაყოლილ  

შესაძლებლობათა საფუძველზე(მოკლევადიანი 

მიზანი). 

 

წარმოშობს სწავლის სურვილს. იწვევს სურვილს გამოიყურებოდეს ჭკვიანად. 

 

პრობლემების აღქმა სწავლისა და ზრდის 

შესაძლებლობებად. 

პრობლემების აღქმა წინააღმდეგობებად, 

რომლებიც უნდა დაზღვეულ იქნას თავის 

არიდებით. 

წარუმატებლობის საფუძველზე სწავლა. წარუმატებლობის შედეგთა შემსუბუქება და 

ლიკვიდაცია. 

 

სწავლის სურვილის გააქტიურება სხვათა 

წარმატებების გამო. 

შურისა და შიშის გრძნობა სხვათა წარმატებების 

გამო. 

შესაძლებლობები ახალი მისიებისათვის 

მეცნიერებასა და ეკონომიკაში. 

შესაძლებლობები არსებული მისიების გამოცდისა 

და შეფასებისათვის. 
 

      ასეთი მენტალიტეტი საგრძნობლად ზრდის ინოვაციათა დანერგვას საზოგადოებასა და 

ეკონომიკაში რაც თავის მხრივ შრომითი რესურსების შემდგომ განვითარებას უწყობს ხელს და 

ადამიანთა საზოგადოებაში პროგრესს წარმოშობს. 

 

 
4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
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№ 

 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობ

ა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

რ. გველესიანი სოციალური 

საბაზრო 

ეკონომიკის 

კონცეფციის 

დამოკიდებულებ

ა ძირითად 

საზოგადოებრივ 

ღირებულებებთა

ნ,  
ISSN: 1987-6890 

ჟურნ. 

,,ეკონომისტი―,  

N3, ტომი XIV 

თბილისი, 9  
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  

     სოციალური საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებმა პოლიტიკური მნიშვნელობა მსოფლიოში მას 

შემდეგ შეიძინა, რაც  ისინი 1949 წ. დიუსელდორფში გერმანელებმა (ქრისტიანულ-

დემოკრატიულმა კავშირმა)  თავისი ეკონომიკური პროგრამის ბირთვად გამოაცხადეს.  ომის 

შემდგომ პერიოდში იგი  ქრისტიანულ-დემოკრატიული კავშირის მიერ ფორმირებული ყველა 

მთავრობის  პრაქტიკულ ეკონომიკურ პოლიტიკას წარმოადგენს. მასში გარკვეული 

შეზღუდვების შეტანისა და აქცენტების  გადაადგილების შემდგომ კონცეფცია თანდათან 

სოციალურ-დემოკრატიულმა ოპოზიციამაც გაიზიარა.   

    კონცეფციასა და რეალობას შორის გაჩენილი ღრმა ბზარი შესაძლებელია გლობალური 

კონტროლის შედეგი იყოს (Tuchtfeldt, 1973). სოციალური საბაზრო ეკონომიკა, არსებითად უფრო 

მაღალ მოთხოვნებს უყენებს კონიუნქტურის პოლიტიკასა და მართვის შესახებ მოძღვრებას 

(ასევე „განხორციელების შესაძლებლობას‖). გლობალური კონტროლი წესრიგის პოლიტიკის 

მიხედვით საბაზრო კოორდინაციის თავისებურ გაგებას ემყარება. სახელდობრ, იგი 

განისაზღვრება, როგორც ქცევის წესრიგის პოლიტიკაზე ორიენტირებული მოვლენა. ეს 

თვალსაზრისი არ ითვალისწინებს პოლიტიკის კანონზომიერებებს, როგორც ხელის შემშლელ 

ფაქტორს, რომელიც არ გვაძლევს  მართვის გეგმის თანმიმდევრულად გამოყენების 

შესაძლებლობას. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს გლობალურ კონტროლს დღემდე არ 

მოუტანია დამაჯერებელი შედეგი (Streit, 1981). 

       სოციალური სახელმწიფო თავისი შინაარსით ხელს უწყობს სუბსიდირების პრინციპის 

თანდათანობით განდევნას, რაც  პოლიტიკური კონკურენციის შედეგია.  კონცეფციის 

გადატვირთვასა და გამოფიტვას განაპირობებს მწვავე პრობლემა, რომელიც დემოკრატიის ერთ 

განსაზღვრულ  ფორმას უკავშირდება. საუბარია კეთილდღეობის სახელმწიფოსა და 

დემოკრატიის იმ ფორმაზე, რომელიც მას (უმრავლესობის კეთილდღეობას) ემყარება.  ეს 

პრობლემა საკითხის ეთიკური  ასპექტის მიჩქმალვას იწვევს. ზოგჯერ კი მას ტაბუდ აქცევს. 

საქმე ეხება განსხვავებულ ინტერესთა ჯგუფების პოლიტიკურ უგულვებელყოფასა და მათ 

მიმართ ოპორტუნისტულ რეაქციას. რასაც  ისიც აძლიერებს, რომ უმრავლესობის ინტერესთა 

ჯგუფები (ტნკ-ის ეკონომიკური ინტერესები) და პოლიტიკური აქტიორები ერთმანეთთან 

კავშირში არიან, როგორც პერსონალურად, ისე ფინანსურად (იხ. Streit, 2003). 

       კონცეფციასა და რეალობას შორის გაჩენილი ,,ბზარის‖ აღმოფხვრისათვის აუცილებელია ამ 

დაბრკოლებების იდენტიფიცირება და თავიდან აცილება. ამისათვის კი საჭიროა: მათი თავიდან 

აცილების ტექნოლოგიის ცოდნის გაუმჯობესება, როგორც ეკონომიკურ 

ურთიერთზემოქმედებათა, ასევე პოლიტიკური ნების ფორმირების პროცესის თვალსაზრისით; 

როგორც ეკონომიკური პოლიტიკის ინსტრუმენტარიუმის, ისე პოლიტიკური მეთოდების 

გაუმჯობესება.  

     კონკრეტულად უნდა შემოწმდეს შესაძლებელია თუ არა: ეკონომიკურ-პოლიტიკურ 

აქტივობათა გარდაუვალი კოორდინაციის გაუმჯობესება, როდესაც  ეკონომიკური პოლიტიკის 

უამრავი გამტარებელი არსებობს; ინტერესთა ჯგუფების ზეგავლენის შეზღუდვა ეკონომიკურ-

პოლიტიკური ნების ფორმირების პროცესზე; გადაწყვეტილების გამტარებელთა მართვის 

ცოდნის გაუმჯობესება ეკონომიკური პოლიტიკის ღონისძიებათა შედეგების კონტროლის 

საფუძველზე. აადვილებს თუ არა ეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის იდენტიფიცირებას და 

მათთვის (საჭიროების შემთხვევაში) სანქციების დაკისრების შესაძლებლობას (გველესიანი, 

გოგორიშვილი, 2012, გვ.146).  

     ამავე დროს, აუცილებელია იმის გაცნობიერება თუ რა არის, როგორც ეკონომიკური 

პოლიტიკის კონცეფციის რეალიზებისა და მისი შემდგომი განვითარების, ისე ეკონომიკური და 

საზოგადოებრივი წესრიგის შესახებ შეხედულებათა ჩამოყალიბების  მთავარი წანამძღვარი. 

სწორედ ეს არის რაც შეიძლება ფართო  კონსენსუსი იმ  ძირითადი ღირებულებების შინაარსისა 

და მასშტაბის თაობაზე, რომლის რეალიზაციაც საზოგადოებას სურს. 
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 

 
5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორებ

ი 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)   

კონცეფციასა და რეალობას შორის გაჩენილი ღრმა ბზარი შესაძლებელია გლობალური კონ-

ტროლის შედეგი იყოს (Tuchtfeldt, 1973). სოციალური საბაზრო ეკონომიკა, არსებითად უფრო 

მაღალ მოთხოვნებს უყენებს კონიუნქტურის პოლიტიკასა და მართვის შესახებ მოძღვრებას 

(ასევე „განხორციელების შესაძლებლობას‖). გლობალური კონტროლი წესრიგის პოლიტიკის 

მიხედვით საბაზრო კოორდინაციის თავისებურ გაგებას ემყარება. სახელდობრ, იგი განისაზ-

ღვრება, როგორც ქცევის წესრიგის პოლიტიკაზე ორიენტირებული მოვლენა. ეს თვალსაზრი-

სი არ ითვალისწინებს პოლიტიკის კანონზომიერებებს, როგორც ხელის შემშლელ ფაქტორს, 

რომელიც არ გვაძლევს  მართვის გეგმის თანმიმდევრულად გამოყენების შესაძლებლობას. 

რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს გლობალურ კონტროლს დღემდე არ მოუტანია დამაჯე-

რებელი შედეგი (Streit, 1981). 

სოციალური სახელმწიფო თავისი შინაარსით ხელს უწყობს სუბსიდირების პრინცი-

პის თანდათანობით განდევნას, რაც  პოლიტიკური კონკურენციის შედეგია.  კონცეფციის გა-

დატვირთვასა და გამოფიტვას განაპირობებს მწვავე პრობლემა, რომელიც დემოკრატიის ერთ 

განსაზღვრულ  ფორმას უკავშირდება. საუბარია კეთილდღეობის სახელმწიფოსა და დემოკ-

რატიის იმ ფორმაზე, რომელიც მას (უმრავლესობის კეთილდღეობას) ემყარება.  ეს პრობლე-

მა საკითხის ეთიკური  ასპექტის მიჩქმალვას იწვევს. ზოგჯერ კი მას ტაბუდ აქცევს. საქმე 

ეხება განსხვავებულ ინტერესთა ჯგუფების პოლიტიკურ უგულვებელყოფასა და მათ მი-

მართ ოპორტუნისტულ რეაქციას. რასაც  ისიც აძლიერებს, რომ უმრავლესობის ინტერესთა 

ჯგუფები (ტნკ-ის ეკონომიკური ინტერესები) და პოლიტიკური აქტიორები ერთმანეთთან 

კავშირში არიან, როგორც პერსონალურად, ისე ფინანსურად (იხ. Streit, 2003). 

თუ გვსურს  კონცეფციასა და რეალობას შორის გაჩენილი ბზარის აღმოფხვრა, აუცილე-

ბელია ამ დაბრკოლებების იდენტიფიცირება და თავიდან აცილება. ამისათვის კი საჭიროა: 

მათი თავიდან აცილების ტექნოლოგიის ცოდნის გაუმჯობესება, როგორც ეკონომიკურ ურ-

თიერთობათა, ისე  იდეათა პოლიტიკური ფორმირების ასპექტით; როგორც ეკონომიკური 

პოლიტიკის ინსტრუმენტარიუმის, ისე პოლიტიკური მეთოდების გაუმჯობესება; ეკონომი-

კური პოლიტიკის აქტივობათა გარდაუვალი  კოორდინაციის გაუმჯობესება, როდესაც  ეკო-

ნომიკური პოლიტიკის უამრავი გამტარებელი არსებობს; ინტერესთა ჯგუფების ზეგავლენის 

შეზღუდვა ეკონომიკური პოლიტიკის იდეების ფორმირების პოლიტიკურ პროცესზე; გადაწ-

ყვეტილების გამტარებელთა მართვის ცოდნის გაუმჯობესება ეკონომიკური პოლიტიკის ღო-

ნისძიებათა შედეგების კონტროლის საფუძველზე. აადვილებს თუ არა ეს პოლიტიკური პა-

სუხისმგებლობის იდენტიფიცირებას და მათთვის (საჭიროების შემთხვევაში) სანქციების და-

კისრების შესაძლებლობას. (გველესიანი, გოგორიშვილი, 2012, გვ.146). 

ამავე დროს, აუცილებელია იმის გაცნობიერება თუ რა არის, როგორც ეკონომიკური 

პოლიტიკის კონცეფციის რეალიზებისა და მისი შემდგომი განვითარების, ისე ეკონომიკური 

და საზოგადოებრივი წესრიგის შესახებ შეხედულებათა ჩამოყალიბების  მთავარი წანამძღვა-

რი. სწორედ ეს არის რაც შეიძლება ფართო  კონსენსუსი იმ  ძირითადი ღირებულებების ში-

ნაარსისა და მასშტაბის თაობაზე, რომლის რეალიზაციაც საზოგადოებას სურს.    
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)   

საბოლოოდ, შეიძლება დავასკვნათ, რომ გერმანიის კაპიტალმა ძმები სიმენსების ფირმის 

სახით, საქართველოს და მთელი ამიერკავკასიის სატელეგრაფო ხაზების მშენებლობის, 

სპილენძის მადნის მოპოვებისა და დამუშავების და ბოლოს, ნავთობის წარმოების 

განვითარებაში შეასრულა მნიშვნელოვანი როლი. ნერგავდა რა ნავთობის მოპოვების საქმეში 

მოწინავე ტექნიკასა და ტექნოლოგიას, ფირმა ხელს უწყობდა ნავთობის წარმოებაში სამრეწველო 

რევოლუციის განხორციელებას, ადგილობრივი მუშების მიერ ნავთობის მოპოვებისა და 

გადამუშავების თანამედროვე ფორმების შესწავლას და ამით გარკვეული კვალიფიკაციის მქონე 

კადრების მომზადებას. ფირმა „სიმენსი და ჰალსკეს― მოღვაწეობის მნიშვნელობა 

განპირობებული იყო არა იმდენად საწარმოთა სიძლიერითა და მათში დასაქმებულთა 

რაოდენობით, არამედ იმით, რომ მისი ნავთობმომპოვებელი ჭაბურღილები და 

ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები იმხანად იყო პირველი და, ამავე დროს, ერთადერთი 

როგორც საქართველოში, ისე მთელ ამიერკავკასიაში.    
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)   

სრულიად ნათელია, რომ შეზღუდული ეკონომიკური ცოდნის საფუძველზე ვერ დავადგენთ 

ეკონომიკურად მნიშვნელოვან ნორმებს, რომლებიც მიგვითითებს როგორ ვიმოქმედოთ, რომ 

ავიცილოთ განსხვავება მათ შორის რაც არის და რაც უნდა იყოს. ცოდნის დეფიციტი, 

რეაგიებისათვის საჭირო დრო, გაურკვევლობა, ეკონომიკისა და საზოგადოების მუდმივი 

ცვლილება და პოლიტიკური ნების ფორმირების პროცესის წინასწარ განჭვრეტის შეუძლებლობა – 

მნიშვნელოვანი არგუმენტებია იმისათვის, რომ ეკონომიკური პოლიტიკის  მოძღვრება 

ინტერვენციის შესახებ მხოლოდ ნორმატიულ ტექნოლოგიად არ მივიჩნიოთ.  

       ზემოაღნიშნული სიძნელეები ეკონომიკური პოლიტიკის გამტარებლისა და მისი 

მრჩევლისაგან ეკონომიკის მართვის ცოდნასთან ერთად, მოქმედების პოლიტიკური და 

ორგანიზაციული ჩარჩოების საფუძვლიან ცოდნასაც მოითხოვს. ამასთან, ინტერვენციის შესახებ 

მოძღვრებამ უნდა დააკმაყოფილოს ის მოთხოვნები, რომლებიც ,,მართვის ხელოვნების― მიმართ 

არსებობს. ცოდნის საზღვრების გაცნობიერებასთან ერთად აუცილებელია, რომ ეკონომიკური 

პოლიტიკის შემმუშავებელმა იცოდეს ის ტექნოლოგიური ელემენტები, რომლებიც 

დაკავშირებულია მიზანსა და საშუალებას შორის კავშირის სისტემურ გააზრებასთან. ეკონომიკურ 

პოლიტიკაში   გადაწყვეტილებების მიღების ტექნოლოგიის მიმართ არსებული მოთხოვნები 

აგვარებს აზროვნების ,,დისციპლინის― საკითხებს და თავიდან გვაცილებს დაუსაბუთებელსა და 

არასწორ მსჯელობას. ასეთი ტექნოლოგიის ცოდნის დეფიციტის გაცნობიერება კი, საბაზრო 

ეკონომიკური წესრიგის თავისებურებათა გათვალისწინებასთან ერთად, გვიცავს არასასურველი 

გადაწყვეტილებების მიღებისაგან. უფრო კონკრეტულად, როგორც ტექნოლოგიის ცოდნა, ასევე ამ 

ცოდნის დეფიციტის გაცნობიერებაც, გვიცავს იმისგან რომ 1) გადაჭარბებით არ შევაფასოთ 

პოლიტიკის ზეგავლენა, ეკონომიკური მოვლენების ჩამოყალიბების პროცესზე და 2) თავიდან 

გვაშორებს მოქმედების ისეთ შედეგებს, სისტემის გაუარესებას რომ იწვევენ.  

 
 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 
 

 

№ 
მომხსენებელ

ი/ 

მომხსენებლებ

ი 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 

 

რ. გველესიანი,  

ი. გოგორშვილი 

პროგრესი - სახელმწიფოს 

ეკონომიკური პოლიტიკისა და 

საწარმოთა სამეწარმეო 

პოლიტიკის ცვლილების 

მამოძრავებელი ძალა  

26-27 ოქტომბერი, 2018 წელი  

თბილისი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა)   

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელ

ი/ 

მომხსენებლებ

ი 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 

 

R. Gvelesiani The Problem of Compatibility of 

Market Liberty With Social 

Equality 

14 ივნისი, 2018 წელი 

მიუნხენი 
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2 R. Gvelesiani ENTREPRENEURSHIP POLICY OF 
THE FIRM  “SIEMENS” IN GEORGIA 
AT THE END OF  XIX CENTURY AND 

BEGINNING OF XX CENTURY  

 

15 ივნისი, 2018 წელი 

მიუნხენი 
 

3 R. Gvelesiani ROLE OF ASSESSMENT IN 
DECISION MAKING AND 

EMPIRICAL EXAMINATION OF 
THEIR RESULTS 

15-17 დეკემბერი, 2018 წელი  

ლას ვეგასი, ნევადა  

 

*სხვა მნიშვნელოვანი აქტივობები 

 

I. ეკონომიკური პოლიტიკის კათედრა და მასთან არსებული ეკონომიკური 

პოლიტიკის ქართულ-გერმანული ინსტიტუტი პროფ. რევაზ გველესიანის 

ინიციატივითა და უშუალო ხელმძღვანელობით წარმატებით ახორციელებს 

სამეცნიერო-კვლევით და საგანმანათლებლო საქმიანობას:  

 ბერლინის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან (წარმომადგენელი პროფესორი 

ვოლფგანგ ვენგი); 

 ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტთან (წარმომადგენელი 

პროფესორი გიუნტერ ფალტინი); 

 ცუკუბას (იაპონია) უნივერსიტეტთან (წარმომადგენელი პროფესორი 

ნეანტრო საავედრა-რივანო); 

 პოტსდამის უნივერსიტეტთან (წარმომადგენელი პროფესორი ანგელა 

მიკლეი);  

 მეცნიერებისა და პოლიტიკის ფონდის საერთაშორისო პოლიტიკისა და 

უსაფრთხოების გერმანულ ინსტიტუტთან (წარმომადგენელი 

პროფესორი უვე ჰალბახი).    

 რომის, საპიენზას უნივერსიტეტთან (წარმომადგენელი პროფესორი 

ფაბიო საბატინი); 

 მისკოლცის (უნგრეთი) უნივერსიტეტთან (წარმომადგენელი 

პროფესორი დანიელ კუტორი);  

 საფრანგეთის ლილის კათოლიკური უნივერსიტეტი (წარმომადგენელი 

ასოცირებული პროფესორი ფელიქს ფონ ნოსტიტზი);   

 პოლონეთის რჟეშოვის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი 

(წარმომადგენელი პროფესორი იაცეკ სტროინი).  

    აღნიშნული თანამშრომლობის პროგრამა მოიცავს: ა)ერთობლივი 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელებას; ბ)საერთაშორისო 

ეკონომიკურ-პოლიტიკური ფორუმების ორგანიზებას; გ)ერთობლივი 

სამაგისტრო პროგრამების მომზადებას; დ)ეკონომიკური პოლიტიკის 

მოდულის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის პარტნიორი 

უნივერსიტეტების პროფესორების მოწვევას და მათ მიერ ლექციების 

ინტენსიური კურსის წაკითხვას; ე)ეკონომიკური პოლიტიკის მოდულის 
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მაგისტრანტების გერმანიაში პროფესიულ პრაქტიკაზე მივლინებას; 

ვ)დოქტორანტების ერთობლივ სამეცნიერო ხელმძღვანელობას და მათი 

სადისერტაციო ნაშრომების ერთობლივ რეცენზირებას.   

I. პროფ. რევაზ გველესიანი 2018 წლის 14-16 ივნისს ხელმძღვანელობდა 

ეკონომიკის სექციას IABE-ს მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციაზე მიუნხენის სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის 

ინსტიტუტში (ISF).   

II. პროფ. რევაზ გველესიანის ხელმძღვანელობით 2018 წელს სადისერტაციო 

ნაშრომი დაიცვა ერთმა დოქტორანტმა გ. დანელიამ. ამჟამად პროფ. რ. 

გველესიანი სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევს 10 დოქტორანტს (უ. 

გოგიშვილი,  შ. მინაშვილი, გ. ბრეგაძე, ს. ჩიტაძე, ნ. სუმბაძე, ტ. ლომია, ლ. 

ნატროშვილი, ი. ასლანიშვილი, ნ. ცერცვაძე, ს. კობახიძე).   

III. ეკონომიკური პოლიტიკის მოდულის მაგისტრანტებმა პროფესიული 

პრაქტიკა გაიარეს ბერლინის ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2018 წლის 1–31 

მაისს.   

IV. პროფ. რევაზ გველესიანი 2018 წელს არჩეული იყო ბიზნესისა და 

ეკონომიკის საერთაშორისო აკადემიის მიუნხენის სოციალურ 

მეცნიერებათა კვლევის ინსტიტუტის (ISF) საერთაშორისო კონფერენციაზე 

სამეცნიერო კომიტეტის წევრად.    
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ასოცირებული პროფესორი ირინა გოგორიშვილი  
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 
 

 

№ 

 

 

ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

რ. გველესიანი, 

ი. გოგორიშვილი 

გადაწყვეტილებების 

მიღების ტექნოლოგია 

ეკონომიკურ 

პოლიტიკაში  

ISBN: 978-9941-26-264-7  

 

 

 

თბილისი, 

,,უნივერსალი― 

233 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  

ეკონომიკურ პოლიტიკაში მიღებული გადაწყვეტილებები თავიანთი ლოგიკური სტრუქტურით 

მეტად კომლექსურია სოციალურ-ეკონომიკური მოვლენების მრავალმხრივი 

ურთიერთდამოკიდებულების გამო. ყველა გადაწყვეტილება მოიცავს რაიმე განუსაზღვრელობას. 

გარკვეული ან განუსაზღვრელია ის, არის თუ არა სწორად გაანალიზებული ეკონომიკურ-პოლიტიკური 

სიტუაცია და განხილული ქმედებების მოსალოდნელი შედეგები. აქედან გამომდინარე, არა მხოლოდ 

გადაწყვეტილების მიმღები ცდილობს ზემოქმედება მოახდინოს ეკონომიკურ მოვლენებზე, არამედ 

ეკონომიკის სუბიექტთა მთელი დასი. მათ რიცხვში შეიძლება შედიოდეს ისეთი სუბიექტები, 

რომლებსაც საერთოდ არ გააჩნიათ ეკონომიკური კომპეტენცია და მიუხედავად ამისა, მაინც ახდენენ 

გავლენას ეკონომიკაზე. გადაწყვეტილებების ლოგიკური სტრუქტურა გადაწყვეტილების მიღების 

თეორიის ობიექტია. სწორედ ეს თეორია გვეხმარება ეკონომიკურ პოლიტიკაში გადაწყვეტილებების 

მიღების პრობლემების შეფასებასა თუ დაძლევაში. 

ეკონომიკური ცოდნა შეიძლება შერწყმული იქნას ეკონომიკურად რელევანტურ ნორმებთან. 

ისინი მიუთითებენ თუ როგორ უნდა ავიცილოთ თავიდან დაშორება რეალობასა და მიზანს შორის. 

ცოდნის ნაკლებობა, დროის საჭიროება მოქმედებისათვის, გაურკვევლობა, შეზღუდული ეკონომიკური 

პერსპექტივა, ეკონომიკისა და საზოგადოების განვითარების რეგულარული ცვლილებები, ასევე 

პოლიტიკური გადაწყვეტილებების გაუთვალისწინებლობა და ავტონომია მნიშვნელოვანი 

არგუმენტებია იმისათვის, რომ ეკონომიკური პოლიტიკის თეორია (მოძღვრება ინტერვენციის შესახებ) 

არ გავიგოთ, როგორც მხოლოდ ნორმატიული ტექნოლოგია. დასახელებული სირთულეები მოითხოვენ 

ზოგადად ეკონომიკური პოლიტიკისაგან, კერძოდ კი მისი გამტარებლებისა და მრჩეველებისაგან, 

როგორც ეკონომიკური მართვის, ასევე პოლიტიკური და ორგანიზატორული ნორმების ცოდნასაც. 

საჭიროა მეტი უნარ-ჩვევები, შესაბამისად, მოძღვრება ინტერვენციის შესახებ უნდა პასუხობდეს იმ 

მოთხოვნებს, რითაც იგი უნდა იქცეს მოძღვრებად მართვის ხელოვნების შესახებ.    

წარმოდგენილი სამეცნიერო ნაშრომის მიზანია ეკონომიკურ პოლიტიკაში გადაწყვეტილებების 

ძირითად საზოგადოებრი ვღირებულებებთან შესაბამისობის პრობლემის და მათი 

(გადაწყვეტილებების) მიღების ტექნოლოგიის კვლევა, რადგან სწორედ მათი შესაბამისობის დონე 

განსაზღვრავს, როგორც ეკონომიკურ პოლიტიკაში მიღებული გადაწყვეტილებების რაციონალურობას, 

ასევე მათი პრაქტიკაში განხორციელების ეფექტიანობას.     

 
4.3. კრებულები 

 



39 
 

 

 
 

№ 

 

 
 

ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 
 

გვერდების რაოდენობა 

1 

 

რ. გველესიანი, 

ი. გოგორიშვილი, 

 

გლობალიზაციის 

გამოწვევები 

ეკონომიკასა და 

ბიზნესში 

ISBN: 978-9941-13-764-

8  

ნაშრომი:  ,,პროგრესი -

სახელმწიფოს 

ეკონომიკური 

პოლიტიკისა და 

საწარმოთა სამეწარმეო 

პოლტიკის 

ცვლილების 

მამოძრავებელი ძალა―         

 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

7 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

წარმატებული პროფესიონალები ჯერ კიდევ თვლიან, რომ მათთვის წარმატების მომტანი გონება 

და ტალანტი  ფიქსირებული (უცვლელი) თვისებებია.  ისინი დიდ დროს ხარჯავენ საკუთარი 

ინტელექტის ექსპლოატაციაზე და ნაკლებად ზრუნავენ მის განვითარებასა და ზრდაზე. ამდენად 

დღეს როგორც არასდროს აქტუალურია ახალი კულტურის ჩამოყალიბება. 

აზროვნების გაფართოვება კონცენტრირებულია ძალისხმევის გააქტიურებაზე, სწავლასა და 

ზრდის სურვილზე, როგორც წინსვლის საფუძველზე. პროგრესის შესაბამისი აზროვნების ახალი 

პარადიგმით ადამიანის ცნობიერების ზრდა ინტელექტუალური განვითარების საფუძველზე უნდა 

განხორციელდეს. აქედან გამომდინარეობს, რომ ადამიანის მიზანი (და არა მარტო ცალკეული 

ადამიანების არამედ მთელი ერისა და ამ პროცესის ხელშემწყობი სახელმწიფოს ეკონომიკური 

პოლიტიკის) ინტელექტუალურ განვითარებაშია უწყვეტი ზრდის სწავლის საფუძველზე.  ამ 

მიზნისკენ სწრაფვა თავისთავად წარმატებად უნდა შეფასდეს. ინტელექტუალური განვითარების 

გარდა სხვა ზრდის შეფასება წარმატებად შესაძლებელია საზოგადოებისათვის (ან 

სახელმწიფოსათვის) წარუმატებელი აღმოჩნდეს. აღნიშნული მიზნის მიღწევის მთავარი 

ინსტრუმენტი უწყვეტი განათლებისა და სწავლების სისტემის ჩამოყალიბებაა. ამ მიზანთან 

დაქვემდებარებული და დამოკიდებულებაში მყოფი მიზნების უზარმაზარი სპექტრი არსებობს. №1 

ცხრილში მოცემულია ზრდაზე ორიენტირებული საზოგადოების მენტალიტეტის ჩამოყალიბების 

მიზნები და ინსტრუმენტები. 

ცხრილი№1. ზრდაზე ორიენტირებული მენტალიტეტის ჩამოყალიბების უპირატესობები. 

ზრდა ცოდნისა და ტალანტის 

შეძენის(სწავლის) 

საფუძველზე(გრძალვადიანი მიზანი). 

ზრდა ფიქსირებულ, თანდაყოლილ  

შესაძლებლობათა საფუძველზე(მოკლევადიანი 

მიზანი). 

 

წარმოშობს სწავლის სურვილს. იწვევს სურვილს გამოიყურებოდეს ჭკვიანად. 

 

პრობლემების აღქმა სწავლისა და ზრდის 

შესაძლებლობებად. 

პრობლემების აღქმა წინააღმდეგობებად, 

რომლებიც უნდა დაზღვეულ იქნას თავის 

არიდებით. 

წარუმატებლობის საფუძველზე სწავლა. წარუმატებლობის შედეგთა შემსუბუქება და 

ლიკვიდაცია. 

 

სწავლის სურვილის გააქტიურება სხვათა 

წარმატებების გამო. 

შურისა და შიშის გრძნობა სხვათა წარმატებების 

გამო. 

შესაძლებლობები ახალი მისიებისათვის 

მეცნიერებასა და ეკონომიკაში. 

შესაძლებლობები არსებული მისიების გამოცდისა 

და შეფასებისათვის. 
 

      ასეთი მენტალიტეტი საგრძნობლად ზრდის ინოვაციათა დანერგვას საზოგადოებასა და 

ეკონომიკაში რაც თავის მხრივ შრომითი რესურსების შემდგომ განვითარებას უწყობს ხელს 

და ადამიანთა საზოგადოებაში პროგრესს წარმოშობს. 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 
1 

 

რ. გველესიანი,  

ი. გოგორშვილი 

პროგრესი - სახელმწიფოს 

ეკონომიკური პოლიტიკისა და 

საწარმოთა სამეწარმეო 

პოლიტიკის ცვლილების 

მამოძრავებელი ძალა  

26-27 ოქტომბერი, 2018 წელი  

თბილისი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა)  

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელ

ი/ 

მომხსენებლებ

ი 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 

 

Гогоришвили И. 
  

 

Еффективное направление 
развития малого и среднего 

бизнеса в Грузии. 

Стратегiчнi 

iмперативи сучастного 

менеджменту. Збiрник 

матерiалiв IV Мiжнародноï 

науково-практичноï 

конференцïi. Киiв, 19-20 

квiтня 2018р. . стр. 404-410. 

2 Gogorishvili Irina Small and Medium Enterprise 
Perspective in the Development of 

Digital Economy. 

COCREATING RESPONSIBLE 
FUTURES IN THE DIGITAL AGE: 
Exploring new paths towards 
economic, social and 
environmental Sustainability 5 th 
Business Systems Laboratory 
International Symposium 
Università di Napoli "Federico II", 
Napoli - January 22-24, 2018 
BOOK OF ABSTRACT. p.255-257. 

 

 
*სხვა მნიშვნელოვანი აქტივობები 

V. ასოც. პროფესორი ირინა გოგორირიშვილი სამეცნიერო ხელმძღვანელობას 

უწევს 5 დოქტორანტსა და 2 მაგისტრანტს.  
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

გ. 

ერქომაიშვილი, 

დ. ალუდაური 

 

 

 

 

 

 

G. Erkomaishvili 

მოგების 

გადასახადის 

ესტონური 

მოდელის 

შედეგები 

საქართველოში 

 

 
Economic Policy for 

Beginner 
Entrepreneurs in 

Georgia 

 

ჟ. 

„გლობალიზაცია 

და ბიზნესი― 

 

 

 

 

 

 

ჟ. „ინოვაციური 

ეკონომიკა და 

მართვა― 

თბილისი, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბათუმი, 2018 

  8გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7გვ. 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. ნაშრომში განხილულია მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი, საქართველოში 

აღნიშნული მოდელის დანერგვის მიზანი, ახალი მოგების გადამხდელები, ახალი 

მოდელის დაბეგვრის ობიექტი, მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები. გაანალიზებულია ამ მოდელის განხორციელების შედეგები 

საქართველოში. კვლევებიდან გამომდინარე აღნიშნულია, რომ ახალი საგადასახადო 

სისტემა მაინც პოზიტიურად უნდა შევაფასოთ, რადგან აშკარად შეიმჩნევა გაუმჯობესება 

ინვესტიციებისა და მშპ-ს მოცულობაში, რამაც საბოლოოდ ქვეყნის კეთილდღეობის ზრდა 

უნდა განაპირობოს. თუმცა ახალ მოდელს აქვს გარკვეული ნაკლოვანებები, რომლებიც 

უნდა დაიხვეწოს. კერძოდ: 

მოგების გადასახადის გაუქმება არ უნდა შეეხოს ფინანსურ (საბანკო, დაზღვევის, მისო-ბი) 

და ფარმაცევტულ სექტორებს. ეს ინდუსტრიები ისედაც არ იხდიან არანაირ გადასახადს 

გარდა მოგებისა და მათი საგადასახადო ტვირთი ისედაც მინიმალურია(გ. ქადაგიძე); 

ასევე არ უნდა შეეხოს ბუნებრივ მონოპოლიებს (თელასი, თბილისის წყალი, ენერგო პრო 

და ა.შ.) ვინაიდან ასეთი კომპანიები არ იმყოფებიან კონკურენტულ გარემოში მოგების 

მიღების პროცესში(გ.ქადაგიძე); 

გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობას უწევს ფაქტობრივად შემცირებული მოგებიდან 

დაკარგული შემოსავლების ანაზრაურება, უნდა შემცირდეს აქციზი; 

განისაზღვროს მოგების გადასახადი რეინვესტირების შემთხვევაში 5% რათა მოხდეს 

გადასახადის ტვირთის შემცირება მოსახლეობაზე; 

განისაზღვროს მოგების ზღვარი, რომლის მიღმაც კომპანია აღარ ისარგებლებს ამ 

შეღავათით და გადაიხდის მოგების 15%-ს; 

კანონმდებლებმა უნდა იფიქრონ მოგების საგადასახადო დეკლარირების თვიურიდან 

კვარტალურ ან წელიწადში ორჯერ დეკლარირებაზე გადასვლაზე, ის შეამცირებს და 

გაუდვილებს დეკლარირებას და ადმინისტირებასაც; 

მცირე ბიზნესს მიეცეს მოცემული საგადასახადო შეღავათი; 

შემცირდეს სახელმწიფო ხარჯები. 

2.        დამწყებ   მეწარმეთა ხელშემწყობი ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში 

 სტარტაპებისა და ინოვაციური წამოწყებების არსებობა თანამედროვე ეპოქაში დღითიდღე 

სასიცოცხლო მნიშვნელობას იძენს, რადგან ინოვაცია არის ის, რაც პირდაპირ განსაზღვრავს 

ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის დონეს. 

ნაშრომშიგადმოცემულია საქართველოში დამწყებ  მეწარმეთა არსებული სამეწარმეო 

პოლიტიკა ბოლო წლების განმავლობაში. წარმოდგენილია დღეისათვის მოქმედი სხვადასხვა 

სამთავრობო პროგრამები, კერძოდ,პროგრამა „აწარმოე საქართველოში―, ENPRD სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების 

განვითარების სააგენტო, სტარტაპ საქართველო. მოცემულია საქართველოში არსებული 

საზოგადოებრივი ღირებულებები სამეწარმეო საქმიანობის მიმართ და შედარებულია 

სხვადასხვა ქვეყანას. აღნიშნულია, რომ სამეწარმეო აქტიურობის კუთხით საქართველოს არც 

თუ ისე კარგი მდგომარეობა აქვს.ზუსტად ამ კომპონენტში სჭირდება ქართულ სამეწარმეო 

ეკოსისტემას სახელმწიფოს დახმარება. მთავრობა და სხვადასხვა ინსტიტუტები უნდა 

შეეცადოს ფინანსური ხელმისაწვდომობის, საკანონმდებლო ბაზის, საგადასახადო 

შეღავათების და მეორე შანსის პოლიტიკის გაუმჯობესებას. 

გამოკითხვის შედეგების ანალიზის საფუძველზე გამოკვლეულია ყველაზე მეტად რა 

აფერხებს საქართველოში მეწარმეობის დაწყებას და განვითარებას. კვლევამ გვიჩვენა, რომ 

ესაა: მაღალი საგადასახადო განაკვეთები, ფალსიფიცირებული ან უხარისხო პროდუქტისაგან 

ბაზრის დაუცველობა,  ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესის ინტერესების დაუცველობა,  

საკრედიტო რესურსების ძნელად მისაწვდომობა.  საქართველოში არსებობს რესურსი   მცირე 

მეწარმეთა რიცხვის გასაზრდელად. თუმცა, ამისათვის საჭიროა  შესაბამისი ეკოსისტემის 

შექმნა და მასზე ზრუნვა.  
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელ

ი/ 

მომხსენებლებ

ი 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 

 

 

გ. ერქომაიშვილი 

 

 

 

 

 
 

კონკურენციის პოლიტიკის 

გავლენა მეწარმეობის 

განვითარებაზე.  

კონკურენციის პოლიტიკის 

მეორე საერთაშორისო 

კონფერენცია - კონკურენციის 

პოლიტიკა:  ტენდენციები და 

გამოწვევები. შრომების 

კრებული, თბილისი, 

საქართველოს კონკურენციის 

სააგენტო. თბილისი,  25-26 

სექტემბერი 2018. 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstrea

m/1234/282822/1/Konkurenciis_

Politika_Tendenciebi_Da_Gamo

wvevebi.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

პოლიტიკა: ტენდენციები და 

გამოწვევები. შრომების 

კრებული, თბილისი, 

საქართველოს კონკურენციის 

სააგენტო.  2018. 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstrea

m/1234/282822/1/Konkurenciis_

Politika_Tendenciebi_Da_Gamo

wvevebi.pdf 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 

1 

 

M. Chavleishvili, E. Kharaishvili, G 

G. Erkomaishvili, M.  

The Scale of Farms and 
Development Perspectives in 
Georgia.  

ICBEMM 2018: 20th 
International Conference on 
Business, Economics, Marketing 
and Management Research. 
Venice, Italy, April 12-13, 2018.  

2 Kobalava, T. Lazariashvili, N. 

Damenia. Erkomaishvili 
 

Stimulating Policy for Attracting 

Foreign Direct Investment in  

Georgia.  
 

ICEBMM 2018: 20th 

International Conference on 

Economics, Business and 

Marketing Management . 

Barcelona, Spain, October 29-30, 

2018.  
 

3 G. Erkomaischvili Tourismuspolitik und 

Entwicklungstendenzen von 

Medical Wellness Resorts in  

Georgien.   
 

გერმანია-საქართველოს 

პირველი სამეცნიერო-

ეკონომიკური ფორუმი. 

მიძღვნილი თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

100 წლისთავისადმი. 

ბერლინი, 15-18 მაისი. 

ფორუმის ორგანიზატორი. 
 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/282822/1/Konkurenciis_Politika_Tendenciebi_Da_Gamowvevebi.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/282822/1/Konkurenciis_Politika_Tendenciebi_Da_Gamowvevebi.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/282822/1/Konkurenciis_Politika_Tendenciebi_Da_Gamowvevebi.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/282822/1/Konkurenciis_Politika_Tendenciebi_Da_Gamowvevebi.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/282822/1/Konkurenciis_Politika_Tendenciebi_Da_Gamowvevebi.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/282822/1/Konkurenciis_Politika_Tendenciebi_Da_Gamowvevebi.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/282822/1/Konkurenciis_Politika_Tendenciebi_Da_Gamowvevebi.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/282822/1/Konkurenciis_Politika_Tendenciebi_Da_Gamowvevebi.pdf
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

3. საქართველო მსოფლიოში უნიკალური ადგილია სამკურნალო რესურსების 

მრავალფეროვნებით, რაც საშუალებას იძლევა შეიქმნას და წარმატებით იფუნქციონიროს 

სამედიცინო ველნეს კურორტებმა. იმედია სულ მოკლეხანში საქართველო  მსოფლიოში 

ასოცირდება როგორც სამედიცინო ველნეს კურორტების ქვეყანა და ლიდერობასაც მოიპოვებს 

ამ მიმართულებით; 

 სახელმწიფომ უნდა გაითვალისწინოს, რომ სამედიცინო ველნეს კურორტები არის მსოფლიოში 

უახლესი მიმართულება, რომელშიც საქართველოს უდაოდ დიდი პრიორიტეტი გააჩნია თავისი 

ბუნებრივი მრავალფეროვნებით, რესურსული თუ ადამიანური პოტენციალით, თავისი 

კულტურით, განსაკუთრებული ფოლკლორით და ა.შ. ველნეს ინდუსტრიის ამ ახალმა 

მიმართულებამ სწრაფად რომ მოიკიდოს ფეხი საქართველოში, აუცილებელია, რომ იმ 

კურორტებს, რომლებიც ველნეს ტექნოლოგიებს გამოიყენებს და საერთოდ, სამედიცინო 

ველნესის მიმართულებით იმუშავებს, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მოეხსნას მოგების 

გადასახადი, მიწის გადასახადი, დამატებული ღირებულების გადასახადი, სანამ ისინი არ 

იქცევიან ქვეყნის ბრენდ კოდად და შეძლებენ ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანას; 

ეკონომიკური ეფექტი, რასაც მოუტანს მოუ საქართველოს სამედიცინო ველნეს კურორტების 

ქვეყნად ჩამოყალიბება, შემდეგია:  

 სამედიცინო ველნესკურორტების ამოქმედებით საქართველო შევა მსოფლიოს ელიტარულ 

ველნეს ინდუსტრიის ქვეყნების შემადგენლობაში; 

 მოხდებაქვეყნისპოპულარიზაცია მსოფლიო მასშტაბით; 

 გააუმჯობესებს საინვესტიციო გარემოს და მნიშვნელოვნად გაზრდის უცხოურიკაპიტალის 

დაბანდებას საქართველოში, რაც გამოიწვევს ეკონომიკური წესრიგის პოლიტიკის ევროპულ 

სტანდარტებთან გაერთიანებას; 

 მოხდება მსოფლიოს მაღალშემოსავლიანი ადამიანების მოზიდვა; 

 პროპაგანდა გაეწევა ჯანმრთელობის ახალ კულტურას, რაც იქნება ინტელექტუალური 

დისტრიბუცია; 

 ველნეს ინდუსტრია მოითხოვს ადამიანის მაღალინტელექტუალურ პოტენციალს, რაც 

გავლენას მოახდენს მთლიანად ერის ინტელექტუალური პოტენციალის ზრდაზე; 

 გაიზრდებაშემოსავლები და შემონატანები; 

 განვითარდება ინფრასტრუქტურა; 

 შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები;  

 პოზიტიური მიმართულებით შეიცვლება ეკოლოგია; 

 გაიზრდებაGმოთხოვნა ეკოლოგიურად სუფთა სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე 

(მეფუტკრეობა, მეღვინეობა, მარცვლეულისწარმოება, მეცხოველეობა, მეხილეობა, 

მებოსტნეობა, ჩაის წარმოება). 

 გაიზრდება მოთხოვნა  სუვენირებსა და ხალხური რეწვის პროდუქციაზე; 

 გაიზრდებამომსახურებისისეთიდარგებისგამოყენება, როგორიცაა: ტრანსპორტი და 

კომუნიკაციისსაშუალებები, დაზღვევა და საბანკოსაქმიანობა, სამშენებლო-სამონტაჟო 

სამუშაოები, საინფორმაციო-სარეკლამო, ტურისტული  და ტუროპერატიული და სხვა; 

 განვითარდება კურორტოლოგია. 

  

 

 

 

 

სამედიცინო ველნეს კურორტები – საქართველოს ბრენდ კოდი მსოფლიოში 
 

გ. ერქომაიშვილი 
 

ანოტაცია 
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ასოცირებული პროფესორი ეკა ლეკაშვილი 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

 

№ 

 

ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ლეკაშვილი ეკა რეგიონული 

ეკონომიკური 

ინტეგრაცია - მცირე 

ქვეყნების ეკონომიკური 

პოლიტიკის 

კოორდინაციის 

სრულყოფის 

მიმართულება.  

ISBN 987-9941-26-236-7 

თბილისი, 

გამომცმელობა 

უნივერსალი 

255 

ნაშრომი წარმოადგენს სამეცნიერო კვლევითი კონცეფციის საფუძველზე ეტაპობრივად 

განხორციელებულ კვლევას, რომელიც შესრულდა ავტორის მიერ და განხილულ იქნა თსუ 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის კათედრაზე. 

მონოგრაფიაში გამოკვლეულია რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის პოლიტიკის 

თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის წანამძღვრები, 

მიზნები, პოლიტიკა და მოსალოდნელი შედეგები. ამასთან, პრობლემის შესწავლისას აქცენტი 

გაკეთდა მცირე ქვეყნების ინტეგრირებაზე რეგიონულ ინტეგრაციულ გაერთიანებებში, რადგან ეს 

სტრატეგია განიხილება საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის ამაღლების პრიორიტეტულ 

მიმართულებად; შესწავლილ იქნა ეკონომიკური ინტეგრაციის პოლიტიკის შეფასების 

ეკონომიკური და გეოგრაფიული ასპექტები, მათ შორის ჩარჩო პოლიტიკის შემუშავების 

თავისებურებები და მსოფლიოში მოქმედი ინტეგრაციის მოდელები რეგიონების მიხედვით: 

დასავლეთ ევროპის, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის და აზიის, ამერიკის, აზია წყნარი 

ოკეანის, არაბეთის და აფრიკის სახელმწიფოთა რეგიონული ორგანიზაციები. კვლევაში აქცენტი 

გაკეთდა მცირე ქვეყნების ეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინაციის სრულყოფის 

მიმართულებებზე, მათ შორის საქართველოს პოზიციებზე და რეგიონულ დაჯგუფებებში 

წარმატებით ინტეგრირების ასპექტებზე. 

ნაშრომი განკუთვნილია ეკონომიკური პორფილის უმაღლესი სასწავლებელბისა და 

ეკონომიკის და ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამების სტუდენტებისა და 

პროფესორებისთვის, აგრეთვე, რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის პოლიტიკის თეორიისა 

და პრაქტიკის საკითხებით დაინტერესებული მკითხველთა ფართო წრისთვის. 

 

 
5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.2. სახელმძღვანელოები 
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№ 

 

 

ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ- 

წოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Lekashvili Eka Georgia: Communist 

Experiment and 

Transformational 

Economic Policy, 

Dynamics and Policies 

of Prejudice from the 

Eighteenth to the 

Twenty-first Century, 

Edited by Giovanna 

Motta, ISBN (10):1-

5275-0862-5-3; ISBN 

(13): 978-1-5275-0862-0. 

Cambridge Scholars 

Publishing, 01.06. 2018 

pp. 395-411 

ნაშრომში ეხება კომუნისტური ექპერიმენტის მემკვიდრეობითი პრობლემების ძიებას 

თანამედროვე პერიოდში საქართველოს ტრანსფორმაციის ეკონომიკური პოლიტიკის 

კონტექსტით. კვლევაში სინთეზირებულია საერთაშორისოდ აღიარებული სარეიტინგო 

კვლევების მონაცემები. აქცენტირება გაკეთდა იმ ძირითად მემკვიდრეობით პრობლემებზე, 

რომლებიც საქართველოში ეკონომიკური წესრიგის ოპტიმალური ჩარჩო პირობების 

ქმედითუნარიანობას უშლიან ხელს. კვლევაში გავაანალიზეთ საქართველოში დემოკრატიული 

მმართველობის მოდელის ჩამოყალიბების პრობლემატიკა, რომელთა სათავეც  კომუნისტური 

რეჟიმის შედეგების დაძლევას უკავშირდება.  

 

5.4. სტატიები 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 
გვერდები

ს 

რაოდენობ

ა 
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1 

 

Lekashvili Eka International 
Assessments 
Analyses of 
Systemic 
Transformation of 
Georgia’s Economy, 

Online ISSN:2249-

4588;  Print 

ISSN:0975-5853, 

DIO: 

10.17406/GJMBR, 

Volume 17 ISSUE 5 

(VER 1.0), 

Global Journal of 

Management and 

Business Research 

: B, Economics & 

Commerce 

Open Association 

of Research 

Society 

pp. 33-41 
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საერთაშორისოდ აღიარებული მონაცემების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ 

საქართველოსთვის ტრანსფორმაციის პოლიტიკის გამოწვევების რიცხვში კვლავ 

დაუძლეველ პრობლემებად რჩება არაეფექტიანი სახელმწიფო მმართველობა, ბიუროკრატია, 

კორუფცია, სუსტი ანტიმონომპოლიური რეგულირება, საკუთრების უფლების დაცვა და ა.შ.  

პრობლემების დიდი ნაწილი შეიძლება განხილულ იქნეს კომუნისტური ექსპერიმენტის 

გადმონაშთის სახით.   

 მმართველობით ჯგუფებში გარკვეულ პოზიციებს იკავებენ ყოფილი კომუნისტური 

პარტიის  მოწინავე წევრები, რომელთა მსოფლმხედველობა და მართვის უნარები თითქმის 

არ შეცვლილა და მოუქნელია. მართვის არადემოკრატიული სტილი, კონკურენციის დაბალი 

დონე აძლერებს კონფორმიზმის ტენდენციებს და კლანური სისტემის შენარჩუნებას  

მმართველობით რგოლებში. საქართველოში კლანური სისტემის სიმძლავრე გამოწვეულია 

70-წლიანი ექსპერიმენტით, ეკონომიკური და პოლიტიკური იზოლაციის.  სწორედ კლანური 

სისტემა განაპირობებს რეფორმების შენელებას, ტრანსფორმაციის პოლიტიკური 

მხარდაჭერის სიცხადის მიუღწევლობას, ინტერესთა კონფლიქტებს, სხვადასხვა 

ინსტიტუციში ტრანსფორმაციის განსხვავებული სიჩქარეს, დემოკრატიზაციის დაბალ 

ხარისხს, არასამართლიან კონკურენციას (ბიზნესს ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკასთან 

დაკავშირებული ადამიანები აკონტროლებენ შეფარული გზით).  ამ გამოწვევის დასაძლევად 

სასურველია კლანიზმის წარმოშობის ფსიქოლოგიურ, სოციალური, ეკონომიკური და 

ისტორიული ფაქტორების შესწავლა საქართველოს  თვისებურებების გათვალისწინებით და 

მხოლოდ შემდგომ მისი დაძლევის გზების ძიება საკანონმდებლო და სხვა გზებით. 

ტრანსფორმაციის პერიოდში ქრონიკულ ხასიათს ატარებს,  კომუნისტური პარტიის 

მსგავსად, ერთპარტიული, ავტორიტარული და პოპულისტური მმართველობისკენ 

მიდრეკილება.  დღევანდელ ვითარებაში კომუნისტური ექსპერიმენტის შედეგის სახით თავს 

გვახსენებს კონსტიტუციით განსაზღვრული უფლებების გამოყენების უუნარობა, რასაც  ისევ 

კონფორმიზამამდე მივყავართ. ამასთან, საზოგადოებრივ ურთიერთობებში კვლავ მაღალია 

არაფორმალური ინსტიტუტების გავლენა ფორმალურთან შედარებით. 

საბაზრო ეკონომიკურ სისტემაზე გადასვლის მიუხედავად, არ არის მიღწეული 

დაწესებულებების სრული ავტონომია. სახელმწიფო გეგმავს საჯარო ორგანიზაციების 

მუშაობის წესებს, ხელფასებს, პროგრამებს. რეფორმა არ იწყება ქვემოდან, საჭიროებებიდან 

გამომდინარე.  აღნიშნული მიდგომა კვლავ საბჭოურ მემკვიდრეობად შეგვიძლია 

განვიხილოთ, როდესაც ჯერ კიდევ არასრულფასოვანია სამოქალაქო საზოგადოება და  

ცვლილებები უპირატესად  თავსმოხვეულია ზემოდან. 

ამასთან, ტრანსფორმაციის ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში თავისი 

დადებითი და უარყოფითი ასპექტებით, 1991 წლიდან მოყოლებული, ხელახალ შეფასებას 

საჭიროებს.  როდესაც ათწლეულების განმავლობაში ეკონომიკური პროცესების 

მანკიერებებმა შეაფერხა ქვეყნის რეალური ეკონომიკის წინსვლა, დროში გახანგრძლივდა 

შედეგები, საჭიროა რეფორემირების ეკონომიკური პოლიტიკის მიზნების, ინსტრუმენტების, 

პიროვნებების და ინსტიტუციების  როლის ხელახალი შეფასებების განხორციელება ქვეყნის 

ობიექტური, დაუმახინჯებელი  ისტორიისათვის. 

 
 

 

 

 

 

 



50 
 

 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 

1 

 

ეკა ლეკაშვილი ეკონომიკური მეცნიერებების 

სწავლების გამოწვევები 

საქართველოს 

უნივერსიტეტებში 

ეროვნული სამეცნიერო 

კონფერენცია ,,ეკონომიკური 

მეცნიერების კრიზისი და 

ახალი პარადიგმების ძიება'' 

(ეძღვნება პირველი ქართული 

ეკონომიკური ჟურნალის 

გამოცემის 100 წლისთავს), 

2018 წლის 14 სექტემბერი. 
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ეკონომიკური მეცნიერებების სწავლების პროცესი უნდა ემსახურებოდეს კონკურენტუნარიანი 

კადრების მომზადებას, რომლებიც შეძლებენ წარმატებულ საქმიანობას როგორც  ეკონომიკური 

თეორიის, ასევე პრაქტიკული ეკონომიკის სფეროებში. 

საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა  და ეკონომიკის ტრანსფორმაციის პირობებში 

საუნივერისტეტო საგანმანათლებლო სივრცეში მარქსისტული პოლიტიკური ეკონომიის 

სწავლება ჩაანაცვლა ნეოლიბერალურმა ეკონომიკურმა თეორიამ, რომლისთვისაც ქვეყანაში და 

უნივერსიტეტებში გაბატონებული პოზიციის დაკავებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა 

მრავალი გარე და შიდა ფაქტორებით იყო განპირობებული. თუმცა რეალურად კვლავ მივიღეთ 

მდგომარეობა, რომელიც ეკონომიკური აზროვნების ცალმხრივ განვითარებას უწყობს ხელს და 

გამოირიცხავს სამეცნიერო აზროვნების პლურალიზმს და კრიტიკული აზროვნების 

განვითარებას. თანამედროვე პირობებში ,,ლესეფერ― დოქტრინის მოქმედება სახელმწიფო 

რეგულირების ტეორიის გარეშე  სინამდვილეს მოწყვეტილი აბსტრაქციაა (გ.თოდუა, 2004). 

საქართველოს უნივერსიტეტებში ეკონომიკური მეცნიერებების სწავლების გამოწვევებს შორის 

მნიშვნელოვანია ,,ეკონომიკის ისტორიის― სასწავლო კურსის საკითხი. ეკონომიკის უმაღლესი 

სასწავლო პროგრამებიდან ამოღებულია ,,ეკონომიკის ისტორიის― კურსი, რაც თავის მხრივ 

უარყოფითად აისახება ეკონომიკის პროგრამის კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციაზე და 

ცოდნის ხარისხზე. შეუძლებელია ეკონომიკური პროცესების განვითარების მეცნიერული 

შესწავლა სამეურნეო ტრადიციების და კულტურულ-ისტორიული ყოფის თანმიმდევრული 

ცოდნის და გენეტიკურ-ისტორიული ანალიზის გარეშე. 

გლობალიზაციისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების ეპოქაში თავი იჩინა ახალმა 

გამოწვევებმა ეკონომიკური მეცნიერებების სწავლების გამოწვევებში. შორის მნიშვნელოვანია 

სწავლების ინტერდისციპლინური მიდგომების და მეთოდების დანერგვის საკითხი. 

საინფორმაციო ეპოქის პირობებში მნიშვნელოვანია განხორციელდეს ეკონომიკის პროგრამების 

მოდერნიზება ისეთი სახით, რომლის კურსდამთავრებულებიც შეძლებენ  ელექტრონული 

მმართველობის პროცესში ჩართვას. რომელმაც უნდა უზრუნველყოს  ახალი ტექნოლოგიების 

გამოყენებით მოქალაქეების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამასთან, 

აღნიშნული მიმართულების განვითარება  ხელს შეუწყობს ელექტრონული დემოკრატიის 

პროცესების დაჩქარებას და გამჭირვალეს გახდის მმართველობით პროცესებს. სასურველია,  

ეკონომიკის სასწავლო პროგრამების მოდერნიზება ისეთი სასწავლო კურსებით, როგორებიცაა 

,,ბიზნეს პროცესების რეინჟირინგი ელექტრონული მმართველობისთვის―, ,,გეოგრაფიული 

საინფორმაციო სისტემები ტერიტორიული მმართველობისთვის―, ,,ელექტრონული 

მმართველობითი გადაწყვეტილებების მხარდაჭერის სისტემები― და ა.შ. 
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6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 

1 

 

Lekashvili Eka E – Governance and Economics 

Curricula Modernization Needs 

at Tbilisi State University 

IV International Scientific and 

Practical Conference ,,Strategic 

Imperatives of Modern 

Managements (SIMM – 2018), 

19-20 April 2018 and Round 

Table ,, Digital Economy: 

Threats, Opportunities and 

Education‘s Calls‖, Kiev National 

Economic University named after 

Vadym Hetman, Singulatoryu 

Kiev Chapter, Kiev, pp.219-222;    

http://ir.kneu.edu.ua/handle/201

0/24197; 

http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2

010/24197/1/219-222.pdf 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 
ასისტენტ პროფესორი ლალი ხურცია  

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორები 

 
სტატიის 

სათაური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

 

ლალი ხურცია 

გიორგი 

გაფრინდაშვილი 

განათლება, 

როგორც 

დასაქმების და 

შემოსავლის 

ფაქტორი 
ISSN 2449-2396 

გლობალიზაცია 

და ბიზნესი 
GLOBALIZATION 
AND BUSINESS #6 

თბილისი, 

ევროპის 

უნივერსიტეტი 

165-169 

ბოლო წლებში მიმდინარე ეკონომიკური ტენდენციები ნათლად მიანიშნებენ შედარებით 

ახალი მოვლენის შესახებ, რომელსაც შეიძლება ცოდნის ეკონომიკა ვუწოდოთ. ფაქტია, რომ 

თანამედროვე ეკონომიკური პროგრესის მთავარ მამოძრავებელ ძალად იქცა ადამიანი, 

რომელიც წარმოადგენს კაპიტალში გამოხატული ცოდნის დაგროვების სუბიექტს.  

განათლება არის ინვესტიციური ხასიათის საქონელი, რომლის დაგროვებასაც 

ადამიანისეული კაპიტალის სახით ცდილობენ ადამიანები, მომავალში შემოსავლის 

მიღების მოლოდინით. ეკონომეტრიკული კვლევები ძლიერ თანმიმდევრულ 

მტკიცებულებებს იძლევიან იმისა, რომ უფრო განათლებული მუშები უფრო 

http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24197
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24197
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/24197/1/219-222.pdf
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/24197/1/219-222.pdf
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პროდუქტიულები არიან და ისინი იღებენ უფრო მაღალ ხელფასებს, ვიდრე განათლების 

არმქონენი.   

საქართველოში განათლების, დასაქმებისა და შემოსავლების ტენდენცია მსგავსია 

განვითარებული ქვეყნებში არსებული ტენდენციისა. უნდა ითქვას, რომ განათლების 

ნებისმიერი ფორმა ამა თუ იმ ხარისხით ფეხს უწყობს შრომის ბაზრის მოთხოვნებს და 

ამარაგებს მას შესაბამისი უნარების მქონე იმ კადრებით, რომლებიც სასარგებლოა სამუშაო 

ადგილზე. შეიძლება გვეფიქრა,  რომ თუ ყველა ადამიანი მოიპოვებს განათლების უმაღლეს 

ხარისხს, ეს შექმნის დეფიციტს არაკვალიფიციური მუშა-ხელის ბაზარზე, თუმცა 

თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეპოქაში, ინოვაციები პროდუქტიულობის 

გაზრდის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენენ და იქმნებიან იმისთვის, რომ 

ჩაანაცვლონ ადამიანი ყოველდღიურ რუტინულ საქმიანობაში. ამდენად ადამიანის 

არჩევანი განათლების თუ რომელ საფეხურს უნდა დაკმაყოფილდეს თავისთავად არჩევანის 

გარეთ აყენებს დაბალი კვალიფიკაციას. შესაბამისად განათლების საბაზისო პაკეტი, 

რომელიც მოიცავს სასკოლო სწავლების დროს შეძენილ საბაზისო წიგნიერებას 

(წერა/კითხვის, კომუნიკაციისა და მათემატიკის ცოდნას) წარმოადგენს უალტერნატივო 

დანახარჯს, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ მომავალში არჩევანი გაკეთდეს 

პროფესიული სწავლების ან კვალიფიკაციის ამაღლების სასარგებლოდ. საბაზისო უნარების 

განვითარებაში დღეს გადახდილი თანხა, უკუგების სახით ხვალ მოგვცემს 

მაღალკვალიფიციური ადამიანების გაზრდილ რაოდენობას და მათ მიერ ახალი 

ტექნოლოგიების ეფექტური დანერგვისა და გამოყენების უნარს. 
 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 
5.2. სახელმძღვანელოები 

 
 

 

 

№ 

 

 

ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ- 

წოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

Lali Khurtsia 
Vano Tsertsvadze 
Yulia Krylova 

Ongoing Issues in 

Georgian Policy and 

Public Administration 

ISBN 1633915573 

Washington, D.C 

Westphalia Press 

 

79-92 
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პლაგიატის პრობლემა თანამედროვე მსოფლიოს საგანმანათლებლო სივრცეში საკმაოდ მწვავეა. 

დიდი სამეცნიერო ტრადიციების მქონე ქვეყნები ამ პრობლემის გადასაწყვეტად წარმატებით 

იყენებენ საინფორმაციო ტექნოლოგიებს.  

სამწუხაროდ, საქართველოში პლაგიატის შესახებ კვლევები არ ჩატარებულა და შესაბამისად 

პლაგიატის აღმოჩენის შესახებ ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში მასალა არ მოიძებნება. 

პრაქტიკაში არის მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევა, რომელიც წარმოადგენს საავტორო უფლებების 

სასამართლო დავებს, რომელთაც ფინანსური საფუძველი აქვთ. 

პრობლემას ამწვავებს ისიც, რომ საქართველოში გამომავალი სამეცნიერო ჟურნალებში 

გამოქვეყნებული სტატიების უმრავლესობა არ შეიცავს ავტორისეული კვლევის შედეგად 

მიღებულ მონაცემებსა და მათ ანალიზს. არცთუ იშვიათია ერთი და იგივე სტატიის სხვადასხვა 

ჟურნალში და სხვადასხვა დროს გამოცემის შემთხვევები. ბუნებრივია ამგვარი პრობლემა 

უარყოფითად მოქმედებს განათლების ხარისხზე. იმის მაგივრად რომ მეცნიერება 

ვითარდებოდეს ახალი მტკიცებულებებისა და ახალი მიგნებების საფუძველზე, თვალსაჩინოა 

განათლების ხარისხის დაცემა.  

ჩვენი მიზანი იყო გამოგვეკვლია პლაგიატის გამოყენება საქართველოს საგანმანათლებლო 

სისტემაში, ჩვენ დავადგინეთ მოტივები და მოლოდინები, მეთოდები და გზები, რომელთაც 

მიმართავენ სტუდენტები ნაშრომებზე მუშაობის დროს. კვლევის შედეგები საშუალებას იძლევა 

ზოგადის სახით განვსაზღვროთ პრევენციული პოლიტიკის მიდგომა, რომელიც შეამცირებს 

პლაგიატის გამოყენებას და აამაღლებს სამეცნიერო ნაშრომების დონეს ქვეყანაში. 

 
 

 

 

ასისტენტ პროფესორი გიორგი გაფრინდაშვილი  
 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 

 
 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 
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როლს შეასრულებს სოფლის ტერიტორიების განვითარების სტიმულირებაში. 

ქართული თხილის ბაზრის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორების გამომწვევი 

მიზეზების იდენტიფიცირებით გაკეთებულია დასკვნები, რომელთა საფუძველზე 

შემუშავებულია რეკომენდაციები. 

მიღებული შედეგების საფუძველზე გაკეთებულია დასკვნები და  შემუშავებულია 

გარკვეული რეკომენდაციები. 

3. სტატიაში შეფასებულია სასურსათო ბაზრების როლი სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემის 

გადაჭრაში,  გაანალიზებულია ბოსტნეულის ბაზარი, დასაბუთებულია    ქართული ბოსტნეულია 

კულტურების კონკურენტული უპირატესობები და დადგენილია კონკურენციის თანამედროვე 

გამოწვევები ამ სახეობის ბაზარზე. 

 გაკეთებულია დასკვნა, რომ სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემის გადაჭრა მრავალი მომიჯნავე 

საკითხის გადაჭრასთან  არის დაკავშირებული. ამასთან, მდგრადი სასურსათო უზრუნველყოფის 

მისაღწევად დიდი როლი ენიჭება აგროსასურსათო პროდუქტების ბაზრებზე არსებული 

კონკურენციის გამოწვევების შესწავლას, იმ  ძალების გამოვლენას, რომლითაც შესაძლებელი 

გახდება პროდუქტის კონკურენტული უპირატესობების დადგენა. ასევე, გასათვალისწინებელია    

მიწოდების ჯაჭვის სრულყოფა, რაც, თავის მხრივ,   სასურსათო რეზერვებსა და საზოგადოებას 

შორის ახალი ურთიერთობების ჩამოყალიბების საფუძველია.  

ნაშრომში შესწავლილია მებოსტნეობის  დარგის განვითარების გლობალური ტენდენციები,  

ნაჩვენებია, რომ  ბოსტნეულზე მოთხოვნა მსოფლიოში ზრდადია. აღნიშნული ტენდენცია 

გამოწვეულია, როგორც მოსახლეობის ზრდით, ასევე, სურსათის მომხმარების სტრუქტურაში  

ბოსტნეულის ხვედრითი წილის მატებით. სტატიაში  ბოსტნეულის ექსპორტ-იმპორტის 

შდარებითი მაჩვენებლების საფუძველზე  გამოვლენილია ექსპორტ-იმპორტის ოპტიმალური 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

 

6.1. საქართველოში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 

1 

 

ხარაიშვილი ე., გეჩბაია ბ. ბოსტნეულის ბაზარი:   

ქართული პროდუქტის 

კონკურენტული 

უპირატესობები და 

კონკურენციის გამოწვევები,   

კონკურენციის პოლიტიკის 

მეორე საერთაშორისო 

კონფერენცია ,,კონკურენციის 

პოლიტიკა: ტენდენციები და 

გამოწვევები‖,  28-29 

სექტემბერი, 2018  წელი. 

    
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა)  

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელ

ი/ 

მომხსენებლებ

ი 

 

მოხსენების სათაური 

 

 

 

ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 

 

Kharaishvili E. Priorities of Agricultural 
Development in Georgia and 
Israel: Innovative approaches and 
models, 

Academic Seminar in Ben Gurion 
University, Israel, 2018. 

2 Kharaishvili E., Export-Import Potenzial 
landwirtschaftlicher Produkte 
zwischen Georgien und 
Deutschland: Modernität und 
Perspektiven 

Deutsch-Georgisches 
Wissenschafts- und 
wirtschaftsforum, Berlin, 15.-18. 
Mai  2018. 

3 Kharaishvili E., Erkomaishvili G., 

Chavleishvili M. 
 

The Scale of Farms and 
Development Perspectives in 
Georgia 

. ICBEMMR 2018: 20th 
International Conference on 
Business, Economics, Marketing 
and Management Research, April 
12-13, Venice, Italy, 2018.  

4 Kharaishvili  E. 
 

Diversification of  Agribusiness 
and Rural  Development Models in 
Georgia, 

IV International Scientific and 
Practical Conference “Strategic 
Imperatives of Modern 
Management,” 19-20 April,  2018. 
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2
010/24417/1/5348.pd f 

http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/24417/1/5348.pd
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/24417/1/5348.pd
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5 Kharaishvili E., M.Chavleishvili, M. 

Lobzhanidze, N. Grigolaia. 

The Socio-economic 
consequences of educational 
migration for Georgia 

ICEBMM 2018: 20th International 
Conference on Economics, 
Business and Marketing 
Management, October 29-30, 
2018, barcelona, Spain. 
 

6 Gechbaia B. Vdovenko N. 

Kharaishvili E. 

METHODOLOGICAL 

APPROACHES IN 

ORGANIZATION OF 

NATIONAL SYSTEM  OF 

FISHERY STATISTICS IN 

ESTONIA 

III INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC-PRACTICAL  

CONFERENCE «ECONOMICS, 

FINANCE AND 

MANAGEMENT  IN THE XXI 

CENTURY: ANALYSIS OF 

TRENDS  AND DEVELOPMENT 

PROSPECTS» March 19–22, 

Київ–Буковель, 2018. 
 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა)  
 
ასოცირებული პროფესორი მარინა ჩავლეიშვილი 
 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემ

ლობა 

 
გვერდ

ების 

რაოდ

ენობა 
1 

 

Chavleishvili, M., 
Kharaishvili, E., 
Erkomaishvili, G 

The Scale of Farms 
and Development 
Perspectives in 
Georgia (Dublicat) 

International Journal of 
Social, Behavioral, 
Educational, Economic, 
Business and Industrial 

Engineering, 12(4), 2018. 
 

  

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6. 2. უცხოეთში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 

 

 

 

ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 
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1 

 

 
Kharaishvili E., Erkomaishvili G., 

Chavleishvili M. 

 

 
The Scale of Farms and 
Development Perspectives in 
Georgia 

 
. ICBEMMR 2018: 20th 
International Conference on 
Business, Economics, Marketing 
and Management Research, April 
12-13, Venice, Italy, 2018.  

2  
Kharaishvili E., M.Chavleishvili, M. 

Lobzhanidze, N. Grigolaia. 

 
The Socio-economic 
consequences of educational 
migration for Georgia 

 
ICEBMM 2018: 20th International 
Conference on Economics, 
Business and Marketing 
Management, October 29-30, 
2018, barcelona, Spain. 

  

 
ასოცირებული პროფესორი ინეზა გაგნიძე 

 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 
4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

 
სტატიის 

სათა- ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 
გვერდები

ს 

რაოდენობ

ა 
1 

 

 

გაგნიძე ინეზა კლასტერსა და 

სამეწარმეო 

უნივერსიტეტებს 

შორის სისტემური 

კავშირის როლი 
ეკონომიკის 

განვითარებაში 

 

ISSN – 1987-5789 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ფაკულტეტის 

საერთაშორისო 

რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული  

ჟურნალი 

„ეკონომიკა და 

ბიზნესი―,  ტომი 

XI, #1, თბ., 2018, 

გვ.85-99 

თბილისი, თსუ  15 გვ. 
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მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი გლობალური კონკურენტუნარიანობის განსაზ-

ღვრისას ქვეყნების ეკონომიკის ინოვაციურ განვითარებას აფასებს შემდეგი 

მაჩვენებლებით: ინოვაციურობის შესაძლებლობა, კომპანიების დანახარჯები კვლევასა და 

განვითარებაზე, წარმოება-უნივერსიტეტს შორის კვლევითი კავშირი, სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტების ხარისხი, პატენტების რაოდენობა და სხვა. ამ მაჩვენებლების 

მიხედვით, საქართველოს არცთუ სახარბიელო მდგომარეობა აქვს. ამის გაუმჯობესება 

შესაძლებელია მეცნიერების, განათლებისა და ბიზნესის ინტერესების ერთი 

მიმართულებით წარმართვით, რისთვისაც საჭიროა კლასტერებისა და სამეწარმეო 

უნივერსიტეტების ფორმირება. ნაშრომში ფორუმის ანგარიშებსა და ცნობილ მეცნიერთა 

მოსაზრებებზე დაყრდნობით წარმოდგენილია სისტემური კავშირი სამეწარმეო 

უნივერსიტეტსა და კლასტერს შორის. აღნიშნიშნულია, რომ სამეცნიერო ლიტერატურაში 

მათი ერთობლივად განხილვის მცდელობა იშვიათია. 

 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 

5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 
გვერდები

ს 

რაოდენობ

ა 
1 

 
Gagnidze Ineza 
 

 

 

 

 

 

The Role of 

International 

Educational and 

Science Programs 

for Sustainable 

Development 

(Systemic 

Approach) 

https://doi.org/

10.1108/K-03-

2017-0114 

Kybernetes. Vol. 

47 Issue: 2, 2018, 

pp. 409-424. 

 Emerald 

Publishing  

15 

ნაშრომში გადმოცემულია ეკონომიკაში კლასტერებისა და სამეწარმეო უნივერსიტეტების 

ფორმირებით მდგრადი განვითარების მიღწევის შესაძლებლობა სისტემური მიდგომის 

საფუძველზე. მოცემულია განათლების სისტემის ალტერნატიული მოდელისა და 

დარგობრივი კლასტერის დამაკავშირებელი სისტემის მოდელი. 

https://doi.org/10.1108/K-03-2017-0114
https://doi.org/10.1108/K-03-2017-0114
https://doi.org/10.1108/K-03-2017-0114
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2 Gagnidze Ineza From clusters to 

entrepreneurial 

universities and 

vice versa: ways 

of developing the 

local economy: a 

systemic 

approach 

 

DOI: 10.1504/IJM

ABS.2018.100116

50  

 Int. J. Markets 
and Business 
Systems, Vol. 3, 

No. 2, 2018, 

pp.181–196 

 

Inderscience 

Publishers 

 

16 

ნაშრომში გადმოცემულია ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ორი გზა: 

კლასტერებში  სამეწარმეო უნივერსიტეტების ფორმირება და პირიქით, სამეწარმეო 

უნივერსიტეტის საფუძველზე კლასტერების  ფორმირება.  გაანალიზებულია უცხოური 

გამოცდილება. ანალიზში გამოყენებულია სისტემური მიდგომა.  

 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

 

6.1. საქართველოში 
 

 

№ 
მომხსენებელ

ი/ 

მომხსენებლებ

ი 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 

 
 გაგნიძე ინეზა სამეწარმეო ეკოსისტემის 

ფორმირების ზოგიერთი 

მიმართულების შესახებ 

საქართველოში  

 

საქართველო, 

თბილისი, თსუ, 26-27 

ოქტომბერი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა)  

 

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელ

ი/ 

მომხსენებლებ

ი 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 

 

 

Gagnidze Ineza The Entrepreneurial 

University – problems and 

experiences 

IV International scientific and 

practical conference ―Strategic 

Imperatives of Modern 

Management‖ (SIMM-2018),  

KNEY, Kiev, Ukraine, 2018, pp. 

166-171. 

http://dx.doi.org/10.1504/IJMABS.2018.10011650
http://dx.doi.org/10.1504/IJMABS.2018.10011650
http://dx.doi.org/10.1504/IJMABS.2018.10011650
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjvp4DT_O_eAhVR-6QKHZAwBAUQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.inderscience.com%2Finfo%2Fingeneral%2Fforthcoming.php%3Fjcode%3Dijmabs&usg=AOvVaw34FZxUaH78MqNE4wN3NdpT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjvp4DT_O_eAhVR-6QKHZAwBAUQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.inderscience.com%2Finfo%2Fingeneral%2Fforthcoming.php%3Fjcode%3Dijmabs&usg=AOvVaw34FZxUaH78MqNE4wN3NdpT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjvp4DT_O_eAhVR-6QKHZAwBAUQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.inderscience.com%2Finfo%2Fingeneral%2Fforthcoming.php%3Fjcode%3Dijmabs&usg=AOvVaw34FZxUaH78MqNE4wN3NdpT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjvp4DT_O_eAhVR-6QKHZAwBAUQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.inderscience.com%2Finfo%2Fingeneral%2Fforthcoming.php%3Fjcode%3Dijmabs&usg=AOvVaw34FZxUaH78MqNE4wN3NdpT
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2 Vesperi, Walter,  

 Gagnidze, Ineza 

Rethink University system: 

towards Entrepreneurial 

University 

E-Book of Abstract, Fifth 

Business Systems Laboratory 

International Symposium, 

Cocreating Responsible Futures 

in the Digital Age: Exploring new 
paths towards economic, social 
and environmental 
Sustainability, University 
―Federico II‖ of Naples, January 
22-24, 2018, pp.210-211.  
http://bslab-

symposium.net/Napoli-

2018/BOA-BSLAB-Symposium-

2018.pdf  

 

3 Gagnidze, Ineza, 

Papachashvili, Nino, 

Papachashvili, Tamar 

Possibilities of Improvement 

of Green Economy 

Policymaking 

E-Book of Abstract, Fifth 

Business Systems Laboratory 

International Symposium, 

Cocreating Responsible Futures 

in the Digital Age: Exploring new 
paths towards economic, social 
and environmental Sustainability, 
University ―Federico II‖ of 
Naples, January 22-24, 2018,  
pp.246-251 http://bslab-

symposium.net/Napoli-

2018/BOA-BSLAB-Symposium-

2018.pdf  

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა)  

 

 

 

 

 
 
ასოცირებული პროფესორი ია ნაცვლიშვილი 
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
 

 
 
 

№ 

 
 
 

ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი ISBN 

 
 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
 
 

გვერდების 

რაოდენობა 

http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf


66 
 

1 

2 

ი. ნაცვლიშვილი., სალექციო კურსი „დანახარჯი-

სარგებლის ანალიზი 

 (თეორიული   საფუძვლები და  

პრაქტიკა). I ნაწილი     

 (დანახარჯი-სარგებლის 

ანალიზის მიკროეკონომიკური 

საფუძვლები)― 

თბილისი, 2018.  A4 ფორმატის 

210 ნაბეჭდი 

გვერდი 

 ი. ნაცვლიშვილი., სალექციო კურსი „დანახარჯი-

სარგებლის ანალიზი 

 (თეორიული   საფუძვლები და  

პრაქტიკა).  II ნაწილი    

(გავლენის შეფასების მეთოდები 

დანახარჯი-სარგებლის 

ანალიზში) 

თბილისი, 2018.   A4 ფორმატის 

162 ნაბეჭდი 

გვერდი 

სალექციო კურსი „დანახარჯი-სარგებლის ანალიზი  (თეორიული   საფუძვლები და  პრაქტიკა). I 

ნაწილი     

  

სალექციო კურსის მიზანია შეასწავლოს სტუდენტებს დანახარჯი-სარგებლის ანალიზის 

მიკროეკონომიკური საფუძვლები. სალექციო კურსი განკუთვნილია  სტუდენტების და სხვა 

დაინტერესებული პირებისთვის, ვისაც სურს  გაეცნოს დანახარჯი-სარგებლის ანალიზის მეთოდის 

(Cost-Benefit Analysis, CBA) კონცეპტუალურ საკითხებს და მისი გამოყენების შესაძლებლობებს.  

სალექციო კურსი მომზადებულია დასავლეთ ევროპისა და აშშ-ს უნივერსიტეტებში ფართოდ 

გამოყენებული  თანამედროვე სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის საფუძველზე. დანახარჯი-

სარგებელის ანალიზი არის მეთოდი რომელიც გამოიყენება  საზოგადოების და/ან ცალკეული 

სოციალური ჯგუფის, პიროვნების  კეთილდღეობაზე საჯარო პოლიტიკის ზემოქმედების 

შედეგების  მონეტარული ფორმით შეფასების მიზნით. დანახარჯი-სარგებელის ანალიზის მეთოდი 

იქცა საჯარო პოლიტიკის ანალიზის დამკვიდრებულ პრაქტიკად, განსაკუთრებით  

მიკროეკონომიკური პოლიტიკის ისეთი სფეროების ანალიზისას, როგორიცაა საზოგადოებრივი 

საქონლის წარმოება, სახელმწიფო რეგულირება და დაბეგვრა.  

 

სალექციო კურსი „დანახარჯი-სარგებლის ანალიზი  (თეორიული   საფუძვლები და  პრაქტიკა).  II 

ნაწილი 

 

    სასწავლო კურსი მიზნად ისახავს სიღრმისეულად შეასწავლოს სტუდენტებს გავლენის 

შეფასების მეთოდები დანახარჯი-სარგებლის ანალიზში. სალექციო კურსი განკუთვნილია  

სტუდენტების და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის, ვისაც სურს  გაეცნოს დანახარჯი-

სარგებლის ანალიზის მეთოდის (Cost-Benefit Analysis, CBA) კონცეპტუალურ საკითხებს და მისი 

გამოყენების შესაძლებლობებს.  სალექციო კურსი მომზადებულია დასავლეთ ევროპისა და აშშ-ს 

უნივერსიტეტებში ფართოდ გამოყენებული  თანამედროვე სასწავლო და სამეცნიერო 

ლიტერატურის საფუძველზე. დანახარჯი-სარგებელის ანალიზი არის მეთოდი რომელიც 

გამოიყენება  საზოგადოების და/ან ცალკეული სოციალური ჯგუფის, პიროვნების  

კეთილდღეობაზე საჯარო პოლიტიკის ზემოქმედების შედეგების  მონეტარული ფორმით 

შეფასების მიზნით. დანახარჯი-სარგებელის ანალიზის მეთოდი იქცა საჯარო პოლიტიკის 

ანალიზის დამკვიდრებულ პრაქტიკად, განსაკუთრებით  მიკროეკონომიკური პოლიტიკის ისეთი 

სფეროების ანალიზისას, როგორიცაა საზოგადოებრივი საქონლის წარმოება, სახელმწიფო 

რეგულირება და დაბეგვრა.  
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 

5.4. სტატიები 
 

 
 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 

გვერდები

ს 

რაოდენობ

ა 1 

2 

3 

Natsvlishvili Ia Social 

Entrepreneurship 

and Corporate 

Social 

Responsibility in 

the Context of 

Moral Economy - 

Dilemma for 

Developing 

Countries (Case of 

Georgia) 

 

 Naše 

gospodarstvo/Our 

economy – Journal 

of Contemporary 

Issues in 

Economics and 

Business.  

Vol. 64, No. 4, 

2018. 

ISSN 0547-3101 

(print), 

 

 

ISSN 2385-8052 

(online), ng-epf.si. 

Slovenia 

 

  A4 ფორმატის 

26 გვერდი 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 წარმოდგენილი ნაშრომი განიხილავს სოციალური მეწარმეობის როლს, როგორც მორალური 

ეკონომიკისა და  სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ბიზნესის ფუნქციონირების 

სამაგალითო პრაქტიკად.  საქართველოს მსგავსი პოსტ-საბჭოთა განვითარებადი ქვეყნები 

განსხვავდებიან ამ ასპექტით დასავლეთის ქვეყნებიდან. ავტორი მიზნად ისახავს 

გამოკვეთოს საქართველოში სოციალური მეწარმეობისა და კორპორატიული სოციალური 

პასუხისმგებლობის თავისებურებები.  სამაგიდო კვლევის მეთოდი წარმოადგენს 

ეკონომიკასა და ბიზნესის შემსწავლელ მეცნიერებებში მოცემულ პრობლემაზე არსებული 

რაოდენობრივი და თვისებრივი გამორჩეული კვლევების ანალიზის კონცეპტუალურ 

საფუძველს.  „მორალური ეკონომიკა― განიხილავს ბიზნესს როგორც „სოციალურ სერვისს―.  

სოციალური პასუხისმგებლობა არის ბიზნესის მორალური ჩარჩო.  

 

 

  

http://ng-epf.si/
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 

 

Natsvlishvili Ia Theoretical Aspects of Using 
Cost-Benefit Analysis in 
Implementation of 
Competition Policy.  
 
 

COCREATING 

RESPONSIBLE FUTURES IN 

THE DIGITAL AGE: Exploring 

new paths towards economic, 

social and environmental 

Sustainability.  

5th Business Systems Laboratory 
International Symposium.  
Università di Napoli "Federico II", 
Napoli - January 22-24, 2018 
BOOK OF ABSTRACTS 
Editor: Gandolfo Dominici 
Copyright © 2018 Business 

Systems Laboratory. ISBN 

9788890824265 

pp. 225 

2 Natsvlishvili Ia YOUTH‘S 

ENTREPRENEURIAL 

ATTITUDES IN THE 

CONTEXTS OF HIGHER 

EDUCATION 

MANAGEMENT IN 

GEORGIA.  

 
  
 

IV INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL 

CONFERENCE  

―Strategic Imperatives of Modern 

Management‖ (SIMM-2018)  

19-20 April 2018. 

 

 Kyiv National  Economic 

University  named after Vadym 

Hetman.  Kyiv, Ukraine. 

pp. 352-365 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა)  

 

ასისტენტ-პროფესორი თამარ ლაზარიაშვილი 
5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
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5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემ

ლობა 

 
გვერდ

ების 

რაოდ

ენობა 
1 

 
G. Erkomaishvili, 

M. Kobalava, T. 

Lazariashvili, N. 

Damenia. 

Stimulating Policy 

for Attracting 

Foreign Direct 

Investment in 

Georgia. 

World Academy of Science, 
Engineering and Technology 
International Journal of 
Economics and Management 
Engineering Vol:12, No:10, 
2018.  
https://waset.org/publicatio
ns/10009719/stimulating-
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ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 
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რუსთაველის საქართველოს 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდი     
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რიცხოვნობა და შეცვალა საქართველოს ეთნოსტრუქტურა როგორც დეფაქტო საზღვრებში, ისე 

ანექსირებულ რეგიონებშიც. მუდმივი ემიგრაციის საბოლოო შედეგი საქართველოში დარჩენილ 

მოსახლეობაში ავტოქტონთა წილის აშკარა მატებაა. 

  ანექსირებულ რეგიონებში ეთნოწმენდამ და შრომითი პოტენციალის კრიტიკულმა შემცირებამ 

კიდევ უფრო გააჩანაგა ეკონომიკა, რაც კარგად ჩანს თვით სეპარატისტული სტატისტიკური 

ორგანოების მიერ გამოქვეყნებულ ინდიკატორებში. ჩანს, რომ განვლილი მეოთხედი საუკუნის 

განმავლობაში საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ გაწეული ძალისხმევა იძულებით  

გადაადგილებულ პირთა თავიანთ საცხოვრისში დასაბრუნებლად სუსტი აღმოჩნდა და ახალ ქმედით 

ინიციატივებს საჭიროებს.  

   რეტროსპექტული განხილვა გვიჩვენებს, რომ მუდმივი ემიგრაციის წინა ფაზა უმეტესად შრომითი 

ემიგრაციაა. ის დადებით სოციალურ-ეკონომიკურ მოვლენას, რემიტანსთან ერთად, ქმნის მუდმივ 

ემიგრაციაში გადაზრდის რეალურ საფრთხეს და ემუქრება ქვეყანაში ნორმალური დემოგრაფიული 

ვითარების აღდგენას. აუცილებლად მისაღწევია ე.წ. “ცირკულარული მიგრაციის” რეჟიმის 

ფორმირება, როცა ძირითადად ლეგალიზებული მართული ნაკადები გავლენ საერთაშორისო შრომის 

ბაზარზე. იქამდე კი გასააქტიურებელია თანამემამულეთა სამშობლოში დაბრუნების პროცესი. 

ამისათვის გამოსაყენებელია ამ პროცესის მართვის მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდები. ქვეყნის 

დემოგრაფიული გადარჩენისათვის გარდაუვალია დემოგრაფიული ინვესტიციების გადიდება და 

გაფართოებული აღწარმოების სტაბილური რეჟიმის მიღწევა. 

  პოსტსაბჭოთა პერიოდში შიგა მიგრაციამ ეკონომიკური ქაოსის პირობებში უსისტემო ხასიათი 

მიიღო. ქალაქწარმომქნელი ბაზის განადგურების გამო ვეღარ მიმდინარებდა ურბანიზაციის 

კანონზომიერი პროცესი. სოფლიდან ქალაქად გადასვლასა და ქალაქების მოსახლეობის 

რიცხოვნობის მატებას გამოცლილი ჰქონდა ეკონომიკური საფუძველი. ეფექტიანი ორგანიზებული 

ჩასახლებანიც შეწყდა. დემოგრაფიული დონორი რეგიონები თითონ აღმოჩნდენ დეპოპულაციურ 

ვითარებაში. პრობლემად იქცა საქართველოს მნიშვნელოვანი ახალმშენებლობების ადგილობრივი 

სამუშაო ძალით უზრუნველყოფის საკითხიც. 

 მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ხანს შეიქმნა მიგრაციის მართვის პროგრამები, ვფიქრობთ მათ აკლია 

დაფუძნება ღრმა ანალიტიკურ გამოკვლევებზე, რაც ჩვენი მეცნიერების წინაშე მდგარი 

გადაუდებელი ამოცანაა. 
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3. უცხოური  გრანტებით  დაფინანსებული  სამეცნიერო  პროექტი 
 

3.2. 
 

 
 
 
 
 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, 

ქვეყან

ა 

 
 
 

 
პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

 

 
 
 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 ‖ნაბიჯი ერთად‖ 

(იმიგრაციის კვლევა) 

ღია საზოგადოება - 

საქართველო 

ხელშეკრულება  №7 

 

2018-2019 მირიან 

ტუხაშვილი 

პროექტის 

კვლევითი 

ჯგუფის 

ხელმძღვანელი 

                                      პროექტის მიზანია, მოამზადოს დასაბუთებული წინადადებები იმ იმიგრაციული ნაკადის 

სარეგულირებლად, რომლებიც ამა თუ იმ მიზეზის გამო ინტეგრირდება საქართველოში. 

შესწავლილია იმიგრანტთა დემოგრაფიული სტრუქტურა. ამ თვალსაზრისით დამუშავებულია 

მოსახლეობის ბოლო აღწერის მონაცემები, აგრეთვე, სპეციალური შერჩევითი გამოკვლევების 

ინფორმაცია. იმიგრაციის ინტენსიურობის ზრდა არაა შეფასებული დადებით მოვლენად და 

დასაბუთებულია მკვეთრად გამოხატული იმიგრაციული პოლიტიკის აუცილებლობა. კვლევა 

გარდამავალია და ძირითადი შედეგი 20019 წელს გამოქვეყნდება. 

 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 
4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
 

 
№ 

 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

 

 

სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობ

ა 

 

 

გვერდები

ს 

რაოდენობ

ა 

1 

 

 

მ.ტუხაშვილი   დემოგრაფიული ვითარება  

საქართველო-თურქეთის 

 საზღვრისპირა რეგიონებში.  

  ინდექსირებულია ERIH PLUS 

pISSN-1987-6890 

eISSN-2346-8431 

ჟ.ეკონომიკა.#2 

ტ.14  

 

 

თსუ, 

თბილისი 

10გვ. 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
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  სსრკ დაშლის შემდგომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა საქართველოს მეზობელ ქვეყნებთან პოლიტიკურ 

ურთიერთობებში. თურქეთთან კეთილმეზობლური         ურთიერთობის დამყარების  გამო ადრე ჩაკეტილი საზღვარი 

გაიღო, დამყარდა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, გაიყვანეს უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო სარკინიგზო და 

საავტომობილო გზები, ფორმირდა ენერგეტიკული დერეფანი, გააქტიურდა ეკონომიკური თანამშრომლობა, დაიწყო 

ადრე სრულიად იზოლირებული საზღვრისპირა რეგიონების ეკონომიკური ინტეგრაცია. გაჩნდა საზღვრისპირა 

შრომის ბაზრების დაკავშირების შესაძლებლობა. ასეთ ვითარებაში დიდ ყურადღებას იპყრობს ორი ქვეყნის 

სასაზღვრო რეგიონებში დემოგრაფიული განვითარების კანონზომიერებათა და თავისებურებათა შესწავლაა. ეს, თავის 

მხრივ, მჭიდროდაა დაკავშირებული ორივე ქვეყანაში მიმდინარე ეპოქალურ სოციალურ დემოგრაფიულ 

ცვლილებებთან.საქართველოს მხრიდან კვლევის კონკრეტულ არეალად გამოვყავით სსრკ დროინდელი სასაზღვრო-

საკარანტინო ზონა- ამჟამინდელი სამცხე-ჯავახეთი (ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გარეშე) და აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკა (ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გარეშე), თურქეთის მხრიდან კი უშუალოდ მოსაზღვრე ართვინისა და 

არტაანის პროვინციები, აგრეთვე, მათი მიმდებარე და ეკონომიკურად ინტეგრირებული ყარსისა და ტრაპიზონის 

პროვინციები. აღნიშნული სივრცე ხასიათდება რთული რელიეფით, კონტრასტული კლიმატით, აშკარად 

გამოხატული ვერტიკალური ზონალობით, მოსახლეობის ეთნოდემოგრაფიული სიჭრელით.  შემორჩენილი 

დემოგრაფიული სტრუქტურის გამო თურქეთის რესპუბლიკის მოსახლეობის რიცხოვნობა სწრაფად იზრდება. თუმცა 

სწრაფად მიმდინარეობს აღწარმოების სისტემის ტრანსფორმაცია და მცირეშვილიან ოჯახზე დემოგრაფიული 

გადასვლის პროცესი. მკვეთრად შემცირდა ქალთა ფერტილობა და ფორმირდა მარტივი აღწარმოება. თურქეთის 

დემოგრაფიულ განვითარებაში იგრძნობა სწრაფი „ევროპიზაციის― პროცესი. მოსახლეობის დაბერების ტემპი აჩქარდა. 

მედიანური ასაკი უკვე 30,5 წელია. ურბანიზაციის დონე მაღალია, მოსახლეობის სამი მეოთხედი ქალაქად ცხოვრობს, 

მათ შორის, მნიშვნელოვანი ნაწილი -  უმსხვილეს ქალაქებში. თურქეთის დემოგრაფიულ განვითარებაში ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი თავისებურება მოსახლეობის აღწარმოების რეჟიმის მკვეთრი რეგიონული დიფერენციაციაა. 

პროვინციებს შორის შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი 1,53-4,38 შორის ვარირებს. არაერთგვაროვანი ვითარებაა 

საქართველოს მოსაზღვრე და მიმდებარე რეგიონებში. შავიზღვისპირა რეგიონში შობადობის დაბალი დონეა, ხოლო 

მაღალმთიან პროვინციებში - მაღალი. მხოლოდ ყარსის პროვინციაში შეინიშნება თურქეთის საშუალო მაჩვენებელზე 

ოდნავ მეტი შობადობის დონე, დანარჩენ განხილულ პროვინციებში იგი ქვეყნის საშუალო დონეზე ბევრად დაბალია 

და ევროპის ქვეყნების ინდიკატორებს უტოლდება.  ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, რომელიც საზღვრისპირა 

პროვინციების მოსახლეობის რიცხოვნობის დინამიკას განსაზღვრავს, არის მოსახლეობის ინტენსიური მიგრაცია. 

განხილულ პროვინციებში დაბადებული 1800 ათასი კაცი ამჟამად თურქეთის სხვა პროვინციებში ცხოვრობს. ეს მასა 

რიცხობრივად აღემატება აღნიშნულ პროვინციებში ამჟამად მცხოვრებთა რაოდენობას. მოსახლეობა მიგრირდება 

მსხვილ ქალაქებსა და თურქეთის შედარებით განვითარებულ დასავლეთ პროვინციებში. თურქეთ-საქართველოს 

მაღალმთიან საზღვრიპირა პროვინციებში აშკარადაა გამოხატული დეპოპულაციის პროცესი. სავარაუდოა, რომ ბოლო 

ხანს აქ შექმნილი ეკონომიკური აქტივიზაციის წინაპირობები გავლენას მოახდენს დეპოპულაციის პროცესზე, 

შეამცირებს მიგრაციული კლების ინტენსიურობას, უფრო მდგრადს გახდის დემოგრაფიულ დინამიკას. პოსტსაბჭოთა 

პერიოდში მოსახლეობის ბუნებრივი მატების შემცირებისა და მაღალი ინტენსიურობის ემიგრაციული პროცესების 

გამო მოსახლეობის რიცხოვნობა 21%-ით შემცირდა თურქეთის მოსაზღვრე საქართველოს რეგიონშიც. ეს კლება უფრო 

მეტად მთიან აჭარასა და ჯავახეთში დაფიქსირდა. სსრკ დაშლის პერიოდთან შედარებით 2016 წელს ბუნებრივი 

მატების მაჩვენებლი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში შემცირდა 4,5-ჯერ, ნინოწმინდაში - 4,6-ჯერ, ასპინძაში -9-ჯერ, 

აჭარის მუნიციპალიტეტებში 2-3-ჯერ,  ადიგენსა და ახალციხის მუნიციპალიტეტში კი ბუნებრივი მატება   თითქმის 

შეჩერდა. მოსახლეობის დინამიკის მთავარი ფაქტორი გახდა ინტენსიური ემიგრაციული პროცესები. თურქეთთან 

მოსაზღვრე საქართველოს რეგიონი წარმოადგენს ბიეთნიკური სტრუქტურის ტერიტორიას. ნინოწმინდისა და 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტებში კომპაქტურადაა დასახლებული სომეხი მოსახლეობა, ხოლო ახალციხის 

მუნიციპალიტეტში ეს ეროვნული უმცირესობა მესამედს აღწევს. დანარჩენ მუნიციპალიტეტში აბსოლუტური 

უმრავლესობა ქართველი მოსახლეობაა. მთლიანად საქართველო -თურქეთის სასაზღვრო რეგიონში ქართველი 

მოსახლეობის წილი სამ მეოთხედზე მეტია. პოსტსაბჭო პერიოდში საზღვრისპია რეგიონიდან მთლიანად მიგრირდა 

რუსი ეროვნების მოსახლეობა, მათ შორის, სექტანტი დუხობორები, რომელთა დიდი ნაწილი კანადაში ემიგრირდა. 

რუსი მოსახლეობის კლებაზე ზეგავლენა მოახდინა პოსტსაბჭოთა პერიოდში რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის 

საქართველოდან გაყვანამაც.საქართველო-თურქეთის სასაზღვრო რეგიონში მოსახლეობის დემოგრაფიულმა ანალიზმა 

გამოავლინა ბოლო ათწლეულებში მკვეთრად შეცვლილი დემოგრაფიული ვითარება.  
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 
 

 

 
 

№ 

 

 

ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის სათა- 

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 

 

გვერდები

ს 

რაოდენობ

ა 1 

 

 

მ.ტუხაშვილი,მ. 

ცარციძე, 

ნ. ლაცაბიძე,  

მ. ლობჟანიძე, 

მ. შელია 

ЭМИГРАЦИОНН

ЫЕ НАМЕРЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ                  

УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

ГРУЗИИ (НА 

ПРИМЕРЕ 

ТБИЛИССКОГО 

ГОСУДАР-

СТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

ИМ. 

ИВАНЭДЖАВАХ

ИШВИЛИ) 
ISSN 2414-2344 

European Journal 
of Humanities 
and 
Social Sciences 

#3. გვ.139-147.  
 

Vienna. Premier 

Pubishing 

8 გვერდი 

პოსტსაბჭოთა პერიოდში დიდი ინტენსიურობის ემიგრაციული პროცესები არსებითი ნიშანი 

გახდა მაღალკვალიფიციური, მაღალინტელექტუალური მოსახლეობის გადინების 

პრობლემა. განსაკუთრებით იგი შეიმჩნევა ელიტარული უმაღლესი სასწავლებლის 

კონტინგენტში. დროებით სასწავლო ემიგრაცია ხშირად მუდმივ ემიგრაციაში გადადის, რაც 

ქვეყნის დემოგრაფიულ, შრომით და განათლებრივ პოტენციალს ამცირებს. 

  ნაშრომი ეყრდნობა 2016 წელს თსუ მიგრაციის კვლევის ცენტრის მკვლევართა მიერ 

ჩატარებულ კვლევას სტუდენტთა ემიგრაციული განწყობის შესახებ. გამოვლინდა 

სტუდენტთა ემიგრაციის მიზეზები, ემიგრაციის მიმართულებები, ემიგრაციის 

განხორციელების ფინანსური შესაძლებლობები, სასწავლო ემიგრაციის მუდმივში 

გადაზრდის ალბათობა, ემიგრაციის სოციალურ-დემოგრაფიული შედეგები. კვლევით 

დადგინდა, რომ სათანადო მიგრაციული პოლიტიკის განხორციელებით შესაძლებელია 

სტუდენტთა პოტენციური ემიგრაციისათვის უფრო მიზნობრივი ხასიათის მიცემა და 

დადებითი ეფექტის გაზრდა.  
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ასოცირებული პროფესორი ნაზირა კაკულია 
 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 
6.1. საქართველოში 

 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

ნაზირა კაკულია, 

მალხაზ ჩიქობავა 

 

 

 

 

ნაზირა კაკულია,  

მალხაზ ჩიქობავა 

 

 

 

 

 

ნაზირა კაკულია 

კრიპტოვალუტების 

თანამედროვე გენეზისი 

 

 

 

 

 

კონკურენტული გარემოს 

განვითარების მაჩვენებლები  

მსოფლიო მართვის 

ინდიკატორების მიხედვით  

 

 

 

ინსტიტუტების 

ფუნქციონირების შეფასების 

მეთოდოლოგიური ასპექტები 

პროფესორ გიორგი პაპავას 

დაბადებიდან 95-ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის 

მასალების კრებული 

ეკონომიკისა და ეკონომიკური 

მეცნიერების განვითარების 

თანამედროვე ტენდენციები, 
პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტი (6-7 

ივლისი, 2018 

კონკურენციის პოლიტიკის 

მეორე საერთაშორისო 

კონფერენცია; კონკურენციის 

პოლიტიკა: ტენდენციები და 

გამოწვევები, 
2018 წლის 28-29 

სექტემბერი 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი 

III საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

„გლობალიზაციის გამოწვევები 

ეკონომიკასა და ბიზნესში― 

26-27 ოქტომბერი, 2018 

გამომცემლობა თსუ, 

კონფერენციის მასალების 

კრებული 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 
 

ნოდარ ხადური 

ნაზირა კაკულია 

Institutional Determinants and 

Economic Growth: Case of 

Georgia 

The 14th  Biennial Athenian 

Policy Forum Conference 

materials 

ATHENIAN POLICY FORUM 

and THE UNIVERSITY OF 

PIRAEUS  

Greece, July 06-08, 2018 
 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 

 

ასოცირებული პროფესორი მალხაზ ჩიქობავა 
5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მალხაზ 

ჩიქობავა 

კეინზიანური და 

მონეტარისტული 

თეორიების 

შედარებითი 

ანალიზი 

 

 

 

 

 

 

UDC33 E e-49 

 ჟურნ. 

„ეკონომისტი―,  

 #4, 2018 წ. 

ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი; 

პაატა 

გუგუშვილის 

ეკონომიკის 

ინსტიტუტი 

12 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

მალხაზ ჩიქობავა, 

ნაზირა კაკულია 

კრიპტოვალუტების 

თანამედროვე გენეზისი 

პროფესორ გიორგი პაპავას 

დაბადებიდან 95-ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის 

მასალების კრებული 

ეკონომიკისა და 

ეკონომიკური მეცნიერების 

განვითარების თანამედროვე 

ტენდენციები, 

პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტი (6-7 

ივლისი, 2018) 

2 მალხაზ ჩიქობავა კაპიტალიზმის არსის 

ალტერნატიული 

გაგებისათვის 

I ეროვნული სამეცნიერო 

კონფერენცია, 

ეკონომიკური მეცნიერების 

კრიზისი და ახალი 

პარადიგმების ძიება, 

კონფერენცია მიეძღვნა 

პირველი ქართული 

ეკონომიკური ჟურნალის 

გამოცემის 100 წლისთავს 

(14 სექტემბერი) 
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      თანამედროვე გლობალიზაციისა და ინტეგრაციის ეპოქაში საქართველოში სიღარიბის, მასობრივი 

უმუშევრობის დაძლევა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლება კვლავ სერიოზულ 

გამოწვევად რჩება. აღნიშნული პრობლემების წარმატებით გადაწყვეტა შეუძლებელი იქნება 

ცივილიზებული შრომის ბაზრისა და მისი ადექვატური ინფრასტრუქტურის ფორმირების გარეშე. 

სწორედ შრომის ბაზარი უნდა გახდეს ქვეყნის ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარების, 

შრომისუნარიანი მოსახლეობის ეფექტიანი დასაქმების ხელშეწყობის, სოციალური დაცვის 

მოქნილი სისტემების შექმნის, ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი ჯანდაცვისა და განათლების 

სისტემების უზრუნველყოფის, შრომითი ცხოვრების ხარისხის და საბოლოო ჯამში ცხოვრების 

დონის გაუმჯობესების საფუძველი. 

       ნაშრომში განხილულია შრომის ბაზრის ფორმირებასა და სიღარიბის დაძლევასთან 
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სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების გათვალისწინებით, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა 

შრომის ბაზრის ერთიანი ინფრასტრუქტურისა და საინფორმაციო სისტემის ფორმირების 

სტრატეგიული მიმართულებების ჩამოყალიბებას. დასაბუთებულია რომ საქართველოში, ქვეყნის 

ეკონომიკის რეფორმირების მიმდინარე პერიოდში, ადამიანური კაპიტალის განვითარების, მისი 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლების, შრომითი პოტენციალის რაციონალური გამოყენებისა და 

სიღარიბის დაძლევის მიზნით აუცილებელია სოციალურ-შრომითი ურთიერთობების სფეროში 

რიგი გადაუდებელი ღონისძიების გატარება. კერძოდ, პირველ რიგში საჭიროა განხორციელდეს 

შრომის ბაზრის რეგულირებისა და დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკის კარდინალური 

ცვლილება, რაც უზრუნველყოფს შრომისა და დასაქმების სფეროში საქართველოს მიერ 

სავალდებულოდ აღიარებული საერთაშორისო კონვენციების მოთხოვნათა სათანადო დონეზე 

შესრულებას. 
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       შრომის ბაზრის ფორმირების მიმდინარე ეტაპზე საქართველოში მასობრივი, ქრონიკული 

უმუშევრობის დაძლევა და მოსახლეობის ეფექტიანი დასაქმება სახელმწიფოს მაკროეკონომიკური 

პოლიტიკის უმთავრესი ამოცანაა. აღნიშნული განპირობებულია იმით, რომ ქვეყანაში უმუშევრობა 

ყველაზე მწვავე,  გლობალური ხასიათის პრობლემასა და აქტუალურ გამოწვევას წარმოადგენს. იგი 

მაღალია როგორც ქალაქად, ისე სოფლად. უმუშევრებს შორის მაღალია ახალგაზრდების, უმაღლესი 

და პროფესიული განათლების მქონე, ასევე ხანგძლივად უმუშევარი პირების რაოდენობა. შედეგად 

იგი ქვეყანაში აღიარებულია, როგორც სიღარიბის გამომწვევი ძირითადი ფაქტორი. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე, მიმდინარე გლობალიზაციის პირობებში, ქვეყნის მოსახლეობის ეფექტიანი დასაქმების 

უზრუნველყოფის მიზნით უდიდესი მნიშვნელობა სწორედ უმუშევრობის, როგორც უმწვავესი   

სოციალურ-ეკონომიკური მოვლენის, ფენომენის სიღმისეულ კვლევას ენიჭება. საკითხის 

აქტუალობას აძლიერებს ისიც, რომ ბოლო პერიოდში ქვეყანაში ბიზნეს–გარემოს რეფორმირებასა და 

ინვესტიციების ზრდას დასაქმების დონის ცვლილებაზე სერიოზული გავლენა არ მოუხდენია.  

       ნაშრომში გაანალიზებულია უმუშევრობის თანამედროვე მდგომარეობა, გამოკვლეულია მისი 

გამომწვევი მიზეზები და მასზე მოქმედი ფაქტორები.  დასკვნით ნაწილში წარმოდგენილია 

უმუშვრობის ნეგატიური სოციალური და ეკონომიკური შედეგების შეფასება, ქვეყანაში არსებული 

საერთო მდგომარეობისა და ეროვნული  შრომის ბაზრის ფუნქციონირების თავისებურებების 

გათვალისწინებით. 

1 მურმან ცარციძე პროფესიული 

განათლება და 

ადამიანისეული 

კაპიტალის 

განვითარების 

სირთულეები 

საქართველოში 

თანამედროვე 

გლობალიზაციის 

პირობებში 
Professional Education 

and Human Capital 
Development Difficulties  

in Georgia Under the 
Modern Globalization 

Terms  
 ISSN 2449-2396. 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული 

ჟურნალი 

„გლობალიზაცია და 

ბიზნესი“, N6, ISSN 
2449-2396. 

http://eu.edu.ge/ge/ne
ws/673-zhurnali-

globalizatsia-da-biznesi-
indeksirebadi-erih-plus 

ევროპის 

უნივერსიტეტი, 

თბილისი 2018წ. 

გვ. 211-218. 

8 გვერდი 

http://eu.edu.ge/ge/news/673-zhurnali-globalizatsia-da-biznesi-indeksirebadi-erih-plus
http://eu.edu.ge/ge/news/673-zhurnali-globalizatsia-da-biznesi-indeksirebadi-erih-plus
http://eu.edu.ge/ge/news/673-zhurnali-globalizatsia-da-biznesi-indeksirebadi-erih-plus
http://eu.edu.ge/ge/news/673-zhurnali-globalizatsia-da-biznesi-indeksirebadi-erih-plus
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       სამწუხაროა რომ, თანამედროვე გლობალიზაციის ეპოქაში, ქვეყნის ეკონომი-კური პოლიტიკის 

უმთავრეს პრიორიტეტს კვლავ უმუშევრობისა და სიღარიბის დაძლევა წარმოადგენს. ასეთ 

ვითარებაში ცხადია, რომ ეკონომიკური განვითარება და მოსახლეობის ცხოვრების დონის არსებითი 

გაუმჯობესება შეუძლებელი იქნება ადამიანური რესურსების განვითარების, არსებული შრომითი 

პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენების, ცივილიზებული შრომის ბაზრის ფორმირებისა და 

თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი პროფესიული განათლების სისტემის ორგანიზების გარეშე. 

სწორედ ამ უკანასკნელმა უნდა გადაწყვიტოს ქვეყანაში მიმდინარე პერიოდის ძირითადი 

სამთავრობო სტრატეგიის უმთავრესი ამოცანა-შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული 

სამუშაო ძალის და შესაბამისად ადამიანური კაპიტალის განვითარება, ადგილობრივ და 

საერთაშორისო ბაზარზე მათი კონკურენტუნარიანობის მნიშვნელოვნად ამაღლება. 

       საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, ნაშრომში განხილულია განათლების, განსაკუთრებით კი 

პროფესიული განათლების, როგორც სოციალურ-კულტურული ფენომენის როლი. შესწავლილია ამ 

სფეროში არსებული ძირითადი პრობლემები და გამოწვევები საქართველოში. დასაბუთებულია, რომ 

თანამედრო-ვე გლობალიზაციის პირობებში, სწორედ პროფესიული განათლების სისტემის 

ფუნქციონირების დონე, ხარისხი და შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან მიმართებაში მისი სწორი 

ორიენტირებულობა განსაზღვრავს ქვეყანაში ადამიანური კაპიტალის განვითარების, შრომითი 

პოტენციალის ხარისხობრივი სრულყოფისა და მათი გამოყების პერსპრქტივებს. 

 
1 მურმან ცარციძე 

ნათელა 

ლაცაბიძე 

გიორგი ხმალაძე 

ნიკოლოზ 

ხმალაძე 

არამატერიალური 

აქტივებისა და 

ინტელექტუალური 

საკუთრების 

ობიექტების შეფასების 

სამართლებრივი, 

ორგანიზაციული და 

მეთოდოლოგიური 

საკითხები 

საქართველოში 
ISSN 1987-6890 
E ISSN 2346-8432 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

პაატა გუგუშვილის 

სახელობის 

ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 

რეცენზირებადი, 

ბეჭდურ-

ელექტრონული, 

საერთაშორისო 

სამეც-ნიერო-

ანალიტიკური 

ჟურნალი „ეკონო-

მისტი―,―Ekonomisti‖ 

N4, 2018წ. გვ.146-156  

http://pgie.tsu.ge/conte

ntimage/sxvadasxva/jur

nali_ekonomisti/_2-

2018_bolo.pdf 
 

ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

პაატა გუგუშვილის 

სახელობის 

ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 

10 გვერდი 

http://pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/jurnali_ekonomisti/_2-2018_bolo.pdf
http://pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/jurnali_ekonomisti/_2-2018_bolo.pdf
http://pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/jurnali_ekonomisti/_2-2018_bolo.pdf
http://pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/jurnali_ekonomisti/_2-2018_bolo.pdf
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სტატიაში შესწავლილია არამატერიალურ აქტივებისა და ინტელექტუალური საკუთრების 

ობიექტებისა და მათზე არსებულ ქონებრივი უფლებების შეფასების სამართლებრივი, 

ორგანიზაციული და მეთოდოლოგიური საკითხები. გაანალიზებულია შეფასების პროცესის 

წარმოებისათვის აუცილებელი ნორმატიულ-საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზა, 

საერთაშორისო გამოცდილება და პრაქტიკა. ძირითადი ყურადღება ეთმობა შეფასების 

პროცედურების განხილვას, რომელიც ითვალისწინებს საშემფასებლო საქმიანობის სფეროში, 

პრაქტიკაში სამი ძირითადი მეთოდის (დანახარჯების, შემოსავლებისა და საბაზრო) გამოყენებას. 

დასაბუთებულია კონკრეტულ სიტუაციაში, შეფასების ობიექტზე დამოკიდებულებით, მათი 

გამოყენების მიზანშეწონილობა და შესაძლებლობები.  

 
 
 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხს

ენებე

ლი/ 

მომხს

ენებ

ლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 

 

მურმან ცარციძე პროფესიული განათლება და 

ადამიანური კაპიტალის განვითარების 

სირთულეები საქართველოში  

თანამედროვე გლობალიზაციის 

პირობებში 
Professional Education and Human Capital 
Development Difficulties  in Georgia Under 
the Modern Globalization Terms  
 

14 სექტემბერ 2018წელი. 

ევროპის უნივერსიტეტი 

ეროვნული სამეცნიერო 

კონფერენციის ,,ეკონომიკური 

მეცნიერების კრიზისი და 

ახალი პარადიგმების ძიება'', 
ISSN 2449-2396 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
 

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსე

ნებელი

/ 

მომხსე

ნებლებ

ი 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 

 

Murman tsartsidze Problems of Labor Market Formation and 
Strategic Directions for its Overcoming in 
Georgia  
 

Institute of Researches and 
International Symposiums IRIS–
ALKONA.International 
Multidisciplinary Academic 
Conference (IMAC). 10-14 July, 
2018. Jurmala, Latvia. 
ISSN 2414-2344 
 1 Murman tsartsidze Unemployment and the effective 

employment problems  in Georgia under 

the modern globalization terms 
 

Institute of Researches and 
International Symposiums IRIS–
ALKONA.  International Scientific 
Symposium 

"Economics,Business & Finance"1

0-14 July, 2018. Jurmala, Latvia. 
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

ISSN 

ჟურნალის/ კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლ

ობა 

გვერდები 

ს 

რაოდენობ

ა 

1 

 

Tukhasvhili Mirian,  
Tsartsidze murman 
Latsabidze Natela, 
Lobzhanidze 
Manana,  
Shelia Mzia 

Emigration 
Intentions Of 

Students Of Higner 
Education 

Institutions Of 
Georgia (Examples 

From Ivane 
Javakhishvili Tbilisi 
State University) 

ISSN 2414-2344 

 
European Journal of 

Humanities and Social Sciences. 

Scientific journal. №3 2018. 

P.132-140. 
https://ppublishing.org/journal

s/769/ 

 

 

 

Vienna. 

Premier 

Pubishing. 

8 გვერდი 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 
1 

 

მანანა ლობჟანიძე 
 

რეგიონული თანამშრომლობა: 

საქართველოში განათლების 

სისტემის სრულყოფის 

მნიშვლელოვანი ფაქტორი 
 

III საერთშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

გლობალიზაციის გამოწვევები 

ეკონომიკასა და ბიზნესში 

26-27 სექტემბერი, 2018  წელი. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა)  

. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 

 

 

 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

Kharaishvili E., M.Chavleishvili, M. 

Lobzhanidze, N. Grigolaia. 

The Socio-economic 
consequences of educational 
migration for Georgia 

ICEBMM 2018: 20th 
International Conference on 
Economics, Business and 
Marketing Management, 
October 29-30, 2018, barcelona, 
Spain. 
 

 

 
 

https://ppublishing.org/journals/769/
https://ppublishing.org/journals/769/
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

 

სტატიის სათაური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობ

ა 

1 Marina Tabatadze 
 

The advantage of using 

traditional and new 

methods of teaching, In 

development for 

Economic sciences 
 

A set of scientific 

works "Science and 

Education: Trends 

and Perspectives". 

РИНЦ 

CPCI-SSH 

Publishing house 

"Askona", US 

http://conferencii.c

om/en/conference 

10 

 
2 Marina Tabatadze Spatial Planing as Good 

Governanse Practice for 

Regional Policu in 

Transirion Countriess  
2414-2344 

 

Journal of 
International 
Academic Research 
(JIAR). Volume 
1(2018)No.1. p.36-
42.http://docs.wixstat
ic.com/ugd/7ebfb0_6
a9106adcc5a4d09b29
9b1edc8f595d8.pdf 
EBSCO, ProQuest, 
VERSITA, VINITI, 
jier.com 

 

Riga, Latvia, 
IRIS–ALKONA 

 8გვ. 

 

3. Marina Tabatadze Economic education 

transformation in 

post soviet times 

Journal of 
International 
Academic Research 
(JIAR). Volume 
1(2018)No.2. p.52-
56.http://docs.wixsta
tic.com/ugd/7ebfb0_
6a9106adcc5a4d09b
299b1edc8f595d8.pd
f 
EBSCO, ProQuest, 
VERSITA, VINITI, 
jier.com 

 

 
Riga, Latvia, 
IRIS–ALKONA 

 

7გვ. 

 

 

 

 

http://conferencii.com/en/conference
http://conferencii.com/en/conference
http://irissymposium.wixsite.com/jier
http://irissymposium.wixsite.com/jier
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№ 
მომხსენებელი

/ 

მომხსენებლებ

ი 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

 

1 

 

 

 

  მარინა ტაბატაძე 

 

  პროფესიული განვითარების მართვი 

  რეგულაციები საჯარო სექტორში 
 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, ბიზნეს-

ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, 

მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, ,,გლობალიზაცია 

და ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები‘‘. 25-26 მაისი, 2018, 

თბილისი 

ანოტაცია 

სწორი და ეფექტიანი სახელმწიფო მართვა ხელს უწყობს დემოკრატიული სახელმწიფოს 

ფორმირებას. საქართველოს სამთავრობო პროგრამის თანახმად, საჯარო სამსახურის რეფორმა  

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პირობად 

განიხილება,  ამ რეფორმის  ამოცანას სახელმწიფო ორგანოების  მაღალკვალიფიციური ისეთი 

სპეციალისტებით უზრუნველყოფა წარმოადგენს, რომელთაც შეეძლებათ საკუთარი უნარების 

ოპტიმალური გამოყენება, პროფესიულ-კვალიფიკაციური განვითარება და თანამდებობრივი 

ზრდის სტიმულირება. საჯარო სამსახურში პერსონალის მართვასთან დაკავშირებულ 

კომპლექსურ პრობლემებს „საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფცია― ასახავს, რომელიც 

პროფესიული საჯარო მოხელის ინსტიტუტის დანერგვას, სამართლიანი კარიერული ზრდის 

სისტემის ფორმირებას და  შესაბამისი სახელმწიფო რეგულაციების შემოღებას ისახავს მიზნად. 

სტატიაში გაანალიზებულია საჯარო სექტორში პროფესიული განვითარების მართვის 

ორგანიზაციული და საკანონმდებლო ასპექტები, საჯარო სამსახურში პერსონალის მართვის 

თავისებურებები და მისი პროფესიული განვითარების  სამართლებრივი რეგულაციები. 

საქართველოში მოხელის პროფესიული განვითარების ახალი სისტემა ორიენტირებულია 

საჯარო ინსტიტუტის ორგანიზაციულ განვითარებაზე, პროფესიული საჯარო მოხელის, 

როგორც მისი ძირითადი რგოლის, კვალიფიკაციის ამაღლებაზე,  ეს ხელს შეუწყობს 

ადმინისტრაციული კულტურის განვითარებას და სამართლებრივი სახელმწიფოს  ფორმირებას. 

ამ საკითხის ძირითადი თეორიული და საკანონმდებლო ასპექტებია განხილული მოცემულ 

სტატიაში. 
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№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

 

1 

 

 

 

მარინა ტაბატაძე 

სახელმწიფო შესყიდვების 

სისტემის ფუნქციონირების 

თავისებურებები 

საქართველოში 
 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თსუ ეკონომიკისა 

და ბიზნესის ფაკულტეტი, 

მე-3 საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

,,გლობალიზაციის 

გამოწვევები ეკონომიკასა და 

ბიზნესში‘‘, 26-27 ოქტომბერი, 

2018 ანოტაცია 

მოხსენებაში განხილულია სახელმწიფო შესყიდვები, როგორც მნიშვნელოვანი 

მაკროეკონომიკური ინსტრუმენტი და ეკონომიკურ ურთიერთობებზე ზემოქმედების 

აქტიური მექანიზმი, შეფასებულია მისი როლი ქვეყნის განვითარებაში და სახელმწიფოს 

ეკონომიკური სტრატეგიის რეალიზებაში. კვლევის მიზნად განისაზღვრა შესყიდვების 

თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი, მისი ადმინისტრირების თეორიული და 

პრაქტიკული ასპექტები, სახელმწიფო შესყიდვების სოციალური არსი და მისი როლი 

ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრაში, გაანალიზებულია 

მსოფლიოში არსებული სახელმწიფო შესყიდვების პრობლემები, ჩამოყალიბებულია 

თანამედროვე პირობებში სახელმწიფო შესყიდვების სრულყოფის მიმართულებები 

საქართველოში. 

            კვლევის მიზანია სახელმწიფო შესყიდვების თანამედროვე მდგომარეობის 

კომპლექსური ანალიზი, მასზე მოქმედი ფაქტორების შეფასება და სახელმწიფოს მიერ 

ეფექტური შესყიდვების უზრუნველყოფის მიმართულებების განსაზღვრა. კვლევა 

ემსახურება საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების თანამედროვე მდგომარეობის 

შესწავლას და მისი ეფექტიანი უზრუნველყოფის ღონისძიებათა სისტემის შემუშავებას.   

 
 

6. 2. უცხოეთში 
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1 
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ანოტაცია 

სივრცითი დაგეგმარება, როგორც გარდამავალი ქვეყნების რეგიონული პოლიტიკის მართვის 

მექანიზმი  დეცენტრალიზაციის მომხრეთათვის დეცენტრალიზაციის მთავარი დამსახურება 

ადგილობრივი და ცენტრალური მთავრობების ეფექტურობის გაზრდა და მათ შორის 

ურთიერთობის ხარისხის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად ამისა, სამეცნიერო ლიტერატურა 

მხოლოდ დეცენტრალიზაციის პოლიტიკის შედეგებით შემოიფარგლება ხოლმე: ასეტია, 

მაგალითად დეცენტრალიზაციის როლი განათლების, ჯანდაცვის,   საჯარო ინვესტიციების და 

ფისკალური დეფიციტის გაუმჯობესებაში. ამრიგად, ამ სტატიის მიზანია არსებული 

სამეცნიერო ლიტერატურის გამდიდრება დეცენტრალიზაციის საკითხის ახალი კუთხით 

შესწავლის შედეგად.  სტატია შეისწავლის დეცენტრალიზაციის როლს მთავრობის მართვის და 

ბიუჯეტთაშორისო ურთიერთობებში. ამისათვის, ის შეისწავლის ბიუჯეტთაშორისო 

ურთიერთობების ეკონომიკურ და სამართლებრივ საფუძვლებს. ცენტრალური მთავრობის 

დელეგირების centraluri mTavrobis delegireბის მექანიზმების და საბიუჯეტო 

სისტემებს. დეცენტრალიზაციის პრინციპი განხილულია სახელმწიფო ბიუჯეტში და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის უზრუნველყოფის საკითხში მისი როლის შეფასებით. 

რაციონალური სივრცითი დაგეგმარების ეკონომიკური ფაქტორები მოიაზრება როგორც 

მთავრობის ფუნქციების რანჯირების და ქვეყნის ტერიტორიული ორგანიზების ინსტრუმენტი. 

ბოლოს ავტორი გვთავაზობს ახალ ტერიტორიულ კადრს გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში 

ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის ეფექტური ფინანსური დახმარების გამოსავლენად. 
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება: ეკონომეტრიკის კათედრა 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: პროფესორი იური ანანიაშვილი  
I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

ასოცირებული პროფესორი აკაკი არსენაშვილი 
ასოცირებული პროფესორი მერაბ ჯულაყიძე 
ასოცირებული პროფესორი ნინო მიქიაშვილი  
ასისტენტ-პროფესორი ლია თოთლაძე 

 
 

პროფესორი იური ანანიაშვილი  
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.3. კრებულები 
 
 
 

№ 

 

ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების რაოდენობა 

1 

 

იური ანანიაშვილი, ანა 

ბარდაველიძე  

“გლობალიზაციის 

გამოწვევები 

ეკონომიკასა და 

ბიზნესში”//მე-3 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის შრომების 

კრებული, ISBN 978-

9941-13-764-8 

თბილისი, ივ. 

ჯავახიშვილის 

სახელობის თსუ-ის 

გამომცემლობა, 2018 

 გვ. 37-43 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ 

ენაზე) 

საქართველოს ეკონომიკიაში ერთობლივ მოთხოვნაზე ფისკალური და მონეტარული 

ინსტრუმენტების ზემოქმედების  თავისებურებების ეკონომეტრიკული ანალიზი  

სტატიაში განილული მოდელის თანახმად  საშუალო საგადასახადო განაკვეთის ზრდამ 

ერთობლივ მოთხოვნაზე შეიძლება იმოქმედოს როგორც დადებითად ასევე უარყოფითად. 

აღნიშნული ზემოქმედების ხასიათს განსაზღვრავს შინამეურნეობების მოხმარებისადმი 

ზღვრულ მიდრკილებასა და მთავრობის შესყიდვებისადმი ზღვრულ მიდრეკილებას შორის 

არსებული თანაფარდობა. ქვეყნებისა და დროის პერიოდების მიხედვით ეს თანაფარდობა, 

როგორც წესი, განსხვავებულია. სტატიაში ეკონომეტრიკული ანალიზის გამოყენებით 

ნაჩვენებია, რომ 2006-2017 წლების საქართველოს ეკონომიკაში  შინამეურნეობების 
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ფასწარმოქმნა და გამოშვების მოცულობა, ბერტრანის და კურნოს თამაშების ნეშის 

წონასწორობების შედარებითი ანალიზი, ბერტრანის პარადოქსის თავიდან აცილების 3 

ხერხი: საწარმოო შესაძლებლობების შეზღუდვა, პროდუქტების დიფერენცირება, 

განმეორებითი ურთიერთობები(მრავალრაუნდიანი კონკურენცია), ფარული შეთანხმება 

სასრულ და უსასრულოდ განმეორებით თამაშებში, გრძელვადიანი გადაწყვეტილებები: 

ინვესტირება, ბაზარზე შესვლა და ბაზრის დატოვება, ბაზარზე შესვლის ხელშეშლა. 
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5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 მერაბ 

ჯულაყიძე 

 ეკონომიკური 

ზრდის 

ექსტენსიური და 

ინტენსიური 

ფაქტორების 

თანაფარდობის 

მოდელირება 

 ეკონიმიკისა და 

ბიზნესის 

ფაკულტეტის 

რეფერირებადი 

და 

რეცენზირებადი 

ჟურნალი 

„ეკონომიკა და 

ბიზნესი―. 

ტომი XI, #2,  

2018 

 

 ISSN 1987-5789 

თსუ 

გამომცემლობა 

 14 გვერდი 

(გვ.74-87) 

ნაშრომში განხილულია მაკროეკონომიკური ზრდის მოდელი, რომელშიც შრომასა და 

კაპიტალთან ერთად ჩართულია ისეთი სფეროები, როგორიცაა მეცნიერება, განათლება და 

მართვა. მშპ-ის ზრდა ახსნილია როგორც ექსტენსიური ფაქტორების - შრომისა და 

კაპიტალის, ასევე ინტენსიური ფაქტორების - სამეცნიერო-საგანმანათლებლო და 

ორგანიზაციული პოტენციალების კომპონენტების მოქმედებით, რაც წარმოების 

ფაქტორების უკუგებას სახეს უცვლის. მიდგომის თავისებურება ისაა, რომ საწარმოო 

ფუნქციის პარამეტრები შეფასებულია საბაზისო პერიოდის ყოველ ხუთწლეულში, ხოლო 

შემდეგ ამ პარამეტრების დინამიკა ინტენსიფიკაციის შესაბამისი პარამეტრების ზრდითაა 

ახსნილი. 

2 

 

 მერაბ 

ჯულაყიძე 

 ეკონომიკური 

გადაწყვეტილებე

ბის მიღების 

ლოგიკა 

 

ყოველკვირეულ

ი გაზეთი 

„ბანკები და 

ფინანსები―  

#522  

2018 წლის 19 

თებერვალი 

 გამომცემელი: 

შპს „გაზეთი 

ბანკები და 

ფინანსები― 

www.bfm.ge 

 4 გვერდი 

www.bfm.ge
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სტატიაში განხილულია ფსიქოლოგიური ანალიზი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების 

მიღებისას. ქცევითი პერსპექტივა იმის უფრო რეალისტურ ანალიზს მოიცავს, თუ როგორ 

იქცევიან ადამიანები ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას. ქცევითი ეკონომიკა 

საზოგადოებრივი სარგებლიანობის ამაღლების ზომებისა და ინსტრუმენტების 

შესამუშავებლოად ახალ შესაძლებლობებს ქმნის. ადამიანი რთული და მრავალმხრივი 

ფენომენია და მისი ქცევის გამარტივებული პირობები უნდა წარმოვადგინოთ თუ გვინდა 

სასარგებლო მოდელი ავაგოთ. კერძოდ, განხილულია ეკონომიკური გადაწყვეტილების 

რაციონალიზაციის საკითხები, გაანალიზებულია მომხმარებელთა ქცევის  ეკონომიკური 

მოდელები, ქცევითი ეკონომიკის თეორიის საუძველზე დადგენილია ეკონომიკური 

კანონზომიერებები, მიღებულია გარკვეული თეორიული და პრაქტიკული შედეგები. 

 
3  მერაბ 

ჯულაყიძე 

 არჩევანის 

თეორია ქცევით 

ეკონომიკაში 

 III 

საერთაშორისო 

სამეცნიეროკონფ

ერენცია 

―გლობალიზაციი

ს გამოწვევები 

ეკონომიკასა და 

ბიზნესში― თსუ 

შრომების 

კრებული 

ISBN 978-9941-

13-764-8 

 ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისი 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

2018 

 

 6 გვერდი 

ნაშრომში განხილულია ქცევითი ეკონომიკის არსი, რომელიც ეკონომიკისა და 

ფსიქოლოგიის ინტეგრაციას წარმოადგენს. განხილულია თუ როგორ ფიქრობენ და 

მოქმედებენ ადამიანები ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღებისას, შესწავლილია 

ეკონომიკური ანალიზის სამი ძირითადი მახასიათებელი: შეზღუდული რაციონალურობა, 

სამართლიანობის აღქმა და სუსტი თვითკონტროლი, გაანალიზებულია მენტალური 

ანგარიშების სისტემა, წაქეზების(ბიძგების) როლი, საპენსიო სისტემა - და ზოგე მეტი ხვალ, 

ლიბერტანიალური პატერნალიზმი, დასასრულ, დასაბუთებულია ქცევითი ეკონომიკის 

მიდგომებისა და პრინციპების გამოყენების აუცილებლობა ეკონომიკური ანალიზის და 

ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავების პროცესში. 

 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

 

6.1. საქართველოში 
 

 

№ 
მომხსენებელ/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 

1 

 

 მერაბ ჯულაყიძე  არჩევანის თეორია ქცევით 

ეკონომიკაში 

  III საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია―გლობალიზაციი

ს გამოწვევები ეკონომიკასა და 

ბიზნესში― თსუ 26-27 

ოქტომბერი, 2018,  თბილისი 
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა)  
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ასოცირებული პროფესორი ნინო მიქიაშვილი 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნინო 

მიქიაშვილი 

ემპირიული 

ეკონომიკა და 

ეკონომეტრიკის 

განვითარება, 

ISSN 2449-
2396 

გლობალიზაცია 

და ბიზნესი, 6 

თბილისი გვ.105-110 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

თანამედროვე ეკონომიკური ანალიზი და პროგნოზირება წარმოუდგენელია ეკონომიკური 

თეორიის, სტატისტიკური და მათემატიკური მეთოდების სინთეზის შედეგად 

წარმოშობილი, შედარებით ახალაგაზრდა მეცნიერების, ეკონომეტრიკის, გარეშე. იგი, 

როგორც მეოცე საუკუნის პირმშო, მთელი ასწლოვანი არსებობის პერიოდში იმტკიცებდა 

პოზიციებს და აფართოებდა კვლევის არეალს. ეკონომეტრიკული მეთოდები და მოდელები 

იყენებენ რა ძლიერ ინსტრუმენტებს, სწავლობენ ეკონომიკას მის ყოველ დონეზე. 

ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სპეციალური გამოყენებითი პროგრამების 

განვითარებამ ახალი შესაძლებლობები გამოავლინა ეკონომიკური ანალიზისა და 

პროგნოზირების მეთოდების სრულყოფის მიმართულებით. ეკონომეტრიკული მეთოდებისა 

და გამოყენებითი ეკონომიკის მნიშვნელობა ბოლო ოცდაათწლეულში სწორედ იმიტომაც 

გაიზარდა, რომ ხელმისაწვდომი გახდა პროფესიულ ფონეზე დამუშავებული მონაცემები და 

ამაღლდა გამოთვლითი ტექნიკის მწარმოებლურობა. თანამედროვე ინფორმაციულ 

საზოგადოებას სულ უფრო მეტად სჭირდება სრული და სარწმუნო სტატისტიკური 

შედეგების (დასკვნების) დროულად ფლობა, რაც უდავოდ შესაძლებელია ეკონომეტრიკული 

ტექნიკის გამოყენებით. 

ტრადიციული ეკონომეტრიკული ანალიზი კლასიკურ მეთოდებს ეყრდნობა, რომლებიც 

რეალური ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრისთვის უმეტესად ვარგისი აღარაა. ისინი 

ეკონომეტრიკული მეცნიერების ბაზისს წარმოადგენენ და საფუძველს უქმნიან 

თანამედროვე ეკონომეტრიკას, რომელიც ეკონომიკური თვალთახედვით ახალი მიდგომების 

დამუშავებას ცდილობს. აღნიშნულის გამოვლინება ისაა, რომ ერთიანი ეკონომერტიკული 

თეორია ძველ დროებასთან შედარებით შენარჩურებული არაა. თანდათან განისაზღვრა და 

განისაზღვრება კონკრეტული დარგები, რომლებიც საჭიროებენ კვლევის კონკრეტულ 

მეთოდებს. შესაბამისად, ეკონომეტრიკის არეალი მნიშვნელოვნად გაფართოვდა და 

გაფართოვდება. ნაშრომში განხილული იქნება თანამედროვე ეკონომეტრიკული მეთოდების 

რამდენიმე მიმართულება. ასევე, ეკონომეტრიკის, როგორც მეცნიერების, ჩამოყალიბებისა 

და განვითარების ეტაპები, თანამედროვე ეკონომეტრიკის თავისებურებები და 

შესაძლებლობები. ეკონომეტრიკულ მეთოდთა სიმრავლე მრავალრიცხოვანია.  
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 
5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნინო 

მიქიაშვილი 

რუსუდან 

სეთურიძე 

The Globalization, 
Network Economy 
and the Security of 
small economies 
(Case of Georgia) 
ISSN 2029-1701, 
ISSN 2335-2035 
(Online) 

 

Public Security and Public 
Order (20) 

Kaunas pp.182-191 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

გლობალიზაციის პროცესი ეროვნული დამოუკიდებლობისა და უსაფრთხოების 

საკითხების ახლებლურ გააზრებას მოითხოვს. ეროვნული უსაფრთხოება რაც უფრო მაღალ 

დონეზეა დაცული, მით უფრო მეტადაა ქვეყანა დამოუკიდებელი. ტერიტორიული 

საზღვრების ფორმალური დაცვა და პოლიტიკური დეკლარაციები საკმარისი აღარაა, 

მთავარია თანამედროვე რთულ მსოფლიო სისტემაში ისეთი ადგილის დამკვიდრება, როცა 

გლობალური ზეგავლების შეკავება ან ტრანსფორმაცია იქნება შესაძლებელი ეროვნული 

ინტერესებიდან გამომდინარე. მცირე ზომის ეკონომიკის ქვეყნებს გარკვეული 

უპირატესობაც კი აქვთ ამ მიმართულებით, რადგან მათ მეტად გამოდით მობილური და 

მოქნილი პოლიტიკის გატარება, თუ ხელისუფლება ქვეყნის განვითარებაზეა 

ორიენტირებული. 

ეროვნული  უსაფრთსოება რამდენიმე მდგენელისგან შედგება. ესენია: პოლიტიკური, 

ეკონომიკური, სამხედრო, ეკოლოგიური, ეთნიკური და ა.შ. უსაფრთხოება. გასული 

საუკუნის ბოლოდან სულ უფრო აქტუალური ხდება ციფრული და პროგრამული 

უსაფრთხოების საკითხები, ასევე ისიც, თუ რამდენად სწრაფად და ადეკვატურად ნერგავს 

ესა თუ ის სახელმწიფო ციფრულ და პროგრამულ სიახლეებს. აღსანიშნავია, რომ 

უსაფრთხოების ამა თუ იმ მდგენელის განხილვა შეუძლებელია მისი ეკონომიკური ასპექტის 

გათვალისწინების გარეშე. სასურველია, ეკონომიკამ ქმედუნარიანობა გამოავლინოს იმისდა 

მიუხედავად, რა სახისა და ზომისაა შიგა თუ გარე საფრთხეები. ცხადია, თანამედროვე 

ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვა ეკონომიკური მხარდაჭერის გარეშე ვერ მოხერხდება. 

ქვეყნის ციფრული უსაფრთხოება ნიშნავს ეკონომიკის სტაბილური და მდგრადი 

განვითარების უზრუნველმყოფი პირობების შექმნას, სხვადასხვა სახის საშიშროებების 

(ინფორმაციის გაჟონვა, პირად ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო 

სისტემების დაცვა და მისთ.) თავიდან აცილება, ან უკიდურეს შემთხვევაში, დამდგარი 

უარყოფითი შედეგების მინიმალური დანაკარგებით ლიკვიდაცია. 

ზოგადად ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა 

განისაზღვროს ყველა სახის უსაფრთხოება და შემუშავდეს ქვეყნის განვითარების პოლიტიკა. 

ამ მიმართულებითაა განსახილველი ქსელური ეკონომიკა და „ღრუბელის― სისტემებიც. 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

 

6.1. საქართველოში 
 

 

№ 
მომხსენებელ

ი/ 

მომხსენებლებ

ი 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 

 

მიქიაშვილი ნინო გლობალიზაციის ეპოქაში 

მცირე ღია ეკონომიკის 

ქვეყნების შრომის ბაზრის 

ზოგიერთი თავისებურება 

2018 წლის 6-7 ივლისი, 

თბილისი, საქართველო 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

http://pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/2018_konferenciakrebuli.pdfhttp://pgie.tsu.ge/contentimage/

konferenciebi/2018_konferenciakrebuli.pdf 

 

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 

1 

 

მიქიაშვილი ნინო,  

გიორგობიანი მაია 

სახელმწიფო შესყიდვების 

რეგულაცია, როგორც 

მთლიანი შიგა პროდუქტის 

ზრდის საფუძველი 
 

2018 წლის 18-21 ივნისი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

მაკროეკონომიკური რეგულირება მნიშვნელოვანი ბერკეტია ეკონომიკური ზრდისა და 

განვითარებისთვის. იგი რამდენიმე ძირითადი მიმართულებით შეიძლება განხორციელდეს, 

რომელთა გააქტიურება ან პასიურ რეჟიმში გადასვლა დამოკიდებულია ქვეყნის განვითარების 

დონესა და მიმდინარე პოლიტიკურ-ეკონომიკურ მიზნებზე. განვითარებადი, მაგრამ მცირე 

ეკონომიკის ქვეყნებისთვის მნიშვნელოვანია ინოვაციაზე დაფუძნებული განვითარება. 

ინოვაციური პროცესების სტუმულირების ერთ-ერთი გზა შეიძლება იყოს სახელმწიფო 

შესყიდვების ისეთი მართვა, რომელიც ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის, 

ორგანიზაციული მართვის თანამედროვე მეთოდების დანერგვას შეუწყობს ხელს. საქართველოში 

ამ მიმართულებებით განხორციელებული ცვლილებები, მიღწეული შედეგები და დასახული 

პერსპექტივები საინტერესო უნდა იყოს იმ ქვეყნებისთვისაც, რომლებიც მსგავსი გამოწვევების 

წინაშე დგანან. 
 

  
 

 

 

 

http://pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/2018_konferenciakrebuli.pdfhttp:/pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/2018_konferenciakrebuli.pdf
http://pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/2018_konferenciakrebuli.pdfhttp:/pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/2018_konferenciakrebuli.pdf
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ასისტენტ-პროფესორი ლია თოთლაძე 
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 
4.3. კრებულები 

 
 

 
 

№ 

 

 
 

ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 
 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ლ.თოთლაძე 

მ. ხუსკივაძე 

საერთაშორისო-

სამეცნიერო-

პრაქტიკული 

კონფერენციის 

„ეკონომიკისა და 

ეკონომიკური 

მეცნიერების 

განვითარების 

თანამედროვე 

პრობლემები― 

მასალები, 
ISBN 978-9941-13-690-0 

თბილისი, პაატა 

გუგუშვილის 

ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, 2018 

5 

ფასწარმოქმნა საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე: თეორიული მოდელი და ემპირიული 
შედეგები 
ანოტაცია 

ნაშრომში განხილულია ფაქტორები, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ უძრავი ქონების 

ბაზარზე ფასწარმოქმნის პროცესში. მიუხედავად ამ ფაქტორებსა და ბაზარს შორის 

განსაზღვრული თეორიული   დამოკიდებულების არსებობისა,  პრაქტიკაში ურთიერთობა 

შესაძლოა განსხვავებულიც იყოს.  სტატიაში გაანალიზებულია ფუნდამენტური ფაქტორები, 

რომლებიც პრაქტიკულად მართავენ უძრავი ქონების ბაზარს. ყურადღება გამახვილებულია  

გარდამავალი ეკონომიკის სახლის ფასების დეტერმინანტებზე. განხილულია მოდელი, რომელიც 
აღწერს საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე ფასების ფუნდამენტური დეტერმინანტების, როგორიცაა 

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე, რეალური საპროცენტო განაკვეთები, საბინაო კრედიტი და 

დემოგრაფიული ფაქტორები ზეგავლენას. ნაშრომში განხილულია აგრეთვე საქართველოში 
საცხოვრებელი უძრავი ქონების დინამიკის ასპექტები. 
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორები 

 
სტატიის 

სათაური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ლ. თოთლაძე „ტრანზაქციები 

უძრავ 

საცხოვრებელ 

ქონებაზე, 

როგორც 

წინმსწრები 

ეკონომიკური 

ინდიკატორი― 

ISSN 2449-2396 

რეფერირებადი 

და 

რეცენზირებადი 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული 

ჟურნალი 

„გლობალიზაცია 

და ბიზნესი―, 

2018,#6 

თბილისი, 

„საუნჯე― 

5 

ანოტაცია 

ეკონომიკის განვითარების ტენდენციების წინასწარ განჭვრეტა მნიშვნელოვანია ნებისმიერი 
ქვეყნისათვის, განვითარების რომელ ეტაპზეც არ უნდა იყოს იგი.  განვითარების ტენდენციების 
შეფასებისა და პროგნოზირებიათვის კი როგორც მკვლევარები, ასევე პრაქტიკოსები სხვადახვა 
გზას იყენებენ.    მაჩვენებელთა გამოვლენა, რომელთა ცვლილებაც მოასწავებს ცვლილებებს 
მთლიანად ეკონომიკაში, ერთ-ერთ ფართოდ გავრცელებული მიმართულებაა. ამგვარი 
მიდგომის რეალიზაციის საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენს წინმსწრებ ეკონომიკურ 
ინდიკატორთა გამოყენება.  ინდიკატორთა შერჩევა კი ცხადია ქვეყნის ეკონომიკის 
განვითარების სპეციფიკაზეა დამოკიდებული. წინმსწრებ ეკონომიკურ ინდიკატორთა შორის 
განიხილება ახალ საცხოვრებელ ფართების მშენებლობაზე განაცხადების დინამიკა,  ასევე 
წარმატებით შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს უძრავ საცხოვრებელ ქონებაზე ტრანზაქციები. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნაშრომში განხილულია წინმსწრებ ეკონომიკურ ინდიკატორთა 
გაანგარიშების ასპექტები. განსაკუთრებული ყურადღება კი ეთმობა  უძრავ ქონები 
ტრანზაქციების დინამიკის, როგორც წინმსწრები ინდიკატორის ანალიზს როგორც თეორიული, 
ასევე პრაქტიკული კუთხით. ანალიზირებულია საქართველოში ამ მაჩვენებლის დინამიკის 
თავისებურებები და მისი საპროგნოზოდ გამოყენების მიზანშეწონილობა.  
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1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება: ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკის 
კათედრა 
2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: პროფესორი სიმონ გელაშვილი 

3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

პროფესორი სიმონ გელაშვილი 
ასოცირებული პროფესორი ნინო აბესაძე 
ასოცირებული პროფესორი მაია მინდორაშვილი 
ასოცირებული პროფესორი მარინა მუჩიაშვილი 
ასოცირებული პროფესორი მერაბ ხმალაძე 
ასისტენტ-პროფ. ზამირა შონია 
ასისტენტ-პროფ. მაია გიორგობიანი 

 
 
პროფესორი სიმონ გელაშვილი 
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

 

 

№ 

 

 

 

ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 

 

გვერდების 

რაოდენობა 
1 

 

ნანა ასლამაზიშვილი, 

  სიმონ გელაშვილი 

საერთაშორისო 

ეკონომიკური 

ურთიერთობების 

სტატისტიკა 

ISBN 978-9941-9597-0-7 

თბილისი, 

 ,,კალმოსანი― 

233 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

     სახელმძღვანელო წარმოადგენს საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების 

სტატისტიკის სფეროში უახლესი მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული საკითხებისა და 

საერთაშორისო სტანდარტების ადაპტაციას სასწავლო პროცესში გამოსაყენებლად. მასში 

განხილულია საგადასახდელო ბალანსის სტრუქტურა და წარმოების პრინციპები, 

საგადასახდელო ბალანსის სტატისტიკური ანალიზის ძირითადი მიმართულებები, საგარეო 

ვაჭრობის სტატისტიკა, საერთაშორისო ინვესტიციების სტატისტიკა, საგარეო ვალის სტატისტიკა, 

საგარეო სექტორის ანგარიშების ურთიერთკავშირი და სხვ. 

    სახელმძღვანელო გათვალისწინებულია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების, მეცნიერთა 

და ამ საკითხებით დაინტერესებულ მომხმარებლისათვის. 
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

 

სტატიის 

სათა- ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 
1 

 

სიმონ 

გელაშვილი, 

ნინო მაღრაძე 

საქართველოშ

ი 

განხორციელებ

ული 

პირდაპირი 

უცხოური 

ინვესტიციების 

გეოგრაფიული 

სტატისტიკა 

ISBN 978-9941-

13-764-8 

III საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

შრომების კრებული  

,,გლობალიზაციის 

გამოწვევები 

ეკონომიკასა და 

ბიზნესში―.  

 

თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლობა 

        

           10 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

     ნაშრომში გაანალიზებულია საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების ამსახველი გრძელვადიანი დროითი მწკრივები ცალკეული ქვეყნებისა და მათი 

გაერთიანებების მიხედვით. გაანგარიშებულია სხვადასხვა სტატისტიკური მაჩვენებლები 

(შეფარდებითი და საშუალო), აგრეთვე ზრდისა და მატების ტემპები როგორც მთელი 

საანალიზო პერიოდის, ისე ცალკეული წლებისათვის. ანალიზის შედეგად დადგინდა 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სხვადასხვა ვადიანი ტენდენციები ქვეყნების ჯგუფების 

მიხედვით (ევროკავშირის ქვეყნები, აზიის ქვეყნები, ამერიკის ქვეყნები, დამოუკიდებელ 

სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნები და სხვ.). შესწავლილი იქნა საქართველოში 

განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელთა ვარიაციული 

განლაგება და გაანგარიშებული იქნა ვარიაციის კონკრეტული მაჩვენებლები (დიაპაზონი, 

სტანდარტული გადახრა და ვარიაციის კოეფიციენტები). 

 
1  სიმონ 

გელაშვილი 

ადამიანის 

ფიზიკური 

შესაძლებლობებ

ის გამოყენებისა 

და გლობალური 

ტექნოლოგიური 

პროგრესის 

ურთიერთკავში

რი 

 

ISBN 2449-2396 

საერთაშორისო 

ჟურნალი 

,,გლობალიზაცია და 

ბიზნესი―, # 6, 2018. 

თბილისი,  

ევროპის 

უნივერსიტეტი 

           5 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

          სტატიაში განხილულია ადამიანის ფიზიკური ძალისა და შესაძლებლობების გამოყენების 

გრძელვადიანი ევოლუცია გლობალური ტექნოლოგიური პროგრესის ფონზე. მათი 

ურთიერთკავშირის საილუსტრაციოდ აგებულ იქნა შესაბამისი გრაფიკები გრძელვადიანი 

ისტორიული პერიოდისათვის, კერძოდ 1700–2050 წლებისათვის. აღმოჩნდა, რომ ადამიანის 

ფიზიკური შესაძლებლობების გამოყენების გლობალურ ცვლილებას ევოლუციური და 

ამასთანავე, რეგრესული ტენდენციის მიმართულება აქვს. საპირისპირო, ანუ პროგრესული 

ტენდენცია გააჩნია გლობალურ ტექნოლოგიურ განვითარებას, რასაც რევოლუციური ხასიათი 

აქვს. სტატისტიკური და თვისებრივი ანალიზის მეთოდების გამოყენების შედეგად დადგინდა, 

რომ საუკუნის ტრენდებში ადამიანის ფიზიკური შესაძლებლობების გამოყენებასა და 

გლობალურ ტექნოლოგიურ პროგრესს შორის უარყოფითი კორელაცია არსებობს. 

 
1 სიმონ 

გელაშვილი 

ახალი 

პროდუქტების 

გაყიდვის 

პროგნოზირების 

ზოგიერთი 

მოდელი 

ISBN 978-9941-

26-270-8 

სამეცნიერო 

კრებული 

,,სტატისტიკის 

სწავლება და 

სტატისტიკური 

კვლევები 

საქართველოში― 

თბილისი, 

,,უნივერსალი― 

 

           10 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სტატიაში განხილულია ბეისის მოდელი და მის საფუძელზე შემუშავებული ზოგიერთი 

კონკრეტული მოდელის გამოყენების პირობები და მასშტაბები ახალი პროდუქტების 

პროგნოზირების პროცესში. წარმოდგენილი და ინტერპრეტირებულია შედარებით 

მოკლევადიანი სასიცოცხლო ციკლის მქონე (10-12 თვე) პროდუქციის ბაზარზე შეღწევის 

გრაფიკები. Gამომდინარე იქიდან, რომ ახალი პროდუქციის შემთხვევაში გრძელვადიანი 

დროითი მწკრივები იშვიათია, ამიტომ ასეთი პროდუქციის გაყიდვების  პროგნოზირებაში 

უფრო მიზანშეწონილია თვისებრივი (სუბიექტური) მეთოდების (მაგალითად ,  დელფის  ან  

გონებრივი  შტურმის) გამოყენება. მაგრამ  უკეთესი შედეგი მიიღება იმ შემთხვევაში, 

როდესაც შესაძლებელია სტატისტიკური და თვისებრივი მეთოდების კომბინაცია. სათანადო 

ინფორმაციისა და საკმარისი სტატისტიკური მონაცემების ნაკლებობის პირობებში კი 

მნიშვნელოვანია ასევე კოლაბორაციული პროგნოზირების გამოყენება. 

 1 

 

სიმონ 

გელაშვილი, 

ლევან სილაგაძე 

სახელმწიფო 

სტატისტიკის 

ფორმირება და 

განვითარება 

გერმანიაში 

ISBN 978-9941-

26-270-8 

 

 

 

სამეცნიერო 

კრებული 

,,სტატისტიკის 

სწავლება და 

სტატისტიკური 

კვლევები 

საქართველოში― 

  თბილისი, 

,,უნივერსალი― 

 

         13 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

      სტატიაში განხილულია გერმანიის სახელმწიფო სტატისტიკის ფორმირებისა და 

განვითარების  მოკლე ისტორია, მოცემულია ოფიციალური და არაოფიციალური (სახელმწიფო 

და  არასახელმწიფო) სტატისტიკური ორგანოების ძირითადი სამუშაოები.  განსაკუთრებული 

ყურადღება აქვს დათმობილი სტატისტიკის ორგანიზაციული პრინციპების განხილვას და 

მონაცემთა კონფიდენციალობის დაცვის საკითხებს. 

ფართოდაა გაანალიზებული გერმანიაში თავისუფალი სტატისტიკური გამოკვლევების 

სპეციფიკა, მისი დადებითი და უარყოფითი ასპექტები. გამოყოფილია ოჯახებისა და 

რესპონდენტების ის წრე, რომელიც პრობლემური აღმოჩნდა არასავალდებულო კითხვებზე 

პასუხების მისაღებად. 

1 

 

2 

 ანდრეას 

ნასტანსკი, 

სიმონ 

გელაშვილი 

საშუალო 

შეწონილი 

მონაცემების 

სტანდარტული 

შეცდომა 

 

ISSN 1987-5789 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალი 

,,ეკონომიკა და 

ბიზნესი‖, 

# 4, 2018 

თბილისი,  თსუ-ს 

გამომცემლობა 

 

           12 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სტატიაში განხილულია შერჩევითი საშუალო მონაცემების სტატისტიკური გაზომვის 

კონკრეტული ტექნიკა. სტანდარტული შეცდომა ქმნის კარგ საფუძველს საშუალო მონაცემების 

შესაფასებლად. შერჩეული ერთეულის (ნიმუშის) კვლევის შემთხვევაში, ნიმუშის გამოყენება 

ხდება როგორც მოსალოდნელი მნიშვნელობის საშუალო შეფასება მთლიანობაში. შერჩევის 

ფუნქციების და მათი ხარისხის ზომების დასადგენად, სტატისტიკური პროგრამების 

გამოყენებისას, გათვალისწინებული უნდა იყოს ის, რომ შეწონილი მონაცემებით 

ვხელმძღვანელობთ, თუ შეფარდებითი მაჩვენებლებით. დადგინდა, რომ წონების მეთოდის 

გამოყენება ზრდის საშუალოს და სტანდარტული შეცდომების გაანგარიშების კომპლექსურობას. 

ამ ფაქტორების არ გათვალისწინება გამოიწვევს არასწორ ვარიაციებსა და არასწორ 

სტანდარტულ შეცდომებს. ავტორების აზრით, გამოსავალს წარმოადგენს წონის 

სტანდარტიზაცია, რომელიც მიზნად ისახავს შერჩევის სწორი ფუნქციების მიღებას. აქვე 

წარმოდგენილია გადაჭრის კონკრეტული გზები, რომლებიც ტექნიკურად (პროგრამულად) 

მარტივად განხორციელებადია. 
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

 

 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 

გვერდები

ს 

რაოდენობ

ა 

1 

 

 

Simon Gelashvili Empirical Analysis 

of Modern Trends 

in Trade between 

Georgia and India 

 

ISBN 

 

 

 

 Journal of 

Applied Research,  

Volume 4, Issue 

02, February 2018 

             India  

9 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

     სტატიაში განხილულია საქართველოსა და ინდოეთს შორის სავაჭრო ურთიერთობის 

ემპირიული სტატისტიკური ასპექტები1995–2016 წლების პერიოდში, რისთვისაც 

გამოყენებულია შესაბამისი დროითი მწკრივები. განხორციელდა საქართველოს სავაჭრო 

პარტნიორი ქვეყნების რანჟირება როგორც მთლიანი სავაჭრო ბრუნვის, ისე საქონლის 

რეგისტრირებული ექსპორტისა და იმპორტის მოცულობის მიხედვით და დადგინდა 

ინდოეთის რიგითი პოზიცია. გამოვლინდა როგორც მთლიანი სავაჭრო ბრუნვის, ისე 

ექსპორტისა და იმპორტის ტენდენციების ხასიათი და მიმართულება. ანალიზის პროცესში 

გაანგარიშებული იქნა როგორც აბსოლუტური, ისე შეფარდებითი მაჩვენებლები. 

განხილულია ასევე 1995–2016 წლებში ექსპორტისა და იმპორტის მოცულობები სასაქონლო 

ჯგუფების მიხედვით და ორივე მიმართულებით შედგენილია უმსხვილესი სასაქონლო 

ჯგუფების პირველი ხუთეული. ბოლოს, ნაჩვენებია ინდოეთის, როგორც 

საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის, როლის ზრდა.  

  

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1. საქართველოში 

 

 

№ 

მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

სიმონ გელაშვილი, 

ნინო მაღრაძე 

საქართველოში 

განხორციელებული 

პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების 

გეოგრაფიული სტატისტიკა 

 

26-27 ოქტომბერი, 2018.   

 ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
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   1 

 

სიმონ გელაშვილი 

 

 

ადამიანის ფიზიკური 

შესაძლებლობების 

გამოყენებისა და გლობალური 

ტექნოლოგიური პროგრესის 

ურთიერთკავშირი 

 

 

  14 სექტემბერი, 2018.  

ევროპის უნივერსიტეტი,                 

            თბილისი მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
 

 

 

6. 2. უცხოეთში 

 

 

№ 

მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 

ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 

 

 

სიმონ გელაშვილი საქართველოსა და გერმანიას 

შორის სავაჭრო ურთიერთობა 

პოსტ-საბჭოთა პერიოდში 

15-18 მაისი 2018, 

ბერლინის თავისუფალი 

უნივერსიტეტი 
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა)  

ასოცირებული პროფესორი მარინა მუჩიაშვილი 
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
4.3. კრებულები 

 

 

 
 

№ 

 

ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მარინა მუჩიაშვილი სტატისტიკისსწავლება 

და სტატისტიკური 

კვლევები 

საქართველოში 

თბილისი, 

უნივერსალი 

გვ.145-152 
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ანოტაცია 

 2012 წლის შემგომ პერიოდში ეკონომიკური ზრდის ტემპების შემცირებამ, ნაერთი ბიუჯეტის 

დეფიციტისა და სახელმწიფო ვალის მოცულობის  მნიშვნელოვანი ზომით ზრდამ აქტუალური 

გახადა  საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდებში ვალის მდგრადობის შეფასების საკითხი. 

საერთაშორისო მეთოდოლოგიის (MAC DSA) მიხედვით განხორციელებული ანალიზი 

გვიჩვენებს, რომ ვალის მდგრადობის ყველა ინდიკატორი რეალისტური სცენარის მიხედვით 

დასაშვებ ჭერებს ქვემოთ რჩება. მიუხედავად ამისა, ქვეყნის ფისკალურ მდგრადობას შეიძლება 

საფრთხე შეექმნას სხვადასხვა სახის შოკების შემტხვევაში (მათგან გამოიყოფა ლარის კურსის  

გაუფასურებისა და ეკონომიკური ზრდის ტემპის მკვეთრი დაცემა). ფისკალური მდგრადობის 

შეფასებისას მნიშვნელოვანია ასევე, ქვეყნის ვალის სტრუქტურისა და ირიბი ვალდებულებების 

გათვალისწინებაც. ქვეყნის გრძელვადიანი ვალის მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის 

დასაბუთებულია ქვეყნის ხარჯვითი პოლიტიკის არსებითი ხასიათის კორექტირების 

აუცილებლობა საშუალოვადიან პერიოდში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

 

 
 

ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

 
 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 
 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მარინა მუჩიაშვილი 

სოფო რუხაძე 

სტატისტიკისსწავლებ

ა და სტატისტიკური 

კვლევები 

საქართველოში 

თბილისი, 

უნივერსალი 

152-161 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ქვეყნის ფისკალური მდგრადობის ანალიზის მიზანია საშუალოვადიან და გრძელვადიან 

პერიოდებში სახელმწიფო ვალის მომსახურების უნარის შეფასება რათა თავიდან იქნას 

აცილებული ქვეყნის კრედიტუუნაროდ გამოცხადების პრობლემა. ჩვენს მიერ 

განხორციელებული ფისკალური მდგრადობის ანალიზი ემსახურება საბიუჯეტო 

გამჭვირვალობისა და საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის ზრდას. 

ფისკალური მდგრადობის შესაფასებლად კვლევაში გამოყენებულია საერთაშორისო 

მეთოდოლოგია, რის საფუძველზეც სხვადასხვა (რეალისტური, ოპტიმისტური და 

პესიმისტური) სცენარების  მიხედვით შეფასებულია მთავრობის ვალის მდგრადობა. შეფასებები 

მიღებულია ვალის მდრადობაზე სხვადასხვა სახის შოკების ( რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპის, 

გაცვლითი კურსის, საპროცენტო განაკვეთების, ა ბიუჯეტის დეფიციტის  და მრავლობითი და 

პერმანენტული შოკევის) ზემოქმედების გათვალისწინებით. 

ანალიზიდან  ირკვევა, რომ ერთჯერადიშოკების ზემოქმედების დროს ქვეყანა საშუალოვადიან 

და გრძელვადიან პერიოდებში ძირითადი ინდიკატორების მიხედვით ინარჩუნებს ფისკალურ 

მდგრადობას, თუმცა მრავლობითი შოკების ზემოქმედების შემთხვევაში ქვეყნის 

კრედიტუნარიანობის შენარჩუნება  საფრთხის წინაშე დგება. 
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№ 

 

 
 

ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

მარინა მუჩიაშვილი საქართველოს 

სახელმწიფო ვალის 

მდგრადობის 

სტატისტიკური 

ანალიზი  

მე-3 საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია― 

გლობალიზაციის 

გამოწვევები 

ეკონომიკასა და 

ბიზნესში 

თბილისი, 26 

ოქტომბერი. 2018 

გვ. 267-271 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 
 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

მარინა მუჩიაშვილი საქართველოს სახელმწიფო 

ვალის მდგრადობის 

სტატისტიკური ანალიზი  

მე-3 საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია― 

გლობალიზაციის გამოწვევები 

ეკონომიკასა და ბიზნესში 

თბილისი, 26 ოქტომბერი. 2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 
ასოცირებული პროფესორი მერაბ ხმალაძე 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
4.3. კრებულები 
 

 

 

№ 

 

ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

 

 

მ.ხმალაძე შრომების კრებული- 

„სტატისტიკის 

სწავლება და 

სტატისტიკური კვლე-

ვები საქართველოში―. 

თბ. 2018 

ISBN 978-9941-26-270-8 
 

შობადობის 

სტატისტია 

საქართველოში. მე-19 

საუკუნე და მე-20 

საუკუნის პირველი 

ნახევარი. 

 

15 გვერდი 

174-189 

მე-19 საუკუნებში საქართველოსთვის დამახასიათებელი იყო მოსახლეობის აღწარმოების 

ევროპული, ეკონომიკური ტიპი. შობადობის შესამჩნევი შემცირება საქართველოში იწყება 1865 

წლის შემდეგ. შობადობის შემდგომი შემცირება გამოიწვია პირველმა და მეორე მსოფლიო ომმა. 

ამის შემდეგ მოხდა შობადობის დონის გარკვეული ზრდა, რომელიც აკმაყოფილებდა 

მოსახლეობის გაფართოებული აღწარმოების მოთხოვნებს მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის  

ჩათვლით. მთელი განხილული პერიოდის მანძილზე შობადობის დონე დაბალი იყო სომხეთთან 

და აზერბაიჯანთან შედარებით, მაგრამ უფრო დაბალი იყო მოკვდაობა, რის შედეგადაც 

ბუნებრივი მატებით საქართველო  აღნიშნულ ქვეყნებს არ ჩამოუვარდებოდა.  

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/კ

რებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომ

ი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლ

ობა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 მ.ხმალაძე მოსახლეობის 

ბუნებრივი 

მოძრაობა 

პოსტსაბჭოთა 

საქართველოში 

 

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ფაკულტეტი 

III საერთაშორის

ო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

,,გლობალიზაცი

ის გამოწვევები 

ეკონომიკასა და 

ბიზნესში''. 

თბილისი, 

თსუ, 2018 

ISBN 978-9941-

13-764-8 

5 გვერდი 

გვ.512-516 

მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობა და მისი შედეგი, მოსახლეობის რიცხოვნობა, 

არის  სახელმწიფოს  სიძლიერე. ერის ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამხედრო 

სიძლიერე ძირითადად მისი მოსახლეობის რიცხოვნობაშია. მოსახლეობის ბუნებრივი 

მოძრაობა განაპირობებს ასევე ქვეყნის დემოგრაფიულ უსაფრთხოებას. მოსახლეობის 

ასეთი დაბალი ბუნებრივი მატება, როგორიცაა პოსტსაბჭოთა საქართველოში, მას არ 

ჰქონია მთელი ისტორიის მანძილზე. შვილების თაობა რიცხობრივად ყოველთვის 

აღემატებოდა მშობლების თაობას. პოსტსაბჭოთა  საქართველოში შვილების თაობა 

მშობლების თაობაზე ნაკლები იბადება. საშუალოწლიურმა  ბუნებრივმა მატებამ 1950-

1989 წლებში შედაგინა 58,5 ათასი, ხოლო 1990-2017 წლებშ – 8,4 ათასი, ე.ი. 7-ჯერ 

ნაკლები. 
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 

5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

2 მ.ხმალაძე 

(თანაავტორი 

მ.გიორგობიანი) 

Динамика и 

структура 

расходов  

населения 

Грузии 

сборнике 

материалов IV 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Стратегические 

императивы 

менеджмента» 

Киев,  19-20 

апреля 2018 г.  

ISBN 978-966-

926-228-8 
 

უკრაინა, კიევი 8 გვერდი 

გვ.57-64 

 საქართველოს მოსახლეობის ხარჯების კვლევა ტარდება 1996 წლიდან 

შინამეოურნეობების  წევრების გამკითხვის საშუალებით. ჩვენს მიერ განხილულ 2001-

2016 წლებში მოსახლეობის ხარჯები მნიშვნელოვნად გაიზარდა, იმავდროულად 

საერთო ხარჯებში მცირდება კვების პროდუქტებზე  დანახარჯების ხვედრითი წილი 

არასასურსათო საქონელზე, რაც დადებითი მოვლენაა. მნიშვნელოვანი განსხვავებაა 

ქალაქისა და სოფლის  მოსახლეობის დანახარჯების სტრუქტურაში. ძალიან მაღალია 

დანახარჯების  დიფერენციაცია რეგიონების მიხედვით. 
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 მ.ხმალაძე 

(თანაავტორი 

მ.გიორგობიანი) 

Доходы 

населения 

Грузии 

сборнике 

материалов IV 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Стратегические 

императивы 

менеджмента» 

Киев,  19-20 

апреля 2018 г. 

 

ISBN 978-966-

926-228-8 

 

 

 

უკრაინა, კიევი 7 გვერდი 

 

გვ.116-122 

სტატიაში განხილულ 2001 -2016 წლებში, მოსახლეობის შემოსავლებში იზრდება ფულადი 

და მცირდება არაფულადი შემოსავლების ხვედრითი წილი. აღნიშნული ტენდენცია 

დამახასიათებელია როგორც ქალაქის, ისე სოფლის მოსახლეობისათვის. მნიშვნელოვნად 

დაბალია შემოსავლები სოფლად ერთ მცხოვრებზე გაანგარიშებით. მაღალია დიფერენციაცია 

შემოსავლებში რეგიონების მიხედვით. ყველაზე მაღალი შემოსავლების მქონე მოსახლეობის 

შემოსავლები 14-ჯერ აღემატება ყველაზე დაბალი შემოსავლების მქონე მოსახლეობის შემო-

სავლებს. 

 

 
ასოცირებული პროფესორი ნინო აბესაძე 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

 
 

№ 

 
 

ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნინო აბესაძე, მარინა 

მინდორაშვილი, ნინო 

ფარესაშვილი 

უცხოელი ვიზიტორების 

ტურისტული ხარჯები 

საქართველოში 
ISBN 978-9941-13-725-9 

თბილისი 

თსუ გამომცემლობა 

 132 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

მონოგრაფია ეფუძნება 15 წლისა და უფროსი ასაკის უცხოელი ვიზიტორების ტურისტული 

ხარჯების სტატისტიკური კვლევის შედეგებს. 

კვლევა ჩატარდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საფაკულტეტო მიზნობრივი კვლევითი პროექტის ფარგლებში 2016 წლის მაის-აგვისტოში 

(თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში). ნაშრომში 

დეტალურად არის განხილული ტურისტული ხარჯების სტატისტიკური შესწავლის 

თეორიულ-მეთოდოლოგიური საკითხები, გაანალიზებულია კვლევის საბოლოო შედეგები 

და ჩამოყალიბებულია მისი სტატისტიკური შესწავლის მეთოდოლოგიური სრულყოფის 

კონკრეტული მიმართულებები. მონოგრაფიაში საკითხები განხილულია ევროსტატისა და 

მსოფლიოტურიზმის ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალის წინებით. ნაშრომი კარგ 

სამსახურს გაუწევს ტურიზმის განვითარებით დაინტერესებულ პირებს: უმაღლესი 

სასწავლებლების სტუდენტებს, ოფიციალური სტატისტიკური ორგანოების მუშაკებს, 

ბიზნესმენებს, მენეჯერებსა და სხვ. 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
 

 
 
 

№ 

 

ავტორი/ავტორები 
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნინო აბესაძე, 

რუსუდან ქინქლაძე, 

ქეევან ჩიტალაძე 

სტატისტიკა 

ტურიზმისათვის 

  ელექტრონული   448 

სახელმძღვანელოში  განხილულია ტურიზმის სტატისტიკის  საკითხები ტურიზმის სფეროს 

პრაქტიკულ მაგალითებზე დაყრდნობით. აღნიშნული საკითხები თავმოყრილია 15 თემაში. 

განიხილება: ტურიზმის სტატისტიკის შესწავლის საგანი, ობიექტი და მისი  შესწავლის 

მეთოდოლოგია, სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება, თავმოყრა-დაჯგუფება, 

სტატისტიკური სიდიდეები (აბსოლუტური, შეფარდებითი, საშუალო), ვარიაციის მაჩვენებლები, 

მოვლენათა შორის ურთიერთკავშირი, დინამიკური მწკრივები,  ეკონომიკური ინდექსები,  

შერჩევითი დაკვირვება, აგრეთვე ტურისტული ხარჯების სტატისტიკის, ტურისტულ საქონელსა 

და მომსახურებაზე ფასების სტატისტიკის, ტურისტული ბაზრის სტატისტიკური შესწავლის 

საკითხები. აღნიშნული საკითხები განხილულია მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის 

რეკომენდაციების გათვალისწინებით. 

ნაშრომი განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ ტურიზმის პროფილის უმაღლესი სასწავლებლების 

სტუდენტებისათვის. იგი გამოადგება აგრეთვე ოფიციალური სტატისტიკური ორგანოების 

მუშაკებს, ბიზნესმენებს, მენეჯერებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს. 
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4.3. კრებულები 

 
 

 
 
 

№ 

 

ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნინო აბესაძე, 

რუსუდან ქინქლაძე, 

ქეთევან ჩიტალაძე, 

ოთარ აბესაძე 

სტატისტიკა 

ტურიზმისათვის 

ამოცანებისა  და 

ტესტების კრებული 
ISBN 978-9941-17-789-7 

 

 გამომცემლობა ,, უნივერსალი― 123 

წარმოდგენილ კრებულში  სილაბუსის ,,სტატისტიკა ტურიზმისათვის” შესაბამისად  

მოცემულია თითოეული თემისათვის განკუთვნილი  დამოუკიდებლად ამოსახსნელი 

ამოცანებისა და  ტესტების  მრავალრიცხოვანი ვარიანტები, აგრეთვე დეტალურადაა 

განხილული ტიპიური ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა პრაქტიკულ მაგალითებზე დაყ-

რდნობით.  

კრებული განკუთვნილია ტურიზმის პროფილის უმაღლესი სასწავლებლების 

სტუდენტებისათვის. იგი გამოადგება აგრეთვე ოფიციალური სტატისტიკური ორგანოების 

მუშაკებს, ბიზნესმენებს, მენეჯერებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს. 
 

  

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

 
 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობ

ა 

გვერდების 

რაოდენობა 

4 

 

 

ნინო აბესაძე გლობალური 

ინდექსები და 

ტურიზმის 

განვითარება 

საქართველოში 
ISBN 978-9941-26-270-
8 

სამეცნიერო 

გამოცემა 

სტატისტიკის 

სწავლება და 

სტატისტიკური 

კვლევები 

საქართველოში 

გამომცემლობა 

,,უნივერსალი― 

22-36 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სტატიაში მოცემულია საქართველოს მიმზიდველობის ზრდის ინდიკატორების ზოგადი 

დახასიათება. გლობალური კონკურენტუნარიანობის, ეკონომიკური თავისუფლების, 

მოგზაურობისა და ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის ინდექსების საფუძველზე, 

გაანალიზებულია საქართველოს რეიტინგი და კოეფიციენტების მნიშვნელობები 

დინამიკაში. გაკეთებულია ამ ინდექსების შედარებითი ანალიზი, მოსაზღვრე ქვეყნების 

მიხედვით.  გამოვლენილია ბიზნესის განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორები და 

კონკრეტულად, ტურიზმის განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორები საქართველოსთვის. 

დახასიათებულია საერთაშორისო ტურისტებისათვის მიმზიდველი ადგილები 

საქართველოში და  გაკეთებულია შესაბამისი  დასკვნები. 

5 

 

 

ნინო აბესაძე 

ოთარ აბესაძე 

ეკატერინე 

ლორთქიფანიძე 

სისხლის სამართლის 

დანაშაულთა 

რაოდენობაზე 

მოქმედი 

ფაქტორების 

კორელაციურ-

რეგრესიული 

ანალიზი 
ISBN 978-9941-26-270-

8 

 
 

 

სამეცნიერო 

გამოცემა 

 

სტატისტიკის 

სწავლება და 

სტატისტიკური 

კვლევები 

საქართველოში 

გამომცემლობა 

,,უნივერსალი― 

36-41 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნაშრომში განხილულია  სისხლის სამართლის  დანაშაულის რაოდენობაზე მოქმედი 

გაქტორების კორელაციურ-რეგრესიული ანალიზი. მოვლენებს შორის კავშირის სიძლიერის 

განსაზღვრისათვის გაანგარიშებულ იქნა  კორელაციის კოეფიციენტი დანაშაულს, 

უმუშევრობასა და შემოსავლებს შორის, განსაზღვრულ იქნა აღნიშნული ორი ფაქტორის 

(უმუშევრობა, შემოსავალი) გავლენა საშედეგო (დანაშაული) ცვლადის მნიშვნელობაზე. 

ამასთან  მიზეზ-შედეგობრივ დამოკიდებულების შესწავლა განხორციელდა რეგრესიული 

ანალიზის საფუძველზე. რადგან მოვახდინეთ საშედეგო მოვლენაზე ორი ფაქტორის 

ზემოქმედების შესწავლა, ამიტომ დამოკიდებულების შესასწავლად გამოვიყენეთ 

პარაბოლური  რეგრესიის განტოლება. ნაშრომში გაკეთებულიაშესაბამისი დასკვნები.   

 
6. ნინო აბესაძე ქალთა მიმართ 

ძალადობის 

სტატისტიკური 

ასპექტები 
 

კონფერენციის 

გლობალიზაცი

ის გამოწვევები

  ეკონომიკასა 

და ბიზნესში” 

შრომების 

კრებული   

თსუ 

გამომცემლობა 

გვ.17-22 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნაშრომში განხილულია ქალთა მიმართ ძალადობის ისტორიული ასპექტები,მისი გამომწვევი 

მიზეზები, სახეები, გამოვლენის ფორმები, ძალადობის შედეგები. განსაკუთრებული აქცენტი 

გაკეთებულია ევროკავშირის მხარდაჭერით  გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურის თანამშრომლობით  ჩატარებულ 

ეროვნული მასშტაბის კვლევის შედეგებზე. გაანალიზებულია საქართველოში არსებული 

მდგომარეობა და გაკეთებულია შესაბამისი დასკვნები. 

  
 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.4. სტატიები 
 
 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

Nino Abesadze 
Nino Paresashvili 

Gender Aspects of 
Youth Employment 

in Georgia.  

  
ISSN: 2344-2174 

Ecoforum Journal.  

Volume 7, Issue 1  

University of 
Suceava, Romania 

pages 481-488 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

დღეს საქართველოში უმუშევრობა ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური 

პრობლემაა და შესაბამისად ქვეყნისთვის აქტუალური გამოწვევაა. სწორედ ამიტომ მისი 

მეცნიერული კვლევა,  განსაკუთრებით დასაქმებისა და უმუშევრობის სტატისტიკური 

მაჩვენებლების   ანალიზი ფრიად აქტუალური და დიდი  მნიშვნელობის მქონეა. 

კვლევის მიზანია გენდერული სტერეოტიპების ფონზე საქართველოში არსებული უმუშევრობისა 

და დასაქმების თანამედროვე მდგომარეობის  ანალიზი, სტატისტიკური მახასიათებლების  

გაანგარიშება.    

ნაშრომში გამოყენებულ  იქნა ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების ანალიზის 

მეთოდები, მათ შორის, სტატისტიკური მონაცემების მოპოვების, მონაცემთა დაჯგუფების, 

ანალიზის მეთოდები.  

ნაშრომსი  გაანალიზებულია .უმუშევრობა და მათი გამოწვევი მიზეზები.   გაანგარიშებული 

მონაცემების ანალიზის შედეგად გამოვლენილია დასაქმებისა და უმუსევრობის  ძირითადი  

ტენდენციები გენდერულ ჭრილში.  . ხაზგასმულია, რომ  გენდერული ნიშნის მიხედვით 

საქართველოში დასაქმებისა და უმუეშვრობის  სტატისტიკა განსხვავებულია.   

 
2 

 

 

Nino Abesadze 
Otar Abesadze 

European Values 
and Georgia: 
Historical Aspects 
International 
ISSN: 2375-298X  

Journal of Economic 
Theory and 
Application 
Vol.5 , No. 2,  

       USA 

American Association 
for Science and 
Technology. 
 

 Page: 33-37 

http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/774
http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/774
http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/774
http://www.worldcat.org/issn/2375-298X
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AAmerican+Association+for+Science+and+Technology.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AAmerican+Association+for+Science+and+Technology.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AAmerican+Association+for+Science+and+Technology.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AAmerican+Association+for+Science+and+Technology.&qt=hot_author
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სტატიაში წარმოდგენილია ევროპული ღირებულებების შესახებ  ქართველ საზოგადო  მოღვაწეთა 

შეხედულებები ისტორიულ ჭრილში.  ბუნებრივია, საქართველოს სწრაფვა ევროპასა და 

დასავლეთისკენ, ზოგადად, მე -20 საუკუნის ბოლოს არ დაწყებულა. ამიტომ ნაშრომში  

დეტალურადაა განხილული  ევროპული ფასეულობების მიმართ მისწრაფების ისტორიული 

ასპექტები.  სტატიაში მოცემულია ქართველ საზოგადო მოღვაწეთა შეხედულებების თანამედროვე 

ინტერპრეტაცია და  ქართველ  მოღვაწეთა შეხედულებების სისტემატიზაცია, რომლებიც 

ეფუძნება ეფუძნება ევროპულ იდეალებსა და პრინციპებს. 

ამასთან, ყურადღება გამახვილებულია  იმ ქართველი მოაზროვნეებისა და საზოგადო 

მოღვაწეების საქმიანობასა და  როლზე,  რომელთა  აზრით  ევროპული კურსის აღიარება 

საქართველოს განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. 

 
3 

 

 

Nino Abesadze 
Otar Abesadze 

Tourist business 
environment of 
Georgia by the 

international ratings 
 

Collection of 
scientific articles of 
Intarnational reserch 
and practical 
conference 
Contemporary Issues 
of Economic 
Development in the 
Republic of Armenia.   

Erevan  
 

North University. 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სტატიაში აღწერილია საქართველოს მიმზიდველობის მაჩვენებლების ზოგადი დახასიათება. 

განსაზღვრულია ქვეყნის ადგილი  საერთაშორისო რეიტინგებში ტურიზმის ბიზნეს გარემოს,  

გლობალური კონკურენტუნარიანობის,  მოგზაურობისა და ტურიზმის და 

კონკურენტუნარიანობისა და  ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით, 

საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებების საფუზველზე   გაანალიზებულია  ის  

ფაქტორები, რომლებიც  გავლენას ახდენს ტურიზმის ბიზნესგარემოზე,    განსაკუთრებული 

აქცენტი გაკეთებულია  იმ მწვავე ფაქტორებზე, რომლებიც უარყოფითად მოქმედებენ  

საქართველოში ტურიზმის განვითარებაზე. 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

ნინო აბესაძე 

რუსუდან ქინქლაძე 

რემიტანსები და მათი გავლენა 

მოსახლეობის სიღარიბის 

დონესა და შემოსავლების 

უთანაბრო განაწილებაზე 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

 
25-26.05.2018     

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა)  
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2 

 

 

ნინო აბესაძე 

 

ქალთა მიმართ ძალადობის 

სტატისტიკური ასპექტები 
 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

26-27.10.2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 2 

 

 

ნინო აბესაძე 

ნინო ფარესაშვილი 

რუსუდან ქინქლაძე 

 
ტურისტული ხარჯების 

კლასიფიკაცია ევროსტატის 

რეკომენდაციების მიხედვით 
 

ბათუმის ნავიგაციის  

სასწავლო უნივერსიტეტი 

24.06.2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

Nino Abesadze 
Nino Paresashvili 

Main Tendencies of Youth 
Unemployment and the 
Regulation Mechanisms for 
Decreasing Its Rate in Georgia  

Amsterdam, Netherlands 
10-11.05.2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

2 

 

 

Nino Abesadze 
 

Modern trends of the 

international tourism in Georgia 

Free university of Berlin 
(Germany) 
 

15.05.-18. 05. 2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 
 
 

  

3 
 

Nino Abesadze 
Otar Abesadze 

 Tourist business environment of 
Georgia by the international 

ratings 
 

 

North University of Erevan  
 
25.09.2018 
 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა)  

 
  

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9492025183265490777&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9492025183265490777&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9492025183265490777&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9492025183265490777&btnI=1&hl=en
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ასოცირებული პროფესორი მარინე მინდორაშვილი 
 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 
 

 

№ 

 

 

ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 

გვერდების 

რაოდენობა 
1 

 

ნ.აბესაძე, 

მ.მინდორაშვილი, 

ნ.ფარესაშვილი 

უცხოელი ვიზიტორების 

ტურისტული ხარჯები  

საქართველოში 
ISBN 978-9941-13-725-9 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 2018 

132 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

მონოგრაფია ეფუძნება 15 წლისა და უფროსი ასაკის უცხოელი ვიზიტორების ტურისტული 

ხარჯების სტატისტიკური კვლევის შედეგებს. კვლევა ჩატარდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საფაკულტეტო მიზნობრივი კვლევითი პროექტის 

ფარგლებში 2016 წლის მაის-აგვისტოში (თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის საერთაშორისო 

აეროპორტებში). ნაშრომში დეტალურად არის განხილული ტურისტული ხარჯების 

სტატისტიკური შესწავლის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საკითხები, გაანალიზებულია კვლევის 

საბოლოო შედეგები და ჩამოყალიბებულია მისი სტატისტიკური შესწავლის მეთოდოლოგიური 

სრულყოფის კონკრეტული მიმართულებები. მონოგრაფიაში საკითხები განხილულია 

ევროსტატისა და მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებით. 

ნაშრომი კარგ სამსახურს გაუწევს ტურიზმის განვითარებით დაინტერესებულ პირებს: უმაღლესი 

სასწავლებლების სტუდენტებს, ოფიციალური სტატისტიკური ორგანოების მუშაკებს, 

ბიზნესმენებს, მენეჯერებსა და სხვ. კვლევის პროცესში მონაწილეობდნენ თსუ-ის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტის სამივე საფეხურის სტუდენტები. 
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4.3. კრებულები 
 

 
 

№ 

ავტორი/ავტორები კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

სარედაქციo კოლეგია: სიმონ 

გელაშვილი (თავმჯდომარე), 

ქეთევან მარშავა, მარინე 

მინდორაშვილი, ნინო აბესაძე, 

მერაბ ხმალაძე, მარინა 

მუჩიაშვილი, მაია გიორგობიანი, 

ზამირა შონია, ირინე მაისურაძე, 

ქეთევან ჩიტალაძე 

სტატისტიკის სწავლება 

და სტატისტიკური 

კვლევები 

საქართველოში. 

სამეცნიერო გამოცემა. 

ეძღვნება ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 100 

წლის იუბილეს.  
ISBN 978-9941-26-270-8 

 

 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი―, 2018 

220 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

წიგნი ეძღვნება საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მოვლენას – თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლისთავს. თავისი შინაარსით, წიგნი სამეცნიერო 

ხასიათისაა და შედგება ორი ნაწილისაგან: პირველში მოკლედაა გადმოცემული თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტატისტიკური მეცნიერების სწავლებისა და სტატისტიკის 

კათედრის ისტორია, ხოლო მეორე ნაწილი მოიცავს კათედრის ახლანდელი და ყოფილი 

თანამშრომლების სამეცნიერო ნაშრომებს. წარმოდგენილი სამეცნიერო სტატიების თემატიკა მეტად 

ფართოა და სხვადასხვა მოვლენის სტატისტიკური კვლევის შედეგებია მოცემული. აღსანიშნავია, 

რომ მრავალი სტატია მომზადებულია კათედრის დოქტორანტების თანაავტორობით. 

 

ასისტენტ პროფესორი მაია გიორგობიანი 
 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.4. სტატიები 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 
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2 მ.გიორგობიანი  

(მ.ხმალაძე 

თანაავტორი) 

Динамика и 

структура 

расходов  

населения 

Грузии 

сборнике 

материалов IV 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Стратегические 

императивы 

менеджмента» 

Киев,  19-20 

апреля 2018 г.  

ISBN 978-966-

926-228-8 
 

უკრაინა, კიევი 8 გვერდი 

გვ.57-64 

 საქართველოს მოსახლეობის ხარჯების კვლევა ტარდება 1996 წლიდან შინამეოურნეობების  

წევრების გამკითხვის საშუალებით. ჩვენს მიერ განხილულ 2001-2016 წლებში მოსახლეობის 

ხარჯები მნიშვნელოვნად გაიზარდა, იმავდროულად საერთო ხარჯებში მცირდება კვების 

პროდუქტებზე  დანახარჯების ხვედრითი წილი არასასურსათო საქონელზე, რაც დადებითი 

მოვლენაა. მნიშვნელოვანი განსხვავებაა ქალაქისა და სოფლის  მოსახლეობის დანახარჯების 

სტრუქტურაში. ძალიან მაღალია დანახარჯების  დიფერენციაცია რეგიონების მიხედვით. 

  მ.გიორგობიანი 

(თანაავტორი 

მ.ხმალაძე) 

 

Доходы 

населения 

Грузии 

сборнике 

материалов IV 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Стратегические 

императивы 

менеджмента» 

Киев,  19-20 

апреля 2018 г. 

ISBN 978-966-

926-228-8 

 

 

 

უკრაინა, კიევი 7 გვერდი 

 

გვ.116-122 

სტატიაში განხილულ 2001 -2016 წლებში, მოსახლეობის შემოსავლებში იზრდება ფულადი და 

მცირდება არაფულადი შემოსავლების ხვედრითი წილი. აღნიშნული ტენდენცია დამახასი-

ათებელია როგორც ქალაქის, ისე სოფლის მოსახლეობისათვის. მნიშვნელოვნად დაბალია 

შემოსავლები სოფლად ერთ მცხოვრებზე გაანგარიშებით. მაღალია დიფერენციაცია შემოსავლებში 

რეგიონების მიხედვით. ყველაზე მაღალი შემოსავლების მქონე მოსახლეობის შემოსავლები 14-ჯერ 

აღემატება ყველაზე დაბალი შემოსავლების მქონე მოსახლეობის შემოსავლებს. 
 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 
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1 

 მაია გიორგობიანი 
 

ინფორმაციოლოგიური 

რევოლუციების ისტორიული 

ეპოქების მეცნიერული კვლევის 

საკითხისათვის 

 

 

2018 

თბილისი 
 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა)  

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

2 

მაია გიორგობიანი 

მერაბ ხმალაძე 

მაია გიორგობიანი 
მერაბ ხმალაძე 
 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ГРУЗИИ 

 

 
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА 

РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

ГРУЗИИ 

 

2018 

კიევი 

უკრაინა 

 

2018 

კიევი 

უკრაინა 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 
 

ასისტენტ პროფესორი ზამირა შონია 
 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 
 

 

 

№ 

 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

მ. მუჩიაშვილი, 

ზ.შონია 

სახელმწიფო ვალის 

მდგრადობის 

სტატისტიკური 

ანალიზი 

საქართველოში(ინგ

ლისურ ენაზე) 

უკრაინის მე-4 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო-

პრაქიკული 

კონგერენციის 

მასალები 

კიევი, KHEY, 2018 438-444. 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ვალის მდგრადობა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორია.საქართველოში 2012 

წლის შემდგომ პერიოდში ეკონომიკური ზრდის ტემპების მნიშვნელოვანი ზომით შემცირებამ, 

ბიუჯეტის დეფიციტისა და სახელმწიფო ვალის  (საგარეო და შიდა) ზრდამ აქტუალური გახადა 

ქვეყნის ვალის მდგრადობის შფასების საკითხი საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდებში. 

საერთასორისო სავალუტო ფონდის ვალის მდგრადობის შეფასების მეთოდოლოგიის (MAK DSA) 

მიხედვით ჩატარებული ანალიზი მოწმობს, რომ 2018 წლისათვის სახელმწიფო ვალის მდგრადობის 

ინდიკატორები  დასაშვებ ჭერებს ქვემოთაა.მიუხედავად ამისა, სხვადასხვა შოკების ზემოქმედების 

შედეგად მოსალოდნელია ზემოთ აღნიშნული ინდიკატორების მკვეთრი გაუარესება. ჩატარებულმა 

კვლევამ აჩვენა, რომ სხვადასხვა სახის ფისკალური და მაკროეკონომიკური შოკების ხანგრძლივად 

ზემოქმედების, ან მათი ზემოქმედების ზომის მკვეთრი ზრდის პირობებში საფრთხე ექმნება ქვეყნის 

ფისკალურ მდგრადობის შენარჩუნებას საშუალოვადიან პერიოდში. ფისკალური მდგრადობის 

შენარჩუნება მოითხოვს საბიუჯეტო ხარჯების კორექტირებას ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი 

დარგების ( განათლება, მეცნიერება, ჯანდაცვა), ასევე, ინფრასტრუქტურული პროექტების  

უპირატესი ტემპებით  დაფინანსების გზით. 

 
 

 

 

№ 

 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

2 

 

 

მ. მუჩიაშვილი, 

ზ.შონია 

საქართველოს 

სახელმწიფო ვალის 

მდგრადობის 

ანალიზი (2018-

2028წწ) (ინგლისურ 

ენაზე) 

ჟ.ეკონომისტი, 

2018 #2 

თბილისი გვ. 47-50 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

2012 წლის შემდგომი პერიოდი საქართველოში მთლიანი შიგა პროდუქტის მაჩვენებლის ზტდის 

დაბალი ტემპებით ხასიათდება. კვლევაში  სახელმწიფო ვალის მდგრდობა მაკროეკონომიკური 

სტაბილურობისა და ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთ განმსაზღვრელ ფაქტორად განიხილება. 

მიუხედავად იმისა, რომ დღეისათვის სახელმწიფო ცალის მდგრადობის თითქმის ყველა ძირითადი 

ინდიკატორი ( კერძოდ, სახელმწიფო ვალი მშპ-ში, სახელმწიფო ვალი ბიუჯეტის შემოსავლებში, 

სახელმწიფო ვალი ექსპორტში) ზრდადი ეკონომიკის ქვეყნებისათვის სავალუტო ფონდის 

სახელმწიფო ვალის მეთოდოლოგიით ( MAC DSA) დადგენილ დასაშვებ ჭერებს ქვემოთაა და 

რეალისტური სცენარის მიხედვით საშუალოვადიან და გრძელვადიან  პერიოდებში საფრთხე არ 

ემუქრება, სახელმწიფო ვალის სტრუქტურაში საგარეო ვალის საგარეო ვალის მაღალი (80%-ზე მეტი) 

წილის გამო სხვადასხვა სახის შოკების (მათ შორის  განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ვალუტის 

კურსის მკვეთრი დაცემა და ეკონომიკური ზრდის ტემპების შემცირება), ასევე, მულტი შოკებისა და 

სხვადასხვა სახის ცალკეული შოკების ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ძემოქმედების 

შემთხვევასი ქვეყნის სახელმწიფო ვალის მდგრადობის ინდიკატორები მკვეთრად უარესდება 

როგორც საშუალოვადიან, ისე გრძელვადიან პერიოდებში. ქვეყნის ვალის მდგრადობის 

შესაფასებლად  გასათვალისწინებელია კერძო სექტორის საგარეო ვალის დიდი მოცულობაც, რაც 

სახელმწიფო ვალის მაჩვენებელს ორჯერ აღემატება.  
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

 

 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

 

სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობ

ა 

 

გვერდ

ების 

რაოდე

ნობა  

4 

 

 

ზამირა შონია საქართველოში 

მოსახლეობის 

ჯამრთელობის დაცვის  

მდგომარეობის 

სტატისტიკური 
ასპექტები 

 
ISBN 978-9941-26-270-8 

 

სამეცნიერო 

გამოცემა 

 

სტატისტიკის 

სწავლება და 

სტატისტიკური 

კვლევები 

საქართველოში 

გამომცემლობა 

,,უნივერსალი― 

22-36 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სტატიაში განხილულია ჯანდაცვის სისტემაში სტატისტიკური ინფორმაციის მოპოვების 

ფორმები და მეთოდები, როგორიცაა ანგარიშგება, სპეციალურად ორგანიზებული სტატისტიკური 

დაკვირვება, გამოკითხვის ნაირსახეობები, შერჩევითი დაკვირვება და სხვა. ასევე შევჩერდით 

ჯანმრთელობასა და ჯანმრთელობის დაცვის მაჩვენებელთა სისტემაზე. განვიხილეთ 2008-2016 

წლებში ექიმების რიცხვი ცალკეული სპეციალობის მიხედვით, სასწრაფო დახმარებით მოსახლეობის 

მომსახურების მაჩვენებლები, ბავშვთა ავადობის მაჩვენებლები. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამ 

გაკეთდა ჯანდაცვის სისტემის გასაუჯობესებლად, მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის ზრუნვა მეტ 

ყურადღებას მოითხოვს. 

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

 

1 
მ. მუჩიაშვილი 

ზ.შონია 

საქართველოს სახელმწიფო 

ვალის მდგრადობის 

სტატისტიკური ანალიზი/კიევის 

მე-4 საერთასორისო სამეცნიერო- 

პრაქტიკული კონფერენცია 

კიევი , 2018, 19-20 აპრილი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება,   ლაბორატორია) 

დასახელება - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი,  

     საერთაშორისო ეკონომიკისა და ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორიის კათედრა 
I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი – პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე  

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

ასოცირებული პროფესორი ლელა ბახტაძე  
ასოცირებული პროფესორი თამაზ ზუბიაშვილი  
ასოცირებული პროფესორი  მიხეილ თოქმაზიშვილი 
ასოცირებული  პროფესორი ეკა სეფაშვილი 
ასოცირებული პროფესორი რამაზ ფუტკარაძე 
ასოცირებული პროფესორი ჯემალ ხარიტონაშვილი 
ასისტენტ-პროფესორი ლელა ჯამაგიძე 
 
 
პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე  

    5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 Silagadze A. 
  

Some aspects of 
econo mic ideas in 
Shota Rustaveli’s 
“The Knight 
in the Panther 
Skin”.  

12, 1./2018 
 

Bull. Georg. Natl. 
Acad.Sci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Silagadze A. 
(c./a.1)  

Some aspects of 
econo mic ideas in 
Shota Rustaveli’s 
“The Knight 
in the Panther 
Skin”.  

12, 2./2018 Bull. Georg. Natl. 
Acad.Sci. 

 

 

3 

 

 

 

 

Silagadze A. 
 

Formaton of 
Economic Views in 
the Ancient Era. 
 

 

12, 3./2018 

 
 

Bull. Georg. Natl. 
Acad.Sci. 
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4 Silagadze 
A.,(c./a.1)  

Gini Index – Wealth 

Distribution in the 

Post-Soviet 

Countries. 

 

12, 4./2018 
 

Bull. Georg. Natl. 
Acad.Sci. 

 

 

5 Silagadze, A. 

 
 

Xenophon: 
Economy Finds Its 
Name. 

 

2018 
 
 

Elsevier      PP. 213-217 
 

. 

6 Силагадзе,А. From the history of 
agrarian thought. 
Journal Annals of 
Agrarian 
Science. 
Некоторые 
сравнительные 
зкономические 
показатели Грузии 
и Азербайджана 

2018 Azerbaycan Dillar 
Universiteti. Baki 

СС.   109-110 
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ასოცირებული პროფესორი ლელა ბახტაძე 
 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

3.1.გარდამავალი პროექტი 

 
 
 
 

 
№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, 

ქვეყანა 

 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2   3 4 
1 

 

საქართველოს ეკონომიკის 

კვარტალური მიმოხილვა. 

სოციალური მეცნიერებები - 

ეკონომიკა. პროექტი 

ხორციელდება შვედეთის 

საერთაშორისო 

განვითარებისა და 

თანამშრომლობის 

სააგენტოს (SIDA) 

ფინანსური მხარდაჭერით 

 

ნაერთი ბიუჯეტი და 

სახელმწიფო ვალი. 

საქართველოს ეკონომიკის 

კვარტალური მიმოხილვა, IV 

კვარტალი 

 

2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

ავტორთა ჯგუფი: მერაბ კაკულია, ემდ, 

პროფესორი (ჯგუფის ხელმძღვანელი)                                 

ნოდარ კაპანაძე 

ეკონომიკის დოქტორი, ლელა ბახტაძე 

 

 

 

 

 

 

ლელა ბახტაძე 
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2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

    4 

 

 

 

    5 

 

 

 

 

 

    6 

 

საბანკო სექტორი. 

საქართველოს ეკონომიკის 

კვარტალური მიმოხილვა, IV 

კვარტალი 

 

 

ნაერთი ბიუჯეტი და 

სახელმწიფო ვალი. 

საქართველოს ეკონომიკის 

კვარტალური მიმოხილვა, 

I  კვარტალი 

 

საბანკო სექტორი. 

საქართველოს ეკონომიკის 

კვარტალური მიმოხილვა, I 

კვარტალი 

 

ნაერთი ბიუჯეტი და 

სახელმწიფო ვალი. 

საქართველოს ეკონომიკის 

კვარტალური მიმოხილვა, II 

კვარტალი 

 

საბანკო სექტორი. 

საქართველოს ეკონომიკის 

კვარტალური მიმოხილვა, II 

კვარტალი 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

ლელა ბახტაძე 

 

 

 

 

ლელა ბახტაძე 

 

 

 

 

 

ლელა ბახტაძე 

 

 

 

ლელა ბახტაძე 

 

 

 

 

ლელა ბახტაძე 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი 

თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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საქართველოს ეკონომიკის კვარტალური მიმოხილვა წარმოადგენს საქართველოს 

სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის (რონდელის ფონდის) 

ყოველკვარტალურ ელექტრონულ გამოცემას, რომელიც მიზნად ისახავს გააცნოს მკითხველს 

ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესები. მიმოხილვა ეყრდნობა როგორც ოფიციალური 

სტატისტიკის მონაცემებს, ისე ექსპერტულ შეფასებებს. 

კვლევაში „ნაერთი ბიუჯეტი და სახელმწიფო ვალი― საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის და ავტორის გაანგარიშებების საფუძველზე 

გაანალიზებულია (ცალ-ცალკე) 2017 წლის IV კვარტლის, 2018 წლის I კვარტლის და  2018 წლის II 

კვარტლის,     საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის მთლიანი შემოსავლების დინამიკა და 

სტრუქტურა, როგორც ფინანსური და არაფინანსური აქტივებიდან, ისე საგადასახადო 

შემოსავლების  ცალკეული სახეებიდან მობილიზებული სახსრების მიხედვით. გამოვლენილია 

მათი ზრდისა და კლების მიზეზები. გამოკვლეულია საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯები 

ეკონომიკური და ფუნქციონალური კლაციფიკაციის მიხედვით. გაანალიზებულია 2006-2018 წლის 

საბიუჯეტო ხარჯების კვარტალური სტრუქტურა და დინამიკა. ახსნილია ხარჯების ზრდისა და 

შეცირების მიზეზები. დასაბუთებულია მათი ნეგატიური და პოზიტიური გავლენა ქვეყნის 

მაკროეკონომიკურ პოლიტიკაზე. გამოვლენილია ნაერთი ბიუჯეტის დადებითი და უარყოფითი 

სალდოს  განმაპირობებელი ფაქტორები. გამოკვლეულია სახელმწიფო საშინაო და საგარეო ვალის 

სტრუქტურა და დინამიკა. ჩამოყალიბებულია დასკვნები საშინაო და საგარეო ვალდებულებიების 

ზრდის/შემცირების გამომწვევ ფაქტორებთან დაკავშირებით. ახსნილია სახელმწიფო ვალის 

ზრდისა და კლების განმაპირობებელი გარემოებები. 

კვლევაში „საბანკო სექტორი―(ცალ-ცალკე) 2017 წლის IV კვარტლის, 2018 წლის I კვარტლის და  

2018 წლის II კვარტლის,     საქართველოს ეროვნული ბანკისა  და ავტორის გაანგარიშებების 

საფუძველზე გაანალიზებულია  საქართველოს საბანკო სექტორის მთლიანი აქტივებისა და 

პასივების დინამიკაზე არასაბანკო დეპოზიტების და ნასესხები სახსრების ზრდით/შემცირებით 

გამოწვეული ზეგავლენა, საბანკო სექტორის მთლიანი სააქციო კაპიტალის  წლიურ და 

კვარტალურ მატებაზე გაუნაწილებელი მოგების ზრდის/შემცირების  მიზეზები. 

გამოვლენილია  კომერციული ბანკების არასაბანკო დეპოზიტების წლიური 

ზრდაზე/შემცირებაზე ეროვნულ ვალუტაში დენომინირებული დეპოზიტების ცვლილების 

მიზეზები. გაანალიზებულია კომერციული ბანკების არასაბანკო დეპოზიტების სტრუქტურა. 

ეროვნულ ვალუტაში განთავსებული დეპოზიტების დინამიკა და  დეპოზიტების დოლარიზაციის 

მაჩვენებელის ცვლილების გამომწვევი ფაქტორები.  

დადგენილია როგორ ზემოქმედებს  ეროვნულ ვალუტაში არასაბანკო და საბანკო 

დეპოზიტების მთლიანი მოცულობის აღმავალ/დაღმავალ დინამიკაზე ვადიანი დეპოზიტების, 

მიმდინარე ანგარიშებსა და მოთხოვნამდე დეპოზიტებზე რიცხული თანხების ცვლილება. 

გაანალიზებულია  კომერციულ ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში განთავსებულ დეპოზიტებზე 

საშუალო წლიური საპროცენტო განაკვეთის ცვლილებები. შეფასებულია რა გავლენას ახდენს 

ეროვნულ ვალუტაში გაცემული სესხების წინმსწრები ზრდა, უცხოური ვალუტით გაცემულ 

სესხებთან შედარებით სესხების დოლარიზაციის მაჩვენებლზე. გაანალიზებულია  დაკრედიტების 

მაჩვენებლები დარგობრივ ჭრილში ეკონომიკის სექტორების, იურიდიული და  ფიზიკური 

პირების დაკრედიტების წილის  მიხედვით. განსაზღვრულია საქართველოს ეროვნული ბანკის 

კრიტერიუმებით, უმოქმედო სესხები წილი  მთლიან სესხებში; გაანალიზებულია კომერციული 

ბანკების მიერ ეროვნული და უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების საშუალო წლიური 

საპროცენტო განაკვეთები ცვლილების მიზეზები.   

 

 



134 
 

 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/მო

მხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 
 
 

ლელა ბახტაძე ილია ჭავჭავაძის შეხედულებები 

საერთაშორისო ვაჭრობის 

ეფექტიანობის შესახებ 

ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 

181-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 

I რესპუბლიკური სამეცნიერო 

კონფერენცია „ილია და 

დღევანდელობა― 

 ილია ჭავჭავაძის საგურამოს 

სახელმწიფო მუზეუმი 

სახლმუზეუმი2018 წლის 21 

დეკემბერი. 

ანოტაცია 

სტატია ეძღვნება ილია ჭავჭავაძის შეხედულებებს საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარებასა   და 

მისი  ეფექტიანობის ზრდის მიმართულებებს. სტატიაში გაანალიზებულია ილიასეული ხედვები 

ქვეყნის საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების  განვითარების ფორმებსა და საერთაშორისო 

ვაჭრობის ეფექტიანობის მიღწევის გზებზე. დასაბუთებულია ეროვნული ეკონომიკის აღმავლობის 

მიღწევაში    იაფი და მაღალხარისხიანი საქონლის წარმოების როლი; გაანალიზებულია  ილიას 

ხედვები ჩვენი ქვეყნის სოფლის მეურნეობის აღმავლობის და ქართველი გლეხკაცობის 

კეთილდღეობის ამაღლებაში სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოყვანის, საერთაშორისო 

ასპარეზზე საქართველოს უპირატესობის გამოსაკვეთად ქვეყნის ბუნებრივი წიაღისეული 

სიმდიდრეების გამოყენების, მრეწველობის განვითარებისა და ტექნიკური პროგრესის თაობაზე.  

სტატიაში  შეფასებულია ილიასეული მიდგომები საბაჟო  პოლიტიკასთან მიმართებით, როგორც 

ფრიტრედერობის, ისე პროტექციონიზმის ასპექტით. 

 

 
 
 
ასოცირებული პროფესორი თამაზ ზუბიაშვილი 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
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4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 
 

 
 

№ 

 

ავტორი/ა

ვტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 
 

თ. ზუბიაშვილი საერთაშორისო 

შრომითი მიგრაცია 

გლობალიზაციის 

ეპოქაში.  
 

 

წიგნში: 

მოსახლეობის 

მიგრაციის 

აქტუალური 

პრობლემები 

საქართველოში 

 

 

თბილისი 2018 

         

15 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

    მსოფლიო ეკონომიკური სისტემის გლობალიზაციამ გამოიწვია მიგრაციული ნაკადების 

სტრუქტურებისა და მასშტაბების კარდინალური ცვლილებები. ეს დაკავშირებულია, უპირველეს 

ყოვლისა იმასთან, რომ გლობალიზაციის პროცესების შედეგად მიმდინარეობს შრომის ახალი 

დანაწილების ფორმირება, რომელშიც მიგრანტები თამაშობენ მნიშვნელოვან როლს, თავიანთი 

შრომით ავსებენ ეკონომიკურ სიცარიელეს განვითარებულ ქვეყნებში.  

     წარმოების პროცესების გლობალიზაცია და საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიების 

გავრცელება ახდენს მოთხოვნათა უნიფიკაციას კვალიფიციური სამუშაო ძალისადმი, ზრდის 

თანამედროვე პროფესიების როლს, რომელთათვისაც ეროვნული კუთვნილება კარგავს თავის 

წინანდელ მნიშვნელობას და გეოგრაფიული საზღვრები აღარ გამოდიან როგორც რეალური 

შემზღუდველები შრომითი მოწყობისას.  

    მსოფლიო მეურნეობის გლობალიზაციის ზემოქმედება მიგრაციულ პროცესებზე ვლინდება 

მსოფლიოში პრინციპულად ახალი მიგრაციული სიტუაციის ფორმირებაში, რომლის მახასიათებელ 

თვისებებს წარმოადგენს: 

    საერთაშორისო მიგრაციის მასშტაბების უპრეცენდენტო გაფართოება; 

    მიგრაციული ნაკადების ხარისხობრივი ცვლილებები; 

    შრომითი მიგრაციის ფემინიზაცია; 

    არალეგალური მიგრაციის ზრდა;  

    მიგრაციის გარდაქმნა გლობალურ ორგანიზებულ საერთაშორისო ბიზნესში, მათ შორის 

კრიმინალურში.    

     მიგრაციის რეგულირება გლობალიზაციის პირობებში შესაძლებელია  მხოლოდ მსოფლიოს უმეტესი 

ქვეყნების (პირველ რიგში მათგან ყველაზე განვითარებული ქვეყნების) ერთობლივი ძალისხმევით, ე.ი. 

საერთაშორისო თანამშრომლობის მრავალმხრივი საშუალებით. ცხადია, რომ ეს პირველ რიგში ეხება იმ 

პრობლემებს, რომლებიც იწვევს ლტოლვილთა მზარდ რაოდენობას და არალეგალური მიგრაციის 

მასშტაბების ზრდას, რომლებმაც შეიძინეს ნამდვილად გლობალური ხასიათი. 
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/კრე

ბულის და 

სახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 
 

თ. ზუბიაშვილი 

მ. ჩიკვილაძე 

ნ. სილაგაძე 

SOME ASPECTS OF 
STATE EXTERNAL 
DEBT 

ECOFORUM, Volume 
7, Issue 2(15), 2018 

   ROMANIA           6 

ანოტაცია 

         საბჭოთა კავშირის დაშლისა და ახლად ფორმირებული სახელმწიფოებში საგარეო ვალები 

სისტემატურად იზრდება. ასე მაგ. საქართველოს სახელმწიფო ვალის მოცულობის მასშტაბები 

განსაკუთრებით  გაიზარდა 2003-2012 წლებში: სამთავრობო სექტორის - 2.8-ჯერ, ხოლო ეროვნული 

ბანკისა თითქმის - 2-ჯერ.  ამავე პერიოდში მთლიანი საგარეო ვალის მოცულობა 4,7-ჯერ 

გაიზარდა; 2013-2016 წწ. შესაბამისი მაჩვენებლები იყო: 1.2, - 0.7 და 1.3.  განსაკუთრებით 2003-

2012წწ. საგარეო ვალები იზრდებოდა როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორებში 

(კომერციული ბანკები, კომპანიათშორისი სესხები...). სახელმწიფო საგარეო ვალების დიდი ნაწილი 

ინფრასტუქტურის გაუმჯობესებაზე დაიხარჯა, ეკონომიკის რეალურ სექტორებს  კი მინიმალური 

თანხები მოხმარდა. მსგავსი მიდგომებით ძირითადად მხოლოდ ახალი სეზონური სამუშაო 

ადგილები იქმნება. წლების განმავლობაში საქართველოში მთლიანი, მათ შორის სახელმწიფო 

საგარეო ვალების მასატაბების ზრდას თან მოყვა  მშპ-ში ვალების ზრდის %-ული მაჩვენებლების 

ზრდა, რომელიც აღემატებოდა ეკონომიკის ზრდის ტემპებს. ასეთ პირობებში ეროვნულ 

ეკონომიკებს ვალების გასტუმრება უჭირთ.  

         გამოკვლევის მიხედვით: 2016 წელს მთლიანი საგარეო ვალის  პროცენტული წილი GNP-ში 

ყველაზე მაღალია უკრაინაში, შემდეგ - საქართველოში და მოლდოვაში. ამ მაჩვენებლით, 2012 

წელს საქართველო „ლიდერი― ქვეყანა იყო; საგარეო ვალის გასტუმრება საკმაოდ რთულდება 

ტრანსფორმირებად ეკონომიკაში -: საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალის დასაფარად უახლოეს 

ერთ წელიწადში  $ 5 მლდრ-ზე მეტი თანხის გადახდა მოუწევს, მ.შ. $0.5 მლრდ-ზე მეტი - 

სახელმწიფოს და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული ვალდებულებების გასასტუმრებლად, რაც 

2016 წლის მშპ-ს 35%-ზე მეტია; საგარეო ვალების საკმაოდ მძიმე ტვირთად აწევს გარდამავალი 

ეკონომიკის ქვეყნებს, მაგრამ მის გარეშე ეკონომიკის წარმატებული ამოქმედება შეუძლებელია, 

მაგრამ მეტად მნიშვნელოვანია ვალით მიღებული სარგებლის გაზრდა და ამ საფუძველზე ახალი 

სამუშაო ადგილების შექმნა. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



137 
 

 
ასოცირებული პროფესორი  მიხეილ თოქმაზიშვილი 
 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 
 

 

№ 

 

 

ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 

გვერდების 

რაოდენობა 
1 

 

მიხეილ 

თოქმაზიშვილი 

 

სავალუტო ციკლები და 

მათი ზემოქმედება 

საქართველო-თურქეთის 

სავაჭრო 

ურთიერთობებზე. წიგნში: 

„ეკონომიკური 
ურთიერთობები თურქეთ-
საქართველოს შორის―.(ავტ 

კოლ. გ.ღაღანიძე, რ. 

გოცირიძე, მ. 

თოქმაზიშვილი, ი. 

ჩილოღლუ, ნ. ჩიტაძე, მ. 

მიქელაძე). 

ISBN 07u8-9941-27-811-2 

შავი ზღვის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი, თბ. 

2018, 

გვ. 61-103. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნაშრომში შედარებულია საქართველოსა და თურქეთი სავალუტი ციკლები, გაანალიზებულია 

მათი სიხშირ ემ. წარმოშობის  მიზეზეზები, მიმდინარეობის თავისებურებები და შდეგები, 

რომლის საფუველზეც გამოტანილია დასკვნები, რომლის თანახმად საქართველო-თურქეთის 

სავაჭრო ურთიერთობებში ლარი-ლირას რეალური  გაცვლით კურსის ფორმირების ეფექტი 

ნეიტრალური იყო; სავაჭრო ურთიერთობებზე ზემოქმედებდა ეროვნული ვალუტების  

სუბსტიტუტ ვალუტასთან გაცვლითი კურსის რყევები; ხანგრძლივვადიან პერიოდებში 

თურქეთსა და საქართველოს შორის საგარეო ვაჭრობა არის მდგრადი და  ორის ქვეყნის 

ეროვნული ვალუტების რყევები მის ცვლილებებზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ვერ ახდენდა; 

მოკლევადიან  და საშუალოვადიან პერიოდებში ექსპორტ-იმპორტის ტეპმების  ახსნა ეროვნული 

სავალუტო კურსის ცვლილებებით არ  ავლენს მათ შორის კორელაციურ  კავშირებს. ლარი- 

ლირას კურსის შედეგად არ ხდება შესაბამისი ცვლილებები ვაჭრობაში; გაცვლითი კურსის 

ცვლილებების ზემოქმედება ექსპორტისა და იმპორტის თანაფარდობაზე და ეროვნული 

ვალუტის გამყარება არ იწვევს  მყისიერად ექსპორტის გაუარესებას ან იმპორტის სტიმულირებას. 

ეს გარემოება არც სავალუტო ციკლების პერიოდებში აღინიშნება; ვაჭრობის განვითარება  

დამოკიდებული ხდება ეროვნული ვალუტის სუბსტიტუტ ვალუტასთან კურსის ცვლილებაზე 

და ქვეყნების მიერ გატარებული საერთო ეკონომიკური პოლიტიკაზე და სხვ. 
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 
 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

 

სტატიის სათა- 
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ჟურნალის/ 
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გამავალი 

სატრანსპორტო 

დერეფნით 

ტვირთების 

გადაზიდვის 

ახალი 

გამოწვევები, 

ISBN 

978-9941-13-764-

8 

გლობალიზაციის 

გამოწვევები 

ეკონომიკასა და 

ბიზნესში.  26-27 

სექტემბერი, 

შრომების 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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დერეფნის მნიშვნელობა შეიძლება გაიზარდის მხოლოდ „სარტყელი-გზის― მეგაპროექტის 
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m. Tokmazishvili 
 V. papava 

Georgia 
In the book:  Eastern 
Europe, Russia and Central 
Asia 

Europa/Routledge, 
2018 

 

17p 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

დახასიათებულია საქართველოს ეკონომიკური განვითარება 2017 წელს, შეფასებულია 

განვიტარების დინამიკა , დარგები, ინსტიტუტები და მათზე  მოქმედი გარემოებები.  

ნაშრომი დაიწერა  ბრიტანული გამომცემლობის შეკვეთის საფუძველზე, ყოველწლიური 

ანალიტიკური მასალის გამოცემის მიზნით. 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 
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მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 
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ბიზნესში, თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

2018, 26-27 ოქტომბერი 
 მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
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მოხსენების სათაური ფორუმის 
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მიხეილ თოქმაზიშვილი გლობალური ეკონომიკური 

კრიზისი და ეკონომიკური 

მეცნიერება. 

მე-3 საერთაშორისო 

კონფერენცია: თანამედროვე 

გლობალიზაციის აქტუალური 

ეკონომიკური და სოციალური 

პრობლემები,ჟ.―გლობალიზაც
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თბილისი სასტ. „ქორთიარდ 

მარრიოტი―. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

ნაშრომიგამოქვეყნდა  
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მიხეილ თოქმაზიშვილი გლობალური ეკონომიკური 
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მეცნიერების კრიზისი და 

ახალი პარადიგმების ძიება―, 

2018 წლის 14 სექტემბერი,  

საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა 

კომისია,  ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი, 

თსუპაატაგუგუშვილის 

სახელობისეკონომიკის 

ინსტიტუტი,  ევროპის 

უნივერსიტეტის ბიზნესის და 

ტექნოლოგიების, 

ფაკულტეტი, 

გლობალიზაციის 

ეკონომიკური და სოციალური 

პრობლემების კვლევის 

ინსტიტუტი, ჟურნალი 

„გლობალიზაცია და ბიზნესი―. 
 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

მოხსენებაში აისახა ის წინააღმდეგიბები, რომელიც ახასიათებს ეკონოიკური მეცნიერების 

განვითარებას, მის როლს და პროგნოსტიკულ მნიშვნელობას. 
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მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

მიხეილ თოქმაზიშვილი Вызовы и тенденций 
Экономической интеграций 
между Грузией и Азербайджана 

в контексте AA/DCFTA vs ЕаЭС. 
Офис Азербайджанский 
Национальный Комитет 
Хельсинкской Гражданской 
Ассамблеи  

Проект- Диалог Гражданского  
Общества: предотвращение 
конфликтов на Южном Кавказе 
через экономическое 
взаимодействие, ICCN,  
Представитель GPPAC на 
Южном Кавказе, при 
финансовой  поддержке МИД 
Нидерландов   
 

АНК ХГА, Баку, 21-22 Апреля, 
2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

მოხსენება ეხებოდა საქართველო აზერბაიჯანის ეკონოიკური ურტიერთიბების განვითარების 

სფღტხეებს საქრთველოს ევროკავშირთან ასოცირებისა და თავისუფალი სავაჭრო 

ურთიერთობების განვითარების ფონზე 
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№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

მიხეილ თოქმაზიშვილი Вызовы, возможности и 
тенденций экономического 
взаймодействия Грузии и 
Азербайджана и взгляды сторон 
на грузино-азербайджанские 
торгово-экономические 
отношения в контексте 
присутствия в регионе двух 
различных экономических и 
интеграционных проектов 
(AA/DCFTA и ЕаЭС).  

Диалог Гражданского  
Общества: предотвращение 
конфликтов на Южном Кавказе 
через экономическое 
взаимодействие 
Международный Центр по 
конфликтам и переговорам 
(ICCN), Представитель GPPAC на 
Южном Кавказе,  Партнеры:  
Азербайджанский 
Национальный Комитет 
Хельсинкской Гражданской 
Ассамблеи Армянский 
Национальный Комитет 
Хельсинкской Гражданской 

Ассамблеи.  22/24. 
 

20-21 Мая, 2018,: Гостиница 
“Vere Palace” Тбилиси, 0179, ул. 
Кучишвили 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

ფორუმის გაგრძელება 

მოხსენება ეხებოდა საქართველო აზერბაიჯანის ეკონოიკური ურტიერთიბების განვითარების 

სფღტხეებს საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირებისა და თავისუფალი სავაჭრო 

ურთიერთობების განვითარების ფონზე 

  

6. 2. უცხოეთში 
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მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 
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Tokmazishvili M Economic Relation between  
Georgia and China in the Context 
of China-Central Asia-Western 
Asia economic Corridor.  
 

The 2-nd Forum for Belt and Road 
Research of Lanzhou University. 
Conference, November 16-18. 
Lanzhou, China, 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

მოხსენებაში აქცენტი გაკერთტებული იყო იმ ძლიერ მხარეებზე, და საჭიროებებზე, რომელიც 

ახასიათებს სამხრეთ კავკასიას და საქართველოს იმისათვის, რომ „სარტყელი-გზიას― 

მეგაპროექტის ერთ ერთ ზონად საქართველო გახდეს მოაზრებული/ შფასდა არსებული 

მდგომაროება და შედარებითი ანალიზის გზით წარმოდგენილი იქნა შესაძლებლობების რუქა/ 

 
 
ასოცირებული  პროფესორი ეკა სეფაშვილი 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

 

 

№ 

 

 

ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 
 

სეფაშვილი ეკა   ინოვაციები და 

გლობალური ეკონომიკა,  

ISSN 2449-2396 

თბილისი 2018. გვ. 7 
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2 სეფაშვილი ეკა  `ინოვაციური 

პოლიტიკის გამოწვევები 

აღმოსავლეთ ევროპის 

ქვეყნებისათვის.    

 

ჟურნალი 

„ეკონომიკა და 

ბიზნესი― Nო 2 

2018,  

თბილისი 

გვ. 10 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ 

ენაზე) 
 
 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი

/მომხსენებლებ

ი 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 
 

სეფაშვილი ღრმა და ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი ვაჭრობა 

ევროკავშირთან: დინამიკა და 

პერსპექტივები― 

19-20 აპრილი, კიევი, უკრაინის 

განათლების სამინისტროსა და 

უკრაინის ეროვნული 

უნივერსიტეტის ერთობკლივი 

სამეცნიერო ფორუმი.   
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 
 
ასოცირებული პროფესორი რამაზ ფუტკარაძე 
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 
4.3. კრებულები 

 
 

 
 

№ 

 

 
 

ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 
 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ფუტკარაძე რამაზ 

 
 

ხორვატიის 

ეკონომიკური 

ინტეგრაცია 

ევროკავშირში და 

საქართველო, მესამე 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის: 

,,გლობალიზაციის 

გამოწვევები 

ეკონომიკასა და 

ბიზნესში“ მასალების 

კრებული.  

ISBN 978-9941-13-764-8 

 

 

,ISBN 978-9941-13-764-8 

თბილისი, 

თსუ გამომცემლობა  
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ 

ენაზე) 

ხორვატიის ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირში და საქართველო 

თანამედროვე პერიოდში საერთაშორისო გამოცდილების გამოყენებას ეროვნული 

ეკონომიკის განვითარების მიზნით დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხორვატია ევროკავშირის ბოლო 28–

ე წევრია. ნაშრომში განხილულია ხორვატიის სოციალურ ეკონომიკური განვითარების 

თავისებურებები. ხორვატია ევროპის ერთ–ერთი სწრაფად განვითარებადი და რესურსებით 

მდიდარი ქვეყანაა, რომელიც  აქტიურად ცდილობს გლობალურ ეკონომიკაში შემდგომ 

ინტეგრაციას.  წინამდებარე ნაშრომში შესწავლილია ხორვატიის სოციალურ–ეკონომიკური 

განვითარების რიგი აქტუალური საკითხები და შემუშავებულია წინადადებები თუ რისი 

გათვალისწინებაა შესაძლებელი ქართულ რეალობაში.  

ხორვატიის რესპუბლიკას გააჩნია უნიკალური გეოგრაფიული მდებარეობა,  ხორვატია 

არის  ევროკავშირის, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, ნატოს, მსოფლიო 

სავაჭრო ორგანიზაციის და სხვა მრავალი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი.  

ხორვატიის განვითარების ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებად მიიჩნევა ტურიზმი. 

ტურიზმი ხორვატიის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 20%-ს შეადგენს, რაც საკმაოდ 

მაღალი მაჩვენებელია. შედარებისათვის, ევროკავშირში ტურიზმზე მოდის მშპ–ის 10%. 

საქსტატის მონაცემების მიხედვით საქართველოში ტურიზმის წილი ქვეყნის ეკონომიკის მთლიან 

გამოშვებებაში შეადგენს 7,3%–ს. სასურველია ხორვატიასთან ტურიზმის სფეროში 

თანამშრომლობა. 

ხორვატიის საქონლის ექსპორტის მოცულობა საქართველოს ანალოგიურ მაჩვენებელს 

აღემატება 5–ჯერ. ხორვატიის საქონლის ექსპორტმა 2017 წელს 13,7 მლრდ აშშ დოლარი 

(შედარებისათვის საქართველოს საქონლის ექსპორტის მოცულობამ 2017 წელს 2,7 მლრდ აშშ 

დოლარი  შეადგინა, ხოლო ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე – 2 მლრდ აშშ დოლარი) შეადგინა, 

ხოლო საქონლის იმპორტის მოცულობამ 21,3 მლრდ აშშ დოლარი.  

ჯერ ნატო შემდეგ ევროკავშირი. პირდაპირი კავშირი ამ ორ საერთაშორისო ორგანიზაციას 

შორის არაა, მაგრამ ხორვატია ნატოს წევრი გახდა ევროკავშირის წევრობამდე, 2009 წლის 1 

აპრილს.  

ინვესტიციებისა და კონკურენტუნარიანობის სააგენტო. ხორვატია აქტიურადაა ჩართული 

გლობალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესებში. იგი აქტიურად ცდილობს პუი–ების მოზიდვას 

და ზრუნავს საკუთარი ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაზე. ქვეყენაში 

ფუნქციონირებს ,,ინვესტიციებისა და კონკურენტუნარიანობის სააგენტო‘‘ რისი ქართულ 

რეალობაში გადმოღება და აქტიური ზრუნვა ქვეყნის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლებაზე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია. ხორვატიაში არსებობს საგარეო და ევროპის საქმეთა 

სამინისტრო. ვფიქრობ საქართველოშიც შესაძლებელია საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და 

ევროინტეგრაციის სამინისტროს გაერთიანება. მსგავსი პრაქტიკა ასევე გვხდება ევროპის სხვა 

ქვეყნებშიც. 

ამრიგად, ევროკავშირის წევრობა მომგებიანია ხორვატიისათვის. სასურველია ხორვატიის 

გამოცდილების შესწავლა და გამოყენება საქართველოს სოციალურ–ეკონომიკური 

განვითარებისათვის. ხორვატია წარმატებით აგრძელებს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარება. 

ქვეყნის ერთ–ერთი შემდგომი მიზანი შენგელის ზონაში გაწევრიანებაა. 
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ფუტკარაძე 

რამაზ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ჩრდილოეთ 

ამერიკის 

თავისუფალი 

ვაჭრობის 

ასოციაცია 

(NAFTA) და 

მისი 

ეკონომიკური 

შედეგები 
ISSN 2449-2396 

 

ჟურნალი. 

,,გლობალიზაცია 

და ბიზნესი‘‘,  N5, 

2018. გვ. 185–190. 

 

 

 

 

 

 

 

~ 

 

თბილისი, 

ევროპის 

უნივერსიტეტი 

 

 

5 

ჩრდილოეთ ამერიკის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია (NAFTA)  და  

მისი ეკონომიკური ეფექტები 

ჩრდილოეთ ამერიკის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია (NAFTA) დაარსდა 1994 

წელს და აერთიანებს აშშ-ს, კანადასა და მექსიკას. შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ 

გააუქმდა უმეტესი სატარიფო და არასატარიფო ბარიერები სამ ქვეყანას შორის. ასოციაციამ 

მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი წევრ სახელმწიფოებს შორის ვაჭრობის გაღრმავებას და 

ინვესტიციების ზრდას.  

ნაფთა არის მაგალითი თუ რა დადებითი სიკეთის მოტანა შეუძლია თავისუფალ 

ვაჭრობას წევრი ქვეყნებისათვის. მიუხედავად ნაფტას არსებობის 24 წლისა მან უდიდესი 

შედეგები მოუტანა წევრ ქვეყნებს, გაიზარდს წევრი ქვეყნების მშპ, მშპ მოსახლების ერთ 

სულზე, გაიზარდა დასაქმება. ნაფტა არის მაგალითი, რომ თავისუფალ ვაჭრობას აქვს და 

ექნება მომავალი. სხვადასხვა კვლევებით 1993 წლიდან დასაქმებულთა რაოდენობა 40 მლნ 

ადამიანით გაიზარდა. უნდა აღინიშნოს რომ, აშშ–ის სასაქონის ექსპორტის მოცულობა 

კანადაში 1993 წელს 100 მლნ აშშ დოლარიდან 2016 წელს 267 მლნ აშშ დოლარამდე 

გაიზარდა. ხოლო მექსიკაში – 142 მლნ. დან 498 მლნ აშშ დოლარამდე; აშშ–ის იმპორტის 

მოცულობა კანადიდან შეადგენდა 1993 წელს 111 მლნ აშშ დოლარს, ხოლო 2016 წელს 278 

მლნ აშშ დოლარს, ხოლო მექსიკიდან იმპორტი – 151 მლნ–დან 572 მლნ აშშ დოლარამდე.  

მექსიკაშიი ყოველი მე–4 სამუშაო ადგილი ექსპორტზეა დამოკიდებული;  

ეკონომიკური ანალიზის უმრავლესობა მიუთითებს იმაზე, რომ NAFTA მომგებიანია 

ჩრდილოეთ ამერიკის ეკონომიკისა და წევრი ქვეყნების მოქალაქებისათვის, მაგრამ ზიანი 

მიაყენა რიგ დარგებს. ასევე მიიჩნევენ, რომ NAFTA- დან გამოსვლა და ვაჭრობის ბარიერების 

აღდგენა უარყოფითად იმოქმედებს აშშ-ის ეკონომიკასა და ხარჯზე. თუმცა, მექსიკა ბევრად 

უფრო მეტად დაზარალდა, შემცირდება სამუშაო ადგილები და მოხდება ეკონომიკური 

ზრდის შემცირება როგორც მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში.  

NAFTA-ს დიდი მხარდაჭერა  აქვს აშშ–ში (ასევე კანადასა და მექსიკაში). 2017 წლის 

თებერვალში ჩატარებული Gallup-ის გამოკითხვის თანახმად, ამერიკელების 70% -ზე მეტმა 

განაცხადა, რომ NAFTA კარგი იყო აშშ-სთვის.  

საქართველოს აქვს სავაჭრო–ეკონომიკური (და არა მარტო) ურთიერთობები ნაფტას 

წევრ ქვეყნებთან, განსაკუთრებით კი მის სტრატეგიულ პარტნიორ აშშ–თან. 
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 

5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Putkaradze R. PRESSING ISSUES OF 

ECONOMIC 

INTEGRATION OF 

CROATIA AND 

GEORGIA.  
 

 ISSN 2307-5740  

DOI: 10.31891/2307-5740  

 

Науковий журнал. 
ВІСНИК.  Scientific 
journal, HERALD. of 
Khmelnytskyi National 
University , Economic 
sciences 2018, Issue 5, 
Part 1 (262).  

Хмельницький, of 
Khmelnytskyi 
National 
University 2018. 

3 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნაშრომში განხილულია ხორვატიის სოციალურ ეკონომიკური განვითარების 

თავისებურებები. ხორვატია ევროპის ერთ–ერთი სწრაფად განვითარებადი და რესურსებით 

მდიდარი ქვეყანაა, რომელიც  აქტიურად ცდილობს გლობალურ ეკონომიკაში შემდგომ 

ინტეგრაციას.  წინამდებარე ნაშრომში შესწავლილია ხორვატიის სოციალურ–ეკონომიკური 

განვითარების რიგი აქტუალური საკითხები და შემუშავებულია წინადადებები თუ რისი 

გათვალისწინებაა შესაძლებელი ქართულ რეალობაში. ხორვატიის განვითარების ერთ-ერთ 

ძირითად მიმართულებად მიიჩნევა ტურიზმი. ტურიზმი ხორვატიის მშპ–ის დაახლოებით 

20%-ს შეადგენს, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. შედარებისათვის, ევროკავშირში 

ტურიზმზე მოდის მშპ–ის 10%. საქსტატის მონაცემების მიხედვით საქართველოში 

ტურიზმის წილი ქვეყნის ეკონომიკის მთლიან გამოშვებებში შეადგენს 7,3%–ს. სასურველია 

ხორვატიასთან ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობა. ხორვატიის ფართობი საქართველოზე 

ნაკლებია, ხოლო მოსახლეობა რიცხოვნობა პირიქით მეტი. ხორვატიის საქონლის 

ექსპორტის მოცულობა საქართველოს ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 5–ჯერ. 

ხორვატიის საქონლის ექსპორტმა 2017 წელს 13,7 მლრდ აშშ დოლარი (შედარებისათვის 

საქართველოს საქონლის ექსპორტის მოცულობამ 2017 წელს 2,7 მლრდ აშშ დოლარი  

შეადგინა, ხოლო ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე – 2 მლრდ აშშ დოლარი) შეადგინა. 

ხორვატია ნატოს წევრი გახდა ევროკავშირის წევრობამდე, 2009 წლის 1 აპრილს. 

ხორვატია აქტიურადაა ჩართული გლობალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესებში. იგი 

აქტიურად ცდილობს პუი–ების მოზიდვას და ზრუნავს საკუთარი ეკონომიკის 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაზე. ქვეყენაში ფუნქციონირებს ,,ინვესტიციებისა და 

კონკურენტუნარიანობის სააგენტო‘‘, რისი ქართულ რეალობაში გადმოღება  მნიშვნელოვნად 

მიგვაჩნია. ამრიგად, ევროკავშირის წევრობა მომგებიანია ხორვატიის ეკონომიკისათვის. 

სასურველია ხორვატიის გამოცდილების შესწავლა და გამოყენება საქართველოს 

სოციალურ–ეკონომიკური განვითარებისათვის.  
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

 

6.1. საქართველოში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

ფუტკარაძე რამაზ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფუტკარაძე რამაზ 

ხორვატიის ეკონომიკური 

ინტეგრაცია ევროკავშირში და 

საქართველო.  Economic Integration 

of Croatia into the European Union 

and Georgia. მესამე 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია: ,,გლობალიზაციის 

გამოწვევები ეკონომიკასა და 

ბიზნესში“. 

 

 

ჩრდილოეთ ამერიკის 

თავისუფალი ვაჭრობის 

ასოციაცია (NAFTA) და მისი 

ეკონომიკური შედეგები. THE 

NORTH AMERICAN FREE TRADE 
ASSOCIATION (NAFTA) AND ITS 

ECONOMIC EFFECTS.  

The 3rd International 

Conference on Actual Economic and 

Social Problems in Modern 

Globalization.  

თბილისი,  26–27 ოქტომბერი, 

2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Courtyard Tbilisi marriott,  
European University. June 30, 

Tbilisi,  2018 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
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6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Putkaradze R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putkaradze R.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putkaradze R. Chania M. 
 

TRADE RELATIONS BETWEEN 
GEORGIA AND THE EUROPEAN 
UNION AFTER SIGNING THE 
ASSOCIATION AGREEMENT. 2nd 
International Scientific Conference 
on Business and Economics. 
conf.seeu.edu.mk.  
 
 
 

PRESSING ISSUES OF ECONOMIC 

INTEGRATION OF CROATIA AND 

GEORGIA. МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(УКРАЇНА), ПОЗНАНСЬКИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА). V 

Міжнародної науково-практичної 

конференції.  

 
The Priorities of Georgian Economic 

Development in Conditions of 

Globalization.   

ICSS XV, 15
th  

International 

Conference on Social Sciences.  

 

May 25. 2018 Tetovo, South East 

European University. Republic of 

Macedonia, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 грудня 2018 р.  Маріуполь, 
2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
at "Katholieke Universiteit Leuven, 
Campus Gasthuisberg", Belgium, 
13-14 July 2018. 
(http://euser.org/icss15). 
 
 მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://euser.org/icss15
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ასოცირებული პროფესორი ჯემალ ხარიტონაშვილი 
 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6. 2. უცხოეთში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 

    

1 

 

 Джемал Харитонашвили Свето-тени 
глобализации(передано) 

III Международная научно-
практи- 
ческая конференция. Минская 
духовная академия, кафедра 
апологетики. 26-28января  2019. 
 
 

 
Минская духовная 

академия, кафедра 
апологетики 

 
Белорусский 

государственный 
университет, экономический 

факультет,  
кафедра международного 
менеджмента, кафедра 

теоретической и 
институциональной 

экономики 
 

Институт теологии 
Белорусского 

государственного 
университета 

 
Европейская 

исследовательская 
ассоциация «Oikonomos» 

 
Международная научно-

практическая конференция 
«Социум и христианство» 

Минск, Республика 
Беларусь  

 30-31 января 2016 г.  

 
Белорусский 

государственный 
университет, экономический 

факультет,  

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 
ასისტენტ-პროფესორი ლელა ჯამაგიძე 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
გვერდები

ს 

რაოდენო

ბა 
1 

 

 

Nino 

Papachashvili, 

Lela Jamagidze, 

Nino Melitarui 

The Analysis of Export 

Drivers and 

Impediments Using 

Extended Gravity Model 

(The Case of Georgia)  
ISSN (print): 1312-7462 

ISSN (online): 2367-9409 

 

 Economic 

Alternatives, 

Issue 1 

Bulgaria,  University 

of National and World 

Economy Publishing 

16  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://ideas.repec.org/s/nwe/eajour.html
https://ideas.repec.org/s/nwe/eajour.html
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სტატიის მიზანია თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების მქონე ქვეყნებთან საქართველოს 

ექსპორტის ხელმშემწყობი და ხელისშემშლელი ფაქტორების ანალიზი 2000-2015 წლებში და 

შესაბამისი სავაჭრო პოლიტიკის  რეკომენდაციების შემუშავება. ანალიზი ეყრდნობა საერთაშორისო 

ვაჭრობის გაფართოებულ გრავიტაციის მოდელს. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ 

საქართველოს ექსპორტის მნიშვნელოვანი დეტერინანტებია პარტნიორი ქვეყნების მშპ და 

გეოგრაფიული მანძილი, ხოლო კულტურული და ინსტიტუციური დაშორება, ასევე, კოლონიური 

კავშირების არსებობა/არარსებობა ექსპორტის მნიშვნელოვან განმსაზღვრელებს არ წარმოადგენს. 

ასევე, გამოვლინდა, რომ საქართველოს ექსპორტზე საანალიზო ქვეყნებში გავლენა აქვს მოდელში 

ჩაურთავ სხვა დამატებით ცვლადებს, რაც შემდგომი კვლევის აუცილებლობას განაპირობებს.  

 

  
 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

 

6.1. საქართველოში 
 

 

№ 
მომხსენებელ

ი/ 

მომხსენებლებ

ი 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 

 

ლელა ჯამაგიძე  ევროკავშირის მიერ 

წახალისებული 

ინსტიტუციური რეფორმები 

და ვაჭრობის გაიოლება: 

საქართველოს, უკრაინისა და 

მოლდოვის შედარება 

28 იანვარი, 2018, თბილისი, 

საქართველო 

 

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელ

ი/ 

მომხსენებლებ

ი 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 

 

ლელა ჯამაგიძე ვაჭრობა და ინსტიტუტები 

ევროპეიზაციის კონტექსტში 

ევროკავშირთან ღრმა და 

ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი ვაჭრობის 

ხელშეკრულებების მქონე 

ქვეყნებში 

12-14 ივნისი, 2018, ტარტუ, 

ესტონეთი 

სტატიაში მოცემულია ვაჭრობის ხელშემწყობი ინსტიტუტების ევროკავშირთან დაახლოების 

პროცესის ანალიზი და ვაჭრობის ინსტიტუციური გარემო შედარებულია DCFTA-ს გაფორმებამდე 

და მისი გაფორმების შემდგომ პერიოდში ამ ხელშეკრულების მქონე სამ ქვეყანაში. კვლევა 

გვიჩვენებს, რომ ინსტიტუციურმა ჰარმონიზაციამ დადებითი როლი შეასრულა ევროკშირთან 

მათი ვაჭრობის განვითარებაში, თუმცა სხვა ეკონომიკური და არაეკონომიკური ფაქტორების 

მოქმედებით ინსტიტუციური გარემოს გავლენა სავაჭრო ნაკადებზე შესუსტდა.  
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  ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება  აერთიანებს შვიდ კათედრას: 

 

1. ფინანსებისა და საბანკო საქმე; 
2. ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი; 
3. საერთაშორისო ბიზნესი; 
4. მენეჯმენტი და ადმინისტრირება; 
5. მარკეტინგი; 
6. ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი; 
7. ინფორმაციული ტექნოლოგიები  ეკონომიკასა და ბიზნესში. 

 

 

 

I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება: ფინანსები და საბანკო საქმის კათედრა  
2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე  

3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ბარბაქაძე 
ასოცირებული პროფესორი მაია გოგოხია 
ასოცირებული პროფესორი მიხეილ ჩიკვილაძე 
ასოცირებული პროფესორი ლეილა ღუდუშაური 
ასისტენტ პროფესორი დავით ასლანიშვილი 
ასისტენტ პროფესორი ნატო კაკაშვილი 
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პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე 
 

5. ბეჭდურიპროდუქციისგამოცემაუცხოეთში 
 
5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 
 

 

№ 

 

 

ავტორი/ავტორე

ბი 

მონოგრაფიის/წიგნისსათაური

, საერთაშორისო 

სტანდარტულიკოდი ISBN 

გამოცემისადგ

ილი, 

გამომცემლობა 

 

 

გვერდებისრაოდენობ

ა 
1 

 

 

Irakli kovzanadze Global Economy: Post Crisis to 
Sustainable Development. 

 

ISBN: 978-1-5320-4703-9 (sc) 
ISBN: 978-1-5320-4704-6 (hc) 
ISBN: 978-1-5320-4702-2 (e) 

iUniverse. Inc., 
New York, 

Bloomington 

248 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის, 

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის ირაკლი კოვზანაძის ინგლისურენოვანი მონოგრაფია 

«Global economy: PostCrisis to Sustainable Development» მიძღვნილია უკანასკნელი 70 წლის 

განმავლობაში ერთ–ერთ ყველაზე დამანგრეველი კრიზისისადმი, რომელმაც გლობალური 

ხასიათის შეიძინა და მოიცვა პრაქტიკულად ყველა ქვეყანა. 

მდიდარ ფაქტობრივ მასალასა და სოლიდურ თეორიულ გამოკვლევებზე დაყრდნობით 

მონოგრაფიაში ახსნილია აღნიშნული კრიზისის ბუნება და წარმოქმნის ყველა ძირითადი 

მიზეზი.  

მონოგრაფიაში გაანალიზებულია უკანასკნელი წლების ისეთი ნეგატიური ტენდენციები, 

როგორიცაა დერეგულირება, არასაკმარისი რეგულირება, სპეკულაციური ოპერაციების ზრდა 

ფინანსურ ბაზრებზე. ჩალკეა გაანალიზებული ფინანსური ინოვაციები, რომლებიც ძალიან 

სწრაფად ცვლიან გლობალური ეკონომიკის ხასიათს. 

აღნიშნულ ნაშრომში ძირითადი ეკონომიკური მიმდინარეობების მიმოხილვასთან ერთად 

ავტორი გვთავაზობს იმ მნიშვნელოვან და ღირებულ ღონისძიებებს, რომლებიც ფინანსური 

კრიზისების დროს უნდა განხორციელდეს, ასევე თავის მოსაზრებებს, თუ როგორ 

შევინარჩუნოთ ამ პერიოდში გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდა. მათ შორისაა 

სტრუქტურული რეფორმების გატარება, ეკონომიკის დივერსიფიკაცია, ბიზნესგარემოსა და 

საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესება, უთანასწორობის აღმოფხვრა, საფინანსო სექტორში 

რეგულაციების გამკაცრება და ზედამხედველობა. 

მონოგრაფია განკუთვნილია როგორც მაკროეკონომიკის, გეოპოლიტიკის, საბანკო ბიზნესის 

სპეციალისტებისათვის, ისე მკითხველთა ფართო წრისათვის. 
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ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ბარბაქაძე 

4. ბეჭდურიპროდუქციისგამოცემასაქართველოში 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულისდა

სახელებადან

ომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ხათუნა 

ბარბაქაძე 

ლიზინგი - 

საგადასახადო 

პროცესის 

ოპტიმიზაციის 

საშუალება 

„ეკონომიკადაბი

ზნესი‖ #1 

თბილისი 

თსუ 

10 გვ., 

რეზიუმე 

სალიზინგო კომპანიების საქმიანობის გააქტიურებასთან ერთად აუცილებელია 

განვიხილოთ საგადასახადო ადმინისტრიების საკითხი, რადგან კომპანიები სალიზინგო 

მომსახურებას ხშირად იყენებენ მოგებისა და ქონების გადასახადის ოპტიმიზაციისათვის. 

ამდენად, მათთვის ძირითად რისკს შეიძლება წარმოადგენდეს საგადასახადო ორგანოების 

შესაძლო პრეტენზიები არამიზნობრივი საგადასახადო შეღავათების მიღებასთან 

დაკავშირებით და შედეგად, დამატებითი გადასახადის დარიცხვა მოგების და ქონების 

გადასახადზე (თუ საბუღალტრო აღრიცხვაში ამორტიზაციის გაზრდილი კოეფიციენტები 

იყო გამოყენებული),  ასევე ჯარიმები და საურავები. ამიტომ, როდესაც კომპანია გეგმავს 

სალიზინგო მომსახურების გამოყენებას, გარიგება უნდა მოამზადოს და გააფორმოს ისე, რომ 

მაკონტროლებელმა ორგანომ მას დაუსაბუთებელი საგადასახადო შეღავათების მიღების 

ბრალდება არ წაუყენოს. 

ლიზინგის დაბეგვრის საკითხები საქართველოში აქტუალურია, განსაკუთრებით 

მასშემდეგ, რაცსაგადასახადოდასამოქალაქოკოდექსებშიგანხორციელდაშესაბამისი 

ცვლილებები.სწორი საგადასახადო პოლიტიკის შემთხვევაში ლიზინგი შესაძლებელია იქცეს 

სამრეწველო ინდუსტრიის განვითარების საფუძვლად. სალიზინგო გარიგებებს 

აუცილებლად უნდა გააჩნდეს მიზნები, კერძოდ,დაფინანსების მოზიდვა საკუთარი 

ბიზნესის განვითარებისათვის, საბრუნავი კაპიტალის შევსება, ძირითადი საშუალებების 

პარკის განახლება, ვალების გასტუმრება.ასევე, ლიზინგის მეშვეობით  შესაძლებლია 

საგადასახადო ოპტიმიზაცია, რომელიც ამავე დროს, დაკავშირებულია დაუსაბუთებელი 

საგადასახადო სარგებელის მიღების რისკებთან. 

საქართველოში კომპანიებისთვის უმჯობესია დაბრუნებადი ლიზინგის გამოყენება, 

რომელიც საშუალებას აძლევს კომპანიებს გამოათავისუფლონ ფიქსირებულ აქტივებში 

ინვესტირებული თანხები და შეავსონ საბრუნავი კაპიტალი. შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ 

ქვეყნის განვითარების ამ ეტაპზე სალიზინგო ურთიერთობების აღნიშნული ფორმა 

იმსახურებს  მხარდაჭერას. 
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6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 

1 

 

ნატო კაკაშვილი 

ხათუნა ბარბაქაძე 

MECHANISMS OF TAX CONTROL 
FOR THE DEVELOPMENT OF 

SMALL AND MEDIUM BUSINESS 

ბათუმი. 24 ივნისი 

მოხსენებისანოტაცია (საჭიროაიმშემთხვევაში, 

თუმოხსენებაფორუმისმასალებშიარგამოქვეყნებულა) 

 

 

ასოცირებული პროფესორი  მაია გოგოხია 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

დანომერი/ტომი 

გამოცემის 
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ახალიფინანსურიპროდუქტებისადატექნოლოგიურიინოვაციებისმზარდინაკადისაჭიროებსგანვი

თარებისმიმართულებისსწორდა, ამავედროს, სწრაფპროგნოზს. 

საბანკომომსახურებაზეფასებისდადგენისპრიმიტიულმა, ე. წ. ,,პაკეტურმა‖ 

პრაქტიკამსაბოლოოდამოწურათავისიშესაძლებლობები, 

ვინაიდანთანამედროვეეტაპზეუპირატესობაფინანსურიმომსახურებისკონკრეტულისახეობისმოთ

ხოვნასენიჭება. აღნიშნულიტენდენციები, სხვაფაქტორებთანერთად, აყალიბებენსფეროს, 

სადაცმმართველობითიგადაწყვეტილებებისმიღებისდროსდასაშვებიშეცდომებისარეალიმუდმივა

დმცირდება.  

საბანკოსისტემისმსოფლიოგამოცდილებაცხადყოფს, 

რომქვეყნისსაკრედიტოსისტემისბევრირთულისაკითხიშეიძლებადაძლეულიქნეს, 

თუგათვალისწინებულიიქნებასაბანკოსისტემისმართვისუახლესითეორიები, მათშორის, 

პირველრიგში, საბანკობიზნეს-პროცესებისრეინჟინერინგი.  

ნაშრომშიგანხილულიაბანკებისრეინჟინერინგის, ანუსაბანკობიზნეს-

პროცესებისფუნდამენტურირეორგანიზაციის თანამედროვე 

მექანიზმი,ბანკებისსაქმიანობისოპტიმალურიდამაქსიმალურადეფექტიანიმოდელებისაგებისა და 

ფუნქციონირების ახალიფორმებიდამეთოდები, ტექნიკადატექნოლოგიები. 

      ნაშრომი გათვალისწინებულია ფინანსებისა და საბანკო საქმის სპეციალობის მაგისტრანტების, 

დოქტორანტების, მეცნიერ-მუშაკების, ბანკირებისა და საბანკო საქმიანობით დაინტერესებული 

მკითხველისთვის. 
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ვრცელი ანოტაცია 

 (ქართულენაზე) 

 

ბიჯეტური დაგეგმვის სისტემა თანამედროვე ბანკის მართვის   უაღრესად წარმატებული 

და ეფექტიანი ინსტრუმენტია და, აქედან გამომდინარე, მისმა უგულებელყოფამ შეიძლება 

სერიოზულად შეასუსტოს მენეჯმენტი და ბანკის ხელმძღვანელობა, ფაქტობრივად, 

არამარტო საფინანსო ნაკადების რეგულირების ერთ-ერთი ყველაზე ოპტიმალური 

საშუალების, არამედ თვითრეგულირებისა და მოტივაციის ქმედითი მექანიზმის გარეშე 

აღმოჩნდეს.  

ნაშრომში განხილულიაკომერციულ ბანკებში ბიუჯეტური დაგეგმვის ორგანიზაციის 
თანამედროვე მოდელები-სატრანსფერტო ფასების გამოყენებით ბიუჯეტური დაგეგმვის 
ტრადიციული მოდელი და პირდაპირი დანახარჯებით ბიუჯეტური დაგეგმვის მოდელი 
(Direct Costing). 

აღნიშნული მოდელების თავისებურებების შესწავლის, აგრეთვე მათი 
უპირატესობებისა და ნაკლოვანებების შედარებითი ანალიზის საფუძველზე ნაშრომში 
ჩამოყალიბებულია შემდეგი დასკვნები:  

სატრანსფერტო ფასების გამოყენებით ბიუჯეტური დაგეგმვის ტრადიციული მოდელის 

ძირითად ნაკლოვანებაა ის, რომ იგი არ ასტიმულირებს დამხმარე სამსახურებისა და მცირე 

მოცულობის შემოსავლების მქონე მოგების ცენტრების დანახარჯების შემცირებას. ეს კი იმას 

ნიშნავს, რომ: ჯერ-ერთი, დანახარჯების ცენტრების ყველა დანახარჯი ნებისმიერ 

შემთხვევაში სრულად ეკისრება მოგების ცენტრებს, რაც, ბუნებრივია, ხელს არ უწყობს მის 

შემცირებას; მეორე მხრივ, საერთო-სამეურნეო ხარჯები, რაც მათზე გადანაწილდება, 

შეიძლება გაცილებით სჭარბობდეს საკუთარ დანახარჯებს და ამიტომ მათაც არ აწყობთ 

საკუთარი ხარჯების შემცირება, ვინაიდან საერთო-სამეურნეო ხარჯების ტვირთი 

მნიშვნელოვანი მოგების მიღების საშუალებას არ იძლევა. 

ზემოაღნიშნულისა და ბიუჯეტური დაგეგმვის ტრადიციული მოდელის სხვა 

ნაკლოვანებების გათვალისწინების საფუძველზე, გამოთქმულია მოსაზრება, რომ 

პირდაპირი დანახარჯების გამოყენებით ბიუჯეტური დაგეგმვის მოდელი (Direct Costing) 

წარმოადგენს უფრო პროგრესულს და ბიუჯეტური დაგეგმვის ძირითადი საბაზო 

ამოცანების უკეთ გადაჭრის საშუალებას იძლევა. თუმცა, ამავე დროს, ხასგასმითაა  

აღნიშნული, რომ ბიუჯეტური დაგეგმვის რომელიმე კონკრეტული მოდელისათვის 

უპირატესობის მინიჭება პრაქტიკულად შეუძლებელია, ვინაიდან ბიუჯეტური დაგეგმვის 

ამა თუ იმ მოდელის შერჩევა ინდივიდუალურ ხასიათს ატარებს და მისი გადაწყვეტა 

მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია კონკრეტული ბანკის საქმიანობის თავისებურებებსა 

და მოთხოვნებზე.   

დაბოლოს, 

მკაცრიბანკთაშორისიკონკურენციადაფინანსურიმომსახურებისბაზრისმუდმივიცვალებადო

ბა, რაც ახალიფინანსურიპროდუქტებისადატექნოლოგიურიინოვაციებისმზარდინაკადით 

ხასიათდება, თანამედროვებანკს უბიძგებს  მუდმივად სრულყოს მართვის მექანიზმი, 

უპირატესობა მიანიჭოს ბიუჯეტური დაგეგმვისა და მართვის იმ კონკრეტულ მოდელს, 

რომელიც მაქსიმალურად გაითვალისწინებს მისი საქმიანობის თავისებურებებს და 

მდგრადი განვითარების  პერსპექტივებს უზრუნველყოფს. 

 
2.   ანოტაცია 

 

          თანამედროვე ეტაპზე საკრედიტო დაწესებულებების საოპერაციო რისკის მართვას 
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უდიდესი ყურადღება უნდა დაეთმოს. ფაქტობრივად საოპერაციო რისკის ეფექტიანად 

მართვა ბანკის მთელი შიდა სისტემის, ე.ი. ბანკის ოპტიმალურ მართვას ნიშნავს და 

პირიქით, სადაც არ შესწევთ უნარი მართონ საოპერაციო რისკი, იქ მნიშვნელოვნად იზრდება 

ბანკის გაკოტრების ალბათობა. 

       ნაშრომში განხილულია საოპერაციო რისკის მართვის თანამედროვე მეთოდები, 

სახელდობრ, ბაზელის კომიტეტის მიერ რეკომენდებული სამი მიდგომა: 
 საბაზისო ინდიკატორული მიდგომა(Basic Indicator Approach); 

 სტანდარტიზირებული მიდგომა (Standardised Approach); 

 რისკის განსაზღვრის განვითარებული მიდგომა (Advanced Measurment Approaches -AMA). 

        საოპერაციო რისკის მართვის თანამედროვე მიდგომების განხილვის საფუძველზე 

ნაშრომში გაკეთებულია დასკვნა, რომ საოპერაციო რისკის სრული ნეიტრალიზაცია 

შეუძლებელია, თუმცა ოპტიმალურ შემთხვევაში გატარებულმა ღონისძიებებმა და რისკების 

მართვის ეფექტიანმასისტემამ უნდა უზრუნველყოს მისი მინიმუმამდე დაყვანა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ასისტენტ პროფესორი ნატო კაკაშვილი 
 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 
1 

 

 

            ნატო კაკაშვილი სადაზღვევო პროდუქტების 

ინოვაციური სახეები   

26-27 ოქტომბერი,2018. თსუ 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი 

2            ნატო კაკაშვილი 

           ხათუნა ბარბაქაძე 

MECHANISMS OF TAX CONTROL 
FOR THE DEVELOPMENT OF 
SMALL AND MEDIUM BUSINESS 

24 ივნისი, 2018.ბათუმი.    

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა)  
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის 
კათედრა  

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი პროფესორი ლევან საბაური 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

 ნადეჟდა კვატაშიძე _ ასოცირებული პროფესორი 
 ნანა სრესელი _ ასოცირებული პროფესორი 
 იზოლდა ჭილაძე _ ასოცირებული პროფესორი 
 თეა მუნჯიშვილი _ ასოცირებული პროფესორი  
 მარინა მაისურაძე _ ასოცირებული პროფესორი 
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2 ლევან საბაური Lease Accounting: 

Specifics 

June 2018, Berlin,  

იჯარის 

აღრიცხვის 

თავისებურებები 

International 
Journal of 

Management and 
Applied Science 
(IJMAS)-IJMAS 

 
Germany, Berlin 

 
ISSN: 2394-7926 

 
 

Volume-4 
,Issue-9  ( Sep, 

2018 ) 
 

p.17-20 
http://www.iraj.in
/journal/journal_fi
le/journal_pdf/14-
504-15428643261-

4.pdf 
; ფასს (IFRS) 16 „იჯარა―, რომელმაც ჩაანაცვლა იჯარის მოქმედი სტანდარტი ბასს 17, 

გარკვეული ცვლილებები გამოიწვია აღრიცხვის მიმართულებით. მიმდინარე სტანდარტის 

მიხედვით მოიჯარე ვალდებულია იჯარის ოპერაციების აღრიცხვისათვის გამოიყენოს  

ერთიანი - ფინანსური მოდელი. 

2016 წლის იანვარში ფასს საბჭომ გამოსცა ფასს (IFRS) 16 „იჯარა―, რომელმაც შეცვალა 

1982 წლიდან მოქმედი იმავე დასახელების ბასს (IAS) 17. ახალი სტანდარტი წარმოადგენს 

ორი უმსხვილესი სააღრიცხვო სისტემის,  ფასს საბჭოსა(International Accounting Standards 

Board) და ჰარმონიზაციის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების ამერიკული საბჭოს (US 

GAAP) მუშაობის შედეგს. ახალი სტანდარტი წარმოადგენს ბასს (IAS) 17-ში გამოყენებული 

მიდგომების ლოგიკურ გაგრძელებას. თავის დროზე იჯარის სტანდარტის მიღების 

აუცილებლობა გამოიწვია იმან, რომ კომპანიები სულ უფრო ხშირად იყენებდნენ იჯარის 

ხელშეკრულებას, როგორც გრძელვადიანი  აქტივების შეძენის დაფინანსების საშუალებას, 

მაგრამ საკუთარ ბალანსში არ ასახავდნენ არც საწარმოს მიერ კონტროლირებად  აქტივებს, 

არც იჯარის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს, რაც ფინანსური 

ანგარიშგების არასწორად წარდგენის საფუძველი ხდებოდა. შედეგად კი, ფინანსური 

ანგარიშგების მომხმარებლები არასრულყოფილ ინფორმაციას ღებულობდნენ რისთვისაც 

მათ დამატებით უწევდა ბალანსგარეშე საიჯარო ვალდებულებების შეფასებების გაკეთება. 

ფასს-ის საბჭომ ამ პრობლების გადაწყვეტის გზად მიიჩნია იჯარის აღრიცხვისადმი 

მიდგომების შეცვლა.  მოქმედი სტანდარტის ნაკლოვანებების გათვალისწინებით, ახალი 

სტანდარტის (IFRS 16 ―Leases‖) შემოღების ძირითადი მიზანია ფინანსური ანგარიშგების 

ინფორმაციის მომხმარებლებისათვის იჯარის შესახებ შესაბამისი და სამართლიანი  

ინფორმაციის წარდგენა .  

ამიტომაც  ბასს (IAS) 17-ს ფარგლებში იჯარის ყველა ხელშეკრულება გაიყო ორ ტიპად: 

ფინანსური იჯარა, რომელიც ფაქტობრივად დაკავშირებულია გრძელვადიანი აქტივების 

შეძენასთან და საოპერაციოი იჯარა, რომელიც არ არის დაკავშირებული ასეთ შეძენასთან. 

ფინანსური იჯარის შემთხვევაში მოიჯარეს (დამქირავებელს) თავისი ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშში უნდა ეღიარებინა კონტროლირებადი  აქტივი და იჯარის 

გადახდის ვალდებულება. საოპერაციო იჯარის შემთხვევაში მოიჯარე  საიჯარო 

გადასახადის თანხებს თანაბრად მიაკუთვნებდა ხარჯებს იჯარის ვადის მიხედვით. 
 

http://www.iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/14-504-15428643261-4.pdf
http://www.iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/14-504-15428643261-4.pdf
http://www.iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/14-504-15428643261-4.pdf
http://www.iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/14-504-15428643261-4.pdf
http://www.iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/14-504-15428643261-4.pdf
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3 ლევან საბაური ფინანსური 

ანგარიშგების 

საერთაშორისო 

სტანდარტების 

(IFRS) მიღება და  
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გამოწვევები  

Approval and 
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International 

Financial Reporting 

Standards (IFRS) in 

Georgia: Challenges 

and Perspectives 

Journal of 
Accounting & 

Marketing 

 
ISSN: 2168-9601 

 
 

Volume 7 • Issue 2 
• 1000268 

p.1-4 

 

კვლევაში ასახულია, თუ რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოში აუდიტორებისათვის 

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას. მასში მითითებულია, 

თუ რა გავლენას ახდენს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა 

მართვის გამჭვირვალობასა და აქციონერების დამოკიდებულებაზე კომპანიების 

ხელმძღვანელობის მიერ გაკეთებულ განცხადებებთან. საკვლევი ჯგუფი მოიცავს 

საქართველოში გარე (დამოუკიდებელ) აუდიტორებს, ხოლო საქართველოში აუდიტორული 

ფირმების შერჩევისას გამოყენებულია შემთხვევითი შერჩევის მეთოდი. თავდაპირველი 

მონაცემები შეგროვილია კვლევის ადრესატებისთვის დარიგებული კითხვარის საფუძველზე 

და შემოწმდა ხი–კვადრატის სტატისტიკური მეთოდითა და სოციალურ მეცნიერებათა 

სტატისტიკური პაკეტის გამოყენებით. შედეგებმა დაადასტურა, რომ ფინანსური 

ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა გავლენას ახდენს მართვის 

გამჭვირვალობაზე და აქციონერთა დამოკიდებულებაზე კომპანიების ხელმძღვანელობის 

მიერ გაკეთებულ განცხადებებთან. კვლევით რეკომენდებულია ფირმების მიერ მათი 

თანამშრომლების სწავლება სტანდარტების მოთხოვნების უკეთ შესწავლის მიზნით, რაც 

საშუალებას მისცემს მათ სრულად დანერგონ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტები, რაც თავის მხრივ აქციონერთა ერთგულების საწინდარია. 
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ISSN 2449-2396 
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გადმოცემულია აუდიტორული რისკის შეფასებისა და მისი მართვის პრობლემები 

აუდიტის  წინასწარი და შემდგომი დაგეგმვის ეტაპებზე, ასევე, აუდიტორული შემოწმების 

მიმდინარეობის დროს. სტატია ეძღვნება აუდიტორული  რისკების მართვის კომპლექსური 

მიდგომის ფორმირების აღწერას, რომელიც საშუალებას იძლევა ვმართოთ აუდიტორული 

რისკები საერთო აუდიტორული  რისკის ყველა კონკრეტულ  დეტერმინანტზე 

ზემოქმედების გზით. ნაჩვენებია კომპლექსური მიდგომის გამოყენება აუდიტორული 

კომპანიების საქმიანობაში, რომელიც საკონტროლო რისკის სიდიდის  და შემოწმების 

დროის მნიშვნელოვანი შემცირების საშუალებას იძლევა. შემუშავებულია აუდიტორული 

რისკის მართვის კომპლექსური მიდგომის სტრუქტურულ-ლოგიკური სქემა. 
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სტანდარტული კოდი ISBN 
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ნაშრომში განხილულია საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის საკითხები 

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასს) მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

სახელმძღვანელო მომზადებულია საგნის „აუდიტის საფუძვლების― სილაბუსის შესაბამისად და 

განკუთვნილია ეკონომიკური პროფილის უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის. 

შრომა დახმარებას გაუწევს აუდიტის საკითხებით დაინტერესებულ პირებს. სახელმძღვანელო 

დაიბეჭდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის კათედრის გადაწყვეტილებით, (2018 წლის 6 მარტის 

სხდომის ოქმი #6/3). ნაშრომი მოიცავს 11 თავს, 50 პარაგრაფს, ტესტებს, სიტუაციურ ამოცანებს, 

დანართებსა და ლიტერატურას.  განხილულია აუდიტის არსი, მნიშვნელობა და ადგილი 

კონტროლის სისტემაში; აუდიტის სტანდარტები, აუდიტის ეთიკა და აუდიტორული 

საქმიანობის რეგულირების სისტემები; განხილულია საერთო დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგების აუდიტის ორგანიზაცია; ჩამოყალიბებულია აუდიტის მეთოდოლოგიური 

საფუძვლები და აუდიტის პროცედურები; წარმოდგენილია დამოუკიდებელი აუდიტორის 

დასკვნის მომზადების ეტაპები, სტრუქტურა, შინაარსი და დასკვნის მოდიფიცირების პირობები.   

განხილულია ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტებისა და ელემენტების აუდიტის თეორიული 

და პრაქტიკული საკითხები. სახელმძღვანელოში წარმოდგენილ ტესტებსა და სიტუაციურ 

ამოცანებს აქვთ პრაქტიკული გადაწყვეტა და ინტერპრეტაციები. 
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ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 
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გვერდებ

ის 

რაოდენო
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1 ნანა სრესელი 
 

აუდიტის ხარისხის 

კონტროლის აქტუალური 

საკითხები                                    

 
ISBN 978-9941-13-764-8 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი, 

III საერთაშორისო        

სამეცნიერო 

კონფერენცია: 

„გლობალიზაციის 

გამოწვევები 

ეკონომიკასა და 

ბიზნესში.“     
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 26-27 
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პრაქტიკაში გამოყენებული აუდიტის ხარისხის მაჩვენებლების კონცეფცია არასაკმარისად 

ეფექტურია, რადგან მკაფიოდ ჩამოყალიბებული არ არის აუდიტის ხარისხის კონტროლის საერთო 

შემეცნებითი მიდგომები, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს აუდიტის ხარისხის მიმართ 

მომხმარებელთა მოლოდინების, მარეგულირებელი ორგანიზაციების მოთხოვნებისა და აუდიტის 

საზოგადოებრივი ფუნქციის შეთავსების შესაძლებლობები. აუდიტორული საქმიანობის 

განვითარების აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს აუდიტის ხარისხის ერთიანი კონცეფციის შექმნა 

არსებული სპეციფიკების გათვალისწინებით.    აუდიტის განვითარების თვალსაზრისით, 

თანამედროვე ეტაპის მნიშვნელოვან და  აქტუალურ საკითხს აუდიტის ხარისხის ერთიანი 

კონცეფციის შექმნა წარმოადგენს.  აუდიტორი გამოავლენს არა მხოლოდ ბუღალტრული 

აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების ხარვეზების ან კომპანიის მართვისა და ორგანიზაციული 

სისტემის ნაკლოვანებებს.მას აქვს კვალიფიციური კონსულტაციის გაწევის უნარი კონკრეტული 

პრობლემების გადაჭრის კუთხით. შესაბამისად, აუდიტი როგორც საქმიანობის დამოუკიდებელი 

სფერო, განაპირობებს ეკონომიკური სუბიექტების ფუნქციონირების გაუმჯობესებას, 

უზრუნველყოფს ორგანიზაციის მიერ საკანონმდებლო-ნორმატიული აქტებით დადგენილი 

პირობებისა და მესაკუთრეთა ინტერესების დაცვას. აუდიტის ხარისხის კონტროლს კიდევ უფრო 

მნიშვნელოვანს ხდის ის გარემოება, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ეკონომიკური 

გადაწყვეტილების მიღებისას დამოკიდებულია ინფორმაციაზე, რომელზეც მას კონტროლი არ 

გააჩნია, ენდობა და ეყრდნობა დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას.  
აუდიტის ხარისხის შეფასების ძირითადი საკითხები განიხილება და აქტიურად შეისწავლება 

სამეცნიერო-კვლევით სფეროში. ექსპერტები მუდმივად მუშაობენ აუდიტის ხარისხის 

ინდიკატორების განსაზღვრავისათვის, რაც აერთიანებს სხვადასხვა მაჩვენებლებს, კერძოდ,  

ჩატარებული აუდიტის მოცულობას, შეცდომების იდენტიფიცირების სისწრაფეს, საქმიანობის  

უწყვეტობის შემფასებელი პარამეტრების სიზუსტეს და ა.შ. ეს მცდელობები ცხადყოფენ, რომ რიგი 

ფაქტორები კომპლექსურად ხელს უწყობს აუდიტორის დაინტერესებას ხარისხიანი აუდიტის 

ჩატარებაში. 

  

2 ნანა სრესელი 
 

ასს 700: 

აუდიტორის დასკვნის 
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სტრუქტურის   თეორიული 

ასპექტები და 

ძირითადი  კონცეფციები 

     ISSN: 1584-9066               

    2344 – 2174 
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აუდიტორის დასკვნა არის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შედეგების ამსახველი 

მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და აუდიტის ფინალური შედეგი, და ამის მიუხედავად იგი 

წარმოადგენს სტანდარტულ ანგარიშს, რომელიც შედგენილია შესაბამისობა/შეუსაბამობის  

პრინციპით. ასეთი პრინციპით ჩამოყალიბებული აუდიტორის დასკვნა მოიცავდა  

მინიმალური მოცულობის ინფორმაციას, როგორც  აუდირებული ორგანიზაციის, ასევე 

აუდიტის პროცესების შესახებ. არსებული დასკვნის მწირი ინფორმაციულობის გამო, 

აუდიტორების მიმართ გაიზარდა იმის მოთხოვნა, რომ მათ აუდირებული ობიექტის 

შესახებ უნდა  წარადგინონ უფრო გამჭვირვალე და ინფორმაციული დასკვნა. ფინანსური 

ანგარიშგების  მომხმარებლების ინტერესის გაძლიერება ინფორმაციის მიმართ იმანაც 

განპირობა, რომ აუდიტორის დასკვნა მომხმარებლისათვის ხშირად ბუნდოვანი იყო და 

გაურკვეველი რჩებოდა აუდიტორის თვალსაზრისი იმის შესახებ, თუ სად იყო დაფარული 

ფინანსური ანგარიშგების რისკები. ეს გარემოება მნიშვნელოვნად ამცირებდა 

მომხმარებლის ნდობას აუდიტორის დასკვნის საიმედობისადმი.   აღნიშნულის გამო,  

სტანდარტული სტილით ჩამოყალიბებული აუდიტორის დასკვნა ბოლო პერიოდში 

სტეიკჰოლდერების და ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლების ფართო წრის კრიტიკის 

ობიექტად იქცა. ამრიგად, დღის წესრიგში გარდაუვლად დადგა იმის  მოთხოვნა, რომ 

აუდიტორის დასკვნაში, დასაშვებ ფარგლებში, მაქსიმალურად ვრცლად ყოფილიყო 

წარმოდგენილი ორგანიზაციების თავისებურებები და მათი ინდივიდუალური 

მახასიათებლები. აღნიშნული მოთხოვნების გათვალისწინება დასკვნის, როგორც 

ინფორმაციულობის, ასევე  მისი  გამჭვირვალობის დონეს მნიშვნელოვნად 

გააუმჯობესებდა. აუდიტორის დასკვნის გამჭვირვალობისა და ინფორმაციულობისადმი 

მომხმარებლების გაძლიერებული ინტერესი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის მასშტაბმა 

და სიღრმემ განაპირობა. სწორედ მსხვილ საერთაშორისო კომპანიებში მომხდარი 

სკანდალების კასკადისა და  ფინანსური კრიზისების ფონზე,  მიიპყრო განსაკუთრებული 

ყურადღება აუდიტორის დასკვნის სტილმა და სტრუქტურამ. აუდიტის გადასინჯული და 

ახლად შემუშავებული საერთაშორისო სტანდარტებმა გაზარდა: 

აუდიტორის დასკვნის ინფორმაციის გამჭვირვალობა და მომხმარებელთა ნდობა; 

შესაბამისობა და საიმედოობა- ხაზი გაესვა აუდირების პროცესის შესაბამისობას,  

აუდირებული სუბიექტის საქმიანობის სპეციფიკურობას, რაც თავისთავად ზრდის 

აუდიტორის დასკვნის საიმედობას; 

შესადარისობა- თითოეული აუდირებული სუბიექტის აუდიტის პროცესში 

გამოყენებული ძირითადი საკითხების გასაჯაროება ხელს შეუწყობს ამა თუ იმ 

ინდუსტრიის წარმომადგენელი სუბიექტების შესადარისობის ზრდას; 

კომუნიკაცია- გაიზარდა კომუნიკაციის დონე მმართველობით დაკავებულ პირებსა 

და მომხმარებელთან, რაც ხელს უწყობს საერთო დანიშნულების  ფინასნსური 

ანგარიშგების აუდიტისა და საერთო დანიშნულების  ფინანსური ანგარიშგების 

ხარისხის მაღალ დონეზე შენარჩუნებას; 

ხარისხი- გაიზარდა როგორც საერთო დანიშნულების  ფინასნსური ანგარიშგების 

აუდიტის, ასევე საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების ხარისხი, 

მიუხედავად სამუშაოს სირთულისა და კომპლექსურობის უცვლელობისა.  
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ინოვაციური სწავლების ფორმირებისა და განვითარების აუცილებლობამ განაპირობა 

მოქნილი, უწყვეტი საგანმანათლებლო სისტემის შექმნის აუცილებლობა, რომელიც 

უზრუნველყოფს პიროვნების მობილობას პროფესიული თვალსაზრისით, აქცევს მას 

შემოქმედებითად აქტიური პიროვნებად. ცნობილი ფაქტია, რომ პიროვნება კარგად 

ითვისებს იმას, რაც მისი ინტერესის სფეროშია მოქცეული. ავტორიტარული 

(ტრადიციული) სწავლების პირობებში ამ თავისებურებების განვითარება ვერ ხერხდება, 

რადგან  მისი პრინციპია დაგროვილი ცოდნების მიწოდება, რაც  გადაცემის ანუ 

ტრანსლაციის ფორმით ხორციელდება. ამდენად, ტრადიციული  საგანმანათლებლო  

ტექნოლოგიები ვერ უზრუნველყოფს პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებას 

პიროვნებაში. განათლების მიმართ ჩამოყალიბებულმა სოციალურმა მოთხოვნებმა 

გამოიწვია სტუდენტებზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდებისა და ტექნოლოგიების  

ძიებისა და ჩამოყალიბების აუცილებლობა. სწავლების პროცესისადმი თანამედროვე 

მიდგომები: 

უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესში სტერეოტიპების დაძლევას, ხელს უწყობს 

აზროვნების გააქტიურებას და ავითარებს სტუდენტის შემოქმედებით უნარებს; 

  ქმნის დამოუკიდებელი აზროვნების განვითარების, სიტუაციებში ორიენტაციის, 

პრობლემების გადაჭრის საკუთარი მიდგომების ძიებისა და კონტაქტის დამყარების 

უნარს; 

 განაპირობებს სტუდენტის ინტელექტუალური და თვითგანვითარების კულტურის 

ფორმირებას, ამაღლებს სწავლების მოტივაციას, ახალი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების 

გამოყენების ინტერესს, საკუთარი შეხედულებების ფორმულირებისა და 

გამოხატვის უნარს; 

ამრიგად, პრაქტიკაში არსებული თანამედროვე მოდელების სწავლისა და სწავლების 

პროცესში ჩართვა პრაგმატულად, გონივრული თანაფარდობისა და პრინციპების 

დაცვით უნდა ხორციელდებოდეს და ითვალისწინებდეს სასწავლო მასალის შინაარსს, 

თავისებურებსა და სირთულეებს.  
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ანოტაცია 
საბაზრო ეკონომიკაში სადაზღვევო ინდუსტრიის გლობალური მნიშვნელობიდან 

გამომდინარე   ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების  (ფასს)  საბჭოს მიერ 

განხორციელდა  სადაზღვევო კომპანიების აღრიცხვისა პრაქტიკისა და ფინანსური 

ანგარიშგების კრიტიკული შეფასება. უკანასკნელმა ცხადყო, რომ სხვადასხვა იურისდიქციაში 

არსებულ კომპანიებს აქვთ განსხვავებული სააღრიცხვო პოლიტიკა, არასათანადო შეფასებების 

პრინციპები და შედეგად ფინანსური ანგარიშგების ინფორმაცია არ არის შესადარისი  და 

გამჭვირვალე. 

 ამ პრობლემების დასაძლევად ფასს საბჭოს მიერ მომზადდა  ფასს 17-ის - „სადაზღვევო 

კონტრაქტები― , პროექტი, რომელიც ამოქმედდება 2021 წლიდან და რომლის  მიზანი -  

აღრიცხვის ერთიანი  მოდელის შემუშავება, რომელიც მოახდენს სადაზღვევო კონტრაქტების 

(არა მხოლოდ სადაზღვევო კომპანიების) აღრიცხვის ჰარმონიზაციას, ინფორმაციის 

მომხმარებლებისათვის  გამჭვირვალე,  შესადარის და სასარგებლო ინფორმაციის მოწოდებას.  

 ფასს-ის პროექტში ახლებურადაა განხილული სადაზღვევო კონტრაქტების აღიარებისა 

და შეფასების პრინციპები. კერძოდ, შემუშავებულია ძირითადი მოდელი - ე.წ. Building Block, 

რომელიც მოდიფიცირდება სხვადასხვა ტიპის კონტრაქტებისათვის. მცირე ცვალებადობით 

დამახასიათებელი მოკლევადიანი კონტრაქტებისათვის  ძირითადი მოდელი გამოიყენება 

პრემიუმ განაწილების  მიდგომით,   ხოლო პირდაპირი მონაწილეობის ფუნქციით 

კონტრაქტებისათვის ცვლადი საფასურის მიდგომით.     

 ძირითადი მოდელით სადაზღვევო კონტრაქტები  შედგება შემდეგი „ბლოკებისაგან―:  

საკონტრაქტო მომსახურების მარჟისა  (GSM) და შესრულების ფულადი ნაკადების.  თავის 

მხრივ,  შესრულების  ფულადი ნაკადები მოიცავს მომავალი ფულადი ნაკადების 

დისკონტირებულ  ღირებულების, დისკონტის განაკვეთს და რისკის კორექტირებას.  

  კონტრაქტების შეფასებისადმი მთავარი მიდგომაა რისკების გათვალისწინება და 

ეკონომიკური ცვლილებების ეფექტის დროული ასახვა ფინანსურ ანგარიშგებაში.  

განახლებული ინფორმაციის  წარდგენა  ვალდებულებების, რისკებისა და სადაზღვევო 

კონტრაქტების ეფექტიანობის შესახებ განსაზღვრავს ინფორმაციის გამჭვირვალობას და 

ზრდის ინფორმაციის მომხმარებლების  (ინვესტორებისა და ანალიტიკოსების) ნდობას 

დარგის მიმართ. 

 

 
2 ნ.კვატაშიძე 

(თანაავტორები: 

ა.ხორავა, 

ზ.გოგრიჭიანი) 

აქტივების 

გაუფასურების 

შეფასების 

საკითხები 

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ფაკულტეტი 

III საერთაშორის

ო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

,,გლობალიზაცი

ის გამოწვევები 

ეკონომიკასა და 

ბიზნესში''. 

თბილისი, 

თსუ, 2018 

ISBN 978-9941-

13-764-8 

 

4 გვერდი 

გვ.205-208 
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ფინანსური ანგარიშგების მომზადების კონცეპტუალური საფუძვლების თანახმად, ფინანსურ 

ანგარიშგებაში  ასახული აქტივების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს მათგან მომავალში 

მისაღები ეკონომიკური სარგებლის დღევანდელ ღირებულებას. აქტივების შესახებ ფინანსური 

ანგარიშგების მომხმარებლებისათვის შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენის მიზნებიდან 

გამომდინარე ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს)  საბჭოს მიერ 

შემუშავებულია აქტივების გაუფასურების კონცეფცია. ამ კონცეფციის  მთავარი მიზანია აქტივების 

გაუფასურების იდენტიფიცირება და შეფასება, როგორიცაა: აქტივებიდან მომავალში მისაღები 

ეკონომიკური სარგებლის  ცნება და  შეფასების მეთოდოლოგია; აქტივების გაუფასურების 

იდენტიფიცირება და  ასახვა ფინანსურ ანგარიშგებაში.  

  

 
 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 

5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომ

ი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნ,კვატაშიძე 

(თანაავტორი 

ლ.საბაური) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნ.კვატაშიძე 

 

 

 

 

Prospects of 

Application of 

International 

Standards in 

Financial Reporting 

by Small and 

Medium-size 

Businesses in 

Georgia. 

მცირე და საშუალო 

ბიზნესის მიერ 

ფინანსური 

ანგარიშგების 

საერთაშორისო 

სტანდარტების 

გამოყენების 

პერსპექტივები 

საქართველოში. 

 

 

 

International 
Journal of 
Business 

Administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toronto, Canada 

ISSN 1923-4007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 გვერდი 
March 2018. Vol. 

9, No. 2; p.1-8. 
http://ijba.sciedup

ress.com 
https://doi.org/10.
5430/ijba.v9n2p). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ანოტაცია  

             მცირე და საშუალო საწარმოების მიერ სრული (გლობალური)ფინანსური 

ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების  მიხედვით ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადება შრომატევადი და ძვირადღირებული ამოცანაა, იმდენად, რამდენადაც იგი არ 

შეესაბამება ხარჯები-სარგებლიანობის პრინციპს, მცირე და საშუალო საწარმოების 

აღრიცხვა-ანგარიშგება უნდა იწარმოებდეს შესაბამისი სტანდარტებით.           
 

http://ijba.sciedupress.com/
http://ijba.sciedupress.com/
https://doi.org/10.5430/ijba.v9n2p
https://doi.org/10.5430/ijba.v9n2p


175 
 

2 ნ.კვატაშიძე Significance of 

Control in the 

Preparation of 

Financial Report 

June 2018, Berlin,  

კონტროლის 

მნიშვნელობა 

ფინანსური 

ანგარიშგების 

მომზადებაში 

 

International 
Journal of 

Management and 
Applied Science 
(IJMAS)-IJMAS 

 
Germany, Berlin 

 
ISSN: 2394-7926 

4 გვერდი 
Volume-4 

,Issue-9  ( Sep, 
2018 ) 

 
p.1-4 

http://www.iraj.in/jo
urnal/journal_file/jo
urnal_pdf/14-504-

15428643261-4.pdf 
; 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კონცეფციაა 

კონტროლი. მას ეფუძნება აქტივების აღიარება, საწარმოთა გაერთიანების 

იდენტიფიცირება, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და 

სხვა. კონტროლის არსის მნიშვნელობიდან გამომდინარე ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) საბჭოს მიერ, ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისა და წარდგენის სრულყოფისათვის,   შემუშავებულია კონტროლის 

ერთიანი კონცეფცია. ამ კონცეფციის  მთავარი მიზანია ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისათვის კონტროლის შეფასება - მისი არსებობის დადგენა.  ფასს-ით 

განსაზღვრულია კონტროლის ცნება, მისი აღიარების ისეთი კრიტერიუმები და 

მთავარი მახასიათებლები როგორიცაა:  რელევანტური საქმიანობა;  

უფლებამოსილება ინვესტირებულ საწარმოსთან მიმართებით; ცვალებად 

შემოსავლებთან დაკავშირებული რისკები; უფლებამოსილების გამოყენებით  

შემოსავლების ოდენობაზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა. განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს ფასს-ის მიერ განხილული ინვესტირებულ საწარმოზე 

კონტროლის არსებობის შეფასების დეტალები იმ სიტუაციებში,  როდესაც  ნათლად 

არ ჩანს და რთულია უფლებამოსილების დადგენა.  
  

 

 

ასოცირებული პროფესორი მარინა მაისურაძე   
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

 
4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორები 

 
სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

http://www.iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/14-504-15428643261-4.pdf
http://www.iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/14-504-15428643261-4.pdf
http://www.iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/14-504-15428643261-4.pdf
http://www.iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/14-504-15428643261-4.pdf
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მ.მაისურაძე 

 

 

 

მ.მაისურაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სახელმწიფო 

გრანტების 

აღრიცხვის 

საკითხები 

 

რეალური 

ღირებულების 

შეფასების 

მეთოდები 

 

 

 

 

 

 

 

ეკონომისტი 2018,2 

 

 

გლობალიზაციის 

გამოწვევები 

ეკონომიკასა და 

ბიზნესშიISBN 978-
9941-13-764-8 
 
 
 
 

 

თბილისის ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ივანე 

ჯავახიשვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 
2018 
 
 

  

104-108 

 

 

 

 

249-253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1. სახელმწიფო დახმარების მიღების სწორ აღრიცხვას დიდი მნიშვნელობა აქვს 

საწარმოსათვის ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საქმეში. ეს მნიშვნელობა 

გამოიხატება იმაში რომ, როდესაც საწარმოს გადაეცემა რესურსები, მან უნდა შეარჩიოს 

შესაბამისი სააღრიცხვო მეთოდი. ამასთან, სასურველია, რომ საწარმომ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში ასახოს ამ დახმარების შედეგად მიღებული სარგებელი მოცემულ 

საანგარიშო პერიოდში. ამით უზრუნველყოფილი იქნება საწარმოს ფინანსური 

ანგარიშგების ერთერთი უმნიშვნელოვანესი პრინციპი, შესადარისობა წინა პერიოდების ან 

სხვა საწარმოების ანგარიშგებებთან.  

  სტატიაში განხილულია სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული დახმარების 

სახეები,მათი ხასიათი, პირობები და აღრიცხვის  საკითხები ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთასშორისო სტანდარტების შესაბამისად. 

2. სტატიაში განხილულია აქტივების შეფასების საკითხები, ფინანსური ანგარიშგების  

საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) მოთხოვნების შესაბამისად.  გამოთქმულია 

მოსაზრებები აქტივების შეფასების სხვადასხვა მეთოდის მიმართ. მუხლი, რომელიც 

აკმაყოფილებს ფინანსური ანგარიშგების ელემენტის ცნებას, აღიარებული და ასახული 

უნდა იქნეს ფინანსურ ანგარიშგებაში, თუ მას გააჩნია თვითღირებულება ან ღირებულება, 

რომლის საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია. ეს მოთხოვნა ეხება ფინანსურ ანგარიშგებაში 

ასახულ აქტივებსაც, რომელთა რეალური ღირებულება ექსპლუატაციის ვადის 

განმავლობაში შეიძლება შეიცვალოს.  საწარმომ გარკვეული პერიოდულობით უნდა 

მოახდინოს მის განკარგულებაში მყოფი აქტივების ხელახალი შეფასება და დაადგინოს 

მათი რეალური ღირებულება.  
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 
გვერდები

ს 

რაოდენობ

ა 
1 

 

m.maisuradze APPLICATION OF 
THE ENTITY ASSETS 
MEASUREMENT 
METHODS IN 
PREPARING THE 
FINANCIAL 
STATEMENTS 

Ekoforum jurnal 
ISSN: 2344-2174 

[Volume 7, Issue 
3(16), 2018] 

 Romania 
 

6 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის პირობებში, აქტივების შეფასების ერთიანი 

წესების და  მეთოდების შემუშავება, საწარმოების საერთაშორისო ბაზრებზე 

კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია.  

ფინანსური ანგარიშგების  საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნის თანახმად, 

მუხლი, რომელიც აკმაყოფილებს ფინანსური ანგარიშგების ელემენტის ცნებას, აღიარებული 

და ასახული უნდა იქნეს ფინანსურ ანგარიშგებაში, თუ მას გააჩნია თვითღირებულება ან 

ღირებულება და შესაძლებელია  საიმედოდ შეფასება. ეს მოთხოვნა ეხება ფინანსურ 

ანგარიშგებაში ასახულ აქტივებსაც, რომელთა რეალური ღირებულება დროთა განმავლობაში 

შეიძლება შეიცვალოს სხვადასხვა მიზეზის გამო. აქედან გამომდინარე საჭიროა საწარმომ 

გარკვეული პერიოდულობით მოახდინოს მის განკარგულებაში მყოფი აქტივების ხელახალი 

შეფასება და დაადგინოს მათი რეალური ღირებულება მოცემული მომენტისათვის. ამდენად, 

მეტად მნიშვნელოვანია საწარმოთა  აქტივების შეფასების საკითხები.  

   სტატიაში, ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით 

განხილულია  თითოეული კლასის აქტივისათვის გამოყენებული შეფასების მეთოდები, 

რეალური  ღირებულების შეფასების   საკითხები და ავტორის მოსაზრებები ამ საკითხებთან 

დაკავშირებით.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



178 
 

ასოცირებული პროფესორი მერაბ ჯიქია   
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 
 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 
 

 
 

№ 

 

 
 

ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 
 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

მერაბ ჯიქია ეკონომიკური 

ანალიზი 

ISBN 978-9941-25-520-5 

თბილისი 

გამომცემლობა 

„მერიდიანი― 

341 

სახელმძღვანელოში შესულია ეკონომიკური ანალიზის თეორიისა და მეთოდიკის საკითხები. 

მოცემულია საწარმოს სამეურნეო საქმიანობის შედეგების კომპლექსური ანალიზის მეთოდიკა. 

განხილულია ეკონომიკური ანალიზის უახლესი მეთოდიკა, რაც დამახასიათებელია საბაზრო 

ეკონომიკისათვის. 

განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ უმაღლესი სასწავლებლების ეკონომიკური სპეციალობის 

სტუდენტებისთვის. იგი ასევე დახმარებას გაუწევს ბუღალტრული, ფინანსური, ანალიტიკური 

სამსახურის მუშაკებს, აუდიტორებს, კომერციული ბანკის მუშაკებს, ეკონომიკური და 

ფინანსური ანალიზის საკითხებით დაინტერესებულ პირებს. 

 
4.3. კრებულები 

 
 

 
 

№ 

 

 
 

ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 
 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

მერაბ ჯიქია სავარჯიშოთა 

კრებული ეკონომიკურ 

ანალიზში  

ელექტრონული 

ვერსია 

https://www.tsu.ge/data/

file_db/economist_facult

y/mjikia.pdf  

76 

ნაშრომი წარმოადგენს ეკონომიკური ანალიზის კურსის სასწავლო სილაბუსის მიხედვით 

შედგენილ სავარჯიშოთა კრებულს. მასში განხილულია ეკონომიკური ანალიზის უახლესი 

მეთოდიკა, რაც დამახასიათებელია საბაზრო ეკონომიკისთვის. მოყვანილი ციფრობრივი მასალა 

პირობითია. ნაშრომი განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ უმაღლესი სასწავლებლების 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამების სტუდენტებისათვის. იგი ასევე, 

დახმარებას გაუწევს ბუღალტრული, ფინანსური, ანალიტიკური სამსახურის მუშაკებს, 

აუდიტორებს, ეკონომიკური და ფინანსური ანალიზით დაინტერესებულ პირებს. 

 

 
4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/mjikia.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/mjikia.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/mjikia.pdf


179 
 

 

 
 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI 

 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მერაბ ჯიქია, 

ელენე ხარაბაძე 
 

Evaluation and 
Analysis of the 
Rational Structure 
of  Sources for 
Assets Formation  
 
DOI: 
10.14738/abr.67.49
26 

Archives of 
Business 
Research – Vol.6, 
No.7 Publication 

დიდი 

ბრიტანეთი 

5 

ფინანსური მდგრადობის ანალიზისას უმთავრეს საკითხს წარმოადგენს საკუთარი და 

ნასესხები კაპიტალის თანაფარდობის რაციონალურობის შეფასება. საწარმოს საშუალებების 

წყაროების სტრუქტურის შეფასება ინფორმაციის როგორც შიდა, ასევე გარე მომხმარებლების 

მიერ ტარდება. გარე მომხმარებლები (ბანკები, ინვესტორები, კრედიტორები) აანალიზებენ 

საწარმოს საკუთარი და ნასესხები საშუალებების თანაფარდობას საშუალებათა წყაროების 

მთლიან ჯამთან, დასაშვები ფინანსური რისკის შეფასების თვალსაზრისით. რისკი 

მატულობს საკუთარი კაპიტალის ხვედრითი წონის შემცირებასთან ერთად. 

წყაროების სტრუქტურის შიდა ანალიზი დაკავშირებულია საწარმოს საქმიანობის 

დაფინანსების ალტერნატიული ვარიანტების შეფასებასთან. ამასთან, არჩევანის გაკეთების 

ძირითად კრიტერიუმს წარმოადგენს ფინანსური რესურსების მოზიდვის პირობები, მათი 

ღირებულება, რისკის ხარისხი, გამოყენების შესაძლო მიმართულებები და სხვა. 

 
1 

 

მერაბ ჯიქია, 

ელენე ხარაბაძე 
 

Certain Aspects of 
Accounts 
Receivable and 
Payable Analysis 
 
DOI: 
10.14738/abr.66.474
9 

Archives of Business 
Research – Vol.6, 
No.6 Publication 
Date: June. 25, 2018 

დიდი 

ბრიტანეთი  

5 



180 
 

გაყიდვების მოცულობის გადიდებისა და ბიზნესის შემდგომი განვითარების ერთ-ერთი 

ძირითადი გზაა გაყიდვები შემდგომი გადახდის პირობით, ანუ მყიდველებისათვის 

გადახდის ვადის გაგრძელება. ეს კი ზრდის ფულადი საშუალებების დროულად 

დაბრუნებადობის რისკს, რაც წარმოქმნის ზარალს და იწვევს გადახდისუნარიანობის 

დაკარგვას. ყოველივე აღნიშნული აუცილებელს ხდის შემუშავდეს მოთხოვნების მართვის 

ეფექტიანი სისტემა, რომლის უმთავრეს ელემენტს წარმოადგენს მისი მიმდინარე და 

პროგნოზული ანალიზი. ანალიზის ძირითად ამოცანებს წარმოადგენს: მოთხოვნების 

მდგომარეობის შეფასება, მისი შემადგენლობა და სტრუქტურა, ანალიზური ინფორმაციის 

ფორმირება, რაც მოთხოვნების მოსალოდნელი მნიშვნელობების პროგნოზირების 

შესაძლებლობას მოგვცემს, საკრედიტო პოლიტიკის დამუშავება და ანალიზი, საკრედიტო 

ლიმიტების და ცალკეული მყიდველისათვის მიცემული კრედიტის ვადის 

დასაბუთებულობა, მოთხოვნების  რეალური ღირებულების განსაზღვრა ფულადი 

საშუალებების მყიდველობითუნარიანობის ცვლილებების პირობებში, მყიდველებისათვის 

მიცემული კრედიტისა და მომწოდებლებისაგან მიღებული კომერციული კრედიტის 

პირობების თანაფარდობის კონტროლი. 

ერთი მხრივ, მოთხოვნების ზრდა იწვევს დამატებით დანახარჯებს, რაც დაკავშირებულია 

დებიტორებთან გარკვეული მუშაობის ჩატარებასთან (დანახარჯები კავშირგაბმულობაზე, 

მივლინებებზე), ასევე, იზრდება უიმედო ვალებით გამოწვეული დანაკარგები. გარდა ამისა, 

მოთხოვნების ზრდა გადასახდელის გადახდის ვადის გადავადებით, თავის მხრივ, იწვევს 

დანაკარგებს, რაც დაკავშირებულია ფულადი საშუალებების მყიდველობითუნარიანობის 

ცვლილებებთან. მეორე მხრივ, მკაცრი საკრედიტო პოლიტიკის გატარებას, რომელიც 

მიმართულია გადასახადის გადახდის ვადების შემცირებისკენ და დროულად 

გადაუხდელობის ფაქტის გამორიცხვისკენ, აქვს თავისი უკუშედეგებიც. ასეთ შემთხვევებში, 

მოთხოვნები და შესაბამისად, დანახარჯები მინიმალური იქნება მის დასაფინანსებლად. 

ამასთან, მკაცრმა საკრედიტო პოლიტიკამ შეიძლება გამოიწვიოს კლიენტების დაკარგვა, რაც 

თავის მხრივ, შეამცირებს გაყიდვების მოცულობის ზრდას. 

 
 
4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემი

ს 

ადგილი, 

გამომცემ

ლობა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 მერაბ ჯიქია 

ელენე ხარაბაძე 

 

Analyzing Decisions 

under Inflation 
ISSN: 2278-3369 

International Journal of 
Advances in 
Management and 
Economics Available 
online at: 
www.managementjour
nal.info  

 

  

http://www.managementjournal.info/
http://www.managementjournal.info/


181 
 

საწარმოთა ფინანსური კეთილდღეობის ერთ–ერთ ძირითად პირობას წარმოადგენს 

ფულადი საშუალებების შემოდინება იმ ოდენობით, რომელიც საკმარისი იქნება 

დაგეგმილი ხარჯების დასაფარავად. ფულადი საშუალებების მინიმალურად 

აუცილებელი მარაგის არარსებობამ შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული ფინანსური 

სიძნელეები. ფულადი საშუალებების ზედმეტობა კი მეტყველებს, რომ რეალურად 

საწარმო განიცდის ზარალს, რაც დაკავშირებულია, პირველ რიგში, ინფლაციასა და 

ფულის გაუფასურებასთან და მეორე – მათი სარგებლიანი განთავსებით შემოსავლების 

მიღების ხელიდან გაშვებულ შესაძლებლობებთან.  

გადახდისუნარიანობის ანალიზის მიზნებისათვის აუცილებელია ვიცოდეთ საწარმო რა 

გზით, რა წყაროებიდან ღებულობს ფულად საშუალებებს და როგორია მისი ხარჯვის 

ძირითადი  მიმართულებები. ასეთი ანალიზის ძირითადი მიზანია საწარმოს ფულადი 

საშუალებების გამომუშავების უნარიანობის შეფასება იმ ვადებში და იმ ოდენობით, რაც 

აუცილებელია დაგეგმილი ხარჯების გასაწევად. ყოველივე აღნიშნული ამაღლებს 

ფულადი რესურსების მდგომარეობის ანალიზის მნიშვნელობას საწარმოში. 

 

 

2 მერაბ ჯიქია რელევანტური და 

ალტერნატიული 

დანახარჯების 

განსაზღვრა 

გადაწყვეტილების 

მიღებიბისას 
ISSN 1987-5789 

ჟურნალი 

ეკონომიკა და 

ბიზნესი #1, 2018 

წ.,  

თბილისი, 

თსუ,  

 

 

გვ. 166-175 

გადაწყვეტილების მიღებისას ითვალისწინებენ მხოლოდ იმ დანახარჯებსა და შემოსავლებს, 

რომელთა სიდიდეც დამოკიდებულია მისაღებ გადაწყვეტილებაზე. ასეთ დანახარჯებსა და 

შემოსავლებს რელევანტური ეწოდება. გადაწყვეტილების მიღების პროცესი გულისხმობს 

არჩევანის გაკეთებას ორ ან მეტ ალტერნატივას შორის. საზოგადოდ, ასეთი გადაწყვეტილება 

უნდა იქნეს მიღებული, რომელიც მაქსიმალურს გახდის აქციონერთა ღირებულებას. ასე, რომ 

ყველა გადაწყვეტილების მიღება ხდება რელევანტური დანახარჯებისა და ამონაგების 

საფუძველზე. დანახარჯი და შემოსავლები, რომელთა სიდიდეც დამოკიდებული არ არის 

მისაღებ გადაწყვეტილებაზე, ითვლება ირელევანტურად და არ გაითვალისწინება 

გადაწყვეტილების მიღებისას. ამიტომ, რელევანტური ფინანსური დანახარჯი, რომელიც 

ანალიზდება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, წარმოადგენს ნაღდი ფულის მომავალ 

ნამეტს, რომლის სიდიდეც დამოკიდებულია განსახილველ ალტერნატივაზე. მაშასადამე, 

ანგარიშში მისაღებია ნაღდი ფულის მხოლოდ ნამეტი (დამატებითი) ნაკადები; ხოლო ისინი, 

რომლებიც უცვლელი რჩება ნებისმიერი ალტერნატივისას, არ არის რელევანტური. 

გადაწყვეტილების მიღების დროს აგრეთვე განიხილავენ ალტერნატიულ დანახარჯებს. 

ალტერნატიული დანახარჯი წარმოადგენს სარგებლის (შემოსავლის) იმ ოდენობას, რომელიც 

გაწირულ (დაკარგულ) იქნა ალტერნატიული ქმედების შედეგად. 

 
3 მერაბ ჯიქია 

ელენე ხარაბაძე 
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გადაწყვეტილების მიღებისას ითვალისწინებენ მხოლოდ იმ დანახარჯებსა და შემოსავლებს, 

რომელთა სიდიდეც დამოკიდებულია მისაღებ გადაწყვეტილებაზე. ასეთ დანახარჯებსა და 

შემოსავლებს რელევანტური ეწოდება. გადაწყვეტილების მიღების პროცესი გულისხმობს 

არჩევანის გაკეთებას ორ ან მეტ ალტერნატივას შორის. საზოგადოდ, ასეთი გადაწყვეტილება 

უნდა იქნეს მიღებული, რომელიც მაქსიმალურს გახდის აქციონერთა ღირებულებას. ასე, რომ 

ყველა გადაწყვეტილების მიღება ხდება რელევანტური დანახარჯებისა და ამონაგების 

საფუძველზე. დანახარჯი და შემოსავლები, რომელთა სიდიდეც დამოკიდებული არ არის 

მისაღებ გადაწყვეტილებაზე, ითვლება ირელევანტურად და არ გაითვალისწინება 

გადაწყვეტილების მიღებისას. ამიტომ, რელევანტური ფინანსური დანახარჯი, რომელიც 

ანალიზდება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, წარმოადგენს ნაღდი ფულის მომავალ 

ნამეტს, რომლის სიდიდეც დამოკიდებულია განსახილველ ალტერნატივაზე. მაშასადამე, 

ანგარიშში მისაღებია ნაღდი ფულის მხოლოდ ნამეტი (დამატებითი) ნაკადები; ხოლო ისინი, 

რომლებიც უცვლელი რჩება ნებისმიერი ალტერნატივისას, არ არის რელევანტური. 

გადაწყვეტილების მიღების დროს აგრეთვე განიხილავენ ალტერნატიულ დანახარჯებს. 

ალტერნატიული დანახარჯი წარმოადგენს სარგებლის (შემოსავლის) იმ ოდენობას, რომელიც 

გაწირულ (დაკარგულ) იქნა ალტერნატიული ქმედების შედეგად. 
4 მერაბ ჯიქია წარმოების ეფექტიანო

ბის ცალკეულ მაჩვენე

ბელთა ანალიზის აქტ

უალური საკითხები 
ISBN 978-9941-13-764-8 

 

III საერთაშორისო სამეცნიე

რო კონფერენცია  გლობალ

იზაციის გამოწვევები   ეკონ

ომიკასა და ბიზნესში  კონფ

ერენცია ეძღვნება ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 100 წლის 

იუბილეს 

 

თბილისი 5 

ეკონომიკური ანალიზის უმთავრესი მეთოდოლოგიური თავისებურება ისაა, რომ მას 

შესწევს უნარი დაადგინოს არა მარტო მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები, არამედ მისცეს მათ 

რაოდენობრივი დახასიათებაც. ე.ი. იგი უზრუნველყოფს საქმიანობის შედეგებზე მოქმედ 

ფაქტორთა გავლენის სიდიდის გაზომვას, ეს შესაძლებლობას იძლევა ეკონომიკის 

მდგომარეობაზე დავსვათ ზუსტი დიაგნოზი, ხოლო მისი შედეგებიდან გამომდინარე 

შევიმუშაოთ დასაბუთებული რეკომენდაციები. მაშასადამე, ეკონომიკური ანალიზის 

ძირითადი მიზანი საკვლევი ობიექტის დაშლა-დანაწევრებაა, მასზე მოქმედი ფაქტორთა 

რაოდენობისა და თითოეული მათგანის გავლენის სიდიდის დასადგენად, შესასწავლი 

ობიექტი, რაც უფრო მარტივ ელემენტებად იქნება წარმოდგენილი, მით მეტი 

შესაძლებლობაა უფრო ღრმად. ჩავწვდეთ მოვლენის არსს და მით უფრო მეტი კონკრეტული  

დასკვნები გამოვიტანოთ. ცხადია, საანალიზო ობიექტის დანაწევრების ზღვარი 

დამოკიდებულია ანალიზის მიზანზე და მისი დანაწევრების მაქსიმალურ შესაძლებლობაზე, 

ამ მხრივ, საბაზრო ეკონომიკის პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება 

წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების ისეთი მაჩვენებლების სიღრმისეულ ანალიზს 

როგორიცაა: ფონდუკუგება და შრომისმწარმოებლურობა. 
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ასოცირებული  პროფესორი იზოლდა ჭილაძე 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 
4. 2. სახელმძღვანელოები 

 
 

 
 

№ 

 

 
 

ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

 

 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 
 

გვერდების 

რაოდენობა 
1 

 

იზოლდა ჭილაძე 

 

 

 

 ფინანსური ანალიზი 
ISBN 978-9941-27-561-6 

ქ. თბილისი 

გამომც. „მწიგნობარი― 

 1 - 394 გვ. 

                                                      ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

სახელმძღანელო:  ფინანსური ანალიზი - განკუთვნილია  მაგისტრატურის 

სტუდენტებისათვის. მასში განხილულია  ფინანსური ანგარიშგების ანალიზის მიზნები და 

მეთოდები. ახსნილია საწარმოს ბუღალტრული ბალანსის, მოგება/ზარალის ანგარიშგების, 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგებისა და საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგების 

ანალიზური მნიშვნელობა. შედეგად, სტუდენტი სრულად აღიქვამს, ფინანსური ანგარიშგების 

ინფორმაციის მნიშვნელობას გადაწყვეტილებების მიღების დროს. 

სახელმძღვანელოში აგრეთვე  ახსნილია თემატური ფინანსური ანალიზის მიმართულებები, 

რომელიც დაეხმარება როგორც სტუდენტებს, ისე პრაქტიკოს მუშაკებს, იპოვონ საწარმოს 

ფინანსური სტაბილურობის და მომგებანობის შემდგომი ამაღლების კონკრეტული 

ღონისძიებები. 

ამრიგად, დღეისათვის, ფინანსური ანალიზის შიგნით ორი მიმართულება გამოიკვეთა: 

პირველი, ფინანსური ანგარიშგების ანალიზი, რომელიც მოითხოვს იმ ხერხებისა და 

მეთოდების ცოდნას, რომელიც დაეხმარება ინორმაციის გარე მომხმარებელებს, სწორად 

შეაფასონ ამა თუ იმ საწარმოს ფინანსური პოზიციები და მოსალოდნელი რისკები. მეორე 

მხრივ, აუცილებელი გახდა თემატური ფინანსური ანალიზის უფრო ღრმა ანალიზური 

ხერხების დამუშავება, რომელიც ჭირდება საწარმოს ფინანსურ მენეჯმენტს ყოველმხრივი 

ანალიზი ჩაატაროს ფინანსური სტაბილურობისა და უსაფრთხოების  შემდგომი გამტკიცების, 

მომგებიანობის და ინვესტიციების უკუგების ამაღლების დეტალური ღონისძიებების 

შემუშავების მიზნით. ამ მიზნებისათვის კი მხოლოდ ფინანსური ანგარიშგების ინფორმაცია 

საკმარისი არაა. მაგრამ, საწარმოთა მენეჯმენტს ინფორმაციის მისაწვდომობის პრობლემა არ 

გააჩნია. 

ამდენად, სახელმძღვანელოში განხილული საკითხების შესწავლა ყველა დაიტერესებულ 

პირს დაეხმარება შეაფასოს ამა თუ იმ კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა, ფინანსური 

შედეგები და რისკები,  და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილებები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

. 

იზოლდა ჭილაძე 

 

მმართველობითი 

აღრიცხვა 

ISSN 978-9941-25-437-6 

 ქ. თბილისი. 

გამომცემლობა 

„მერიდიანი― 

 

 გვ: 1-370 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

         მმართველობითი აღრიცხვის მიზანია მოამზადოს დეტალური სააღრიცხვო ინფორმაცია 

საწარმოს დირექტორებისა და მენეჯერებისათვის პროდუქციის რაოდენობის, შესაბამისი 

რესურსების და მოგების დაგეგმვისათვის ცალკეული სახის პროდუქციის მიხედვით. ამ მიზნის 

მიღწევისათვის სათანადო სააღრიცხვო  მეთოდიკის ცოდნაა აუცილებელი.  

    წარმოდგენილ სახელმძღვანელოში გადმოცემული მასალის  შესწავლა სტუდენტს აძლევს 

ცოდნას  საწარმოთა დანახარაჯების კლასიფიკაციის კონცეფციების  და დანახარჯების 

აღრიცხვის სქემის შესახებ. სახელმძღვანელოში მოცემული მასალის საფუძველზე სტუდენტი და 

ყველა დაინტერესებული პირი შეისწავლის ისეთ საკითხებს, როგორიცაა პირდაპირი 

მატერიალური და შრომითი დანახარჯების აღრიცხვა; საწარმოო ზედნადები ხარჯების 

განაწილების და ცალკეული სახის პროდუქციაზე მათი მიკუთვნების მეთოდიკა; დანახარჯების 

კალკულაციის პრინციპები გადაწყვეტილებების მისაღებად; პროდუქციის თვითღირებულების 

კალკულაციის თავისებურებები კომპლექსური წარმოების, შეკვეთური, კონტრაქტების და 

პროცესული წარმოების დროს. ასევე, გადმოცემულია დანახარჯების ნორმატიული 

კალკულაციის მეთოდიკა. 

   სახელმძღვანელო შედგება 14 თავისაგან. 

 

 
4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

 
სტატიის 

სათა- ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობ

ა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

2. 

იზოლდა ჭილაძე 

 

 

 

 

 

 

იზოლდა ჭილაძე 

მოგების 

გადასახდის 

ახალი მოდელი  

საქარ 

საქართველოში 

და მისი 

აღრიცხვის 

თავისებურებები 

ISSN 1512-0805 

მეაბრეშუმეობის 

განვითარებისათ

ვის 

საქართველოში 

ISSN 1987-5789 
 

ჟურნალი: 

ბუღალტრული 

აღრიცხვა, N2, 

2018 

 

 

 

 

ჟურნალი 

ეკონომიკა და 

ბიზნესი, N2,  XI. 

2018 

 
 

 ქ, თბილისი 

   ბაფ 

 

 

 

 

 

 

ქ. თბილისი. 

  თსუ 

   39-48 გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 177-193 გვ. 



185 
 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

                                       მოგების გადასახდის ახალი მოდელი  საქართველოში 

                                                        და მისი აღრიცხვის თავისებურებები 

    სტატიაში განხილულია მოგების გადასახადის ახალი მოდელი, რომელიც საქართველოში  

2017 წლის პირველი იანვრიდან ამოქმედა და მისი აღრიცხვის  საკითხები. ამ მოდელის 

თანახმად, მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია განაწილებული მოგება, რომელიც 

საწარმოს მიერ მის პარტნიორზე დივიდენდის სახით, ფულადი ან არაფულადი ფორმით 

ნაწილდება. ამდენად, რეინვესტირებული მოგება არ იბეგრება.  

       ავტორის აზრით, ის რომ, კანონი უბიძგებს საწარმოებს  მოგების რეინვესტირება 

მოახდინონ, მოლოდინებს ვერ გაამართლებს, რადგან, ჯერ ერთი, მოგების რეინვესტირება 

არც აქამდე არ იყო აკრძალული, მეორე, მოგების გადასახადის განაკვეთი 15% იმდენად 

მაღალი არაა, რომ მესაკუთრემ დივიდენდზე უარი თქვას და მესამე, საქართველოში ხშირ 

შემთხვევაში, გადასახადების გადახდის აუცილებლობის შემეცნების კულტურის დონე 

დაბალია.  აქედან გამომდინარე,  საჭიროა შემდეგი ღონისძიებების გატარება: 

 ყველა ტიპის საწარმოსთვის დაკანონდეს მოგების მინიმალური პროცენტული 

ზღვარი (30%), რომლის რეინვესტირება აუცილებლად განხორციელდება. ზედა 

ზღვარი დამოუკიდებლად საწარმოებმა გადაწყვიტონ; 

 საწარმოებში წმინდა მოგებიდან პირველ რიგში გამოიყოს საინვესტიციო მოგების 

თანხა, და დანარჩენი, მოგების გადასახადის გამოქვითვის შემდეგ გაიცეს 

დივიდენდის სახით;  

 საწარმოებმა შეიმუშაონ მოგების წლიური ინვესტირების გეგმა, რომლითაც დაიგეგმება 

საწარმოში მოგების რეინვესტირების საროცენტო განაკვეთები თვეების ჩვენებით; 

 გადავადებული საგადასახადო აქტივის  (ვალდებულების) ანგარიშების ნაშთები  

ძირითადი საშუალებების ბუღალტრული ანგარიშებიდან ჩამიწეროს. ან, წინა წლების 

დაგროვილი გაუნაწილებელი მოგების და  დაუფარავი ზარალის ანგარიშებით 

დაიხუროს;   

 მოგების გადასახადის განაკვეთი საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთის (20%) 

გაუთანაბრდეს. 

     მოცემული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად, ვფიქრობთ, მოგების გადასახადის 

ახალი მოდელი საქართველოში უფრო დაიხვეწება, საბიუჯეტო შემოსავლები არ შემცირდება, 

რეალურად გაიზრდება დასაქმებაც და თავიდან იქნება აცილებული საგადასახადო რისკები.    

                                        მეაბრეშუმეობის განვითარებისათვის საქართველოში 

სტატიის მიზანია  გამოიკვლიოს მებარეშუმეობის განვითარების რა პრობლემები და 

პერსპექტივები არსებობს თანამედროვე საქართველოში და როგორი გამოწვევების წინაშე 

დგას იგი. შესწავლილია მეაბრეშუმეობის დარგის წარსული და დღევანდელი ვითარება და 

მომავალი განვითარების შესაძლებლობები. გადმოცემულია ამ დარგის მნიშვნელობა სოფლად 

მოსახლების დასაქმებისა და შემოსავლების ზრდის საქმეში. 

შრომის დასკვნაში წარმოდგენილია ის აუცილებელი ღონისძიებები, რომელიც უნდა 

გატარდეს  აბრეშუმის ჭიის თესლის, აბრეშუმის ჭიის და თუთის ხეების მოშენების 

მიმართულებით. ასევე, სათანადო ეკოლოგიური გარემოს შექმნისა და დაცვის 

მიმართულებით. 

შეიქმნას საქართველოს  მეაბრეშუმეობის დარგის აღდგენისა და განვითარების 

სახელმწიფო გეგმა მთავრობის მიერ, რომლის განხორციელებას ზედამხედველობას გაუწევს 

საქართველოს პარლამენტის სოფლის მეურნეობის სათანადო კომიტეტი მეაბრეშუმეობის 

დარგის მეცნიერებთან ერთად. 

უპირატესობა უნდა მიენიჭოს აბრეშუმის პარკის ოჯახურ წარმოებას, სადაც  თანდათან 

დაინერგება გამოკვების ახალი მეთოდები და სხვა შესაბამისი ტექნოლოგიები. შემდეგ ეტაპზე 

შეიძლება შეიქმნას კოოპერატივები (ამხანაგობები); 

დიდი მუშაობაა ჩასატარებელი საქართველოს თუთის და თუთის აბრეშუმმხვევიის მდიდარი 

გენოფონდის აღდგენა-შენარჩუნებისათვის, რაც მეცნიერების მიერ თეორიულად დამუშავებულია 

და განხორციელება სჭირდება; 

შესაძლებელია საბოლო პროდუქტის წარმოება (ხამი ძაფი, ქსოვილი, გრენა)   მოხდეს 
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
                 International Accounting Standard 12 –“Income Tax” and Aspects for Discussion 

                (ბუღაალტრული აღრიცხვის საერთაშოიოს სტანდარტი - მოგების გადასახადი  

                                                        და სადისკუსიო  საკითები 

    სტატიაში კვლევის საგანია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი 12 - 

მოგების გადასახადი, რომელიც არეგულირებს მოგების გადასახადის აღრიცხვის მეთოდიკას 

საერთაშორისო მასშტაბით.  

   კვლევის შედეგად გაკეთებულია დასკვნა, რომ საჭიორა მე-12 სტანდარტით მოცემული 

მოგების გადასახადის აღრიცხვის მეთოდიკის გამარტივება და შემიშვბეულია  შესაბამისი 

ღონისძიებები.  

 

 

 

 

 

 
 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

 

6.1. საქართველოში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

იზოლდა ჭილაძე 

 

 

 

 

 

 

  

 

იზოლდა ჭილაძე 

მოგების გადავადებული 

საგადასახდო აქტივისა და 

ვალდებულების აღრიცხვის 

პრობლემური საკითხები და 

მათი გადაჭრის მექანიზმები 

 

 

  

 

მეაბრეშუმეობის აღდგენის 

პრობლემები საქართველოში 

     თბლისი, თსუ.  2018  26-27 

ოქტომბერი. 

III საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია: 

გლობალიზაციის გამოწვევები 

ეკონომიკასა და ბიზნესში. 

შრომების კრებული. გვ: 489-

495. 2018 

ISSN 978-9941-13-764-8 

 

 თბილისი. პაატა გუგუშვილის 

ეკ.ინსტ.  საერთაშ. სამეცნ. 

კონფერენცია.  

 ეკ ინსტ.  შრ. კრებ. გვ. 347-355 

http://www.pgie.tsu.ge/contenti

mage/konferenciebi/2018_konfer

enciakrebuli.pdf მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა)  

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების დრო 

და ადგილი 

1 

 

 

Izolda Chiladze Theoretical and Practical 

Aspects  of  Profitability 

Factorial  Analysis 

 Litueana. Kaunas. ASU, 
11th  International Scientific 
Conference: Accounting and Finance: 
Science, Business and Public Sector 
Partnership.  Journal: Science 
and Studies of Accounting and 
Finance: Problems and 
Perspectives, Volume 12, Number 1, 
pp. 12-18. 2018 

http://erd.asu.lt/ssaf/article/view/26

9 
eISSN 2351-5597 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 
 

ასოცირებული  პროფესორი მარიამ ვარდიაშვილი  
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 
4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/2018_konferenciakrebuli.pdf
http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/2018_konferenciakrebuli.pdf
http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/2018_konferenciakrebuli.pdf
http://erd.asu.lt/ssaf/article/view/269
http://erd.asu.lt/ssaf/article/view/269
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№ 

 

 
 

ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 
 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მარიამ ვარდიაშვილი ISBN 978-9941-25-470-3 საქართველო , 

გამომცემ 

ლობა მერიდიანი 

 

მმმმმ„მერიდიანი― 

251 

ნაშრომში გაშუქებულია ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების საკითხები საჯარო 

სამართლის სუბიექტებში.   

2014-2017 წლებში საჯარო სექტორში დაინერგა სსბასს 2 -ფულადი სახსრების მოძრაობის 

ანგარიშგება, სსბასს 3 - სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში და 

შეცდომები; სსბასს 4 -უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებებით გამოწვეული შედეგები და სხვა 

აღნიშნული სტანდარტების საფუძველზე ცვლილებები შევიდა საჯარო სექტორში 

ბუღალტრული აღრიცხვის მარეგულირებელ მთელ როგ ნორმატიულ დოკუმენტებში. 

ნაშრომი წარმოადგენს მესამე შესწორებულ  გამოცემას, რომელიც შევსებული და 

გადამუშავებულია ყველა იმ ცვლილებების გათვალისწინებით, რაც განხორციელდა 

ნორმატიულ დოკუმენტებში 2014-2017 წლებში. 

ნაშრომი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისა და ამ საკითხით 

დაინტერესებულ პირთათვის. 
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორები 

 
სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლ

ობა 

 
გვერდებ

ის 

რაოდენო

ბა 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

მ. ვარდიაშვილი 

 

 

 

 

მ. ვარდიაშვილი 

 

 

 

 

 

მ. ვარდიაშვილი 

 

შემოსავლების აღრიცხვის 
ძირითადი ასპექტები 
საჯარო სექტორში 
 
გრანტების აღრიცხვის მეთ

ოდები საჯარო და კერძო სე

ქტორში  -ISBN 978-9941-13-
764-8 

 

 

 
Theoretical and Practical 
Aspects of Impairment of 
Non-Cash-Generating Assets 
in the Public Sector Entities, 
according to the 
International Public Sector 
Accounting Standard (IPSAS) 

21.- 

ფულადი სახსრების 

არწარმომქმნელი 

აქტივების გაუფასურების 

თეორიული და 

პრაქტიკული ასპექტები 

საჯარო სექტორის 

სუბიექტებში  სსბასს 

(IPSAS) 21-ის მიხედვით.,  
ISSN: 2344-2174 

 

 

 
 
 
 
ასპექტები საჯარო 
სექტორში 
 

- პაატა გუგუშვილის 

სახელობის ეკონომიკის 

ინსტიტუტი,  

 

III საერთაშორისო სამე

ცნიერო კონფერენცია  

გლობალიზაციის გამო

წვევები   ეკონომიკასა 

და ბიზნესში  2018 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
შემოსავლების აღრიცხვის ძირითადი ასპექტები საჯარო სექტორში 
საჯარო  სექტორის  ერთეულები შემოსავალს  იღებენ  როგორც გაცვლითი, ასევე არაგაცვლითი 

ოპერაციებიდან. საჯარო სექტორში  შემოსავლების    წარმომქმნელი ოპერაციების აღიცხვის  

საკითხებს განიხილავს  სსბასს 9 _ შემოსავლები გაცვლითი ოპერაციებიდან და სსბასს   23 _ 

შემოსავლები არა გაცვლითი ოპერაციებიდან.     სტატიაში,  განხილულია გაცვლითი და 

არაგაცვლითი ოპერაციებისა და მოვლენების შედეგად  წარმოქმნილი შემოსავლის შეფაებისა და 

აღიარების საკითხები საერთაშორისო სტანდარტების   მიხედვით. 

გრანტების აღრიცხვის მეთოდები საჯარო და კერძო სექტორში 

. სტატიაში ასახულია გრანტების შეფასების, აღიარებისა    და ფინანსურ ანგარიშგებაში 

ასახვის საკითხები საჯარო და კერძო სექტორში სსბასს 23-ის და ბასს 20-ის მიხედვით.  

საჯარო სექტორში, მიღებული გრანტების შემოსავლად ან  ვალდებულებად აღიარება 

დამოკიდებულია, შეთანხმებაში მოცემულ  პირობებსა და შეზღუდვებზე.  

კერძო სექტორში გრანტების აღრიცხვის ძირითად პრინციპებს განსაზღვრავს კაპიტალ-

მეთოდი და შემოსავლ-მეთოდი.  

სტატიაში განხილულია, საჯარო და კერძო სექტორში, გრანტების აღრიცხვის  გამოყენებულ  

მეთოდებს შორის არსებული განსხვავებები და გადმოცემულია ავტორისეული წინადადებები მათი 

გაუმჯობესებისათვის.  
Theoretical and Practical Aspects of Impairment of Non-Cash-Generating Assets in the Public Sector Entities, 

according to the International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 21.- 

ფულადი სახსრების არწარმომქმნელი აქტივების გაუფასურების თეორიული და პრაქტიკული 

ასპექტები საჯარო სექტორის სუბიექტებში  სსბასს (IPSAS) 21-ის მიხედვით.,  
http://www.ecoforumjournal.ro 
ანოტაცია.    ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები   განსაკუთრებულ  

ყურადღებას  უთმობს   აქტივების შეფასების საკითხებს. აქტივებს, რომელსაც ფლობს საჯარო 

სექტორის სუბიექტები მოქვთ ეკონომიკური სარგებელი  ან გამოიყენება მომსახურების 

უსასყიდლოდ მიწოდებაში.    მომსახურების პოტენციალის მატარებელი  აქტივები     ფულად 

ნაკადებს  არ  წარმოქმნიან,  მაგრამ ისინი    ქმნიან   მატერიალურ ბაზას სახელმწიფო 

ორგანიზაციების ძირითადი ფუნქციების განსახორციელებლად.  

    საჯარო სექტორში  ფულადი ნაკადების   წარმომქმნელი და არ წარმომქმნელი აქტივების   

გაუფასურების საკითხებს განიხილავს  სსბასს 21 და სსბასს   26.    საკითხის აქტუალობას 

განსზაღვრავს ის, რომ  ფულადი ნაკადების არწარმომქმნელი აქტივების გაუფასურებისას, მათი 

გამოყენების ღირებულების   შეფასების მეთოდები განსხვავებულია, იმ აქტივების გამოყენების 

ღირებულების    შეფასებისგან, რომლებსაც ეკონომიკური სარგებელი მოაქვთ. 

     სტატიაში განხილულია საჯარო სექტორის  სუბიექტებში, ფულადი სახსრების არ წარმომქმნელი 

აქტივების გაუფასურების დადგენისა და გაუფასურების ზარალის აღიარების საკითხები 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. 

  

 

  

http://www.ecoforumjournal.ro/
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ასისტენტ-პროფესორი ლია კოზმანაშვილი  
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

 
სტატიის 

სათა- ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 
გვერდები

ს 

რაოდენობ

ა 
1 

 

ლია 

კოზმანაშვილი 

არსებით

ობის შეფასების 

პრობლემური 

ასპექტები 

ფინანსური 

ანგარიშგების 

აუდიტში 

 

 

 

 

 

 

ასპექტებ

ი ფინანსური 

ანგარიშგების 

აუდიტში 
 

თსუეკონომიკისა

დაბიზნესისფაკუ

ლტეტი 

III საერთაშორისო

სამეცნიეროკონფ

ერენცია 

,,გლობალიზაციი

სგამოწვევებიეკო

ნომიკასადაბიზნ

ესში 

 

თბილისი, თსუ, 

2018 

ISBN 978-9941-13-

764-8 

 

 

 

გვ.217-220 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება: საერთაშორისო ბიზნესის კათედრა 
I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: პროფესორი თეიმურაზ შენგელია 

I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

     
    ასოცირებული პროფესორი ლარისა ყორღანაშვილი 
     ასოცირებული პროფესორი უშანგი სამადაშვილი 
    ასოცირებული პროფესორი დავით სიხარულიძე 
    ასოცირებული პროფესორი შოთა შაბურიშვილი 
    ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ბერიშვილი 
    ასისტენტ პროფესორი ლეილა ქადაგიშვილი 
 

 

 

ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ბერიშვილი 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბერიშვილი  ხ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Berishvili Kh. 

 

 
 

A NEW 
APPROACH  TO  
EASUREMENT 
OF 
CORPORATIVE                                           
SOCIAL 

RESPONSIBILITY.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conception of 
corpoerative social 
responsibility: 
problems and 
evaluation.                                         
 
 
 
 
 

ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

პაატა 

გუგუშვილის 

სახელობის 

ეკონომიკის 

ინსტიტუტი. 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

კრებულში: 

ეკონომიკისა და 

ეკონომიკური 

მეცნიერებისგანვი

თარების 

თანამედროვე 

ტენდენციები. 
 

ბათუმის 

ნავიგაციის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი, 

კრებულში: 

თანამედროვე 

საზღვაო 

ტექნოლოგიები, 

სოციალურ–

ეკონომიკური 

განვითარების 

პრობლემები და 

მათი ადაჭრის 

გზები. 24 ივნისი. 
 
 

6-7 ივლისი 
http://conferencecon
omics.tsu.ge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nfo@bntu.edu.ge 
 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 

 

№ 

ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

http://conferenceconomics.tsu.ge/
http://conferenceconomics.tsu.ge/
mailto:nfo@bntu.edu.ge
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1 

 

 

 

2 

. Т. Шенгелия; Ю. 

Козак;  

Х. Беришвили; 

 

 

Т. Шенгелия; Ю. Козак;  

Х. Беришвили; O. 

Сукач.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ И 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ  ГРУЗИИ. 

Основные 

закономерности и 

метаморфозы развития 

бизнеса в Грузии.   

Киев, ЦУЛ, 2018.  

 

 

 

 Киев ЦУЛ 2018. 

 

255 с. 

 

 

 

156 с. 

 

ასოცირებული პროფესორი დავით სიხარულიძე 

 
1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
1.2. 

 

 
№ 

დასრულებული 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

 

 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 სამრეწველო და საწარმო 

პოლიტიკა თბილისი 2018, 

53 გვერდი. 

ანგარიში მომზადდა 

საქართველოს 

სტრატეგიული კვლევებისა 

და განვითარების ცენტრის 

(CSRDG) დაკვეთით, 

პროექტის, ,,სამოქალაქო 

საზოგადოების 

განვითარების ინიციატივა― 

ფარგლებში, რომელსაც 

ახორციელებს 

კონსორციუმი კონრად 

ადენაუერის ფონდის (KAS 

ხელმძღვანელობით.) 

01.02.2018-31.06.2018 დავით სიხარულიძე 

(მკვლევარი) 
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მსოფლიო ბანკის ანგარიშის მიხედვით 1990-2017  წლებში საქართველოს ეკონომიკა დახასიათდა 

ოთხი ფაზით: კოლაფსი, სტაბილიზაცია, დაჩქარება, კრიზისი და გაჯანსაღება. თითოეული ფაზა 

გამოირჩეოდა მისთვის დამახასიათებელი ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური და 

ინსტიტუციონალური პირობებით, რომელიც მთლიანობაში განსაზღვრავდა ქვეყნის სპეციფიკას. 

ამ სპეციფიკის გათვალისწინებით სხვადასხვა პერიოდში ხელისუფალნი ატარებდნენ რეფორმებს 

ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის. მსოფლიო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ეკონომიკური 

განვითარება ყოველთვის დაკავშირებულია ეკონომიკის სტრუქტურულ ცვლილებებთან. ეს არის 

პროცესი, რომელიც გულისხმობს ეკონომიკური საქმიანობის გადანაწილებას სოფლის 

მეურნეობას, მომსახურებასა და მრეწველობას შორის, რომელსაც მოჰყვება ეკონომიკის 

მოდერნიზაცია, დასაქმებისა და შრომის ნაყოფიერების ზრდა. ეკონომიკის სტრუქტურული 

ცვლილებების ძირითად მამოძრავებელ ძალას კერძო სექტორი წარმოადგენს. თუმცა, 

შესაძლებელია ამ პროცესის დაჩქარება მთავრობის მიერ გატარებული სამრეწველო პოლიტიკით, 

რომელიც ცდილობს ეკონომიკის სტრუქტურა მოარგოს არსებულ რეალობას და დაეხმაროს 

ეკონომიკის პრიორიტეტულ სექტორებს კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში. მთავრობის 

პოლიტიკას აგრეთვე შეუძლია კონკურენციის სტიმულირება, ინოვაციური და ტექნოლოგიური 

ცვლილებების წახალისება და ბაზრის ჩავარდნების კორექტირება.  

ამავე დროს, მრავალი მკვლევარი საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებს სამრეწველო პოლიტიკის 

როლს ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში. ეს ქვეყნები, გამონაკლისების გარდა, როგორც წესი 

განიცდიან პრობლემებს მთავრობის ეფექტიანობის, გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 

თვალსაზრისით. ამგვარად, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქვეყნებში აშკარაა განსაკუთრებით 

სერიოზული ბაზრის ჩავარდნები, 

სათუოა მათი მთავრობების უნარი ჩაერიონ ეკონომიკაში იმგვარად, რომ საზოგადოების 

მსოფლიო ბანკის ანგარიშის მიხედვით კეთილდღეობა გაიზარდოს.  

 სწორედ ამ მხრივ ნაშრომის მიზანია გავაანალიზოთ ქვეყნის ეკონომიკის სტრუქტურული 

ცვლილების პროცესი საქართველოს ტრანსფორმაციის 28წლიანი პერიოდის განმავლობაში. 

წარმოდგენილ კვლევაში ყურადღებას გავამახვილებთ სამრეწველო და საწარმოო პოლიტიკის 

თავისებურებებზე სხვადასხვა ხელისუფლების მიერ გატარებული ეკონომიკური პოლიტიკის 

ფარგლებში და მის როლზე ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. ანალიზის ცენტრალურ ნაწილს 

წარმოადგენს „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება―, რომლის 

ერთერთი მნიშნელოვანი მოთხოვნა არის მცირე და საშუალო მეწარმეობის პოლიტიკის 

განხორციელება ევროპის მცირე ბიზნესის აქტის პრინციპების გათვალისწინებით. 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
 

2.2. 

 
 

 
№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

 

 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 
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1 პროფესიული ორიენტაციის 

კვლევა საქართველოში, 7. 

საქართველოს შემსწავლელი 

მეცნიერებები, 7.6. 

სოციალური მეცნიერებები; 

პროექტის კოდი#217362 

13/12/2016-

12/12/2018 

მურთაზ კვირკვაია 

(ხელმძღვანელი); 

ვასილ კიკუტაძე 

(კოორდინატორი) 

დავით სიხარულიძე 

(ძირითადი მონაწილე) 

შოთა შაბურიშვილი 

(ძირითადი მონაწილე) 

ვახტანგ ჭარაია  
 სამეცნიერო პროექტის მთავარი მიზანი იყო: დაგვედგინა  საქართველოს საშუალო სკოლის 

დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეების პროფესიული ორიენტაციის განმსაზღვრელი 

ფაქტორები და დაგვედგინა მათი გავლენა სწავლის მოტივაციისა და პროფესიულ 

ორიენტაციაზე.  პროექტის მიზნიდან გამომდინარე დაისახა შემდეგი ძირითადი ამოცანები: 

პროფორიენტაციის მიმართულებით ადგილობრივი მდგომარეობის და უცხოური 

გამოცდილების შესწავლა; დამამთავრებელი სკოლის მოსწავლეების პროფესიის არჩევაზე 

მოქმედი ფაქტორების შესახებ კვლევის ჩატარება; კვლევაში მონაწილე სუბიექტებზე და მათ 

სწავლის შედეგებზე დაკვირვება უნივერსიტეტის მასშტაბით; მიღებული  კვლევის შედეგების 

კრიტიკული ანალიზისა და სინთეზის საფუიძველზე დასკვნების შემუშავება, მათი გაცნობა 

დაინტერესებული აუდიტორიისათვის (სამეცნიერო მოხსენების, განხილვებში მონაწილეობა) 

და ორი სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნება საერთაშორისო  რეფერირებად სამეცნიერო 

ჟურნალებში. მიღწეული შედეგები: საქართველოში ახალგაზრდების პროფესიული 

ორიენტაციის პროცესი ძირითადად მიმდინარეობს არაორგანიზებულად და დამოკიდებულია 

შემთხვევითი ფაქტორების გავლენაზე, შესაბამისად ისინი ნაკლებად არიან დარწმუნებულები 

თავიანთი პროფესიული არჩევანის სისწორეში, რაც გავლენას ახდენს მათი სწავლის 

მოტივაციის დონეზე და უმრავლეს შემთხვევაში აპირებენ პროფესიის შეცვლას, რაც თავის 

მხრივ  არის არაეფექტიანი პროცესი და იწვევს დროის, მატერიალური, ადამიანური 

რესურსების არაეფექტიან გამოყენებას, შესაბამისად ვიღებთ სამუშაო ძალის  

მწარმოებლურობის დაბალი დონეს.   

  

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 
 

 

№ 

 

 

ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

დავით სიხარულიძე, 

ვახტანგ ჭარაია 

 

უცხოური პირდაპირი 

ინვესტიციები: თეორია 

და საქართველოს 

გამოცდილება 

ISBN 978-9941-26-384-2 

თბილისი, 

უნივერსალი, 2018  

200 
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გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა ეკონომიკაში, 

მისი განსაკუთრებული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, სასიცოცხლო აუცილებლობას 

წარმოადგენს, ისევე როგორც ეკონომიკური ზრდის მოდელის სწორი შერჩევა. ისტორიული 

თვალსაზრისით, არცთუ ისე დიდი დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც მთავრობებმა ქვეყნის 

ეკონომიკურ სტაბილურობასა და მის განვითარებაში უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების 

გადამწყვეტი როლი და მნიშვნელობა გააანალიზეს. მიუხედავად უცხოური ინვესტიციების 

მეტად პოზიტიური როლისა ცალკეული ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებაში, კვლევები 

ცხადყოფს, რომ სტრატეგიული თვალთახედვიდან გამომდინარე, უცხოური ინვესტიციები 

ყოველთვის დადებით გავლენას არ ან ვერ ახდენენ მიმღები ქვეყნის ეკონომიკაზე. ამასთან 

ერთად, საკმარისი არ არის მხოლოდ უცხოური ინვესტიციების ჯამურ მაჩვენებლზე დაკვირვება. 

ეს უკანასკნელი ხშირად არასწორ შთაბეჭდილებას გვიქმნის და მცდარ სტრატეგიულ 

გადაწყვეტილებამდე მივყავართ, თუ არ გავითვალისწინებთ უცხოური ინვესტიციების 

მოტივაციების მიკროსაფუძვლებს და მიმღები ქვეყნის ეკონომიკის სპეციფიურ მახასიათებლებს 

საქართველოსა და საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 

მნიშვნელოვანი ოდენობით უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას მრავალი მაჩვენებელი 

განაპირობებს. 

 

საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების მოზიდვის ჭრილში 

საქართველო. თუმცა, ჯერჯერობით, უცხოელი ინვესტორები საქართველოში განვითარებულ 

ქვეყნებთან შედარებით იაფი სამუშაო ძალის გამოყენებით, ადგილობრივი ბაზრის ათვისებით 

არიან დაკავებულნი და ნაკლებად უწყობენ ხელს მაღალტექნოლოგიური, ექსპორტზე 

ორიენტირებული დარგების განვითარებას. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ ქართული ექსპორტის 

დაახლოებით 2/3 სწორედ ქართულუცხოური წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 

კომპანიების ანგარიშზეა.  

 
 

 

 

№ 

ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

თეიმურაზ ბერიძე 

დავით სიხარულიძე 

ვასილ კიკუტაძე 

ნინო ლობჟანიძე 

ირაკლი ბურდული 

გიორგი 

მახარობლიშვილი 

ანა ხარაიშვილი 

რბილი სამართლის 

გავლენა 

კორპორაციული 

მართვის 

ეფექტიანობაზე 
 
  
ISBN: 9941956189 

თბილისი, 

უნივერსალი, 2018  

183 
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კორპორაციული მართვის ერთიანი, უნიფიცირებული ფორმულა არ არსებობს, 

რამდენადაც ის დამოკიდებულია გეოგრაფიულ არეალზე, დროზე, სივრცეზე, ეკონომიკურ-

სამართლებრივ გარემოსა და კომპანიაზე. შესაბამისად, კარგი კორპორაციული მართვის 

ზოგადი ფორმულის დებულებების შემუშავებისა და დანერგვის რეკომენდაციები სხვადასხვა 

ქვეყნის სამართლებრივი რეალობისა  და კომპანიათა პრაქტიკული შემეცნების გზით უნდა 

შესრულდეს. ნაშრომში განხილული კომპანიების უმრავლესობას გააჩნია კონტროლირებადი 

საკუთრების სტრუქტურა კომპანიის მართვაში მათი დაბალი ჩართულობით. შესაბამისად, 

აგენტობის თეორიის მიხედვით მოცემულ კომპანიებს წარმოექმნებათ აგენტობის დანახარჯების 

პრობლემა, რომელიც დაკავშირებულია მენეჯერების კონტროლთან. ასევე შესაძლო ადგილი 

ჰქონდეს აგენტობის დანახარჯებს უმსხვილეს აქციონერებსა და მინორიტარულ აქციონერებს 

შორის. ამგვარად ჩვენ მიერ განხილულ ქეისებში ფირმების მფლობელები წარმოადგენენ 

უმსხვილეს აქციონერებს. ამ ფირმებში დომინირებს კონტროლირებადი საკუთრების 

სტრუქტურა, ხოლო მფლობელის კომპანიის მართვაში ჩართვის ხარისხი ან მინიმალურია ან 

საერთოდ არ არსებობს რაც აისახება კომპანიების ფინანსურ მაჩვენებლებზე. გამომდინარე 

აქედან ცხადია, რომ უნდა ამოქმედდეს დაცვის მექანიზმი, რაც უპირველეს ყოვლისა სწორედ 

ეფექტიანი კორპორაციული მართვის სისტემის დანერგვას გულისხმობს. ამგვარად, 

თანამდეროვე პირობებში კომპანიის აქციონერები მაღალი აგენტობის დანახარჯებით, სუსტი 

მართვის სტრუქტურით ირჩევენ კორპორაციულ ,,კომპლაიენს― აგენტობის დანახარჯების 

შესამსუბუქებლად. ამ პერსპექტივიდან გამომდინარე ქცევის ,,კომპლაიენსი― წარმოადგენს 

ძლიერი მართვის სტრუქტურის ისეთ შემცვლელს, როგორიცაა კონცენტრირებული 

აქციონერული სტრუქტურა და რბილი სამართალი, რომლებიც დღეისათვის ცალსახად 

დომინირებს კორპორაციული მართვის ,,მაგარ― რეგულაციებზე. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 

,,კომპლაიენსი― ყოველთვის არის ხელსაყრელი აქციონერებისათვის, ვინაიდან მისი 

გამოყენებით მიღებული სარგებელი  ყოველთვის გადაწონის გასაწევ ხარჯებს. გარდა ამისა 

კორპორაციული მართვის ეფექტიანობაზე პირდაპირ გავლენას ახდენს ისეთი ელემენტები, 

როგორიცაა ბორდის ზომა, ბორდის დამოუკიდებლობა და საკუთრების სტრუქტურა. 

 
 
4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 
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დიდი სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური მნიშვნელობის გამო პროფესიული 

ორიენტაციის პრობლემები მრავალი ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის მუდმივი 

ზრუნვის საგანს წარმოადგენს. სტატიაში გაანალიზებულია პროფესიული ორიენტაციის 

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები, რომლებიც განსაზღვრავს 

ახალგაზრდების პროფესიული ორიენტაციის ძირითად ჩარჩოებს მთელს მსოფლიოში. 

გამოვლენილია საქართველოში პროფესიული ორიანტაციის სფეროში არსებული 

პრობლემები, რაც რიგ შემთხვევაში ეკონომიკური განვითარების შემაფერხებელი და 

სოციალური მდგომარეობის გაუარესების ძირითადი ფაქტორია. კვლევის საფუძველზე 

საქართველოში ახალგაზრდების პროფესიულ ორიანტაციაზე მოქმედი ფაქტორების შესახებ 

შეიძლება გაკეთდეს შემდეგი დასკვნები:  დამამთავრებელი სკოლის მოსწავლეების 

უმრავლესობა პროფესიის არჩევისას პროფესიის პრესტიჟულობას, მომავალში დასაქმების 

შესაძლებლობებს, პროფესიის მიხედვით შემოსავლების სავარაუდო დონეს, საკუთარი 

ინტერესებს, სკოლაში სწავლის პერიოდში აკადემიურ მოსწრებას და პროფესიასთან ოჯახის 

წევრების უშუალო კავშირის არსებობას ანიჭებენ მნიშვნელოვან ყურადღებას. ჩამოთვლილ 

ფაქტორებს შორის რესპოდენტები პროფესიის მიხედვით დასაქმების პერსპექტივას ყველაზე 

მნიშვნელოვან ფაქტორად მიიჩნევენ, რაც სწორი პროფესიული არჩევანის გასაკეთებლად 

პოზიტიურად უნდა შევაფასოთ. თუმცა სწორი პროფესიული არჩევანის გასაკეთებლად 

უკიდურესად ნეგატიური ფაქტია, რომ რესპოდენტების უმრავლესობა ნაცნობების 

პროტექციას და პრივილეგიებს მიიჩნევს პროფესიით დასაქმების მთავარ ფაქტორად;  

შრომის ბაზრისა და არჩეული პროფესიის შესახებ ინფორმაცია აუცილებელია ახალგაზრდის 

მიერ სწორი პროფესიული ორიენტაცისთვის. კვლევა ადასტურებს, რომ რესპოდენტების 

თვითშეფასებითაც კი მათი მნიშვნელოვანი ნაწილის ინფორმირებულობის ხარისხი 

არასაკმარისია, თუმცა სავარაუდოა, რომ რესპოდენტთა თვითშეფასებისგან განსხვავებით 

მათი რეალური ინფორმირების ხარისხი შრომის ბაზრის შესახებ უფრო დაბალია; კვლევის 

ემპირიული შედეგებიდან კი გამოიკვეთა, რომ ინდივიდი რაც უფრო ინფორმირებულია 

არჩეული პროფესიის შესახებ, მით დიდია იმის ალბათობა, რომ მომავალში არ შეცვალოს 

უკვე გაკეთებული პროფესიული არჩევანი.  რესპოდენტთა მნიშვნელოვანი ნაწილი 

მარტივად უყურებს პროფესიის არჩევას, ადვილად იღებს გადაწყვეტილებას და მცირე დროს 

უთმობს მომავალი პროფესიის შესახებ გადაწყვეტილებას, შედეგად კი ახალგაზრდები არ 

არიან დარწმუნებული საკუთარი პროფესიული არჩევანის სისწორეში; ემპირიული 

კვლევიდანაც გამოიკვეთა რომ ალბათობა იმისა, რომ ინდივიდი სრულიად დარწმუნებულია 

თავის პროფესიულ არჩევანში და არ აპირებს მის შეცვლას, არის დაახლოებით 20%, რაც 

საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია.  მომავალ პროფესიაზე გადაწყვეტილების მიღებაში 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მშობლები, ხოლო სკოლების (პედაგოგების) ჩართულობა 

და დახმარება ახალგაზრდის სწორ პროფესიულ ორიენტაციაში დაბალია;  საქართველოში 

ოჯახების შემოსავლები მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენენ ახალგაზრდის პროფესიულ 

ორიენტაციაზე.  საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია ინდივიდის მიერ საკუთარი 

პიროვნული მახასიათებლების შესწავლა. კერძოდ, რაც უფრო მეტადა აქვს ინდივიდს ეს 

უკანასკნელი შესწავლილი, მით უფრო მტკიცე გადაწყვეტილებას იღებს მომავალი 

პროფესიის შესახებ. 
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№ 

 
ავტორი/ 

ავტორები 

 
სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მურთაზ კვირკვაია 

ვასილ კიკუტაძე 

დავით 

სიხარულიძე; 

შოთა 

შაბურიშვილი; 

ვახტანგ ჭარაია; 

ახალგაზრდების 

პროფესიული 

ორიენტაცია: 

საერთაშორისო 

გამოცდილება 

და 

საქართველო,  
UDC33 
 

ეკონომისტი, 

VIV/2 

ივ.ჯავახიშვილი

ს სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

პაატა 

გუგუშვილის 

ეკონომიკის 

ინსტიტუტი 

9 

დიდი სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური მნიშვნელობის გამო პროფესიული 

ორიენტაციის პრობლემები მრავალი ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის მუდმივი ზრუნვის 

საგანია. სტატიაში გაანალიზებულია პროფესიული ორიენტაციის კვლევის თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები, რომლებიც განსაზღვრავს ახალგაზრდების პროფესიული 

ორიენტაციის ძირითად ჩარჩოებს მთელ მსოფლიოში. გამოვლენილია საქართველოში პროფესიული 

ორიენტაციის სფეროში არსებული პრობლემები, რაც, რიგ შემთხვევაში, ეკონომიკური განვითარების 

შემაფერხებელი და სოციალური მდგომარეობის გაუარესების ძირითადი ფაქტორია. 

საქართველოსთვის პროფესიული ორიენტაციის საკითხი ერთ-ერთი უმწვავესია, თუმცა 

საზოგადოება სათანადოდ ვერ აღიქვამს არასწორ პროფესიულ ორიენტაციასთან დაკავშირებულ 

ნეგატიურ შედეგებს. პროფესიის არასწორი არჩევა, საბოლოო ანგარიშით, ეკონომიკის ახალი 

საწარმოო სიმძლავრეების სათანადო სამუშაო ძალით უზრუნველყოფის პრობლემაში ვლინდება. 

საქართველოში უმუშევრობის არსებული მაღალი დონის პირობებში (ოფიციალური სტატისტიკით 

ბოლო წლებში დაახლოებით 14 პროცენტის ფარგლებში), როდესაც ასიათასობით ადამიანი 

უმუშევარია, დამსაქმებლები ვერ პოულობენ ვაკანტური სამუშაო ადგილებისთვის შესაფერის 

კადრებს, შესაბამისად, სწორი პროფესიული ორიენტაცია იძენს აქტუალურ მნიშვნელობას.  

საბაზრო ურთიერთობებზე გადასვლასთან ერთად, საქართველოში წარმოიშვა პროფესიული 

ორიენტაციის სისტემის რეკონსტრუქციის აუცილებლობა. თანამედროვე ეტაპზე გამოკვეთილია 

შრომის ბაზრისა და ეკონომიკის ცალკეული დარგების პრობლემები, რასაც სხვადასხვა მიზეზი აქვს: 

- საბჭოთა პერიოდში საქართველოში პროფესიული ორიენტაციის სისტემა იმართებოდა საერთო 

ცენტრიდან მიღებული დირექტივების საფუძველზე, ხოლო გარდამავალ პერიოდში, რომელიც 

შოკური თერაპიის სცენარით წარიმართა, ითვლებოდა, რომ ბაზარი თავად დაარეგულირებდა 

ყველაფერს, მათ შორის კადრების მომზადებასა და პროფესიულ ორიენტაციას. - ეკონომიკური 

ტრანსფორმაციის პერიოდში არ იყო საშუალება, სათანადო ყურადღება დათმობოდა პროფესიული 

ორიენტაციის პრობლემებს, რამაც პროფესიის არჩევის პირად პრობლემას სოციალური და საერთო 

ეროვნული ხასიათი შესძინა. - შრომის ბაზარი და საგანმანათლებლო ბაზარზე არსებული 

მდგომარეობა არ არის დაბალანსებული. კადრების მომზადება მიმდინარეობს ეკონომიკური 

საჭიროებების გაუთვალისწინებლად, არსებობს დიდი დისბალანსი მოთხოვნილ და დაწყებით, 

საშუალო, უმაღლესი სკოლების მიერ მომზადებულ კადრებს შორის. 
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№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

 

სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მნიშვნელობა განისაზღვრება მისი შესაძლო 

გავლენით მიმღები ქვეყნის ეკონომიკაზე. პუი-ის გავლენის ანალიზი განსაკუთრებით 

აღსანიშნავია გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისათვის, როგორიცა საქართველო, 

სადაც პუი-ის შემოდინება გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში დაიწყო, თუმცა 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ოფიციალურად მხოლოდ 1996 

წლიდან აღირიცხება. უკანასკნელ ათწლეულების განმავლობაში პუი-მა გარკვეული როლი 

შეასრულა ქართული ეკონომიკის განვითარებაში და ხელი შეუწყო განვითარების ახალ 

ეტაპზე გადასვლას. თუმცა, საქართველოში შემოსული საინვესტიციო ნაკადები 

ფრაგმენტული, და წარმოებისა და ექსპორტის ხელშეწყობის თავლსაზრისით ნაკლებად 

მდგრადია. გარდა ამისა მულტი ნაციონალური საწარმოების ქართულ ეკონომიკაში 

ინტეგრირების ხარისხი დაბალია და შესაბამისად მათი წვლილი საქართველოს ეკონომიკის 

დარგების მოდერნიზებაში უმნიშვნელოა, რაც ხელ არ უწყობს ადგილობრივი ფირმების 

საკუთრების უპირატესობის ამაღლებას. 

მოცემული ინვესტიციების ძირითადი ნაწილი მაღალგანვითარებული ქვეყნების 

კომპანიების შერწყმისა და შთანთქმის რაოდენობის ზრდით აიხსნება. ამავე დროს 

მუდმივად იზრდება ინვესტიციები განვითარებადი და გარდამავალი ქვეყნებიდან, 

ვინაიდან კონკურენცია და ეკონომიკური ზრდა და სხვა განვითარებად ეკონომიკებში მათ 

კომპანიებს სხვა ქვეყნებში გაფართოებისაკენ უბიძგებს 

 

კვლევის მიზანია გავაანალიზოთ პუი-ის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე და 

შევისწავლოთ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მიმართულება ქვეყნის 

საინვესტიციო განვითარების მოდელის (IDP) ფარგლებში, ვინაიდან ის გვიჩვენებს 

სამამულო და უცხოური ფირმების: ა) საკუთრების, ბ) ადგილმდებარეობისა და გ) 

ინტერნალიზაციის უპირატესობათა კონფიგურაციას და ქვეყნის განვითარების სტადიებს. 

გარდამავალი ქვეყნების განვითარების გზა ძლიერ არის დამოკიდებული: სპეციფიურ 

რესურსებზე, ინსტიტუტებზე, ეკონომიკურ სტრუქტურაზე, პოლიტიკურ იდეოლოგიასა და 

ქვეყნის სოციალურ და კულტურულ ფორმაციაზე, აგრეთვე პუი-ს რეციპიენტი ქვეყნის 

განვითარების სტადიაზეც. 
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ასოცირებული პროფესორი შოთა შაბურიშვილი 
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

 

სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომ

ი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 შაბურიშვილი შ., ISSN 1987-5789 

დამატებული 

ღირებულების 

გლობალური ჯაჭვის 

ფენომენი 

თანამედროვე 

საერთაშორისო 

ბიზნესში 

ეკონომიკა და 

ბიზნესი, N1 

ტომი XI 

თბილისი 70-84 

2 

 

შ.,შაბურიშვილი 

შ., ქადაგიშვილი 

ლ., 

ISSN 2307-5740 

DOI: 10.31891/2307-

5740 

მცირე და საშუალო 

ბიზნესის 

განვითარების 

გამოწვევები 

საქართველოში 

 ხმელინსკის 

ნაციონალური 

უნივერსიტეტი

ს მაცნე 

ხმელინსკი 14-19 
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1. სტატიაში განხილულია დამატებული ღირებულების (დღ) გლობალური ჯაჭვის 
მიმართ ჩამოყალიბებული ძირითადი თეორიული მიდგომები და გაანალიზებულია მისი 
როლი თანამედროვე საერთაშორისო ბიზნესში. მზარდი პოლიტიკური და ეკონომიკური 
მნიშვნელობის გამო, დღ-ის გლობალური ჯაჭვის ფენომენი მრავალი ქვეყნისა და 
საერთაშორისო ორგანიზაციის ინტერესის სფეროში მოექცა. შესაბამისად სტატიაში 
გაანალიზებულია დღ-ის გლობალური ჯაჭვის კოორდინაციის მექანიზმები, სტრუქტურა, 
ცალკეული რგოლის მნიშვნელობა და იმ შესაძლო პოზიციების ეფექტიანობა, რომლებსაც 
კომპანიები იკავებენ. შესწავლილია საქარველოს აგრობიზნესის დღ-ის გლობალურ ჯაჭვში 
მონაწილეობის სპეციფიკა. გამოვლენილია დღ-ის გლობალურ ჯაჭვში ქვეყნის 
მონაწილეობის უპირატესობები და ნაკლოვანებები. ჩამოყალიბებულია რეკომენდაციები, 
თუ რა ღონისძიებები უნდა გაატაროს სახელმწიფომ დღ-ის გლობალურ ჯაჭვში 
ხელსაყრელი პოზიციის დასაკავებლად. 

2. საბაზრო ურთიერთობათა პრაქტიკამ დაადასტურა, რომ მხოლოდ მცირე და 

საშუალო ბიზნესის განვითარებითაა შესაძლებელი ქვეყანაში მოსახლეობის საშუალო ფენის 

ფორმირება და  და ეკონომიკის მდგრადი, სტაბილური განვითარება. მცირე ბიზნესის 

ადგილი მსოფლიო ეკონომიკაში მეტად შთამბეჭდავია. თუ მე-20 საუკუნის 60-იან წლებამდე 

მცირე ბიზნესი ერთ-ერთ სუსტად განვითარებულ სექტორად ითვლებოდა, ამჟამად იგი აშშ-

სა და დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ეკონომიკის ერთ-ერთი დინამიურად განვითარებული 

ნაწილია და დიდ როლს ასრულებს მათ სოციალურ ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ-

პოლიტიკურ ცხოვრებაში.  მიუხედავად მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების 

კუთხით საქართველოში მიღწეული მნიშვნელოვანი წარმატებებისა ბიზნესის ეს ფორმა 

კვლავ აწყდება სიძნელეებს რიგ სფეროებში, რაც ნეგატიურად აისახება მისი სოციალურ-

ეკონომიკური პოტენციალის სრულყოფილ რეალიზაციაზე. მცირე და საშუალო ბიზნესში 

კვლავ რჩება რიგი ინსტიტუციური ბარიერები და ბაზრის ჩავარდნები, რომლებიც ბიზნესის 

განვითარებას აფერხებს. ამ პრობლემების გადაჭრა საჭიროებს სამთავრობო პოლიტიკის 

გაუმჯობესებას მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულებით. სტატიაში განხილულია 

საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების წინაშე მდგარი ხუთი 

ძირითადი გამოწვევა: 1) არასრულყოფილი ინსტიტუციური ჩარჩო; 2) მცირე და საშუალო 

ბიზნესის დაფინანსების წყაროების შეზღუდულობა; 3) სამეწარმეო უნარ-ჩვევების 

ნაკლებობა; 4) შეზღუდული საინოვაციო საქმიანობა და დაბალი დანახარჯები კვლევასა და 

განვითარებაზე; 5) შეზღუდული საექსპორტო შესაძლებლობები. 

  

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 

 

შაბურიშვილი შ., ინკლუზიური ბიზნესის 

ფენომენი 

ტეტოვო, მაკედონია  

25/05/2018 
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ნაშრომში განხილულია ინკლუზიური ბიზნესის ფენომენი. ინკლუზიური ბიზნესის ფენომენი 

მრავალი მთავრობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის ყურადღების ცენტრში მოექცა მისი 

სოციალური და ეკონომიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე. ნაშრომში გაანალიზებულია 

ინკლუზიური ბიზნესის მნიშვნელობა, მისი ძირითადი თავისებურებები, მისი შესაძლებლობები 

და სირთულეები. აღწერილია ძირითადი სტრატეგიები, რომლებიც იყენებენ კომპანიებს, 

რომლებიც ორიენტირებულია დაბალი შემოსავლის მქონე ადამიანებზე. 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.2.  დასრულებული პროექტი 

 
 
 
 
 

 
№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

 

 
 
 
 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

 

 
 
 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

კვლევა შესრულებულია ფრიდრიხ  ებერტის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის 

ფარგლებში „ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდასაჭერად”,  რომელიც ხორციელდება 

საერთაშორისო ასოციაციის “ქალი და ბიზნესი“ მიერ. პროექტის პრეზენტაცია განხორციელდა 

მრგვალ მაგიდაზე თემაზე: „ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდასაჭერად“. სახვითი 

ხელოვნების მუზეუმი, თბილისი, რუსთაველის გამზირი 7  12  დეკემბერი, 2018 

ნინო ელიზბარაშვილი, უშანგი სამადაშვილი, რევაზ ბურჭულაძე.  ქალთა სამეწარმეო აქტივობა 

თანამედროვე საქართველოში: რეალობა და პერსპექტივები. თბ;  2018.   

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

წი ნაშრომი  წარმოადგენს საერთაშორისო ასოციაციის „ქალი და ბიზნესი― მიერ ჩატარებული 

საბაზისო კვლევა-ანგარიშს ქალთა მეწარმეობაში შექმნილი რეალური მდგომარეობისა და მეწარმე 

ქალთა შესახებ, რომელიც ჩატარდა ფრიდრიხ ებერტის  ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. 

კვლევა ფაქტობრივად მეწარმე ქალთა მოსაზრებებზეა აგებული და შეიცავს

 რეკომენდაციებს, რომელიც შესაძლოა გამოიყენონ შესაბამისმა დაინტერესებულმა 

მხარეებმა ქალთა  მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკის შემუშავების პროცესში. 
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ასოცირებული პროფესორი უშანგი სამადაშვილი 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

 

№ 

ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

1.Коллектив авторов: 
М.М. Брутян, Л.В. 
Верещагина, С.С. 
Кузьмин, С.А. 
Новосадов, У.И. 
Самадашвили.  

 

 

МОНОГРАФИЯ. 
ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ.   
Международные 
индексы  ISBN 978-5-
00135-023-1. Монографии 
рассылаются по 
основным библиотекам 
России и зарубежья. 
file:///C:/Users/comp/Dow
nloads/%D0%AD%D0%9A-
6.pdf 

 

 

Новосибирск: 
Издательство ЦРНС 
2018. 

 
–с. 156 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

მონოგრაფიის მეორე თავში დახასიათებულია საქართველოს ეკონომიკაში არსებული 

არასახარბიელო მდგომარეობა, დასაბუთებულია ეკონომიკური ზრდის დაჩქარების ობიექტური 

აუცილებლობა და გამოკვეთილია მის განხორციელებაში საგარეო ეკონომიკური ორიენტაციის 

სხვადასხვა ვექტორის როლი. 

ხაზგასმულია, რომ ქვეყნის გარე სამყაროსთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობის 

ერთადერთი გზა, იქნება ეს ევროკავშირი, თუ ევრაზიული საბაჟო კავშირი, ეს არის გზა არსაით! 

სწორედ ამიტომ საქართველომ ნებაყოფილობითი, ურთიერთხელსაყრელი და  დაბალანსებული 

ინტეგრაცია უნდა მოახდინოს არა მხოლოდ ხსენებულ ორ მხარესთან, არამედ მთელი მსოფლიოს 

მასშტაბით. 

საშუალო კლასი საქართველოში საბაზრო და მარკეტინგული მიმზიდველობის 

თვალსაზრისით - ეს არის ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც აკმაყოფილებს ორ კრიტერიუმს: 

1.ადამიანზე საშუალო შემოსავალი მდებარეობს დიაპაზონში 800-100 დოლარიდან 5000-6000 

დოლარამდე. ადამიანს სწორედ ამგვარი შემოსავალი აძლევს შესაძლებლობას რეალიზება 

მოახდინოს პირადი და სამუშაო თავისუფლების მინიმალურ ნაკრებისა:  მაგალითად, 

შვებულებაში თავისუფლად გადაადგილებიდან დაწყებული, სამუშაოს დაკარგვის შიშის არ 

არსებობისა და ღირსეული სამუშაოს   პოვნაში თავისუფლებით დამთავრებული; 2.ასეთი 

ადამიანები საზოგადოებაში უნდა იყოს არანაკლებ 50-60%. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში 

შეუძლიათ მათ სამომხმარებლო და სოციალურ ქცევებს გარკვეული ზეგავლენა მოახდინონ 

საზოგადოებისა და ეკონომიკის განვითარებაზე. ბიზნესისა და საშუალო კლასის 

ურთიერთქმედების კვლევას ეძღვნება მონოგრაფიის მესამე თავი.   

 

 

file:///C:/Users/comp/Downloads/ÐÐ�-6.pdf
file:///C:/Users/comp/Downloads/ÐÐ�-6.pdf
file:///C:/Users/comp/Downloads/ÐÐ�-6.pdf
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5.4. სტატიები 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 
გვერდები

ს 

რაოდენობ

ა 
1 

 

 

Ushangi 

Samadashvili 

Doctor of 

Economic 

Sciences, 

Associate 

Professor, Ivane 
Javakhishvili 
Tbilisi State 
University, 
Georgia  
 

CORPORATE 

CULTURE IN THE 

GEORGIAN 

TOURIST 

COMPANIES. 

ISSN: 2196-9531   

L´Association  

Social Educational 

Project of 901 

―SEPIKE‖  . 

Improving  

Knowledge in 

Economics  

Journal   L´ 

Association 1901 

―SEPIKE‖.  

Edition 19 

Frankfurt, 

Deutschland Po 

itiers, France Los 

Angel 

es, USA  2018. 

(http://journals.ind

excopernicus.com/

Journal+LAssociati

on+1901+SEPIKE,

p24780723,3.html 

P.216-220; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+LAssociation+1901+SEPIKE,p24780723,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/Journal+LAssociation+1901+SEPIKE,p24780723,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/Journal+LAssociation+1901+SEPIKE,p24780723,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/Journal+LAssociation+1901+SEPIKE,p24780723,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/Journal+LAssociation+1901+SEPIKE,p24780723,3.html
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3

. 

უშანგი სამადაშვილი 
 
 
 
 

უშანგი სამადაშვილი 

 

 

 

 

 

Ushangi Samadashvili- Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University,Tbilisi, Georgia.. 

ევროკავშირისა და 

ევრაზიული ეკონომიკური 

კავშირის ინტეგრაცია-

გლობალური სტაბილურობის 

პირობა. 

 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების დონით 

ევროკავშირთან დაახლოების

  გზები. 

 

 

 

―Ways of convergence of the 

level of economic development 

of Georgia to the European 

Union‖. 

თბილისი TBILISI  2018, 194-199. 

ჟურნ.გლობალიზაცია და 

ბიზნესი GLOBALIZATION AND 

BUSINESS სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

აქტუალური პრობლემები 

გლობალიზაციის 

თანამედროვე პირობებში 

თეორია და პრაქტიკა. 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობ

ის თბილისის სახელმწიფო უნ

ივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბ

იზნესის ფაკულტეტი  მე-

3 საერთაშორისო სამეცნიერო კ

ონფერენცია - 

“გლობალიზაციის გამოწვევებ

ი ეკონომიკასა და ბიზნესში”  

შრომების  კრებული.  თბ; 2018 

26-27 ოქტომბერი.გვ. 319-324 

13th International Silk Road 

Scientific Conference on ― 

Economic Development 

Perspectives in the Globe and 

New Challenges‖  Which will be 

held at International Black Sea 

University, Tbilisi, 2018 Georgia 
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6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

.Ушанги   Самадашвили-

Тбилисский Государственный 

Университет  Им. Ив. 

Джавахишвили,Тбилиси,

 Грузия.  

 

Ushangi Samadashvili -Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University,Tbilisi, Georgia.  

 

 

Ushangi Samadashvili,  Doctor of 

Economic Sciences, Associate 

Professor of Ivane JavaxiSvili 

Tbilisi Stat University, Georgia, 

Tbilisi.   

 

 

 

Ushangi Samadashvili- Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University,Tbilisi, Georgia.  

―Предпринимательство-

главный фактор ускорения 

экономического роста Грузии‖. 

 

 

Problems of business and ways of 

their solution in Georgia. 

 

 

Business and middle class in 

modern Georgia. 

 

 

 

DIVERSIFICATION–THE 

CATALYST FOR THE 

ECONOMIC GROWTH OF 

GEORGIA 

IV Международнaя научно-

практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА: ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ СБОРНИК 

МАТЕРИАЛОВ.  г. 

Новосибирск, Россия. 10 

апреля 2018 г. 

 

The Annual International 

Scientific Conference on 

Economic Development and 

Legacy of Simon Kuznets is to be 

held. At Simon Kuznets Kharkiv 

National University of 

Economics. On May 29  2018. 

III International Conference on 

Economic Sciences "Functioning 

of economic systems in the global 

world". The conference materials 

are assigned ISBN 

Issued by Austria, USA and 

Canada. May 23-24, 2018 

1st International Multi 

disciplinary Academic 

Conference, which will be held 

in. JURMALA  LATVIA. 10 

апреля 2018 г. 
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება - მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების კათედრა 
I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი პროფესორი დავით ნარმანია  
I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა – 

 

პროფესორი გიორგი ღაღანიძე  
ასოცირებული პროფესორი ვასილ კიკუტაძე 
ასოცირებული პროფესორი ბადრი რამიშვილი 
ასოცირებული პროფესორი გიული ქეშელაშვილი 
ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი 
ასოცირებული პროფესორი ეკა ჩოხელი 
ასოცირებული პროფესორი ნუგზარ პაიჭაძე 
ასოცირებული პროფესორი მანანა ხარხელი 
ასოცირებული პროფესორი ნატალია ხარაძე 
ასისტენტ პროფესორი ეკა გულუა 

 

პროფესორი დავით ნარმანია 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორები 

 
სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

დ. ნარმანია სახელმწიფო მართვის და 

საზოგადოებრივი 

ადმინისტრირების სწავლების 

აქტუალური საკითხები 

საქართველოში 

 „ეკონომიკური 

მეცნიერების 

კრიზისი და ახალი 

პარადიგმების 

ძიება― 

თსუ 11 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 

5.3. კრებულები 
 

 

 

№ 

 

 

ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი ISBN 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

დ. ნარმანია 

 

 
 

Strategic Imperatives of Modern 
Management (SIMM-2018)  
 
 

კიევი, უკრაინა 7 
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5. სტატიები 
 

 
 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობ

ა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

დ. ნარმანია 

 

 

 

 

 

 

დ. ნარმანია 

 

 

 

 

 

 

 

დ. ნარმანია 

დ. ჩომახიძე 

 

 

 

 

 

 

დ. ნარმანია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დ. ნარმანია 

საქართველო-ისრაელის 

რეგიონული ეკონომიკური 

თანამშრომლობა: განვითარების 

პერსპექტივები 

 
ISSN 2587-4705 
 
Efficient Management of Municipal 
Enterprises 

მუნიციპალური საწარმოების 

ეფექტიანი მენეჯმენტი 

 
ISSN 2414-8385 (Online) ISSN 2414-
8377 (Print) 
 
Synthetic Management of Energy and 
Ecology in Georgia 

ენერგეტიკის და ეკოლოგიის 

სინთეზური მენეჯმენტი 
 
ISSN: 2381-1196 (Print); ISSN: 2381-
120X (Online) 
 
Information Technologies in 
Management and Prospects to 
Improve their use by Georgian 
Companies 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

მენეჯმენტში და ქართული 

კომპანიების მიერ მათი 

გამოყენების გაუმჯობესების 

საშუალებები 

 

ISSN: 2319-2267 (Print); ISSN: 2319-

2275 (Online) 

 
Economic Policy Uncertainty and Risk 
Management in Regulated Sectors 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

განუსაზღვრელობა და რისკების 

მართვა რეგულირებად 

სექტორებში 

 
ISSN (Print): 2319-2267; ISSN (Online): 
2319-2275 

Scientific-Practical 
Journal of TSU Student 
Research and Projects 
Center “IDEA”, #2, 
2018.  

 

 
European Journal of 
Multidisciplinary 
Studies,  
Vol.7, No.2. 
 
 
 
 
International Journal of 
Investment 
Management and 
Financial Innovations; 
Vol.4, No2.  
 
 
 
International Journal of 
Recent Scientific 
Research, (SJIF), Vol.6, 
Iss.9; pp. 6515-6518. 
 

 

 

 

 

 

 

 
International Journal of 
Business and General 
Management (IJBGM), 
Vol.7, Iss.4;  

 

თსუ 

 

 

 

 

 

 

მაინის 

ფრაკნფურტი, 

გერმანია 

 

 

 

 

 

აშშ 

 

 

 

 

 

 

დელი, 

ინდოეთი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დელი, 

ინდოეთი 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

 

6.1. საქართველოში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

2 

დ. ნარმანია 

 

 

 

დ. ნარმანია 

კონკურენციის შესაძლებლობები რეგულირებად 

სექტორებში (ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი 

გაზის მაგალითზე) 

 

სახელმწიფო საწარმოთა მართვის აქტუალური 

საკითხები 

28-29.09.2018, თსუ 

 

 

 

26-27.10.2018, თსუ 

 

 მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარებ

ის დრო 

და 

ადგილი 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

დ. ნარმანია 

 

 

 

 

 

დ. ნარმანია 

 

 

 

Effektive Verwaltung von kommunalen Projekten (am 

Beispiel deutsch-georgisches gemeinsames Projekte) 

მუნიციპალური პროექტების ეფექტური მართვა 

(გერმანულ-ქართული ერთობლივი პროექტების 

მაგალითზე) 

 

Georgia-Israel Regional-Economic Cooperation: 

Development Perspectives 

 
 

15.05.2018, ბერლინი, 

გერმანია 

 

 

 

 

13.03.2018, ბერ-შევა, 

ისრაელი 

 
 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 
პროფესორი გიორგი ღაღანიძე  
 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 
 

 

№ 

ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 

საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 

ISBN 

   გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

გიორგი ღაღანიძე 

ბადრი რამიშვილი 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის 

დეფიციტის აღმოფხვრის სტრატეგიული 

მიმართულებები 

ISBN978-9941-26-277-7 

თბილისი 

უნივერსალი 

129 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

მონოგრაფია „საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დეფიციტის აღმოფხვრის სტრატეგიული 

მიმართულებები― შედგება შესავლის, სამი თავის, თერთმეტი ქვეთავისა და დასკვნებისა და 

რეკომენდაციებისგან. მას ერთვის გამოყენებული ლიტერატურის სია.  

ნაშრომის პირველი თავი - „საქართველოს საგარეო ვაჭრობის უარყოფითი სალდოს დაძლევა და 

ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივა― იწყება საქართველოს მშპ-ს ზრდის მიღწევადი მაჩვენებლების 

დადგენით. ავტორები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს წინაშე არსებული პრობლემების 

გადაწყვეტისთვის აუცილებელია ეკონომიკური ზრდის პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება. 

ამ მიზნის მისაღწევად კი ისინი აუცილებლად თვლიან საქართველოს სავაჭრო დეფიციტის 

აღმოფხვრას. რისთვისაც პირველსავე თავში ხდება მოცემული პრობლემის დაძლევის ძირითადი 

მიმართულებების, ექსპორტის წახალისებისა და იმპორტჩანაცვლების იდენტიფიცირება. ამავე 

თავში ხდება საქართველოსა და მისთვის აქტუალური სავაჭრო პარტნიორების შესაბამისი 

მონაცემების ურთიერთანალიზი. 

ნაშრომის მეორე თავში „ექსპორტის ხელშეწყობა - სავაჭრო ბალანსის ნორმალიზაციის 

უმნიშვნელოვანესი მიმართულება―, ხდება სხვადასხვა ინდექსის გამოყენება, მიმდინარეობს ისეთი 

საკითხების დამუშავება, როგორებიცაა: ცალკეული პარტნიორის ჭრილით სავაჭრო ბალანსის 

ნორმალიზაციის ანალიზი,  საქართველოს საექსპორტო პროდუქციის კონცენტრაციისა და 

კონკურენტუნარიანობის ანალიზი, საქართველოს საექსპორტო პროდუქციის შეფასება ექსპორტის 

ერთგვაროვნებისა და შიგადარგობრივი ვაჭრობის მაჩვენებლების მიხედვით. მოცემული თავის 

დასკვნით ნაწილში საექსპორტო პოტენციალის ამაღლებასთან დაკავშირებით გაანალიზებულია 

შესაბამისი საველე კვლევის შედეგები. 

მესამე თავში - „საქართველოში იმპორტჩანაცვლების შესაძლებლობებისა და მიმართულებების 

დადგენა― ხდება ეროვნული კონკურენტუნარიანი საწარმოების ფორმირების თეორიული 

საფუძვლების მიმოხილვა, რის საფუძველზეც ავტორები ახდენენ იმპორტჩანაცვლების 

სასაქონლო პოზიციების შერჩევას და ცალკეული სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით 

იმპორტჩანაცვლების მასშტაბების შეფასებას. თავის დასკვნით ნაწილში ხდება ეკონომიკურ 

ზრდაზე იმპორტჩანაცვლების ზეგავლენის ანალიზი. 

 
4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ISSN ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

გიორგი 

ღაღანიძე 

 

 

 

 

გიორგი 

ღაღანიძე 

ბადრი 

რამიშვილი 
 

საქართველოს უარყოფითი საგარეო 

სავაჭრო სალდოს გამომწვევი მიზეზები 

და მათი დაძლევის გზები 

ISSN: ბეჭდური 2346-8432, ონლაინ 1987-

6890 

 

 
HOW TO EVALUAT EFFICIENCY OF THE 
EXPORT STRATEGIES 

ISSN: ბეჭდური 2449-2396, ონლაინ 2449-

2612 

„ეკონომისტი― 

2018 N2 

 

 

 

 

 

 

GLOBALIZA-

TION AND BU-
SINESS           

2018  N 5 
 

თბილისი, თსუ, 

პაატა გუგუშვი-

ლის 

სახელობის 

ეკონომიკის 

ინსტიტუტი  

 

თბილისი 

ევროპის 

უნივერსიტეტი 

 
 

5 გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია 

ავტორები საქართველოს ეკონომიკური პრობლემებიდან უმთავრესად ანომალიურად უარყოფით 

სავაჭრო ბალანსს მიიჩნევენ. სწორედ ამ პრობლემას მიუძღვნეს მათ რამდენიმე გამოკვლევა. 

წინამდებარე სტატიაში საქართველოს სავაჭრო პრობლემები განხილულია ძირითადი სავაჭრო 

პარტნიორების რელევანტური რაოდენობრივი მონაცემების ანალიზის ფონზე. პრობლემების 

იდენტეფიცირებისთვის გამოყენებულია ისეთი ტრადიციული და შედარებით ახალი 

ინდიკატორები, როგორიცაა: სასაქონლო, მომსახურებისა და ერთობლივი ექსპორტისა და 

იმპორტის მაჩვენებლები, სავაჭრო სალდო, იმპორტის წილი სავაჭრო ბრუნვაში, მშპ-ში ექსპორტისა 

და იმპორტის წილი,  ექსპორტისა და იმპორტის რაოდენობა მოსახლეობის ერთ სულზე, 

მიმდინარე საგადამხდელო ბალანსი და ა.შ. განხორციელებული კვლევის დროს ავტორები აქცენტს 

აკეთებენ საქართველოსთვის ისეთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემაზე, როგორიცაა ანომალიურად 

დიდი უარყოფითი სალდო სასაქონლო ვაჭრობის მიმართულებით. 

მიწის საკითხი სტრატეგიული მნიშვნელობისაა ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის, ხოლო ისეთი 

მცირე  ქვეყნისთვის კი, როგორიც საქართველოა მას სასიცოცხლო მნიშვნელობა ენიჭება. ქვემოთ 

მოტანილ ნაშრომში ყურადღების კონცეტრაცია ხდება სასოფლო-სამეურნეო მიწების თავისუფალ 

საერთაშორისო ბაზარზე გატანის საკითხის გარშემო და  ეს პრობლემა გაანალიზებულია ისეთი 

კატეგორიების ჭრილით, როგორიცაა მიწის ფასი, მიწის რენტა, დემოგრაფიული ვითარება, 

სასოფლო-სამეურნეო სუბსიდირება და ა.შ. დასკვნის სახით სტატიაში წარმოდგენილია მოსაზრება, 

რომ საქართველოში დაუშვებელია სასოფლო-სამეურნეო მიწების  თავისუფალ საერთაშორისო 

ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩაშვება, რადგან ამ შემთხვევაში ქვეყანა დაკარგავს სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების მნიშვნელოვან ნაწილს და რენტაბელური აგრარული სექტორის განვითარების 

შესაძლებლობას. 

სტატიაში მიმოხილულია საექსპორტო სტრატეგიის შემუშავებისა და მართვის სპეციფიკური 

საკითხები.  საექსპორტო სტრატეგიების შემუშავებამ საქართველოსთვის სასიცოცხლო 

მნიშვნელობი შეიძინა. მას შემდეგ რაც საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმდა ღრმა და 

ყოვლისმომცველლი სავაჭრო სივრცის შექმნის შესახებ ხელშეკრულება, ქართველი ოფიციალური 

პირები მიიჩნევდნენ, რომ ეს საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის უკეთ გამოყენებას 

შეუწყობდა ხელს. თუმცა, გასათვალისწინებელია, რომ  საექსპორტო პოტენციალის გამოყენება 

შესაძლებელია მხოლოდ საექსპორტო სტრატეგიის შემუშავებით. ავტორები ნაშრომში 

მიმოიხილავენ საექსპორტო პოტენციალის შეფასების სხვადასხვა მეთოდებს, რაც მნიშვნელოვანია 

საექსპორტო სტრატეგიის შემუშავებისთვის. სტატიაში ასევე მიმოხილულია საექსპორტო 

სტრატეგიის შეფასების სხვადასხვა ინდიკატორი. 
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

 
ქვეყნის 

კონკურენტუნარიანო

ბის შეფასების 

საექსპორტო 

ასპექტები 

Book of Abstracts, 

Business Education in 

the 21
st
 Century 

, South East European 

University,Tetovo, 
 

განხილულია კონკურენტუნარიანობის სხვადასხვა ასპექტები, შეფასებულია მათი გავლენა ქვეყნის საერთო 

კომკურენტუნარიუანობაზე, 

 

5.4. სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

გიორგი ღაღანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გიორგი ღაღანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გიორგი ღაღანიძე 

 

 

 

 

 

გიორგი ღაღანიძე 

ბადრი რამიშვილი 

 

საქართველოს, 

უკრაინისა და 

მოლდოვას საგარეო 

ვაჭრობა 

ევროკავშირთან 

ასოცირების 

ხელშეკრულების 

ხელმოწერის შემდეგ,  

ინგლისურ ენაზე 

საქართველოს 

საგარეო ვაჭრობა 

აღმოსავლეთ და 

ცენტრალური 

ევროპის 

სახელმწიფოებთან, 

შედარებითი 

ანალიზი,   

ინგლისურ ენაზე 

საქართველოს 

უარყოფითი საგარეო 

სავაჭრო სალდოს 

გამომწვევი 

მიზეზები და მათი 

დაძლევის გზები 

 

 
Foreign Trade of 

Georgia and East and 
Central European States 

Comparative Analysis 

ISSN 2344-2174 

 

 

Ecoforum, V7, N1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ecoforum Vol.7, 

N2, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეკონომისტი, 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო-

ანალიტიკური 

ჟურნალი, 2,  

 

Ecoforum „ 

 

2018 Vol 7 N2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of 

Sucaeva,  

Romania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 გვ. 

 

1. შეფასებულია საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დინამიკა და მისი ევრო ინტეგრაციის 

ასპექტები. 

2. შეფასებულია საგარეო ვაჭრობის დინამიკა სხვადასხვა ქვეყნების მიხედვით 

3. გაანალიზებულია საგარეო ვაჭრობის დინამიკა და სალდოს ფორმირების საკითხები. 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ევროკავშირთან გაერთიანების კურსი საქართველოს მიერ უკვე რამდენიმე წელია 

დეკლარირებულია. მაგრამ, მხოლოდ 2014 წელს მოხდა ასოცირების შესახებ შეთანხმების 

ხელმოწერა. თუმცა ამ ხელშეკრულებას, მრავალი სირთულე და გამოწვევა ახლდა 

საქართველოსთვის და მათ შორის ერთ-ერთი სფერო საგარეო ვაჭრობაა. როგორია ამჟამინდელი 

ვიტარება? და როგორ უნდა მივიღოთ ჩვენ სარგებელი თავისუფალი ვაჭრობის 

ხელშეკრულებიდან? ეს არის ძირითადი საკითხი რაც მოცემულ სტატიაში განიხილება, 

რისთვისაც ჩვენ ერთ-ერთ მთავარ ინსტრუმენტად კონკურენტულ ანალიზს ვიყენებთ. ეს 

ანალიზი საგარეო ვაჭრობის რამდენიმე ასპექტზე ფოკუსირდება, მათ შორისაა: საექსპორტო 

გეოგრაფიისა და ძირითადი საექსპორტო პროდუქციის ჯგუფების იდენტიფიცირება. 

აღნიშნული მიზნით ავტორებს გამოყენებული აქვთ ვაჭრობის ინტენსიფიკაციის ინდექსი,რისი 

მეშვეობითაც ცდილობენ ძირითად ბაზრებზე საექსპორტო პოტენციალის გამოყენების დონის 

განსაზღვრას.  გამოკვლევის ბოლოს ავტორები აკეთებენ შემდეგ დასკვნებს: ასოციაციის 

ხელშეკრულებამ ხელი ვერ შეუწყო ახალი საექსპორტო პროდუქტთა ჯგუფების წარმოქმნას,  და 

არსებული საექსპორტო ერთეულები და ლოკაციები სტაბილურადაა შენარჩუნებული. 

საქართველოს მიერ პერსპექტიული მიმართულებებიდან კი მეტ-ნაკლებად ეფექტიანადაა 

გამოყენებული ევროკავშირის ბაზარი, განსაკუთრებით ეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე 

ითქმის. 

საქართველოში, რეგიონში უნიკალური ბუნებრივ-კლიმატური პირობებია, რაც 

ტურიზმის განვითარებისა და სამოსახლო თვალსაზრისით საუკეთესოა და თუ ამას დავუმატებთ 

უკიდურეს მცირე-მიწიანობას და მიწების დანაწევრებას ეს ყოველივე მძიმე ფონს ქმნის 

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინდუსტრიალიზაციისთვის. სტატიაში ავტორები აანალიზებენ 

საქართველოს მახლობელი ქვეყნების ბუნებრივ-კლიმატურ და დემოგრაფიულ მაჩვენებლებს და 

სკვნიენ, რომ თუ საქართველოში მოხდება სასოფლო-სამეურნეო მიწის საერთაშორისო ბაზარზე 

თავისუფალ მიმოქცევაში დაშვება, ის შესყიდული იქნება მეზობელი ქვეყნების მოსახლეობის 

მიერ და დიდი ალბათობით ასეთი მიწების უდიდესი ნაწილი გამოვა სასოფლო-სამეურნეო 

ბრუნვიდან, რაც საქართველოში სოფლის მეურნეობას, როგორც ეკონომიკის დარგს, 

გაანადგურებს. სტატიაში მოტანილი სხვადასხვა ქვეყნის მონაცემებისა და საქართველოს 

ანალოგიურ მაჩვენებლების შედარებით, ცხადი ხდება, რომ საქართველოში სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებზე არსებული ფასები სულაც არაა დაბალი და ატორები დაასკვნიან, რომ 

საქართველოში მაღალი კატეგორიის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფასმა უკვე მიაღწია 

მაქსიმუმს. ფასის ზრდის შესაძლებლობა ამიერიდან ძირითადად სახელმწიფო სუბსიდირების 

სისტემურ პოლიტიკასთან იქნება დაკავშირებული, რის გარეშეც აქ რენტაბელური და 

კონკურენტუნარიანი სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვითარება შეუძლებელია.  
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

გიორგი ღაღანიძე 

ბადრი რამიშვილი 
 

საქართველოში კლასტერულ 

ფასეულობათა ჯაჭვების 

ფორმირების პრობლემები და 

პერსპექტივები 

გლობალიზაციის გამოწვევები 

ეკონომიკასა და ბიზნესში III 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 26-27 

ოქტომბერი, თბილისი თსუ 
2018 

ISBN 978-9941-13-764-8 მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

წარმოდგენილი ნაშრომის დასაწყისში ავტორები შესაბამის სამეცნიერო წყაროებზე დაყრდნობით 

განმარტავენ ტერმინების კლასტერისა და ფასეულობათა ჯაჭვის მნიშვნელობებს. შემოაქვთ ახალი 

ტერმინი კლასტერული ფასეულობათა ჯაჭვი და ასაბუთებენ მისი ფორმირების მნიშვნელობას 

საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისთვის. ავტორები მათ მიერვე შემუშავებული 

კრიტერიუმების საფუძველზე განსაზღვრავენ იმ დარგებსა და ქვედარგებს, რომელთა 

საფუძველზე კლასტერულ ფასეულობათა ჯაჭვის ფორმირება საქართველოში მოიტანს საუკეთესო 

შედეგებს. 

 
 
 
ასოცირებული პროფესორი გიული ქეშელაშვილი 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 
4.3. კრებულები 

 
 

 
 

№ 

 

 
 

ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 
 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

ქეშელაშვილი გ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ქეშელაშვილი გ. 

 

 

 

 
 

 

 

ქეშელაშვილი გ., 

სარდლიშვილი ნ. 

 
 

პროფესორ გიორგი 

პაპავას 

დაბადებიდან 95-ე 

წლისთავისადმი 

მიძღვნილი 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული 

კონფერენციის 

მასალების 

კრებული, 

,,ეკონომიკისა და 

ეკონომიკური 

მეცნიერების 

თანამედროვე 

ტენდენციები‖ 

 

 

 სამეცნიერო-

პრაქტიკული 

ჟურნალი 

,,გლობალიზაცია და 

ბიზნესი―, #6 

 

 

III საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

,,გლობალიზაციის 

გამოწვევები 

ეკონომიკასა და 

ბიზნესში―, შრომების 

კრებული 

  თბილისი, ივ. 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის, 

პაატა გუგუშვილის 

სახელობის 

ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა  

 

 

 

 

 

 

თბილისი, ,,საუნჯე― 

 

 

 

 

 

თბილისი, ივ. 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

                   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ 

ენაზე) 

 

1.სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების როლი ღირებულების ჯაჭვის მართვაში 

 

ნაშრომში განხილულია ღირებულებათა ჯაჭვის მართვის საკითხები აგრობიზნესში. 

კერძოდ, საქართველოში არსებული ბიზნეს სუბიექტების შესწავლის საფუძველზე 

გაანალიზებული და შეფასებულია ღირებულებათა ჯაჭვის ფორმირების პროცესი და მასში 

ჩართული სუბიექტების როლი, რომლებიც ორგანიზებული თანამშრომლობით 

მომხმარებლებისთვის პროდუქტის ღირებულებას ზრდიან. კვლევის ფარგლებში 

განხორციელდა  სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესწავლა და საქართველოს 

სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტული დარგების ბიზნეს ციკლის მიმოხილვა.  ნაშრომში 

წარმოდგენილი რეკომენდაციები საქართველოში აგრობიზნესის ღირებულებათა ჯაჭვის 

მართვის სრულყოფას შეუწყობს ხელს.  

2. ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარება ილიას ეპოქის საქართველოში 

ნაშრომში განხილულია XIX საუკუნის მეორე ნახევარში საქართველოში მიმდინარე 

სოციალურ-ეკონომიკური პროცესები. ყურადღება გამახვილებულია ილია ჭავჭავაძის 

შეხედულებებზე, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში საზოგადოებრივი წარმოებისა და 

საქონელმიმოქცევის როლზე. აქცენტი გადატანილია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლების, სოფლად ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკის 

გატარების, ,,სათავადაზნაურო-საადგილმამულო ბანკების― დაარსებისა და განვითარების  

საკითხებზე. 

 ნაშრომში გაანალიზებულია საქართველოში  ბურჟუაზიისა და სამრეწველო 

პროლეტარიატის ჩამოყალიბების პროცესი. საქართველო, რუსეთის ვრცელი იმპერიის 

ერთი მცირედი ნაწილი იყო და ქართველი მწერლები, რომლებიც მოიაზრებდნენ 

საქართველოს, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს,  პერსპექტივაში მძლავრ 

ინდუსტრიულ ქვეყნად ვერ წარმოიდგენდნენ, თუმცა ბურჟუაზიული ფენისა და 

პროლეტარიატის გაჩენა მათ შემოქმედებაში ყურადღების გარეშე არ დარჩენილა. 

ქართველი მწერლების ძირითადი ნაწილი თავადაზნაურობის წრიდან იყო, რაც ნიშნავდა 

მათ უშუალო კავშირს სოფელთან და სოფლის მეურნეობის განვითარების პრობლემებთან. 

საქართველოს გეოსტრატეგიული მდებარეობის გამო საგარეო ურთიერთობები ქვეყნის 

საზოგადოებრივ განვითარებაში განმსაზღვრელ როლს ასრულებდა. თუმცა შიდა 

კონსოლიდაციისა და ეროვნული ინტეგრაციის პროცესი  მუდმივად  ფერხდებოდა 

დამპყრობთა მიერ. ამიტომ საქართველოს ისტორიაში განსაკუთრებული როლი ჯერ 

ბიზანტიასთან, ხოლო შემდგომში რუსეთთან მეზობლობას ენიჭებოდა. 

ილია ჭავჭავაძის მოღვაწეობა რუსეთის იმპერიისათვის განსაკუთრებულ საფრთხეს 

წარმოადგენდა, რადგან მისი შეხედულებანი წოდებათა შერიგებაზე, მემამულური და 

გლეხური მეურნეობის რაციონალიზაციაზე, შრომის საყოველთაო ვალდებულებაზე, 

სასაქონლო-ფულად ურთიერთობათა განვითარებაზე და სოფლის მეურნეობის 

დარგობრივი სპეციალიზაციის საკითხებზე კაცობრიობის ზნეობრივი და სამართლებრივი 

განვითარების მაღალ საფეხურებს შეესაბამებოდა. მისი შეხედულებები შეუსაბამობაში 

მოდიოდა რუსეთის იმპერიაში მიმდინარე პროცესებთან. 

 

 

3. 
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3. საქართველოს აგრარულ  სექტორში  ღირებულების ჯაჭვის  მართვა და ბიზნესის 

თანამედროვე  გამოწვევები 

ნაშრომში განხილულია ღირებულების ჯაჭვის მართვისა და განვითარების 

საკითხები.  კერძოდ, საქართველოს აგრარულ სექტორში არსებული ბიზნეს 

სუბიექტების შესწავლის საფუძველზე გაანალიზებულია ღირებულების ჯაჭვის 

ფორმირების პროცესი და მისი გავლენა ბიზნესის ეფექტიანობაზე.  

შემუშავებულია რეკომენდაციები  სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოებისა 

და რეალიზაციის ერთიანი ციკლის შექმნისათვის, რაც საბოლოო პროდუქციის 

რეალიზაციიდან გაზრდილი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობას ქმნის.  

 
5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 

5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Keshelashvili G. Value Chain 
Management in 
Agribusiness,  
http://iises.net/int
ernational-
journal-of-
business-
management/publ
ication-detail-
6993 

International 
Journal of 
Business & 
Management, 
Vol. VI, No. 2, 
November 20  
 

 

 

 

 
Prague 

 

 

 

 

 

15 

http://iises.net/international-journal-of-business-management/publication-detail-6993
http://iises.net/international-journal-of-business-management/publication-detail-6993
http://iises.net/international-journal-of-business-management/publication-detail-6993
http://iises.net/international-journal-of-business-management/publication-detail-6993
http://iises.net/international-journal-of-business-management/publication-detail-6993
http://iises.net/international-journal-of-business-management/publication-detail-6993
http://iises.net/international-journal-of-business-management/publication-detail-6993
http://iises.net/international-journal-of-business-management.html
http://iises.net/international-journal-of-business-management.html
http://iises.net/international-journal-of-business-management.html
http://iises.net/international-journal-of-business-management.html
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნაშრომში განხილულია ღირებულებათა ჯაჭვის მართვისა და განვითარების საკითხები 

აგრობიზნესში. კერძოდ, საქართველოში არსებული ბიზნეს სუბიექტების შესწავლის 

საფუძველზე გაანალიზებული და შეფასებულია ღირებულებათა ჯაჭვის ფორმირების 

პროცესი და მასში ჩართული სუბიექტების როლი, რომლებიც ორგანიზებული 

თანამშრომლობით მომხმარებლებისთვის პროდუქტის ღირებულებას ზრდიან.  

ღირებულებათა ჯაჭვი აერთიანებს ნედლეულის მწარმოებლებს, შუამავლებს, 

გადამამუშავებელ საწარმოებს, სარეალიზაციო ბაზრებს, სერვისების მიმწოდებლებსა 

და სხვადასხვა მხარეებს, რომელთა საქმიანობაც ხელს უწყობს ერთმანეთის 

კონკურენტუნარიანობას ბაზარზე და მის შენარჩუნებას ღირებულებათა ჯაჭვის 

პროცესში ინოვაციების დანერგვის გზით.  ღირებულებათა ჯაჭვის მენეჯმენტი 

წარმოადგენს სტრატეგიული ბიზნეს ანალიზისა და დაგეგმვის ინსტრუმენტს, 

რომელიც გამოიყენება ღირებულებათა ჯაჭვის კომპონენტებისა და რესურსების 

კოორდინაციისთვის. ღირებულებათა ჯაჭვის ეფექტიანი მართვა პირდაპირ გავლენას 

ახდენს მასში ჩართული რგოლების საქმიანობის მომგებიანობასა და პროდუქტის 

საბოლოო მომხმარებლის კმაყოფილებაზე.  

ნაშრომში ნაჩვენებია, ის ძირითადი გამოწვევები, რომლებიც საქართველოში 

აგრობიზნესის მართვის განვითარებასა და ეფექტიანობას აფერხებს, მათ შორის, 

ნაკვეთების ფრაგმენტაცია, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაბალი ხელმისაწვდომობა, 

ბიზნესის მართვის ცოდნისა და უნარების ნაკლებობა, ლოგისტიკისა და მიწოდების 

პროცესის არაორგანიზებულობა,  მოლაპარაკებების წარმოებისა და აგრომარკეტინგის 

წარმართვის დაბალი შესაძლებლობა და სხვა.  

კვლევის ფარგლებში მოხდა სხვადასხვა დარგში ჩართული სასოფლო-სამეურნეო 

კოოპერატივების შემთხვევების შესწავლა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

პრიორიტეტული დარგების ბიზნეს ციკლის მიმოხილვა. ნაშრომი მომზადდა დარგის 

ექსპერტებთან, აგრობიზნესის მენეჯერებთან და ღირებულებათა ჯაჭვში ჩართულ 

მხარეებთან ჩაღრმავებული ინტერვიუების საფუძველზე. მეორადი მონაცემები 

(სამაგიდო კვლევა) შეგროვდა საკითხთან დაკავშირებული პუბლიკაციებისა და 

ღირებულებათა ჯაჭვის ანგარიშების შესწავლით. 

სოფლის მეურნეობის დარგში ღირებულებათა ჯაჭვისა და მიწოდების ჯაჭვის 

არასტაბილურობის ერთ-ერთი მთავარ მიზეზად ნედლეულის წარმოების სეზონურობა 

და არასაკმარისობა გამოიკვეთა. ღირებულებათა ჯაჭვში ჩართული მხარეები  

ერთმანეთს პარტნიორებად არ აღიქვამენ და ხარისხის სტაბილურობაზე ნაკლებად 

ზრუნავენ, რაც მათი საქმიანობის კონკურენტუნარიანობას ამცირებს.  

კვლევის პროცესში აქცენტი გაკეთდა  ღირებულებათა ჯაჭვის მართვის პრობლემებზე. 

წარმოების  ზრდისა  და განვითარების მნიშვნელოვან მიმართულებად აგრო  ბიზნესში 

მეწარმის მიერ სრული საწარმოო ჯაჭვის ჩამოყალიბებისა და გამართვის აუცილებლობა 

გამოიკვეთა, რომელშიც შესაძლებელი გახდება წარმოების დანახარჯების 

მნიშვნელოვანი შემცირება. 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

 

6.1. საქართველოში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1

. 

 

 

 

 

 

2

. 

 

 

 

 

 

3

. 

ქეშელაშვილი გ. 
 

 

 

 

 

ქეშელაშვილი გ. 
 

 

 

 

 

ქეშელაშვილი გ., 

სარდლიშვილი ნ. 
 

სასოფლო-სამეურნეო 

კოოპერატივების როლი 

ღირებულების ჯაჭვის 

მართვაში 

 

ეკონომიკური და 

პოლიტიკური ვითარება 

ილიას ეპოქის 

საქართველოში 

საქართველოს აგრარულ 

სექტორში ღირებულების 

ჯაჭვის მართვა და 

ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები 

6-7 ივლისი, თბილისი 

 

 

 

 

 

14 სექტემბერი, თბილისი 

 

 

 

 

26-27 ოქტომბერი, 

თბილისი, 

 

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელ

ი/ 

მომხსენებლებ

ი 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 

 

Keshelashvili G. Value Chain Management in 
Agribusiness 

  15-18  May, Barcelona, Spain 

 

 
 

ასოცირებული პროფესორი ეკა ჩოხელი 
 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1. სტატიაში „კოოპერატივების მართვის თავისებურებები და განვითარების პერსპექტივები 

საქართველოში―  განხილულია სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების როლი სოფლის მეურნეობისა და 

ეკონომიკის განვითარებაში. კოოპერატივებს თანამედროვე მსოფლიოში სასოფლო სამეურნეო 

პროდუქციის შექმნაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია, რაც უზრუნველყოფს თვითეული ამ  ქვეყნის 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე არა მარტო საკუთარი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას, არამედ  

ექსპორტსაც.  თეორიული კვლევა ეყრდნობა მსოფლიოს, მათ შორის საქართველოს ცნობილი 

მკვლევარების ნაშრომებს, ნორმატიულ-სამართლებრივ დოკუმენტებს, ხოლო  პრაქტიკული - 

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების თვისობრივ კვლევას.  კვლევის შედეგებმა 

გვიჩვენა, რომ  სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნა და დამკვიდრება სოფლის მეურნეობაში 

უმნიშვნელოვანესი პროცესია. იმისათვის რომ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებმა წარმატებით 

იფუნქციონირონ და თავისი ადგილი დაიმკვიდრონ ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღეობის 

ამაღლებაში, რეკომენდირებულია შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება:  ფერმერთა მენტალობის 

შეცვლის კუთხით მრავალმხრივი ღონისძიებების დანერგვა და მათი მუდმივად ინფორმირება, რათა 

მათ შეძლონ კოოპერატივების საბაზისო პრინციპების გათავისება; ბიზნესის მართვისა და 

განხორციელებისთვის აუცილებელი  საბაზისო ცოდნის მიცემა, რათა მათ ჩამოუყალიბდეთ ბიზნესის 

განხორციელების ელემენტარული უნარ-ჩვევები; კოოპერატივების შექმნის ინიცირებისათვის 

სახელმწიფოს მხრიდან  უწყვეტად კოოპერატივების მხარდამჭერი პროგრამების შემოტანა და დანერგვა. 

ამ მხრივ საქართველოში მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადადგმული და მომავალშიც პრიორიტეტად უნდა 

https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.05.61.61
https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.05.61.61
https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.05.61.61
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/12062018/5811
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/12062018/5811
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/12062018/5811
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24200
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24200
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24200
http://www.t-science.org/arxivDOI/2015/07(27).html
http://www.t-science.org/arxivDOI/2015/07(27).html
http://www.t-science.org/arxivDOI/2015/07(27).html
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დარჩეს; საგადასახო და საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა, რადგან კოოპერატივების უმეტესობა,  ჯერ 

კიდევ განვითარების საწყის ეტაპზეა; ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. 

მნიშვნელოვანია იაფი, შეღავათიანი და კოოპერატივის ინტერესებზე მორგებული კრედიტების 

არსებობა. 

2. სტატიაში „ ფაბლაბების განვითარების სტრატეგია და მისი გავლენა საქმიანი აქტიურობის ამაღლებაზე 

საქართველოში― განხილულია ფაბლაბების როლი საქართველოში და ქვეყნის ეკონომიკური სიძლიერის 

მიღწევაში.  ფაბლაბებმა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა და 

განსაკუთრებით აქტუალური ბოლო წლებში გახდა. ფაბლაბი ეხმარება ნებისმიერ დაინტერესებულ 

პირს, რომელსაც აქვს ინოვაციური ან ბიზნესის დაწყების იდეა და სურს მისი პრაქტიკული 

განხორციელება. თეორიული კვლევა ეხება მსოფლიოს წამყვანი სპეციალისტებისა და მკვლევარების 

ნაშრომებს, ნორმატიულ-სამართლებრივ დოკუმენტებს, ხოლო  პრაქტიკული - საქართველოს 

ფაბლაბების თვისობრივ კვლევას.   კვლევის შედეგად შეფასებულია ფაბლაბების   განვითარების  დონე 

და მისი გავლენა მოსახლეობის საქმიან აქტიურობაზე საქართველოში. ფაბლაბები მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღებაში. საქართველოში ფაბლაბების შექმნამ ნამდვილად 

გაამართლა და მოსახლეობას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს საშუალება მისცა ცოდნაზე 

დაფუძნებული ბიზნესი განახორციელონ, რადგან ცნობილია, რომ საქართველოში ფაბლაბები, მათი 98% 

ძირითადად გახსნილია უნივერსიტეტებში, სასწავლო და პროფესიულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში. სტუდენტებს სწავლის პროცესშივე   ეძლევათ შესაძლებლობა გამოიყენონ ისეთი 

რესურსები და სერვისები, რომლებიც მათთვის  ძნელად ხელმისაწვდომია. ეს  მათ უყალიბებს ბიზნესის 

დაწყებისა და განვითარების უნარებს  და  ქვეყანას უქმნის საქმიანი აქტიურობის ამაღლების 

პერსპექტივებს. თუმცა მიგვაჩნია, რომ ქვეყანამ უნდა გააგრძელოს და კვლავ გადადგას ნაბიჯები 

ფაბლაბების განვითარების კუთხით, კერძოდ: მოსახლეობის ცნობადობის ამაღლება ფაბლაბების 

მნიშვნელობისა ტექნოლოგიების შესახებ; სხვადასხვა სტიმულირების პროგრამების შემუშავება, რომ 

მოხდეს მოსახლეობაში ბიზნესის ინიცირება და სტარტაპების შექმნა; ფაბლაბების რაოდენობის შედგომი 

ზრდა, რომ დამწყებმა კომპანიებმა ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების დახმარებით დაიმკვიდრონ და 

განიმტკიცონ პოზიციები ბაზარზე. 

3. 3. სტატიაში „ საჯარო ინფრასტრუქტურის ეფექტიანი მენეჯმენტი― აღნიშნულია, რომ საჯარო 

ინფრასტრუქტურა საყოველთაო მოხმარების პროდუქტია, რომელიც მოსახლეობისთვის 

ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს. მისი იმპლემენტაციის დაგეგმვა მნიშვნელოვანი ამოცანაა, 

რაც სახელმწიფოს, სამხარეო ადმინისტრაციის ან მუნიციპალიტეტის წინაშე დგას. საჯარო 

ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა (მშენებლობა, ასევე მისი შემდგომი ექსპლუატაცია) 

მნიშვნელოვან ფინანსურ რესურსებს საჭიროებს. ამიტომაც, შეზღუდული რესურსებით 

მაქსიმალური ექსპლუატაციის ვადის ინფრასტრუქტურის შექმნა ხელისუფლების მთავარი ამოცანაა.  

ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ პროექტი დაზღვეული იყოს კორუფციისგან და ამ მიზნით 

ხელისფლებამ ფინანსების გამჭვირვალე ხარჯვა უნდა უზრუნველყოს, საზოგადოების აქტიური 

ჩართულობით და სწორი ფინანსური მენეჯმენტით. აუცილებელია, რომ პროექტის 

განხორციელებაში გამოვიყენოთ ინოვაციური მიდგომები, რათა შევძლოთ იგივე ან ნაკლები 

დანახარჯებით უფრო ხარისხიანი პროდუქტის შექმნა. და ბოლოს, პროექტს თან უნდა ახლდეს 

რისკ-მენეჯმენტის სისტემა, რათა მაქსიმალურად ავირიდოთ თავიდან პროექტის განხორციელებაში 

თუ შემდგომ ექსპლუატაციაში არასასურველი მოვლენები, რამაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას 

პროექტს. 

4. სტატიაში „შრომის ბაზარი - ეფექტიანი სამუშაო ძალის შერჩევის მნიშვნელოვანი ფაქტორი― 

აღნიშნულია, რომ თანამედროვე ეტაპზე, კომპანიები თავისი პოზიციებისა და კონკურენტული 

უპირატესობის მიღწევის მნიშნელოვან ასპექტად ეფექტიანი სამუშაო ძალის მოზიდვასა და შერჩევას 
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მიიჩნევენ. უნარიანი და მაღალი კვალიფიკაციის კადრების შერჩევაში კი მნიშვნელოვანი ადგილი 

უკავია შრომის ბაზარს. ამიტომ განვითარებული შრომის ბაზარი, როგორც კომპანიებისთვის შესაბამისი 

ადამიანური რესურსების მიწოდების  მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, ნებისმიერი ქვეყნისთვის 

აუცილებელია. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ერთი მხრივ შრომის ბაზრის მნიშვნელობის შეფასება 

კომპანიების შესაფერისი კადრების შერჩევაში, მეორე მხრივ შრომის ბაზრის არსებული მდგომარეობის 

შეფასება საქართველოში და მისი განვითარებისთვის რეკომენდაციების შემუშავება. კვლევის შედეგებმა 

და  უმუშევრობისა და დასაქმების ანალიზმა დაგვანახა, რომ საქართველოში დასაქმების 

მაძიებლებისთვის და ეფექტიანი სამუშაო ძალის შერჩევის მსურველებისთვის შესაბამისი პირობების 

შექმნა შრომის ბაზრის ფორმირების გარეშე წარმოუდგენელია. ერთი მხრივ უმუშევრობის მაღალი დონე 

და მეორე მხრივ შესაბამისი უნარებისა და კვალიფიკაციის კადრების ნაკლებობა, შრომის ბაზრის 

განვითარების აუცილებლობას შეუქცევადს ხდის. შრომის ბაზრის შემდგომი განვითარებისთვის 

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ისეთი ღონისძიებების განხორციელება, როგორიცაა: ინფორმაციის ერთიანი 

ბაზისა და სისტემის შექმნა, რომელიც საშუალებას მისცემს დასაქმების მსურველს და დამსაქმებელს 

ერთი მხრივ დაიკმაყოფილოს მოთხოვნები, მეორეს მხრივ უზრუნველყოს უმუშევრობის დონის 

შემცირება და ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; სახელმწიფოს მხრიდან 

ქვეყანაში არსებული სამუშაო ძალის ანალიზი და იმ პროფესიების სტიმულირება შესაბამისი 

სახელმწიფო პროგრამების შექმნით, რომელზეც მოთხოვნა მაღალია და ქვეყანა მის ნაკლებობას 

განიცდის; არსებული სამუშაო ძალის უნარების და კვალიფიკაციის შესაბამისი მიმართულებით 

წარმართვისთვის მათი გადამზადება და კონკურენტიან სამუშაო ძალად ჩამოყალიბება. 

 

 
ასოცირებული პროფესორი ნატალია ხარაძე 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 
 

 

№ 

 
 

ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
 

გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

ნატალია ხარაძე, 

ეკატერინე გულუა 
 

მაგისტრანტთა დროის 

მენეჯმენტი 
ISBN 978-9941-26-256-2 

თბილისი, 

უნივერსალი 

230 
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მაგისტრანტთა დროის მენეჯმენტი 

მონოგრაფიას საფუძლად დაედო საგრანტო კვლევა, რომელიც ჩატარდა თსუ–ის 

მხარდაჭერით. კვლევა მოიცვა საქართველოს ხუთი წამყვანი უნივერსიტეტი: ივ.ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერიტეტი, თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი, გორის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კვლევა შეეხო მხოლოდ ეკონომიკისა და 

ბიზნესის მიმართულების მაგისტრებს. რესპოდენტთა რაოდენობა იყო 523 მაგისტრი. ანკეტა  

მოიცავდა 37 კითხვას და პასუხის 117 ვარიანტს. მონოგრაფია მოიცავს შემდეგ თავებს: 

თავი 1. დროის მენეჯმენტის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები 
1.1. დროის მენეჯმენტის არსი 

1.2.დროის მენეჯმენტის თეორიული საფუძვლები 

თავი 2. მაგისტრანტთა დროის ბიუჯეტის თავისებურებების კვლევის ზოგადი ანალიზი 

2.1. კვლევის მეთოდოლოგია 

2.2. მაგისტრანტთა დროის ბიუჯეტის ზოგადი ანალიზი საქართველოს უნივერსიტეტებში 

თავი 3. მაგისტრანტთა დროის ბიუჯეტის თავისებურებების  კონტექსტუალური ანალიზი 

3.1. საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების მაგისტრანტთა დროის მენეჯმენტი  

3.2.მაგისტრანტების დროის ბიუჯეტის თავისებურერები ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგალითზე   

3.3. მაგისტრანტთა დროის მენეჯმენტისა და თვითმენეჯმენტის გავლენა პიროვნულ 

განვითარებაზე 

აგრეთვე ნაშრომი შეიცავს წინასიტყვაობას, შესავალს, დასკვნებს, გამოყენებული 

ლიტერატურის სიას. ნაშრომს თან დართული აქვს სოციოლოგიის ფაკულტეტის პროფესორის 

გამოხმაურება ნაშრომზე. 

 
 
4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორები 

 
სტატიის სათაური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

ნატალია 

ხარაძე, 

ეკატერინე 

გულუა 

პროფესორთა 

შეფასების 

კრიტერიუმებისადმი 

სტუდენტთა 

დამოკიდებულების 

კვლევის ანალიზი  

ISSN: 2449-2418 
E-ISSN: 2449-2604 

 

ჟურნალი  

„ინოვაციური 

ეკონომიკა და 

მართვა―  ტომი V,  

N1გვ. 122-131 

ბათუმი 

კალმოსანი 
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პროფესორთა შეფასების კრიტერიუმების შესახებ სტუდენტების შეხედულებების კვლევის 

ანალიზი 

 

ადამიანური რესურსების მართვაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი არის კადრების 

სწორად შერჩევა, რომლის უზრუნველყოფაც შეუძლებელია სწორად ჩამოყალიბებული 

კრიტერიუმების გარეშე. ლექტორთა შეფასების არსებული კრიტერიუმების მიმართ აღქმა არის 

ბუნდოვანი. რაც იწვევს ორგანიზაციული კულტურის ჩამოყალიბებაზე უარყოფით გავლენას, 

რადგან გარდაუვალს ხდის კონფლიქტურ სიტუაციიებს. აღნიშნული პრობლემების გადაჭრის 

მიზნით ორგანიზაციას განსახილველად გადმოეცა შეფასების ახალი კრიტერიუმები სადაც 

აპლიკანტის შეფასება უნდა მოხდეს 2 კომპონენტის მიხედვით  

1. აპლიკანტის საკვალიფიკაციო მონაცემები 

2. საჯარო პრეზენტაცია 

თითოეული კომპონენტის მიხედვით შეფასება უნდა მომხდარიყო 100 ქულიან სკალაზე. 

საკვალიფიკაციო მონაცემების „წონა― შეადგენს საერთო შეფასების 70%-ს, ხოლო პრეზენტაციის 

„წონა― – 30%-ს. 

ადამიანური რესურსების მართვის ლაბორატორიაში ჩატარდა კვლევა, რომლის მიზანს 

წარმოადგენდა სტუდენტთა მიერ პროფესორების კონკრეტული კრიტერიუმებით შეფასების 

შესახებ დამოკიდებულების გარკვევა. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო შემთხვევითი შერჩევის 

წესით 1093-მა სტუდენტმა. თითოეულ რესპოდენტს დაფიქსირებული აქვს საკუთარი პირადობის 

ნომერი, გამოკითხვაში შედიოდა შვიდი ძირითადი კრიტერიუმი.  

მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, შევეცადეთ პარალელები გაგვევლო ადამიანური 

რესურსების მართვის თანამედროვე მიდგომებზე და მომეწოდებინა შემდეგი საკითხები, რაც 

ვფიქრობ, გასათვალისწინებელია პროფესორთა შეფასების კრიტერიუმების საბოლოო ვერსიის 

ჩამოყალიბებისას. კადრების შერჩევის რამდენიმე პრინციპზე გავამახვილებ ყურადღებას და ასევე, 

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით ჩამოვაყალიბებთ მოსაზრებებს, რომელიც ვფიქრობ 

გასათვალისწინებელია პროფესორთა შესარჩევი კრიტერიუმების მომზადებისას. აგრეთვე 

ნაშრომში მოცემულია რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინება მნიშვნელოვნად წაადგება 

უნივერსიტეტებს აკადემიური პერსონალის მართვის პროცესის გასაუმჯობესებლად. 
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კვლევის მიზანია კერძო უნივერსიტეტების სტუდენტთა დროის მენეჯმენტის 

თავისებურებების დადგენა. გასულ წელს  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადამიანთა პოტენციალის მართვის ლაბორატორიამ მსგავსი 

კვლევა ჩაატარა საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების მაგალითზე. ჩვენი მიზანი 

იყო გვენახა რა თავისებურებებით გამოირჩევიან კერძო უნივერსიტეტების სტუდენტები 

დროის მართვის კუთხით.კვლევა დასრულებულია და ეტაპობრივად ვაპირებთ 

გამოვაქყნოთ ის თავისებურებები, რომელიც სტატსტიკური ანალიზის შედეგად მივიღეთ/ 

მოცემულ სტატიაში კი შევეხებით , მხოლოდ კერძო უნივერსიტეტების სტუდენტთა 

დროის მენეჯმენტის შედარებით ანალიზს.მიღებული საბოლოო შედეგები საშუალებას 

მოგვცემს რეკომენდაციებით დავეხმაროთ როგორც სახელმწიფოასევე კერძო  

უნივერსიტეტის სტუდენტებს. 

საკვანძო სიტყვები: დროის მენეჯმენტი, კერძო უნივერსიტეტი, თავისუფალი დროის 

მართვა, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი 
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დასაქმებულ სტუდენტთა განვითარების გამოწვევები საქართველოში. 

ადამიანური რესურსების განვითარებაზე ზრუნვა მნიშვნელოვანი საკითხია ყველა 

რაკურსით, როგორც მაკრო, ისე მიკრო და ინდივიდის დონეზე. ეს არის შედეგიანობის, 

ეფექტიანობის, პროგრესის მთავარი საყრდენი. ეს არის რესურსი რომელიც რაციონალურ 

განვითარებას უქვემდებარებს ყველა სხვა რესურსს. ადამიანური რესურსის  განვითარების 

დონე პირდაპირპროპორციულია ორგანიზაციის, ქვეყნის განვითარების და პირიქით, რაც 

უფრო განვითარებულია ქვეყანა, ორგანიზაცია, მით მეტად დაფასებული ჰყავს ადამიანი – მისი 

წარმატების მთავარი ფაქტორი. განვითარებულ სამყაროს რაც განასხვავებს განვითარებადისგან 

არის ადამინისადმი, მისი პოტენციალისადმი დამოკიდებულება. 

ადამიანური რესურსების განვითარება, რომელიც გულისხმობს, შესაძლებლობების, 

ტალანტის, პოტენციალის ზრდას, ან არსებულის გამოყენების გაუმჯობესებას   

ორგანიზაციული ეფექტიანობის მნიშვნელოვანი პირობაა. ორგანიზაციების მიმდინარე 

გამოწვევა ადამიანური რესურსების განვითარების მიმართულებით გულისხმობს არა მხოლოდ 

მისი პროფესიული, სამუშაოს განხორციელების უნარების გაუმჯობესებას, არამედ ფართო 

გაგებით მოიცავს გრძელვადიან პერიოდში ამ უნარების შენარჩუნებას, ან დახვეწას.  აქედან 

გამომდინარე ორგანიზაციების წინაშე დგება საჭიროება, იზრუნონ ადამიანების მრავალმხრივ: 

სულიერ, ფიზიკურ, ინტელექტუალურ (ბაზისური, ემოციური, სოციალური), კარიერულ  

განვითარებაზე. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში იღებს ორგანიზაცია ერთგულ, საქმეზე 

ორიენტირებულ, მაღალკვალიფიციურ დასაქმებულებს. ამავე დროს, ადამიანისათვის 

განვითარების შესაძლებლობების გაიოლება არის მათი წარმმართველი ძალის მთავარი 

მორალური პასუხისმგებლობაც. 

ნაშრომი ეძღვნება საქართველოში დასაქმებულ სტუდენტთა განვითარების გამოწვევების 

კვლევას. დასაქმებულ სტუდენტთა განვითარების საკითხი კომპლექსურია და 

დამოკიდებულია მრავალ საკითხზე, როგორიცაა: ქვეყნის განვითარების დონე, სტუდენტთა 

ცნობიერების დონე და მათი მატერიალური მდგომარეობა, უმაღლესი სასწავლებლების 

განვითარების დონე, დამსაქმებელთა ორგანიზაციული პოლიტიკა და ა.შ. ნაშრომის მიზანია 

ქვეყანაში დასაქმებული სტუდენტი-თანამშრომლების მიმართ, ორგანიზაციების  

დამოკიდებულების შეფასება. აღნიშნული კვლევისთვის ჩატარდა დასაქმებული სტუდენტების 

ანონიმური ანკეტური გამოკითხვა. ანკეტა მოიცავდა 27 დახურულ და ერთ ღია კითხვას. 

კვლევა ჩატარდა 2018 წლის 23-29 აპრილს. მონაცემები დამუშავდა პროგრამაში SPSS-Statistics. 

კვლევას დაექვემდებარა 500 შემთხვევით შერჩეული დასაქმებული სტუდენტი მ.შ. 400 – 

ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტი, 100 – მაგისტრანტი. 

სტატისტიკური მეთოდებით ანალიზის საფუძველზე დადასტურდა წინასწარ 

ჩამოყალიბებული ჰიპოთეზები, გამოვლინდა გამოწვევები  და არსებული ტენდენციები.  
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პიროვნული განვითარების თავისებურებები გენდერულ ჭრილში 

 

კვლევამ მოიცვა 500 შემთხვევით შერჩეული დასაქმებული სტუდენტიაქედან პირველი 

კურსის სტუდენტები შეადგენენ გამოკითხულ რესპოდენტთა 16,6%-ს. მათ შორის ქალი არის 

6,2% და კაცი – 10,4; მეორე კურსის სტუდენტები არის 20%. მათ შორის ქალი – 10,8% და კაცი – 

9,2%; მესამე კურსელიარის 21,8%. მათ შორის  ქალი – 10,2% და კაცი – 11,6%;მეოთხე კურსის 

სტუდენტები არის 18,8%. მათ შორის ქალი – 12% და კაცი – 6,8%; დამატებითი სემესტრის 

სტუდენტები არის 2,8%.მათ შორის  ქალი –1% და კაცი – 1.8%; გამოკითხულ მაგისტრანტთა 

პირველი კურსისის სტუდენტები შეადგენენ 18%-ს. მათ შორის  ქალი არის 10,4%  და კაცი – 7,6%; 

მეორე კურსის მაგისტრანტები არიან 1,8%.მათ შორის  ქალი არის 1,4% და კაცი – 4%. 

გამოკითხულ მაგისტრანტთა დამატებითი სემესტრის სტუდენტები ყველა ქალია. 

სტატისტიკური ანალიზის შედეგად მიღებულია შემდეგი დასკვები: 

 ის ფაქტი რომ რესპოდენტ ქალთა და მამაკაცთა შორის არიან ისეთები, არც თუ 

მცირე რაოდენობა, რომლებიც მიიჩნევენ რომ პროფესიის მიმართ რომელსაც ისისნი ეუფლებიან 

არ აქვთ ბუნებრივი ნიჭი, ხელს უშლით მათ განვითარებაში. მნიშვნელოვანია მოზარდ 

თაობასთან მუსაობა, რათა გაირკვეს რა მოდრეკილებები აქვთ და იმ მიმართულებით 

განავითარონ ახალგაზრდა. საქართველოში როგორც ჩანს ჯერ კიდევ დიდია მშობლების 

გავლენა, რომლებიც შვილების მაგივრად იღებენ გადაწყეეილებას. 

 პროფესიის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულებაც დაფიქსირდა ორივე სქესის 

წარმომადგენლებშისაშუალოზე დაბალი. ბუნებრივია ეს მაჩვენებელი შესაძლოა გამოწვეული 

იყოს იმით რომ არ აქვთ ნიჭი და მიდრეკილება. ამ პრობლემის გადაჭრა სამუსაო ადგილზე 

შესაძლებილა მოხდეს. თუ კი დასაქმებული დაინტეესდება შესასრულებელი ამოცანის რა 

ნაწილი ანდოს დასაქმებულს რაც მეტად სასიამოვნოდ შესასრულებელი იქნება. უნდა მოხდეს 

დე;ლეგირების პროცესის წესების დაცვით განხორციელება 

 მნიშვნელოვანია ორგანიზაციამ იზრუნოს თითოეული დასაქმებული 

პერსონალური განვითარების გეგმის შედგენაზე და ეს მოხდეს ურთიერთშეთანხმებით 

 ორგანიზაციის კლტურად და დადებით მახასიათებლად უნდა ჩამოყალიბდეს 

ცოდნის და გამოცდილების გაზიარება 

 ის ფაქტი რომ დიდი ნაწილი არ არის მიდრეკილი იმ საქმიანობის მიმართ რასაც 

აკლეთებენ , გასაკვირი არ არის რომ უწევთ დამატებითი შრომის გაწევა და დავალების 

შესასრულებლად დამატებითი დროის ხარჯვა. მნიშვნელოვანია ორგანიზაციამ მოახდინოს 

ასეთი პირების დამატებითი ანაზღაურება რათა მოტივაცია გაიზარდოს 

 ყველა დასაქმებული უნდა გრძნობდეს რომ მათი შრომა ფასდება და 

შესაძლებელია მისი პროფესიული კარიერის საფეხურზე გადაადგილება. კარიერის მართის 

პოლიტიკის შემუშავების გარეშე ვერ მოხერხდება დასაქმებული პიროვნული განვითარება. 
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ორგანიზაციის კულტურის მართვის გამოწვევები 

ჯანსაღი ინოვაციური, მოქნილი კულტურა ტალანტების მოზიდვით და შენარჩუნებით 

ქმნის რეალურ კონკურენტულ უპირატესობას. ორგანიზაციის წარმატებული 

ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანია მენეჯერებმა მეტად იზრუნონ კომპანიის 

ფასეულობებზე, თანამშრომელთა რწმენაზე და ხედვაზე, ვიდრე თუნდაც საბაზრო ძალებზე 

კონკურენტულ პოზიციონირებაზე და რესურსულ უპირატესობებზე. 

თანამედროვე ციფრულ გარემოში ორგანიზაციული კულტურის ნაკლოვნებები 

ორგანიზაციის უმათავრესი შემაფერხებელი ფაქტორია. მათ შორის აღსანიშნავია 

ფუნქციონალური და უწყებრივი  პრობლემები, გარისკვის  შიში და თუნდაც მხოლოდ 

მომხმარებლის ინტერესებზე კონცენტრაცია. კვლევის საფუძველზე ცუფრული ეფექტიანობის 

შემაფერხებელ 10 ფაქტორს შორის უმთავრეს ფაქტორად ორგანიზაციული კულტურა და 

ქცევითი გამოწვევები დასახელდა. 

თსუ–ის მართვის სისტემის გაუმჯობესების მიზნით ჩვენს მიერ ჩატარებულ სხვა 

კვლევებთან ერთად, ამ კვლევის მიზანია გამოვლინდეს უნივერსიტეტის მართვის სისტემაში 

არსებული ხარვეზები და დაისახოს მათი გადაწყვეტის გზები. 

გამოკითხულთა შორის ბაკალავრიატის სტუდენტი იყო 49%, მაგისტრატურის სტუდენტი –

16%, დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტები – 10%, აკადემიური  პერსონალი - 17% და 

ადმინისტრაციული პერსონალი - 8%. რესპოდენტთა შორის იყო 39.2% ქალი და 59,8% მამაკაცი. 

სულ 458 პირი.  ნაშრომში გაანალიზებულია 19 კითხვაზე რესპოდენტთა მიერ გაცემული 

პასუხები, რომლებიც ადგენს ორგანიზაციული კულტურის არსებულ მდგომარეობას კვლევის 

ობიექტში. 

თსუ–ის ორგანიზაციული კულტურის თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის 

შედეგებიდან გამოიკვეთა შემდეგი გამოწვევები: 

გამოვლინდა, რომ პრობლემატურია ორგანიზაციაში დემოკრატიის ხარისხი, 

განსაკუთრებით აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი ფრთხილობს საკუთარი აზრის 

დაფიქსირების დროს. ეს ნიშნავს, რომ ის ძალა, რომელმაც თავისი კომპეტენტური აზრი უნდა 

დაამკვიდროს ქვეყანაში, არ ცდილობს ამის განხორცელებას. შესაძლებელია ითქვას, რომ 

მეცნიერის, პროფესორის გამოხატვის თავისუფლება არაპირდაპირი გზებით შეზღუდულია. 

თანამშრომლების შიდა კონკურენციაზე დამყარებული ურთიერთობები იწვევს დაძაბულობას, 

ორგანიზაციული კულტურის პათოლოგიებს, რაც საბოლოო ჯამში ხელს უშლის გუნდურობას, 

ცოდნის გაზიარებას, ორგანიზაციის წევრთა ერთობლივ საქმიანობას მიზნებისათვის. 

ორგანიზაციამ უნდა გააკეთოს არჩევანი შიდა კონკურენციასა და ჯანსაღი ორგანიზაციული 

კულტურით განპირობებულ განვითარებას შორის. არ არსებობს ორგანიზაცია, კონკურენტულ 

გარემოში, რომელიც არაჯანსაღი ორგანიზაციული კულტურის პირობებში შეძლებს 

კონკურენტუპირატესობის შენარჩუნებას და წინსვლას. ორგანიზაცული კულტურის პრობლემები 

და დემოკრატიის ხარისხი არ იძლევა საშუალებას გაუმჯობესდეს პროცესები, აღმოიფხვრას 

ხარვეზები, დაინერგოს ცვლილებები, რაც ასე მნიშვნელოვანია განათლებისა და მეცნიერების 

სფეროში ფუნქციონერი ორგანიზაციისთვის.  
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კონფლიქტების მართვის გამოწვევები 

საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე,  ლაბორატორიამ მიზნად დაისახა შემდგომი 

კვლევა ჩაეტარებინა ორგანიზაციაში კონფლიქტურ სიტუაციებზე. კვლევა შეეხო ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმნწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტს. გამოკითხულ იქნა 485 რესპოდენტი, რომლის შემადგენლობაშიც არიან: 

საბაკალავრო სწავლების სტუდენტები, სამაგისტრო სწავლების სტუდენტები, პროფესორები და 

ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. ანკეტა მოიცავდა 30 კითხვას და პასუხის 111 ვარიანტს. 

კვლევის შედეგად დადგინდა ორგანიზაციაში კონფლიქტური სიტუაციების სიხშირე, 

კონფლიქტური სიტუაციების აქტიური რგოლი. გამოიკვეთა კოლექტივის წევრების კონფლიქტში 

ჩართულობის მიზეზები. საინტერესო იყო კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარების კუთხით 

სხვადასხვა კატეგორიის რესპოდენტების დამოკიდებულება. 

კონფლიქტური სიტუაციების მართვა სხვა დანარჩენ ეტაპებთან ერთად მოიცავს 

მიზეზების ანალიზს. რესპოდენტების სხვადასხვა კატეგორია განსხვავებულად იაზრებს 

კონფლიქტების მიზეზების ანალიზის მნიშვნელობას. კვლევამ საბოლოოდ მრავალი საინტერესო 

პრობლემა გახადა ნათელი. მიღებელი შედეგები დამუშავებული იქნა სსპს პროგრამით. 

მოვახდინეთ ჰიპოტეზის ფორმულირება, შევისწავლეთ რესპოდენტის სტატუსისა (ბაკალავრი, 

მაგისტრი, პროფესორი და ადმინისტრაციის წარმომადგენელი) და სქესის გავლენა ჩვენთის 

საინტერესო 15-მდე ცვლადზე. ტენდენციები გამოავლინდა დისპერსიული ანალიზის 

საფუძველზე შემუშავებული ცხრილების მეშვეობით. აღნიშნული კვლევის შედეგების ანალიზის 

საფუძველზე მიღებულმა დასკვნებმა მოგვცა საშუალება შეგვემუშავებინა რეკომენდაციები 

ორგანიზაციაში დამკვიდრებული ფასეულეობების გაჯანსაღებისა და სისტემური გაუმჯობესების 

მიმართულებით. დაგეგმილი ღონისძიებები ხელს შეუწყობს  კოლექტივმა გაიაროს 

თვითორგანიზაციის 3 ეტაპი: მოხდეს წევრების მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება, რაც 

გააუმჯობესებს კოლექტივში ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას. ხელს შეუწყობს თითოეული წევრის 

ჩართულობას, რათა დაიცვან ორგანიზაციის პრესტიჟი და ტრადიციები.  საინტერესოა ის ფაქტი, 

რომ რესპოდენტთა უმრავლესობა ლოიალურია უნივერსიტეტისადმი, რაც ადასტურებს იმ 

უტყუარ ფაქტს, რომ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

როგორც ქვეყნის ასევე რეგიონის მაშტაბით არის პირველი, ვითარდება და მუდმივად ზრუნავს 

შეინარჩუნოს პირველობა და გააუმჯობესოს კოლექტივის წევრთა პირობები. 

კვლევის შედეგად გამოვლენილი დასკვნების საფუძველზე შევიმუშავეთ 

რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინება მნიშვნელოვან დადებით გავლენას მოახდენს 

კონფლიქტების მართვის საქმეში, მნიშვნელოვანია: 

ნათლად ფორმულირებული მიზნების საფუძველზე  ორგანიზაციული პროცესების 

გაუმჯობესება და გამჭვირვალობის მხარდაჭერა;  

ორგანიზაციის წევრების ფუნქციების, მოვალეობების და უფლებების სწორად 

ფორმულირება; 

მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ დროული ინფორმირება;  

ფორმალური და არაფორმალური კომუნიკაციის საშუალებების გაუმჯობესება; 

მხარდაჭერა განვითარებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაში; 

დემოკრატიული პრინციპების გათავისების და გაცნობიერების  მხარდაჭერა.  
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ასოცირებული პროფესორი ბადრი რამიშვილი  
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

4.2. მონოგრაფიები/წიგნები 

 
 

 

№ 

ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 

საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 

ISBN 

   გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

გიორგი ღაღანიძე 

ბადრი რამიშვილი 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის 

დეფიციტის აღმოფხვრის სტრატეგიული 

მიმართულებები 

ISBN978-9941-26-277-7 

თბილისი 

უნივერსალი 

129 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

მონოგრაფია „საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დეფიციტის აღმოფხვრის სტრატეგიული 

მიმართულებები― შედგება შესავლის, სამი თავის, თერთმეტი ქვეთავისა და დასკვნებისა და 

რეკომენდაციებისგან. მას ერთვის გამოყენებული ლიტერატურის სია.  

ნაშრომის პირველი თავი - „საქართველოს საგარეო ვაჭრობის უარყოფითი სალდოს დაძლევა და 

ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივა― იწყება საქართველოს მშპ-ს ზრდის მიღწევადი მაჩვენებლების 

დადგენით. ავტორები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს წინაშე არსებული პრობლემების 

გადაწყვეტისთვის აუცილებელია ეკონომიკური ზრდის პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება. 

ამ მიზნის მისაღწევად კი ისინი აუცილებლად თვლიან საქართველოს სავაჭრო დეფიციტის 

აღმოფხვრას. რისთვისაც პირველსავე თავში ხდება მოცემული პრობლემის დაძლევის ძირითადი 

მიმართულებების, ექსპორტის წახალისებისა და იმპორტჩანაცვლების იდენტიფიცირება. ამავე 

თავში ხდება საქართველოსა და მისთვის აქტუალური სავაჭრო პარტნიორების შესაბამისი 

მონაცემების ურთიერთანალიზი. 

ნაშრომის მეორე თავში „ექსპორტის ხელშეწყობა - სავაჭრო ბალანსის ნორმალიზაციის 

უმნიშვნელოვანესი მიმართულება―, ხდება სხვადასხვა ინდექსის გამოყენება, მიმდინარეობს ისეთი 

საკითხების დამუშავება, როგორებიცაა: ცალკეული პარტნიორის ჭრილით სავაჭრო ბალანსის 

ნორმალიზაციის ანალიზი,  საქართველოს საექსპორტო პროდუქციის კონცენტრაციისა და 

კონკურენტუნარიანობის ანალიზი, საქართველოს საექსპორტო პროდუქციის შეფასება ექსპორტის 

ერთგვაროვნებისა და შიგადარგობრივი ვაჭრობის მაჩვენებლების მიხედვით. მოცემული თავის 

დასკვნით ნაწილში საექსპორტო პოტენციალის ამაღლებასთან დაკავშირებით გაანალიზებულია 

შესაბამისი საველე კვლევის შედეგები. 

მესამე თავში - „საქართველოში იმპორტჩანაცვლების შესაძლებლობებისა და მიმართულებების 

დადგენა― ხდება ეროვნული კონკურენტუნარიანი საწარმოების ფორმირების თეორიული 

საფუძვლების მიმოხილვა, რის საფუძველზეც ავტორები ახდენენ იმპორტჩანაცვლების 

სასაქონლო პოზიციების შერჩევას და ცალკეული სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით 

იმპორტჩანაცვლების მასშტაბების შეფასებას. თავის დასკვნით ნაწილში ხდება ეკონომიკურ 

ზრდაზე იმპორტჩანაცვლების ზეგავლენის ანალიზი. 
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, ISSN ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

გიორგი 

ღაღანიძე 

ბადრი 

რამიშვილი 

 

 

პაატა 

კოღუაშვილი 

ბადრი 

რამიშვილი 

 

 

გიორგი 

ღაღანიძე 

ბადრი 

რამიშვილი 
 

საქართველოს უარყოფითი საგარეო 

სავაჭრო სალდოს გამომწვევი მიზეზები 

და მათი დაძლევის გზები 

ISSN: ბეჭდური 2346-8432, ონლაინ 1987-

6890 

 

მიწის სტრატეგიის ფუნდა-მენტური 

საკითხები: მიწის სტრატეგია 

სახელმწიფო სტრატეგიის საფუძველი  

ეკონომისტი  

ISSN: ბეჭდური 2346-8432,  ონლაინ 

1987-6890 

 
HOW TO EVALUAT EFFICIENCY OF THE 
EXPORT STRATEGIES 

ISSN: ბეჭდური 2449-2396, ონლაინ 2449-

2612 

„ეკონომისტი― 

2018 N2 

 

 

 

„ეკონომისტი― 

2018 N2 

 

 

 

 

GLOBALIZA-

TION AND BU-
SINESS           

2018  N 5 
 

თბილისი, თსუ, 

პაატა გუგუშვი-

ლის 

სახელობის 

ეკონომიკის 

ინსტიტუტი  

თბილისი, თსუ, 

პაატა გუგუშვი-

ლის 

სახელობის 

ეკონომიკის 

ინსტიტუტი  

 

თბილისი 

ევროპის 

უნივერსიტეტი 

 
 

5 გვ. 

 

 

 

 

4 გვ. 

 

 

 

 

 

7 გვ. 
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ვრცელი ანოტაცია 

ავტორები საქართველოს ეკონომიკური პრობლემებიდან უმთავრესად ანომალიურად უარყოფით 

სავაჭრო ბალანსს მიიჩნევენ. სწორედ ამ პრობლემას მიუძღვნეს მათ რამდენიმე გამოკვლევა. 

წინამდებარე სტატიაში საქართველოს სავაჭრო პრობლემები განხილულია ძირითადი სავაჭრო 

პარტნიორების რელევანტური რაოდენობრივი მონაცემების ანალიზის ფონზე. პრობლემების 

იდენტეფიცირებისთვის გამოყენებულია ისეთი ტრადიციული და შედარებით ახალი 

ინდიკატორები, როგორიცაა: სასაქონლო, მომსახურებისა და ერთობლივი ექსპორტისა და 

იმპორტის მაჩვენებლები, სავაჭრო სალდო, იმპორტის წილი სავაჭრო ბრუნვაში, მშპ-ში ექსპორტისა 

და იმპორტის წილი,  ექსპორტისა და იმპორტის რაოდენობა მოსახლეობის ერთ სულზე, 

მიმდინარე საგადამხდელო ბალანსი და ა.შ. განხორციელებული კვლევის დროს ავტორები აქცენტს 

აკეთებენ საქართველოსთვის ისეთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემაზე, როგორიცაა ანომალიურად 

დიდი უარყოფითი სალდო სასაქონლო ვაჭრობის მიმართულებით. 

მიწის საკითხი სტრატეგიული მნიშვნელობისაა ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის, ხოლო ისეთი 

მცირე  ქვეყნისთვის კი, როგორიც საქართველოა მას სასიცოცხლო მნიშვნელობა ენიჭება. ქვემოთ 

მოტანილ ნაშრომში ყურადღების კონცეტრაცია ხდება სასოფლო-სამეურნეო მიწების თავისუფალ 

საერთაშორისო ბაზარზე გატანის საკითხის გარშემო და  ეს პრობლემა გაანალიზებულია ისეთი 

კატეგორიების ჭრილით, როგორიცაა მიწის ფასი, მიწის რენტა, დემოგრაფიული ვითარება, 

სასოფლო-სამეურნეო სუბსიდირება და ა.შ. დასკვნის სახით სტატიაში წარმოდგენილია მოსაზრება, 

რომ საქართველოში დაუშვებელია სასოფლო-სამეურნეო მიწების  თავისუფალ საერთაშორისო 

ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩაშვება, რადგან ამ შემთხვევაში ქვეყანა დაკარგავს სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების მნიშვნელოვან ნაწილს და რენტაბელური აგრარული სექტორის განვითარების 

შესაძლებლობას. 

სტატიაში მიმოხილულია საექსპორტო სტრატეგიის შემუშავებისა და მართვის სპეციფიკური 

საკითხები.  საექსპორტო სტრატეგიების შემუშავებამ საქართველოსთვის სასიცოცხლო 

მნიშვნელობი შეიძინა. მას შემდეგ რაც საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმდა ღრმა და 

ყოვლისმომცველლი სავაჭრო სივრცის შექმნის შესახებ ხელშეკრულება, ქართველი ოფიციალური 

პირები მიიჩნევდნენ, რომ ეს საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის უკეთ გამოყენებას 

შეუწყობდა ხელს. თუმცა, გასათვალისწინებელია, რომ  საექსპორტო პოტენციალის გამოყენება 

შესაძლებელია მხოლოდ საექსპორტო სტრატეგიის შემუშავებით. ავტორები ნაშრომში 

მიმოიხილავენ საექსპორტო პოტენციალის შეფასების სხვადასხვა მეთოდებს, რაც მნიშვნელოვანია 

საექსპორტო სტრატეგიის შემუშავებისთვის. სტატიაში ასევე მიმოხილულია საექსპორტო 

სტრატეგიის შეფასების სხვადასხვა ინდიკატორი. 
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.4. სტატიები 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 
 

 

გვერდების  

რაოდენობა 

1 

 

 

 

2 

 

გიორგი 

ღაღანიძე 

ბადრი 

რამიშვილი 

 

 

 

პაატა 

კოღუაშვილი 

ბადრი 

რამიშვილი 

Foreign Trade of 
Georgia and East 

and Central 
European States 

Comparative 
Analysis 

ISSN 2344-2174 

 

Specificity of Price 

Formation of 

Agricultural land   

     ISSN 1512-1887 

„Ecoforum „ 

 

2018 Vol 7 N2 

 

 

 

 

„Annals of 

Agrarian Science― 

2018   N3 

University of 

Sucaeva,  

Romania 

 

 

 

 

Elsevier, 

AUG 

 

 

 

 

 

 

9 გვ. 

 

 

 

 

 

 

3 გვ. 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ევროკავშირთან გაერთიანების კურსი საქართველოს მიერ უკვე რამდენიმე წელია 

დეკლარირებულია. მაგრამ, მხოლოდ 2014 წელს მოხდა ასოცირების შესახებ შეთანხმების 

ხელმოწერა. თუმცა ამ ხელშეკრულებას, მრავალი სირთულე და გამოწვევა ახლდა 

საქართველოსთვის და მათ შორის ერთ-ერთი სფერო საგარეო ვაჭრობაა. როგორია ამჟამინდელი 

ვიტარება? და როგორ უნდა მივიღოთ ჩვენ სარგებელი თავისუფალი ვაჭრობის 

ხელშეკრულებიდან? ეს არის ძირითადი საკითხი რაც მოცემულ სტატიაში განიხილება, 

რისთვისაც ჩვენ ერთ-ერთ მთავარ ინსტრუმენტად კონკურენტულ ანალიზს ვიყენებთ. ეს 

ანალიზი საგარეო ვაჭრობის რამდენიმე ასპექტზე ფოკუსირდება, მათ შორისაა: საექსპორტო 

გეოგრაფიისა და ძირითადი საექსპორტო პროდუქციის ჯგუფების იდენტიფიცირება. 

აღნიშნული მიზნით ავტორებს გამოყენებული აქვთ ვაჭრობის ინტენსიფიკაციის ინდექსი,რისი 

მეშვეობითაც ცდილობენ ძირითად ბაზრებზე საექსპორტო პოტენციალის გამოყენების დონის 

განსაზღვრას.  გამოკვლევის ბოლოს ავტორები აკეთებენ შემდეგ დასკვნებს: ასოციაციის 

ხელშეკრულებამ ხელი ვერ შეუწყო ახალი საექსპორტო პროდუქტთა ჯგუფების წარმოქმნას,  და 

არსებული საექსპორტო ერთეულები და ლოკაციები სტაბილურადაა შენარჩუნებული. 

საქართველოს მიერ პერსპექტიული მიმართულებებიდან კი მეტ-ნაკლებად ეფექტიანადაა 

გამოყენებული ევროკავშირის ბაზარი, განსაკუთრებით ეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე 

ითქმის. 

საქართველოში, რეგიონში უნიკალური ბუნებრივ-კლიმატური პირობებია, რაც 

ტურიზმის განვითარებისა და სამოსახლო თვალსაზრისით საუკეთესოა და თუ ამას 

დავუმატებთ უკიდურეს მცირე-მიწიანობას და მიწების დანაწევრებას ეს ყოველივე მძიმე ფონს 

ქმნის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინდუსტრიალიზაციისთვის. სტატიაში ავტორები 

აანალიზებენ საქართველოს მახლობელი ქვეყნების ბუნებრივ-კლიმატურ და დემოგრაფიულ 

მაჩვენებლებს და სკვნიენ, რომ თუ საქართველოში მოხდება სასოფლო-სამეურნეო მიწის 

საერთაშორისო ბაზარზე თავისუფალ მიმოქცევაში დაშვება, ის შესყიდული იქნება მეზობელი 

ქვეყნების მოსახლეობის მიერ და დიდი ალბათობით ასეთი მიწების უდიდესი ნაწილი გამოვა 

სასოფლო-სამეურნეო ბრუნვიდან, რაც საქართველოში სოფლის მეურნეობას, როგორც 

ეკონომიკის დარგს, გაანადგურებს. სტატიაში მოტანილი სხვადასხვა ქვეყნის მონაცემებისა და 

საქართველოს ანალოგიურ მაჩვენებლების შედარებით, ცხადი ხდება, რომ საქართველოში 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე არსებული ფასები სულაც არაა დაბალი და ატორები 

დაასკვნიან, რომ საქართველოში მაღალი კატეგორიის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

ფასმა უკვე მიაღწია მაქსიმუმს. ფასის ზრდის შესაძლებლობა ამიერიდან ძირითადად 

სახელმწიფო სუბსიდირების სისტემურ პოლიტიკასთან იქნება დაკავშირებული, რის გარეშეც აქ 

რენტაბელური და კონკურენტუნარიანი სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვითარება 

შეუძლებელია.  
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
~მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

გიორგი ღაღანიძე 

ბადრი რამიშვილი 
 

საქართველოში კლასტერულ 

ფასეულობათა ჯაჭვების 

ფორმირების პრობლემები და 

პერსპექტივები 

გლობალიზაციის გამოწვევები 

ეკონომიკასა და ბიზნესში III 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 26-27 

ოქტომბერი, თბილისი თსუ 
2018 

ISBN 978-9941-13-764-8 მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

წარმოდგენილი ნაშრომის დასაწყისში ავტორები შესაბამის სამეცნიერო წყაროებზე დაყრდნობით 

განმარტავენ ტერმინების კლასტერისა და ფასეულობათა ჯაჭვის მნიშვნელობებს. შემოაქვთ ახალი 

ტერმინი კლასტერული ფასეულობათა ჯაჭვი და ასაბუთებენ მისი ფორმირების მნიშვნელობას 

საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისთვის. ავტორები მათ მიერვე შემუშავებული 

კრიტერიუმების საფუძველზე განსაზღვრავენ იმ დარგებსა და ქვედარგებს, რომელთა 

საფუძველზე კლასტერულ ფასეულობათა ჯაჭვის ფორმირება საქართველოში მოიტანს საუკეთესო 

შედეგებს. 

 

 
ასოცირებული პროფესორი ვასილ კიკუტაძე 

 
2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
2.2. 

 
 
 

 
№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 პროფესიული ორიენტაციის 

კვლევა საქართველოში, 7. 

საქართველოს შემსწავლელი 

მეცნიერებები, 7.6. 

სოციალური მეცნიერებები; 

პროექტის კოდი#217362 

 

13/12/2016-12/12/2018 მურთაზ კვირკვაია 

(ხელმძღვანელი); 

ვასილ კიკუტაძე (კოორდინატორი) 

დავით სიხარულიძე (ძირითადი 

მონაწილე) 

შოთა შაბურიშვილი (ძირითადი 

მონაწილე) 

ვახტანგ ჭარაია (ძირითადი 

მონაწილე) 
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სამეცნიერო პროექტის მთავარი მიზანი იყო: დაგვედგინა  საქართველოს საშუალო სკოლის 

დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეების პროფესიული ორიენტაციის განმსაზღვრელი 

ფაქტორები და დაგვედგინა მათი გავლენა სწავლის მოტივაციისა და პროფესიულ 

ორიენტაციაზე.  პროექტის მიზნიდან გამომდინარე დაისახა შემდეგი ძირითადი ამოცანები: 

პროფორიენტაციის მიმართულებით ადგილობრივი მდგომარეობის და უცხოური 

გამოცდილების შესწავლა; დამამთავრებელი სკოლის მოსწავლეების პროფესიის არჩევაზე 

მოქმედი ფაქტორების შესახებ კვლევის ჩატარება; კვლევაში მონაწილე სუბიექტებზე და მათ 

სწავლის შედეგებზე დაკვირვება უნივერსიტეტის მასშტაბით; მიღებული  კვლევის შედეგების 

კრიტიკული ანალიზისა და სინთეზის საფუიძველზე დასკვნების შემუშავება, მათი გაცნობა 

დაინტერესებული აუდიტორიისათვის (სამეცნიერო მოხსენების, განხილვებში მონაწილეობა) 

და ორი სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნება საერთაშორისო  რეფერირებად სამეცნიერო 

ჟურნალებში. მიღწეული შედეგები: საქართველოში ახალგაზრდების პროფესიული 

ორიენტაციის პროცესი ძირითადად მიმდინარეობს არაორგანიზებულად და დამოკიდებულია 

შემთხვევითი ფაქტორების გავლენაზე, შესაბამისად ისინი ნაკლებად არიან დარწმუნებულები 

თავიანთი პროფესიული არჩევანის სისწორეში, რაც გავლენას ახდენს მათი სწავლის 

მოტივაციის დონეზე და უმრავლეს შემთხვევაში აპირებენ პროფესიის შეცვლას, რაც თავის 

მხრივ  არის არაფექტიანი პროცესი და იწვევს დროის, მატერიალური, ადამიანური რესურების 

არაფექტიან გამოყენებას, შესაბამისად ვიღებთ სამუშაო ძალის  მწარმოებლურობის დაბალი 

დონეს.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 
 

 

№ 

 

 

ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 

გვერდების 

რაოდენობა 
1 

 

თ.ბერიძე; 

ი.ბურდული; 

გ.მახარობლიშვილი; 

ა.ხარაიშვილი; 

დ.სიხარულიძე; 

ვ.კიკუტაძე; 

ნ.ლობჟანიძე 

რბილი სამართლის 

გავლენა 

კორპორაციული 

მართვის 

ეფექტიანობაზე 

(ინდერდისციპლინარუ

ლი კვლევა) ISBN 978-

9941-5961-8-8 

 

თბილისი, 

გამოომცემლობა 

,,იურისტების 

სამყარო―, 2018 წ. 
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კორპორაციული მართვის ერთიანი, უნიფიცირებული ფორმულა არ არსებობს, 

რამდენადაც ის დამოკიდებულია გეოგრაფიულ არეალზე, დროზე, სივრცეზე, ეკონომიკურ-

სამართლებრივ გარემოსა და კომპანიაზე. შესაბამისად, კარგი კორპორაციული მართვის 

ზოგადი ფორმულის დებულებების შემუშავებისა და დანერგვის რეკომენდაციები სხვადასხვა 

ქვეყნის სამართლებრივი რეალობისა  და კომპანიათა პრაქტიკული შემეცნების გზით უნდა 

შესრულდეს. ნაშრომში განხილული კომპანიების უმრავლესობას გააჩნია კონტროლირებადი 

საკუთრების სტრუქტურა კომპანიის მართვაში მათი დაბალი ჩართულობით. შესაბამისად, 

აგენტობის თეორიის მიხედვით მოცემულ კომპანიებს წარმოექმნებათ აგენტობის დანახარჯების 

პრობლემა, რომელიც დაკავშირებულია მენეჯერების კონტროლთან. ასევე შესაძლო ადგილი 

ჰქონდეს აგენტობის დანახარჯებს უმსხვილეს აქციოენერებსა და მინორიტარულ აქციონერებს 

შორის. ამგვარად ჩვენ მიერ განხილულ ქეისებში ფირმების მფლობელები წარმოადგენენ 

უმსხვილეს აქციონერებს. ამ ფირმებში დომინირებს კონტროლირებადი საკუთრების 

სტრქუტურა, ხოლო მფლობელის კომპანიის მართვაში ჩართვის ხარისხი ან მინიმალურია ან 

საერთოდ არ არსებობს რაც აისახება კომპანიების ფინანსურ მაჩვენებლებზე. გამომდინარე 

აქედან ცხადია, რომ უნდა ამოქმედდეს დაცვის მექანიზმი, რაც უპირველეს ყოვლისა სწორედ 

ეფექტიანი კორპორაციული მართვის სისტემის დანერგვას გულისხმობს. ამგვარად, 

თანამდეროვე პირობებში კომპანიის აქციონერები მაღალი აგენტობის დანახარჯებით, სუსტი 

მართვის სტრუქტურით ირჩევენ კორპორაციულ ,,კომპლაიენს― აგენტობის დანახარჯების 

შესამსუბუქებლად. ამ პერსპექტივიდან გამომდინარე ქცევის ,,კომპლაიენსი― წარმოადგენს 

ძლიერი მართვის სტრუქტურის ისეთ შემცვლელს, როგორიცაა კონცენტრირებული 

აქციონერული სტრუქტურა და რბილი სამართალი, რომლებიც დღეისათვის ცალსახად 

დომინირებს კორპორაციული მართვის ,,მაგარ― რეგულაციებზე. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 

,,კომპლაიენსი― ყოველთვის არის ხელსაყრელი აქციონერებისათვის, ვინაიდან მისი 

გამოყენებით მიღებული სარგებელი  ყოველთვის გადაწონის გასაწევ ხარჯებს. გარდა ამისა 

კორპორაციული მართვის ეფექტიანობაზე პირდაპირ გავლენას ახდენს ისეთი ელემენტები, 

როგორიცაა ბორდის ზომა, ბორდის დამოუკიდებლობა და საკუთრების სტრუქტურა. 

 
 
4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 
 

 
 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

მურთაზ 

კვირკვაია 

ვასილ კიკუტაძე 

დავით 

სიხარულიძე; 

შოთა 

შაბურიშვილი; 

ვახტანგ ჭარაია; 

ახალგაზრდების 

პროფესიული 

ორიენტაცია: 

საერთაშორისო 

გამოცდილება და 

საქართველო,  
UDC33 

 
 

ეკონომისტი, 

VIV/2 

ივ.ჯავახიშვილი

ს სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

პაატა 

გუგუშვილის 

ეკონომიკის 

ინსტიტუტი 
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დიდი სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური მნიშვნელობის გამო პროფესიული 

ორიენტაციის პრობლემები მრავალი ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის მუდმივი 

ზრუნვის საგანია. სტატიაში გაანალიზებულია პროფესიული ორიენტაციის კვლევის 

თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები, რომლებიც განსაზღვრავს ახალგაზრდების 

პროფესიული ორიენტაციის ძირითად ჩარჩოებს მთელ მსოფლიოში. გამოვლენილია 

საქართველოში პროფესიული ორიენტაციის სფეროში არსებული პრობლემები, რაც, რიგ 

შემთხვევაში, ეკონომიკური განვითარების შემაფერხებელი და სოციალური მდგომარეობის 

გაუარესების ძირითადი ფაქტორია. საქართველოსთვის პროფესიული ორიენტაციის საკითხი 

ერთ-ერთი უმწვავესია, თუმცა საზოგადოება სათანადოდ ვერ აღიქვამს არასწორ პროფესიულ 

ორიენტაციასთან დაკავშირებულ ნეგატიურ შედეგებს. პროფესიის არასწორი არჩევა, 

საბოლოო ანგარიშით, ეკონომიკის ახალი საწარმოო სიმძლავრეების სათანადო სამუშაო 

ძალით უზრუნველყოფის პრობლემაში ვლინდება. საქართველოში უმუშევრობის არსებული 

მაღალი დონის პირობებში (ოფიციალური სტატისტიკით ბოლო წლებში დაახლოებით 14 

პროცენტის ფარგლებში), როდესაც ასიათასობით ადამიანი უმუშევარია, დამსაქმებლები ვერ 

პოულობენ ვაკანტური სამუშაო ადგილებისთვის შესაფერის კადრებს, შესაბამისად, სწორი 

პროფესიული ორიენტაცია იძენს აქტუალურ მნიშვნელობას.  

საბაზრო ურთიერთობებზე გადასვლასთან ერთად, საქართველოში წარმოიშვა პროფესიული 

ორიენტაციის სისტემის რეკონსტრუქციის აუცილებლობა. თანამედროვე ეტაპზე 

გამოკვეთილია შრომის ბაზრისა და ეკონომიკის ცალკეული დარგების პრობლემები, რასაც 

სხვადასხვა მიზეზი აქვს: - საბჭოთა პერიოდში საქართველოში პროფესიული ორიენტაციის 

სისტემა იმართებოდა საერთო ცენტრიდან მიღებული დირექტივების საფუძველზე, ხოლო 

გარდამავალ პერიოდში, რომელიც შოკური თერაპიის სცენარით წარიმართა, ითვლებოდა, 

რომ ბაზარი თავად დაარეგულირებდა ყველაფერს, მათ შორის კადრების მომზადებასა და 

პროფესიულ ორიენტაციას. - ეკონომიკური ტრანსფორმაციის პერიოდში არ იყო საშუალება, 

სათანადო ყურადღება დათმობოდა პროფესიული ორიენტაციის პრობლემებს, რამაც 

პროფესიის არჩევის პირად პრობლემას სოციალური და საერთო ეროვნული ხასიათი 

შესძინა. - შრომის ბაზარი და საგანმანათლებლო ბაზარზე არსებული მდგომარეობა არ არის 

დაბალანსებული. კადრების მომზადება მიმდინარეობს ეკონომიკური საჭიროებების 

გაუთვალისწინებლად, არსებობს დიდი დისბალანსი მოთხოვნილ და დაწყებით, საშუალო, 

უმაღლესი სკოლების მიერ მომზადებულ კადრებს შორის. 
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მურთაზ 

კვირკვაია 

ვასილ კიკუტაძე 

დავით 

სიხარულიძე; 

შოთა 

შაბურიშვილი 

ვახტანგ ჭარაია; 

ახალგაზრდების 

პროფესიულ 

ორიენტაციაზე 

მოქმედი 

ფაქტორების 

კვლევა 

საქართველოში, 
ISSN 2449-2396 

 

გლობალიზაცია 

და ბიზნესი, 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული 

ჟურნალი, #6. 

ევროპის 

უნივერსიტეტის 

ბიზნესისა და 

ტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის და 

გლობალიზაციის 

ეკონომიკური და 

სოციალური 

პრობლემების 

კვლევის 

ინსტიტუტის 

რეფერირებადი 

და 

რეცენზირებადი 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული 

ჟურნალი 

9 
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დიდი სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური მნიშვნელობის გამო პროფესიული 

ორიენტაციის პრობლემები მრავალი ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის მუდმივი 

ზრუნვის საგანს წარმოადგენს. სტატიაში გაანალიზებულია პროფესიული ორიენტაციის 

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები, რომლებიც განსაზღვრავს 

ახალგაზრდების პროფესიული ორიენტაციის ძირითად ჩარჩოებს მთელს მსოფლიოში. 

გამოვლენილია საქართველოში პროფესიული ორიანტაციის სფეროში არსებული 

პრობლემები, რაც რიგ შემთხვევაში ეკონომიკური განვითარების შემაფერხებელი და 

სოციალური მდგომარეობის გაუარესების ძირითადი ფაქტორია. კვლევის საფუძველზე 

საქართველოში ახალგაზრდების პროფესიულ ორიანტაციაზე მოქმედი ფაქტორების შესახებ 

შეიძლება გაკეთდეს შემდეგი დასკვნები:  დამამთავრებელი სკოლის მოსწავლეების 

უმრავლესობა პროფესიის არჩევისას პროფესიის პრესტიჟულობას, მომავალში დასაქმების 

შესაძლებლობებს, პროფესიის მიხედვით შემოსავლების სავარაუდო დონეს, საკუთარი 

ინტერესებს, სკოლაში სწავლის პერიოდში აკადემიურ მოსწრებას და პროფესიასთან ოჯახის 

წევრების უშუალო კავშირის არსებობას ანიჭებენ მნიშვნელოვან ყურადღებას. ჩამოთვლილ 

ფაქტორებს შორის რესპოდენტები პროფესიის მიხედვით დასაქმების პერსპექტივას ყველაზე 

მნიშვნელოვან ფაქტორად მიიჩნევენ, რაც სწორი პროფესიული არჩევანის გასაკეთებლად 

პოზიტიურად უნდა შევაფასოთ. თუმცა სწორი პროფესიული არჩევანის გასაკეთებლად 

უკიდურესად ნეგატიური ფაქტია, რომ რესპოდენტების უმრავლესობა ნაცნობების 

პროტექციას და პრივილეგიებს მიიჩნევს პროფესიით დასაქმების მთავარ ფაქტორად;  

შრომის ბაზრისა და არჩეული პროფესიის შესახებ ინფორმაცია აუცილებელია ახალგაზრდის 

მიერ სწორი პროფესიული ორიენტაცისთვის. კვლევა ადასტურებს, რომ რესპოდენტების 

თვითშეფასებითაც კი მათი მნიშვნელოვანი ნაწილის ინფორმირებულობის ხარისხი 

არასაკმარისია, თუმცა სავარაუდოა, რომ რესპოდენტთა თვითშეფასებისგან განსხვავებით 

მათი რეალური ინფორმირების ხარისხი შრომის ბაზრის შესახებ უფრო დაბალია; კვლევის 

ემპირიული შედეგებიდან კი გამოიკვეთა, რომ ინდივიდი რაც უფრო ინფორმირებულია 

არჩეული პროფესიის შესახებ, მით დიდია იმის ალბათობა, რომ მომავალში არ შეცვალოს 

უკვე გაკეთებული პროფესიული არჩევანი.  რესპოდენტთა მნიშვნელოვანი ნაწილი 

მარტივად უყურებს პროფესიის არჩევას, ადვილად იღებს გადაწყვეტილებას და მცირე დროს 

უთმობს მომავალი პროფესიის შესახებ გადაწყვეტილებას, შედეგად კი ახალგაზრდები არ 

არიან დარწმუნებული საკუთარი პროფესიული არჩევანის სისწორეში; ემპირიული 

კვლევიდანაც გამოიკვეთა რომ ალბათობა იმისა, რომ ინდივიდი სრულიად 

დარწმუნებულია თავის პროფესიულ არჩევანში და არ აპირებს მის შეცვლას, არის 

დაახლოებით 20%, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია.  მომავალ პროფესიაზე 

გადაწყვეტილების მიღებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მშობლები, ხოლო სკოლების 

(პედაგოგების) ჩართულობა და დახმარება ახალგაზრდის სწორ პროფესიულ ორიენტაციაში 

დაბალია;  საქართველოში ოჯახების შემოსავლები მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენენ 

ახალგაზრდის პროფესიულ ორიენტაციაზე.  საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია 

ინდივიდის მიერ საკუთარი პიროვნული მახასიათებლების შესწავლა. კერძოდ, რაც უფრო 

მეტადა აქვს ინდივიდს ეს უკანასკნელი შესწავლილი, მით უფრო მტკიცე გადაწყვეტილებას 

იღებს მომავალი პროფესიის შესახებ. 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

ვასილ კიკუტაძე; 

მურთაზ კვირკვაია; 

დავით სიხარულიძე; 

შოთა შაბურიშვილი; 

ვახტანგ ჭარაია; 

The Factors Affecting 

Professional Orientation in 

Georgia, აბრეშუმის გზის მე-13 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

23-24 - მაისი, 2018 წელი, 

თბილისი 
 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 

 
ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

 
 

№ 

 

ავტორი/ავტორები 
მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1 

 

ნინო აბესაძე,  

მარინა 

მინდორაშვილი, ნინო 

ფარესაშვილი 

უცხოელი 

ვიზიტორების 

ტურისტული 

ხარჯები 

საქართველოში 
ISBN 978-9941-13-725-9 

თბილისი 

თსუ 

გამომცემლობა 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

მონოგრაფია ეფუძნება 15 წლისა და უფროსი ასაკის უცხოელი ვიზიტორების 

ტურისტული ხარჯების სტატისტიკური კვლევის შედეგებს. კვლევა ჩატარდა ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საფაკულტეტო 

მიზნობრივი კვლევითი პროექტის ფარგლებში 2016 წლის მაის-აგვისტოში (თბილისის, 

ქუთაისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში). ნაშრომში დეტალურად არის 

განხილული ტურისტული ხარჯების სტატისტიკური შესწავლის თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საკითხები, გაანალიზებულია კვლევის საბოლოო შედეგები და 

ჩამოყალიბებულია მისი სტატისტიკური შესწავლის მეთოდოლოგიური სრულყოფის 

კონკრეტული მიმართულებები.  

       მონოგრაფიაში საკითხები განხილულია ევროსტატისა და მსოფლიო ტურიზმის 

ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალის წინებით. ნაშრომი კარგ სამსახურს გაუწევს 

ტურიზმის განვითარებით დაინტერესებულ პირებს: უმაღლესი სასწავლებლების 

სტუდენტებს, ოფიციალური სტატისტიკური ორგანოების მუშაკებს, ბიზნესმენებს, 

მენეჯერებსა და სხვ. 

 
 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 
 
 

№ 

ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

  ავტორთა      

კოლექტივი 

(ერთ-ერთი 

მათგანი ნინო 

ფარესაშვილი) 

Human Capital Management: 
innovative aspects of 
transformational economies 

  ISBN 978-83-61429-14-2 

  UDC 658.15:005.96    H 91 

 

 
University of Bielsko-Biala, 
2018 
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                                                ვრცელი ანოტაცია  

   ადამიანური რესურსების ეფექტიანი მართვის სისტემა ყველა სფეროში მოქმედი 

ორგანიზაციისა და ინსტიტუციისათვის გადამწყვეტი ფაქტორია. თანამედროვე განვითარების 

ფონზე ნათელი ხდება, რომ თანამშრომელთა მოტივირების, შესრულებული სამუშაოს 

შეფასების, მოვალეობათა ზუსტად განსაზღვრისა და ორგანიზაციულ კულტურის 

ჩამოყალიბების გარეშე ზედმეტია საუბარი გაწეული მომსახურების ხარისხის 

გაუმჯობესებაზე და საზოგადოების ნდობის მოპოვებაზე. უნდა აღინიშნოს, რომ ქართულ 

კომპანიებში ადამიანური რესურსების მართვის ნათლად ჩამოყალიბებული პოლიტიკა 

ნაკლებად არსებობს. ხშირ შემთხვევაში ის დაყვანილია ადმინისტრაციულ პროცედურებამდე 

და მიჩნეულია ოპერატიულ საქმიანობად მიუხედავად იმისა, რომ ყველას ესმის თუ რაოდენ 

მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის წარმატებისთვის თითოეული თანამშრომელი. 

მენეჯერებისათვის მნიშვნელოვანია მოტივაციის ძირითადი პრინციპები და ეფექტიანი 

პოლიტიკის შემუშავება, რადგან ეფექტიანი სტრუქტურის, კვალიფიცირებული  კადრების 

მეშვეობითაც ვერ შევძლებთ სასურველი შედეგების მიღებას, თუ არ მოხდა მუშაკთა 

კოორდინირება დასახული  მიზნისაკენ.  აქედან გამომდინარე, მენეჯმენტის ადრეული 

კონცეფციების პარალელურად მნიშვნელოვანია ასევე თანამედროვე თეორიები და თან თუ 

გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ თანამედროვე ადამიანების უმრავლესობა უფრო 

მეტად ინფორმირებულები და პრქტიკული უნარ-ჩვევებით უზრუნველყოფილნი არიან 

ვიდრე მათი წინამორბედნი, მაშინ უფრო მძაფრად აღვიქვავთ მათი შრომითი საქმიანობის 

მოტივების სირთულეს.თეორია, რომელიც მოტივირების ერთიან და უნივერსალურ 

კონცეფციას შემოგვთავაზებდა, ჯერ-ჯერობით არ არსებობს. მიუხედავად ამისა, 

მოტივირების თეორიებს, სხვადასხვა მეცნიერებს შემოთავაზებული აქვთ მნიშვნელოვანი 

დასკვნები და მოსაზრებები, რომლებიც მოტივირებული ხელმძღვანელის ხელში მძლავრ და 

ქმედით მოტივაციურ არსენალად იქცევა. 

ამ და სხვა უამრავ საკვანძო საკითხებზეა ყურადღება გამახვილებული მონოგრაფიაში. 

 

 
 

5.4. სტატიები 
 

 
 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

Nino 

Paresashvili, 

 Nino Abesadze 

 

 

Gender Aspects of      

Youth Employment 

in  Georgia.  

  ISSN: 2344-2174 

 

Ecoforum Journal.       

Volume 7, Issue 1 

 

University of 

Suceava, Romania 

   

       pg. 481-488 

http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/774
http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/774
http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/774
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

დღეს საქართველოში უმუშევრობა ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური 

პრობლემაა და შესაბამისად ქვეყნისთვის აქტუალური გამოწვევაა. სწორედ ამიტომ მისი 

მეცნიერული კვლევა,  განსაკუთრებით დასაქმებისა და უმუშევრობის სტატისტიკური 

მაჩვენებლების   ანალიზი ფრიად აქტუალური და დიდი  მნიშვნელობის მქონეა. 

კვლევის მიზანია გენდერული სტერეოტიპების ფონზე საქართველოში არსებული 

უმუშევრობისა და დასაქმების თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი, სტატისტიკური 

მახასიათებლების  გაანგარიშება.    

ნაშრომში გამოყენებულ იქნა ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების ანალიზის 

მეთოდები, მათ შორის, სტატისტიკური მონაცემების მოპოვების, მონაცემთა დაჯგუფების, 

ანალიზის მეთოდები. ასევე ხაზგასმულია, ის გარემოება რომ გენდერული ნიშნის მიხედვით 

საქართველოში დასაქმებისა და უმუეშვრობის  სტატისტიკა განსხვავებულია.  ნაშრომში 

გაანალიზებულია .უმუშევრობა და მათი გამოწვევი მიზეზები.   გაანგარიშებული მონაცემების 

ანალიზის შედეგად გამოვლენილია დასაქმებისა და უმუსევრობის  ძირითადი  ტენდენციები 

გენდერულ ჭრილში. 

 

2 

 

 

 

Nanuli 

Okruashvili, 

Nino 

Paresashvili  

Production of 

Organic Products - 

Important Condition 

of  Growth of 

Georgia's Export 

Potential 

Journal of 

Management 

Policy and 

Practice, 

2018,19(2) 
 

 Atlanta-Seattle-South      
Florida-Toronto 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნაშრომი ეხება საქართველოს აგრარული სექტორის განვითარების პერსპექტივების 

კვლევას. გლობალური აგროსასურსათო  ბაზრის განვითარების თანამედროვე ტენდეციების, 

ასევე ორგანული პროდუქტების წარმოებისა და მოხმარების თანამედროვე მსოფლიო 

გამოცდილების შესწავლის საფუძველზე  გაკეთებულია დასკვნა,  რომ ორგანული 

აგროპროდუქტების წარმოება უნდა იქცეს საქართველოს  აგრარული სექტორის დინამიურ, 

მაღალგანვითარებად მიმართულებად. ორგანული  აგროწარმოების განვითარებით  

საქართველო შესძლებს დაიმკვიდროს პოზიციები მსოფლიო აგროსასურსათო ბაზარზე.  

ორგანული წარმოების სახელმწიფოებრი დონეზე ხელშეწყობა,  ავტორთა აზრით, წარმოადგენს  

აგრარული სექტორისა  და სოფლის  მდგრადი განვითარების  საფუძველს,  ჯანსაღი გარემოს  

დაცვისა და შენარჩუნების, ასევე ქვეყნის საექსპორტო  პოტენციალის განვითარების   

უმნიშვნელოვანეს პირობას.    

სტატიაში  საქართველოს  საგარეო ვაჭრობისა და საექსპორტო აქტივობის შეფასების 

საფუძველზე გაკეთებულია დასკვნა,  რომ ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის მეტად არასასურველი 

პრაქტიკა, კერძოდ კი  უარყოფითი სავაჭრო სალდო,  მჭიდროდ უკავშირდება სახელმწიფო 

მესვეურთა  გაუმართლებელ და დაუსაბუთებელ სტატეგიულ გადაწვეტილებებს, რამეთუ ის არ 

ითვალისწინებდა  იმ გლობალურ ცვლილებსა და გამოწვევებს, ჩამოყალიბებულ ტენდეციებს, 

რომელიც არსებობს  თანამედროვე აგრარული სექტორში და რაც უკავშირდება  ორგანული 

პროდუქტის ბაზრის მზარდ ტემპს. ამ უკანასკნელთა იგნორებამ ქვეყანას დააკარგვინა 

მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა ჰქონოდა  განვითარებული აგრარული სექტორი, აქტიურად  

ჩართულიყო საერთაშორისო  ინტეგრაციულ პროცესებში და დაეკავებინა ის გამორჩეული 

ადგილი, რასაც მდიდარი აგროკულტურის ისტორიული მემკვიდრეობის მქონე  ქვეყანა  

იმსახურებს. ნაშრომში  გაკეთებულია დასკვნები და შემუშავებულია  კონკრეტული 

რეკომენდაციები, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენს ქვეყანაში ორგანული    აგროსასურსათო  

პროდუქტების წარმოების  განვითარებას. 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

Nino abesadze, 

Nino Paresashvili, 

Rusudan Kinkladze 

Classification of tourists Expenses      

According to recommendations  of 

Eurostat 

 
 

ბათუმის ნავიგაციის  

სასწავლო უნივერსიტეტი 

24.06. 2018 

2 Nino Paresashvili, 

Ketevan Chitaladze 

Tourist-Development Problems in 

Georgia  

ბათუმის ნავიგაციის  

სასწავლო უნივერსიტეტი 

24.06. 2018 
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6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების დრო 

და ადგილი 

1 

 

 

   Nino Abesadze 

   Nino Paresashvili 

Main Tendencies of Youth 

Unemployment and the 

Regulation Mechanisms for 

Decreasing Its Rate in Georgia 

   Amsterdam, Netherlands 

10-11.05. 2018 

2  

    Nino Paresashvili 

 A Conflict – Eternal and 

Inevitable Process of Society‘s 

Development‖ has been 

accepted for presentation 

Business Systems Laboratory - 

5th International Symposium 

―COCREATING 

RESPONSIBLE FUTURES IN 

THE DIGITAL AGE" January 

22-24, 2018 hoted by: 

Università di Napoli "Federico 

II", Napoli, Italy 

 
ასოცირებული პროფესორი მანანა ხარხელი 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მ.ხარხელი, 

ა.ქიმაძე მცირე 

მეწარმეობა - 

ეკონომიკის 

ინკლუზიური 

ზრდისა და 

სიღარიბის 

დაძლევის 

ფაქტორი 

საქართველოში, 

ჟურნალი 

"ეკონომიკა და 

ბიზნესი‖ 

N 4  

თბილისი,     

www.b-k.ge 

 

5 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9492025183265490777&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9492025183265490777&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9492025183265490777&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9492025183265490777&btnI=1&hl=en
www.b-k.ge
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სტატიაში ინკლუზიური მცირე ბიზნესი განხილულია იმ ძალად, რომელიც გარკვეული 

თეორიულ-პრაქტიკული სწავლების შემდეგ, რაც უნდა გახორციელდეს სპეციალურ 

ბიზნესინკუბატორებში, დაასაქმებს საქართველოს მოსახლეობის ღარიბი და გარიყული 

ჯგუფების წარმომადგენლებს და ამით, ასე თუ ისე გამოიყვანს ქვეყანას სიღარიბიდან. 

ნათქვამის ნათელსაყოფად სტატიაში ნაჩვენებია თუ როგორ იზრდება უფსკ¬რული 

შემოსავლების არათანაბარ განაწილებაში მდიდრებსა და ღარიბებს შორის და როგორ გახდა 

ეს საკითხი შეშფოთების საგანი გაერთიანებული ერების ორგანიზა¬ციაში, სავალუტო 

ფონდში, მსოფლიო ბანკში და სხვაგან, რომლებმაც ამ ფენომენს თანამედროვეობის 

ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა უწოდეს. მათ სპეციალური კვლევებიც ჩაატარეს ამ 

მიმართულებით. მათი კვლევით დადგინდა, რომ ჯინის კოეფიციენტი, რომელიც ასახავს 

შემოსავლების განაწილებაში უთანაბრობას მსოფლიოში შემდეგ ზღვრებში მერყეობს: 

აზიაში _ 0,42-0,44-ს; ვროპაში _ 0,30-0,63-ს; ლათინურ ამერიკაში _ 0,22-0,44-ს; ახლო 

აღმოსავლეთში _ 0,22-0,42-ს; სუბ-საჰარის რესპუბლიკაში _ 0,42-0,68-ს. 

ჯინის კოეფიციენტის კრიტიკული ზღვარი 0,41-0,46-ის ფარგლებშია. მისი ზრდა 1,0-კენ 

უთანაბრობის გაღრმავებას ნიშნავს. საქართველოში ეს მაჩვენებელი 0,43-ია, რაც იმას 

ნიშნავს, რომ საქართველო შემოსავლების განაწილების უთანაბრობით კრიტიკულ ზონაშია. 

სტატიაში ნათქვამია, რომ მსოფლიოში შექმნილი ამ მდგომარეობის გამოსასწორებლად 

საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ღონისძიებებიც შეიმუშავეს ამ უთანას¬წორობის 

შესამცირებლად, რომელთა შორისაა ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის უზრუნვლეყოფა, 

ანუ მოსახლეობის ფართო ფენების დასაქმება და მიღებული სარ¬გებლის ყველაზე 

განაწილება. 

სტატიაში წარმოჩენილია საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა და მზადყოფნა ამ სიახლის 

საქართველოში დასანერგად, რომელიც დაფიქსირდა კიდევაც ქვეყნის განვითარების 

სტრატეგია `საქართველო _ 2020~-ში და ჯინის კოეფიციენტის საპროგნოზო სიდიდედ 

დაფიქსირდა 0,35. 

სტატიის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც 

საქართველოს მთავრობა ამახვილებს ყურადღებას საქართველოს მოსახლეობაში 

სემოსავლის უთანაბრო განაწილებაზე და აქედან გამომდინარე სიღარიბეზე. ასეთივე 

დაპირება დაფიქსირდა 2001 წელს შექმნილ დოკუმენტებში _ `საქართველოში სიღა¬რიბის 

დაძლევისა და ეკონომიკური ზრდის ეროვნული პროგრამის შუალედური დოკუმენტი~, 

რომელშიც მთავრობა აპირებდა კონკრეტული ღონისძიებების გატა¬რებას, რომელთა 

შედეგი გამოჩნდებოდა სამი, შვიდი და თხუთმეტი წლის შემდეგ და სიღარიბეც ზომიერ 

ზღვარზე დადგებოდა. ეს დაპირება დაპირებად დარჩა, საქართველოს მთავრობამ მაშინ ეს 

ვერ შესძლო. 

სტატიაში ნათქვამია, რომ საქართველოს ინკლუზიური განვითარების პრიორი¬ტეტებში, 

რომლებიც დაფიქსირებულია საქართველოს განვითარების სტრატეგია `საქართველო _ 

2020~-ში, რიგით პირველი უნდა იყოს კორუფციის მთლიანი აღმოფხვრა და მხოლოდ შემდეგ 

ყველა დანარჩენი. ამ ღონისძიების გატარების გარეშე ამ დოკუმენტში მოცემული სიღარიბის 

შემცირების დაპირებები კვლავაც დაპირებებად დარჩება. 

სტატიის ავტორების ხედვით ქვეყნის ეკონომიკის ინკლუზიური განვითარების 

უზრუნველსაყოფად არა მხოლოდ ბიზნესში, არამედ სხვა სამთავრობო გადაწყვეტი¬ლებების 

მიღებაშიც კი, საქართველოს მოსახლეობა, განსაკუთრებით ღარიბები, მეტად უნდა იყონ 

ჩართული. მათ არასაკმარისად მიაჩნიათ 2017 წლის 17 მაისს საქართველოს მთავრობის მიერ 

პეტიციების ელექტრონული პორტალის ამოქმედება, რადგან საქართველოს ყველა 

მოქალაქეს, მით უფრო ღარიბებს, არა აქვთ ინტერნეტზე წვდომა.  

საქართველოს ინკლუზიური განვითარების უზრუნველსაყოფად, ბიზნესში ღარი¬ბების 

მასიურად ჩასართავად და მათი შესაძლებლობების და ძლიერი მხარეების ასამოქმედებლად, 

სტატიის ავტორები ღარიბებთან კარდაკარ სიარულს, მათთან პირისპირ დიალოგს აძლევენ 

უპირატესობას არა ელექტრონულ პორტალს. 
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2 

მ.ხარხელი 

კრედიტუნარიან

ობის 

განსაზღვრის 

ამერიკული და 

რუსული 

მოდელის 

ურთიერთშედარ

ება ,ჟურნალი 

"მეცნიერება და 

ტექნოლოგოები" 

 N1/727 

 

 

თბილისი. 
https://www.tsu.ge/

ge/ 
faculties/economic
s/jurnal/ 

 

 

7 

სტატიაში დახასიათებულიამსესხებლის კრედიტუნარიანობის განსაზღვრის ამერიკული და 

რუსული მოდელები. ამერიკული მოდელის სახით წარმოდგენილია მეცნიერ ე. ალტმანის Z 

ანგარიში, რუსული მოდელის სახით კი ირკუტსკის სამეცნიერო ცენტრის K-ანგარიში 

აღნიშნული მოდელები შედაარებულია ერთმანეთთან და საქართველოსთვის 

რეკომენდაციის სახით გამოსაყენებლად უპირატესობა ეძლევა რუსულ მოდელს, რადგან 

მისი მსესხებელი კომპანიების ბიზნეს პირობები და თითქმის საქართველოში არსებული 

ბიზნეს პირობების ანალოგიურია. 

საქართველოში ეკონომიკის ყველაზე განვითარებული სფერო საბანკო სექტორია. ამის 

მიუხედავად, მაგალითად 2015 წლის მონაცემებით მათ მსეხებლებისაგან 3,5 მლრდ 

ამოუღებელი სეხი აქვთ დაგროვილი. ამის მიზეზი მსეხებელთა პერმანენტული 

გაღარიბებაცაა და ბანკების მიერ მათი კრედიტუნარიანობის განსაზღვრის სირთულეებიც. 

3 

მ.ხარხელი, 

გ.მორჩილაძე 

პიროვენული 

ემოცინალური 

კომპეტენციის 

მნიშვნელობა 

საქმიან 

ურთიერთობებშ

ი, ჟურნალი 

„ეკონომისტი― 

 N2 

 

 

 

 

თბილისი,    

www.b-k.ge 

 

 

 

 

 

6 

სტატიაში განხილულია ემოციური ინტელექტის კომპონენტის, პიროვნული ემოციონალური 

კომპეტენციის რაობა, მისი სტრუქტურა, მნიშვნელობა საქმიან ურთიერთობებში და 

სირთულეები, რომლებსაც წააწყდება ადამიანი დაბალი პიროვნული ემოციონალური 

კომპეტენციის შემთხვევაში. 

ნებისმიერი კომპანიის წარმატება გრძელვადიან პერიოდში დამოკიდებულია იმაზე, თუ 

რამდენად შეძლებს კომპანიის მენეჯმენტი  და მისი თანამშრომლები იმ უნარების 

გაანვითარებას, რომელიც აუცილებელია წარმატების მიღწევისთვის. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.tsu.ge/ge/
https://www.tsu.ge/ge/
www.b-k.ge
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5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 მ.ხარხელი The Topicality of 
Time Management, 
Complications and 
Their Settling Ways, 
ISSN: 2394-7926  
http://iraj.in 

International 
Journal of 
Management and 
Applied Science, 
Volume-4, Issue-6 

ელ.გამოცემა 4 

მოცემულ სტატიაში განხილულია ორგანიზაციებში დროის მენეჯმენტის გამო-

ყენების მნიშვნლობა, მასთან დაკავშირებული სირთულეები და შემოთავაზებულია 

დროის ეფექტური მართვის რეკომენდაციები. სტატიაში წარმოდგენილია დროის 

მენეჯმენტთან დაკავშირებული თეორიული მასალა, საერთაშორისო გამოცდილების 

მაგალითები და სხვადასხვა ავტორთა მოსაზრებები დროის მართვის 

მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. ნაშრომზე მუშაობისას ჩავატარეთ პრაქტიკული 

კვლევა. მისი მიზანი იყო შეგვეფასებინა თუ რამდენად იყენებენ ქართული 

ორგანიზაციები დროის მენეჯმენტს, რა ძირითადი სირთულეები წარმოიქმნება 

დროის მართვის პროცესში და როგორ უმკლავდებიან მას. სტატიაში წარმოდგენილი 

კვლევის საგანია ზოგადად დროის მენეჯმენტის სისტემა და მისი მნიშვნელობა 

ორგანიზაციებისათვის. კვლევის ობიექტია საქართველოს შრომის ბაზარზე 

ოპერირებადი კომპანიები. 
 

 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

მ.ხარხელი გლობალიზაციის გამოწვევები 

ეკონომიკასა და ბიზნესში 

26-27 ოქტომბერი, 2018 წელი; 

თბილისი 

2 მ.ხარხელი კონფლიქტების გამომწვევი 

მიზეზები და მახასიათებლები 

26 - 27 ოქტომბერი, 2018 წელი, 

თბილისი, თსუ 

3 მ.ხარხელი ინოვაციების მართვისას 

არსებული გამოწვევები 

მომსახურების სფეროში 

6-7 ივლისი, 2018 წელი, 

თბილისი, თსუ 

http://iraj.in/


253 
 

4 მ.ხარხელი შრომითი ემიგრაცია 

საქართველოდან და მისი 

სახელმწიფოებრივი 

რეგულირება 

6-7 ივლისი, 2018 წელი, 

თბილისი, თსუ 

 

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

მ.ხარხელი დროის მენეჯმენტის 

დახასიათება კომპანიაში, 

სირთულეები და მათი 

გადაჭრის გზები 

2-3 აპრილი, 2018 წელი, 

მიუნხენი, გერმანია 

 
ერთეულს,  თუ  საჭიროდ  მიაჩნია,  შეუძლია  ანგარიშში  შეიტანოს  სხვა,  მისთვის  

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

1     EBRD-ის 

გრანტი 

ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკი, 

GA-GEO-2018-

1877973813 

შპს „ალლერ― 

მენეჯმენტის 

სტრუქტურისა და 

აღრიცხვის მოწესრიგება 

პროექტის 

მენეჯერი 
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ასისტენტ პროფესორი ეკატერინე გულუა 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

 

№ 

ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნისსა

თაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნატალია ხარაძე, 

ეკატერინე გულუა 
 

მაგისტრანტთა დროის 

მენეჯმენტი 
ISBN 978-9941-26-256-2 

თბილისი, 

უნივერსალი 

230 

მაგისტრანტთა დროის მენეჯმენტი 

მონოგრაფიას საფუძლად დაედო საგრანტო კვლევა, რომელიც ჩატარდა თსუ–ის 

მხარდაჭერით. კვლევა მოიცვა საქართველოს ხუთი წამყვანი უნივერსიტეტი: ივ.ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერიტეტი, თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი, გორის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კვლევა შეეხო მხოლოდ ეკონომიკისა და 

ბიზნესის მიმართულების მაგისტრებს. რესპოდენტთა რაოდენობა იყო 523 მაგისტრი. ანკეტა  

მოიცავდა 37 კითხვას და პასუხის 117 ვარიანტს. მონოგრაფია მოიცავს შემდეგ თავებს: 

თავი 1. დროის მენეჯმენტის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები 
1.1. დროის მენეჯმენტის არსი 

1.2.დროის მენეჯმენტის თეორიული საფუძვლები 

თავი 2. მაგისტრანტთა დროის ბიუჯეტის თავისებურებების კვლევის ზოგადი ანალიზი 

2.1. კვლევის მეთოდოლოგია 

2.2. მაგისტრანტთა დროის ბიუჯეტის ზოგადი ანალიზი საქართველოს უნივერსიტეტებში 

თავი 3. მაგისტრანტთა დროის ბიუჯეტის თავისებურებების  კონტექსტუალური ანალიზი 

3.1. საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების მაგისტრანტთა დროის მენეჯმენტი  

3.2.მაგისტრანტების დროის ბიუჯეტის თავისებურერები ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგალითზე   

3.3. მაგისტრანტთა დროის მენეჯმენტისა და თვითმენეჯმენტის გავლენა პიროვნულ 

განვითარებაზე 

აგრეთვე ნაშრომი შეიცავს წინასიტყვაობას, შესავალს, დასკვნებს, გამოყენებული 

ლიტერატურის სიას. ნაშრომს თან დართული აქვს სოციოლოგიის ფაკულტეტის პროფესორის 

გამოხმაურება ნაშრომზე. 
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორები 

 
სტატიის სათა- ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლ

ობა 

 
გვერდები

ს 

რაოდენობ

ა 
1 

 

 

ნატალია 

ხარაძე, 

ეკატერინე 

გულუა 

პროფესორთა შეფასების 

კრიტერიუმებისადმი 

სტუდენტთა 

დამოკიდებულების 

კვლევის ანალიზი 

ISSN: 2449-2418 
E-ISSN: 2449-2604 

 

ჟურნალი  

„ინოვაციური 

ეკონომიკა და 

ბიზნესი―  ტომი V,  

N1გვ. 122-131 

ბათუმი 

კალმოსანი 

10 

პროფესორთა შეფასების კრიტერიუმების შესახებ სტუდენტების შეხედულებების 

კვლევის ანალიზი 

 

ადამიანური რესურსების მართვაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი არის კადრების 

სწორად შერჩევა, რომლის უზრუნველყოფაც შეუძლებელია სწორად ჩამოყალიბებული 

კრიტერიუმების გარეშე. ლექტორთა შეფასების არსებული კრიტერიუმების მიმართ აღქმა არის 

ბუნდოვანი. რაც იწვევს ორგანიზაციული კულტურის ჩამოყალიბებაზე უარყოფით გავლენას, 

რადგან გარდაუვალს ხდის კონფლიქტურ სიტუაციიებს. აღნიშნული პრობლემების გადაჭრის 

მიზნით ორგანიზაციას განსახილველად გადმოეცა შეფასების ახალი კრიტერიუმები სადაც 

აპლიკანტის შეფასება უნდა მოხდეს 2 კომპონენტის მიხედვით  

3. აპლიკანტის საკვალიფიკაციო მონაცემები 

4. საჯარო პრეზენტაცია 

თითოეული კომპონენტის მიხედვით შეფასება უნდა მომხდარიყო 100 ქულიან სკალაზე. 

საკვალიფიკაციო მონაცემების „წონა― შეადგენს საერთო შეფასების 70%-ს, ხოლო პრეზენტაციის 

„წონა― – 30%-ს. 

ადამიანური რესურსების მართვის ლაბორატორიაში ჩატარდა კვლევა, რომლის მიზანს 

წარმოადგენდა სტუდენტთა მიერ პროფესორების კონკრეტული კრიტერიუმებით შეფასების 

შესახებ დამოკიდებულების გარკვევა. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო შემთხვევითი შერჩევის 

წესით 1093-მა სტუდენტმა. თითოეულ რესპოდენტს დაფიქსირებული აქვს საკუთარი პირადობის 

ნომერი, გამოკითხვაში შედიოდა შვიდი ძირითადი კრიტერიუმი.  

მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, შევეცადეთ პარალელები გაგვევლო ადამიანური 

რესურსების მართვის თანამედროვე მიდგომებზე და მომეწოდებინა შემდეგი საკითხები, რაც 

ვფიქრობ, გასათვალისწინებელია პროფესორთა შეფასების კრიტერიუმების საბოლოო ვერსიის 

ჩამოყალიბებისას. კადრების შერჩევის რამდენიმე პრინციპზე გავამახვილებ ყურადღებას და ასევე, 

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით ჩამოვაყალიბებთ მოსაზრებებს, რომელიც ვფიქრობ 

გასათვალისწინებელია პროფესორთა შესარჩევი კრიტერიუმების მომზადებისას. აგრეთვე 

ნაშრომში მოცემულია რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინება მნიშვნელოვნად წაადგება 

უნივერსიტეტებს აკადემიური პერსონალის მართვის პროცესის გასაუმჯობესებლად. 
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.4. სტატიები 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობ

ა 

 
გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Gulua Ekaterine Challenges of Higher 
Education Learning and 

Scientific Research 
Process 

Management 
DOI: http://dx.doi.org/10.2

6417/ejms.v3i3.p80-100 

European Journal of 
Multidisciplinary Studies, 
May-August 2018 Volume 
3. Issue 3, ISSN 2414-8385 
(Online) ISSN 2414-8377 

(Print) 

 
EUSER 

 
21 

http://dx.doi.org/10.26417/ejms.v3i3.p80-100
http://dx.doi.org/10.26417/ejms.v3i3.p80-100
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უმაღლესი განათლების სასწავლო  და სამეცნიერო პროცესის მართვის გამოწვევები 

(თსუ-ის აკადემიური პერსონალის გამოკითხვის შედეგები) 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ) არის 

უძველესი უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და უმსხვილესია 

საქართველოს მასშტაბით. ამ უნივერსიტეტს ირჩევს საუკეთესო მოსწრების აბიტურიენტები 

საქართველოს ყველა კუთხიდან. უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესები, სწავლების ხარისხი, 

მმართველობითი სისტემა, ჩამოყალიბებული ურთიერთობათა ფორმები ვრცელდება და 

გავლენას ახდენს მთელი ქვეყნის მდგომარეობაზე. შესაბამისად, აქ არსებული გამოწვევების 

მართვა ქვეყნის პოლიტიკის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი უნდა გახდეს.  

ნაშრომი ადრე ჩატარებული კვლევის გაგრძელებაა, მაშინ კვლევა მიეძღვნა 

უნივერსიტეტში არსებული გამოწვევების სტუდენტების მიერ აღქმის შესწავლას.  სტუდენტების 

გამოკითხვის შედეგად გამოიკვეთა ოცდახუთი ძირითადი გამოწვევა. ლექტორთათვის 

დასმულმა შეკითხვებმა მეტად სიღრმისეული დასკვნების გაკეთების  და მათი შედეგების 

სტუდენტთა შეხედულებებისათვის შედარების შესაძლებლობა მოგვცა. მიუხედავად იმისა, რომ 

სტუდენტთა გამოკითხვები წინ უძღოდა აკადემიური პერსონალის გამოკითხვას, კითხვარი 

შედგა პარალელურად. ეს ორი კვლევა ერთიანი კვლევის სისტემის ნაწილთა მთლიანობას 

წარმოადგენს.  

უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების გამოწვევების მართვის საფუძველზე 

მენეჯმენტის პროცესის სრულყოფა არის ამ ნაშრომის შესრულების მიზანი, ადამიანისეული 

პოტენციალის ლაბორატორიის ეგიდით ჩატარებულ სხვა კვლევებთან ერთად, რომელთა 

შედეგები გამოქვეყნებულია როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციების მასალებსა და ჟურნალებში. 

 კვლევის ობიექტად შეირჩა ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის აკადემიური 

პერსონალი და მოწვეული ლექტორები. მიუხედავად იმისა, რომ კვლევა შემოიფარგლა ერთი 

ფაკულტეტის პერსონალით, ის გვაძლევს საფუძველს გავაანალიზოთ თსუ-ის ერთიანი 

მმართველობითი სისტემა, ვინაიდან სტრუქტურული ერთეულები იმართება ცენტრალიზებული 

წესით ფაკულტეტებს არ აქვთ ძირითად საკითხებში მკვეთრად გამოხატული ავტონომია, 

მმართველობის სპეციფიკური სისტემა. ანკეტა მოიცავდა 48 დახურულ და ორ ღია შეკითხვას. 

რიგ კითხევებზე, შეკითხვის შინაარსიდან გამომდინარე, რესპოდენტს შეეძლო დაეფიქსირებინა 

რამდენიმე პასუხი, ამიტომ ასეთ კითხვებზე პასუხთა პროცენტული ჯამი აღემატება ას 

პროცენტს. მონაცემები დამუშავდა პროგრამაში – ,,SPSS-Statistics―. ანკეტური გამოკითხვა 

ჩატარდა 2017 წლის მარტში. 

კვლევის ჩატარების მომენტში ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის აკადემიური 

პერსონალის  სრული ფაქტობრივი შემადგენლობა იყო - 92, დროებით მოწვეულთა რიცხვი არ არის 

მუდმივი – იცვლება სემესტრებისა და წლების მიხედვით. ყველა კათედრაზე გადანაწილდა 150 

ანკეტა. გამოკითხვა ჩატარდა რესპოდენტთა ანონიმურობის დაცვით. 72–მა რესპოდენტმა სრულად 

შეავსო ანკეტა, 2-მა შეავსო მხოლოდ ნაწილობრივ, ამ უკანასკნელთა პასუხები გამოირიცხა 

კვლევიდან.  კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 57-მა (სრული შემადგენლობის 62%) აკადემიურმა 

პერსონალმა, 15-მა მოწვეულმა ლექტორმა.  დაბრუნდა 52 შეუვსებელი ანკეტა. გამოკითხულთა 

79.2% იყო აკადემიური პერსონალი. 

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა არსებული გამოწვევები, სასწავლო და სამეცნიერო პროცესის 

მენეჯმენტის აქტუალური საკითხები. 
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EUSER 21 

დასაქმებულ სტუდენტთა განვითარების გამოწვევები საქართველოში. 

ადამიანური რესურსების განვითარებაზე ზრუნვა მნიშვნელოვანი საკითხია ყველა 

რაკურსით, როგორც მაკრო, ისე მიკრო და ინდივიდის დონეზე. ეს არის შედეგიანობის, 

ეფექტიანობის, პროგრესის მთავარი საყრდენი. ეს არის რესურსი რომელიც რაციონალურ 

განვითარებას უქვემდებარებს ყველა სხვა რესურსს. ადამიანური რესურსის  განვითარების დონე 

პირდაპირპროპორციულია ორგანიზაციის, ქვეყნის განვითარების და პირიქით, რაც უფრო 

განვითარებულია ქვეყანა, ორგანიზაცია, მით მეტად დაფასებული ჰყავს ადამიანი – მისი 

წარმატების მთავარი ფაქტორი. განვითარებულ სამყაროს რაც განასხვავებს განვითარებადისგან 

არის ადამინისადმი, მისი პოტენციალისადმი დამოკიდებულება. 

ადამიანური რესურსების განვითარება, რომელიც გულისხმობს, შესაძლებლობების, 

ტალანტის, პოტენციალის ზრდას, ან არსებულის გამოყენების გაუმჯობესებას   ორგანიზაციული 

ეფექტიანობის მნიშვნელოვანი პირობაა. ორგანიზაციების მიმდინარე გამოწვევა ადამიანური 

რესურსების განვითარების მიმართულებით გულისხმობს არა მხოლოდ მისი პროფესიული, 

სამუშაოს განხორციელების უნარების გაუმჯობესებას, არამედ ფართო გაგებით მოიცავს 

გრძელვადიან პერიოდში ამ უნარების შენარჩუნებას, ან დახვეწას.  აქედან გამომდინარე 

ორგანიზაციების წინაშე დგება საჭიროება, იზრუნონ ადამიანების მრავალმხრივ: სულიერ, 

ფიზიკურ, ინტელექტუალურ (ბაზისური, ემოციური, სოციალური), კარიერულ  განვითარებაზე. 

მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში იღებს ორგანიზაცია ერთგულ, საქმეზე ორიენტირებულ, 

მაღალკვალიფიციურ დასაქმებულებს. ამავე დროს, ადამიანისათვის განვითარების 

შესაძლებლობების გაიოლება არის მათი წარმმართველი ძალის მთავარი მორალური 

პასუხისმგებლობაც. 

ნაშრომი ეძღვნება საქართველოში დასაქმებულ სტუდენტთა განვითარების გამოწვევების 

კვლევას. დასაქმებულ სტუდენტთა განვითარების საკითხი კომპლექსურია და დამოკიდებულია 

მრავალ საკითხზე, როგორიცაა: ქვეყნის განვითარების დონე, სტუდენტთა ცნობიერების დონე და 

მათი მატერიალური მდგომარეობა, უმაღლესი სასწავლებლების განვითარების დონე, 

დამსაქმებელთა ორგანიზაციული პოლიტიკა და ა.შ. ნაშრომის მიზანია ქვეყანაში დასაქმებული 

სტუდენტი-თანამშრომლების მიმართ, ორგანიზაციების  დამოკიდებულების შეფასება. აღნიშნული 

კვლევისთვის ჩატარდა დასაქმებული სტუდენტების ანონიმური ანკეტური გამოკითხვა. ანკეტა 

მოიცავდა 27 დახურულ და ერთ ღია კითხვას. კვლევა ჩატარდა 2018 წლის 23-29 აპრილს. 

მონაცემები დამუშავდა პროგრამაში SPSS-Statistics. კვლევას დაექვემდებარა 500 შემთხვევით 

შერჩეული დასაქმებული სტუდენტი მ.შ. 400 – ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტი, 100 – 

მაგისტრანტი. 

სტატისტიკური მეთოდებით ანალიზის საფუძველზე დადასტურდა წინასწარ 

ჩამოყალიბებული ჰიპოთეზები, გამოვლინდა გამოწვევები  და არსებული ტენდენციები.  
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EUSER 14 

პიროვნული განვითარების თავისებურებები გენდერულ ჭრილში 

კვლევამ მოიცვა 500 შემთხვევით შერჩეული დასაქმებული სტუდენტიაქედან პირველი 

კურსის სტუდენტები შეადგენენ გამოკითხულ რესპოდენტთა 16,6%-ს. მათ შორის ქალი არის 6,2% 

და კაცი – 10,4; მეორე კურსის სტუდენტები არის 20%. მათ შორის ქალი – 10,8% და კაცი – 9,2%; 

მესამე კურსელიარის 21,8%. მათ შორის  ქალი – 10,2% და კაცი – 11,6%;მეოთხე კურსის 

სტუდენტები არის 18,8%. მათ შორის ქალი – 12% და კაცი – 6,8%; დამატებითი სემესტრის 

სტუდენტები არის 2,8%.მათ შორის  ქალი –1% და კაცი – 1.8%; გამოკითხულ მაგისტრანტთა 

პირველი კურსისის სტუდენტები შეადგენენ 18%-ს. მათ შორის  ქალი არის 10,4%  და კაცი – 7,6%; 

მეორე კურსის მაგისტრანტები არიან 1,8%.მათ შორის  ქალი არის 1,4% და კაცი – 4%. გამოკითხულ 

მაგისტრანტთა დამატებითი სემესტრის სტუდენტები ყველა ქალია. 

სტატისტიკური ანალიზის შედეგად მიღებულია შემდეგი დასკვები: 

 ის ფაქტი რომ რესპოდენტ ქალთა და მამაკაცთა შორის არიან ისეთები, არც თუ 

მცირე რაოდენობა, რომლებიც მიიჩნევენ რომ პროფესიის მიმართ რომელსაც ისისნი ეუფლებიან 

არ აქვთ ბუნებრივი ნიჭი, ხელს უშლით მათ განვითარებაში. მნიშვნელოვანია მოზარდ თაობასთან 

მუსაობა, რათა გაირკვეს რა მოდრეკილებები აქვთ და იმ მიმართულებით განავითარონ 

ახალგაზრდა. საქართველოში როგორც ჩანს ჯერ კიდევ დიდია მშობლების გავლენა, რომლებიც 

შვილების მაგივრად იღებენ გადაწყეეილებას. 

 პროფესიის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულებაც დაფიქსირდა ორივე სქესის 

წარმომადგენლებშისაშუალოზე დაბალი. ბუნებრივია ეს მაჩვენებელი შესაძლოა გამოწვეული 

იყოს იმით რომ არ აქვთ ნიჭი და მიდრეკილება. ამ პრობლემის გადაჭრა სამუსაო ადგილზე 

შესაძლებილა მოხდეს. თუ კი დასაქმებული დაინტეესდება შესასრულებელი ამოცანის რა ნაწილი 

ანდოს დასაქმებულს რაც მეტად სასიამოვნოდ შესასრულებელი იქნება. უნდა მოხდეს 

დე;ლეგირების პროცესის წესების დაცვით განხორციელება 

 მნიშვნელოვანია ორგანიზაციამ იზრუნოს თითოეული დასაქმებული პერსონალური 

განვითარების გეგმის შედგენაზე და ეს მოხდეს ურთიერთშეთანხმებით 

 ორგანიზაციის კლტურად და დადებით მახასიათებლად უნდა ჩამოყალიბდეს 

ცოდნის და გამოცდილების გაზიარება 

 ის ფაქტი რომ დიდი ნაწილი არ არის მიდრეკილი იმ საქმიანობის მიმართ რასაც 

აკლეთებენ , გასაკვირი არ არის რომ უწევთ დამატებითი შრომის გაწევა და დავალების 

შესასრულებლად დამატებითი დროის ხარჯვა. მნიშვნელოვანია ორგანიზაციამ მოახდინოს ასეთი 

პირების დამატებითი ანაზღაურება რათა მოტივაცია გაიზარდოს 

 ყველა დასაქმებული უნდა გრძნობდეს რომ მათი შრომა ფასდება და შესაძლებელია 

მისი პროფესიული კარიერის საფეხურზე გადაადგილება. კარიერის მართის პოლიტიკის 

შემუშავების გარეშე ვერ მოხერხდება დასაქმებული პიროვნული განვითარება. 
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EUSER 13 

ორგანიზაციის კულტურის მართვის გამოწვევები 

ჯანსაღი ინოვაციური, მოქნილი კულტურა ტალანტების მოზიდვით და შენარჩუნებით 

ქმნის რეალურ კონკურენტულ უპირატესობას. ორგანიზაციის წარმატებული 

ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანია მენეჯერებმა მეტად იზრუნონ კომპანიის ფასეულობებზე, 

თანამშრომელთა რწმენაზე და ხედვაზე, ვიდრე თუნდაც საბაზრო ძალებზე კონკურენტულ 

პოზიციონირებაზე და რესურსულ უპირატესობებზე. 

თანამედროვე ციფრულ გარემოში ორგანიზაციული კულტურის ნაკლოვნებები 

ორგანიზაციის უმათავრესი შემაფერხებელი ფაქტორია. მათ შორის აღსანიშნავია ფუნქციონალური 

და უწყებრივი  პრობლემები, გარისკვის  შიში და თუნდაც მხოლოდ მომხმარებლის ინტერესებზე 

კონცენტრაცია. კვლევის საფუძველზე ცუფრული ეფექტიანობის შემაფერხებელ 10 ფაქტორს შორის 

უმთავრეს ფაქტორად ორგანიზაციული კულტურა და ქცევითი გამოწვევები დასახელდა. 

თსუ–ის მართვის სისტემის გაუმჯობესების მიზნით ჩვენს მიერ ჩატარებულ სხვა 

კვლევებთან ერთად, ამ კვლევის მიზანია გამოვლინდეს უნივერსიტეტის მართვის სისტემაში 

არსებული ხარვეზები და დაისახოს მათი გადაწყვეტის გზები. 

გამოკითხულთა შორის ბაკალავრიატის სტუდენტი იყო 49%, მაგისტრატურის სტუდენტი –

16%, დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტები – 10%, აკადემიური  პერსონალი - 17% და 

ადმინისტრაციული პერსონალი - 8%. რესპოდენტთა შორის იყო 39.2% ქალი და 59,8% მამაკაცი. 

სულ 458 პირი.  ნაშრომში გაანალიზებულია 19 კითხვაზე რესპოდენტთა მიერ გაცემული პასუხები, 

რომლებიც ადგენს ორგანიზაციული კულტურის არსებულ მდგომარეობას კვლევის ობიექტში. 

თსუ–ის ორგანიზაციული კულტურის თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის 

შედეგებიდან გამოიკვეთა შემდეგი გამოწვევები: 

გამოვლინდა, რომ პრობლემატურია ორგანიზაციაში დემოკრატიის ხარისხი, 

განსაკუთრებით აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი ფრთხილობს საკუთარი აზრის 

დაფიქსირების დროს. ეს ნიშნავს, რომ ის ძალა, რომელმაც თავისი კომპეტენტური აზრი უნდა 

დაამკვიდროს ქვეყანაში, არ ცდილობს ამის განხორცელებას. შესაძლებელია ითქვას, რომ 

მეცნიერის, პროფესორის გამოხატვის თავისუფლება არაპირდაპირი გზებით შეზღუდულია. 

თანამშრომლების შიდა კონკურენციაზე დამყარებული ურთიერთობები იწვევს დაძაბულობას, 

ორგანიზაციული კულტურის პათოლოგიებს, რაც საბოლოო ჯამში ხელს უშლის გუნდურობას, 

ცოდნის გაზიარებას, ორგანიზაციის წევრთა ერთობლივ საქმიანობას მიზნებისათვის. 

ორგანიზაციამ უნდა გააკეთოს არჩევანი შიდა კონკურენციასა და ჯანსაღი ორგანიზაციული 

კულტურით განპირობებულ განვითარებას შორის. არ არსებობს ორგანიზაცია, კონკურენტულ 

გარემოში, რომელიც არაჯანსაღი ორგანიზაციული კულტურის პირობებში შეძლებს 

კონკურენტუპირატესობის შენარჩუნებას და წინსვლას. ორგანიზაცული კულტურის პრობლემები 

და დემოკრატიის ხარისხი არ იძლევა საშუალებას გაუმჯობესდეს პროცესები, აღმოიფხვრას 

ხარვეზები, დაინერგოს ცვლილებები, რაც ასე მნიშვნელოვანია განათლებისა და მეცნიერების 

სფეროში ფუნქციონერი ორგანიზაციისთვის.  
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კონფლიქტების მართვის გამოწვევები 

საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე,  ლაბორატორიამ მიზნად დაისახა შემდგომი 

კვლევა ჩაეტარებინა ორგანიზაციაში კონფლიქტურ სიტუაციებზე. კვლევა შეეხო ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმნწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტს. გამოკითხულ იქნა 485 რესპოდენტი, რომლის შემადგენლობაშიც არიან: 

საბაკალავრო სწავლების სტუდენტები, სამაგისტრო სწავლების სტუდენტები, პროფესორები და 

ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. ანკეტა მოიცავდა 30 კითხვას და პასუხის 111 ვარიანტს. 

კვლევის შედეგად დადგინდა ორგანიზაციაში კონფლიქტური სიტუაციების სიხშირე, 

კონფლიქტური სიტუაციების აქტიური რგოლი. გამოიკვეთა კოლექტივის წევრების კონფლიქტში 

ჩართულობის მიზეზები. საინტერესო იყო კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარების კუთხით 

სხვადასხვა კატეგორიის რესპოდენტების დამოკიდებულება. 

კონფლიქტური სიტუაციების მართვა სხვა დანარჩენ ეტაპებთან ერთად მოიცავს 

მიზეზების ანალიზს. რესპოდენტების სხვადასხვა კატეგორია განსხვავებულად იაზრებს 

კონფლიქტების მიზეზების ანალიზის მნიშვნელობას. კვლევამ საბოლოოდ მრავალი საინტერესო 

პრობლემა გახადა ნათელი. მიღებელი შედეგები დამუშავებული იქნა სსპს პროგრამით. 

მოვახდინეთ ჰიპოტეზის ფორმულირება, შევისწავლეთ რესპოდენტის სტატუსისა (ბაკალავრი, 

მაგისტრი, პროფესორი და ადმინისტრაციის წარმომადგენელი) და სქესის გავლენა ჩვენთის 

საინტერესო 15-მდე ცვლადზე. ტენდენციები გამოავლინდა დისპერსიული ანალიზის 

საფუძველზე შემუშავებული ცხრილების მეშვეობით. აღნიშნული კვლევის შედეგების ანალიზის 

საფუძველზე მიღებულმა დასკვნებმა მოგვცა საშუალება შეგვემუშავებინა რეკომენდაციები 

ორგანიზაციაში დამკვიდრებული ფასეულეობების გაჯანსაღებისა და სისტემური 

გაუმჯობესების მიმართულებით. დაგეგმილი ღონისძიებები ხელს შეუწყობს  კოლექტივმა 

გაიაროს თვითორგანიზაციის 3 ეტაპი: მოხდეს წევრების მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება, 

რაც გააუმჯობესებს კოლექტივში ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას. ხელს შეუწყობს თითოეული 

წევრის ჩართულობას, რათა დაიცვან ორგანიზაციის პრესტიჟი და ტრადიციები.  საინტერესოა ის 

ფაქტი, რომ რესპოდენტთა უმრავლესობა ლოიალურია უნივერსიტეტისადმი, რაც ადასტურებს 

იმ უტყუარ ფაქტს, რომ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

როგორც ქვეყნის ასევე რეგიონის მაშტაბით არის პირველი, ვითარდება და მუდმივად ზრუნავს 

შეინარჩუნოს პირველობა და გააუმჯობესოს კოლექტივის წევრთა პირობები. 

კვლევის შედეგად გამოვლენილი დასკვნების საფუძველზე შევიმუშავეთ 

რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინება მნიშვნელოვან დადებით გავლენას მოახდენს 

კონფლიქტების მართვის საქმეში, მნიშვნელოვანია: 

ნათლად ფორმულირებული მიზნების საფუძველზე  ორგანიზაციული პროცესების 

გაუმჯობესება და გამჭვირვალობის მხარდაჭერა;  

ორგანიზაციის წევრების ფუნქციების, მოვალეობების და უფლებების სწორად 

ფორმულირება; 

მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ დროული ინფორმირება;  

ფორმალური და არაფორმალური კომუნიკაციის საშუალებების გაუმჯობესება; 

მხარდაჭერა განვითარებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაში; 

დემოკრატიული პრინციპების გათავისების და გაცნობიერების  მხარდაჭერა.  
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I.  განყოფილება, ლაბორატორია) დასახელება -  მარკეტინგის კათედრა 
I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: პროფესორი ნუგზარ თოდუა 
I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

ასოცირებული პროფესორი ბაბულია მღებრიშვილი 
ასოცირებული პროფესორი ჩარიტა ჯაში 
ასოცირებული პროფესორი ნანა ოქრუაშვილი 
ასოცირებული პროფესორი მაკა კობალავა 
ასისტენტ პროფესორი ეკატერინე უროტაძე 

    ასისტენტ-პროფესორი მაია სეთური 
    ასისტენტ-პროფესორი ეთერ სარჯველაძე 
 
 

პროფესორი ნუგზარ თოდუა 
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

N  
ავტორი/ 

ავტორები 

 
სტატიის სათა- 

ური, ISSN 
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კრებულის 
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და 
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სასურსათო 

პროდუქციის 

მარკირების 

გავლენა 

ISSN 2449-2396 

ვრცელი ანოტაციები (ქართულ ენაზე) 

 

1 ნაშრომში გაანალიზებულია მარკეტინგული კომუნიკაციების გამოყენების ძირითადი 

მიმართულებები, რომელშიც განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია პერსონალური 

გაყიდვების როლზე და   მის მიმართ თანამედროვე მიდგომებზე. პერსონალური 

გაყიდვებისადმი ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულების შესწავლის მიზნით 

ჩატარებულია მარკეტინგული კვლევა. კვლევის შედეგად გამოვლენილია პერსონალური 

გაყიდვების მიმართ მომხმარებელთა დაინტერესების, გათვითცნობიერების, სანდოობისა და 

კმაყოფილების დონეები. დადგენილია აგრეთვე პერსონალური გაყიდვების შესახებ 

ინფორმირების წყაროების მიმართ მომხმარებელთა დაინტერესებისა და ნდობის სიხშირეები. 

სტატიაში  ასახულია საქართველოს ბაზარზე პერსონალური გაყიდვების სფეროში არსებული 

მდგომარეობისა და პერსონალური გაყიდვების ცალკეული მახასიათებლების შეფასებები. 

ნაშრომში, პერსონალური გაყიდვებისადმი დამოკიდებულების თვალსაზრისით,  

იდენტიფიცირებულია მომხმარებელთა ტიპები. აქვე მოცემულია  პერსონალური გაყიდვების 

შესახებ მომხმარებლების გათვითცნობიერებაზე დაინტერესების გავლენის, აგრეთვე 

მყიდველობით ქცევაზე პერსონალური გაყიდვების შესახებ მომხმარებელთა 

გათვითცნობიერების, სანდოობისა და კმაყოფილების გავლენის დისპერსიული ანალიზი. 

ჩატარებული კვლევის შედეგად გაკეთებულია დასკვნები, რომლებიც პერსონალური 

გაყიდვებისადმი ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულების შესახებ მარკეტინგული 

ხედვის საშუალებას იძლევა. 

 

2 ნაშრომში  განხილულია       ჯანსაღი  კვების მნიშვნელობა მოსახლეობის 

კეთილდღეობისათვის.  განსაკუთრებული ყურადღება  გამახვილებულია სოციალურ  

მარკეტინგზე,  როგორც  სოციალური პრობლემების   გადაჭრის ინოვაციურ და ეფექტიან 

ფორმაზე.  საქართველოს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე,   

ხაზგასმულია აგრობიზნესისა და  კვების  ინდუსტრიის  ხელშემწყობი   ღონისძიებების  

განხორციელების  აუცილებლობა.   სტატიაში ნაჩვენებია, რომ საქართველოში, გარკვეული 

წარმატებების მიუხედავად,  კვლავ პრობლემად  რჩება ჯანსაღ კვებასთან მიმართებით 

მომხმარებელთა   ქცევის ცვლილებებთან ადაპტირებული  გარემოს ფორმირება.  კვლევა  

ცხადყოფს, რომ    ჯანსაღი კვების  მნიშვნელობის  შესახებ მომხმარებელთა არასათანადო      

ინფორმირება    და ცოდნა ხელს უშლის სოციალური მარკეტინგის კამპანიების  

განხორციელებას საქართველოში.  აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის საშუალებად ნაშრომში 

მიჩნეულია ჯანსაღი კვების შესახებ მომხმარებელთა ქცევის შესწავლა, რისთვისაც  

ჩატარებულია მარკეტინგული  კვლევა.  კვლევის შედეგად დადგენილია, რომ ჯანსაღ 

კვებასთან მიმართებით  ქართველი მომხმარებლების   ქცევის ცვლილების განმსაზღვრელი 

ძირითადი ფაქტორებია: დაინტერესება, გათვითცნობიერება და აღქმა. დისპერსიული 

ანალიზის შედეგად  მიღებულია სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი სიდიდეები  

ზემოაღნიშნულ ფაქტორებზე  სხვადასხვა დემოგრაფიული მახასიათებლების გავლენის 

შესახებ. 

 

3 ნაშრომში  გაანალიზებულია მსოფლიოში და საქართველოში მოსახლეობის ჯანსაღ  კვებაში 
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არსებული მდგომარეობა და გამოვლენილია მასთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემები. 

ნაჩვენებია  სოციალური მარკეტინგის როლი  მომხმარებლების ჯანსაღი კვების 

უზრუნველყოფაში. გამოკვეთილია სასურსათო პროდუქტების მარკირების, როგორც 

მარკეტინგული ინსტრუმენტის, მნიშვნელობა ჯანსაღი კვების შესახებ მომხმარებელთა  

გათვითცნობიერებაში. ჩატარებული მარკეტინგული კვლევისა და დისპერსიული ანალიზის  

საფუძველზე დადგენილია   ჯანსაღ კვებასთან დაკავშირებულ  მყიდველობით ქცევაზე 

სასურსათო პროდუქციის მარკირების დანიშნულებისა და მისადმი წაყენებული მოთხოვნების 

შესახებ მომხმარებელთა გათვითცნობიერების, აგრეთვე შეფუთვაზე განთავსებული 

ინფორმციისადმი ნდობის გავლენა. 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
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ადგილი, 
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Economics and 
Management 
Engineering 

(World 
Academy of 
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Engineering and 

Technology) 
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ინჟინერიისა და 
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ს მსოფლიო 
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გვ. 527-530. 
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ვრცელი ანოტაციები (ქართულ ენაზე) 

 

1 სტატიაში ნაჩვენებია, რომ მარკირება წარმოადგენს კვების პროდუქტების 

უნივერსალურ მახასიათებელს.  ნაშრომში განხილულია მარკირების როლი სასურსათო 

პროდუქტების ბაზარზე. ძირითადი ყურადღება ეთმობა კვების პროდუქტების  

მარკირების შესახებ მომხმარებელთა ინფორმირების საკითხებს. აღნიშნული საკითხები 

გაანალიზებულია სოციალური მარკეტინგის კუთხით.  ამ მიზნით ჩატარებულია 

მარკეტინგული კვლევა, რომელის საფუძველზე  შეფასებულია კვების პროდუქტების 

მარკირების გავლენა ქართველი მომხმარებლების მყიდველობით ქცევაზე. 

2 სტატიაში განხილულია სოციალური მედია მარკეტინგის როლი საქართველოს 

ტურისტულ ბაზარზე.   ძირითადი  აქცენტი გაკეთებულია იმ ფაქტზე, რომ 

სოციალური მედია მარკეტინგი იზიდავს მომხმარებლებს და განაპირობებს 

სოციალური ქსელების სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენებას ტურიზმის 

ინდუსტრიაში. ნაშრომში შეფასებულია ტურისტული კომპანიების სოციალური მედია 

მარკეტინგის გავლენა მომხმარებეთა მყიდველობით ქცევაზე. საქართველოს 

ტურისტულ ბაზარზე სოციალური მედია მარკეტინგისადმი მომხმარებელთა 

დამოკიდებულების  განსაზღვრის მიზნით ჩატარებულია მარკეტინგული კვლევა.  

კვლევამ დაადგინა, რომ არსებობს მჭიდრო კავშირი ტურისტული კომპანიების მიერ 

განხორციელებულ სოციალური მედია მარკეტინგულ  კამპანიებსა და მომხმარებელთა 

ქცევას შორის.  

3 სტატიაში განხილულია კვების პროდუქტების მარკირების როლი საქართველოში 

ჯანსაღი კვების სტიმულირების საქმეში.   კვლევის მეთოდოლოგია დაფუძნებულია 

როგორც ფოკუს ჯგუფების, ისე ონლაინ გამოკითხვისა და პირისპირ ინტერვიუს 

მეთოდებზე. კვლევის შედეგები დამუშავებულია დისპერსიული ანალიზის 

გამოყენებით. ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ისეთი ცვლადები, როგორიცაა: დაინტერესება, 

გათვითცნობიერება, საიმედოობა, დამაჯერებლობა და კმაყოფილება, დადებით 

გავლენას ახდენენ  ყიდვის შესახებ მომხმარებელთა გადაწყვეტილებაზე. კვლევა 

ადასტურებს, რომ კვების პროდუქტების მარკირების შესახებ მომხმარებელთა აღქმა 

დადებით გავლენას ახდენს მათ გათვითცნობიერებაზე, მაგრამ მათი ცოდნის დონე 

აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში დაბალია. ამიტომ  საქართველოში სასურსათო 

უსაფრთხოების პოლიტიკის რეალიზაციის მიზნით აუცილებელია შესაბამისი 

მარკეტინგული სტრატეგიების გაძლიერება. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 
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მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
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2 ნ.თოდუა, ბ. ვაშაკიძე ქართველი მომხმარებლების მიერ 26-27 ოქტომბერი, 



267 
 

პერსონალურ გაყიდვასთან 

დაკავშირებული მომსახურების 

ხარისხის აღქმა 

 

თსუ 
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მომხსენებლები 
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1 ნ.თოდუა The Role of Food 
Labeling on Consumers’ 
Buying Decision: 
Georgian Case  

 

19-20 აპრილი, 

ბიზნესის, 

მარკეტინგისა და 

ტურიზმის მე-20   

საერთაშორისო 

კონფერენცია,  

პარიზი 

 

ასოცირებული პროფესორი ჩარიტა ჯაში 
 

        1.  სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

N  

ავტორი/ 

ავტორები 

 

სტატიის 

სათა- 

ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ნ. თოდუა,  

ჩ. ჯაში 

Influence of 
Social Marketing 
on the Behavior 

of Georgian 
Consumers 
Regarding 

Healthy 
Nutrition 

ISSN 0132 – 
1447 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის 

მოამბე, ტომი 12, 

N 2 

თბილისი, 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემია 

გვ. 183-190 

ვრცელი ანოტაციები (ქართულ ენაზე) 

 

1 ნაშრომში  განხილულია       ჯანსაღი  კვების მნიშვნელობა მოსახლეობის 

კეთილდღეობისათვის.  განსაკუთრებული ყურადღება  გამახვილებულია სოციალურ  

მარკეტინგზე,  როგორც  სოციალური პრობლემების   გადაჭრის ინოვაციურ და ეფექტიან 

ფორმაზე.  საქართველოს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე,   

ხაზგასმულია აგრობიზნესისა და  კვების  ინდუსტრიის  ხელშემწყობი   ღონისძიებების  

განხორციელების  აუცილებლობა.   სტატიაში ნაჩვენებია, რომ საქართველოში, 



268 
 

გარკვეული წარმატებების მიუხედავად,  კვლავ პრობლემად  რჩება ჯანსაღ კვებასთან 

მიმართებით მომხმარებელთა   ქცევის ცვლილებებთან ადაპტირებული  გარემოს 

ფორმირება.  კვლევა  ცხადყოფს, რომ    ჯანსაღი კვების  მნიშვნელობის  შესახებ 

მომხმარებელთა არასათანადო      ინფორმირება    და ცოდნა ხელს უშლის სოციალური 

მარკეტინგის კამპანიების  განხორციელებას საქართველოში.  აღნიშნული პრობლემის 

გადაჭრის საშუალებად ნაშრომში მიჩნეულია ჯანსაღი კვების შესახებ მომხმარებელთა 

ქცევის შესწავლა, რისთვისაც  ჩატარებულია მარკეტინგული  კვლევა.  კვლევის შედეგად 

დადგენილია, რომ ჯანსაღ კვებასთან მიმართებით  ქართველი მომხმარებლების   ქცევის 

ცვლილების განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორებია: დაინტერესება, 

გათვითცნობიერება და აღქმა. დისპერსიული ანალიზის შედეგად  მიღებულია 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი სიდიდეები  ზემოაღნიშნულ ფაქტორებზე  სხვადასხვა 

დემოგრაფიული მახასიათებლების გავლენის შესახებ. 

 
 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

 

6.1. საქართველოში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 
3 

ჩარიტა ჯაში  

თამარ ჯანგულაშვილი 

გარემოსდაცვითი 

პასუხისმგებლური ქცევა და 

მისი მნიშვნელობა   
 

საერთაშორისო 

სამეცნიეროკონფერენცია 

"გლობალიზაციის 

გამოწვევები ეკონომიკასა 

და ბიზნესში",  

თსუ, 2018წლის 3-4 ნოემბერი, 

თბილისი, საქართვლო 
 მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

ჩარიტა  ჯაში სოციალური მარკეტინგის   

ინტერვენციები    საგზაო 

უსაფრთხოებაში,   
 

მარკეტინგის, მენეჯმენტისა 

და ტურიზმის     20 -ე 

საერთაშორისო კონფერენცია,     

პარიზი, 2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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ასოცირებული პროფესორი ნანა ოქრუაშვილი 
5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

 

 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 
 

1 

 

 

 

Nanuli 

Okruashvili, 

Nino Paresashvili  

 

Production of 

Organic Products - 

Important 

Condition of  

Growth of 

Georgia's Export 

Potential               

ISNN 1913-8067 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of 

Management 

Policy and 

Practice, 

2018,19(2) 

 

        

  Atlanta-Seattle-

South      Florida-

Toronto 

  

       Pg144-152 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნაშრომი ეხება საქართველოს აგრარული სექტორის განვითარების პერსპექტივების 

კვლევას. გლობალური აგროსასურსათო  ბაზრის განვითარების თანამედროვე ტენდეციების, 

ასევე ორგანული პროდუქტების წარმოებისა და მოხმარების თანამედროვე მსოფლიო 

გამოცდილების შესწავლის საფუძველზე  გაკეთებულია დასკვნა,  რომ ორგანული 

აგროპროდუქტების წარმოება უნდა იქცეს საქართველოს  აგრარული სექტორის დინამიურ, 

მაღალგანვითარებად მიმართულებად. ორგანული  აგროწარმოების განვითარებით  

საქართველო შესძლებს დაიმკვიდროს პოზიციები მსოფლიო აგროსასურსათო ბაზარზე.  

ორგანული წარმოების სახელმწიფოებრი დონეზე ხელშეწყობა,  ავტორთა აზრით, წარმოადგენს  

აგრარული სექტორისა  და სოფლის  მდგრადი განვითარების  საფუძველს,  ჯანსაღი გარემოს  

დაცვისა და შენარჩუნების, ასევე ქვეყნის საექსპორტო  პოტენციალის განვითარების   

უმნიშვნელოვანეს პირობას.    

სტატიაში  საქართველოს  საგარეო ვაჭრობისა და საექსპორტო აქტივობის შეფასების 

საფუძველზე გაკეთებულია დასკვნა,  რომ ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის მეტად არასასურველი 

პრაქტიკა, კერძოდ კი  უარყოფითი სავაჭრო სალდო,  მჭიდროდ უკავშირდება სახელმწიფო 

მესვეურთა  გაუმართლებელ და დაუსაბუთებელ სტატეგიულ გადაწვეტილებებს, რამეთუ ის 

არ ითვალისწინებდა  იმ გლობალურ ცვლილებსა და გამოწვევებს, ჩამოყალიბებულ 

ტენდეციებს, რომელიც არსებობს  თანამედროვე აგრარული სექტორში და რაც უკავშირდება  

ორგანული პროდუქტის ბაზრის მზარდ ტემპს. ამ უკანასკნელთა იგნორებამ ქვეყანას 

დააკარგვინა მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა ჰქონოდა  განვითარებული აგრარული სექტორი, 

აქტიურად  ჩართულიყო საერთაშორისო  ინტეგრაციულ პროცესებში და დაეკავებინა ის 

გამორჩეული ადგილი, რასაც მდიდარი აგროკულტურის ისტორიული მემკვიდრეობის მქონე  

ქვეყანა  იმსახურებს. ნაშრომში  გაკეთებულია დასკვნები და შემუშავებულია  კონკრეტული 

რეკომენდაციები, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენს ქვეყანაში ორგანული    აგროსასურსათო  

პროდუქტების წარმოების  განვითარებას. 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 

მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Okuashvili    N. 

 

 

 

 

The Image of the Region and 

Marketing Strategies for its 

Formation 

 

 

 

January 22-24, 2018 

Napoli 

Italy  

  the 5th Business Systems 

Laboratory International 

Symposium "Cocreating Responsible 

Futures in the Digital Age: 

Exploring new paths towards 

economic, social and environmental 

Sustainability"  

 

http://bslab-symposium.net/Napoli-

2018/BSLAB-Symposium-Napoli-

2018.htm 

 

 

2. 

 

 

 

 

Okuashvili N. 

 

Higher Education Marketing 

Development Prospects in Georgia 

 

January 22-24, 2018 

Napoli 

Italy  

 

the 5th Business Systems Laboratory 

International 

Symposium "Cocreating Responsible 

Futures in the Digital Age: 

Exploring new paths towards 

economic, social and environmental 

Sustainability"  

 

http://bslab-symposium.net/Napoli-

2018/BSLAB-Symposium-Napoli-

2018.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BSLAB-Symposium-Napoli-2018.htm
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BSLAB-Symposium-Napoli-2018.htm
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BSLAB-Symposium-Napoli-2018.htm
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BSLAB-Symposium-Napoli-2018.htm
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BSLAB-Symposium-Napoli-2018.htm
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BSLAB-Symposium-Napoli-2018.htm
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ასოცირებული პროფესორი მარინე კობალავა 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 
 

 
№ 

 

 
ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 
გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 
გვერდების რაოდენობა 

1 
 

PR 
 

 თბილისი, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი―, 2018 

წ. 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

მონოგრაფია ეძღვნება საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთელ რიგ საკვანძო საკითხებს და   

საზოგადოებასთან ურთიერთობა განხილულია, როგორც  პრიორიტეტული ღირებულებების 

მატარებელი დარგი. მონოგრაფია განიხილავს საზოგადოებასთან ურთიერთობის განვითარების 

ზოგად ტენდენციებს  და მიმოიხილავს საზოგადოებასთან ურთიერთობის განვითარებას  

თანამედროვე სიბრტყეში. საზოგადოებასთან ურთიერთობა, როგორც სფეროს განვითარება  

მოითხოვს შესაბამის პრობლემათა შესწავლის მრავალგვარ თემატიკის თანმხვედრ გააზრებას, 

რის საფუძველზეც მონოგრაფია: „PR―-ში გადმოცემულია მიზნობრივი და არამარტო 

მიზნობრივი აუდიტორიის შესახებ ცოდნისა და ინფორმაციის მოპოვება-შესწავლის საკითხები, 

რომელიც თავის მხრივ, მოითხოვს  საზოგადოებასთან ურთიერთობის  ტრანსფორმაციის 

ძირითადი ტენდენციების მიმოხილვას და    მიმდინარე საუკუნის მულტიკულტურულ 

საკითხთა ეთნიკურ და კულტურულ კრიტერიუმებად  ასახვას. საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის ძირითადი კონცეპტის გლობალიზაციის მასშტაბები ხელს უწყობს მსოფლიოში 

განხორციელებული სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური ცვლილებების ახალი ეპოქის 

დამკვიდრებას. 

 
 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 
 

 

 
№ 

ავტორი/ავტორები კრებულის სახელ- 

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 
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1 

 
მარინე კობალავა .ინტერესთა 

კონფლიქტების  

მართვა პიარში 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

უნივერსალი 

2018  
 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

გაფართოებული გაგების საფუძველია კონფლიქტის ცნების თანამედროვე ინტერპრეტაცია, 

რომლის მიხედვით კონფლიქტი განისაზღვრება, როგორც სოციალური ურთიერთობების 

დინამიური სახეობა და წარმოიშვება სუბიექტების შესაძლო ან  არსებული შეჯახებებიდან. 

კრიზისი - როგორც ურთიერთობების სახეობა, მუდმივად არსებობს და აღმოფხვრას არ 

ექვემდებარება. აქედან გამომდინარე კონფლიქტის გადასაწყვეტად და მოსაგვარებლად 

მრავალი მექანიზმის გამოყენებაა შესაძლებელი, როგორც მიკრო დონეზე, ასევე მაკრო გარემო 

ფაქტორების გათვალისწინებით. მაკრო დონეზე კრიზისების  მართვა უნდა წარმოებდეს 

რისკების მყარი გააზრების მოცვით და კრეატიული სტრატეგიული გეგმების შემუშავებით, 

ხოლო მიკრო დონეზე შესაძლებელია ოპონენტების პოზიციების გადახედვა, რომლებსაც 

ისინი იცავდნენ ამ კონფლიქტში. ხშირად ინტერესთა კონფლიქტის მოგვარება ეფუძნება 

ოპონენტების განწყობის ცვლილებას ობიექტის მიმართ ან ერთმანეთის მიმართ. რაც 

კრიზისის მართვის ფუძემდებელ თეორიად შეიძლება ჩამოყალიბდეს ასეთ იდენტურ 

სიტუაციებში. 

5.4. სტატიები 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემი

ს 

ადგილი, 

გამომცემ

ლობა 

 
გვერდ

ების 

რაოდ

ენობა 
1 

 
G. Erkomaishvili, 

M. Kobalava, T. 

Lazariashvili, N. 

Damenia. 

Stimulating Policy 

for Attracting 

Foreign Direct 

Investment in 

Georgia. 

World Academy of Science, 
Engineering and Technology 
International Journal of 
Economics and Management 
Engineering Vol:12, No:10, 
2018.  
https://waset.org/publicatio
ns/10009719/stimulating-
policy-for-attracting-foreign-
direct-investment-in-georgia 

  

 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

https://waset.org/publications/10009719/stimulating-policy-for-attracting-foreign-direct-investment-in-georgia
https://waset.org/publications/10009719/stimulating-policy-for-attracting-foreign-direct-investment-in-georgia
https://waset.org/publications/10009719/stimulating-policy-for-attracting-foreign-direct-investment-in-georgia
https://waset.org/publications/10009719/stimulating-policy-for-attracting-foreign-direct-investment-in-georgia
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

მარინე კობალავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა თანამედროვე 

სიბრტყეში 

 

 

 

 

 
 

III საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

გლობალიზაციის გამოწვევები 

ეკონომიკასა და ბიზნესში  

 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 
ასოცირებული პროფესორი ბაბულია მღებრიშვილი  
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

 

სტატიის 

სათა- ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 

გვერდები

ს 

რაოდენობ

ა 

1 

 

ნუგზარ თოდუა 

ბაბულია 

მღებრიშვილი 

სურსათის 

უვნებლობის 

უზრუნველყოფ

ის 

სამართლებრივი 

საფუძვლები 

საქართველოში 

ISSN 2500- 9656 

 

საერთაშორისო 

აკადემიური 

კვლევების 

ჟურნალი, 2018 წ, 

ტომი 1, #1 

(Journal of 

international  

Academik 

Research) 

 

მკვლევარებისა 

და მეცნიერთა 

საერთაშორისო 

ასოციაცია 

(International 

Association of 

Researchers and 

Scientists), 

რიგა,ლატვია 

8 გვერდი 

(9-16) 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სტატიაში, სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, შესწავლილია 

საქართველოში დღეს მოქმედი ძირითადი კანონები და სხვა ნორმატიული აქტები იმ 

ძირითადი დებულებების ჭრილში, რომლებიც ჩამოყალიბებულია ევროკავშირის სურსათის 

კანონმდებლობაში შემავალ ნორმატიულ აქტებში, პირველ რიგში, სურსათის ძირითად 

კანონში (Regulation #178/2002). სტატიის ავტორების აზრით, სურსათის ეროვნული 

კანონმდებლობის შექმნის კუთხით, ქვეყანაში ჩატარებულია მნიშვნელოვანი სამუშაო. 

სათანადო ნაბიჯებია გადადგმული საქართველოში სურსათის უვნებლობის ნორმატიული 

აქტების პრაქტიკაში განხორციელების შედეგების შემოწმების მიმართულებითაც. მაგრამ, 

მაინც, ნათქვამია სტატიაში, საქართველოში, სურსათის უვნებლობის უზრუნველსაყოფად 

და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დასაცავად, ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. 

საჭიროა,  სახელმწიფოს კიდევ უფრო გააქტიურება სურსათის უვნებლობის 

კანონმდებლობის ცხოვრებაში გასატარებლად  და თითოეული ადამიანის  სიცოცხლის 

დასაცავად. 
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

 

 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 

გვერდები

ს 

რაოდენობ

ა 

1 

 

ბაბულია 

მღებრიშვილი 

მარკეტინგის 

სამართლებრივი 

გარემოს  

ფორმირების 

პროცესი 

საქართველოში 

ISSN 2411-

9571(Print) 

ISSN 2411-

4073(online) 

 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

კვლევების 

ევროპული 

ჟურნალი 

(European Journal 

of Economics And 

Business Studies) 

2018 წ 

სექტემბერ-

დეკემბერი, 

ტომი 4, გამოცემა 

3 

სამეცნიერო 

განათლებისა და 

კვლევების 

ევროპული 

ცენტრი (EUSER), 

როტენბურგი, 

გერმანია   

7 გვერდი 

(61-67) 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სტატიაში ხაზგასმულია ბიზნესის საკანონმდებლო ბაზაში შემავალი კანონების 

მნიშვნელობა მარკეტინგული საქმიანობის წარმართვასა და პრობლემების დროულად 

გადაჭრაში, მომხმარებელთა ინტერესების დაცვაში. სტატიის ავტორი ახასიათებს ბიზნესის 

საკნონმდებლო ბაზის შექმნის პროცესს საქართველოში და განსაკუთრებულ ყურადღებას 

ამახვილებს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერისა და ამოქმედების 

შემდეგ განხორციელებულ საქმიანობაზე. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით, 

სტატიაში გაანალიზებულია საქართველოს კანონი-პროდუქტის უსაფრთხოებისა და 

თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი, საქართველოს კანონი-სურსათის/ცხოველის საკვების 

უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი, საქართველოს კანონი 

რეკლამის შესახებ, ტექნიკური რეგლამენტი-სურსათის ეტიკეტირებისადმი დამატებითი 

მოთხოვნების შესახებ, ტექნიკური რეგლამენტი-მომხმარებლებისათვის სურსათის შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე. სტატიის ავტორის აზრით, მარკეტინგზე მოქმედი 

ქართული კანონმდებლობის მნიშვნელოვანი ნაკლია ის, რომ ჯერ კიდევ არ ამოქმედებულა, 

2012 წელს შეჩერებული, საქართველოს კანონი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ კანონის პროექტი უკვე შექმნილი და საჯაროდ 

გამოქვეყნებულია. საკანონმდებლო ბაზის ანალიზის საფუძველზე სტატის ავტორი ასკვნის, 

რომ მომხმარებლების უფლებები, მოქმედი კანონმდებლობით, ქვეყანაში, ძირითადად, 

დაცულია. მაგრამ, მთავარი კანონმდებლობის არსებობა კი არა მისი აღსრულებაა. ამ 

მიზნით, ნათქვამია სტატიაში, საქართველოს მთავრობამ მიიღო დადგენილება (2015წ) 

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის წესი, რომლის 

მიხედვითაც შესაბამისი სამთავრობო სტრუქტურები შესაბამის ბიზნესს აკონტროლებენ და 

ამით მომხმარებელთა უფლებებს იცავენ. საქართველოში მარკეტინგზე მოქმედი 

საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის პროცესი გრძელდება.  
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში 

 

 

№ 

მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

ბაბულია მღებრიშვილი 

სოფიო ჯამრულიძე 

ტურისტული პოტენციალის 

ათვისების პერსპექტივები 

საქართველოში (თბილისის 

მაგალითზე) 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია  

„გლობალიზაციის 

გამოწვევები ეკონომიკასა  

და ბიზნესში―, თსუ, 2018 3-4 

ნოემბერი, თბილისი, 

საქართველო 

 
 

6. 2. უცხოეთში 

 

 

№ 

მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

ბაბულია მღებრიშვილი სოციალური მარკეტინგის 

განვითარების ზოგიერთი 

ასპექტი საქართველოში 

 

IVსაერთაშრისო სამეცნიერო-
პრაქტიკული კონფერენცია-

„თანამედროვე მენეჯმენტის 
სტრატეგიული 
იმპერატივები―, 2018 წლის 19-

20 მარტი, კიევი, უკრაინა  

  
    ასისტენტ-პროფესორი მაია სეთური 
5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

5.4. სტატიები 
 

 
 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

 

მაია სეთური ზოგიერთი 

მოსაზრება 

მარკეტინგის 

პერსპექტივების 

შესახებ ტურიზმის 

სფეროში 

(საქართველოს 

მაგალითზე)  
ISSN 1314-7242 

Economy & Business, 
Journal of 
International 
Scientific 

Publications.  

ტომი 12 
 

ბულგარეთი 

https://www.scientifi

c-

publications.net/get/

1000031/1536784509

491553.pdf 

გვ.278-283 
 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ზოგიერთი მოსაზრება მარკეტინგის პერსპექტივების შესახებ ტურიზმის სფეროში (საქართველოს 

მაგალითზე) 

სტატიაში საუბარია იმის შესახებ, რომ ტურიზმი რთული და კომპლექსური სისტემაა.  მისი 

ეფექტიანი ფუნქციონირება დაკავშირებულია სხვადასხვა დარგში შემავალი საწარმოების 

საქმიანობასთან. მარკეტინგის კონცეფციების და პრინციპების გამოყენება ტურიზმში ხასიათდება 

თავისებურებებით, რაც დაკავშირებულია ამ დარგის სპეციფიკასთან. ტურიზმის ინდუსტრიაში 

არსებული საწარმოების მიერ ტურისტების მოზიდვა,  საბაზრო წილის და მოგების ზრდა 

შეუძლებელია მარკეტინგის ინსტრუმენტების ეფექტიანი გამოყენების გარეშე. ტურიზმში 

მარკეტინგის განუყოფელი ნაწილია საერთაშორისო და ადგილობრივი ტურისტული ბაზრების 

კვლევები. ეს იძლევა საფუძველს ეფექტიანი მაკეტინგული ღონისძიებების დაგეგმვისა და 

განხორციელებისათვის. მარკეტინგი ხელს უწყობს ბაზარზე ხარისხიანი ტურისტული პროდუქტის 

მიწოდებას, უზრუნველყოფს მოთხოვნის სტიმულირებას. ნაშრომის დასკვნით ნაწილში მოცემულია 

დასკვნები და რეკომენდაციები. ავტორის აზრით, მოგზაურობასა და ტურიზმში უფრო მეტი 

ყურადღება უნდა მიექცეს მყიდველებთან ურთიერთობის ჩამოყლიბებაზე, რაშიც იგულისხმება 

ტურისტისათვის საუკეთესო ფასეულობის შეთავაზებისა და მისი კმაყოფილების მიღწევის მთელი 

პროცესი. 

 

 
 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 

https://www.scientific-publications.net/get/1000031/1536784509491553.pdf
https://www.scientific-publications.net/get/1000031/1536784509491553.pdf
https://www.scientific-publications.net/get/1000031/1536784509491553.pdf
https://www.scientific-publications.net/get/1000031/1536784509491553.pdf
https://www.scientific-publications.net/get/1000031/1536784509491553.pdf
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1 

 

მაია სეთური 
 

 

ტურისტების მოზიდვისათვის 

 მარკეტინგული სტიმულირების 

 საშუალებების ზოგიერთი 

საკითხები 
 

თბილისი, თსუ ეკონომიკისა 

და ბიზნესის ფაკულტეტი, 

III საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

―გლობალიზაციის 

გამოწვევები ეკონომიკასა 

და ბიზნესში‖.  

შრომების კრებული, 2018, 

ISBN 978-9941-13-764-8 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა, 

გვ.338-341 
 

 

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების დრო 

და ადგილი 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

 

მაია სეთური  

 

 

 

 

 

 

 

 

  მაია სეთური  
 

მარკეტინგის გამოყენების 

ზოგიერთი ასპექტები და 

პერსპექტივები ტურიზმში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტურიზმის ხელშეწყობის 

პოლიტიკის 

მნიშვნელობის შესახებ 

(საქართველოს ქეისი) 
 

2018 წ. 19-20 აპრილი, კიევი, 

უკრაინა. ვადიმ ჰეტმანის 

სახელობის კიევის 

ნაციონალური ეკონომიკური 

უნივერსიტეტი, მე-4 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია - 

"თანამედროვე მენეჯმენტის 

სტრატეგიული იმპერატივები" 

(SIMM-2018).საკონფერენციო 

მასალები (Proceedings).  

http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/20

10/24223/1/371-375.pdf    გვ.371-

375 

2018 წლის 10-14 ივლისი, 

იურმალა,ლატვია. 

კვლევებისა და 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმების  

ინსტიტუტის  (IRIS-ALKONA) 

მიერ ორგანიზებული მე-4 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი -―ეკონომიკა, 

ბიზნესი და ფინანსები‖. 

http://docs.wixstatic.com/ugd/

7ebfb0_3108e683bef74c24bfc

3ac901e03f895.pdf   გვ.76-81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/24223/1/371-375.pdf
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/24223/1/371-375.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_3108e683bef74c24bfc3ac901e03f895.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_3108e683bef74c24bfc3ac901e03f895.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_3108e683bef74c24bfc3ac901e03f895.pdf
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ასისტენტ პროფესორი მაია  ვეშაგური   
 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.4. სტატიები 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლ

ობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

E.Maghlakelidze 
 M.Veshaguri 
 E. Gegeshidze 
 N. Kamushadze 
 

Assessment of 
Benefits Commercial 

Customers Can 
Receive from Their 

Demand Flexibility in 
the Power Market of 

Georgia 
DOI: 10.20472/IAC.201

8.043.026 
 
 
 
 
 
 

 

Proceedings of the 43rd 
International Academic 
Conference, 
https://www.iises.net/proc
eedings/43rd-international-
academic-conference-
lisbon/table-of-
content/detail?article=asses
sment-of-benefits-
commercial-customers-can-
receive-from-their-demand-
flexibility-in-the-power-
market-of-georgia  

 
 
 
 
 
 
 

 

Lisbon, 
 Portugal. 

 

14 

https://www.iises.net/proceedings/43rd-international-academic-conference-lisbon/table-of-content/detail?article=assessment-of-benefits-commercial-customers-can-receive-from-their-demand-flexibility-in-the-power-market-of-georgia
https://www.iises.net/proceedings/43rd-international-academic-conference-lisbon/table-of-content/detail?article=assessment-of-benefits-commercial-customers-can-receive-from-their-demand-flexibility-in-the-power-market-of-georgia
https://www.iises.net/proceedings/43rd-international-academic-conference-lisbon/table-of-content/detail?article=assessment-of-benefits-commercial-customers-can-receive-from-their-demand-flexibility-in-the-power-market-of-georgia
https://www.iises.net/proceedings/43rd-international-academic-conference-lisbon/table-of-content/detail?article=assessment-of-benefits-commercial-customers-can-receive-from-their-demand-flexibility-in-the-power-market-of-georgia
https://www.iises.net/proceedings/43rd-international-academic-conference-lisbon/table-of-content/detail?article=assessment-of-benefits-commercial-customers-can-receive-from-their-demand-flexibility-in-the-power-market-of-georgia
https://www.iises.net/proceedings/43rd-international-academic-conference-lisbon/table-of-content/detail?article=assessment-of-benefits-commercial-customers-can-receive-from-their-demand-flexibility-in-the-power-market-of-georgia
https://www.iises.net/proceedings/43rd-international-academic-conference-lisbon/table-of-content/detail?article=assessment-of-benefits-commercial-customers-can-receive-from-their-demand-flexibility-in-the-power-market-of-georgia
https://www.iises.net/proceedings/43rd-international-academic-conference-lisbon/table-of-content/detail?article=assessment-of-benefits-commercial-customers-can-receive-from-their-demand-flexibility-in-the-power-market-of-georgia
https://www.iises.net/proceedings/43rd-international-academic-conference-lisbon/table-of-content/detail?article=assessment-of-benefits-commercial-customers-can-receive-from-their-demand-flexibility-in-the-power-market-of-georgia
https://www.iises.net/proceedings/43rd-international-academic-conference-lisbon/table-of-content/detail?article=assessment-of-benefits-commercial-customers-can-receive-from-their-demand-flexibility-in-the-power-market-of-georgia
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

           სტატიის კვლევის მიზანი ორგვარი იყო:  

          1. დაგვემტკიცებინა, რომ ენერგოტევად კომერციულ სექტორს (1,0 მეგავატი ან უფრო მეტი 

ქსელზე მიერთების სიმძლავრით) შეუძლია მიიღოს სარგებელი რეაგირების (ან გამოხმაურების) 

პროგრამებიდან (DR programme(s)) დამატებით გამომუშავებული ელ. ენერგიის გაყიდვით 

საბალანსო ბაზარზე, თუ მათ კანონმდებლობით ექნებათ დამატებით წარმოებული ელ. ენერგიის 

გაყიდვის უფლება;    

         2. გვეჩვენებინა, რომ შედარებით მცირე ენერგოტევადობის მქონე კომერციული 

სექტორისათვის (100 კილოვატი ან უფრო ნაკლები ქსელზე მიერთების სიმძლავრით) რეაგირების 

(ან გამოხმაურების) პროგრამებში მონაწილეობა თანაბრად მომგებიანი არ არის, მაგრამ მაინც 

მიზანშეწონილია (რადგან ამ პროგრამებში მონაწილეობით ისინი ელ. ენერგიაზე საკუთარ 

მოთხოვნას მაინც დაიკმაყოფილებენ, ხოლო დამატებით გამომუშავებულ ენერგიას (თუ ასეთს 

ადგილი ექნება) გაყიდიან საბალანსო ბაზარზე სემეკის მიერ დამტკიცებული ტარიფით (0,044 

თეთრი კვტ.სთ). ელ. ენერგიის შესყიდვა ესკოს-გან (ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციული ოპერატორი, იგივე  ელ. ენერგიის საბითუმო ბაზარი) მათ უფრო ძვირი უჯდებათ 

(0,084 თეთრი კვტ.სთ), ვიდრე ის, რომ თვითონ გამოიმუშავონ საკუთარი ენერგია ალტერნატიული 

წყაროს გამოყენებით). 

     კვლევაში კონცენტრაცია გავაკეთეთ რეაგირების (ან გამოხმაურების) იმ პროგრამებზე, 

რომლებიც ხორციელდება:  

    ა) ადგილზე ელ. ენერგიის გამომუშავების ზრდით (ინვესტიცია კომბინირებულ გაგრილების, 

გათბობისა და ელ. ენერგიის გენერატორში);  

    ბ) მიკროსადგურებში (ინვესტიცია მზის პანელებში). 

   კვლევის მიზნების მისაღწევად და ჰიპოთეზების შესამოწმებლად გამოყენებული იყო 

შემთხვევის კვლევა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ორმა კომერციულმა ერთეულმა.  კვლევაში 

მონაწილე თითოეულ კომერციულ ერთეულს შევთავაზეთ 2 განსხვავებული რეაგირების (ან 

გამოხმაურების) პროგრამა, რომელშიც მონაწილეობა შეეძლოთ ორი  ერთმანეთისაგან 

განსხვავებული სქემით. ეს სქემები უხეშად განვსაზღვრეთ კვლევაში მონაწილე კომერციული 

ერთეულების მოთხოვნების გათვალისწინებით და მივუსადაგეთ ეროვნული ელექტროსისტემის 

მიმდინარე საჭიროებებს. 

     კვლევის ფარგლებში გავიანგარიშეთ თითოეული პროგრამის ღირებულება და პროგრამიდან 

მოსალოდნელი წლიური შემოსავალი, რომელსაც თითოეული მონაწილე მიიღებს მათ მიერ 

შერჩეული სქემის მიხედვით. სქემა ასეთია: ა) ელ. ენერგიის ხელმისაწვდომობის მოთხოვნა; ბ) 

გამოხმაურების დრო; გ) აქტივაციის მაქსიმალური ხანგრძლივობა; დ) აქტივაციის რაოდენობა 

წელიწადში. კვლევის ფარგლებში, ასევე, გავიანგარიშეთ დაზოგილი ელ. ენერგიის რაოდენობა და 

ღირებულება ესკოს 2017 წლის ანგარიშებზე დაყრდნობით, რომლებიც ასახავენ კვლევაში 

მონაწილე კომპანიების ყოველთვიურ და საშუალო წლიურ მოხმარებას. 
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ასისტენტ პროფესორი  ეკატერინე უროტაძე 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 
 

№ 
მომხსენ

ებელი/ 

მომხსენ

ებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების 

დრო და 

ადგილი 

1 ე. უროტაძე ინტერნეტ მარკეტინგის გავლენა 

მომხმარებელთა მყიდველობით 

ქცევაზე 

 

  26-27 ოქტომბერი, 

თსუ 

მოხსენების ანოტაცია 

ნაშრომში  ნაჩვენებია, რომ უკანასკნელ ხანებში ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობის 

ზრდა ხასიათდება  მაღალი ტემპებით,  როგორც მსოფლიოში, ასევე საქართველოში, რაც 

მყიდველობითი ქცევის ცვლილებას იწვევს. ინტერნეტ მარკეტინგთან დაკავშირებული 

მომხმარებელთა ქცევის შესწავლის მიზნით ჩატარებულია მარკეტინგული კვლევა. 

გამოვლენილია ინტერნეტ სივრცეში მომხმარებელთა აქტიურობისა და   ჩართვის ძირითადი 

ტენდენციები.  დადგენილია ინტერნეტ შესყიდვის სიხშირე და ამ პროცესის ზემოქმედება 

მყიდველობით ქცევაზე. შესწავლილია მომხმარებელთა ქცევაზე ინტერნეტ რეკლამის 

გავლენა, აგრეთვე ქართული და უცხოური საიტების მიმართ მათი სანდოობა. შეფასებულია  

საქართველოს ბაზარზე მოქმედი კომპანიების მიერ გატარებული ინტერნეტ მარკეტინგული 

ღონისძიებები,   საქართველოში  ინტერნეტ მარკეტინგის განვითარების დონე და   

მომხმარებლებზე ინტერნეტ-მარკეტინგის შესახებ ინფორმაციული წყაროების გავლენა. 

გაანალიზებულია ინტერნეტით შეძენის ასოციაციები და განსაზღვრულია ქართული 

კომპანიების მიერ ინტერნეტ მარკეტინგის გასაუმჯობესებელი ღონისძიებების 

პრიორიტეტები. 

 
   
  ასისტენტ-პროფესორი ეთერ სარჯველაძე  
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 
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1 

 

 

 

 

2 

 

ეთერ სარჯველაძე    
 

 

 

 

ეთერ სარჯველაძე    
 

სურსათის უვნებლობა და 

მომხმარებლის უფლებები 

 

 

 

„სურსათის უვნებლობა და 

სურსათთან 

დაკავშირებული 

მომხმარებლის უფლებების  

დაცვა“      

2018 წ. 30 ნოემბერი, USAID- 

ის მიერ   USAID- ის მიერ 

დაფინანსებული პროექტი 

,,სამოქალაქო განათლების 

ამაღლება― 

 ( თსუ  1 კორპუსი)  

 

2018 წლის   8   დეკემბერი) 

  ,,ევროპის ფონდის‘‘ მიერ  

დაფინანსებული პროექტი 

(სასტუმრო ,,ჰუალინგი―-  

თბილისის ზღვის ახალი 

ქალაქი)                                

(შვედეთის საერთაშორისო 
განვითარებისა და 
თანამშრომლობის სააგენტოს 
(Sida) და დანიის 
საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (Danida) 
მხარდაჭერით). 
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I. 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინხტიტუტი, განყოფილება, 

ლაბორატორია) დასახელება. თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ფაკულტეტის ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის კათედრა 

2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: პროფესორი იოსებ ხელაშვილი 
     3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა.  

ასოცირებული  პროფესორი  ნანა კაციტაძე 
ასისტენტ-პროფესორი ვალერი არღუთაშვილი 
ასისტენტ-პროფესორი მერაბ ხოხობაია 
 
 
პროფესორი იოსებ ხელაშვილი 

 
1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 
1.1. 

 

№ გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით 

 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 ტურიზმის შრომის ბაზრის 
აქტუალური საკითხები 

საქარველოში  
 

2017 დაწყება - ტარდება 

ყოველწლიურად 

დაფინანსების გარეშე 

ი.ხელაშვილი, პროექტის 

ხელმძღვანელი 

ნ.კაციტაძე - თანაავტორი 

მ.ხოხობაია - თანაავტორი 

ვ.არღუთაშვილი - 

თანაავტორი 
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დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 
შესწავლის მიზნად განისაზღვრა ქვეყნის ტურიზმის შრომითი რესურსების ბაზარზე შეთავაზებისა და 

მოთხოვნებს შორის არსებული და მოსალოდნელი თანაფარდობის შეფასება, ძირითადად რაოდენობრივი 

მაჩვენებლების ჭრილში და უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციასთან მიმართებაში. 

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად დასახულია შემდეგი ამოცანები:  
1. თემასთან დაკავშირებული დღემდე ჩატარებული კვლევების განხილვა და გაანალიზება; 

2. ტურიზმთან დაკავშირებული უმაღლესი სასწავლებლების და მათი პროგრამების საერთაშორისო 

გამოცდილების გაცნობა და გაანალიზება; 

3. საქართველოში ტურიზმის სფეროში არსებული მოთხოვნებისა და ქვეყნის უმაღლეს 

სასწავლებლებში კადრების მომზადების შედარებითი ანალიზის ჩატარება, ივანე ჯავახიშვილის 

თსუ-ს როლის შეფასებით და პერსპექტიული მიმართულებების დასახვით. 

ჩატარებული კვლევა ადგენს შემსდეგ ტენდენციებს და გარემმოებებს: 
 ტურიზმის შრომით ბაზარზე დამსაქმებელთა მოთხოვნები იზრდება დარგის ზოგადად 

განვითარებასთან ერთად; 

 არსებობს შეუთავსებლობა ტურიზმის კადრების კვალიფიკაციის მოთხოვნებსა და 

სასწავლებლებში მათი მომზადების მიმართულებებსა და დონეს შორის, განსაკუთრებული 

დეფიციტი გამოვლინდა ცოდნის ისეთ სფეროებში, როგორიცაა უცხო ენა, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები, მენეჯმენტი, პრაქტიკული გამოცდილება; ასევე ვლინდება სხვაობა თეორიულ 

და პრაქტიკულ ცოდნას შორის, მიღებული დიპლომისა და ფაქტიურ კვალიფიკაციას შორის; 

 კვალიფიკაციის ყველაზე მოთხოვნადი დონეა - პროფესიული განათლება, ამასთან იზრდება 

მოთხოვნები უმაღლესი სასწავლებლის დონეზე, ძირითადად მენეჯმენტის პროფილით, სადაც 

არსებული დეფიციტის გამო დამსაქმებლები იწვევენ კადრებს უცხოეთიდან; 

 დამსაქმებლის ძირითად პრობლემებს შორის სახელდება მათი ნაკლები ინფორმირებულობა 

საგანმანათლებლო ინსტიტუტებზე და მათთან ურთიერთობების სიმწირე. ამის ერთ-ერთი 

შედეგია ის, რომ კადრების დაქირავება ხშირად ხდება პირადი კონტაქტების და კერძო 

რეკომენდაციების მეშვეობით. პრაქტიკა ასევე აჩვენებს, რომ ამ გზით მოწვეული კადრები ხშირად 

იწვევენ შემდგომში პრობლემებს;  

 ტიპურ სირთულეებს წარმოადგენს დაქირავებული კადრების კვალიფიკაციის ამაღლების 

სიძვირე რაც აფერხებს კვალიფიკაციის სისტემური სრულყოფის პროცესს. ამ ვითარებაში სულ 

უფრო პოპულარული ხდება კვალიფიკაციის ამაღლება სამუშაო ადგილზე, რაც მინიმალურ 

ხარჯებთან არის დაკავშირებული; 

 დასაქმებული კადრების ტიპური პრობლემები უკავშირდება დისციპლინის დაცვას და დროის 

არარაციონალურ მართვას, უკმაყოფილობას სამუშაო პირობებით, მათ შორის ხელფასებით, 

არასტაბილური დასაქმებით, სამუშაოს სეზონურობით, მუშაობის გადატვირთულობით, 

მუშაობის მოტივაციის დეფიციტით; აღნიშნული პრობლემები განაპირობებენ კადრების მაღალ 

დენადობასაც; 

 კურსდამთავრებულებისათვის ტიპურ პრობლემას წარმოადგენს მიღებული კვალიფიკაციით 

სამუშაოს ადგილის შოვნა, განსაკუთრებით სასურველი პირობებით;  

 

 ტურიზმის შრომით ბაზარზე აქტუალურ პრობლემებს წარმოადგენს პროფესიული განათლების 

არასაკმარისი პრესტიჟულობა; 

 

 აქტუალურ საკითხად სახელდება საგანმანათლებლო პროგრამების მორგება საბაზრო 

მოთხოვნებზე, დამსაქმებელთა ჩართულობის გააქტიურება სტუდენტთა პრაქტიკაზე აყვანის 

მხრივ და დამსაქმებლების მიერ კადრების მოძიების მექანიზმების სრულყოფა. 
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3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 
3.1. გარდამავალი პროექტი 

 
 
 
 
 

 
№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, 

ქვეყან

ა 

 

 

 
 
 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

 

 

 
 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 
 ტურიზმის მდგრადი 

განვითარება 

კავკასიაში:თანამშრომლობა 

რეგიონულ 

ტრანსდისციპლინურ 

კვლევაში; 

პროექტი:1176; 

APPEAR-ავსტრიის 

განვითარების 

თანამშრომლობის სამეცნიერო 

ფონდი (ADA) 

 

1 ივნისი, 2016-1ივნისი,2020  1. იოსებ სალუქვაძე -

მენეჯერი 

2. ნოდარ ელიზბარაშვილი -

ექსპერტი 

3. იოსებ ხელაშვილი -

ექსპერტი 

4. მერაბ ხოხობაია -

აკადემიური ასისტენტი 

5. ნინო პავლიაშვილი -

პედაგოგი  
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი 

თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

პროექტი დაიწყო 2016 წლის  1 ივლისს და დასრულდება 2020 წლის 1 ივლისს.  პროექტში 

ჩართულია 3 ქვეყანა: ავსტრია, საქართველო და სომხეთი. აკადემიური თანამშრომლობა პროექტის 

პარტნიორებს საშუალებას მისცემს დასახონ მდგრადი განვითარების რეალური პრობლემების 

გადაჭრის გზები - ფოკუსირდნენ ტურიზმის განვითარებაზე ადგილობრივ პოპულაციასა და სხვა 

დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად. პერსპექტივაში აკადემიური თანამშრომლობა მიზნად 

ისახავს აქტივობების კოორდინაციის და თანმიმდევრულობის გაუმჯობესებას და კვლევის 

შედეგების ინტეგრაციას კავკასიის რეგიონში საჯარო პოლიტიკის ფორმირებაში ტურიზმის 

განვითარების სფეროში. 

პროექტის მთავარი მიზანია წვლილი შეიტანოს უნივერსიტეტების შესაძლებლობების 

განვითარებაში ტრანსდისციპლინურ კვლევებში, კერძოდ:  

 

 ახალი მიდგომების შემოღება: 

 ქეისებით სწავლების ფორმატი 
 ტრანსდიციპლინურობა სწავლებაში და დეპარტამენტებს შორის კოოპერაციაში 

ცოდნისა და გამოცდილების გაცვლა უნივერსიტეტის პოლიტიკასა და საქმიანობაში 
მრავალფეროვნებისა და თანაბარი შესაძლებლობების მხარდაჭერის მიზნით: 

 ახალგაზრდა მკვლევარების მხარდაჭერა. 

 უნივერსიტეტისა და ტურიზმის მდგრადი განვითარების სფეროში მომუშავე 

პრაქტიკოსების კოოპერაციის ხელშეწყობა და ტრანსდიციპლინური მიდგომის გაცნობა, 

კავკასიის სამეცნიერო ქსელის ტურიზმის შესახებ მასალებით გამდიდრება, მისი 

სამეცნიერო გეგმებისა და რეგიონული თანამშრომლობის ჩათვლით. 

 

2018 წელს პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი  აქტივობები: 

 დამუშავდა ტრანსდისციპლინური კვლევისა და სწავლებისათვის საჭირო მასალები, 

რომელიც მომზადდა პარტნიორ უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობის საფუძველზე. 

აღნიშნული მასალები იმპლემენტირებულია სწავლების პროცესში მაგისტრატურის 

საფეხურზე;  

 2018 წელს განხორციელდა ტრანსდისციპლინური მიდგომების საფუძველზე წინასწარ 

შერჩეულ ლოკაციაზე (წაღვერი) საველე კვლევითი  სამუშაოები, რომელშიც მონაწილეობა 

მიიღო მაგისტრატურის საფეხურის (ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი) სტუდენტებმა და აკადემიურმა პერსონალმა. 

 სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის აქტიური ჩართულობით მომზადდა საველე 

კვლევის შედეგების შემაჯამებელი ანგარიში, რომელიც წარედგინა შესაბამის 

დაინტერესებულ ჯგუფებს. 

 შერჩეულია მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტები, რომლებიც 2019 წელს 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე (ISCONTOUR)  წარსდგებიან კვლევითი 

პროექტებით. 

 ავსტრიულ მხარესთან თანამშრომობით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს სამუშაო 

ვიზიტით ეწვია ავსტრიელი სტუდენტები, რომლებიც შეხვდნენ  თსუ-ის მაგისტრატურის 

საფეხურის სტუდენტებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ საველე კვლევაში. აღნიშნული 

შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა დისკუსია და მოხდა გამოცდილების გაზიარება 

ტრანსდისციპლინური კვლევის კონტექსტში. 
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
4.3. კრებულები 

 
 

 

 

№ 

ავტორი/ავტორები კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იოსებ ხელაშვილი 
 

გლობალიზაციის 

გამოწვევები 

ეკონომიკასა და 

ბიზნესში შრომების 

კრებული. III 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

 

ISBN 978-9941-13-764-8 

თბილისი, ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

კრებულის - 544 გვ. 

 

სტატიის - 5გვ 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) სტაა 

სტატია: საქართველოში ტურიზმის მდგრადი განვითარების სოციალური და 

ეკონომიკური 

გამოწვევები.(გვ.504-508) 

 

საქართველოში ტურიზმის ინდუსტრიის სწრაფი ზრდა და მისი მზარდი ზეგავლენა 

ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაზე მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის 

ასპექტში განაპირობებს თემის აქტუალობას.  

ტურიზმი უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის დაბალანსებაში, 

პირდაპირ და ირიბ დასაქმებაში, ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში შემოსავლების შეტანაში. 

ამასთან, ეს დარგი, არსებითად დამოკიდებულია ბაზრის 4 სეგმენტზე, რომლებიც 

წარმოდგენილნი არიან ბეზობელი ქვეყნების ტურისტებით. თითოეული ეს ქვეყანა არის 

გარკვეულწილად რისკის მატარებელი. ამიტომ მზარდ ტურიზმს აქვს რისკის შემცვლელი 

„ნიადაგი. ამ რისკების შესამცირებლად რეკომენდირებულია: ბაზრეის სეგმენტების 

დივერსიფიკაცია, ტურიზმის რაოდენიბრივი ზრდიდან ხარისხობრივ ზრდაზე აქცენტის 

გადატანა; ტურიზმის ინდუსტრიის იმ სატელიტური დარგების განვიტარება, რომლებსაც 

გააჩნიათ ალტერნატიული საექსპორტო ბაზარი; ტურიზმის მცირე ბიზნესის 

კონკურეტუნარიანობიოს გაზრდა; ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 
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1 

 

იოსებ ხელაშვილი საქართველოში ტურიზმის 

მდგრადი განვითარების 

სოციალური და ეკონომიკური 

გამოწვევები. 

გლობალიზაციის გამოწვევები 

ეკონომიკასა და ბიზნესში 

შრომების კრებული. 

III საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
 

 
ასოცირებული  პროფესორი  ნანა კაციტაძე  
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

 
სტატიის 

სათა- ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 
გვერდები

ს 

რაოდენობ

ა 
1 

 

ნანა კაციტაძე სახელმწიფო 

პოლიტიკა  

ტურიზმში- 

საქმიანი (MICE)  

ტურიზმი 

საქართველოში 
ISSN 1987- 
5789 
 

ეკონომიკა და 

ბიზნესი #4 

2018 წ. 

 თბილისი, 

თსუ-ს 

გამომცემლობა 

 

 21 გვ 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნანა კაციტაძე  სასტუმრო 

ბაზრის 

განვითარების 

ტენდენციები 

ტურიზმის   

ახალი 

მიმართულებები

ს ფონზე. 
 

III 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია  

 

 

 

„გლობალიზაციი

ს გამოწვევები 

ეკონოიკასა და 

ბიზნესში― 

კრებული. თსუ. 

 თბილისი, 

თსუ-ს 

გამომცემლობა 

 

 5 გვ 

 

 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 
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№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

ნანა კაციტაძე სასტუმრო ბაზრის 

განვითარების ტენდენციები 

ტურიზმის   ახალი 

მიმართულებების ფონზე. 
 

თბილისი. 2018. 

III საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

„გლობალიზაციის 

გამოწვევები ეკონომიკასა და 

ბიზნესში― კრებული. თსუ. 

 

6. 2. უცხოეთში 
 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

Katsitadze Nana Hotel Market Development 

Trends in World Regions and 

Georgia 

26-29 June 2018 

Convitto della Calza , Oltrarno 

Meeting Center,  

Florence, Italy. 

 

 
ასისტენტ-პროფესორი ვალერი არღუთაშვილი 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 
 

 
 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Arghutashvili, 
Valeri 

The Role of Tourism 
in Economic 

Development of 
Georgia 

http://dx.doi.org/1

0.18374/JIMS-18-

2.6 

 

Journal of 
International 
Management 
Studies 
 
Volume 18, Issue 
2 

International 
Academy of 
Business and 
Economics (IABE) 

 
6 

http://dx.doi.org/10.18374/JIMS-18-2.6
http://dx.doi.org/10.18374/JIMS-18-2.6
http://dx.doi.org/10.18374/JIMS-18-2.6
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Georgia, as a tourism destination, has a unique potential in terms of tourism development. The number of 
the tourists dynamically increases, that supports growth of economic activities as in the tourism industry, 
as well as in the related sectors. In a long-term perspective, the growth dynamic of the number of the 
tourists gives an opportunity for increasing economical results received from tourism. However, there are 
some challenges with the development of infrastructure, offering a high quality service, that ensures 
stimulation of the positive effects.  
The article pays particular attention to the tourism development opportunities and potential in Georgia. 
Due to the actuality of the topic, the economic aspects of tourism are analyzed in the regional and 
national context. Also, issues related to the tourism development policy, tourism development potential in 
the regions of Georgia and the issued related to the existing challenges.  

 
 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

ვალერი არღუთაშვილი ტურიზმის ინდუსტრიის 

გამოწვევები საქართველოში 

 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი 

26-27 ოქტომბერი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
 

ასისტენტ-პროფესორი მერაბ ხოხობაია 
 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
3.1. გარდამავალი პროექტი 

 
 
 
 

 
№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, 

ქვეყან

ა 

 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

 Austrian Partnership Program in 

Higher Education and Research 

for Development 

№580/08 26.07.2016 

 

 

 

 

2016-2020 

სოსო სალუქვაძე - პროექტის 

კოორდინატორი 

მერაბ ხოხობაია -პროექტის 

მკვლევარი 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი 

თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია 

(ქართულ ენაზე) 

პროექტი დაიწყო 2016 წლის  1 ივლისს და დასრულდება 2020 წლის 1 ივლისს.  პროექტში 

ჩართულია 3 ქვეყანა: ავსტრია, საქართველო და სომხეთი. აკადემიური თანამშრომლობა პროექტის 

პარტნიორებს საშუალებას მისცემს დასახონ მდგრადი განვითარების რეალური პრობლემების 

გადაჭრის გზები - ფოკუსირდნენ ტურიზმის განვითარებაზე ადგილობრივ პოპულაციასა და სხვა 

დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად. პერსპექტივაში აკადემიური თანამშრომლობა მიზნად 

ისახავს აქტივობების კოორდინაციის და თანმიმდევრულობის გაუმჯობესებას და კვლევის 

შედეგების ინტეგრაციას კავკასიის რეგიონში საჯარო პოლიტიკის ფორმირებაში ტურიზმის 

განვითარების სფეროში. 

პროექტის მთავარი მიზანია წვლილი შეიტანოს უნივერსიტეტების შესაძლებლობების 

განვითარებაში ტრანსდისციპლინურ კვლევებში, კერძოდ:  

 ახალი მიდგომების შემოღება: 

 ქეისებით სწავლების ფორმატი 
 ტრანსდიციპლინურობა სწავლებაში და დეპარტამენტებს შორის კოოპერაციაში 

ცოდნისა და გამოცდილების გაცვლა უნივერსიტეტის პოლიტიკასა და საქმიანობაში 
მრავალფეროვნებისა და თანაბარი შესაძლებლობების მხარდაჭერის მიზნით: 

 ახალგაზრდა მკვლევარების მხარდაჭერა. 

 უნივერსიტეტისა და ტურიზმის მდგრადი განვითარების სფეროში მომუშავე 

პრაქტიკოსების კოოპერაციის ხელშეწყობა და ტრანსდიციპლინური მიდგომის გაცნობა, 

კავკასიის სამეცნიერო ქსელის ტურიზმის შესახებ მასალებით გამდიდრება, მისი სამეცნიერო 

გეგმებისა და რეგიონული თანამშრომლობის ჩათვლით. 

2018 წელს პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი  აქტივობები: 

 დამუშავდა ტრანსდისციპლინური კვლევისა და სწავლებისათვის საჭირო მასალები, 

რომელიც მომზადდა პარტნიორ უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობის საფუძველზე. 

აღნიშნული მასალები იმპლემენტირებულია სწავლების პროცესში მაგისტრატურის 

საფეხურზე;  

 2018 წელს განხორციელდა ტრანსდისციპლინური მიდგომების საფუძველზე წინასწარ 

შერჩეულ ლოკაციაზე (წაღვერი) საველე კვლევითი  სამუშაოები, რომელშიც მონაწილეობა 

მიიღო მაგისტრატურის საფეხურის (ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი) სტუდენტებმა და აკადემიურმა პერსონალმა. 

 სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის აქტიური ჩართულობით მომზადდა საველე 

კვლევის შედეგების შემაჯამებელი ანგარიში, რომელიც წარედგინა შესაბამის დაინტერესებულ 

ჯგუფებს. 

 შერჩეულია მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტები, რომლებიც 2019 წელს 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე (ISCONTOUR)  წარსდგებიან კვლევითი 

პროექტებით. 

 ავსტრიულ მხარესთან თანამშრომობით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს სამუშაო 

ვიზიტით ეწვია ავსტრიელი სტუდენტები, რომლებიც შეხვდნენ  თსუ-ის მაგისტრატურის 

საფეხურის სტუდენტებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ საველე კვლევაში. აღნიშნული 

შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა დისკუსია და მოხდა გამოცდილების გაზიარება 

ტრანსდისციპლინური კვლევის კონტექსტში. 
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 
 

 
 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Khokhobaia 
Merab 

Transdisciplinary 
Research for 
Sustainable 

Tourism 
Development 

 
http://dx.doi.org/10.
18374/JIMS-18-2.2 

 

Journal of 
International 
Management 
Studies 

International 
Academy of 
Business and 

Economics (IABE) 

 
 

   

6 

Sustainable development of tourism is an important and distinguished  topic in the contemporary scientific 
literature. Sustainable development  due to its content based  aspects  includes  different directions, such as 
ecological, economic, social and cultural sustainability. It’s obvious that, due to the fragmented nature of the 
tourism, there are objective necessity  to use the  relevant methodological tools in the process of analyzing the 
sustainable development of tourism.  The paper deals with the study of transdisciplinarity as a research tool, 
which in turn implies cooperation beyond the academic boundaries. It can be said that, fundamentals of 
transdisciplinarity are beyond the principles of interdisciplinary cooperation. The purpose of the 
transdisciplinary approach is to integrate scientific and empirical knowledge into the research process, as well 
as the use of special dialogue based methods. Which enables us to study in depth the tourism sustainable 
development issues, in both long-term and short-term perspectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.18374/JIMS-18-2.2
http://dx.doi.org/10.18374/JIMS-18-2.2
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 
 

 

№ 

ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მერაბ ხოხობაია ტრანსდისციპლინური 

კვლევის 

მეთოდოლოგია 

ტურისტული 

დანიშნულების 

ადგილის 

განვითარებისათვის 

 ISBN 978-9941-13-764-8 

 

თსუ გამომცემლობა 
5 

ტურისტული დანიშნულების ადგილი კონცეპტუალური თვალსაზრისით წარმოადგენს 
საკმაოდ რთულ ინტეგრირებულ სისტემას. ცხადია, რომ აღნიშნულ სისტემაში ელემენტები  
მჭიდროდაა ურთიერთდაკავშირებული, შესაბამისად მათ შეუძლიათ თავად სისტემის 
ფუნქციონირებაზე მოახდინონ როგორც დადებითი, ასევე, უარყოფითი ზეგავლენა. არამხოლოდ 
ტურისტული დანიშნულების ადგილი, არამედ ტურიზმის ინდუსტრიის სისტემაც 
ფრაგმენტულია, იგი მოიცავს სხვადასხვა დაინტერესებულ ჯგუფებს, როგორც კერძო, ასევე, 
საჯარო სექტორიდან. ბუნებრივია, რომ პროცესების ეფექტიანი წარმართვის თვალსაზრისით 
აუცილებელია შესაბამისი მოქმედებების დაგეგმვა და პოლიტიკის შემუშავება. რაც 
მნიშვნელოვანი წინაპირობაა ტურისტული დანიშნულების ადგილის თანმიმდევრული 
განვითარების თვალსაზრისით. აღნიშნულ პროცესში აუცილებელია არაერთი საკითხის 
გათვალისწინება, როგორიცაა, სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია, 
ურბანული დაგეგმვა, საჯარო და კერძო სექტორის კოორდინაცია, ინსტიტუციური წესრიგი, 
რეგულაციები და ა.შ. ამ პროცესში მიზანშეწონილია ცოდნის სხვადასხვა ტიპების და 
დისციპლინების გამოყენება, რასაც განაპირობებს სისტემის სირთულე და საკითხის 
კომპლექსურობა. სტატიაში განხილულია, ტურისტული დანიშნულების ადგილის განვითარების 
თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები. ასევე, ყურადღება გამახვილებულია კვლევის 
ინოვაციურ ტრანსდისციპლინურ მიდგომაზე, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მოვახდინოთ 
სამეცნიერო ცოდნის და პრაქტიკაში არსებული გამოცდილების ინტეგრირება, რაც 
მნიშვნელოვანია ტურისტული დანიშნულების ადგილის განვითარების თვალსაზრისით. 
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I 1. სამეცნიერო ერთეულის (დეპარტამენტი, ინსტიტუტი, განყოფილება,  

I. ლაბორატორია) დასახელება: ეკონომიკასა და ბიზნესში ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების კათედრა 

I. 2. სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: პროფესორი დემურ სიჭინავა 
I. 3. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  

ასოცირებული პროფესორი ენვერ ლაგვილავა 
ასისტენტ პროფესორი რუსუდან სეთურიძე 
ასისტენტ პროფესორი თინა მელქოშვილი 
 
 

    პროფესორი დემურ სიჭინავა 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

 
სტატიის 

სათა- ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 
გვერდები

ს 

რაოდენობ

ა 
1 

 

დემურ სიჭინავა 

მურთაზ 

მაღრაძე 

ელექტრონულ 

ფულზე 

გადასვლის 

წანამძღვრები 

და 

პრობლემები 
 

ISSN 2449-2396 

(ბეჭდური)  
 

E ISSN 2449-2612 

(ონლაინ) 

 

 

ჟურნალი 

„გლობალიზაცია 

და ბიზნესი―,  

#6,  

2018 

საქართველო, 

თბილისი, 

 

ევროპის 

უნივერსიტეტი -  

 

„გლობალიზაციი

ს ეკონომიკური 

და 

სოციალური 

პრობლემების 

კვლევის 

ინსტიტუტი―, 

2018 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



295 
 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

დემურ სიჭინავა 

მურთაზ მაღრაძე 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

დემურ სიჭინავა 

მურთაზ მაღრაძე 
 
 

 

პირველი ეროვნული 

სამეცნიერო კონფერენცია:  

ეკონომიკური მეცნიერების 

კრიზისი და ახალი 

პარადიგმების ძიება― 

(ორგანიზატორები: საქ. 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის ეკონომიკურ 

მეცნიერებათა კომისია; თსუ 

ეკონომიკისა და ბიზ. 

ფაკულტეტი; თსუ პაატა 

გუგუშვილის სახ. ეკ. 

ინსტიტუტი; ევროპის 

უნივერსიტეტი) 

 

ელექტრონულ ფულზე 

გადასვლის წანამძღვრები და 

პრობლემების  

კვლევის შედგები 

მე-3 საერთაშორისო 

სმეცნიერო  კონფერენცია  

 

„გლობალიზაციის 

გამოწვევები ეკონომიკასა და 

ბიზნესში― 

 

კრიპტოვალუტის მაინინგი: 

არსებული მდგომარეობა და 

პერსპექტივები 

 

 

 

საქართველო, თბილისი, 

 ევროპის უნივერსიტეტი, 

 14 სექტემბერი,  

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველო, თბილისი, 

26-27 ოქტომბერი, 

2018 

 

ერთეულს,  თუ  საჭიროდ  მიაჩნია,  შეუძლია  ანგარიშში  შეიტანოს  სხვა,  მისთვის  

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

1. მოხსენება ცნობილ თეორიულ სემინარზე - „პოლიტეკონომიური საუბრები ლადო 

პაპავასთან―  -    კრიპტოვალუტის მაინინგი - 19 დეკემბერი 2018 წელი; 
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ასისტენტ-პროფესორი თინა მელქოშვილი 
 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლებ

ი 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების დრო 

და ადგილი 

1 

 

 თინა მელქოშვილი  კურსდამთავრებულთა 

დასაქმება ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების გამოყენებით 

26-27 ოქტომბერი, 2018 წელი. 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი, III  

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა)  

 

ასისტენტ-პროფესორი რუსუდან სეთურიძე 
 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 
  

 

 

№ 

 

 

ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ- 

წოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 Rusudan Seturidze 5 th Business Systems 
Laboratory International 
Symposium.  
E-book series. 
ISBN 9788890824265 
 

Copyright © 2018 
Business Systems 
Laboratory, Italy 

5 
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საბაჟო სისტემაში დაინერგა სხვადასხვა ელექტრონული მომსახურება: ელექტრონული 

დეკლარირება ოფისიდან გაუსვლელად, წინასწარი ელექტრონული დეკლარირება (იმპორტი), 

არაწინასწარი დეკლარირება (იმპორტი, შეთანხმებულ ადგილას), რიგის დაკავება 

ელექტრონულად, საბაჟო გადასახადების ინტერნეტ-გადახდები, განცხადებების და 

დოკუმენტაციის ელექტრონულად წარდგენა და მათი შესრულების მდგომარეობაზე თვალყურის 

დევნება ონლაინ რეჟიმში და იმპორტიორ–ექსპორტიორთან სხვა ელექტრონული 

ურთიერთობები, რომელიც www.rs.ge პორტალის საშუალებით ხორციელდება. 

ახლად დანერგილი საზღვრის რისკის პროფილის მეშვეობით გამოვლენილ 

სამართალდარღვევათა ჯამური ოდენობა საგრძნობლად იზრდება. სისტემატურად ხდება რისკის 

პროფილების დამუშავება და განახლება. მიმდინარეობს საბაჟო გამშვები პუნქტებისათვის 

ლოკალური რისკის პროფილების შექმნა და აქტიური მუშაობა უცხო ქვეყნებთან ორმხრივი 

ინფორმაციის გაცვლაზე. ასევე, მიმდინარეობს სხვადასხვა ქვეყნის ანალოგიური სამსახურის 

პრაქტიკის და გამოცდილების გაზიარება,  რისკების მართვის მოქნილი და უფრო ძლიერი 

სისტემისა და მასზე დაფუძნებული საბაჟო კონტროლის უზრუნველსაყოფად. 

თუ ადრე საბაჟო გაფორმების პროცედურის ხანგრძლივობა 2-10 დღეს გრძელდებოდა, 

დღეისთვის საბაჟო დეკლარაციის გაფორმების პროცედურის ხანგრძლივობა 15 წუთამდე,  

წითელი დერეფნის შემთხვევაში კი - 1  საათამდე შემცირდა. საზღვარზე სატრანსპორტო 

საშუალება მხოლოდ ერთხელ ჩერდება, დოკუმენტების წარდგენა და საპასპორტო კონტროლი 

სატრანსპორტო საშუალებიდან გადმოსვლის გარეშე ხორციელდება. განვითარებადი ქვეყნების 

მხრიდან გაჩნდა საქართველოს საბაჟო სისტემაში მიღებული გამოცდილების გაზიარების 

ინტერესი. 

პერიოდულად ხდება სს-ის PIRS განახლება, სადაც სასაზღვრო-სამიგრაციო კონტროლის 

ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მნიშვნელოვანია სახელმწიფო საზღვრის გადამკვეთთა 

ბიომეტრიული მონაცემებით იდენტიფიცირების შესაძლებლობების გაზრდა (თითის ანაბეჭდი, 

სახის სიმეტრია ან სხვა). ასევე საბაჟო გამშვები პუნქტების (სგპ) რისკების მართვის 

სისტემის  დახვეწა და მისი განვითარების ღონისძიებების განხორციელება, სახელმწიფო 

საზღვრის ორივე მხარეს მდებარე სგპ-ებს შორის კომუნიკაციის უზრუნველყოფა. ასევე მოხდა 

სგპ-ის სასაზღვრო და საბაჟო კონტროლისათვის აუცილებელი სპეცაღჭურვილობის 

გაუმჯობესება  (სტაციონარული და მობილური სკანირების დანადგარები, 

მეტალოდეტექტორები, სხვა სპეციალური აღჭურვილობა). 

ასევე მიმდინარეობს (სასაზღვრო ოპერაციების მართვის სისტემის BOMS პროექტის 

რეალიზების მიზნით) ფინანსური სახსრების მოზიდვის ინიცირება სტრატეგიული 

პარტნიორების შესაბამისი პროგრამებიდან, სადაც რეალიზებული იქნა სახმელეთო საზღვრის 

სრული ელექტრონული კონტროლი და არსებული რესურსების ოპტიმალურად გამოყენება. 

ამოქმედდა საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებით 

გამოვლენილი სამართალდარღვევების შესახებ მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის წევრ ქვეყნების 

ერთიან საბაჟო სამართალაღსრულების ქსელზე CEN (The Customs Enforcement Network) 

ინფორმაციის განთავსება,  სხვა ქვეყნების საბაჟო სამართალდარღვევების გაცნობა და ანალიზი. 

გავაანალიზეთ ელექტრონული საბაჟოს როლი ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და 

კეთილდღეობის ამაღლებაში. ბოლოს მოცემულია დასკვნები და რეკომენდაციები ელექტრონულ 

საბაჟო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული გამოწვევებისა და პრობლემების გადაჭრის 

გზების შესახებ. 

 
 

 

 

http://www.rs.ge/


298 
 

 
5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

 
ავტორი/ 

ავტორები 
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გლობალიზაციის პროცესი ეროვნული დამოუკიდებლობისა და უსაფრთხოების 

საკითხების ახლებლურ გააზრებას მოითხოვს. ეროვნული უსაფრთხოება რაც უფრო მაღალ 

დონეზეა დაცული, მით უფრო მეტადაა ქვეყანა დამოუკიდებელი. ტერიტორიული საზღვრების 

ფორმალური დაცვა და პოლიტიკური დეკლარაციები საკმარისი აღარაა, მთავარია თანამედროვე 

რთულ მსოფლიო სისტემაში ისეთი ადგილის დამკვიდრება, როცა გლობალური ზეგავლების 

შეკავება ან ტრანსფორმაცია იქნება შესაძლებელი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე. 

მცირე ზომის ეკონომიკის ქვეყნებს გარკვეული უპირატესობაც კი აქვთ ამ მიმართულებით, 

რადგან მათ მეტად გამოდით მობილური და მოქნილი პოლიტიკის გატარება, თუ ხელისუფლება 

ქვეყნის განვითარებაზეა ორიენტირებული. 

ეროვნული  უსაფრთხოება რამდენიმე მდგენელისგან შედგება. ესენია: პოლიტიკური, 

ეკონომიკური, სამხედრო, ეკოლოგიური, ეთნიკური და ა.შ. უსაფრთხოება. გასული საუკუნის 

ბოლოდან სულ უფრო აქტუალური ხდება ციფრული და პროგრამული უსაფრთხოების 

საკითხები, ასევე ისიც, თუ რამდენად სწრაფად და ადეკვატურად ნერგავს ესა თუ ის 

სახელმწიფო ციფრულ და პროგრამულ სიახლეებს. აღსანიშნავია, რომ უსაფრთხოების ამა თუ იმ 

მდგენელის განხილვა შეუძლებელია მისი ეკონომიკური ასპექტის გათვალისწინების გარეშე. 

სასურველია, ეკონომიკამ ქმედუნარიანობა გამოავლინოს იმისდა მიუხედავად, რა სახისა და 

ზომისაა შიგა თუ გარე საფრთხეები. ცხადია, თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვა 

ეკონომიკური მხარდაჭერის გარეშე ვერ მოხერხდება. 

ქვეყნის ციფრული უსაფრთხოება ნიშნავს ეკონომიკის სტაბილური და მდგრადი 

განვითარების უზრუნველმყოფი პირობების შექმნას, სხვადასხვა სახის საშიშროებების 

(ინფორმაციის გაჟონვა, პირად ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო სისტემების 

დაცვა და მისთ.) თავიდან აცილება, ან უკიდურეს შემთხვევაში, დამდგარი უარყოფითი 

შედეგების მინიმალური დანაკარგებით ლიკვიდაცია. 

ზოგადად ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა 

განისაზღვროს ყველა სახის უსაფრთხოება და შემუშავდეს ქვეყნის განვითარების პოლიტიკა. ამ 

მიმართულებითაა განსახილველი ქსელური ეკონომიკა და „ღრუბლოვანი― სისტემებიც. 
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სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების  
2018 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 

 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევითი ერთეულები:  
 

1. ბიზნეს-ეთიკის ცენტრი; 
2. ეკონომიკის კვლევისა და სწავლების ქართულ-ბერძნული ცენტრი;  
3. ეკონომიკური პოლიტიკისა და ეკონომიკური განათლების ქართულ-

გერმანული ინსტიტუტი; 
4. ინოვაციური მენეჯმენტის ცენტრი; 
5. მარკეტინგული კვლევის ცენტრი; 
6. მიგრაციის კვლევის ცენტრი;  
7. მსოფლიო ეკონომიკის კვლევის ცენტრი; 
8. სტატისტიკის საკონსულტაციო და კვლევითი ლაბორატორია; 
9. სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი ,,იდეა―.  
10. ტურიზმის კვლევითი ცენტრი 
11. ადამიანისეული პოტენციალის მართვის ლაბორატორია 
 

 

ეკონომიკის კვლევისა და სწავლების  
ქართულ-ბერძნული ცენტრის 2018 წლის ანგარიში 

ცენტრი ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი ინეზა გაგნიძე 
 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2007-2008 

წლებში საერთაშორისო პროექტის წარმატებით განხორციელების შედეგად საფუძველი 

ჩაეყარა „ეკონომიკის კვლევისა და სწავლების ქართულ-ბერძნული ცენტრს―.  

 ცენტრის მიზნებიდან გამომდინარე მისი წევრები წლიდან-წლამდე ახორციელებენ 

სამეცნიერო-კვლევით და სასწავლო საქმიანობას. ცენტრის ორგანიზაციული საკითხები, 

ყველა ინიციატივა და აქტივობა უშუალოდ განიხილება ბერძნული მხარის 

წარმომადგენლებთან, კონსესუსის პრინციპით, არაფორმალურ შეხვედრებსა და ინტერნეტ-

მიმოწერის საშუალებით. 

ცენტრის წარმომადგენლები აქტიურად მუშაობენ სამეწარმეო განათლების პოპუ-

ლარიზაციის საკითხზე მრავალი მიმართულებით. ისინი აქტიურად მონაწილეობენ 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებსა და ფორუმებში. ასევე, აქვეყნებენ სამეცნიერო 

სტატიებს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში.  

2018 წლის განმავლობაში მათ მონაწილეობა მიიღეს მრავალ ღონისძიებაში და 

წარადგინეს მოხსენებები, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო კონფერენციებზე. 
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1. ასოცირებული პროფესორი ეკა ლეკაშვილი 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1. საქართველოში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

ეკა ლეკაშვილი ეკონომიკური მეცნიერებების 

სწავლების გამოწვევები 

საქართველოს 

უნივერსიტეტებში 

ეროვნული სამეცნიერო 

კონფერენცია ,,ეკონომიკური 

მეცნიერების კრიზისი და 

ახალი პარადიგმების ძიება'' 

(ეძღვნება პირველი ქართული 

ეკონომიკური ჟურნალის 

გამოცემის 100 წლისთავს), 

2018 წლის 14 სექტემბერი. 

ეკონომიკური მეცნიერებების სწავლების პროცესი უნდა ემსახურებოდეს კონკურენტუნარიანი კადრების 

მომზადებას, რომლებიც შეძლებენ წარმატებულ საქმიანობას როგორც  ეკონომიკური თეორიის, ასევე 

პრაქტიკული ეკონომიკის სფეროებში. 

საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა  და ეკონომიკის ტრანსფორმაციის პირობებში საუნივერისტეტო 

საგანმანათლებლო სივრცეში მარქსისტული პოლიტიკური ეკონომიის სწავლება ჩაანაცვლა 

ნეოლიბერალურმა ეკონომიკურმა თეორიამ, რომლისთვისაც ქვეყანაში და უნივერსიტეტებში 

გაბატონებული პოზიციის დაკავებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა მრავალი გარე და შიდა 

ფაქტორებით იყო განპირობებული. თუმცა რეალურად კვლავ მივიღეთ მდგომარეობა, რომელიც 

ეკონომიკური აზროვნების ცალმხრივ განვითარებას უწყობს ხელს და გამოირიცხავს სამეცნიერო 

აზროვნების პლურალიზმს და კრიტიკული აზროვნების განვითარებას. თანამედროვე პირობებში 

,,ლესეფერ― დოქტრინის მოქმედება სახელმწიფო რეგულირების ტეორიის გარეშე  სინამდვილეს 

მოწყვეტილი აბსტრაქციაა (გ.თოდუა, 2004). 

საქართველოს უნივერსიტეტებში ეკონომიკური მეცნიერებების სწავლების გამოწვევებს შორის 

მნიშვნელოვანია ,,ეკონომიკის ისტორიის― სასწავლო კურსის საკითხი. ეკონომიკის უმაღლესი სასწავლო 

პროგრამებიდან ამოღებულია ,,ეკონომიკის ისტორიის― კურსი, რაც თავის მხრივ უარყოფითად აისახება 

ეკონომიკის პროგრამის კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციაზე და ცოდნის ხარისხზე. შეუძლებელია 

ეკონომიკური პროცესების განვითარების მეცნიერული შესწავლა სამეურნეო ტრადიციების და 

კულტურულ-ისტორიული ყოფის თანმიმდევრული ცოდნის და გენეტიკურ-ისტორიული ანალიზის 

გარეშე. 

გლობალიზაციისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების ეპოქაში თავი იჩინა ახალმა 

გამოწვევებმა ეკონომიკური მეცნიერებების სწავლების გამოწვევებში. შორის მნიშვნელოვანია სწავლების 

ინტერდისციპლინური მიდგომების და მეთოდების დანერგვის საკითხი. საინფორმაციო ეპოქის პირობებში 

მნიშვნელოვანია განხორციელდეს ეკონომიკის პროგრამების მოდერნიზება ისეთი სახით, რომლის 

კურსდამთავრებულებიც შეძლებენ  ელექტრონული მმართველობის პროცესში ჩართვას. რომელმაც უნდა 

უზრუნველყოს  ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით მოქალაქეების ჩართულობა გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში. ამასთან, აღნიშნული მიმართულების განვითარება  ხელს შეუწყობს ელექტრონული 

დემოკრატიის პროცესების დაჩქარებას და გამჭირვალეს გახდის მმართველობით პროცესებს. სასურველია,  

ეკონომიკის სასწავლო პროგრამების მოდერნიზება ისეთი სასწავლო კურსებით, როგორებიცაა ,,ბიზნეს 

პროცესების რეინჟირინგი ელექტრონული მმართველობისთვის―, ,,გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემები 

ტერიტორიული მმართველობისთვის―, ,,ელექტრონული მმართველობითი გადაწყვეტილებების 

მხარდაჭერის სისტემები― და ა.შ. 
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2 ეკა ლეკაშვილი ახალი ინდუსტრიული 

პოლიტიკის  მეცნიერული 

კვლევის აქტუალიზაციის 

საკითხისთვის 

 

მეორე საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია:გლობალიზაციის 

გამოწვევები ეკონომიკასა და 

ბიზნესში. თსუ ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი. 25-26 

ნოემბერი, 2018. 

საქართველოში ნეოლიბერალური პოლიტიკის გატარებამ ვერ უზრუნველყო  

წარმატებული ეკონომიკური  ტრანსფორმაცია და განვითარება. საჭიროა განვითარების განვლილი 

გზის ფუნდამენტური გადააზრება, რაც გულისხმობს განვითარებისკენ მიმართული ახალი  ტიპის 

კომპლექსური პოლიტიკის შემუშავება-გატარებას.  

ნაშრომში წარმოდგენილია ავტორისეული ხედვა, რომელიც ახალი ინდუსტრიული 

პოლიტიკის მეცნიერული შესწავლის ამოცანებს, მათი მიღწევის რაოდენობრივ და თვისებრივ 

ინდიკატორებს და კვლევის მოსალოდნელ შედეგებს განსაზღვრავს. ამასთან, მოცემულია კვლევის 

შედეგების გამოყენების შესაძლებლობები. 

 
 

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი  

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 

 

 

Lekashvili Eka E – Governance and Economics 

Curricula Modernization Needs at Tbilisi 

State University 

IV International Scientific and Practical 

Conference ,,Strategic Imperatives of 

Modern Managements (SIMM – 2018), 

19-20 April 2018 and Round Table ,, 

Digital Economy: Threats, Opportunities 

and Education‘s Calls‖, Kiev National 

Economic University named after 

Vadym Hetman, Singulatoryu Kiev 

Chapter, Kiev, pp.219-222;    

http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24197; 

http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/241

97/1/219-222.pdf 

 

ასოცირებული პროფესორი ინეზა 

 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 
4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
 

 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

 

სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24197
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/24197/1/219-222.pdf
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/24197/1/219-222.pdf
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1 

 

 

გაგნიძე ინეზა კლასტერსა და 

სამეწარმეო 

უნივერსიტეტებს 

შორის სისტემური 

კავშირის როლი 

ეკონომიკის 

განვითარებაში 

 

ISSN – 1987-5789 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ფაკულტეტის 

საერთაშორისო 

რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული  ჟურ-

ნალი „ეკონომიკა და 

ბიზნესი―,  ტომი XI, 

#1, თბ., 2018, გვ.85-99 

თბილისი, თსუ  15 გვ. 

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი გლობალური კონკურენტუნარიანობის განსაზ-

ღვრისას ქვეყნების ეკონომიკის ინოვაციურ განვითარებას აფასებს შემდეგი 

მაჩვენებლებით: ინოვაციურობის შესაძლებლობა, კომპანიების დანახარჯები კვლევასა და 

განვითარებაზე, წარმოება-უნივერსიტეტს შორის კვლევითი კავშირი, სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტების ხარისხი, პატენტების რაოდენობა და სხვა. ამ მაჩვენებლების 

მიხედვით, საქართველოს არცთუ სახარბიელო მდგომარეობა აქვს. ამის გაუმჯობესება 

შესაძლებელია მეცნიერების, განათლებისა და ბიზნესის ინტერესების ერთი 

მიმართულებით წარმართვით, რისთვისაც საჭიროა კლასტერებისა და სამეწარმეო 

უნივერსიტეტების ფორმირება. ნაშრომში ფორუმის ანგარიშებსა და ცნობილ მეცნიერთა 

მოსაზრებებზე დაყრდნობით წარმოდგენილია სისტემური კავშირი სამეწარმეო 

უნივერსიტეტსა და კლასტერს შორის. აღნიშნიშნულია, რომ სამეცნიერო ლიტერატურაში 

მათი ერთობლივად განხილვის მცდელობა იშვიათია. 
 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 

5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Gagnidze Ineza 

 

 

 

 

 

 

The Role of 

International 

Educational and Science 

Programs for 

Sustainable 

Development (Systemic 

Approach) 

https://doi.org/10.11

08/K-03-2017-0114 

Kybernetes. Vol. 47 

Issue: 2, 2018, pp. 409-

424. 

 Emerald Publishing  15 

https://doi.org/10.1108/K-03-2017-0114
https://doi.org/10.1108/K-03-2017-0114


303 
 

ნაშრომში გადმოცემულია ეკონომიკაში კლასტერებისა და სამეწარმეო უნივერსიტეტების ფორმირებით მდგრადი 

განვითარების მიღწევის შესაძლებლობა სისტემური მიდგომის საფუძველზე. მოცემულია განათლების სისტემის 

ალტერნატიული მოდელისა და დარგობრივი კლასტერის დამაკავშირებელი სისტემის მოდელი. 

2 Gagnidze Ineza From clusters to 

entrepreneurial 

universities and vice 

versa: ways of 

developing the local 

economy: a systemic 

approach 

 

DOI: 10.1504/IJMABS.2

018.10011650  

 Int. J. Markets and 
Business Systems, Vol. 

3, No. 2, 2018, pp.181–

196 

Inderscience 

Publishers 
 

16 

ნაშრომში გადმოცემულია ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ორი გზა: კლასტერებში  

სამეწარმეო უნივერსიტეტების ფორმირება და პირიქით, სამეწარმეო უნივერსიტეტის საფუძველზე 

კლასტერების  ფორმირება.  გაანალიზებულია უცხოური გამოცდილება. ანალიზში გამოყენებულია 

სისტემური მიდგომა.  

 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1. საქართველოში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების  სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 გაგნიძე ინეზა სამეწარმეო ეკოსისტემის 

ფორმირების ზოგიერთი 

მიმართულების შესახებ 

საქართველოში  

 

საქართველო, 

თბილისი, თსუ, 26-27 

ოქტომბერი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
 

 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

Gagnidze Ineza The Entrepreneurial University – 

problems and experiences 

IV International scientific and 

practical conference ―Strategic 

Imperatives of Modern 

Management‖ (SIMM-2018),  

KNEY, Kiev, Ukraine, 2018, pp. 

166-171. 

http://dx.doi.org/10.1504/IJMABS.2018.10011650
http://dx.doi.org/10.1504/IJMABS.2018.10011650
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjvp4DT_O_eAhVR-6QKHZAwBAUQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.inderscience.com%2Finfo%2Fingeneral%2Fforthcoming.php%3Fjcode%3Dijmabs&usg=AOvVaw34FZxUaH78MqNE4wN3NdpT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjvp4DT_O_eAhVR-6QKHZAwBAUQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.inderscience.com%2Finfo%2Fingeneral%2Fforthcoming.php%3Fjcode%3Dijmabs&usg=AOvVaw34FZxUaH78MqNE4wN3NdpT
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2 Vesperi, Walter,  

 Gagnidze, Ineza 

Rethink University system: 

towards Entrepreneurial 

University 

E-Book of Abstract, Fifth 

Business Systems Laboratory 

International Symposium, 

Cocreating Responsible Futures 

in the Digital Age: Exploring new 
paths towards economic, social 
and environmental 
Sustainability, University 
―Federico II‖ of Naples, January 
22-24, 2018, pp.210-211.  
http://bslab-

symposium.net/Napoli-

2018/BOA-BSLAB-Symposium-

2018.pdf  

 

3 Gagnidze, Ineza, Papachashvili, 

Nino, 

Papachashvili, Tamar 

Possibilities of Improvement of 

Green Economy Policymaking 

E-Book of Abstract, Fifth 

Business Systems Laboratory 

International Symposium, 

Cocreating Responsible Futures 

in the Digital Age: Exploring new 
paths towards economic, social 
and environmental Sustainability, 
University ―Federico II‖ of 
Naples, January 22-24, 2018,  
pp.246-251 http://bslab-

symposium.net/Napoli-

2018/BOA-BSLAB-Symposium-

2018.pdf 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია ასოც. პროფესორის ეკა ლეკაშვილის აქტიური 

საქმიანობა ფრაქციის „ქართული ოცნება - სოციალ-დემოკრატები―-ს მიერ ჩატარებული 

კონფერენციების ორგანიზებაში. კერძოდ, 2018 წელს ჩატარდა 3 კონფერენცია, სადაც ასოც. 

პროფ. ეკა ლეკაშვილი იყო ორგანიზატორი, მომხსენებელი და მოდერატორი. 

კონფერენციების მიმდინარეობისას დისკუსიის დროს ცენტრის წევრები ხაზგასმით 

აღიშნავდნენ სამეწარმეო პოლიტიკის მნიშვნელობის შესახებ ქვეყნის ეკონომიკის 

განვითარებაში. კონფერენციების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ: 

1. ფრაქციის „ქართული ოცნება - სოციალ-დემოკრატები― კონფერენციის 

„განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკა: ინდუსტრიული პოლიტიკა―  (კონფერენცია 

გაიმართა 2018 წლის 12 აპრილს, 17-30 საათზე, საქართველოს პარლამენტში. 

ორგანიზატორი - ე. ლეკაშვილი).http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-

saqmianoba/factions/saparlamento-umravlesobashi-shemavali-fraqciebi/social-

demokratebi/News/parlamentshi-gaimarta-konferencia-ganvitarebis-saxelmwifo-politika-

industriuli-politika.page 

2. ფრაქციის „ქართული ოცნება - სოციალ-დემოკრატები―  კონფერენციის 

„მთავრობის როლი ეკონომიკის განვითარებაში - ინდუსტრიული პოლიტიკა― 

ორგანიზატორი და მომხსენებელი  „განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკა: 

ინდუსტრიული პოლიტიკა. სახელმწიფო ინდუსტრიული პოლიტიკის ინსტიტუციური 

უზრუნველყოფა― (კონფერენცია გაიმართა 2018 წლის 16 მარტს, 16-00 საათზე, 

საქართველოს პარლამენტში. ორგანიზატორი - ე. ლეკაშვილი). 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fparliament.ge%2Fge%2Fmedia%2Fpirdapiri-eteri-

http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fparliament.ge%2Fge%2Fmedia%2Fpirdapiri-eteri-94%2Fkamera-meore&h=ATM_kz_0Umt0d0UCgMn6eHUPtXL5ykNNnJPEu2z1Db8jOMXc9ivu7R7kGp9kwdbNVlxhlpNkHbHEbHyjC9AQC-jr_TQTU_UJ8G7K7LWqGU0LWH3B
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94%2Fkamera-

meore&h=ATM_kz_0Umt0d0UCgMn6eHUPtXL5ykNNnJPEu2z1Db8jOMXc9ivu7R7kGp9kwdbNV

lxhlpNkHbHEbHyjC9AQC-jr_TQTU_UJ8G7K7LWqGU0LWH3B 

ეკა ლეკაშვილი არის ფრაქციის ―ქართული ოცნება - სოციალ-დემოკრატები‖  

ინდუსტრიული საბჭოს კოორდინატორი. 

3. ფრაქციის „ქართული ოცნება - სოციალ-დემოკრატების― კონფერენციის  

„ინდუსტრიული პოლიტიკა და ინოვაციური ეკონომიკა― ორგანიზატორი (კონფერენცია 

გაიმართა 2018 წლის 11 ივლისს, 17:00 საათზე,  საქართველოს პარლამენტის პირველი 

რესპუბლიკის დარბაზში. ორგანიზატორი - ე. ლეკაშვილი). კონფერენციაზე ი. გაგნიძემ 

გააკეთა მოხსენება   „სამეწარმეო უნივერსიტეტების ფორმირება - ინოვაციური 

პოტენციალის ამაღლების წინაპირობა საქართველოში―. 

http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/factions/saparlamento-

umravlesobashi-shemavali-fraqciebi/social-demokratebi/News/fraqcia-qartuli-ocneba-social-

demokratebis-organizebit-parlamentshi-konferencia-gaimarta.page  

ასოც. პროფ. ეკა ლეკაშვილი არის ფრაქციის „ქართული ოცნება - სოციალ-

დემოკრატები―  ინდუსტრიული საბჭოს კოორდინატორი, ხოლო ინეზა გაგნიძე ამ ჯგუფის 

წევრი. 

 

 
 

ეკონომიკური პოლიტიკისა და ეკონომიკური განათლების  
ქართულ-გერმანული ინსტიტუტის 2018 წლის ანგარიში 

ცენტრი ხელმძღვანელი:  პროფესორი რევაზ გველესიანი 
 

1.   პროფესორი რევაზ გველესიანი - დირექტორი; 

2.   პროფესორი ვოლფგანგ ვენგი - თანადირექტორი; 

3.   პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი - დირექტორის მოადგილე; 

4.   ასოცირებული პროფესორი ეკა ლეკაშვილი - დირექტორის მოადგილე; 

5.   ასოცირებული პროფესორი გულნაზ ერქომაიშვილი - წევრი; 

6.   ასოცირებული პროფესორი ირინა გოგორიშვილი - წევრი; 

7.   ასოცირებული პროფესორი მარინე ნაცვალაძე - წევრი; 

8.   ასისტენტ პროფესორი – ლალი ხურცია; 

9.   ასისტენტ პროფესორი – გიორგი გაფრინდაშვილი. 

დაწესებულებას თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, 

მისთვის მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 

დამატებითი  ინფორმაცია: 

 

ეკონომიკური პოლიტიკისა და ეკონომიკური განათლების ქართულ-გერმანული 

ინსტიტუტი წარმატებით ახორციელებს სამეცნიერო-კვლევით და საგანმანათლებლო 

საქმიანობას: 

ა)  ბერლინის  ტექნიკურ  უნივერსიტეტთან  (წარმომადგენელი    პროფესორი  

ვოლფგანგ ვენგი); 

ბ)  ბერლინის  თავისუფალ  უნივერსიტეტთან  (წარმომადგენელი  პროფესორი  

გკუნტერ ფალთინი); 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fparliament.ge%2Fge%2Fmedia%2Fpirdapiri-eteri-94%2Fkamera-meore&h=ATM_kz_0Umt0d0UCgMn6eHUPtXL5ykNNnJPEu2z1Db8jOMXc9ivu7R7kGp9kwdbNVlxhlpNkHbHEbHyjC9AQC-jr_TQTU_UJ8G7K7LWqGU0LWH3B
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fparliament.ge%2Fge%2Fmedia%2Fpirdapiri-eteri-94%2Fkamera-meore&h=ATM_kz_0Umt0d0UCgMn6eHUPtXL5ykNNnJPEu2z1Db8jOMXc9ivu7R7kGp9kwdbNVlxhlpNkHbHEbHyjC9AQC-jr_TQTU_UJ8G7K7LWqGU0LWH3B
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fparliament.ge%2Fge%2Fmedia%2Fpirdapiri-eteri-94%2Fkamera-meore&h=ATM_kz_0Umt0d0UCgMn6eHUPtXL5ykNNnJPEu2z1Db8jOMXc9ivu7R7kGp9kwdbNVlxhlpNkHbHEbHyjC9AQC-jr_TQTU_UJ8G7K7LWqGU0LWH3B
http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/factions/saparlamento-umravlesobashi-shemavali-fraqciebi/social-demokratebi/News/fraqcia-qartuli-ocneba-social-demokratebis-organizebit-parlamentshi-konferencia-gaimarta.page
http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/factions/saparlamento-umravlesobashi-shemavali-fraqciebi/social-demokratebi/News/fraqcia-qartuli-ocneba-social-demokratebis-organizebit-parlamentshi-konferencia-gaimarta.page
http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/factions/saparlamento-umravlesobashi-shemavali-fraqciebi/social-demokratebi/News/fraqcia-qartuli-ocneba-social-demokratebis-organizebit-parlamentshi-konferencia-gaimarta.page
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გ)   ცუკუბას   უნივერსიტეტთან   (წარმომადგენელი   პროფესორი   ნეანტრო   

საავედრა რივანო); 

დ) პოტსდამის უნივერსიტეტთან (წარმომადგენელი პროფესორი ანგელა მიკლეი); 

ე)    იტალიის    საპიენზას    უნივერსიტეტთან    (წარმომადგენელი    პროფესორი    

ფაბიო საბატინი); 

ვ) უნგრეთის მისკოლცის ეკონომიკურ უნივერსიტეტთან (წარმომადგენელი 

პროფესორი დანიელ კუტორი); 

ზ) საფრანგეთის ლილის კათოლიკური უნივერსიტეტი (წარმომადგენელი 

ასოცირებული პროფესორი ფელიქს ვონ ნოსტიტზი); 

თ)     პოლონეთის     რჟეშოვის     ტექნოლოგიური     უნივერსიტეტი     

(წარმომადგენელი პროფესორი იაცეკ სტროინი). 
 

ინსიტუტის  მიერ  საანგარიშო  წლის  განმავლობაში    მომზადდა  და  ჩატარდა  

შემდეგი ღონისძიებები: 

1. ინსტიტუტის  ფარგლებში  ეკონომიკური  პოლიტიკის  მოდულის  

მაგისტრანტების პროფესიული პრაქტიკის მომზადება და ჩატარება ბერლინის 

ტექნიკურ უნივერსიტეტში  ამავე  უნივერსიტეტის  პროფესორის,  ეკონომიკური  

პოლიტიკისა და  ეკონომიკური  განათლების   ქართულ–გერმანული  

ინსტიტუტის თანადირექტორის ვოლფგანგ ვენგის ხელმძღვანელობით (2018 

წლის  1–31 მაისი); 

2. ინსიტუტის  წევრები  საანაგარიშო  წელს  აქტიურად  მონაწილეობდნენ  2018  

წლის საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებსა და კონფერენციებში და მათი   

ნაშრომები გამოქვეყნდა პრესტიჟულ საერთაშორისო ჟურნალებში, რაც 

დაფიქსირებულია მათ სამეცნიერო–კვლევით ანგარიშებში; 

3. ინსტიტუტის  ფარგლებში  ეკონომიკური  პოლიტიკის  მოდულის  

მაგისტრანტებს პროფესორმა ვოლფგანგ ვენგმა გაუწია კონსულტაცია სამაგისტრო 

ნაშრომებთან დაკავშირებით (20107.02-15.02.2018); 

4. ინსტიტუტის  ფარგლებში  ეკონომიკური  პოლიტიკის  მოდულის  მაგისტრანტებს 

პროფესორმა ვოლფგანგ ვენგმა გაუწია კონსულტაცია სამაგისტრო ნაშრომებთან 

დაკავშირებით (07.02-12.02.2018); 

5. ინსტიტუტის  ფარგლებში  ბერლინის  თავისუფალი  უნივერსიტეტის  

პროფესორმა გიუნტერ ფალტინმა კონსულტაცია გაუწია ეკონომიკური პოლიტიკის 

კათედრის დოქტორანტებს სადისერტაციო ნაშრომებთან დაკავშირებით (07.02-

12.02.2018); 

6. ბერლინის    თავისუფალი    უნივერსიტეტის    პროფესორს    გიუნტერ    ფალტინს 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ხანგრძლივი და ნაყოფიერი 

პედაგოგიური და სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის 2018 წელს მიენიჭა ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო 

დოქტორის წოდება; 

7. ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორს გიუნტერ ფალტინს 

მიწეულიჰყავდა ეკონომიკური პოლიტიკის კათედრა ბერლინში დაგეგმილ 

მეწარმეობის სამიტზე 2018 წლის 6-7 ოქტომბერს; 

8. ინსტიტუტის  ფარგლებში  2018  წლის  24-31  მარტს  მოწვეული  იყო  

კობლენცის უნივერსიტეტის პროფესორი ჰელენე შნაიდერი, რომელმაც წაიკითხა 

ლექციების კურსი ეკონომიკური პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებზე; 
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9. პოლონეთის   რჟეშოვის   ტექნოლოგიური   უნივერსიტეტის    პროფესორმა    იაცეკ 
სტროინმა ეკონომიკური პოლიტიკის მოდულის მაგისტრანტებს წაუკითხა ლექცია 

თემაზე: ,,ეფექტიანი პროექტების საკვანძო კომპონენტები― (24.10-25.10.2018); 

10. უნგრეთის   მისკოლცის   უნივერსიტეტის   ასოცირებულმა   პროფესორმა   

დანიელკუტორმა მომავალი წლისათვის ქართულ-გერმანული ინსტიტუტის 

ფარგლებში დაგეგმა ლექციების კურსი თემაზე:    ,,უნგრეთის გზა - გამოკვლევა 

ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკისა და განვითარების უნიკალურობის შესახებ;― 

11. საფრანგეთის ლილის კათოლიკური უნივერსიტეტის ასოცირებულმა 

პროფესორმა ლიქს ფონ ნოსტიტზმა ქართულ-გერმანული ინსტიტუტის ფარგლებში 

დაგეგმა ლექციების კურსი თემაზე: ,,ევროკავშირის პოლიტიკა აღმოსავლეთ 

ევროპის პარტნიორობის ფარგლებში.― 
 
 

 
 

მარკეტინგული კვლევის ცენტრის 2018 წლის ანგარიში 
ცენტრი ხელმძღვანელი:  პროფესორი ნუგზარ თოდუა 

 
5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 
 

 
 

№ 

 

 

ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის სათა- 

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

  

ნ.თოდუა Impact of Social 
Media Marketing on 
Consumer Behavior 
in the Georgian 
Tourism Industry 

 

ISSN 2518-167X 

International 
Academy Journal 
Web of Scholar, 
Vol. 5,  

No. 5(23).  

ვარშავა, 

გამომცემლობა:  
RS Global Sp. z 
O.O. 

გვ. 11-16. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სტატიაში განხილულია სოციალური მედია მარკეტინგის როლი საქართველოს ტურისტულ 

ბაზარზე.   ძირითადი  აქცენტი გაკეთებულია იმ ფაქტზე, რომ სოციალური მედია მარკეტინგი 

იზიდავს მომხმარებლებს და განაპირობებს სოციალური ქსელების სხვადასხვა ინსტრუმენტების 

გამოყენებას ტურიზმის ინდუსტრიაში. ნაშრომში შეფასებულია ტურისტული კომპანიების 

სოციალური მედია მარკეტინგის გავლენა მომხმარებეთა მყიდველობით ქცევაზე. საქართველოს 

ტურისტულ ბაზარზე სოციალური მედია მარკეტინგისადმი მომხმარებელთა დამოკიდებულების  

განსაზღვრის მიზნით ჩატარებულია მარკეტინგული კვლევა.  კვლევამ დაადგინა, რომ არსებობს 

მჭიდრო კავშირი ტურისტული კომპანიების მიერ განხორციელებულ სოციალური მედია 

მარკეტინგულ  კამპანიებსა და მომხმარებელთა ქცევას შორის. 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6. 2. უცხოეთში 

 
 

№ 
მომხსენებელ

ი/ 

მომხსენებლებ

ი 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

  

ჩარიტა ჯაში 

 
 

Applications of Social Marketing 

in Road Safety of Georgia 

მარკეტინგის, მენეჯმენტისა  

და ტურიზმის    მე- 20   

საერთაშორისო კონფერენცია,      

ISSN 1307-6892 

პარიზი,  

19-20 აპრილი 

მოხსენების ანოტაცია 

ნაშრომში მოცემულია  სოციალური მარკეტინგის  შესახებ  არსებული ლიტერტურის  დეტალური  

ანალიზი,  ასევე  განხილულია  საგზაო უსაფრთხოების სტრატეგია   საქართველოში,  წარმოჩენილია  

ამ მიმართულებით განხორციელებული  წარმატებული პროექტები  და გამოწვევები, რაც   ხელს 

უშლის საგზაო უსაფრთხოების მიღწევას ქვეყანაში.     

 
 

 
მიგრაციის კვლევის ცენტრის 2018 წლის ანგარიში 

 
ცენტრის ხელმძღვანელი : პროფესორი მირიან ტუხაშვილი 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან 

გამოცემებში: 

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორე

ბი 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

 მ. ტუხაშვილი Retrospective Comprehension of  

Post-Soviet Georgia’s Population 

Migration.  
Bulletin of the Georgian National 
Academy of Sciences 

vol. 12. no. 1 p.175-182 

 

 

 

 
 

http://science.org.ge/bnas/vol-12-1.html 

 
 

 

 

  

http://science.org.ge/bnas/vol-12-1.html
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3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 
3.1. 
 
 
 
 
 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

 
 
 
 
 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

 
 
 
 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 ‖ნაბიჯი ერთად‖ 

(იმიგრაციის კვლევა) 

ღია საზოგადოება - საქართველო 

ხელშეკრულება  №7 

 

2018-2019 წწ. მირიან ტუხაშვილი 

პროექტის კვლევითი 

ჯგუფის 

ხელმძღვანელი 

პროექტის მიზანია, მოამზადოს დასაბუთებული წინადადებები იმ იმიგრაციული ნაკადის 

სარეგულირებლად, რომლებიც ამა თუ იმ მიზეზის გამო ინტეგრირდება საქართველოში. შესწავლილია 

იმიგრანტთა დემოგრაფიული სტრუქტურა. ამ თვალსაზრისით დამუშავებულია მოსახლეობის ბოლო აღწერის 

მონაცემები, აგრეთვე, სპეციალური შერჩევითი გამოკვლევების ინფორმაცია. იმიგრაციის ინტენსიურობის 

ზრდა არაა შეფასებული დადებით მოვლენად და დასაბუთებულია მკვეთრად გამოხატული იმიგრაციული 

პოლიტიკის აუცილებლობა. კვლევა გარდამავალია და ძირითადი შედეგი 20019 წელს გამოქვეყნდება. 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

წიგნი 

 
 
 
 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

სათა ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI 

 

 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

გ. ბუნტური შრომითი 

ემიგრაციის 

ტენდენციები, 

შედეგები და 

პერსპექტივები 

საქართველოში 

 უნივერსალი, 

თბილისი 

79გვ 
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პუბლიკაციაში ასახულია საერთაშორისო შრომითი ემიგრაციის თეორიული და 

პრაქტიკული ასპექტები, საქართველოდან შრომითი ემიგრაციის ძირითადი ტენდენციები, 

მახასიათებლები და სოციალურეკონომიკური შედეგები. მათი გათვალისწინებით და 

საქართველოში არსებული შესაბამისი საკანონმდებლო და ორგანიზაციული სისტემის 

შეფასების საფუძველზე, ავტორი იძლევა პრაქტიკულ რეკომენდაციებს, რომელთა 

გათვალისწინება ხელს შეუწყობს საქართველოდან შრომითი ემიგრაციის ეფექტურ 

ორგანიზებას და გაზრდის მის სარგებელს პროცესის მონაწილე ყველა მხარისთვის. 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
 

 
 
 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI 

 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

2 

 

მურმან ცარციძე პროფესიულიგანა

თლებადაადამიან

ისეულიკაპიტალ

ისგანვითარებისს

ირთულეებისაქარ

თველოშითანამე

დროვეგლობალი

ზაციისპირობებშ

ი 

 

სამეცნიერო-

პრაქტიკულიჟუ

რნალი„გლობალ

იზაციადაბიზნეს

ი“, N6, ISSN 2449-
2396. 

http://eu.edu.ge/g
e/news/673-

zhurnali-
globalizatsia-da-

biznesi-
indeksirebadi-erih-

plus 

ევროპისუნივერს

იტეტი, 

თბილისი. 

8 გვერდი 

სამწუხაროა რომ, თანამედროვე გლობალიზაციის ეპოქაში, ქვეყნის ეკონომი-კური 

პოლიტიკის უმთავრეს პრიორიტეტს კვლავ უმუშევრობისა და სიღარიბის დაძლევა 

წარმოადგენს. ასეთ ვითარებაში ცხადია, რომ ეკონომიკური განვითარება და მოსახლეობის 

ცხოვრების დონის არსებითი გაუმჯობესება შეუძლებელი იქნება ადამიანური რესურსების 

განვითარების, არსებული შრომითი პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენების, 

ცივილიზებული შრომის ბაზრის ფორმირებისა და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი 

პროფესიული განათლების სისტემის ორგანიზების გარეშე. სწორედ ამ უკანასკნელმა უნდა 

გადაწყვიტოს ქვეყანაში მიმდინარე პერიოდის ძირითადი სამთავრობო სტრატეგიის 

უმთავრესი ამოცანა-შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული სამუშაო ძალის და 

შესაბამისად ადამიანური კაპიტალის განვითარება, ადგილობრივ და საერთაშორისო 

ბაზარზე მათი კონკურენტუნარიანობის მნიშვნელოვნად ამაღლება. 

       საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, ნაშრომში განხილულია განათლების, 

განსაკუთრებით კი პროფესიული განათლების, როგორც სოციალურ-კულტურული 

ფენომენის როლი. შესწავლილია ამ სფეროში არსებული ძირითადი პრობლემები და 

გამოწვევები საქართველოში. დასაბუთებულია, რომ თანამედრო-ვე გლობალიზაციის 

პირობებში, სწორედ პროფესიული განათლების სისტემის ფუნქციონირების დონე, ხარისხი 

და შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან მიმართებაში მისი სწორი ორიენტირებულობა 

განსაზღვრავს ქვეყანაში ადამიანური კაპიტალის განვითარების, შრომითი პოტენციალის 

ხარისხობრივი სრულყოფისა და მათი გამოყების პერსპრქტივებს. 
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№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

3 

 

მ. ცარციძე ―უმუშევრობა და 

შრომითი 

მიგრაცია 

საქართველოში 

თანამედროვე 

გლობალიზაციის 

პირობებში‖. 

ISBN 978-9941-

9601-8-5 

Koleqtiurimonogr

afia 

―მოსახლეობის 

მიგრაციის 

აქტუალური 

პრობლემები 

საქართველოში‖. 

თავი მერვე  
 

გამომცემლობა 

„ზენაარი―, 

თბილისი  

23 გვ 

თანამედროვეგლობალიზაციისა და ინტეგრაციის ეპოქაში საქართველოში სიღარიბის 

დაძლევა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლება კვლავ სერიოზულ პრობლემად 

რჩება. ქვეყანაში სიღარიბის საგანგაშო მაჩვენებლები განპირობებულია უმუშევრობის 

მაღალი დონითა და ქრონიკული უმუშევრობის არსებობით. საექსპერტო შეფასებით, 

უმუშევრობის დონე დღეს ქვეყანაში საშუალოდ 32.0-36.0%-ის ფარგლებშია, რაც თავის 

მხრივ მასობრივი შრომითი მიგრაციის გამოწვევი უმთავრესი ფაქტორია. ეს უკანასკნელი კი 

თანამედროვეობის სერიოზული გამოწვევა და გლობალური ხასიათის პრობლემაა.  

       ნაშრომი უმუშევრობასა და შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემების 

კვლევას ეხება და მასში დასაბუთებულია, რომ ქვეყანაში სიღარიბის დაძლევისა და 

მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლების მიზნით უმუშევრობის დაძლევა და 

მიგრაციული პროცესების ეფექტიანი მართვა უნდა გახდეს ქვეყნის სოციალურ–

ეკონომიკური განვითარების უმთავრესი პრიორიტეტი. 
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სსრკ დაშლის შემდგომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა საქართველოს მეზობელ 

ქვეყნებთან პოლიტიკურ ურთიერთობებში. თურქეთთან კეთილმეზობლური         

ურთიერთობის დამყარების  გამო ადრე ჩაკეტილი საზღვარი გაიღო, დამყარდა უვიზო 

მიმოსვლის რეჟიმი, გაიყვანეს უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო სარკინიგზო და 

საავტომობილო გზები, ფორმირდა ენერგეტიკული დერეფანი, გააქტიურდა ეკონომიკური 

თანამშრომლობა, დაიწყო ადრე სრულიად იზოლირებული საზღვრისპირა რეგიონების 

ეკონომიკური ინტეგრაცია. გაჩნდა საზღვრისპირა შრომის ბაზრების დაკავშირების 

შესაძლებლობა. ასეთ ვითარებაში დიდ ყურადღებას იპყრობს ორი ქვეყნის სასაზღვრო 

რეგიონებში დემოგრაფიული განვითარების კანონზომიერებათა და თავისებურებათა 

შესწავლაა. ეს, თავის მხრივ, მჭიდროდაა დაკავშირებული ორივე ქვეყანაში მიმდინარე 

ეპოქალურ სოციალურ დემოგრაფიულ ცვლილებებთან.საქართველოს მხრიდან კვლევის 

კონკრეტულ არეალად გამოვყავით სსრკ დროინდელი სასაზღვრო-საკარანტინო ზონა- 

ამჟამინდელი სამცხე-ჯავახეთი (ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გარეშე) და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკა (ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გარეშე), თურქეთის მხრიდან 

კი უშუალოდ მოსაზღვრე ართვინისა და არტაანის პროვინციები, აგრეთვე, მათი მიმდებარე 

და ეკონომიკურად ინტეგრირებული ყარსისა და ტრაპიზონის პროვინციები. მკვეთრად 

შემცირდა ქალთა ფერტილობა და ფორმირდა მარტივი აღწარმოება. თურქეთის 

დემოგრაფიულ განვითარებაში იგრძნობა სწრაფი „ევროპიზაციის― პროცესი. მოსახლეობის 

დაბერების ტემპი აჩქარდა. მედიანური ასაკი უკვე 30,5 წელია. ურბანიზაციის დონე 

მაღალია, მოსახლეობის სამი მეოთხედი ქალაქად ცხოვრობს, მათ შორის, მნიშვნელოვანი 

ნაწილი -  უმსხვილეს ქალაქებში. თურქეთის დემოგრაფიულ განვითარებაში ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი თავისებურება მოსახლეობის აღწარმოების რეჟიმის მკვეთრი 

რეგიონული დიფერენციაციაა. პროვინციებს შორის შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი 

1,53-4,38 შორის ვარირებს. არაერთგვაროვანი ვითარებაა საქართველოს მოსაზღვრე და 

მიმდებარე რეგიონებში. შავიზღვისპირა რეგიონში შობადობის დაბალი დონეა, ხოლო 

მაღალმთიან პროვინციებში - მაღალი. მხოლოდ ყარსის პროვინციაში შეინიშნება თურქეთის 

საშუალო მაჩვენებელზე ოდნავ მეტი შობადობის დონე, დანარჩენ განხილულ პროვინციებში 

იგი ქვეყნის საშუალო დონეზე ბევრად დაბალია და ევროპის ქვეყნების ინდიკატორებს 

უტოლდება.  ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, რომელიც საზღვრისპირა პროვინციების 

მოსახლეობის რიცხოვნობის დინამიკას განსაზღვრავს, არის მოსახლეობის ინტენსიური 

მიგრაცია. განხილულ პროვინციებში დაბადებული 1800 ათასი კაცი ამჟამად თურქეთის 

სხვა პროვინციებში ცხოვრობს. ეს მასა რიცხობრივად აღემატება აღნიშნულ პროვინციებში 

ამჟამად მცხოვრებთა რაოდენობას. მოსახლეობა მიგრირდება მსხვილ ქალაქებსა და 

თურქეთის შედარებით განვითარებულ დასავლეთ პროვინციებში.  

მთავარი ფაქტორი გახდა ინტენსიური ემიგრაციული პროცესები. თურქეთთან მოსაზღვრე 

საქართველოს რეგიონი წარმოადგენს ბიეთნიკური სტრუქტურის ტერიტორიას. 

ნინოწმინდისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტებში კომპაქტურადაა დასახლებული 

სომეხი მოსახლეობა, ხოლო ახალციხის მუნიციპალიტეტში ეს ეროვნული უმცირესობა 

მესამედს აღწევს. დანარჩენ მუნიციპალიტეტში აბსოლუტური უმრავლესობა ქართველი 

მოსახლეობაა. მთლიანად საქართველო -თურქეთის სასაზღვრო რეგიონში ქართველი 

მოსახლეობის წილი სამ მეოთხედზე მეტია. პოსტსაბჭო პერიოდში საზღვრისპია 

რეგიონიდან მთლიანად მიგრირდა რუსი ეროვნების მოსახლეობა, დემოგრაფიულმა 

ანალიზმა გამოავლინა ბოლო ათწლეულებში მკვეთრად შეცვლილი დემოგრაფიული 

ვითარება.  საავტომობილო და სარკინიგზო მიმოსვლა არსებითად შეცვლის საქართველო-

თურქეთის საზღვრისპირა რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების დონეს, 

უფრო ინტენსიური გახდება საზღვრისპირა ინტეგრაციული პროცესებიც, რაც ქართველი და 

თურქი მეცნიერების ერთობლივი შესწავლის საგანი უნდა გახდეს. 
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№ 
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საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI 

 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მ. ტუხაშვილი Retrospective 

Comprehension of  

Post-Soviet 
Georgia’s Populatio

n Migration.  
 

 

 

 

 
 

Bulletin of the 
Georgian National 
Academy of 
Sciences 

vol. 12. no. 1 
p.175-182 
http://science.org.g

e/bnas/vol-12-

1.html 

 
 

Georgian National 
Academy of 
Sciences 

8 გვერდი 

1990-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში განვითარებულ ყოვლისმომცვლელ კრიზისს 

და ცხოვრების დონის კატასტროფული დაცემას მოსახლეობის ტერიტორიული მობილობის 

რადიკალური გააქტიურება და მნიშვნელოვანი სოციალურ-დემოგრაფიული ცვლილებები 

მოჰყვა. მეოთხედი საუკუნის შემდგომ მომხდარ მოვლენათა რეტროსპექტული შეფასება 

დაზუსტებულ ინფორმაციას და მრავალ გამოკვლევათა განზოგადებას ეყრდნობა. სტატია 

კრიტიკულად განიხილავს საქართველოს ანექსირებულ რეგიონებში შექმნილ მიგრაციულ 

ვითარებასაც და მიუთითებს დასაზუსტებელ ინფორმაციაზე. 

  ინტენსიურმა ემიგრაციამ, რაც ჯერ კიდევ გრძელდება, მნიშვნელოვნად შეამცირა 

მოსახლეობის რიცხოვნობა და შეცვალა საქართველოს ეთნოსტრუქტურა როგორც დეფაქტო 

საზღვრებში, ისე ანექსირებულ რეგიონებშიც. მუდმივი ემიგრაციის საბოლოო შედეგი 

საქართველოში დარჩენილ მოსახლეობაში ავტოქტონთა წილის აშკარა მატებაა. 

  ანექსირებულ რეგიონებში ეთნოწმენდამ და შრომითი პოტენციალის კრიტიკულმა 

შემცირებამ კიდევ უფრო გააჩანაგა ეკონომიკა, რაც კარგად ჩანს თვით სეპარატისტული 

სტატისტიკური ორგანოების მიერ გამოქვეყნებულ ინდიკატორებში. ჩანს, რომ განვლილი 

მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ გაწეული 

ძალისხმევა იძულებით  გადაადგილებულ პირთა თავიანთ საცხოვრისში დასაბრუნებლად 

სუსტი აღმოჩნდა და ახალ ქმედით ინიციატივებს საჭიროებს.  

     პოსტსაბჭოთა პერიოდში შიგა მიგრაციამ ეკონომიკური ქაოსის პირობებში უსისტემო 

ხასიათი მიიღო. ქალაქწარმომქნელი ბაზის განადგურების გამო ვეღარ მიმდინარებდა 

ურბანიზაციის კანონზომიერი პროცესი. სოფლიდან ქალაქად გადასვლასა და ქალაქების 

მოსახლეობის რიცხოვნობის მატებას გამოცლილი ჰქონდა ეკონომიკური საფუძველი. 

ეფექტიანი ორგანიზებული ჩასახლებანიც შეწყდა. დემოგრაფიული დონორი რეგიონები 

თითონ აღმოჩნდენ დეპოპულაციურ ვითარებაში. პრობლემად იქცა საქართველოს 

მნიშვნელოვანი ახალმშენებლობების ადგილობრივი სამუშაო ძალით უზრუნველყოფის 

საკითხიც. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ხანს შეიქმნა მიგრაციის მართვის პროგრამები, ვფიქრობთ მათ 

აკლია დაფუძნება ღრმა ანალიტიკურ გამოკვლევებზე, რაც ჩვენი მეცნიერების წინაშე მდგარი 

გადაუდებელი ამოცანაა. 

 
 

 

http://science.org.ge/bnas/vol-12-1.html
http://science.org.ge/bnas/vol-12-1.html
http://science.org.ge/bnas/vol-12-1.html
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გამომცემლობა 

გვერდების 
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2 

 

მურმან ცარციძე პროფესიულიგანა

თლებადაადამიან

ისეულიკაპიტალ

ისგანვითარებისს

ირთულეებისაქარ

თველოშითანამე

დროვეგლობალი

ზაციისპირობებშ

ი 

 

სამეცნიერო-

პრაქტიკულიჟუ

რნალი„გლობალ

იზაციადაბიზნეს

ი“, N6, ISSN 2449-
2396. 

http://eu.edu.ge/g
e/news/673-

zhurnali-
globalizatsia-da-

biznesi-
indeksirebadi-erih-

plus 

ევროპისუნივერს

იტეტი, 

თბილისი. 

8 გვერდი 

სამწუხაროა რომ, თანამედროვე გლობალიზაციის ეპოქაში, ქვეყნის ეკონომი-კური 

პოლიტიკის უმთავრეს პრიორიტეტს კვლავ უმუშევრობისა და სიღარიბის დაძლევა 

წარმოადგენს. ასეთ ვითარებაში ცხადია, რომ ეკონომიკური განვითარება და მოსახლეობის 

ცხოვრების დონის არსებითი გაუმჯობესება შეუძლებელი იქნება ადამიანური რესურსების 

განვითარების, არსებული შრომითი პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენების, 

ცივილიზებული შრომის ბაზრის ფორმირებისა და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი 

პროფესიული განათლების სისტემის ორგანიზების გარეშე. სწორედ ამ უკანასკნელმა უნდა 

გადაწყვიტოს ქვეყანაში მიმდინარე პერიოდის ძირითადი სამთავრობო სტრატეგიის 

უმთავრესი ამოცანა-შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული სამუშაო ძალის და 

შესაბამისად ადამიანური კაპიტალის განვითარება, ადგილობრივ და საერთაშორისო 

ბაზარზე მათი კონკურენტუნარიანობის მნიშვნელოვნად ამაღლება. 

       საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, ნაშრომში განხილულია განათლების, 

განსაკუთრებით კი პროფესიული განათლების, როგორც სოციალურ-კულტურული 

ფენომენის როლი. შესწავლილია ამ სფეროში არსებული ძირითადი პრობლემები და 

გამოწვევები საქართველოში. დასაბუთებულია, რომ თანამედრო-ვე გლობალიზაციის 

პირობებში, სწორედ პროფესიული განათლების სისტემის ფუნქციონირების დონე, ხარისხი 

და შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან მიმართებაში მისი სწორი ორიენტირებულობა 

განსაზღვრავს ქვეყანაში ადამიანური კაპიტალის განვითარების, შრომითი პოტენციალის 

ხარისხობრივი სრულყოფისა და მათი გამოყების პერსპრქტივებს. 
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გამოცემის 
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გვერდების 

რაოდენობა 

http://eu.edu.ge/ge/news/673-zhurnali-globalizatsia-da-biznesi-indeksirebadi-erih-plus
http://eu.edu.ge/ge/news/673-zhurnali-globalizatsia-da-biznesi-indeksirebadi-erih-plus
http://eu.edu.ge/ge/news/673-zhurnali-globalizatsia-da-biznesi-indeksirebadi-erih-plus
http://eu.edu.ge/ge/news/673-zhurnali-globalizatsia-da-biznesi-indeksirebadi-erih-plus
http://eu.edu.ge/ge/news/673-zhurnali-globalizatsia-da-biznesi-indeksirebadi-erih-plus
http://eu.edu.ge/ge/news/673-zhurnali-globalizatsia-da-biznesi-indeksirebadi-erih-plus
http://eu.edu.ge/ge/news/673-zhurnali-globalizatsia-da-biznesi-indeksirebadi-erih-plus
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3 

 

მ. ცარციძე ―უმუშევრობა და 

შრომითი 

მიგრაცია 

საქართველოში 

თანამედროვე 

გლობალიზაციის 

პირობებში‖. 

ISBN 978-9941-

9601-8-5 

Koleqtiurimonogr

afia 

―მოსახლეობის 

მიგრაციის 

აქტუალური 

პრობლემები 

საქართველოში‖. 

თავი მერვე  
 

გამომცემლობა 

„ზენაარი―, 

თბილისი  

23 გვ 

თანამედროვეგლობალიზაციისა და ინტეგრაციის ეპოქაში საქართველოში სიღარიბის 

დაძლევა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლება კვლავ სერიოზულ პრობლემად 

რჩება. ქვეყანაში სიღარიბის საგანგაშო მაჩვენებლები განპირობებულია უმუშევრობის 

მაღალი დონითა და ქრონიკული უმუშევრობის არსებობით. საექსპერტო შეფასებით, 

უმუშევრობის დონე დღეს ქვეყანაში საშუალოდ 32.0-36.0%-ის ფარგლებშია, რაც თავის 

მხრივ მასობრივი შრომითი მიგრაციის გამოწვევი უმთავრესი ფაქტორია. ეს უკანასკნელი კი 

თანამედროვეობის სერიოზული გამოწვევა და გლობალური ხასიათის პრობლემაა.  

       ნაშრომი უმუშევრობასა და შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემების 

კვლევას ეხება და მასში დასაბუთებულია, რომ ქვეყანაში სიღარიბის დაძლევისა და 

მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლების მიზნით უმუშევრობის დაძლევა და 

მიგრაციული პროცესების ეფექტიანი მართვა უნდა გახდეს ქვეყნის სოციალურ–

ეკონომიკური განვითარების უმთავრესი პრიორიტეტი. 
 

 

 
 
 
 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომ

ი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

4 

 
მ.ტუხაშვილი   დემოგრაფიული  

ვითარება  

საქართველო- 

თურქეთის 

 საზღვრისპირა  

რეგიონებში.  

  ინდექსირებულია 
ERIH PLUS 

pISSN-1987-6890 

eISSN-2346-8431 

ჟ.ეკონომიკა.#

2 

ტ.14  

 

 

თსუ, 

თბილისი 

10გვ. 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
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სსრკ დაშლის შემდგომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა საქართველოს მეზობელ 

ქვეყნებთან პოლიტიკურ ურთიერთობებში. თურქეთთან კეთილმეზობლური         

ურთიერთობის დამყარების  გამო ადრე ჩაკეტილი საზღვარი გაიღო, დამყარდა უვიზო 

მიმოსვლის რეჟიმი, გაიყვანეს უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო სარკინიგზო და 

საავტომობილო გზები, ფორმირდა ენერგეტიკული დერეფანი, გააქტიურდა ეკონომიკური 

თანამშრომლობა, დაიწყო ადრე სრულიად იზოლირებული საზღვრისპირა რეგიონების 

ეკონომიკური ინტეგრაცია. გაჩნდა საზღვრისპირა შრომის ბაზრების დაკავშირების 

შესაძლებლობა. ასეთ ვითარებაში დიდ ყურადღებას იპყრობს ორი ქვეყნის სასაზღვრო 

რეგიონებში დემოგრაფიული განვითარების კანონზომიერებათა და თავისებურებათა 

შესწავლაა. ეს, თავის მხრივ, მჭიდროდაა დაკავშირებული ორივე ქვეყანაში მიმდინარე 

ეპოქალურ სოციალურ დემოგრაფიულ ცვლილებებთან.საქართველოს მხრიდან კვლევის 

კონკრეტულ არეალად გამოვყავით სსრკ დროინდელი სასაზღვრო-საკარანტინო ზონა- 

ამჟამინდელი სამცხე-ჯავახეთი (ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გარეშე) და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკა (ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ურბანიზაციის დონე 

მაღალია, მოსახლეობის სამი მეოთხედი ქალაქად ცხოვრობს, მათ შორის, მნიშვნელოვანი 

ნაწილი -  უმსხვილეს ქალაქებში. თურქეთის დემოგრაფიულ განვითარებაში ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი თავისებურება მოსახლეობის აღწარმოების რეჟიმის მკვეთრი 

რეგიონული დიფერენციაციაა. პროვინციებს შორის შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი 

1,53-4,38 შორის ვარირებს. არაერთგვაროვანი ვითარებაა საქართველოს მოსაზღვრე და 

მიმდებარე რეგიონებში. შავიზღვისპირა რეგიონში შობადობის დაბალი დონეა, ხოლო 

მაღალმთიან პროვინციებში - მაღალი. მხოლოდ ყარსის პროვინციაში შეინიშნება თურქეთის 

საშუალო მაჩვენებელზე ოდნავ მეტი შობადობის დონე, დანარჩენ განხილულ პროვინციებში 

იგი ქვეყნის საშუალო დონეზე ბევრად დაბალია და ევროპის ქვეყნების ინდიკატორებს 

უტოლდება.  ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, რომელიც საზღვრისპირა პროვინციების 

მოსახლეობის რიცხოვნობის დინამიკას განსაზღვრავს, არის მოსახლეობის ინტენსიური 

მიგრაცია. განხილულ პროვინციებში დაბადებული 1800 ათასი კაცი ამჟამად თურქეთის 

სხვა პროვინციებში ცხოვრობს. ეს მასა რიცხობრივად აღემატება აღნიშნულ პროვინციებში 

ამჟამად მცხოვრებთა რაოდენობას. მოსახლეობა მიგრირდება მსხვილ ქალაქებსა და 

თურქეთის შედარებით განვითარებულ დასავლეთ პროვინციებში. თურქეთ-საქართველოს 

მაღალმთიან საზღვრიპირა პროვინციებში აშკარადაა გამოხატული დეპოპულაციის 

პროცესი. პოსტსაბჭოთა პერიოდში მოსახლეობის ბუნებრივი მატების შემცირებისა და 

მაღალი ინტენსიურობის ემიგრაციული პროცესების გამო მოსახლეობის რიცხოვნობა 21%-

ით შემცირდა თურქეთის მოსაზღვრე საქართველოს რეგიონშიც. ეს კლება უფრო მეტად 

მთიან აჭარასა და ჯავახეთში დაფიქსირდა. სსრკ დაშლის პერიოდთან შედარებით 2016 

წელს ბუნებრივი მატების მაჩვენებლი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში შემცირდა 4,5-ჯერ, 

ნინოწმინდაში - 4,6-ჯერ, ასპინძაში -9-ჯერ, აჭარის მუნიციპალიტეტებში 2-3-ჯერ,  ადიგენსა 

და ახალციხის მუნიციპალიტეტში კი ბუნებრივი მატება   თითქმის შეჩერდა. მოსახლეობის 

დინამიკის მთავარი ფაქტორი გახდა ინტენსიური ემიგრაციული პროცესები. თურქეთთან 

მოსაზღვრე საქართველოს რეგიონი წარმოადგენს ბიეთნიკური სტრუქტურის ტერიტორიას. 

ნინოწმინდისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტებში კომპაქტურადაა დასახლებული 

სომეხი მოსახლეობა, ხოლო ახალციხის მუნიციპალიტეტში ეს ეროვნული უმცირესობა 

მესამედს აღწევს. დანარჩენ მუნიციპალიტეტში აბსოლუტური უმრავლესობა ქართველი 

მოსახლეობაა. მთლიანად საქართველო -თურქეთის სასაზღვრო რეგიონში ქართველი 

მოსახლეობის წილი სამ მეოთხედზე მეტია. პოსტსაბჭოთა პერიოდში საზღვრისპია 

რეგიონიდან მთლიანად მიგრირდა რუსი ეროვნების მოსახლეობა, მათ შორის, სექტანტი 

დუხობორები, რომელთა დიდი ნაწილი კანადაში ემიგრირდა.  მნიშვნელობის 

ენერგეტიკული დერეფანი, საავტომობილო და სარკინიგზო მიმოსვლა არსებითად შეცვლის 

საქართველო-თურქეთის საზღვრისპირა რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური 

განვითარების დონეს.  
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№ 

 

 

ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

 

 

სტატიის 

სათა- ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 

 

გვერდები

ს 

რაოდენობ

ა 5 მ. შელია ქალთა შრომითი 

ემიგრაცია  
საქართველოდან 

ISBN 978-9941-

9601-8-5 

კოლექტიური 

მონოგრაფია 

―მოსახლეობის 

მიგრაციის 

აქტუალური 

პრობლემები 

საქართველოში‖. 
 

გამომცემლობა 

„ზენაარი―, 

თბილისი 

20გვ 

პოსტსაბჭოთა საქართველოს დემოგრაფიულ და სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე 

არსებით გავლენას ახდენს ინტენსიური ემიგრაციული პროცესები, მათ შორის, შრომითი 

ემიგრაცია. შრომით ემიგრანტებში  ქალთა წილმა ნახევარს გადააჭარბა. 

ნაშრომი არის ავტორის მონაწილეობით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიგრაციის კვლევის ცენტრში 2003-2015წწ. ჩატარებული 

კვლევების გენდერული ასპექტის ორიგინალური ინტერპრეტაცია. დადგენილია ქალთა 

ემიგრაციული ნაკადების ძირითად მიმართულებათა ცვლილების მიზეზები, საერთაშორისო 

შრომის ბაზარზე ქალ მიგრანტთა მობილობის თავისებურებანი, მონაწილეობა რემიტანსში 

და ზეგავლენა ქალთა პოტენციურ ემიგრაციაზე. შეფასებულია პოტენციური ემიგრაციის 

ინტენსიურობა და რეემიგრაციული პოტენციალი. დასაბუთებულია დასკვნა, რომ 

მიმდინარე ეტაპზე ქალთა ემიგრაცია ეკონომიკურად ხელსაყრელია საქართველოსთვის, 

მაგრამ არსებული ინტენსიური ემიგრაციული პროცესების გახანგრძლივება ემუქრება 

ქვეყნის დემოგრაფიულ უსაფრთხოებას, გამოიწვევს საქართველოს შრომითი პოტენციალის 

კატასტროფულ შემცირებას და შრომის ბაზრის ატროფიას. ამიტომ ქალთა 

მაღალინტენსიური შრომითი ემიგრაციის არსებული ინტენსიურობის შენარჩუნება ქვეყნის 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორი გახდება. 
 

 

 

 
№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

 

სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომ

ი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლო

ბა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

 მ. თორია The Role of Small 

and Medium-Sized 

Enterprises in 

Employment 

in Georgia, 

nternational 

Scientific  

ISSN 2587-540X 

, International 

Scientific Journal 

of Business, ISJB 

Caucasus 

International 

University, 2018,  
 

Caucasus 

International 

University, 2018 

6 გვ. 



318 
 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 

 

 
 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მ.ტუხაშვილი,მ. 

ცარციძე, 

ნ. ლაცაბიძე,  

მ. ლობჟანიძე, 

მ. შელია 

ЭМИГРАЦИОНН

ЫЕ НАМЕРЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ                  

УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

ГРУЗИИ (НА 

ПРИМЕРЕ 

ТБИЛИССКОГО 

ГОСУДАР-

СТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

ИМ. 

ИВАНЭДЖАВАХ

ИШВИЛИ) 
ISSN 2414-2344 

European Journal 
of Humanities 
and 
Social Sciences 

#3. გვ.139-147.  
 

Vienna. Premier 

Pubishing 

8 გვერდი 

პოსტსაბჭოთა პერიოდში დიდი ინტენსიურობის ემიგრაციული პროცესები არსებითი ნიშანი 

გახდა მაღალკვალიფიციური, მაღალინტელექტუალური მოსახლეობის გადინების 

პრობლემა. განსაკუთრებით იგი შეიმჩნევა ელიტარული უმაღლესი სასწავლებლის 

კონტინგენტში. დროებით სასწავლო ემიგრაცია ხშირად მუდმივ ემიგრაციაში გადადის, რაც 

ქვეყნის დემოგრაფიულ, შრომით და განათლებრივ პოტენციალს ამცირებს. 

  ნაშრომი ეყრდნობა 2016 წელს თსუ მიგრაციის კვლევის ცენტრის მკვლევართა მიერ 

ჩატარებულ კვლევას სტუდენტთა ემიგრაციული განწყობის შესახებ. გამოვლინდა 

სტუდენტთა ემიგრაციის მიზეზები, ემიგრაციის მიმართულებები, ემიგრაციის 

განხორციელების ფინანსური შესაძლებლობები, სასწავლო ემიგრაციის მუდმივში 

გადაზრდის ალბათობა, ემიგრაციის სოციალურ-დემოგრაფიული შედეგები. კვლევით 

დადგინდა, რომ სათანადო მიგრაციული პოლიტიკის განხორციელებით შესაძლებელია 

სტუდენტთა პოტენციური ემიგრაციისათვის უფრო მიზნობრივი ხასიათის მიცემა და 

დადებითი ეფექტის გაზრდა.  

 

 
 

 
 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 



319 
 

2 

 

Murmantsartsidze Problems of Labor 
Market Formation 
and Strategic 
Directions for its 
Overcoming in 
Georgia  
ISSN 2414-2344 

Journal of 
International 
Academic Research 
(JIAR). Volume 
1(2018)No.1. p.32-
36.http://docs.wixs
tatic.com/ugd/7ebf
b0_6a9106adcc5a4
d09b299b1edc8f59
5d8.pdf 
EBSCO, ProQuest, 
VERSITA, VINITI, 
jier.com 
 

Riga, Latvia, 
IRIS–ALKONA 

5 gverdi  

თანამედროვეგლობალიზაციისა და ინტეგრაციის ეპოქაში საქართველოში სიღარიბის, 

მასობრივი უმუშევრობის დაძლევა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლება კვლავ 

სერიოზულ გამოწვევად რჩება. აღნიშნული პრობლემების წარმატებით გადაწყვეტა 

შეუძლებელი იქნება ცივილიზებული შრომის ბაზრისა და მისი ადექვატური 

ინფრასტრუქტურის ფორმირების გარეშე .სწორედშრომის ბაზარი უნდა გახდეს ქვეყნის 

ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარების, შრომისუნარიანი მოსახლეობის ეფექტიანი 

დასაქმები სხელშეწყობის, სოციალური დაცვის მოქნილი სისტემების შექმნის, ხარისხიანი 

და ხელმისაწვდომ იჯანდაცვისა და განათლების სისტემების უზრუნველყოფის, შრომითი 

ცხოვრების ხარისხის და საბოლოო ჯამში ცხოვრებისდონისგაუმჯობესებისსაფუძველი. 

  
 
 

№ 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა- 

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

3 Murman 
tsartsidze 

Unemployment 

and the effective 

employment 

problems  in 

Georgia under the 

modern 

globalization terms 
 

Journal of 
International 
Academic Research 
(JIAR). Volume 
1(2018)No.2. p.52-
56.http://docs.wixs
tatic.com/ugd/7ebf
b0_6a9106adcc5a4
d09b299b1edc8f59
5d8.pdf 
EBSCO, ProQuest, 
VERSITA, VINITI, 
jier.com 

 

Riga, Latvia, 
IRIS–ALKONA 

5 გვ  5 gverdi 

http://irissymposium.wixsite.com/jier
http://irissymposium.wixsite.com/jier


320 
 

       შრომის ბაზრის ფორმირების მიმდინარე ეტაპზე საქართველოში მასობრივი, 

ქრონიკული უმუშევრობის დაძლევა და მოსახლეობის ეფექტიანი დასაქმება სახელმწიფოს 

მაკროეკონომიკური პოლიტიკის უმთავრესი ამოცანაა. აღნიშნული განპირობებულია იმით, 

რომ ქვეყანაში უმუშევრობა ყველაზე მწვავე,  გლობალური ხასიათის პრობლემასა და 

აქტუალურ გამოწვევას წარმოადგენს. იგი მაღალია როგორც ქალაქად, ისე სოფლად. 

უმუშევრებს შორის მაღალია ახალგაზრდების, უმაღლესი და პროფესიული განათლების 

მქონე, ასევე ხანგძლივად უმუშევარი პირების რაოდენობა. შედეგად იგი ქვეყანაში 

აღიარებულია, როგორც სიღარიბის გამომწვევი ძირითადი ფაქტორი.         

ნაშრომში გაანალიზებულია უმუშევრობის თანამედროვე მდგომარეობა, გამოკვლეულია 

მისი გამომწვევი მიზეზები და მასზე მოქმედი ფაქტორები.  დასკვნით ნაწილში 

წარმოდგენილია უმუშვრობის ნეგატიური სოციალური და ეკონომიკური შედეგების 

შეფასება, ქვეყანაში არსებული საერთო მდგომარეობისა და ეროვნული  შრომის ბაზრის 

ფუნქციონირების თავისებურებების გათვალისწინებით. 

 
 

 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 
 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

მურმან ცარციძე პროფესიული განათლება და 

ადამიანური კაპიტალის 

განვითარების სირთულეები 

საქართველოში  თანამედროვე 

გლობალიზაციის პირობებში 
Professional Education and 
Human Capital Development 
Difficulties  in Georgia Under the 
Modern Globalization Terms  
 

14 სექტემბერ 2018წელი. 

ევროპის უნივერსიტეტი 

ეროვნულისამეცნიეროკონფერ

ენციის 

,,ეკონომიკურიმეცნიერებისკრ

იზისიდაახალიპარადიგმებისძ

იება'', ISSN 2449-2396 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა)  

 

 

 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

მანანა ლობჟანიძე 
 

რეგიონული თანამშრომლობა: 

საქართველოში განათლების 

სისტემის სრულყოფის 

მნიშვლელოვანი ფაქტორი 
 

III საერთშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

გლობალიზაციის გამოწვევები 

ეკონომიკასა და ბიზნესში 

26-27 სექტემბერი, 2018  წელი. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა)  

 



321 
 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 
1 

 

 

Murman tsartsidze Problems of Labor Market 
Formation and Strategic 
Directions for its Overcoming in 
Georgia  
 

Institute of Researches and 
International Symposiums IRIS–
ALKONA.International 
Multidisciplinary Academic 
Conference (IMAC). 10-14 July, 
2018. Jurmala, Latvia. 
ISSN 2414-2344 
  

 
 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

Kharaishvili E., M.Chavleishvili, M. 

Lobzhanidze, N. Grigolaia. 

The Socio-economic 
consequences of educational 
migration for Georgia 

ICEBMM 2018: 20th 
International Conference on 
Economics, Business and 
Marketing 
Management,October 29-30, 
2018, barcelona, Spain. 
 

 
 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

მ. შელია 

ა. სულაბერიძე 

ა. ტუხაშვილი 

  

The process of feminization of 
export of workforcein Georgia 

(IJAS) International Conference 

for Academic Disciplines. (24-

27June)Paris 

პოსტაბჭოთა პერიოდშისაქართველოს დემოგრაფიული განვითარებას მნიშვნელოვნად 

განსაზღვრავს ინტენსიური ემიგრაციული პროცესი.Bბოლო ოცდაათი წლის მანძილზე ქვეყნის 
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ნახტომისებურიზრდა.Eეს მაჩვენებლი უფრო მაღალია საქართველოში, ვინემ მთელ სმსოფლიოში.  

     ემიგრანტთა 94% შრომის ასაკისაა. მათგან 4/5 შრომით ემიგრაციაშია. Eშრომით migraciul 
nakadebSi axalgazrda mosaxleobis mniSvnelovanma wilma daaCqara mosaxleobis 

daberebis procesi. 60 წლისა და უფროსი ასაკის მოსახლეობის წილი 1989-2017წწ-ში 14.4%-დან 

20%-მდე გაიზარდა. მოსახლეობის მედიანურმა ასაკმა იგივე პერიოდში 7 წლით მოიმატა. 

ნაშრომში ganxilulia saმუშაო ძალის ექსპორტის ფემინიზაციით მიღებული სოციალურ-

ეკონიმიკური შედეგები.დადგენილია ქალთა ემიგრაციული ნაკადების მიმართულებათა 

ცვლილების მიზეზები, საერთაშორისო შრომის ბაზარზე ქალ მიგრანტთა მობილობის 

თავისებურებანი, მონაწილეობა რემიტანსში და ზეგავლენა ქალთა პოტენციურ ემიგრაციაზე. 
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მსოფლიო ეკონომიკის კვლევის ცეტრის 2018 წლის ანგარიში 
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მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

ეკა ლეკაშვილი ეკონომიკური მეცნიერებების 

სწავლების გამოწვევები 

საქართველოს უნივერსიტეტებში 

ეროვნული სამეცნიერო 

კონფერენცია ,,ეკონომიკური 

მეცნიერების კრიზისი და ახალი 

პარადიგმების ძიება'' 

(ეძღვნება პირველი ქართული 

ეკონომიკური ჟურნალის 

გამოცემის 100 წლისთავს), 2018 

წლის 14 სექტემბერი. 

ეკონომიკური მეცნიერებების სწავლების პროცესი უნდა ემსახურებოდეს კონკურენტუნარიანი კადრების 

მომზადებას, რომლებიც შეძლებენ წარმატებულ საქმიანობას როგორც  ეკონომიკური თეორიის, ასევე 

პრაქტიკული ეკონომიკის სფეროებში. 

საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა  და ეკონომიკის ტრანსფორმაციის პირობებში საუნივერისტეტო 

საგანმანათლებლო სივრცეში მარქსისტული პოლიტიკური ეკონომიის სწავლება ჩაანაცვლა 

ნეოლიბერალურმა ეკონომიკურმა თეორიამ, რომლისთვისაც ქვეყანაში და უნივერსიტეტებში 

გაბატონებული პოზიციის დაკავებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა მრავალი გარე და შიდა 

ფაქტორებით იყო განპირობებული. თუმცა რეალურად კვლავ მივიღეთ მდგომარეობა, რომელიც 

ეკონომიკური აზროვნების ცალმხრივ განვითარებას უწყობს ხელს და გამოირიცხავს სამეცნიერო 

აზროვნების პლურალიზმს და კრიტიკული აზროვნების განვითარებას. თანამედროვე პირობებში 

,,ლესეფერ― დოქტრინის მოქმედება სახელმწიფო რეგულირების ტეორიის გარეშე  სინამდვილეს 

მოწყვეტილი აბსტრაქციაა (გ.თოდუა, 2004). 

საქართველოს უნივერსიტეტებში ეკონომიკური მეცნიერებების სწავლების გამოწვევებს შორის 

მნიშვნელოვანია ,,ეკონომიკის ისტორიის― სასწავლო კურსის საკითხი. ეკონომიკის უმაღლესი სასწავლო 

პროგრამებიდან ამოღებულია ,,ეკონომიკის ისტორიის― კურსი, რაც თავის მხრივ უარყოფითად აისახება 

ეკონომიკის პროგრამის კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციაზე და ცოდნის ხარისხზე. შეუძლებელია 

ეკონომიკური პროცესების განვითარების მეცნიერული შესწავლა სამეურნეო ტრადიციების და 

კულტურულ-ისტორიული ყოფის თანმიმდევრული ცოდნის და გენეტიკურ-ისტორიული ანალიზის 

გარეშე. 

გლობალიზაციისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების ეპოქაში თავი იჩინა ახალმა 

გამოწვევებმა ეკონომიკური მეცნიერებების სწავლების გამოწვევებში. შორის მნიშვნელოვანია სწავლების 

ინტერდისციპლინური მიდგომების და მეთოდების დანერგვის საკითხი. საინფორმაციო ეპოქის პირობებში 

მნიშვნელოვანია განხორციელდეს ეკონომიკის პროგრამების მოდერნიზება ისეთი სახით, რომლის 

კურსდამთავრებულებიც შეძლებენ  ელექტრონული მმართველობის პროცესში ჩართვას. რომელმაც უნდა 

უზრუნველყოს  ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით მოქალაქეების ჩართულობა გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში. ამასთან, აღნიშნული მიმართულების განვითარება  ხელს შეუწყობს ელექტრონული 

დემოკრატიის პროცესების დაჩქარებას და გამჭირვალეს გახდის მმართველობით პროცესებს. სასურველია,  

ეკონომიკის სასწავლო პროგრამების მოდერნიზება ისეთი სასწავლო კურსებით, როგორებიცაა ,,ბიზნეს 

პროცესების რეინჟირინგი ელექტრონული მმართველობისთვის―, ,,გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემები 

ტერიტორიული მმართველობისთვის―, ,,ელექტრონული მმართველობითი გადაწყვეტილებების 

მხარდაჭერის სისტემები― და ა.შ. 



323 
 

2 ეკა ლეკაშვილი ახალი ინდუსტრიული 

პოლიტიკის  მეცნიერული 

კვლევის აქტუალიზაციის 

საკითხისთვის 

 

მეორე საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია:გლობალიზაციის 

გამოწვევები ეკონომიკასა და 

ბიზნესში. თსუ ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი. 25-26 

ნოემბერი, 2018. 

საქართველოში ნეოლიბერალური პოლიტიკის გატარებამ ვერ უზრუნველყო  წარმატებული 

ეკონომიკური  ტრანსფორმაცია და განვითარება. საჭიროა განვითარების განვლილი გზის ფუნდამენტური 

გადააზრება, რაც გულისხმობს განვითარებისკენ მიმართული ახალი  ტიპის კომპლექსური პოლიტიკის 

შემუშავება-გატარებას.  
ნაშრომში წარმოდგენილია ავტორისეული ხედვა, რომელიც ახალი ინდუსტრიული პოლიტიკის 

მეცნიერული შესწავლის ამოცანებს, მათი მიღწევის რაოდენობრივ და თვისებრივ ინდიკატორებს და 

კვლევის მოსალოდნელ შედეგებს განსაზღვრავს. ამასთან, მოცემულია კვლევის შედეგების გამოყენების 

შესაძლებლობები. 
 

 
6. 2. უცხოეთში 

 

 

№ 
მომხსენებელი  

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 
 

 

Lekashvili Eka E – Governance and Economics 

Curricula Modernization Needs 

at Tbilisi State University 

IV International Scientific and 

Practical Conference ,,Strategic 

Imperatives of Modern 

Managements (SIMM – 2018), 

19-20 April 2018 and Round 

Table ,, Digital Economy: 

Threats, Opportunities and 

Education‘s Calls‖, Kiev National 

Economic University named after 

Vadym Hetman, Singulatoryu 

Kiev Chapter, Kiev, pp.219-222;    

http://ir.kneu.edu.ua/handle/201

0/24197; 

http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2

010/24197/1/219-222.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24197
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24197
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/24197/1/219-222.pdf
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/24197/1/219-222.pdf
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ასოცირებული პროფესორი ინეზა 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
 

 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

 

სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 
 

 

გაგნიძე ინეზა კლასტერსა და 

სამეწარმეო 

უნივერსიტეტებ

ს შორის 

სისტემური 

კავშირის როლი 

ეკონომიკის 

განვითარებაში 
 

ISSN – 1987-5789 

ივ. 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ფაკულტეტის 

საერთაშორისო 

რეფერირებადი 

და 

რეცენზირებადი 

სამეცნიერო-

პრაქტიკული  

ჟურნალი 

„ეკონომიკა და 

ბიზნესი―,  ტომი 

XI, #1, თბ., 2018, 

გვ.85-99 

თბილისი, თსუ  15 გვ. 

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი გლობალური კონკურენტუნარიანობის განსაზ-

ღვრისას ქვეყნების ეკონომიკის ინოვაციურ განვითარებას აფასებს შემდეგი 

მაჩვენებლებით: ინოვაციურობის შესაძლებლობა, კომპანიების დანახარჯები კვლევასა და 

განვითარებაზე, წარმოება-უნივერსიტეტს შორის კვლევითი კავშირი, სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტების ხარისხი, პატენტების რაოდენობა და სხვა. ამ მაჩვენებლების 

მიხედვით, საქართველოს არცთუ სახარბიელო მდგომარეობა აქვს. ამის გაუმჯობესება 

შესაძლებელია მეცნიერების, განათლებისა და ბიზნესის ინტერესების ერთი 

მიმართულებით წარმართვით, რისთვისაც საჭიროა კლასტერებისა და სამეწარმეო 

უნივერსიტეტების ფორმირება. ნაშრომში ფორუმის ანგარიშებსა და ცნობილ მეცნიერთა 

მოსაზრებებზე დაყრდნობით წარმოდგენილია სისტემური კავშირი სამეწარმეო 

უნივერსიტეტსა და კლასტერს შორის. აღნიშნიშნულია, რომ სამეცნიერო ლიტერატურაში 

მათი ერთობლივად განხილვის მცდელობა იშვიათია. 
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 

5.4. სტატიები 

 
 

 

№ 

 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Gagnidze Ineza 
 

 
 

 

 

 

The Role of 

International 

Educational and 

Science Programs 

for Sustainable 

Development 

(Systemic 

Approach) 
https://doi.org/1

0.1108/K-03-

2017-0114 

Kybernetes. Vol. 

47 Issue: 2, 2018, 

pp. 409-424. 

 Emerald 

Publishing  
15 

ნაშრომში გადმოცემულია ეკონომიკაში კლასტერებისა და სამეწარმეო უნივერსიტეტების 

ფორმირებით მდგრადი განვითარების მიღწევის შესაძლებლობა სისტემური მიდგომის 

საფუძველზე. მოცემულია განათლების სისტემის ალტერნატიული მოდელისა და 

დარგობრივი კლასტერის დამაკავშირებელი სისტემის მოდელი. 

2 Gagnidze Ineza From clusters to 

entrepreneurial 

universities and 

vice versa: ways of 

developing the 

local economy: a 

systemic approach 
 

DOI: 10.1504/IJMA

BS.2018.10011650  

 Int. J. Markets 
and Business 
Systems, Vol. 3, 

No. 2, 2018, 

pp.181–196 

Inderscience 

Publishers 

 

16 

ნაშრომში გადმოცემულია ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ორი გზა: 

კლასტერებში  სამეწარმეო უნივერსიტეტების ფორმირება და პირიქით, სამეწარმეო 

უნივერსიტეტის საფუძველზე კლასტერების  ფორმირება.  გაანალიზებულია უცხოური 

გამოცდილება. ანალიზში გამოყენებულია სისტემური მიდგომა.  

 
 

 

  

https://doi.org/10.1108/K-03-2017-0114
https://doi.org/10.1108/K-03-2017-0114
https://doi.org/10.1108/K-03-2017-0114
http://dx.doi.org/10.1504/IJMABS.2018.10011650
http://dx.doi.org/10.1504/IJMABS.2018.10011650
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjvp4DT_O_eAhVR-6QKHZAwBAUQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.inderscience.com%2Finfo%2Fingeneral%2Fforthcoming.php%3Fjcode%3Dijmabs&usg=AOvVaw34FZxUaH78MqNE4wN3NdpT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjvp4DT_O_eAhVR-6QKHZAwBAUQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.inderscience.com%2Finfo%2Fingeneral%2Fforthcoming.php%3Fjcode%3Dijmabs&usg=AOvVaw34FZxUaH78MqNE4wN3NdpT
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების  სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 გაგნიძე ინეზა სამეწარმეო ეკოსისტემის 

ფორმირების ზოგიერთი 

მიმართულების შესახებ 

საქართველოში  

 

საქართველო, 
თბილისი, თსუ, 26-27 

ოქტომბერი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
 

6. 2. უცხოეთში 
 

 

№ 
მომხსენებელ

ი/ 

მომხსენებლებ

ი 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 
 

 

Gagnidze Ineza The Entrepreneurial University – 

problems and experiences 
IV International scientific and 

practical conference ―Strategic 

Imperatives of Modern 

Management‖ (SIMM-2018),  

KNEY, Kiev, Ukraine, 2018, pp. 

166-171. 

2 Vesperi, Walter,  
 Gagnidze, Ineza 

Rethink University system: 

towards Entrepreneurial 

University 

E-Book of Abstract, Fifth 

Business Systems Laboratory 

International Symposium, 

Cocreating Responsible Futures 

in the Digital Age: Exploring new 
paths towards economic, social 
and environmental 
Sustainability, University 
―Federico II‖ of Naples, January 
22-24, 2018, pp.210-211.  
http://bslab-

symposium.net/Napoli-

2018/BOA-BSLAB-Symposium-

2018.pdf  

 

http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
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3 Gagnidze, Ineza, Papachashvili, 

Nino, 
Papachashvili, Tamar 

Possibilities of Improvement of 

Green Economy Policymaking 
E-Book of Abstract, Fifth 

Business Systems Laboratory 

International Symposium, 

Cocreating Responsible Futures 

in the Digital Age: Exploring new 
paths towards economic, social 
and environmental Sustainability, 
University ―Federico II‖ of 
Naples, January 22-24, 2018,  
pp.246-251 http://bslab-

symposium.net/Napoli-

2018/BOA-BSLAB-Symposium-

2018.pdf  

  

განსაკუთრებით აღსანიშნავია ასოც. პროფესორის ეკა ლეკაშვილის აქტიური 

საქმიანობა ფრაქციის „ქართული ოცნება - სოციალ-დემოკრატები―-ს მიერ 

ჩატარებული კონფერენციების ორგანიზებაში. კერძოდ, 2018 წელს ჩატარდა 3 

კონფერენცია, სადაც ასოც. პროფ. ეკა ლეკაშვილი იყო ორგანიზატორი, მომხსენებელი 

და მოდერატორი. კონფერენციების მიმდინარეობისას დისკუსიის დროს ცენტრის 

წევრები ხაზგასმით აღიშნავდნენ სამეწარმეო პოლიტიკის მნიშვნელობის შესახებ 

ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. კონფერენციების შესახებ დეტალური 

ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ: 

 

1. ფრაქციის „ქართული ოცნება - სოციალ-დემოკრატები― კონფერენციის „განვითარების 

სახელმწიფო პოლიტიკა: ინდუსტრიული პოლიტიკა―  (კონფერენცია გაიმართა 2018 

წლის 12 აპრილს, 17-30 საათზე, საქართველოს პარლამენტში. ორგანიზატორი - ე. 

ლეკაშვილი).http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/factions/saparlamento-

umravlesobashi-shemavali-fraqciebi/social-demokratebi/News/parlamentshi-gaimarta-

konferencia-ganvitarebis-saxelmwifo-politika-industriuli-politika.page 

2. ფრაქციის „ქართული ოცნება - სოციალ-დემოკრატები―  კონფერენციის „მთავრობის 

როლი ეკონომიკის განვითარებაში - ინდუსტრიული პოლიტიკა― ორგანიზატორი და 

მომხსენებელი  „განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკა: ინდუსტრიული პოლიტიკა. 

სახელმწიფო ინდუსტრიული პოლიტიკის ინსტიტუციური უზრუნველყოფა― 

(კონფერენცია გაიმართა 2018 წლის 16 მარტს, 16-00 საათზე, საქართველოს 

პარლამენტში. ორგანიზატორი - ე. ლეკაშვილი). 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fparliament.ge%2Fge%2Fmedia%2Fpirdapiri

-eteri-94%2Fkamera-

meore&h=ATM_kz_0Umt0d0UCgMn6eHUPtXL5ykNNnJPEu2z1Db8jOMXc9ivu7R7kGp9kw

dbNVlxhlpNkHbHEbHyjC9AQC-jr_TQTU_UJ8G7K7LWqGU0LWH3B 

ეკა ლეკაშვილი არის ფრაქციის ―ქართული ოცნება - სოციალ-დემოკრატები‖  

ინდუსტრიული საბჭოს კოორდინატორი. 

3. ფრაქციის „ქართული ოცნება - სოციალ-დემოკრატების― კონფერენციის  

„ინდუსტრიული პოლიტიკა და ინოვაციური ეკონომიკა― ორგანიზატორი 

(კონფერენცია გაიმართა 2018 წლის 11 ივლისს, 17:00 საათზე,  საქართველოს 

პარლამენტის პირველი რესპუბლიკის დარბაზში. ორგანიზატორი - ე. ლეკაშვილი). 

http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fparliament.ge%2Fge%2Fmedia%2Fpirdapiri-eteri-94%2Fkamera-meore&h=ATM_kz_0Umt0d0UCgMn6eHUPtXL5ykNNnJPEu2z1Db8jOMXc9ivu7R7kGp9kwdbNVlxhlpNkHbHEbHyjC9AQC-jr_TQTU_UJ8G7K7LWqGU0LWH3B
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fparliament.ge%2Fge%2Fmedia%2Fpirdapiri-eteri-94%2Fkamera-meore&h=ATM_kz_0Umt0d0UCgMn6eHUPtXL5ykNNnJPEu2z1Db8jOMXc9ivu7R7kGp9kwdbNVlxhlpNkHbHEbHyjC9AQC-jr_TQTU_UJ8G7K7LWqGU0LWH3B
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fparliament.ge%2Fge%2Fmedia%2Fpirdapiri-eteri-94%2Fkamera-meore&h=ATM_kz_0Umt0d0UCgMn6eHUPtXL5ykNNnJPEu2z1Db8jOMXc9ivu7R7kGp9kwdbNVlxhlpNkHbHEbHyjC9AQC-jr_TQTU_UJ8G7K7LWqGU0LWH3B
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fparliament.ge%2Fge%2Fmedia%2Fpirdapiri-eteri-94%2Fkamera-meore&h=ATM_kz_0Umt0d0UCgMn6eHUPtXL5ykNNnJPEu2z1Db8jOMXc9ivu7R7kGp9kwdbNVlxhlpNkHbHEbHyjC9AQC-jr_TQTU_UJ8G7K7LWqGU0LWH3B
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კონფერენციაზე ი. გაგნიძემ გააკეთა მოხსენება   „სამეწარმეო უნივერსიტეტების 

ფორმირება - ინოვაციური პოტენციალის ამაღლების წინაპირობა საქართველოში―. 

http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/factions/saparlamento-

umravlesobashi-shemavali-fraqciebi/social-demokratebi/News/fraqcia-qartuli-ocneba-social-

demokratebis-organizebit-parlamentshi-konferencia-gaimarta.page  

ასოც. პროფ. ეკა ლეკაშვილი არის ფრაქციის „ქართული ოცნება - სოციალ-

დემოკრატები―  ინდუსტრიული საბჭოს კოორდინატორი, ხოლო ინეზა გაგნიძე ამ 

ჯგუფის წევრი. 

 

  

http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/factions/saparlamento-umravlesobashi-shemavali-fraqciebi/social-demokratebi/News/fraqcia-qartuli-ocneba-social-demokratebis-organizebit-parlamentshi-konferencia-gaimarta.page
http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/factions/saparlamento-umravlesobashi-shemavali-fraqciebi/social-demokratebi/News/fraqcia-qartuli-ocneba-social-demokratebis-organizebit-parlamentshi-konferencia-gaimarta.page
http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/factions/saparlamento-umravlesobashi-shemavali-fraqciebi/social-demokratebi/News/fraqcia-qartuli-ocneba-social-demokratebis-organizebit-parlamentshi-konferencia-gaimarta.page
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სტატისტიკის საკონსულტაციო და კვლევითი ლაბორატორიის 2018 წლის ანგარიში 
 

ცენტრი ხელმძღვანელი:  პროფესორი სიმონ გელაშვილი 
 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

 
№ 

წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა წიგნის/გამოცემის 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 1 სარედაქციო კოლეგია: სიმონ 

გელაშვილი (თავმჯდომარე), 

ქეთევან მარშავა, მარინე 

მინდორაშვილი, ნინო 

აბესაძე, მერაბ ხმალაძე, 

მარინა მუჩიაშვილი, მაია 

გიორგობიანი, ზამირა შონია, 

ირინე მაისურაძე, ქეთევან 

ჩიტალაძე.   

 

„სტატისტიკის სწავლება და 

სტატისტიკური კვლევები 

საქართველოში. სამეცნიერო 

გამოცემა. 

ეძღვნება ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 100 წლის 

იუბილეს―.  

 

თბილისი, გამომცემლობა 

„უნივერსალი―, 2018 

ISBN 978-9941-26-270-8 
 

2 ნ.აბესაძე, მ.მინდორაშვილი, 

ნ.ფარესაშვილი. უცხოელი 

ვიზიტორების ტურისტული 

ხარჯები საქართველოში 
 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 2018 

ISBN 978-9941-13-725-9 

 

 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 
 
 

№ 

 
 

ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

 

ნ.აბესაძე, 

მ.მინდორაშვილი, 

ნ.ფარესაშვილი 

უცხოელი ვიზიტორების 

ტურისტული ხარჯები  

საქართველოში 
ISBN 978-9941-13-725-9 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 2018 

132 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

მონოგრაფია ეფუძნება 15 წლისა და უფროსი ასაკის უცხოელი ვიზიტორების ტურისტული 

ხარჯების სტატისტიკური კვლევის შედეგებს. კვლევა ჩატარდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საფაკულტეტო მიზნობრივი კვლევითი პროექტის 

ფარგლებში 2016 წლის მაის-აგვისტოში (თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის საერთაშორისო 

აეროპორტებში). ნაშრომში დეტალურად არის განხილული ტურისტული ხარჯების 

სტატისტიკური შესწავლის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საკითხები, გაანალიზებულია კვლევის 

საბოლოო შედეგები და ჩამოყალიბებულია მისი სტატისტიკური შესწავლის მეთოდოლოგიური 

სრულყოფის კონკრეტული მიმართულებები. მონოგრაფიაში საკითხები განხილულია 

ევროსტატისა და მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებით. 

ნაშრომი კარგ სამსახურს გაუწევს ტურიზმის განვითარებით დაინტერესებულ პირებს: უმაღლესი 

სასწავლებლების სტუდენტებს, ოფიციალური სტატისტიკური ორგანოების მუშაკებს, 

ბიზნესმენებს, მენეჯერებსა და სხვ. კვლევის პროცესში მონაწილეობდნენ თსუ-ის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტის სამივე საფეხურის სტუდენტები. 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
 

 

 
 

№ 

 

 
 

ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

მარინე 

მინდორაშვილი. 

„ეროვნულ ანგარიშთა 

სისტემა―  

(ლექციების კურსი 

ბაკალავრებისთვის)  

 
 

(ელექტრონულ 

ფორმატში) 

თსუ ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ფაკულტეტი, 2018 

https://www.tsu.ge/data/

file_db/economist_facult

y/eas.pdf 

266 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სახელმძღვანელოში განხილულია ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის, როგორც საერთაშორისო 

სტატისტიკური სტანდარტული მეთოდოლოგიის საგანი, მეთოდი, ამოცანები, ძირითადი 

კონცეფციები, ცნებები და კატეგორიები. ასევე, ეკონომიკური საქმიანობის ძირითადი 

დაჯგუფებები და კლასიფიკაციები; კრებსითი ეროვნული ანგარიშების სისტემის სტრუქტურა და 

აგების ზოგადი პრინციპები. ვრცლად არის განხილული მიმდინარე და დაგროვების ანგარიშები. 

სახელმძღვანელო შეიცავს ტესტებსა და სავარჯიშოებს. 

 

 

 

 

https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/eas.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/eas.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/eas.pdf
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4.3. კრებულები 
 

 

 
 

№ 

 

ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული 

კოდი ISBN 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

სარედაქციო კოლეგია: 

სიმონ გელაშვილი 

(თავმჯდომარე), 

ქეთევან მარშავა, 

მარინე 

მინდორაშვილი, ნინო 

აბესაძე, მერაბ 

ხმალაძე, მარინა 

მუჩიაშვილი, მაია 

გიორგობიანი, ზამირა 

შონია, ირინე 

მაისურაძე, ქეთევან 

ჩიტალაძე 

სტატისტიკის 

სწავლება და 

სტატისტიკური 

კვლევები 

საქართველოში. 

სამეცნიერო გამოცემა. 

ეძღვნება ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 100 

წლის იუბილეს.  
ISBN 978-9941-26-270-8 

 
 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი―, 2018 

220 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

წიგნი ეძღვნება საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მოვლენას – თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლისთავს. თავისი შინაარსით, წიგნი სამეცნიერო 

ხასიათისაა და შედგება ორი ნაწილისაგან: პირველში მოკლედაა გადმოცემული თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტატისტიკური მეცნიერების სწავლებისა და სტატისტიკის 

კათედრის ისტორია, ხოლო მეორე ნაწილი მოიცავს კათედრის ახლანდელი და ყოფილი 

თანამშრომლების სამეცნიერო ნაშრომებს. წარმოდგენილი სამეცნიერო სტატიების თემატიკა 

მეტად ფართოა და სხვადასხვა მოვლენის სტატისტიკური კვლევის შედეგებია მოცემული. 

აღსანიშნავია, რომ მრავალი სტატია მომზადებულია კათედრის დოქტორანტების 

თანაავტორობით. 
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სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრ "იდეას" 2018 წლის ანგარიში 
 

ცენტრის დირექტორი ეკონომიკის დოქტორი გიორგი შიხაშვილი 
 

2. სხვა პუბლიკაციები:  
 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 
1.  დავით ნარმანია.  

საქართველო-ისრაელის 

რეგიონული ეკონომიკური  

თანამშრომლობა: 

განვითარების პერსპექტივები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სტუდენტური კვლევები და 

პროექტები. #1-2, 2018, გვ. 33-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN  2587-4705 

2.  Davit Narmania  

Georgia-Israel Regional-

Economic Cooperation:  

 

 

Development Perspectives 

სტუდენტური კვლევები და 

პროექტები. #1-2, 2018, გვ. 38-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN  2587-4705 

3.  ეთერ ხარაიშვილი. 
სოფლის მეურნეობის 

განვითარების პრიორიტეტები  

საქართველოსა და ისრაელში: 

ინოვაციური მიდგომები და 

მოდელები 

სტუდენტური კვლევები და 

პროექტები. #1-2, 2018, გვ. 43-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN  2587-4705 

4.  Mariam MtchedliSvili,  Mtvarisa 
Kvrivishvili. (სტუდენტები). 
Activities of the Student Center 

―Idea‖ TSU in the  

Sphere of Research Israeli 

Economy  

სტუდენტური კვლევები და 

პროექტები. #1-2, 2018, გვ. 51-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN  2587-4705 

5.  Nia Todua, Saba Sakvadze. 
(სტუდენტები). 
Economic Miracles of Israel 

სტუდენტური კვლევები და 

პროექტები. #1-2, 2018, გვ. 57-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN  2587-4705 

6.  თეიმურაზ ჩუბინიძე, მათე 
შვანგირაძე,   
ალექსანდრე 
ყუბანეიშვილი.(სტუდენტები). 
მევენახეობა და მეღვინეობა 

საქართველოში 

– წარსული, აწმყო, მომავალი. 

სტუდენტური კვლევები და 

პროექტები. #1-2, 2018, გვ. 62-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN  2587-4705 
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7.  გიორგი შიხაშვილი. 

საქართველო-ისრაელის 

ურთიერთობები:  

საერთაშორისო აკადემიური 

სემინარი 

ისრაელის ბენ-გურიონის 

უნივერსიტეტში 

სტუდენტური კვლევები და 

პროექტები. #1-2, 2018, გვ. 73-74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN  2587-4705 

 

 
5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

საერთაშორისო აკადემიური სემინარი ისრაელის ნეგევის ბენ გურიონის 
 უნივერსიტეტში (ბგუ), ბიზნესისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტზე, 2018 წლის 10-15 მარტი. 

  
 

№ 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ 

იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფიკა 

ციო კოდი 

 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 

პროექტის სათაური პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი 

1.  ისრაელი, ბგუ, 

ბიზნესისა და 

მენეჯმენტის 

ფაკულტეტი 

 

 

 უნივერსიტეტისა და 

ფაკულტეტის 

ხელმძღვანელობა. 

ცალკეული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

თანადაფინანსება. 

აკადემიური 

პერსონალის 

მონაწილეობა 

სემინარის მუშაობაში. 

საერთაშორისო 

აკადემიური სემინარი 

2018 წლის 10-15 

მარტი 

2.  ისრაელი, ფირმა 

„ნეტაფიმ-

საქართველო― 

 ფირმის 

ხელმძღვანელობა. 

ცალკეული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

თანადაფინანსება 

საერთაშორისო 

აკადემიური სემინარი 

2018 წლის 10-15 

მარტი 
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3.  საქართველო, თსუ,  

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ფაკულტეტი 

 თსუ-სა და 

ფაკულტეტის 

ხელმძღვანელობა. 

ცალკეული 

ღონისძიებების 

ორგანიზება და 

თანადაფინანსება. 

ფაკულტეტის 

აკადემიური 

პერსონალისა და 

სტუდენტური ცენტრი 

„იდეას― წევრების 

მონაწილეობა 

სემინარის მუშაობაში. 

საერთაშორისო 

აკადემიური სემინარი 

2018 წლის 10-15 

მარტი 

 
7. სხვა შედეგები: 
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

 
№ 

 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება 

და ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ან ISSN 
1. Г.Шихашвили. Библейское 

осмысление национальных и 

глобальных принципов 

управления хозяйством 

(მოხსენება საერთაშორისო 

კონფერენციაზე, მინსკში) 

 

 

 

Материалы II Международной 

научно-практической 

конференции. 27-28 Января, 

2018. Минск. с. 54-55   

ISBN  978-985-7145-20-1 

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 
№ 

წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა წიგნის/გამოცემის 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 1.  გ.შიხაშვილი.  მონოგრაფია. 

ცხოვრება უნივერსიტეტით - 

წარსული, აწმყო, მომავალი.  

 

 

 

 

თბილისი, „მერიდიანი―, 2018, 

158 გვ. 

ISBN  978-9941-25-473-4 

2.  გ.შიხაშვილი. თანამედროვე 

ორგანიზაციულ-მეთოდური 

ტექნოლოგიების გამოყენება 

სტუდენტთა სწავლების   

პროცესში: 

ურთიერთგამოკითხვის 

მეთოდი. 
 

ჟურნალი „ეკონომიკა და 

ბიზნესი―. 2018, # 1, გვ. 131-142. 
 

ISSN  1987-5789 
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3.  გ.შიხაშვილი. საერთაშორისო 
აკადემიური სემინარი ბენ-
გურიონის უნივერსიტეტის 
(ისრაელი) ბიზნესისა და 
მენეჯმენტის ფაკულტეტზე 

ჟურნალი „ეკონომიკა და 

ბიზნესი―. 2018, # 1, გვ. 206-208 

 

ISSN  1987-5789 

4.  გ.შიხაშვილი. 
გლობალიზაციის პირობებში 

მენეჯმენტის განვითარების 

სინერგიული გააზრების 

საკითხისათვის 

ჟურნალი ―გლობალიზაცია და 

ბიზნესი‖. 2018, #5, გვ.133-137 

ISSN  2449-2396 

5.  გ.შიხაშვილი.  ბიბლია და 

თვითმენეჯმენტის 

სინერგიული გააზრება 

ჟურნალი „ეკონომიკა და 
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ტურიზმის კვლევითი ცენტრის 2018 წლის ანგარიში 
ცენტრის ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი ეკა ლეკაშვილი 

 
7. სხვა შედეგები: 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

 
№ 

 
წიგნის/გამოცემის 

ავტორები 

 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი    ISBN 

1. ეკა ლეკაშვილი რეგიონული 

ეკონომიკური 
ინტეგრაცია - მცირე 

ქვეყნების 
ეკონომიკური პოლიტიკის 

კოორდინაციის 

სრულყოფის 

მიმართულება. 

მონოგრაფია. 

გამომცემლობა 

უნივერსალი, თბილისი, 

2018. 

ISBN 987-9941-26-236-7 

 
სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 

უნივერსიტეტთან 

არსებული          დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა        და ხელმძღვანელის მითითებით): 

1. ცენტრის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ეკა 

ლეკაშვილი;  

წევრები: 

2.    დალილა ცატავა; 
3.    ვეკო დოდაშვილი; 
4.    ნინო მაჭარაშვილი; 
5.    ლერი თავაძე; 
6.    მანანა ალადაშვილი. 

 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 
 

№ 

ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 
გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

გვერდების 

რაოდენობა 
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1 

 

ეკა ლეკაშვილი, რეგიონული 

ეკონომიკური 

ინტეგრაცია - მცირე 

ქვეყნების ეკონომიკური 

პოლიტიკის 

კოორდინაციის 

სრულყოფის 

მიმართულება. 

ISBN 987-9941-26-236-7. 

გამომცემლობ

ა 

უნივერსალი, 

თბილისი, 

2018. 

255 გვერდი 

 

ნაშრომი წარმოადგენს სამეცნიერო კვლევითი კონცეფციის საფუძველზე 

ეტაპობრივად განხორციელებულ კვლევას, რომელიც შესრულდა ავტორის მიერ და 

განხილულ იქნა თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის 

კათედრაზე. 

მონოგრაფიაში გამოკვლეულია რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის 

პოლიტიკის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, რეგიონული ეკონომიკური 

ინტეგრაციის წანამძღვრები, მიზნები, პოლიტიკა და მოსალოდნელი შედეგები. ამასთან, 

პრობლემის შესწავლისას აქცენტი გაკეთდა მცირე ქვეყნების ინტეგრირებაზე რეგიონულ 

ინტეგრაციულ გაერთიანებებში, რადგან ეს სტრატეგია განიხილება საერთაშორისო  

კონკურენტუნარიანობის ამაღლების  პრიორიტეტულ  მიმართულებად;  შესწავლილ  იქნა 

ეკონომიკური ინტეგრაციის პოლიტიკის შეფასების ეკონომიკური და გეოგრაფიული 

ასპექტები, მათ შორის ჩარჩო პოლიტიკის შემუშავების თავისებურებები და მსოფლიოში 

მოქმედი ინტეგრაციის მოდელები რეგიონების მიხედვით: დასავლეთ ევროპის, 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის და აზიის, ამერიკის, აზია  წყნარი  ოკეანის,  

არაბეთის  და  აფრიკის  სახელმწიფოთა  რეგიონული  ორგანიზაციები.  კვლევაში აქცენტი 

გაკეთდა მცირე ქვეყნების ეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინაციის სრულყოფის 

მიმართულებებზე, მათ  შორის  საქართველოს  პოზიციებზე  და  რეგიონულ  

დაჯგუფებებში წარმატებით ინტეგრირების ასპექტებზე. 

ნაშრომი განკუთვნილია ეკონომიკური პორფილის უმაღლესი სასწავლებელბისა და 

ეკონომიკის და ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამების სტუდენტებისა და 

პროფესორებისთვის, აგრეთვე, რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის პოლიტიკის 

თეორიისა და პრაქტიკის საკითხებით დაინტერესებული მკითხველთა ფართო წრისთვის. 
 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში 

 
 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 1 დალი ცატავა გასტრონომიული ტურიზმის 

და გასტრონომიული 

ტურისტის საკითხის 

შესწავლისათვის 

III საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

გლობალიზაციის 

გამოწვევები ეკონომიკასა და 

ბიზნესში., თბილისი 26-27 

ოქტომბერი, 2018 წელი. 
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2 ეკა ლეკაშვილი ახალი ინდუსტრიული 

პოლიტიკის მეცნიერული 

კვლევის აქტუალიზაციის 

საკითხისთვის 

მეორე საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია:გლობალიზაც

იის გამოწვევები 

ეკონომიკასა და ბიზნესში. 

თსუ ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი. 25-26 

ნოემბერი, 2018. 
 

 

 

 

2018   წლის განმავლობაში ცენტრის წევრები აქტიურად ახორციელებდნენ ცენტრის 

დებულებით განსაზღვრულ აქტივობებს, რომელიც გამოიხატება ტურიზმის საკითხებზე 

სამეცნიერო და პრაქტიკული აქტივობების განხორციელებას, რომლებიც ხელს უწყობენ 

აკადემიური წრეების, სტუდენტებისა და პრაქტიკოსების დაკავშირებას და ტურიზმის 

სფეროს განვითარებას. კერძოდ, 

1.  დოდაშვილი ვეკო, სტატიების სერია ბლოგისთვის: Georgia 

Starts Here. 

1. Top 10 Must See Architectural Site in Tbilisi 

https://georgiastartshere.com/top-10-must-see-architectural-site-

in- 

tbilisi/?fbclid=IwAR3g4yTd6yqy1xlEKH0UAquWTcf5K0rWhG6

vbiXbYbwl_9H7t-8vyS2GQnQ#iLightbox[gallery14511]/0 

2.    Toasts That You will Hear at least 1000 Times while Being in Georgia 

- https://georgiastartshere.com/toast-that-you-will-hear-at-least-1000-times-while-being-

in-georgia/ 
3. New Year Tradisitons in Georgia  https://georgiastartshere.com/new-year-traditions-in- 

georgia/?fbclid=IwAR2hmgdjTyUCsRmVYSmH0mHNcinS5LOv4dhuPckrHcYjSfoQyAs-

OeGlcRM 

2. დალი ცატავა, 

  რელიგიური ფაქტორები გასტრონომიულ კულტურაში - 

ჟურნალი კულინ-ART - http://culinartmagazine.com/2018/07/06 

  ახალი წლის ახალი ათვლები, რიტუალები და მათავარი რეცეპტი - 

ჟურნალი კულინ-ART - http://culinartmagazine.com 

  ქართული სამზარეულოს ახალი გამოწვევები - სხვა შუადღე / Skhva Shuadge   - 

https://www.facebook.com/shuadge.rustavi2/videos/307572613417163/UzpfSTEwMD

AwMTA3NzEzNzQ4MjoyMDkxOTc1MDE3NTE1MDQ5/ 

     კულინარიული ტური თბილისში - სალდათის 

ბაზარი  https://www.youtube.com/watch?v=UH62cCbZAy0&t=45s 

  კულინარიული ტური თბილისში - "გოლოვინის პროსპექტის 

გასტრონომია"https://www.youtube.com/watch?v=0bHnqWJ2vZE&

t=41s 

  კულინარიული ტური თბილისში - "ძველი მეიდანის 

გასტრონომიული კულტურა"  

https://www.youtube.com/watch?v=YrYixrs7TMk&t=12s 

     აჯიკის კულტურა საქართველოში -  

https://www.youtube.com/watch?v=W8CdebTZ1Z4&t=10s 

     თბილისის კულინარიული ტური - ნავთლუღის 

https://georgiastartshere.com/top-10-must-see-architectural-site-in-tbilisi/?fbclid=IwAR3g4yTd6yqy1xlEKH0UAquWTcf5K0rWhG6vbiXbYbwl_9H7t-8vyS2GQnQ#iLightbox[gallery14511]/0
https://georgiastartshere.com/top-10-must-see-architectural-site-in-tbilisi/?fbclid=IwAR3g4yTd6yqy1xlEKH0UAquWTcf5K0rWhG6vbiXbYbwl_9H7t-8vyS2GQnQ#iLightbox[gallery14511]/0
https://georgiastartshere.com/top-10-must-see-architectural-site-in-tbilisi/?fbclid=IwAR3g4yTd6yqy1xlEKH0UAquWTcf5K0rWhG6vbiXbYbwl_9H7t-8vyS2GQnQ#iLightbox[gallery14511]/0
https://georgiastartshere.com/top-10-must-see-architectural-site-in-tbilisi/?fbclid=IwAR3g4yTd6yqy1xlEKH0UAquWTcf5K0rWhG6vbiXbYbwl_9H7t-8vyS2GQnQ#iLightbox[gallery14511]/0
https://georgiastartshere.com/top-10-must-see-architectural-site-in-tbilisi/?fbclid=IwAR3g4yTd6yqy1xlEKH0UAquWTcf5K0rWhG6vbiXbYbwl_9H7t-8vyS2GQnQ#iLightbox[gallery14511]/0
https://georgiastartshere.com/toast-that-you-will-hear-at-least-1000-times-while-being-in-georgia/
https://georgiastartshere.com/toast-that-you-will-hear-at-least-1000-times-while-being-in-georgia/
https://georgiastartshere.com/new-year-traditions-in-georgia/?fbclid=IwAR2hmgdjTyUCsRmVYSmH0mHNcinS5LOv4dhuPckrHcYjSfoQyAs-OeGlcRM
https://georgiastartshere.com/new-year-traditions-in-georgia/?fbclid=IwAR2hmgdjTyUCsRmVYSmH0mHNcinS5LOv4dhuPckrHcYjSfoQyAs-OeGlcRM
https://georgiastartshere.com/new-year-traditions-in-georgia/?fbclid=IwAR2hmgdjTyUCsRmVYSmH0mHNcinS5LOv4dhuPckrHcYjSfoQyAs-OeGlcRM
http://culinartmagazine.com/2018/07/06
http://culinartmagazine.com/
https://www.facebook.com/shuadge.rustavi2/videos/307572613417163/UzpfSTEwMDAwMTA3NzEzNzQ4MjoyMDkxOTc1MDE3NTE1MDQ5/
https://www.facebook.com/shuadge.rustavi2/videos/307572613417163/UzpfSTEwMDAwMTA3NzEzNzQ4MjoyMDkxOTc1MDE3NTE1MDQ5/
https://www.facebook.com/shuadge.rustavi2/videos/307572613417163/UzpfSTEwMDAwMTA3NzEzNzQ4MjoyMDkxOTc1MDE3NTE1MDQ5/
https://www.youtube.com/watch?v=UH62cCbZAy0&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=YrYixrs7TMk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=W8CdebTZ1Z4&t=10s
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ბაზარი  https://www.youtube.com/watch?v=waIPIisE6Gw&t=10s 

სხვა აქტივობები: 

1. 2018  წლის  განმავლობაში  რამდენჯერმე  გამოცხადდა    და  წარმატებულად  

განხორციელდა  მიღება მოკლევადიან სასერტიფიკატო კურსზე ,,კულინარიული 

ტურიზმი― თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრის ფარგლებში. ტრენინგს უძღვება ქ-

ნი დალი ცატავა. 

2.    2019 წლის 22-23 მაისს, იტალიის რესპუბლიკაში საქართველოს ახალგაზრდა 

ელჩის და რომის "ლა 
საპიენცა"-ს უნივერსიტეტის ორგანიზებით გაიმართება საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია: The power of fashion, cultural history, communication. Creative industries 

in a New Europe: opportunities and challenges. (Case of Georgia), რომლის 

საინფორმაციო მხარდაჭერასაც ახორციელებს თსუ ტურიზმის კვლევითი ცენტრი 

3. თსუ ტურიზმის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის ორგანიზებით ა.წ. 6 ნოემბერს 

17.00 საათზე თსუ მაღლივი კორპუსის   N410 აუდიტორიაში ჩატარდა საინფორმაციო   

- სამუშაო შეხვედრა, სადაც განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: 

     ა(ა)იპ -,,ტურიზმი & რეალობა― და რომულო დელ ბიანკოს ფონდის წარდგენა; 

     დელ ბიანკოს ფონდის ,,ცხოვრება ტურიზმის მიღმა" მოდელის პრეზენტაცია; 

  ფოტო კონკურსში ,,კულტურა, კულტურული მემკვიდრეობა, კულტურული ტურიზმი" 

მონაწილეობის პირობები; 

     კონფერენცია, კონგრესი (1-3 მარტი, 2019); 

     ერთობლივი პროექტები და სამომავლო თანამშრომლობა. 

შეხვედრა     წარმართა  ა(ა)იპ  -  ,,ტურიზმი  &  რეალობა―  დირექტორმა,  დოქტორმა  

ეკა  დევიძემ. სამომავლო თანამშრომლობის დაიგეგმა მიზნით 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება. 

4. ტურიზმის   მიმართულებით   სწავლების   გაუმჯობესების   მიზნით      და   

ინტერნაციონალიზაციის პროცესის მხარდასაჭერად ცენტრის ხელმძღვანელმა 

გაააქტიურა მუშაობა უცხოელ კოლეგებთან, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაცია 

,,Life Beyond Tourism― (ცხოვრება ტურიზმის მიღმა), რომელიც მხარს უჭერს 

კულტურული ღონისძიებების გზით ინტერკულტურული დიალოგის წარმართვას და 

სხვადასხვა ქვეყნის   და კულტურის ექსპერტებს, სპეციალისტებს და 

კურსდამთავრებულებს შორის ცოდნის ურთიერთგაცვლას. ორგანიზაციის მისიიდან 

და აქტივობებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ მათთან 

თანამშრომლობითი ურთიერთობების გაღრმავება, რომლისთვისაც  საჭიროა 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხრიდან ინსიტუტიციური მხარდაჭერა, რაც 

ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერას გულისხმობს. მემორანდუმის 

პროექტის შესწავლა ხდება თსუ ადმინისტრაციის მიერ. 

5.    შემუშავდა   სასერტიფიკატო   კურსი   ,,გიდის   ხელოვნება―   (ხელმძღვანელი   მანანა   

ალადაშვილი).დაწყებულია კურსის დამტკიცების პროცედურა. 

6. ცენტრის   ხელმძღვანელის   ორგანიზებით   ჩატარდა   რჟეშოვის   ტექნოლოგიური   

უნივერსიტეტის (პოლონეთი) პროფესორის იაცეკ სტროინის საჯარო ლექცია თემაზე : 

,,ეფექტიანი პროექტების საკვანძო კომპონენტები―. 

7.    ცენტრის    წევრთა     ინიციატივით    და     ორგანიზებით    გაფორმდა    

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სსიპ ივ. ჯავახიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და სსიპ საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი 

ხელოვნების მუზეუმს შორის, რომლის საფუძველზეც მოდულური პროფესიული 

https://www.youtube.com/watch?v=waIPIisE6Gw&t=10s
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პროგრამის სტუდენტებს მიეცათ სასწავლო პრაქტიკის გავლის შესაძლებლობა 

(აგვისტო,2018). 

8. ცენტრის  ხელმძღვანელი  პირეუსის  უნივერსიტეტის  წარმომადგენელთან  პროფ.  

ჟოზეფ  ჰასიდთან ერთად მუშაობდა შავი ზღვის ინტერრეგიონული პროექტის 

განაცხადზე, რომელიც დაკავშირებული იყო ტურიზმის სფეროში მეწარმეობის 

განვითარებასის საკითხთან (INTERREG projects public organization (www.pkm.gov.gr)). 

თსუ ადმინისტრაციასთან და სხვა პარტნიორებთან მუშაობის მიუხედავად, რიგი 

მიზეზების გამო ვერ მოხერხდა კონსორციუმის ფორმირება. 

9.    ა.წ.13   მარტს   თსუ   ტურიზმის   კვლევითი   ცენტრის   ხელმძღვანელის   მოწვევით   

ღვინის   ტურის ორგანიზების საკითხებზე პროფესიული პროგრამების 

სტუდენტებისათვის ლექცია ჩაატარა ღვინის ექსპერტმა ანუკი გიორგობიანმა. ლექცია 

წარიმართა დისკუსიის რეჟიმში და დამსწრეთა დიდი მოწონება დაიმსახურა. 

10.  ა.წ. 5 მარტს  რესტორან ,,ბარბარესთან― ქ-ნმა დალი ცატავამ ჩაატარა ლექცია "ქართული 

რიტუალურიკულინარია - ქალის როლი და ძალაუფლება". 

11.  ა.წ.   25   იანვარს   თსუ   ტურიზმის   კვლევითი   ცენტრის   წევრმა   ქ-ნმა   დალი   

ცატავა   ევროპის უნივერსიტეტის  სტუდენტებს  გააცნო  გასტრონომიული  

კულტურის  საიმიჯო  პოტენციალის საკითხები. 

ტურიზმის  კვლევითი  ცენტრის  აქტივობების  შესახებ  დამატებითი  ინფორმაცია  

იხილეთ  თსუ  ტურიზმის კვლევითი ცენტრის ფეისბუქ-გვერდზე. 
 

 
  

http://www.pkm.gov.gr)/
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ადამიანისეული პოტენციალის მართვის ლაბორატორიის  2018 წლის ანგარიში 
 

 

1.სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

 

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

1. Gulua Ekaterine, Kharadze 
Natalia 

European Journal of Interdisciplinary 
Studies, May-August 2018 Volume4, 
Issue 2, ISSN 2411-958X (Print) ISSN 
2411-4138 (Online) pg.188-208 

Employed Students' Development 
Challenges in Georgia, 

DOI: http://dx.doi.org/10.26417/ejis.
v4i2a.p188-208  
 2 Kharadze Natalia, Gulua 

Ekaterine 
European Journal of Multidisciplinary 
Studies, May-August 2018 Volume 3. 
Issue 3, ISSN 2414-8385 (Online) ISSN 
2414-8377 (Print) pg.111-123  
 

Personal Development Peculiarities 
on Gender Perspective in Georgia, 

DOI: http://dx.doi.org/10.26417/ejm
s.v3i3.p111-123 
 

3 Gulua Ekaterine, Kharadze 
Natalia,  
 

European Journal of Social Sciences 
Education and Research, European 
Journal of Interdisciplinary Studies, 

2018,  pg. 67-79 
ISBN_9781642553970. 
 

 ISSN 2411-958X (Print) ISSN 2411-
4138 (Online) 

Organization Culture Management 
Challenges 
DOI: http://dx.doi.org/10.26417/ejis.
v10i1.p67-79 

4 Kharadze Natalia, Gulua 
Ekaterine, 

European Journal of Social Sciences 
Education and Research, EUROPEAN 
JOURNAL OF ECONOMICS AND 
BUSINESS STUDIES; 2018, Volume 10, 
Nr. 1; pg.30-41 
ISSN 2411-9571 (Print)  
ISSN 2411-4073 (online) 
 

Organization Conflict Management 
Challenges 
DOI: http://dx.doi.org/10.26417/ejes
.v10i1.p30-41 
 

5 Gulua Ekaterine European Journal of Multidisciplinary 
Studies, May-August 2018 Volume 3. 
Issue 3, ISSN 2414-8385 (Online) ISSN 
2414-8377 (Print) 

Challenges of Higher Education 
Learning and Scientific Research 
Process Management 
DOI: http://dx.doi.org/10.26417/ejms.v3i3.

p80-100 

 
4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 
 
 

№ 

 
 

ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 
გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 
 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნატალია ხარაძე, 

ეკატერინე გულუა 
 

მაგისტრანტთა დროის 

მენეჯმენტი 

ISBN: 978-9941-26-256-

2 
 

თბილისი, 

უნივერსალი 

230 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

http://dx.doi.org/10.26417/ejis.v4i2a.p188-208
http://dx.doi.org/10.26417/ejis.v4i2a.p188-208
http://dx.doi.org/10.26417/ejms.v3i3.p111-123
http://dx.doi.org/10.26417/ejms.v3i3.p111-123
http://dx.doi.org/10.26417/ejis.v10i1.p67-79
http://dx.doi.org/10.26417/ejis.v10i1.p67-79
http://dx.doi.org/10.26417/ejes.v10i1.p30-41
http://dx.doi.org/10.26417/ejes.v10i1.p30-41
http://dx.doi.org/10.26417/ejms.v3i3.p80-100
http://dx.doi.org/10.26417/ejms.v3i3.p80-100
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№ 

 

 

ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

 

 

სტატიის სათა- 

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

 

 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნატალია ხარაძე, 

ეკატერინე 

გულუა 

პროფესორთა 

შეფასების 

კრიტერიუმებისადმი 

სტუდენტთა 

დამოკიდებულების 

კვლევის ანალიზი 

ISSN: 2449-2418 
E-ISSN: 2449-

2604 

 

ჟურნალი  

„ინოვაციური 

ეკონომიკა და 

მართვა―  ტომი V,  

N1გვ. 122-131 

ბათუმი, 

კალმოსანი 

10 

პროფესორთა შეფასების კრიტერიუმების შესახებ სტუდენტების შეხედულებების კვლევის 

ანალიზი 

 

ადამიანური რესურსების მართვაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი არის კადრების 

სწორად შერჩევა, რომლის უზრუნველყოფაც შეუძლებელია სწორად ჩამოყალიბებული 

კრიტერიუმების გარეშე. ლექტორთა შეფასების არსებული კრიტერიუმების მიმართ აღქმა არის 

ბუნდოვანი. რაც იწვევს ორგანიზაციული კულტურის ჩამოყალიბებაზე უარყოფით გავლენას, 

რადგან გარდაუვალს ხდის კონფლიქტურ სიტუაციიებს. აღნიშნული პრობლემების გადაჭრის 

მიზნით ორგანიზაციას განსახილველად გადმოეცა შეფასების ახალი კრიტერიუმები სადაც 

აპლიკანტის შეფასება უნდა მოხდეს 2 კომპონენტის მიხედვით  

1. აპლიკანტის საკვალიფიკაციო მონაცემები 

2. საჯარო პრეზენტაცია 

თითოეული კომპონენტის მიხედვით შეფასება უნდა მომხდარიყო 100 ქულიან სკალაზე. 

საკვალიფიკაციო მონაცემების „წონა― შეადგენს საერთო შეფასების 70%-ს, ხოლო პრეზენტაციის 

„წონა― – 30%-ს. 

ადამიანური რესურსების მართვის ლაბორატორიაში ჩატარდა კვლევა, რომლის მიზანს 

წარმოადგენდა სტუდენტთა მიერ პროფესორების კონკრეტული კრიტერიუმებით შეფასების 

შესახებ დამოკიდებულების გარკვევა. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო შემთხვევითი შერჩევის 

წესით 1093-მა სტუდენტმა. თითოეულ რესპოდენტს დაფიქსირებული აქვს საკუთარი პირადობის 

ნომერი, გამოკითხვაში შედიოდა შვიდი ძირითადი კრიტერიუმი.  

მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, შევეცადეთ პარალელები გაგვევლო ადამიანური 

რესურსების მართვის თანამედროვე მიდგომებზე და მომეწოდებინა შემდეგი საკითხები, რაც 

ვფიქრობ, გასათვალისწინებელია პროფესორთა შეფასების კრიტერიუმების საბოლოო ვერსიის 

ჩამოყალიბებისას. კადრების შერჩევის რამდენიმე პრინციპზე გავამახვილებ ყურადღებას და ასევე, 

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით ჩამოვაყალიბებთ მოსაზრებებს, რომელიც ვფიქრობ 

გასათვალისწინებელია პროფესორთა შესარჩევი კრიტერიუმების მომზადებისას. აგრეთვე 

ნაშრომში მოცემულია რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინება მნიშვნელოვნად წაადგება 

უნივერსიტეტებს აკადემიური პერსონალის მართვის პროცესის გასაუმჯობესებლად. 
 

 



სსიპ − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

იურიდიული ფაკულტეტი

2018 წლის სამეცნიერო ანგარიში
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
სსიპ − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
იურიდიული ფაკულტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
ასოცირებული პროფესორი თამარ ზარანდია (დეკანი)

პროფესორები:

 დავითაშვილი გიორგი
 სურგულაძე ნუგზარ
 კვერენჩხილაძე გიორგი
 ჭიღლაძე ნანა
 კობახიძე ირაკლი
 კოპალეიშვილი მაია
 ხარშილაძე ირმა
 ტურავა პაატა
 ალექსიძე ლევან
 კორკელია კონსტანტინე
 ქურდაძე ირინე
 ხუციშვილი ქეთევან
 ზოიძე ბესარიონ
 ნინიძე თევდორე
 ჭანტურია ლადო
 ბურდული ირაკლი
 ძლიერიშვილი ზურაბ
 ხუბუა გიორგი
 ივანიძე მაია
 ფაფიაშვილი ლალი
 ტურავა მერაბ
 თოდუა ნონა
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ასოცირებული პროფესორები:

 ბოსტოღანაშვილი დავით
 გარიშვილი მარინა
 ფერაძე გოჩა
 კახიანი გიორგი
 თევდორაშვილი გიორგი
 გონაშვილი ვასილ
 ლორია ხათუნა
 ქარდავა ეკატერინე
 გვარამაძე თამარ
 ყალიჩავა კობა
 სირაძე ეკა
 პატარაია დავით
 ბითაძე მაია
 ზამბახიძე თამარ
 ჩაჩავა სოფიო
 ცისკაძე მარიამ
 ცერცვაძე გიორგი
 ზარანდია თამარ
 შენგელია ეკატერინე
 ჩიტაშვილი ნათია
 მახარობლიშვილი გიორგი
 ზოიძე თამარ
 მოწონელიძე ნატალია
 ჯანაშვილი ლელა
 აქუბარდია ირინა
 თუმანიშვილი გიორგი
 შალიკაშვილი მორის
 დვალიძე ირაკლი

ასისტენტ-პროფესორები:

 ონიანი სულხან
 ჩაჩანიძე ელზა
 ხოფერია მარიამ
 გოგიბერიძე გია
 კახიძე ირაკლი
 კევლიშვილი მარიამ
 რუხაძე ნინო
 რუსიაშვილი გიორგი
 სვანაძე გიორგი
 ქოჩაშვილი ქეთევან
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 ნუცუბიძე მაკა
 გოგნიაშვილი ნინო
 გორაშვილი გიორგი
 მაღლაკელიძე ლავრენტი
 ცქიტიშვილი თემური
 ხარანაული ლევანი
 ხერხეულიძე ირინე
 მეურმიშვილი ბესიკ

ასისტენტები:

 წიგნაძე ანა
 მაჭარაძე ზურაბ
 ღვამიჩავა თამარ
 ფიფია საბა
 აღაპიშვილი ირინა
 ამირანაშვილი გიორგი
 ბერეკაშვილი დიანა
 გაწერელია აკაკი
 ეგნატაშვილი დემეტრე
 ლაფაჩი ეკატერინე
 საძაგლიშვილი დიმიტრი
 ჯორბენაძე სერგი
 ბერიშვილი თამარ
 ოხანაშვილი ანრი
 დგებუაძე გიორგი
 ხოდელი მაკა
 ტატიშვილი მაგდა
 ჩაკვეტაძე გიორგი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1
2
3

თსუ იურიდიული ფაკულტეტის
კერძო სამართლის მიმართულება

ვალდებულებითი სამართლის

2018-2019

სამეცნიერო პროექტის
ხელმძღვანელი −
თამარ ზარანდია

მონაწილეები:
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სასწავლო სახელმძღვანელოს
შექმნა

ბესარიონ ზოიძე,
ნათია ჩიტაშვილი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ვალდებულებითი სამართლის სახელმძღვანელოზე მუშაობა სამეცნიერო ჯგუფის წევრების მიერ ერთი
წელია დაიწყო. კვლევა ვალდებულებითსამართლებრივი ურთიერთობის განვითარების ძირითად ფაზებს
მიყვება: წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის აღმოცენება და ზოგადსახელშეკრულებო პრინციპების
მოქმედების მასშტაბი ვალდებულების აღმოცენების ეტაპზე, ვალდებულების წარმოშობა, ვალდებულების
დარღვევა, მეორადი სახელშეკრულებო მოთხოვნების განხორციელება და ვალდებულების შეწყვეტა.
პროექტის ფარგლებში უპირველესად განხორციელდა ვალდებულებითი სამართლის ძირითადი ცნებებისა
და პარადიგმების ანალიზი. დამუშავდა ვალდებულებისა და მოთხოვნის საკანონმდებლო და
დოქტრინული კონცეფციების მიმართება, სახელშეკრულებო პასუხისმგებლობის ცნება, მოთხოვნის
უფლებისა და საფუძვლების ურთიერთკავშირი, სახელშეკრულებო ვალდებულების წარმოშობის
საფუძვლები და ვალდებულების ჯეროვანი შესრულების პრობლემატიკა. ვალდებულების შესრულებასთან
კავშირში წარმოჩენილ იქნა ვალდებულების დარღვევის უნიფიცირებული ცნება და ცალკეული ტიპის
დარღვევის სამართლებრივი შემადგენლობა, მათი დამაფუძნებელი წინაპირობები.
პროექტის მეორე ნაწილი დაეთმობა სახელშეკრულებო დაცვის მექანიზმების, მეორადი მოთხოვნის
უფლებების ანალიზს, მათი ერთგვაროვანი გამოყენების წინაპირობების კვლევას ვალდებულების
დარღვევის ცალკეულ ფორმასთან მიმართებით. ვალდებულების დარღვევის თითოეული სახე შესწავლილ
იქნება მის მიერ დაფუძნებულ მეორადი მოთხოვნის უფლებებთან და სამართლებრივი დაცვის
მექანიზმებთან კავშირში. კვლევის საფუძველზე ჩამოყალიბდება მეორადი მოთხოვნის უფლებების
სისტემური ურთიერთკავშირი და მათი დამაფუძნებელი წინაპირობების თანმიმდევრული ანალიზი, რაც
სტუდენტს ფრაგმენტული საკანონმდებლო მოწესრიგების პირობებში ვალდებულების დარღვევისა და
თანამდევი მეორადი მოთხოვნის უფლებების სისტემური აღქმის საფუძველს შეუქმნის.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, რომელიც 1997 წელს იქნა მიღებული სრულყოფილად ვერ ასახავს
ვალდებულებითი სამართლის ფუნდამენტური რეფორმის კონცეპტუალური სრულყოფის შედეგებს
რომელიც 2001 წელს მოდერნიზების აქტის სახით იქნა გამოქვეყნებული. აღნიშნული განსაკუთრებით
ეხება წინააღმდეგობრივ რეგულირებას ვალდებულების დარღვევის უნიფიცირებული ცნების,
ვალდებულების დარღვევის სახეების დამფუძნებელი წინაპირობების, მეორადი მოთხოვნის უფლებათა და
სამართლებრივი დაცვის საშუალებათა ერთიანი სისტემის კუთხით არსებულ შეუსაბამო რეგულირებას გსკ-
თან მიმართებით.

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1
2
3

სამართლის დარგი

სამართლის ისტორიის
მიმართულება

„ძველი ქართული იურიდიული
ტერმინოლოგია (ვახტანგ VI-ის
სამართლის წიგნთა კრებულის

მიხედვით)“

2018 წლის იანვარი
2018 წლის დეკემბერი

ნუგზარ სურგულაძე
გიორგი დავითაშვილი

მარინა გარიშვილი
(შემსრულებელი სამართალი
ბატონიშვილის დავითისა)
დავით ბოსტოღანაშვილი

მარიამ ხოფერია
ანა წიგნაძე
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სამართლის დარგი

სამართლის ისტორიის
მიმართულება

„იუსტინიანეს დიგესტების
ქართული თარგმანი (მეთორმეტე

წიგნი)“

სამართლის დარგი

სამართლის ისტორიის
მიმართულება

„ქართული სამართლის
ძეგლების თარგმანი ინგლისურ

და რუსულ ენებზე
(დასტურლამალის მეორე
ნაწილი და კათალიკოზთა

სამართალი)“

სამოქალაქო
მოსამართლეებისათვის

ადამიანის უფლებათა სასწავლო
მოდულის შემუშავება

სამართლის ისტორიის
მიმართულება. პროექტი:
„ქართული ჩვეულებითი
(ხალხური) სამართლის

ტერმინოლოგიური ლექსიკონი
(დანაშაულის ინსტიტუტი)

2018 წლის იანვარი
2018 წლის დეკემბერი

2018 წლის იანვარი
2018 წლის დეკემბერი

2018 წლის ივლისი-სექტემბერი

2018 წლის იანვარი - 2018 წლის
დეკემბერი

ნუგზარ სურგულაძე
მაია შუხოშვილი

გიორგი რუსიაშვილი
მარიამ ხოფერია

ანა წიგნაძე

ნუგზარ სურგულაძე
გიორგი დავითაშვილი

მანანა რუსეიშვილი
დემეტრე ეგნატაშვილი

მარინა გარიშვილი
დავით ბოსტოღანაშვილი

მარიამ ხოფერია
ანა წიგნაძე

კ. კორკელია და ლ. მესხორაძე −
კონვენციის შესაბამის მუხლებზე

მოდულის შემუშავება

გიორგი დავითაშვილი -
პროექტის ხელმძღვანელი,
დავით ბოსტოღანაშვილი,

სულხან ონიანი,
ელზა ჩაჩანიძე

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2018 წელს გრანტით გათვალისწინებული გეგმის მიხედვით, დამუშავდა ქართული სამართლის
მნიშვნელოვანი ძეგლების (გიორგი ბრწყინვალის ძეგლისდების, ბექა-აღბუღას სამართლის წიგნის და
ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნის ტექსტები; ტექსტებიდან შერჩეული და ამოკრებილი იქნა
სამართლებრივი შინაარსის ტერმინები, რაც წარმოადგენს ივანე ჯავახიშვილის მიერ რამდენიმე ათეული
წლის წინ დაწყებული საქმიანობის გაგრძელებას, რომლის მიზანი იყო ძველი ქრთული იურიდიული
ტერმინთა ლექსიკონის შექმნა. შესრულებულ ნაშრომში გადმოცემულია ამ ტერმინთა გამოყენების ყველა
შემთხვევა მოცემულ ძეგლებში. მარინა გარიშვილის მიერ შესრულდა: 1. სამართალი ბატონიშვილის
დავითისა სამართლის წიგნის ტექსტის ელექტრონულ მატარებლებზე გადატანა; 2. სამართლებრივი
ტერმინოლოგიის და დეფინიციების: ა) გამოყოფა; ბ) მუხლობრივი სისტემატიზაცია; გ) ანბანური
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სისტემატიზაცია
ასევე, გაგრძელდა რომის სამართლის უმნიშვნელოვანესი ძეგლის „იუსტინიანეს დიგესტების“ თარგმანი.
ამჯერად, შემოთავაზებულია დიგესტების მეთორმეტე წიგნის ქართულ ენაზე შესრულებული თარგმანი
შესაბამისი შენიშვნებითა და საძიებლით. დიგესტების მეთრმეტე წიგნში განხილულია ისეტი საკითხები,
როგორიცაა კონდიქცია, ნებაყოფლობითი, არანებაყოფლობითი და სასამართლო ფიცი, სადავო ნივთის
შეფასება და სხვა.
2018 წლის გეგმის მიხედვით, გაგრძელდა ქართული სახელმწიფო სამართლის უმნიშვნელოვანესი ძეგლის
„დასტურლამალის“ თარგმანი, როგორც ინგლისურ, ასევე რუსულ ენაზე. წელს შესრულდა 29კარიდან - 55
კარის ჩათვლით.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1
2
3

ინტერდისციპლინური
(ფუნდამენტური კვლევები

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი
FR17_85,

საგრანტო პროექტი: ესპანური
ტოპონიმების, ანთროპონიმების

და დარგობრივი
ტერმინების (ლინგვისტურ-

ლიტერატურულ, სამართლებრივ
და საჯარო

ადმინისტრაციის სფეროში)
დაზუსტება და ქართულ ენაში

მათი გამოყენების
ნორმების შემუშავება)

კომბინირებული ღონისძიება -
სეზონური სკოლა და
კონფერენცია „ოჯახში

ძალადობის
სისხლისსამართლებრივი და

კრიმინოლოგიური ასპექტები”,
სამართლის მეცნიერება,

სისხლის სამართლის
მიმართულება, MG-ISE-18-911

2017 წლის 19 დეკემბერი - 2020
წლის 19 მაისი

2018-2019

მარინა კობეშავიძე - პროექტის
ხელმძღვანელი

ლელა ჯანაშვილი - ძირითადი
პერსონალი

ირინე ხერხეულიძე - სამეცნიერო
კომიტეტის ხელმძღვანელი, მაია

ივანიძე - პროექტის
ხელმძღვანელი, ნონა თოდუა -

პროექტის კოორდინატორი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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საკუთარი სახელები ენათაშორისი კომუნიკაციისათვის ამოსავალ წერტილს წარმოადგენს და თარგმნისა და
უცხო ენების შესწავლაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია
სახელმძღვანელოებში, სახელმწიფო დოკუმენტებში, რეესტრში, ლექსიკონებში, ლიტერატურულ
თარგმანებში შესულ ესპანურ და ქართულენოვან საკუთარი სახელების და ტერმინების გადმოცემის
მოწესრიგება. ცნობილია, რომ ესპანური და ქართული ენები ორ სრულიად განსხვავებულ ენათა ოჯახს
წარმოადგენს. მათ შორის არ არსებობს სინტაქსური, მორფოლოგიური და სტრუქტურული მსგავსება. ასევე
განსხვავდება მათი ფონოტაქტიკაც.
პროექტი (MG-ISE-18-911) განსაკუთრებით აქტუალურია სამართლებრივი ტერმინოლოგიის თარგმნის
თვალსაზრისითაც, მიუხედავად იმისა, რომ ესპანური და ქართული ეროვნული სამართლებრივი სისტემები
კონტინენტური ევროპის სამართლის ოჯახს მიეკუთვნება, მნიშვნელოვანი განსხვავებაა არა მარტო
მატერიალურ-სამართლებრივ, არამედ სისხლის, სამოქალაქო, კონსტიტუციური თუ ადმინისტრაციული
სამართალწარმოების მხრივ, რაც საჭიროებს გამოყენებული ტერმინოლოგიის ისეთ თარგმანს, რომელიც
ზუსტად დაემთხვევა სამართლებრივი ცნებების, კატეგორიებისა და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია,
სამართლებრივი ქმედებების შინაარსს. ეს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალურია ჩვენთვის, რადგან
სრულყოფილად მოხდეს ჩვენი სამართლებრივი სივრცის ჰარმონიზაცია ევროპულ სამართლებრივ
სივრცესთან. ამას ემსახურება ევროპის გაერთიანებისა და ევროპის საბჭოს 20 ოქტომბრის 2010/64
დირექტივა, რომლითაც დადგენილია ევროპის მასშტაბით სისხლის სამართლის პროცესის წარმოებასთან
და ევროპის საერთო დაკავების ორდენის თარგმანთან დაკავშირებული სტანდარტები.

პროექტის (MG-ISE-18-911) მხოლოდ მოსამზადებელი სამუშაოები ტარდება 2018 წელს, ხოლო მისი
ძირითადი ნაწილის განხორციელება იგეგმება 2019 წელს.
პროექტი მოიცავს კომბინირებულ ღონისძიებას ოჯახში ძალადობის თემაზე - სეზონური სკოლისა და
კონფერენციის სახით. მას შემდეგ, რაც სათანადოდ დადგენილი წესითა და კრიტერიუმებით მოხდება
მონაწილე ახალგაზრდების შერჩევა, შერჩეული დაინტერესებული კონტინგენტისთვის თსუ-ს
პროფესურისა და სხვადასახვა სახელმწიფო სტუქტურის (შსს, პროკურატურა, სასამართლო)
წარმომადგენელთა მიერ ჩატარდება 5 დღიანი სეზონური სკოლა. სკოლის მსმენელებს ამ ტიპის
ღონისძიებათა ციკლის დასრულების შემდეგ ჩაუტარდება შესაბამისი ტესტირება. ტესტირებაში
გამარჯვებული ახალგაზრდები კი ასევე მიწვეულ იქნებიან 2 დღიან საერთაშიროსო სამცნიერო
კონფერენციაზე დასასწრებად, რომელსაც ქართველ პროფესორებთან ერთად გერმანელი მეცნიერებიც
წარუძღვებიან.
პროექტის მიზანია აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და
მათი ჩართულობის გაზრდა, განსაკუთებით ისეთ სამიზნე ჯგუფთან მიმართებაში, როგორიც ახალგაზრდა
თაობა - სკოლის მოსწავლეები და სტუდენტობაა. ოჯახში ჩადენილი დანაშაულის შესახებ სამართლებრივი
თვითშეგნების ამაღლებას ერთგვარი პრევენციული მნიშვნელობაც აქვს, რაც სწორედ სკოლიდან უნდა
დაიწყოს. სამწუხარო რეალობის გამოძახილია ის, რომ საქართველოში, ისევე როგორც მსოფლიოში,
არაერთი ბავშვი გამხდარა ოჯახური ძალადობის პირდაპირი თუ ირიბი მსხვერპლი. ასეთ სიტუაციაში კი
ისეთი მოწყვლადი კატეგორია, როგორიც ბავშვები და მოზარდებია, მათი მომვალი ცოხვრების სტილის
ჩამოყალიბების თვალსაზრისით გარკვეული რისკის ქვეშ დგას. ამიტომაც, პროექტის მიზანია ხელი
შეუწყოს ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებას ოჯახში ძალადობის საკითხზე, რის შემდეგაც ისინი
უფრო ეფექტურუნარიანი იქნებიან როგორც საკუთარი, ისე სხვისი, საზოგადოების მოწყვლადი ნაწილის
უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, უკეთ შეძლებენ რისკების შეფასებას და პრობლემის მართვას,
რამდენადაც სეზონური სკოლის ფარგლებში მათ მიეწოდებათ სათანადო ცოდნა არამხოლოდ პრობლემის
სამართლებრივ და სოციალურ, არამედ ფსიქოლოგიურ ასპქეტებზე, მათ შორის როგორც მეცნიერი, ისე
პრაქტიკოსი იურისტების და სხვა რელევანტური სფეროს წარმომადგენელ პროფესიონალთა მიერ.
საბოლოო ჯამში, პროექტის მიზანია, მის მონაწილეებს ჩამოუყალიბდეთ ოჯახური და გენდერული
ძალადობის საკითხის ხედვისა და მისი გადაჭრის პრობლემაზე ორიენტირებული მიდგომა, რაც ახალ
თაობას აღნიშნულ პრობლემატიკაზე სისხლის სამართლის პოლიტიკის ახლებურად და ეფექტურად
წარმართვაში დაეხმარება. პროექტი განკუთვნილია ქ. თბილისის საჯარო სკოლების მე-11 და მე-12 კლასის
მოსწავლეებისათვის, რომლებიც დაინტერესებული არიან საკითხით, და, ასევე, თსუ-ს ბაკალავრიატის
სწავლების საფეხურის სტუდენტებისათვის, - რომლებიც განსაკუთრებულ ინტერესს გამოხატავენ
აღნიშნული თემატიკის და ზოგადად, სისხლის სამართლის, საერთაშორისო სამართლისა და ადამიანის
ულებების კუთხით.
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2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1
2
3

ჰუმბოლდტის ფონდი
(გერმანია), ჯორჯ ფორსტერის

მკვლევართა საზოგადოების
პროგრამის ფარგლებში გრანტი
მაღალი კვალიფიკაციის მქონე
უცხოელი მეცნიერებისთვის

ქართული სისხლის სამართლის
პროცესის

ინტერნაციონალიზაცია და
ევროპეიზაცია, როგორც

გამოწვევა და ამოცანა

პროექტი NAz. 91 786

ფოლკსვაგენის ფონდი, გერმანია

2018-2019 წლები

2016-2020

გიორგი ცერცვაძე

გიორგი თუმანიშვილი -
პროექტის თანახელმძღვანელი;

მერაბ ტურავა - პროექტის
პარტნიორი; მორის

შალიკაშვილი - პროექტის
მონაწილე; ირაკლი დვალიძე -

პროექტის მონაწილე
(საერთაშორისო ორგანიზებულ

დანაშაულთან ბრძოლის
კუთხით, შესრულებულია
შემდეგი თავები: I. ქონების
ჩამორთმევა (კონფისკაცია),

როგორც ორგანიზებულ
დანაშაულთან ბრძოლის

უმნიშვნელოვანესი
სამართლებრივი მექანიზმი; II.

უკანონო შემოსავლის
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„ადამიანის უფლებებისა და
თავისუფლებების წინააღმდეგ

მიმართული დანაშაულები
საქართველოს სისხლის

სამართლის კოდექსის მიხედვით
(კომენტარები)“

ფონდი „ღია საზოგადოება -
საქართველო“

პროექტის/ხელშეკრულების
№HR/03/18 – 20790

აშშ

2018-2019

ლეგალიზაცია; III. ტერორიზმი;
IV. ფულის გაყალბება; V.

ნარკოტიკული დანაშაული; VI.
უკანონო მიგრაცია); ირინა

აქუბარდია - პროექტის
მონაწილე („ბრალდებულის

უფლებები, ევროპული
სტანდარტები“, რომელიც

საქართველოში საერთაშორისო
და ევროპული სისხლის
სამართლის პროცესის

სახელმძღვანელოს ერთ-ერთი
თავი იქნება. დასრულებული
ნაშრომი წარდგენილია 2018

წლის აპრილში.
სახელმძღვანელო კი გამოვა 2019

წელს); ლევან ხარანაული -
პროექტის მონაწილე

(საერთაშორისო ორგანიზებულ
დანაშაულთან ბრძოლის

კუთხით, შესრულებულია
შემდეგი საკითხი: ადამიანთა

ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის
საერთაშორისო და

ნაციონალური სამართლებრივი
მექანიზმები), ლავრენტი

მაღლაკელიძე - პროექტის
მონაწილე, ირინე ხერხეულიძე -

პროექტის მონაწილე
(შესრულებული სტატიის
სათაურია: „ევროპულ და

საერთაშორისო სამართალთან
მიმართებით ტრეფიკინგის
პროცესუალურ- სისხლის

სამართლებრივი ასპექტების
განვითარება საქართველოში“)

და სხვ.

ირაკლი დვალიძე (პროექტის
დირექტორი), ლევან ხარანაული

(პროექტის კორდინატორი,
ძირითადი პესრონალი), გიორგი

თუმანიშვილი (ექსპერტი,
ძირითადი პერსონალი),

კახა წიქარიშვილი (ექსპერტი,
ძირითადი პერსონალი)
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Forschungsprojekts im Rahmen der
Kooperation zwischen der

Universitat des Saarlandes und der
Staatlichen Ivane-Javachischvili-

Universitat,  Tbilissi
DAAD

Ostpartnerschaftsprogramm

2018-2020 გიორგი რუსიაშვილი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2017 წლის თებერვალში გიორგი ცერცვაძე გახდა ჯორჯ ფორსტერის მკვლევართა საზოგადოების
მკვლევართა საზოგადოების პროგრამის გამარჯვებული, რომელიც ჰუმბოლდტის ფონდის მიერ
ხორციელდება და განკუთვნილია გამოცდილი, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე უცხოელი
მეცნიერებისათვის, რომელთა შერჩევაც ყოველწლიურად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მიმდინარეობს.
აღნიშნული გრანტის ფარგლებში მუშაობს კონკურენციის სამართლის შესახებ კვლევაზე და მისი მიზანია,
საგრანტო პერიოდის ბოლოს მუშაობის შედეგი კონკურენციის სამართლის სახელმძღვანელო იყოს.
2018 წლის განმავლობაში კვლევას აწარმოებდა გერმანიასა და საქართველოში, მომავალ წელს კვლევას
დიდი ბრიტანეთის კვლევით ცენტრებში გააგრძელებს.

პროექტი NAz. 91 786 წარმოადგენს მრავალწლიან კვლევით პროექტს, რის ფარგლებშიც მოეწყო 2
ერთობლივი სამეცნიერო ფორუმი გერმანიის პარტნიორ უნივერსიტეტებში. ფორუმის მონაწილეებმა
იმსჯელეს და გამართეს დისკუსია ქართული სისხლის სამართლის პროცესის ცალკეული ინსტიტუტების
ინტერნაციონალიზაციისა და ევროპეიზაციის პრობლემებზე. შესრულდა პროექტის მონაწილეების მიერ
არაერთი კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა გერმანულ-ქართულ სამეცნიერო კრებულში.
პროექტის ფარგლებში მიმდინარე წელს გაიცა 3 დოქტორანტზე 6 თვიანი სამეცნიერო გრანტი. თითოული
დოქტორანტის დაფინანსება შეადგენს თვიურად 1400 ევროს. დოქტორანტები გაემგზავრნენ კვლევითი
მივლინებით ბერლინის ჰუმბოლტის სახელობის უნივერსიტეტსა და იენის ფრიდრიხ შილერის
სახელობის უნივერსიტეტში.
ასევე გაიცა 1 დოქტორანტზე მრავალწლიანი კვლევითი სტიპენდია, რომლის თვიური ოდენობა შეადგენს
450 ევროს.
პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს მუშაობა ,,საერთაშორისო და ევროპული სისხლის სამართლის
პროცესის“ სახელმძღვანელოზე. სახელმძღვანელოს თანაავტორთა ნაწილმა მოამზადა სახელმძღვანელოს
ცალკეულ თემებზე სტატია. სახლმძღვანელო მოცემულ ეტაპზე გადის რედაქტირებას და მზადდება
გამოსაცემად. სახელმძღვანელოს გამოცემა იგეგმება 2019 წლისთვის.

პროექტის №HR/03/18 – 20790 ფარგლებში:
ირაკლი დვალიძის მიერ დამუშავდა სსკ-ის 1441 (წამება), 1442 (წამების მუქარა), 1443-ე (დამამცირებელი ან
არაადამიანური მოპყრობა) მუხლები, რაც მოიცავს შემდეგს:
პირველი, მოძიებულია და გაანალიზებულია შესაბამისი ნორმატიული მასალა (საქართველოს
კანონმდებლობა, საერთაშორისო ხასიათის აქტები); მეორე, დამუშავდა სათანადო სამეცნიერო
ლიტერატურა, კრიტიკულად იქნა განხილული მეცნიერთა მოსაზრებები; მესამე, შესწავლილია
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები. სამწუხაროდ, 2013-2018 წელს უზენაეს
სასამართლოს არ განუხილავს წამებისა და დამამცირებელი მოპყრობისა ან არაადამიანური მოპყრობის
საქმეები. გამოთხოვილია თბილისის საქალაქო სასამართლოდან სისხლის სამართლის საქმეები. მეოთხე,
გაანალიზდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განაჩენები, რომელთა საფუძველზეც
გაკეთდა აღნიშნული მუხლების ობიექტურ დ სუბიექტურ შემადგენლობათა ნიშნები.
კვლევის პროცესში წარმოჩინდა მრავალი ხარვეზი, რომელიც დაკავშირებული იყო, ერთი მხრივ,
საქართველოს მიერ რატიფიცირებული კონვენციების ზოგიერთი ნაწილის არასწორი თარგმანით, მეორე
მხრივ, დანაშაულის ობიექტური და სუბიექტური შემადგენლობების არასწორი გააზრებით. რაც ყველა
არსებითია დეტალურად გაანალიზდა აღნიშნული მუხლების არამხოლოდ ძირითადი შემადგენლობანი,
არამედ დამამძიმებელი გარემოებანი და დანაშაულთა კონკურენციის საკითხები.
გიორგი თუმანიშვილის მიერ დამუშავდა სსკ-ის 143-ე, 144-ე და 147-ე მუხლები და გაკეთდა შესაბამისი
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კომენტარები. ამ მიზნით მოძიებულია ქართულენოვანი და უცხოური ლიტერატურა, გამოთხოვილია
თბილისის საქალაქო სასამართლოდან და საქართველოს უზენაესი სასამართლოდან შესაბამისი
სასამართლოს გადაწყვეტილებები.
ზემოხსენებული მუხლების კომენტარებზე მუშაობის პროცესში შევისწავლე მოძიებული ლიტერატურა და
სასამართლო გადაწყვეტილებები. ასევე გავაანალიზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
სამოსამართლეო პრაქტიკა და ცალკეული საერთაშორისო აქტები. განსაკუთრებული ყურადღება არის
გამახვილებული გერმანულ სისხლის სამართალის კანონმდებლობაში არსებული ანალოგიური ხასიათის
დანაშაულის შემადგენლობებსა და გერმანულ (სხვადასხვა ინსტანციის) სასამართლო პრაქტიკაზე.
აღნიშნული წყაროების შესწავლით აღმოჩნდა მთელი რიგი აქტუალური პრობლემები და მათი გადაჭრის
გზები, რომლებიც არც ქართულენოვან ლიტერატურაში და არც სასამართლო პრაქტიკაში ამ ეტაპზე არ
მოიძიება.
კვლევის პროცესში კრიტიკულადაა განხილული ქართულ იურიდიულ ლიტერატურაში გამოთქმული
შეხედულებები აღნიშნული დანაშაულების კვალიფიკაციის ცალკეულ პრობლემურ საკითხებზე.
წარმოჩინდა ის ხარვეზები, რაც ახასიათებს ქართულ იურიდიულ ლიტერატურას და დაისახა პრობლემის
გადაჭრის ახლებური გზები.
კომენტარებში განხილულია ქმედების ობიექტური და სუბიექტური შემადგენლობის საკითხები,
მოტანილია პრაქტიკული მაგალითები და ხაზგასმულია მათი გადაჭრის გზებზე. ასევე განხილულია
მოცემულ შემადგენლობათა სხვა დანაშაულებთან კონკურენციის საკითხები და წარმოჩენილია მათთან
დაკავშირებული საპროცესოსამართლბრივი ასპექტები.
კახა წიქარიშვილის მიერ წარმოდგენილია სსკ-ის მუხლების 142-ე, 1422 მუხლის სამეცნიერო-პრაქტიკული
კომენტარი. 2018 წლის მარტში იუსტიციის სამინისტრომ წარმოადგინა სისხლის სამართლის კოდექსში
ცვლილებების პროექტი, რომლითაც სრულად იცვლება 1421 მუხლის შემადგენლობა, შესაბამისად,
პროექტის განმახორციელებელმა ჯგუფმა მიზანშეწონილად მიიჩნია აღნიშნული მუხლის კომენტარი
დაიწეროს მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილების შემდეგ. თუ პროექტის მიმდინარეობის ვადაში ამ
ცვლილების მიღება ვერ მოხერხდა, კომენტარი დაიწერება მუხლის მიმდინარე რედაქციის
გათვალისწინებით.
პროექტის საწყის ეტაპზე მოძიებული იქნა უახლესი, როგორც საერთაშორისო, ასევე ეროვნული სამეცნიერო
ლიტერატურა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რომლებიც ეხება
დისკრიმინაციას და შშმ პირთა უფლებების დაცვას.
სსკ-ის 142-ე მუხლის კომენტირებისას ყურადღება გამახვილდა პრობლემატურ საკითხებზე, როგორიცაა
დისკრიმინაციის სახეები და ფორმები, დისკრიმინაციის დადგენის კრიტერიუმები, დანაშაულებრივი
დისკრიმინაციის გამოვლენის სახეები, სსკ-ის 142-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის შედეგი.
დღემდე არსებულ სამეცნიერო ლიტერატურაში ადამიანის უფლების არსებითი დარღვევა განიმარტება
როგორც მორალური და მატერიალური ზიანი. კომენტარი იზიარებს იუსტიციის სამინისტროს
კანონპროექტით წარმოდგენილ მიდგომას, რომლითაც უფლების არსებითად ხელყოფა ნიშნავს ისეთი
პირობების შექმნას, როდესაც ადამიანს არ ეძლევა ან მნიშვნელოვნად ეზღუდება კანონით მინიჭებული
უფლებით სარგებლობის საშუალება.
ცალკე პრობლემურ საკითხად გამოიკვეთა კონკურენცია სისხლის სამართლის კოდექსის სხვა მუხლებთან.
ნაშრომში დასაბუთებულია პოზიცია, რომ ადამიანთა თანასწორობა დამოუკიდებელ სამართლებრივ
სიკეთეს წარმოადგენს. მისი ხელყოფა არ შეიძლება იქნას მოცული სხვა უფლების დარღვევით (როგორიცაა,
მაგ., თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, - სსკ-ის 143-ე მუხლი), შესაბამისად, თანასწორუფლებიანობის
დარღვევა ძირითადად ყოველთვის საჭიროებს ცალკე კვალიფიკაციას.
მეორე მხრივ, თუ დისკრიმინაციული მოტივით ჩადენილია სხვა დანაშაული, რომელიც არ არის მოცული
სისხლის სამართლის კოდექსის XXIII თავით, მაგალითად, ქურდობა, მკვლელობა, გაუპატიურება და სხვ.,
მაშინ ქმედება სსკ-ის 142-ე მუხლით ვერ დაკვალიფიცირდება და უნდა დაკვალიფიცირდეს მხოლოდ
შესაბამისი მუხლით, ხოლო დისკრიმინაციული მოტივის არსებობა მოგვევლინოს დამამძიმებელ
გარემოებად (სსკ. 531 მუხლი).
სსკ-ის 1422 მუხლის კომენტირებისას ყურადღება გამახვილდა შშმ პირთა უფლებების
საერთაშორისოსამართლებრივ ინსტრუმენტებზე, ეროვნული კანონმდებლობით დადგენილ უფლებებსა და
შეღავათებზე. ამავდროულად, აღინიშნა, რომ სსკ-ის 1422 მუხლი გულისხმობს შშმ პირებისთვის
სპეციალურად მინიჭებული უფლების დარღვევას. თუკი პირს შეზღუდული შესაძლებლობის მოტივით
უარი უთხრეს ზოგადი უფლების განხორციელებაზე, რაც ყველა მოქალაქისთვის არის გათვალისწინებული,
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მაშინ ქმედება დაკვალიფიცირდება სსკ-ის 142-ე მუხლით.
შედარებითსამართლებრივი მიმოხილვის კუთხით, მოიძებნა სსკ-ის 1421 მუხლის ანალოგიური მუხლები
საზღვარგარეთის სხვადასხვა ქვეყნის სისხლის სამართლის კოდექსებში, ხოლო სსკ-ის 1422 მუხლთან
დაკავშირებით აღინიშნა, რომ ჯერჯერობით საზღვარგარეთის ქვეყნების კოდექსებში ანალოგიური მუხლი
ვერ მოიძებნა, თუმცა პროექტის დასრულებამდე ამ მიმართულებით კვლევა გაგრძელდება.
ლევან ხარანაულის მიერ გაწეული კვლევა მოიცავს სისხლის სამართლის კოდექსის 1431, 1432 და 1433

მუხლებით გათვალისწინებული ტრეფიკინგის შემადგენლობათა კომენტარებს.
დასახელებული ნორმების დამუშავების პროცესში გამოყენებულია ქართული და უცხოური სამეცნიერო
ლიტერატურა, ასევე საკანონმდებლო, მათ შორის, საერთაშორისოსამართლებრივი აქტები და სასამართლო
პრაქტიკა.
ნაშრომში ხაზგასმა გაკეთდა მის ფორმაზე, მაშასადამე, იგი ისეთი სტრუქტურიზებული ფორმით დაიწერა,
როგორც ეს ზოგადად მოეთხოვება კომენტარებს. მოცემულ ნორმებში დანაშაულის სისტემის მიხედვით
დეტალურად არის განხილული ტრეფიკინგის ქმედების შემადგენლობა, მართლწინააღმდეგობა და ბრალი.
ტრეფიკინგის ქმედების შემადგენლობაში დაწვრილებით არის გაანალიზებული ქმედების ობიექტური
შემადგენლობის ნიშნები ქმედებებისა და ხერხების სახით, ხოლო სუბიექტური შემადგენლობაში
დასახელებულია განზრახვა და მიზანი, რა დროსაც ექსპლუატაციის მიზანი აღიარებულია ტრეფიკინგის
უმართლობის სუბიექტურ ელემენტად. ამასთან, ცალკეა გამოყოფილი დანაშაულის გამოვლენის ფორმები
და გაანალიზებულია ნორმათა კონკურენციის საკითხები, სადაც ტრეფიკინგის დანაშაულისგან
გამიჯნულია სხვა მომიჯნავე დანაშაულები. ამასთან დასახელებულია ისეთი ნორმები, მაგალითად, სსკ-ის
253-ე, 254-ე და 2551-ე მუხლები, რომლებიც კოლიზიაშია ტრეფიკინგის ნორმებთან და მათი სისხლის
სამართლის კანონმდებლობაში არსებობა საჭირო აღარ არის.
გარდა ამისა, სსკ-ის 1433 მუხლის ანალიზისას დადგინდა საკანონმდებლო ხარვეზი, რომელიც საჭიროებს
გამოსწორებას, რათა სამართალშეფარდებელს ჰქონდეს სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღების
შესაძლებლობა. მაშასადამე, იგი ისე უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ სამართალშემფარდებელს შეეძლოს ამ
ნორმის გავრცელება ყველა იმ პირზე, ვინც ტრეფიკინგის შედეგად იქცა ამ დანაშაულის მსხვერპლად, იმის
მიუხედავად, მინიჭებული აქვთ თუ არა მსხვერპლის ან დაზარალებულის სტატუსი.
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სსკ-ის 145-154-ე მუხლების კომენტირება.

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1
2
3

მედიაციის აკადემიური
გაძლიერების პროექტი,

დამფინანსებელი ორგანიზაცია:
გაეროს განვითარების პროგრამა

საქართველოში (UNDP),
ინტერდისციპლინური,

2017 წლის სექტემბერი - 2018
წლის 25 მარტი

ირაკლი ბურდული - პროექტის
სამეცნიერო ხელმძღვანელი,

ნათია ჩიტაშვილი - პროექტის
აკადემიური ექსპერტი,

სოფიო ჩაჩავა - პროექტის
აკადემიური ექსპერტი,

გიორგი ცერცვაძე - პროექტის
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მედიაცია აკადემიური ექსპერტი
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

მედიაციის აკადემიური გაძლიერების პროექტის ფარგლებში ჩატარდა მედიაციის სტატიების ეროვნული
კონკურსი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 100-ზე მეტმა მონაწილემ საქართველოს სხვადასხვა უსდ-ის
სახელით, საუკეთესო ნაშრომები და კონკურსის კვლევის შედეგები ქართულ და ინგლისურ ენაზე
გამოქვეყნდა სპეციალიზებული ორენოვანი ჟურნალის სახით.
პროექტის ფარგლებში ჩატარდა სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიის ტრენინგი უცხოელი
ექსპერტებისა და საქართველოს 10 უსდ-ის პროფესორების მონაწილეობით, ჩატარდა 20 საჯარო ლექცია
თბილისისა და რეგიონის უნივერსიტეტებში, დაინერგა სასწავლო კურსები. შემუშავდა სამეცნიერო
კვლევის აკადემიური სტანდარტები, ციტირების წესი, სამეცნიერო ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმები.
ჩატარდა ბლოგების ეროვნული კონკურსი, გამარჯვებული ბლოგები გამოქვეყნდა ქათულ და ინგლისურ
ენაზე.

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ბესარიონ ზოიძე,
ირაკლი ბურდული

გოჩა ფერაძე

ლადო ჭანტურია,
გიორგი ცერცვაძე,

თამარ ზარანდია, ნათია
ჩიტაშვილი, თამარ

ზოიძე

ირაკლი ბურდული,
გიორგი

მახარობლიშვილი და
სხვ.

ირაკლი კახიძე, დავით
ლოსაბერიძე, ანა

ქათამაძე

თანამედროვე
სახელშეკრულებო

სამართლის აქტუალური
საკითხები (თეორია,

პრაქტიკა და
განვითარების
ტენდენციები),

ISBN: 9789941956119

„ბრალდების მხარდაჭერის
ისტორია საქართველოში“

ნარკვევი II

ქართული სამოქალაქო
სამართალი ქართულ

სასამართლო პრაქტიკაში

რბილი სამართლის
გავლენა კორპორაციული
მართვის ეფექტიანობაზე
(ინტერდისციპლინური

კვლევა)

საქართველოში
ადგილობრივი
დემოკრატიის

გამომცემლობა
„იურისტების

სამყარო“, 2018 წ.

მზადდება
გამოსაცემად

law.tsu.ge

თბილისი,
გამომცემლობა
„იურისტების

სამყარო“

ფონდი ღია
საზოგადოება

144 გვ.

398

გადაცემულია
დასაბეჭდად თსუ-ის
გამომცემლობისთვის

3-183

გადაცემულია
დასაბეჭდად
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გიორგი ამირანაშვილი

კობა ყალიჩავა

ქეთევან ქოჩაშვილი

განვითარების წლიური
ანგარიში (2016-2017

წლები)

გარიგების ფორმის
იძულება, როგორც

ფორმის თავისუფლების
შეზღუდვა,

ISBN 978-9941-25-523-6

გარემოს დაცვის
სამართალი

თავისუფლების შესახებ
(მეტასამართლებრივი

გააზრება),
ISBN 978-9941-9479-4-0

გამომც. „მერიდიანი“,
თბ., 2018

გამომცემლობა
„სამშობლო“,

თბილისი, 2018

გამომცემლობა „ბონა
კაუზა“, თბ., 2018

273 გვ.

გვ. 352

128 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

გოჩა ფერაძე აგრძელებს მუშაობას მონოგრაფიის “პროკურატურის ისტორიისათვის საქართველოში“, II
ნარკვევზე, რომელშიც სამეცნიერო ლიტერატურასა და იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში,
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მოძიებულ მასალებზე დაყრდნობით გადმოცემული იქნება
პროკურატურის ინსტიტუტის საქმიანობა ჩვენ ქვეყანაში XIX საუკუნესა და XX საუკუნის პირველ
მეოთხედში. მათ შორის საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის არსებობის 1917-1921
წლებში.

გამოცემა - ქართული სამოქალაქო სამართალი ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში - ასახავს ქართული
სასამართლო პრაქტიკის დოქტრინულ ანალიზს, ქართული სამართლის განვითარებისათვის
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების სამეცნიერო ანალიზს კერძო სამართლის სხვადასხვა დარგობრივი
მიმართულებით. გამოცემა ხელს შეუწყობს მეცნიერული კვლევის შედეგების ინტეგრირებას
სამართალშეფარდების პროცესში და ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებას.

გიორგი ამირანაშვილის მონოგრაფია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის თანამედროვე კერძო სამართლის ინსტიტუტის გამოცემაა,
რომელიც გარიგების ფორმას ეძღვნება. წიგნი ეფუძნება ამავე სახელწოდების სადისერტაციო ნაშრომს.
პუბლიკაცია განკუთვნილია როგორც მეცნიერების, მოსამართლეებისა და პრაქტიკოსი იურისტებისათვის,
ისე კერძო სამართლით დაინტერესებულ პირთა ფართო წრისათვის.

კობა ყალიჩავას მონოგრაფია გამოცემულ იქნა ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის
ხელშეწყობით.

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ლადო ჭანტურია (რედ.),
გიორგი რუსიაშვილი და

სხვ.

სამოქალაქო კოდექსის
კომენტარი, წიგნი

მეორე,

თბილისი, 2018 წ. 640 გვ.
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გიორგი ხუბუა, კობა
ყალიჩავა (რედ.)

თამარ ბერიშვილი,
პაატა ტურავა,

ეკატერინე ქარდავა,
კობა ყალიჩავა, გიორგი

ხუბუა და სხვ.

პაატა ტურავა,
ეკატერინე ქარდავა და

სხვ.

ეკა სირაძე

ნინო გოგნიაშვილი

ირინე ხერხეულიძე,
ნონა თოდუა (რედ.,

თანაავტ.), მაია ივანიძე,
მზია ლეკვეიშვილი,

გურამ ნაჭყებია, ქეთევან
მჭედლიშვილი-
ჰედრიხი, გოჩა
მამულაშვილი

მაია კოპალეიშვილი,
პაატა ტურავა, ირმა

ISBN 978-9941-25-499-4

ადმინისტრაციული
მეცნიერების

სახელმძღვანელო,
ISBN 978-9941-9566-4-5

ადმინისტრაციული
მეცნიერების

სახელმძღვანელო,
ISBN 978-9941-9566-4-5

საქართველოს კანონი
საჯარო სამსახურის

შესახებ
კომენტარები,

ISBN 978-9941-8-0521-9

საერთაშორისო საზღვაო
სამართალი

(სახელმძღვანელო)

მიჰყევი კვალს -
მეცნიერება და

გამოძიება - დამხმარე
სახელმძღვანელო
საჯარო და კერძო

სკოლების
უფროსკლასელთათვის
ISBN 978-9941-27-925-6

სისხლის სამართალი,
ზოგადი ნაწილი (მესამე

გამოცემა),
ISBN 978-9941-25-255-6

ადმინისტრაციული

თსუ ადმინისტრაციულ
მეცნიერებათა
ინსტიტუტის

გამოცემები, ტომი IV,
გამომცემლობა

„პეტიტი“, თბილისი,
2018 წ.

თსუ ადმინისტრაციულ
მეცნიერებათა
ინსტიტუტის

გამოცემები, ტომი IV,
გამომცემლობა

„პეტიტი“, თბილისი,
2018 წ.

თბილისი, 2018

სახელმძღვანელო
შესრულდა იურიდული

ფაკულტეტის მიერ
გაცემული

საფაკულტეტო გრანტის
ფარგლებში, გამოიცემა

2019 წელს

PH International, თბ.,
2018

თბილისი,
გამომცემლობა
„მერიდიანი“

თბილისი,
გამომცემლობა

484 გვ.

484 გვ.

408 გვ.

719 გვ.

416 გვ.
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ხარშილაძე, ხათუნა
ლორია, თამარ

გვარამაძე, თამარ
ღვამიჩავა

პაატა ტურავა

ეკატერინე ქარდავა
(რედ.), ირინა

აღაპიშვილი და სხვ.

გიორგი სვანაძე და სხვ.

გიორგი სვანაძე და სხვ.

გიორგი დგებუაძე

თამარ ლაკერბაია,
ვახტანგ ზაალიშვილი,

თამარ ზოიძე

საპროცესო სამართლის
სახელმძღვანელო,

ISBN: 978-9941-9561-7-1

ზოგადი
ადმინისტრაციული
სამართალი (მეორე

გამოცემა),
ISBN: 978- 9941-9607-7-2

საჯარო
დაწესებულებებში
ეთიკისა და ქცევის

ზოგადი წესების
განსაზღვრის შესახებ“

საქართველოს
მთავრობის

დადგენილება:
კომენტარები,

ISBN 9789941956652

საერთაშორისო
სამართლებრივი

ურთიერთდახმარება
სამოქალაქო საქმეებზე,

პრაქტიკული
სახელმძღვანელო,

ISBN 978-9941-9566-0-7

ჰააგის 1980 წლის
კონვენცია „ბავშვთა

საერთაშორისო
გატაცების სამოქალაქო

ასპექტების შესახებ“,
პრაქტიკული

სახელმძღვანელო,
ISBN 978-9941-9566-1-4

დანაშაულის
ინდივიდუალური

შერაცხვის მოდელები
საერთაშორისო სისხლის

სამართალში,
სახელმძღვანელო

მომხმარებელთა
უფლებების დაცვის

სამართალი (ევროპულ
სამართალთან

ჰარმონიზაციის გზა),
ISBN 978-9941-8-0806-7

„იურისტების სამყარო“

თბილისი,
გამომცემლობა

„იურისტების სამყარო“

თბილისი, GIZ

თბილისი, GIZ, 2018

თბილისი, GIZ, 2018

,,მერიდიანი’’, თბილისი,
2018

თბილისი, 2018
შზსუ

300 გვ.

169 გვ.

151 გვ.

152 გვ.

გადაცემულია
გამოსაქვეყნებლად

373 გვ.
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სახელმძღვანელო არის ერთგვარი თემატური გაგრძელება თსუ-ის
ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის მიერ გამოცემული წიგნისა „საჯარო მმართველობის
სამართლებრივი საფუძვლები“ (2016), რომელიც ფოკუსირებული იყო მართვის იურიდიულ ასპექტებზე.
განსხვავებულ მიზანს ესწრაფვის „ადმინისტრაციული მეცნიერების სახელმძღვანელო“.
წინამდებარე გამოცემაში სახელმწიფო მართვა განხილულია ფართო სოციალურ კონტექსტში, ხოლო
მართვის პროცესი წარმოდგენილია როგორც რეალური სინამდვილის ნაწილი. ავტორთა ყურადღების
ცენტრში დგას მართვის ინსტიტუციონალური ასპექტები, მართვაზე ზემოქმედი სოციალური და
კულტურული ფაქტორები, მიმართება მართვასა და პოლიტიკას შორის, საზოგადოებაში მართვის
სტრუქტურების მიმართ არსებული მოლოდინები, მართვის თანამედროვე თეორიები და მმართველობის
სხვა, არა-იურიდიული ასპექტები.
წიგნის ავტორების მიერ ფართო და ინტერდისციპლინურ ჭრილში დანახული მართვის პრობლემები
საინტერესო უნდა იყოს როგორც მართვის სფეროში დასაქმებული პერსონალისათვის, ისე მართვის
პრაქტიკული ასპექტებით დაინტერესებული მკითხველისათვის. გარდა ამისა, წინამდებარე გამოცემის
მიზანია სტუდენტებს გაუძლიეროს ინტერესი მართვის მეცნიერების მიმართ. მართვა არ არის „მშრალი“
და დოგმატური მეცნიერება და ის სამართლის გარდა მოიცავს პოლიტიკას, კომუნიკაციის მეცნიერებებს,
ეკონომიკას, ფსიქოლოგიას და სხვა დარგებს.
თსუ-ს ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტი ესწრაფვის, რომ სახელმწიფო მართვის მეცნიერული
კვლევის პროცესში ინტეგრირებული იყოს არა-იურიდიული მიდგომებიც და მართვის პროცესი
განხილულ იქნეს ფართო სოციალურ კონტექსტში. წინამდებარე წიგნი არის ამ სახის პირველი გამოცემა
ქართულ ენაზე და, შესაბამისად, არ არის დაზღვეული გარკვეული ხარვეზებისაგან.
ეს პროექტი განხორციელდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ)
ფინანსური ხელშეწყობით.
http://lawlibrary.info/ge/books/2018giz-ge-administraciuli_mecnierebis_saxelmdzgvanelo.pdf

ეკა სირაძის სახელმძღვანელო ეხება საერთაშორისო საზღვაო სამართლის ყველა ძირითად მიმართულებას.
იგი დეტალურად განიხილავს შემდეგი საზღვაო ზონების: შიდა წლები, ტერიტორიული ზღვა,
არქიპელაგური წყლები, მიმდებარე ზონა, განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონა, კონტინენტური შელფი
და ღია ზღვა - სამართლებრივ სტატუს, ასევე ცალკე თავი აქვს დათმობილი საზღვაო-სამეცნიერო კვლევას
და საზღვაო დავების გადაწყვეტის მექანიზმებს. სახელძღვანელოში დეტალურად არის განხილული
საზღვაო სამართალში დამკვიდრებული ნორმები სანაპირო და დროშის სახელმწიფოების უფლებებსა და
მოვალეობებზე. ასევე მათი რეალიზაციის გზები. სიღრმისეულად არის შესწავლილი არამარტო
საერთაშორისო ხელშეკრულებები, არამედ საზღვაო სფეროში მოქმედი საქართველოს კანონმდებლობაც.
სახელმძღვანელოზე მუშაობისას გამოყენებულია მრავალფეროვანი ლიტერატურა, მათ შორის: საზღვაო
სამართლის შესახებ გაეროს 1982 წლის კონვენცია, ჟენევის 1958 წლის კონვენციები, საქართველოს კანონები
საზღვაო სივრცის შესახებ და სახელმწიფო საზღვრის შესახებ, საერთაშორისო სასამართლოს და საზღვაო
სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალის პრაქტიკა, საზღვაო სახელმწიფოების პრაქტიკისა და რა თქმა
უნდა, დარგში მოქმედი ცნობილი მეცნიერების ნაშრომები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია პირთა ფართო წრისთვის და არა მხოლოდ ბაკალავრიატისა და
მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის.

ნინო გოგნიაშვილის ნაშრომი შეიქმნა ,,სკოლის, პოლიციისა და საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის
(SCOPE)’’ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაცია PH International-ი, აშშ-ს სახლემწიფო

დეპარტამენტის ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო
ბიუროს ფინანსური მხარდაჭერით. მოცემული სასწავლო და პრაქტიკული მასალა კრიმინალისტიკის
დარგის შესახებ დაანახებს მკითხველს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საბუნებისმეტყველო დარგების
ცოდნა დანაშაულის გამოძიებისა და გახსნის პროცესში. სპეციალური ცოდნით აღჭურვილი ექსპერტები
აქტიურად მონაწილეობენ ცალკეული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისას ( მაგ: შემთხვევის ადგილის
დათვალიერებისას) და ეხმარებიან გამომძებელსა და პროკურორს მტკიცებულებათა (ფეხის, ხელის,
სატრანსპორტო საშუალების, მიკრონაწილაკებისა და მიკროკვალის) აღმოჩენაში, ამოღებასა და
ფიქსირებაში. ექსპერტ-კრიმინალისტების და, საერთოდ, კრიმინალისტიკის დარგის ცალკეული
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თავისებურებების გაცნობით შეძლებს დაინტერესებული პირი სხვა კუთხით შეხედონ აღნიშნულ დარგებს
და მათ მნიშვნელობას. შესაბამისი პროცედურების ცოდნა კი დაეხმარება შემთხვევის ადგილზე უნებურად
აღმოჩენის შემთხვევაში სწორად შეფასდეს არსებული გარემოება, დროულად მიაწოდონ ინფორმაცია
შესაბამის ორგანოებს, არ შეეხონ შემთხვევის ადგილზე არსებულ საგნებსა და ობიექტებს და არ ჩაიდინონ
რაიმე ისეთი ქედება, რაც მათზე არსებული კვალის დაზიანებასა და განადგურებას გამოიწვევს.
აღნიშნულის ცოდნა და სწორად რეაგირება კი, თავის მხრივ, დაეხმარება სამართალდამცავ ორგანოებს
დანაშაულის სწრაფად და ორგანიზებულად გამოძიებასა და გახსნაში.

ირინე ხერხეულიძის მიერ დამუშავებულ იქნა სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილის სახელმძღვანელოს
შემდეგი თავები (საკითხები):
მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი გარემოებები: ( სსკ-ის 28 - 32-ე მუხლები). აქ ფართოდ არის
განხილული არა მხოლოდ ქართული, არმედ გერმანული სისხლის სამართლის კანონმდებლობა.
ამნისტია, შეწყალება, ნასამართლობა: ( 77 – 79 მუხლები). საქართველოს სახელმწიფოს მიერ არჩეული
დემოკრატიული კურსისა და სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაციის ფონზე კიდევ უფრო
მეტი პრაქტიკული დატვირთვა შეიძინა ისეთი საკითხების  სათანადო დონეზე იმპლემენტაციამ, როგორიც
ამნისტია და შეწყალებაა.
ამნისტია და შეწყალება წარმოადგენს სახელმწიფო ხელისუფლების მხრიდან გამოხატულ ჰუმანურობის
აქტებს, რომელთაც სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკის ეფექტურად გატარების გარდა, წმინდა
პრაქტიკული მნიშვნელობაც ენიჭება, ვინაიდან ორივე ღონისძიება სისხსლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობისგან და სასჯელისგან გათავისუფლების საფუძველია.
შესაბამისად, აღნიშნული ლიბერალური ბერკეტების ეფექტური გამოყენება მჭიდროდ არის
დაკავშირებული ამნისტიისა და შეწყალების საკითხის თეორიულ და მეცნიერულ დამუშავებასთან,
რომელიც წარმოუდგენელია პრაქტიკისგან  მოწყვეტით, რადგან სწორედ ამა თუ იმ სამართლებრივი აქტის
პრაქტიკაში გამოყენებისას და გატარებისას ხდება შესამჩნევი ესა თუ ის საკანონმდებლო ხარვეზი, რომლის
აღმოფხვრასაც და დახვეწასაც უნდა ემსახურებოდეს სისხლის სამართლის მეცნიერება.
ამდენად, ნაშრომში შესწავლილი და გაანალიზებულია ამნისტიისა და შეწყალების როგორც არსებითი, ისე
პრობლემატური საკითხები, მათი სამართლებრივი ბუნება და ხასიათი, გავცრელების არეალი, ადრესატთა
წრე და ამ აქტების გამოცემის კომპეტენცია.
განსაკუთრებულ დამუშავებას იმსახურებს ასევე ნასამართლობის საკითხი, რამდენადაც ნასამართლობა
არის სასამართლოს განაჩენით დამნაშავის მსჯავრდების სამართლებრივი შედეგი, რომელიც
მსჯავრდებულის ზოგიერთი უფლების შეზღუდვაში გამოიხატება. ნასამართლობას უკავშირდება
არამარტო წმინდა სისხლისსამართლებრივი, არამედ საერთო-სამართლებრივი შედეგებიც.
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 11-ე(1) მუხლი - პასუხისმგებლობა ოჯახური
დანაშაულისათვის და საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მიმოხლვა - საკითხი, რომელმაც კიდევ
უფრო მეტი აქტუალობა შეიძნა საქართველოს მიერ სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციის ფონზე.
შეცდომა სისხლის სამართალში - საკითხი დეტალურადაა განხილული გერმანულ სისხლის სამართლის
დოგმატკის და შედარებითი მეთოდის გამოყენებით, და ცხადია, წარმოადგენს აღნიშნული
პრობლემატიკის ინტერპრეტაციას ქართული სისხლის სამართლის მიხედვით. დამუშავებულია შეცდომის
სისხლისსამართლებრივად რელევანტური სახეები შესაბამისი მაგალითებით.

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

კონსტანტინე კორკელია
(რედ., თანაავტ.)

კრებული: ადამიანის
უფლებათა დაცვა:

კანონმდებლობა და
პრაქტიკა (სტატიათა

კრებული),

თბილისი, „პეტიტი“ 324 გვ.
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გოჩა ფერაძე (რედ.)

ეკა სირაძე

პაატა ტურავა

საბა ფიფია, დავით
ჯაიანი

სტატია: ადამიანის
უფლებათა ევროპული

სასამართლოს
საკონსულტაციო

იურისდიქცია:
ევროპული

სასამართლოსა და
ეროვნული

სასამართლოების
თანამშრომლობის
პერსპექტივები და

გამოწვევები
ISBN 978-9941-9567-4-4

„სამართლისა და
პოლიტიკური

აზროვნების ისტორიის
ნარკვევები“ წიგნი IV

საზღვაო სამართალში
ადამიანის უფლებათა

უზრუნველყოფის
ზოგიერთი ასპექტის

შესახებ, წიგნში:
ადამიანის უფლებათა
დაცვა: კანონდებლობა

და პრაქტიკა (სტატიათა
კრებული),

ISBN 978-9941-9567-4-4

სამართლიანი
ადმინისტრაციული
წარმოება როგორც

ძირითადი
კონსტიტუციური
უფლება და მისი
ინსტიტუციური

გარანტია, წიგნში:
ადამიანის უფლებათა
დაცვა: კანონდებლობა

და პრაქტიკა (სტატიათა
კრებული),

ISBN 978-9941-9567-4-4

ჯანსაღ გარემოში
ცხოვრების უფლების

შინაარსი
საერთაშორისო
სამართალსა და
საქართველოს

კონსტიტუციაში

თბილისი

თბილისი, 2018

თბილისი, 2018

თბილისი, 2018

802 გვ.

გვ. 229-244

გვ. 245-260

გვ. 261-290
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თემურ ცქიტიშვილი

მაია ივანიძე, ნონა
თოდუა, თემურ

ცქიტიშვილი

თემურ ცქიტიშვილი

ირინე ხერხეულიძე

ირმა ხარშილაძე, კობა
ყალიჩავა, გიორგი

ხუბუა და სხვ.

გიორგი დგებუაძე

სამართლისა და
პოლიტიკური

აზროვნების ისტორიის
ნარკვევები, მე-4 ტომი,

ეძღვნება ისიდორე
დოლიძის იუბილეს

სისხლისსამართლე-
ბრივი სანქციები

ქართული სისხლის
სამართლის

ევროპეიზაცია როგორც
ამოცანა და გამოწვევა

სტატიათა კრებული:
„ადამიანის უფლებათა
დაცვა: კანონმდებლობა
და პრაქტიკა“, ISBN 978-
9941-9567-4-4, სტატიის
სათაური: „სექსუალური

შევიწროების
სამართლებრივი ხედვა

– საქართველოში
არსებული

მდგომარეობა და
საერთაშორისო
გამოცდილება“

თსუ-ის
ადმინისტრაციულ

მეცნიერებათა
ინსტიტუტის ფორუმის

მასალები,
ადმინისტრაციულ

მეცნიერებათა
პერსპექტივები №4,

გადაცემულია
დასაბეჭდად

სისხლის სამართლის
პერმანენტული
საერთაშორისო

სასამართლოს საქმის
დაშვებასთან

დაკავშირებული
საკითხები -

კომპლემენტარულობის
პრინციპი,

კრებულში: ,,ქართული
სისხლის სამართლის

თბილისი, გამოიცემა
გამომცემლობა
„მერიდიანში“

გამოიცემა
გამომცემლობა
„მერიდიანში“

თბილისი, გამოიცემა
მომდევნო წელს

თბილისი,
© სტატიათა ავტორები

თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

,,მერიდიანი”, 2018

31 გვერდი

სავარაუდო რაოდენობა
140

გადაცემულია
გამოსაქვეყნებლად
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პროცესის
ინტერნაციონალიზაცია

და ევროპეიზაცია“
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

გოჩა ფერაძე არის რედაქტორი თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის ეგიდით
გამომავალი მრავალტომეულის „სამართლისა და პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები“.
ამჟამად გამოსაცემად მომზადებულია კრებულის მეოთხე ტომი რომელიც ეძღვნება აკადემიკოს ისიდორე
დოლიძის ხსოვნას. უკვე რედაქტირებულია 28 ავტორის მიერ გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილი ნაბეჭდი
მასალა 802 გვერდზე. კრებულის გამოცემა გათვალისწინებულია მომავალ 2019 წელს.

ეკა სირაძის სტატიის მიზანია როგორც საზღვაო სამართლის ისე ადამიანის უფლებების სამართლისთვის
შედარებით ახალი სფეროს: ზღვაზე ადამიანის უფლებების დაცვის ძირიტადი ასპექტების შესწავლა.
სტატიაში აქცენტები გაკეთებულია ადამინის უფლებების დაცვის სხვადასხვა ასპექტებზე, ისეთი
როგორიცაა: სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები, შრომის უფლება, პირადი თავისუფლება და
ხელშეუხებლობა და ასევე პოლიტიკური უფლებები. სტატია შედგება: შესავალი, დასკვნისა და ორი
თავისგან.
სტატიის პირველი ნაწილი დათმობილი აქვს ადამიანის უფლებების საკითხს საზღვაო სამართლის შესახებ
გაეროს 1982 წლის კონვენციაში, როგორც საზღვაო სფეროს კონსტიტუციურ დოკუმენტში, და შესაბამისად
ამ დებულებების აღსრულების საკითხი კონვენციით შექმნილი საზღვაო სამართლის საერთაშრისო
ტრიბუნალის პრაქტიკაში. ხოლო მეორე ნაწილი - ზღვაზე ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხები
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში. სტატიაში განხილულია ამ მომენტისთვის
ზღვაზე ადამიანის უფლებათა სფეროში შექმნილი ყველა მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანი სამეცნიერო
ნაშრომი და გაანალიზებულია საკითხის განვითარების დინამიკა.
სტატიაში ყურადღება არის გამახვილებული იმაზე, რომ ზღვაზე ადამიანის უფლებების საკითხის
განხილვისას, როგორც საერთაშორისო ინსტრუმენტები, ისე ტრიბუნალი უფრო ხშირად იყენებს ტერმინს
„ჰუმანურობა“, ვიდრე „ადამიანის უფლებები“.

სექსუალური შევიწროების საკითხი მწვავედ დგას არაერთ ქვეყანაში. სიმწვავეს განაპირობებს არა მხოლოდ
სექსუალური შევიწროების გამოვლინებების მრავალფეროვნება, არამედ მისი სამართლებრივი
კონცეპტუალიზაციის პრობლემები. ამ სამართლებრივი ფენომენის ბუნდოვანი და დაუხვეწავი
ფორმულირება და, ხშირ შემთხვევაში, ფორმულირების არარსებობა დისკრიმინაციის წყაროდ იქცევა.
არსებული გამოწვევების ფონზე და საქართველოს მიერ 2017 წელს სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციის
პირობებში, ირინე ხერხეულიძის სტატიის კვლევის სამიზნეს წარმოადგენს სექსუალური შევიწროების
რეგულირების ამერიკული და ევროპული ჩარჩო, ისევე როგორც ეროვნული კანონმდებლობის რევიზია ამ
მიმართულებით და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება.
კონცეპტუალურ დონეზე სტატია საკვლევ საკითხს სვამს შემდეგნაირად: ქართული საკანონმდებლო
სპექტრის რომელ ნაწილს უნდა მიეკუთვნებოდეს ადამიანის უფლების ეს დარღვევა? გამართლებული და
აუცილებელია თუ არა საკითხის სისხლისსამართლებრივ სიბრტყეში გადატანა მხოლოდ იმ არგუმენტით,
რომ კონვენცია წაახალისებს ასეთ ნაბიჯს, თუ ამ ფენომენის ადგილი ქვეყნის ანტიდისკრიმინაციულ და
გენდერული ბალანსის დამდგენ კანონმდებლობაში უნდა ვეძებოთ? ამ შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად
მიზანშეწონილია აშშ-ისა და ევროკავშირის ქვეყნების მიდგომებისა და საკანონმდებლო ჩარჩოების მოკლე
მიმოხილვა და სტამბოლის კონვენციის გენდერული ბუნების ფონზე დასკვნების ამგვარად გამოტანა
საქართველოში გასატარებელი საკანონმდებლო ცვლილებების მართებულობის შესახებ.

თსუ-ის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის ფორუმის მასალები, ადმინისტრაციულ
მეცნიერებათა პერსპექტივები №4-ის ფარგლებში:
ირმა ხარშილაძის მიერ დამუშავდა თემა - დისკრეციული უფლებამოსილება, როგორც საჯარო
მმართველობის ეფექტური განხორციელების პრინციპი და მისი სასამართლო კონტროლის ფარგლები: 1.
შესავალი; 2. დისკრეციული უფლებამოსილების ცნება და არსი; 3. დისკრეციულ უფლებამოსილებაზე
სასამართლო კონტროლის განხორციელების მატერიალური და საპროცესო სამართლებრივი საფუძვლები;
4. დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენებისას დაშვებული შეცდომის სახეები; 5. დისკრეციული
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უფლებამოსილების ფარგლებში მიღებულ გადაწყვეტილებებზე სასამართლო კონტროლის ფარგლები; 6.
დისკრეციის ფარგლებში დაშვებული შეცდომის სასამართლოს მიერ გამოსწორება; 7. დასკვნა.
კობა ყალიჩავას მიერ დამუშავდა თემა - ქართული ადმინისტრაციული სამართლის ევროპეიზაცია
ასოცირების შეთანხმების ჭრილში: 1. შესავალი; 2. საბჭოთა მემკვიდრეობა; 3. ტრანსფორმაციული
პროცესები; 4. ევროპეიზაციის ფაზები; 5. გარდამავალი პერიოდის სირთულეები; 6. დასკვნა.
გიორგი ხუბუას მიერ დამუშავდა თემა - „ქსელების სახელმწიფო“ და მართვის თანამედროვე ტენდენციები:
1. „იერარქიული სახელმწიფოდან კოოპერაციული სახელმწიფოსკენ“: თანამედროვე მართვის ახალი
პარადიგმა; 2. Policy Networks- ის სტრუქტურა; 3. კოორდინაციის აუცილებლობა; 4. Policy Network როგორც
მართვის ჰიბრიდული ფორმა; 5. კომუნიკაციის კულტურა.

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-ური,

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ლადო ჭანტურია

გიორგი ხუბუა

მოსამართლის
დამოუკიდებლობა
და სასამართლოს

ავტორიტეტი.
ადამიანის
უფლებათა
ევროპული

სასამართლოს
სამოსამართლო

სამართლის
მიხედვით

საჯარო
მმართველობა

სამართლებრივი
სახელმწიფოს

კონტექსტში, წიგნში:
ადმინისტრაციული

მეცნიერების
სახელმძღვანელო,

ISBN 978-9941-9566-
4-5

საქართველოს
იუსტიციის

სამინისტროს
ჟურნალი

თსუ
ადმინისტრაციულ

მეცნიერებათა
ინსტიტუტის

გამოცემები, ტომი
IV

იბეჭდება

გამომცემლობა
„პეტიტი“,

თბილისი, 2018 წ.

გვ. 28-37
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გიორგი ხუბუა

გიორგი ხუბუა

გიორგი
დავითაშვილი,

მარინა
გარიშვილი

გოჩა ფერაძე

ირინა
აქუბარდია

დარიუშ
შპოპერი, კაცპერ

ადმინისტრაციული
მეცნიერების

თანამედროვე
ტენდენციები,

წიგნში:
ადმინისტრაციული

მეცნიერების
სახელმძღვანელო,

ISBN 978-9941-9566-
4-5

პოლიტიკური
მართვის სტილის
საკითხებისათვის
საქართველოში:

ადმინისტრაციული
სახელმწიფოდან
მოლაპარაკებების

სახელმწიფოსაკენ?,
თსუ

ადმინისტრაციულ
მეცნიერებათა
ინსტიტუტის

ფორუმის მასალები

კათალიკოსთა
სამართლის

ზოგიერთი მუხლის
გაგებისათვის

„პირველი
პროკურატურა

დამოუკიდებელ
კავკასიაში“ (100

წლის წინ)

გამოძიების
სტადიაზე
დაკითხვის

საპროცესო წესის
სრულყოფის შესახებ,

ISSN 2449-3112

ბერძნულ-
კათოლიკური

ეკლესიის გენეზისი
და სამართლებრივი

სტატუსი

თსუ
ადმინისტრაციულ

მეცნიერებათა
ინსტიტუტის

გამოცემები, ტომი
IV

ადმინისტრაციულ
მეცნიერებათა

პერსპექტივები,
№4, 2018

სამართლისა და
პოლიტიკური
აზროვნების
ისტორიის

ნარკვევები. წიგნი
V, (ISBN 978-9941-

10-991-1)

„სამართლისა და
პოლიტიკური
აზროვნების
ისტორიის

ნარკვევები“ ტომი
IV

ჟურნალი
„სისხლის

სამართლის
აქტუალური

საკითხები“, N3,
2018

„სამართლის
ჟურნალი“,

2018 წლის №2

გამომცემლობა
„პეტიტი“,

თბილისი, 2018 წ.

იბეჭდება

თბილისი,
მერიდიანი, 2018

თბილისი

თბილისი,
„მერიდიანი“

გადაცემულია
დასაბეჭდად

გვ. 38-62

5 გვ.

14 გვ.

4–15
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კლიმპელი,
მარიამ ხოფერია

პრშემისლავ
დამბროვსკი,

მარიამ ხოფერია

ირაკლი კახიძე

ირაკლი კახიძე

ლავრენტი
მაღლაკელიძე

თემურ
ცქიტიშვილი

რეჩპოსპოლიტაში,
ISSN 1987-7668

კავკასიელი
ეროვნული

უმცირესობები
პოლონეთის არმიაში
ომებს შორის წლებში

(1921-1939),
ISSN 1987-7668

დეცენტრალიზაციის
დილემა (ძირითადი

კონცეფციები,
პრაქტიკა და

საქართველოს
რეალობა),

ISSN 1987-7668

სუბსიდიარობის
პრინციპი და მისი
იმპლემენტაციის
პერსპექტივები

ქართულ
პოლიტიკურ-

სამართლებრივ
სივრცეში,

ISSN 1987-7668

ბრალდებულის
შეცდომაში შეყვანის
გზით მოპოვებული

ინფორმაცია და
თვითინკრიმინაციი-

საგან დაცვის
პრივილეგია
ქართული და

ადამიანის
უფლებათა დაცვის

ევროპული
სასამართლოს

პრაქტიკის
მიხედვით,

ISSN 2566-5758

ქეთევან
მჭედლიშვილი-

ჰედრიხი,
დანაშაულის

გამოვლინების
ცალკეული

ფორმები, თბილისი

„სამართლის
ჟურნალი“,

2018 წლის №2

„სამართლის
ჟურნალი“

„სამართლის
ჟურნალი“

გერმანულ-
ქართული
სისხლის

სამართლის
ელექტრონული
ჟურნალი, მესამე

გამოცემა
(www.dgstz.de/)

2018 წლის
დეკემბრის ნომერი

გერმანულ-
ქართული
სისხლის

სამართლის
ელექტრონული

გადაცემულია
დასაბეჭდად

თბილისი,
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

თბილისი,
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

თბილისი

თბილისი

გადაცემულია
დასაბეჭდად

გადაცემულია
დასაბეჭდად

გვ. 60-65

გვ. 76-90
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თემურ
ცქიტიშვილი

ლევან
ხარანაული

ირინე
ხერხეულიძე

ირინე
ხერხეულიძე

გიორგი

2011,
(რეცენზია),

ISSN 2566-5758

რამდენიმე შენიშვნა
სისხლის სამართლის
კერძო ნაწილის ერთ

ქართულენოვან
გამოცემაზე,

ISSN 1987-7668

გაუფრთხილებ-
ლობის ევოლუცია

დანაშაულის
კლასიკური

მოძღვრებიდან
თანამედროვე
სისტემამდე
(დოგმატურ-
სისტემური

ანალიზი), ISSN 1987-
7668

“მსხვერპლის
სწრაფი

იდენტიფიკაციის
მნიშვნელობა
ტრეფიკინგის

სისხლისსამართლებ-
რივი დევნისა და
გამოძიებისათვის,

პროაქტიული
გამოძიება და
ტრეფიკინგის
შემთხვევების
პროაქტიული
გამოვლენა”,

ISSN 2449-3112

ტრეფიკინგში
„მიწოდება –

მოთხოვნის ბაზარი”
– რეალობა,

საფრთხეები და მის
შესამცირებლად

მიმართული
ტენდენციები,
ISSN2566-5758

ევროკომისიის
სახელმძღვანელო

პრინციპები,

ჟურნალი, მესამე
გამოცემა

(www.dgstz.de/)
2018 წლის

დეკემბრის ნომერი

„სამართლის
ჟურნალი“, 2018

წლის მე-2 ნომერი

„სამართლის
ჟურნალი“,

ჩაშვებულია 2018
წლის ნომერში
გამოსაცემად

ჟურნალი
„სისხლის

სამართლის
აქტუალური

საკითხები“,#3,
2018

გერმანულ-
ქართული
სისხლის

სამართლის
ჟურნალი, №2

(აგვისტო) და №3
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University Press, 2017,
ISSN 1987-7668

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

საქართველოს პროკურატურის 100 წლისთავთან დაკავშირებით, რომელიც 2018 წელს ქვეყნის
მასშტაბით ოფიციალურად აღინიშნა, გოჩა ფერაძეს მომზადებული და აკად. ისიდორე დოლიძისადმი
მიძღვნილ კრებულში გამოსაქვეყნებლად წარდგენილი აქვს წერილი: „პირველი პროკურატურა
დამოუკიდებელ კავკასიაში“ (100 წლის წინ).

სტატიაში განხილულია გაუფრთხილებლობითი დანაშაულის განვითარების თავისებურებანი
დოგმატურ-სისტემური ანალზის თვალსაზრისით, რა დროსაც ნაჩვენებია გაუფრთხილებლობის
ბუნება და მისი ადგილი დანაშაულის კლასიკურ, ნეოკლასიკურ და ფინალურ მოძღვრებებში.
ნაშრომში სწორედ ამ გადასახედიდან არის წარმოდგენილი გაუფრთხილებლობის საკითხთა მთელი
სპექტრი, მისი განვითარების ტენდენციების გათვალისწინებით.

ირინე ხერხეულიძის სტატია აქცენტს აკეთებს ტრეფიკინგის მსხვერპლის სწრაფი იდენტიფიკაციის
მნიშვნელობაზე, ასევე პროაქტიულ გამოძიებასა და ტრეფიკინგის შემთხვევების პროაქტიული
გამოვლენაზე. ამ პერსპექტივიდან, იგი ეხება როგორც საქართველოს, ისე მსოფლიო ქვეყნების
კანონმდებლობასა და პრაქტიკას. მასში არც სახელმწიფოს მიერ გატარებული სტრატეგიული
ნაბიჯები დარჩენილა შეფასების მიღმა. ასევე, სათანადო ყურდაღება ეთმობა აღნიშნულ სფეროში
თანამშრომლობას და მსხვეპლთა დახმარებასა და დაცვას.
სტატია ხაზს უსვამს სამართალდამცავთა სპეციალური ცოდნის აუცილებლობას ტრეფიკინგის
ეფექტური სისხლისსამართლებრვი გამოძიებისა და დევნისათვის. იგულისხმება სპეციალურ
პერსონალის მომზადება რეაქტიულ გამოძიებაში მსხვერპლის ინდეტიფიკაციის ჩათვლით, ტრამვის
მართვისა და კულტურალურ გამოწვევებში გარკვევის შესაძლებლობა; როგორც სრულწლოვნების, ისე
ბავშვების მიმართ სპეციალურ ვიდეო ჩანაწერებით დაკითხვის ტექნიკის ფლობა, გამოცდილება
მტკიცებულებებათა შეგროვებაში, მოწმეთა დაცავსა და საერთაშორისო თანამშრომლობაში.
სპეციალისტებს ასევე უნდა გააჩნდეთ უნარი ჩაატარონ პროაქტიული გამოძიება, მტკიცებულებათა
შეგროვებისა და მართვის, ადამიანური რესურსით და ტექნიკური საშუალებებით თვალთვალის
გამოყენების, ფარული საგამოძიებო მოქმედებების, კონტროლირებადი მიწოდების, პარალელური
საფინანსო და ფულის გათეთრების გამოძიებების ჩათვლით.
საკითხთან მიმართებით რელევანტურია საქართველოს მიერ გადადგმული იმ ნაბიჯების აღწერა,
რომელიც გადაიდგა ტრეფიკინგის დანაშაულის ეფექტური სისხლისსამართლებრივი დევნის,
პროაქტიული გამოძიებისა და გამოვლენის კუთხით, რაც ასევე მოცემულია სტატიაში. პროაქტიული
გამოძიების მნიშვნელოვანებაზე სტატია აქცენტს აკეთებს არამარტო ეროვნული არამედ,
საერთაშორისო (ევროპული და ამერიკული) პერსპექტივიდან.
დასავლური გამოცდილების კვალდაკვალ სტატიაში გამოკვეთილია საქართველოში (ტრეფიკინგის)
დანაშაულის პროაქტიული გამოძიებისკენ გადადგმული ნაბიჯები. პროაქტიული გამოძიება
ორიენტირებულია სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების ინიციატივაზე და
გულისხმობს გამოძიების იმ მეთოდს, რომელიც არ არის დამოკიდებული მსხვერპლის
განცხადებაზე/მიმართვაზე და ითვალისწინებს გამოძიების დაწყებას ოპერატიული ანგარიშის
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საფუძველზე. გატარებული პროაქტიული ღონისძიებები, მისი შედეგები და მოპოვებული
ინფორმაციის საფუძველზე ტრეფიკინგის ფაქტზე პროაქტიულად გამოძიების დაწყების სტატიტიკა
დეტალურადაა მოცემული სტატიაში.
საბოლოო ჯამში, ადამიანის უფლებათა გლობალური დარღვევის შესაჩერებლად, სტატია მოუწოდებს
თანამშრომლობისაკენ საერთაშორისო დონეზე, თუმცა მთავარი სამუშაოები მაინც ეროვნულ დონეზე
უნდა განხორციელდეს. საერთაშორისო გამოცდილებით, მხოლოდ მაშინ შემცირდება ტრეფიკინგის
რიცხვი, როცა სისხლისსამართლებრივი დევნა მოიმატებს და მოხდება დამნაშავეთა ფინანსური
აქტივების დაყადაღება, რესტიტუციის ძალით ჩამოერთმევათ ამ დანაშაულით მიღებული სარგებელი
და გაიზრდება მათი გამოვლენის რისკ-ფაქტორები.

ტრეფიკინგი უსასტიკესი, ტრანსნაციონალური დანაშაულია. მასთან საბრძოლველად არაერთი
საერთაშორისო, ევროპული თუ ეროვნული დონის სამართლებრივი დოკუმენტია შემუშავებული,
დაწყებული ჯერ კიდევ 1904 წლის სამართლებრივი ინსტრუმენტიდან „საერთაშორისო შეთანხმება
თეთრი მონებით ვაჭრობის აკრძალვის შესახებ” და დამთავრებული ევროპარლამენტისა და
ევროსაბჭოს 2011/36/EU დირექტივით „ადამიანით ვაჭრობის პრევენციის, მის წინააღმდეგ ბრძოლისა
და მის მსხვერპლთა დაცვის შესახებ”.
ირინე ხერხეულიძის სტატია მიუთითებს პრობლემასთან ბრძოლის, როგორ საერთაშორისო, ისე
ეროვნულ ჩარჩოზე და პოლიტიკაზე. იგი აანალიზებს გაეროს ტრეფიკინგის საწინააღმდეგო ოქმს,
რომელიც ამ პრობლემასთან საბრძოველად რეკომენდაციას უწევდა ე. წ. „5 P-ს პარადიგმის
პრინციპის” მხედველობაში მიღებას. კერძოდ, დოკუმენტი მოუწოდებდა, რომ კანონი ამ სფეროში 5
ჯგუფად - პრევენციად, დაცვად, სისხლისსამართლებრივ დევნად, დასჯად და პარტნიორობად
(„prevention, protection, prosecution, punishment, partnership”) - უნდა დაყოფილიყო. რაც შეეხება
საქართველოს, სტატია ნათელს ჰფენს რომ ტრეფიკინგთან ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკა
ქვეყანაში ეფუძნება საყოველთაოდ ცნობილ „4 P-ს პრინციპს” („prevention, protection, prosecution,
partnership), რომელიც მიმართულია დანაშაულის პრევენციის, მსხვერპლთა დაცვის, პროაქტიული
გამოძიებისა და ეფექტიანი სისხლისსამართლებრივი დევნისა და თანამშრომლობის ღონისძიებების
გაძლიერებისაკენ.
სტატია უჩვენებს, რამდენად დიდია ტრეფიკინგის დანაშაულის გამოძიებისა და
სისხლისსამართლებრივი დევნის როლი მთლიანად ამ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხში
და განსაკუთრებით კი როგორია მისი კორელაცია ტრეფიკინგში ექსპლუატირებულ ადამიანებზე
მოთხოვნის შემცირებასთან.
თუმცა საერთაშორისო დოკუმენტებში სხვადასხვა ბლოკად არის გათვალისწინებული პრევენცია,
რომლის ნაწილსაც წარმოადგენს „მოთხოვნის” შესუსტების მიზნით გატარებული ზომები და
სისხლისსამართლებრივი დევნა და გამოძიება, აშკარაა კავშირი, რომელიც არსებობს „მოთხოვნის”
ამოსაძირკვად კრიმინალიზებული ქმედების სისხლისსამართლებრივი დევნის წარმოებისა და
ტრეფიკინგში მიწოდება-მოთხოვნის ბაზრის შემცირებას შორის. ის, რომ საერთაშორისო დონეზე მეტ-
ნაკლები სხვაობით მოხდა მსხვერპლის მომსახურების კრიმინალიზაცია, რომელიც სწორედ
„ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ” 2005 წლის ევროპული
კონვენციის მე-6 მუხლისა და გაეროს „ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის
წინააღმდეგ” 2000 წლის კონვენციისა და მისი დამატებითი ოქმის „ადამიანების, განსაკუთრებით
ქალებისა და ბავშვების, ტრეფიკინგის თავიდან აცილების, აღკვეთისა და დასჯის შესახებ”
გამოძახილია, - ნათლად მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად დიდ აუცილებლობას წარმოადგენს ამ
ქმედების დასჯადობა და „მოთხოვნის” შემცირება.
საკითხის კომპლექსურობიდან გამომდინარე, სტატიაში სპეციალური აქცენტია გაკეთებული
პრობლემის გენდერულად სენსიტიურ ხასიათზე, მით უფრო, რომ დღეისათვის დასავლურ
სამეცნიერო და აკადემიურ წრეებში, წამყვანი ტენდენციის მიხედვით, წახალისებულია
ინტერდისციპლინური კვლევები და სამართლებრივ ფემინიზმზე რეფერირება. წინამდებარე სტატიაც
პრობლემის საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობის კვლევას და შეფასებას,
გარკვეულწილად, გენდერული პერსპექტივიდან ახდენს.

გიორგი ამირანაშვილის მიერ „თანამედროვე სამართლის ჟურნალში“ გამოსაქვეყნებლად გადაცემული
სტატიის მიზანია, გამოარკვიოს ევროპული კომისიის სახელმძღვანელო პრინციპების სტატუსი
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ევროპული კავშირის მართლწესრიგის სისტემაში და განიხილოს, თუ როგორ შეიძლება გამოიყენოს
ქართველმა კანონმდებელმა და მოსამართლემ ე.წ. „რბილი სამართლის“ წესები.

დაზღვევის ხელშეკრულება, ერთი შეხედვით, შეიძლება განხილულ იქნეს, როგორც პირობითი
გარიგება. ქართულ იურიდიულ ლიტერატურაში არაერთხელ გამოითქვა მოსაზრება ამის
თაობაზე. ანალოგიური მიდგომაა ანგლოამერიკულ სამართალშიც. ამ თვალსაზრისის წინააღმდეგ
არაერთგზის გაისმა კრიტიკა ქართულ წყაროებში. თუმცა, ავტორთა არგუმენტაცია მეტისმეტად
ლაკონიურია, რისი თქმაც არ შეიძლება რუსულ სამეცნიერო ლიტერატურაზე, სადაც ამ პრობლემის
ირგვლივ დისკუსია დიდი ხნის წინ დაიწყო და, შეიძლება ითქვას, ახლაც არ დასრულებულა.
გიორგი ამირანაშვილის მიერ ჟურნალ „მართლმსაჯულება და კანონში“ გამოსაქვეყნებლად
გადაცემული სტატიის მიზანს სწორედ ქართულ სინამდვილეში ამ საკითხის განვრცობა წარმოადგენს.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ლადო ჭანტურია Континентальное право
и кодификация

гражданского права,
კრებულში: Гражданское

право: современные

Издательство «Статут»,
М., 2018

გვ. 522-538



31

მარინა გარიშვილი

ირინე ხერხეულიძე და
სხვ.

проблемы науки,
законодательства,

практики: Сборник
статей к юбилею доктора

юридических наук,
профессора Евгения

Алексеевича Суханова,
ISBN 978-5-8354-1447-5

О значимости и
результатах переводов

древнегрузинских
памятников права 25.10.-

26.10.2017, ქართულ-
პოლონური VII
საერთაშორისო

სიმპოზიუმი (თსუ და
პოლონეთის

რესპუბლიკის ქ.
ოლშტინის ვარმია-

მაზურის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი)
სამართლის და

ადმინისტარციული
ფაკულტეტის

სამართლის ისტორიის
კათედრა;

საერთაშორისო
კონფერენციის

მასალების კრებული

კრებულის
სახელწოდება:

„Reconsidering gender -
based violence and other
forms of violence against

women“, ISBN:
9788867352814, სტატიის

სათაური: „Re-
conceptualizing Sexual

Harassment - Premises and
Challenges“

პოლონეთის
რესპუბლიკა

იტალია,
© Libellula Edizioni

ჩაშვებულია
გამოსაცემად 9 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

კრებული („Reconsidering gender - based violence and other forms of violence against women“) შექმნილია ირინე
ხერხეულიძის სამეცნიერო კონცეფციის შედეგად, რომელიც ეძღვნება ოჯახური ძალადობისა და ქალთა
წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის პრობლემას. იგი შესრულებულია მისი სამეცნიერო
ხელმძღვანელობით, იტალიელ კოლეგებთან თანამშრომლობის ფორმატში. იგი გახლავთ სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტის ხელმძღვანელი, სტატიათა კრებულის თანაავტორი და თანარედაქტორი. კრებული
შესრულებული და გამოქვეყნებულია ინგლისურ ენაზე.
მისი სტატიის სათაურია: „Re-conceptualizing Sexual Harassment - Premises and Challenges“.
სტატიაში ნათლად არის წარმოჩენილი სექსუალური შევიწროების პრობლემის სერიოზულობა ფართო



32

მასშტაბით. სტატიაში გაკეთებულია ანალიზი, მოყოლებული აშშ-ის 1964 წლის სამოქალაქო უფლებების
აქტიდან, რომელმაც დისკრიმინაცია კანონგარეშედ გამოაცხადა, - საქართველოს თანამედროვე დროის
ანტი-დისკრიმინაციული, შრომის და გენდერულად სენსიტიური კანონმდებლობით დასრულებული.
ასევე, დეტალურად არის განხილული ევროკავშირის ქვეყნების, მათ შორის იტალიის, კანომდებლობა და
პრაქტიკა აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით. ნაშრომში ცაკლე იქნა გაანალიზებული სექსუალური
შევიწროების მარეგულირებელი ისრაელის მოდელი, როგორც ერთ-ერთი სანიმუშო.
მას შემდეგ, რაც სტატიაში სერიოზული კვლევები ჩატარდა სექსუალური შევიწროების, როგორც სქესზე
დაფუძნებული დისკრიმინაციის ფორმაზე, რომელიც თანასწროუფლებიანობას არღვევს - ისე როგორც ეს
აშშ-ის დოქტრინაშია აღიარებული - და ასევე, განხილულ იქნა საკითხის მიმართ ევროპული, რამდენადმე
განსხვავებული მიდგომა - ღირსებაზე აქცენტირებით, - საბოლოოდ, ნაშრომში გაკეთდა დასკვნა, რომ
სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებით ნაკისრი ვალდებულებების ფონზე და მათთან შესაბამისობით,
საქართველომ, უნდა გაითვალისწინოს როგორც აღნიშნული პრობლემატიკის შინაარსობრივი ჩარჩოს
ამერიკული, ისე ევროპული მოდელის ის აუცილებელი ელემენტები, რომლებიც სექსუალური
შევიწროების კონცეპტუალიზაციისათვის ღირსების, თანასწორობის, დისკრიმინაციის და გენდერული
ძალადობის ურთიერთდაკავშირების შესაძლებლობას იძლევა.

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ლადო ჭანტურია

ლადო ჭანტურია

ლადო ჭანტურია

მარინა
გარიშვილი

Die Ausdehnung des
Europäischen

Privatrechts auf
Drittstaaten am Beispiel

Georgiens,
ISSN 0943-3929

10 аргументов против
предпринимательского

кодекса

Die Wiedergewinnung
der Unabhängigkeit

Georgiens als Folge des
1. Weltkriegs und der

russischen
Oktoberrevolution

Институты уголовного
права по «Обозрению

Грузии по части прав и
законоведения»

Давида Багратиони

Zeitschrift für
Europäisches

Privatrecht, 4/2018

Polish-Georgian
Law Review,

Olsztyn, #(ISSN
2451-0211) (Faculty

of Law and
Administation
University of

Warmia and Mazury
in Olsztyn, Faculty

of Law Ivane
Javakhishvili Tbilisi
State University).

Verlag C.H.BECK

გამოქვეყნებულია
უკრაინაში

გამოქვეყნებულია
გერმანიაში

პოლონეთის
რესპუბლიკა

გვ. 916-935

ჩაშვებულია
გამოსაცემად 11

გვ.
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ირინე
ხერხეულიძე

გიორგი
ამირანაშვილი

კობა ყალიჩავა

უჩა ზაქაშვილი,
კობა ყალიჩავა

„RETHINKING
SEXUAL

HARASSMENT
WORLDWIDE IN THE

LIGHT OF “THE
COUNCIL OF EUROPE

CONVENTION ON
PREVENTING AND

COMBATING
VIOLENCE AGAINST

WOMEN AND
DOMESTIC

VIOLENCE” (SO
CALLED ISTANBUL

CONVENTION)“,
ინგლისურ ენაზე,

ISSN 2223-0874

Unification of European
Contract Law and its

Potential Influence on
the Modernization of

Private Law in Georgia,
ISBN 978-9952-3706-5-

2

Europäisierung des
georgischen

Verwaltungsrechts - die
Transformation des

modernen georgischen
Verwaltungsrechts

durch Europäisierung,
ISSN 0029-859X

Modern Development
Tendencies in Georgian

Construction Law,
ISSN 2300-3936
DOI: 10.14746/
spp.2018.1.21.3

ბაქოს
უნიევრსიტეტის
საერთაშორისო

სამართლის
სამეცნიერო-

ანალიტიკური
ჟურნალი,

“INTERNATIONAL
LAW AND

INTEGRATION
PROBLEMS“
(Scientific-

Analytical Journal)
№ 2 (54)

Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin

100 illik yubileyinə
həsr olunmuş

beynəlxalq elmi
konfransın

MATERİALLARI,
Baki Dövlət

Universitet, Qafqaz
Müsəlmanları

İdarəsi

DöV, 10/2018, Mai

Studia Prawa
Publicznego 2018 |

1(21)

ბაქო,
აზერბაიჯანი,

Copyright © Baku
State University,

Law Faculty

Baki Dövlət
Universitet, 2018

Kohlhammer Verlag

Poland

6 გვერდი

გვ. 957-960

გვ. 389-395

გვ. 53-70

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ირინე ხერხეულიძის სტატია წარმოადგენს იმ დიდი ინტერესის შედეგს, რაც მასში წარმოჩენილმა
თემატიკამ დაიმსახურა ქ. ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ საერთაშორისო
კონფერენციაში - „აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის ასი წლისთავის აღნიშვნა: პირველი
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საპარლამენტო რესპუბლიკა მუსლიმანურ აღმოსავლეთში“ - მონაწილეობისას. ირინე ხერხეულიძის
პრეზენტაცია თემაზე: „სექსუალური შევიწროვების საკითხის გადახედვა მსოფლიოში ქალთა მიმართ
ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ ევროპის საბჭოს
კონვენციის(ე.წ. სტამბოლის კონვენცია) ფონზე“, იგივე სათაურით, სამეცნიერო სტატიის სახით და
შესაბამისი სტანდარტების სრული დაცვით გამოქვეყნდა ბაქოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო
სამართლის სამეცნირო-ანალიტიკურ ჟურნალში.
სტატია ეხება სექსუალური შევიწროების არსს, რომელიც მთელი მსოფლიოს პრობლემაა და რომლის
სრულად გაგება არასდროს ყოფილა შესაძლებელი. საკითხი შეფასებულია როგორც კონტინენტური
ევროპის დოქტრინის, ისე აშშ-ის კანონმდებლობის შესაბამისად, რამდენადაც, სექსუალური
შევიწროების საკითხი, შეშფოთების საგანია დისკრიმინაციისა და გენდერული ძალადობის
პერსპექტივიდან.
სტატია განმარტავს, რომ "ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციისა და ბრძოლის შესახებ ევროპის
საბჭოს კონვენცია’, მისი მკვეთრად გამოკვეთილი გენდერული ხასიათიდან გამომდინარე,
სექსუალური შევიწროების ხელახალი კონცეპტუალიზაციის საშუალებას იძლევა. უფრო მეტიც,
სტატია უფრო შორის მიდის და აღწერს სქესობრივი შევიწროების ფენომენს არა როგორც
გენდერულად ნეიტრალურ, არამედ როგორც გენდერით განპირობებულ მოვლენას.

გიორგი ამირანაშვილის სტატია ეფუძნება ქ. ბაქოში (აზერბაიჯანი), ბაქოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე - „აზერბაიჯანის დემოკრატიული
რესპუბლიკის ასი წლისთავის აღნიშვნა: პირველი საპარლამენტო რესპუბლიკა მუსლიმანურ
აღმოსავლეთში“ - 22 მაისს, მე-4 ინგლისურენოვან პანელზე („მეზობელი ერები და აზერბაიჯანი“)
გაკეთებულ მოხსენებას თემაზე - „ევროპული სახელშეკრულებო სამართლის უნიფიკაცია და მისი
პოტენციური გავლენა კერძო სამართლის მოდერნიზაციაზე საქართველოში“.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1
2
3

კონსტანტინე კორკელია

კონსტანტინე კორკელია

კონსტანტინე კორკელია

ბესარიონ ზოიძე

საჯარო ლექცია ადამიანის
უფლებათა კვირეულის

ფარგლებში
მოხსენება უზენაესი და

საკონსტიტუციო სასამართლოს
წევრებისათვის ევროპულის

კონვენციის მე-16 ოქმზე

მოხსენება კონფერენციაზე
კონფლიქტების გავლენა

ადამიანის უფლებათა დაცვაზე

საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის 185-ე და 312-ე

მუხლების ურთიერთმიმართება
საქართველოს საკონსტიტუციო

სასამართლოს გადაწყვეტილების
ფონზე

5 დეკემბერი, 11:00, თსუ

23 ნოემბერი, უზენაესი
სასამართლო, 15:00

18 დეკემბერი, თბილისი
მარიოტი

კონფერენცია − „საკუთრების
კეთილსინდისიერი შეძენა

საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლოს გადაწყვეტილების

ფონზე“, მაისი, 2018 წ., თსუ
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ბესარიონ ზოიძე

ბესარიონ ზოიძე

გიორგი ცერცვაძე

გიორგი ცერცვაძე

ირაკლი დვალიძე

ქართული სანივთო სამართლის
ზოგადი პრინციპები

ძირითადი უფლებების გავლენა
კერძო ავტონომიაზე: კერძო

ავტონომიის გაფართოება თუ
შეზღუდვა (საქართველოს

სასამართლო პრაქტიკის სარკეში)

„საქართველოში არსებული
შრომის სტანდარტები და

სამუშაო პირობები“ - არსებული
პრობლემები, ბიზნეს სექტორის
ხედვა და პრობლემის გადაჭრის

გზები

„ბიზნეს მედიაცია
საქართველოში“

ნარკოტიკული დანაშაულის
საგანი

სამოქალაქო სამართლის მე-4
ქართულ-გერმანული

კონფერენცია − „ქართული
სანივთო სამართალი:

გერმანული სამართლის
ფიგურები მათი რეცეფციის

ჭრილში“, ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი და
თბილისის ღია უნივერსიტეტი,

28-29 სექტემბერი, 2018 წ.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტისა და მაქს
პლანკის სახელობის

საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და
საერთაშორისო კერძო

სამართლის ინსტიტუტის
ერთობლივი კონფერენცია
გერმანიის საერთაშორისო

თანამშრომლობის
საზოგადოების (GIZ)

მხარდაჭერით − „კერძო
ავტონომია როგორც კერძო

სამართლის ფუძემდებლური
პრინციპი“, 1-2 ნოემბერი, 2018 წ.,

თსუ

19-20 სექტემბერი, 2018 წელი,
სასტუმრო ბილტმორი

26-29 ოქტომბერი (თბილისი,
კახეთი)

ქართულ-გერმანული
კონფერენცია: ნარკოდანაშაული

და სისხლის სამართლის
პოლიტიკა, 2018, 2-3 ნოემბერი

საქართველო, თბილისი
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ირაკლი დვალიძე

თემურ ცქიტიშვილი

ირინე ხერხეულიძე,
მაია ივანიძე და სხვ.

ირინე ხერხეულიძე, მაია ივანიძე
ნონა თოდუა და სხვ.

გიორგი ამირანაშვილი

აკაკი გაწერელია

ირაკლი ბურდული

სოფიო ჩაჩავა

მოხელის ცნება ქართულ
სისხლის სამართალში

სამართლებრივი სიკეთის დაცვა
ნარკოტიკული დანაშაულისას

“Sexual harassment in the US and
Georgian legislation– lessons to be

learned from the trend maker
American sexual harassment law”,

ინგლისურ ენაზე

“სექსუალური შევიწროვების
კონცეპტუალიზაციისა და

რეგულირების გამოწვევები
ეროვნულ და საერთაშორისო
კონტექსტში - შედარებითი

ანალიზი სტამბულის
კონვენციის მე-40 მუხლთან

მიმართებით”

სახელშეკრულებო სამართლის
უნიფიკაციის ტენდენციები და
მისი როლი ქართული კერძო
სამართლის ევროპეიზაციაში

განახლებადი ენერგიის
განვითარების გეგმა

საქართველოში

საჯარო ლექცია თემაზე - ბიზნეს
ორგანიზაციები შედარებით

სამართლებრივ პერსპექტივაში

საჯარო ლექცია -
დამოუკიდებლობა იურიდიულ
პროფესიაში და სამართლიანი

სასამართლოს უფლება

2018, 23-24 მარტი საქართველო,
თბილისი

2018 წლის 2-3 ნოემბერი,
ქართულ-გერმანული

კონფერენცია, თბილისი,
სასტუმრო „თბილისი მერიოტი“

14 მაისი, 2018, თბილისი,
საქართველო, ივანე

ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი

21-22 ივნისი, 2018 თბილისი,
საქართველო, ივანე

ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი

2018 წ. 11-13 მაისი, ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტი, სოფ. სნო,

საქართველო

N16 ფორუმი, 2018 წლის 25
მაისი, თსუ-ის პირველ
კორპუსში, აუდ. 006,

ენერგეტიკის განვითარების
თავსებადობა გარემოსდაცვითი
პოლიტიკისა და მმართველობის
მიზნებთან - საქართველოსა და

ევროკავშირის პერსპექტივა

26 დეკემბერი, 2018, თბილისის
ღია უნივერსიტეტი

4დეკემბერი, 2018, ნიუ ვიჟენ
უნივერსიტეტი
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გიორგი ცერცვაძე

გიორგი რუსიაშვილი

გიორგი რუსიაშვილი

მერაბ ტურავა

მორის შალიკაშვილი

ნონა თოდუა

კერძო ავტონომიის საზღვრები
საარბიტრაჟო შეთანხმებებში

გარიგების შინაარსის
განსაზღვრის თავისუფლება

სანივთო გარიგების მეშვეობით

გამიჯვნის პრინციპი ქართულ
სანივთო სამართალში

საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლოს როლი

ნარკოდანაშაულის პოლიტიკაში

ნარკოდანაშაულის ქართული
სისხლის სამართლის

კრიმინოლოგიური ხედვა

ჯგუფურად ჩადენილი
ნარკოდანაშაულის სადავო

საკითხები

თსუ-სა და მაქს პლანკის
სახელობის საზღვარგარეთის
ქვეყნებისა და საერთაშორისო

კერძო სამართლის ინსტიტუტის
ერთობლივი კონფერენცია -
კერძო ავტონომია როგორც

კერძო სამართლის
ფუძემდებლური პრინციპი, 1-2

ნოემბერი, 2018, თსუ

თსუ-სა და მაქს პლანკის
სახელობის საზღვარგარეთის
ქვეყნებისა და საერთაშორისო

კერძო სამართლის ინსტიტუტის
ერთობლივი კონფერენცია -
კერძო ავტონომია როგორც

კერძო სამართლის
ფუძემდებლური პრინციპი, 1-2

ნოემბერი, 2018, თსუ

სამოქალაქო სამართლის მე-4
ქართულ-გერმანული

კონფერენცია - ქართული
სანივთო სამართალი:

გერმანული სამართლის
ფიგურები მათი რეცეფციის

ჭრილში, 28-29 სექტემბერი, 2018,
თსუ და თბილისის ღია

უნივერსიტეტი

ქართულ-გერმანული
კონფერენცია ნარკოდანაშაული

და სისხლის სამართლის
პოლიტიკა, 2018 წლის 2-3

ნოემბერი, თბილისი

ქართულ-გერმანული
კონფერენცია ნარკოდანაშაული

და სისხლის სამართლის
პოლიტიკა, 2018 წლის 2-3

ნოემბერი, თბილისი

ქართულ-გერმანული
კონფერენცია ნარკოდანაშაული

და სისხლის სამართლის
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ლალი ფაფიაშვილი საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლოს პრაქტიკა
მარიხუანას მოხმარების

დეკრიმინალიზაციის სფეროში

პოლიტიკა, 2018 წლის 2-3
ნოემბერი, თბილისი

ქართულ-გერმანული
კონფერენცია ნარკოდანაშაული

და სისხლის სამართლის
პოლიტიკა, 2018 წლის 2-3

ნოემბერი, თბილისი
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

პირველ მოხსენებაში გიორგი ცერცვაძემ განიხილა საქართველოში არსებულ შრომის სტანდარტები,
სამუშაო პირობები, ამ სფეროში არსებული ძირეული პრობლემები და ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც
დღეს ვდგავართ. მიმოიხილა საერთაშორისო პრაქტიკა და ის საუკეთესო გამოცდილება, რომელიც
დაგვეხმარება არსებული პრობლემების მოგვარებაში.
ისაუბრა ბიზნეს სექტორის როლსა და ხედვაზე და იმაზე, თუ როგორ უნდა დავნერგოთ მაღალი
სტანდარტების შრომის სფეროში, ისე რომ არც ერთი მხარე დაზარალდეს.

მეორე მოხსენებით გიორგი ცერცვაძის მიერ მოხდა საქართველოში მედიაციის სფეროში არსებული
მდგომარეობის შეფასება. ისაუბრა ბიზნეს მედიაციაზე, საერთაშორისო გამოცდილებასა და ჩვენს ქვეყანაში
მედიაციის ბიზნეს დავების გადაწყვეტის მექანიზმად გამოყენებაზე. ისაუბრა არსებულ გამოწვევებზე,
სამომავლო გეგმებსა და მედიაციის გამოყენებად მექანიზმად ქცევის დადებით მხარეებზე ბიზნეს დავებში.

ირაკლი დვალიძის მოხსენება (ნარკოტიკული დანაშაულის საგანი) წარიმართა შემდეგი თემატური
თანმიმდევრობით:
1. ნარკოტიული დანაშაულის საგნის ზოგადი დახასიათება;
2. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარების საფუძველი;
3. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო პრაქტიკა ზოგიერთი ნარკოტიკული საშუალების შენახვასა
და მოხმარებასთან დაკავშირებით;
4. მცენარე კანაფის დათესვასთან, კულტივირებასა და მოყვანასთან დაკავშირებული პრობლემები;
5. ტერმინი მარიხუანა;
6. ნარკოტიკული საშუალებებისთვის დადგენილ საწყის ოდენობებთან დაკავშირებული პრობლემა .
უფრო მეტი კონკრეტიკისთვის:
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის XIII თავი ნარკოტიკულ დანაშაულებს ეძღვნება. მიუხედავად
იმისა, რომ აღნიშნული თავის დასახელებაში მხოლოდ ტერმინი „ნარკოტიკულია“ მოხსენიებული, დასჯად
ქმედებათა არეალში ასევე იგულისხმება ზოგიერთი სხვა ისეთი ნივთიერება, რომლებიც არ არის
ნარკოტიკული საშუალება, თუმცა ადამიანის ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე გავლენას ახდენს და
ნარკოტიკული საშუალებებით გამოწვეული თრობის მსგავს მდგომარეობას იწვევს. საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ნარკოტიკული დანაშაულის საგანი შეიძლება იყოს. ესენია:

1. ნარკოტიკული საშუალება;
2. ნარკოტიკული საშუალების ანალოგი;
3. ფსიქოტროპული ნივთიერება;
4. ფსიქოტროპული ნივთიერების ანალოგი;
5. პრეკურსორი;
6. ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერება;
7. ძლიერმოქმედი ნივთიერება;
8. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა შემცველი მცენარეები და სოკოები.

სსკ-ის XIII თავში მოცემულ ნორმათა უმეტესობა ბლანკეტურია. შესაბამისად, იმისთვის, რომ დავადგინოთ,
თუ რა ნივთიერებების უკანონო ბრუნვაზეა საუბარი, აუცილებელია მივმართოთ „ნარკოტიკული
საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების
შესახებ“ საქართველოს 2012 წლის 22 მაისის კანონს და „ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“
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საქართველოს 2014 წლის 16 აპრილის კანონს. თუმცა ძლიერმოქმედი ნივთირების დეფინიცია ცალკე
რომელიმე კანონში მოცემული არ არის.
მოხსენებაში ასევე ყურადღება გამახვილდა იმასზე, რომ „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული
ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ კანონის მე-4 მუხლის პირველი
პუნქტი ხაზგასმით მიუთითებს იმ კრიტერიუმებს, რომლებიც განმსაზღვრელია საქართველოში
სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა I, II, III და IV სიებში შესატანად. ეს
კრიტერიუმები ალტერნატიულად კი არ მიიღება მხედველობაში, არამედ ერთდროულად უნდა მოხდეს
მათი გათვალისწინება. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა ოთხი დასახელებული
ცხრილიდან რომელიმეში შეტანის საფუძვლებია:
1) მათზე დამოკიდებულების ჩამოყალიბების მაღალი პოტენციალი;
2) მათი გავრცელების საშიშროება;
3) ზემოქმედების ხანგრძლივობის საშიშროება;
4) სოციალური მნიშვნელობის საშიშროება;
5) ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის საშიშროება.
„ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური
დახმარების შესახებ“ კანონის დანართი №2 უკანონო მფლობელობიდან ან ბრუნვიდან ამოღებული
ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების წონა სამი ნიშნულის მიხედვით ყოფს:
1) მცირე ოდენლობა; 2) დიდი ოდენობა; 3) განსაკუთრებით დიდი ოდენობა.
გაანალიზებულია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო პრაქტიკა ზოგიერთი ნარკოტიკული
საშუალების შენახვასა და მოხმარებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, ასეთი ნარკოტიკული საშუალებებია:
კანაფი ანუ მისგან ნაწარმოება ე.წ. მარიხუანა და დეზოფორფინი. შესაძლებელია, წონით უფრო მეტმა
მარიხუანამ ნაკლები რაოდენობის ადამიანთა და ნაკლები ნარკოტიკულ თრობა გამოიწვეოს, ვიდრე უფრო
მცირე წონის ნაკოტიკმა.შესაბამისად, ეს ყოველივე გვაძლევს იმის დასკვნის გაკეთების საშუალებას, რომ
მარიხუანის უკანონო ბრუნვის საშიშროება მდგომარეობას არა მის წონაში, არამედ მის ქიმიურ თვისებებში,
რაც ადამიანზე ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე ფარმაკოლოგიურ ზემოქმედებასა და ნარკოტიკულ
თრობას იწვევს.
მას შემდეგ, რაც პირადი მოხმარების მიზნით მცენარე კანაფის და მისგან ნაწარმოები მარიხუანის
მოხმარების ან შენახვისთვის სისხლისსამართლებრივი და ადმინისტრაციულსამართლებრივი
პახუსიმგებლობა არაკონსტიტუციურად გამოცხადდა, ლოგიკურად უნდა დამდგარიყო მის „მოპოვებასთან“
დაკავშირებული გარკვეული მოქმედებებისთვის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გაუქმების საკითხიც.
ამ მხრივ, ყურადღებას იპყრობს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 14 ივლისის №
№1/9/701,722,725 გადაწყვეტილება, რომლიდანაც ირკვევა, რომ მოსარჩელეები ითხოვენ ნარკოტიკული
საშუალება - კანაფის (მცენარე) პირადი მოხმარების მიზნით უკანონოდ დათესვის ან მოყვანისათვის
სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას, საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლის
მე-2 პუნქტთან მიმართებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 265-ე მუხლის სამივე ნაწილით
გათვალისწინებული იმ ნორმატიული შინაარსის არაკონსტიტუციურად გამოცხადებას.
დასკვნის სახით უნდა ითქვს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსი გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის
მოსამართლეს, თუკი მხოლოდ სიტყვა-სიტყვითი ინტერპრეტაციით შემოიფარგლება. კერძოდ, მცირე
ოდენობით პირადი მოხმარების მიზნით მცენარე კანაფის კულტივირებისთვის შეიძლება დადგეს
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა კანონის სიტყვა-სიტყვითი განმარტებით, ხოლო დიდი
ოდენობისთვის არა (ცხრილი იხილეთ ქვემოთ). მაშასადამე, აქ მოსამართლემ ყოველთვის ნორმის
ლოგიკურ განმარტებას უნდა მიმართოს, რადგან შეუძლებელია არ ისჯებოდეს „უფრო დიდი“ და
ისჯებოდეს „უფრო პატარა“. ერთიანი სასამართლო პრაქტიკის დამკვიდრებისათვის და გარკვეული
გაუგებრობების თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია დროის მცირე მონაკვეთში სისხლის სამართლის
კოდექსში საკანონმდებლო ცვლიელების და დამატებების შეტანა.
მოხსენებაში გაანალიზდა ტერმინია მარიხუანა და მასთან დაკავშიებული სამართლებრივი პრობლემები.
ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც თეორიულთან ერთად დიდ პრატიკულ პრობლემასთან არის
დაკავშირებული არის ზოგიერთი ნარკოტიკული საშუალებებისთვის ის მინიმალური ოდენობების
განუსაზღვრელობა, რომლიდანაც უნდა დაიწყოს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა.
„ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური
დახმარების შესახებ“ შესაბამის ცხრილში მსგავსი ნარკოტიკული საშუალება არაერთია. მსგავსი ხასითის
პრობლემები, კერძოდ, თუ რა ოდენობიდან უნდა დაიწყოს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა,
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მრავლად არის „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და
ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში. ეს იმის თქმის საფუძველს გვაძლევს, რომ
დეზომორფინის მსგავსად სხვა ნარკოტიკული საშუალების აღმოჩენის შემთხვევაშიც არის იმის საფუძველი,
რომ მომზადდეს საკონსტიტუციო სარჩელი. მაშასადამე, აუცილებლებელია განხორციელდეს
საკანონმდებლო ცვლიელებები, რომლებიც განსაზღვრავს ნარკოტიკული საშუალებებისთვის
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის მინიმალურ ოდენობებს.

ირაკლი დვალიძის მოხსენება (მოხელის ცნება ქართულ სისხლის სამართალში): საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსი 39-ე თავი ეძღვნება სამოხელეო დანაშაულებს. აღნიშნულ თავში მოცემულ
დანაშაულთა უმეტესი ნაწილის ამსრულებლად გვევლინება სპეციალური სუბიექტი. შესაბამისად,
აუცილებელია ზუსტად განისაზღვროს თუ რა ობიექტური ნიშნების არსებობაა აუცილებელი, იმისათვის,
რომ პირი დანაშაულის ამსრულებლად ჩაითვალოს.
მართალია, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი არ შეიცავს წინამორბედი სისხლის სამართლის
კოდექსის თანამდებობის პირის მსგავს დეფინიციას, თუმცა წლების განმავლობაში განხორციელებული
ცვლილებების შემდეგ სსკ-ის 332-ე მუხლის (სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება)
შენიშვნაში კანონმდებელმა პირდაპირ მიუთითა ზოგიერთი ის სამსახურებრივი პოსტები, რომლის
ფარგლებშიც უფლებამოსილების განმახორციელებელი სუბიექტი მოხელესთან გათანაბრებულ პირის
დეფინიციაში უნდა მოექცეს.
მოქმედი სისხლის სამართლის კოდექსის მიზნებისთვის მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის
დასადგენად, რომელიც გვჭირდება ე.წ. სპეციალური ამსრულებლის ნიშნების დასადგენად ანუ
ნორმაშეფარდებითი პროცესში აუცილებელია შემდეგი სამართლებრივი აქტების გამოიყენება:

1) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი;
2) საქართველოს 1997 წლის 17 ოქტომბრის კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა

შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;
3) საქართველოს 2014 წლის 5 თებერვლის ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის

კოდექსი“;
4) საქართველოს 2015 წლის 27 ოქტომბრის „საჯარო სამსახურის შესახებ“.

საჯარო სამსახურის დეფინიციიდან ნათლად გამომდინარეობს, რომ იგი მოიცავს ასევე სახლმწიფო
სამსახურს. შესაბამისად, საჯარო სამსახური უფრო ფორთო ცნებაა, ვიდრე სახელმწიფო სამსახური.
თავისთავად, საჯარო მოსამსახურე უფრო ფართო ცნებაა და მოიცავს სახელმწიფო მოსამსახურეს.
მაშასადამე, შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული მუხლი ზედმიწევნით აკონკრეტებს იმ პირებს ვინც
შეიძლება განახორციელოს საჯარო უფლებამოსილება.
მოხელის ნიშნებია:
ა) ინიშნება უვადოდ;
ბ) ინიშნება მოხელისათვის განკუთვნილ საჯარო სამსახურის საშტატო თანამდებობაზე;
ბ) ინიშნება სახელმწიფოს, ავტონომიური რესპუბლიკის, მუნიციპალიტეტის, საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის მიერ,
გ) ახორციელებს საჯაროსამართლებრივ უფლებამოსილებებს, როგორც თავის ძირითად პროფესიულ
საქმიანობას, რაც უზრუნველყოფს მის მიერ საჯარო ინტერესების დაცვას,
დ) ამის სანაცვლოდ იღებს შესაბამის ანაზღაურებას და სოციალური და სამართლებრივი დაცვის
გარანტიებს.
ამას ემეტება ისიც, რომ საჯაროსამართლებრივი უფლებამოსილება ხორციელდება საქართველოს ან
საქართველოს სახელმწიფოს სახელით. სწორედ, ის მომენტი დაედო საფუძვლად იმას ,რომ სსკ-ის 332-ე
მუხლიშ შენიშვნაში სპეცილური დათქმები გახდა საჭირო უცხო ქვეყნის თანამდებობის პირებზე, რაც
კანონშემფარდებელს სამოხელეო დანაშაულების მათზე, როგორც ამსრულებლებზე, გავრცელებსი
საშუალება მისცა.
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსისთვის, კანონიერების პრინციპიდან გამომდინარე,
მნიშვნელოვანია ტერმინის სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირის დაზუსტება, ვინაიდან
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის გარკვეული მუხლები (მაგალითად, სსკ-ის 332, 333 და ა.შ.)
ისეთ დამამძიმებელ გარემოებას, როგორიცაა დანაშაულის ჩადენა სახელმწიფო-პოლიტიკური
თანამდებობის პირის მიერ. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის მე-3 მუხლის „თ“ და „ი“ პუნქტები
ერთმანეთისგან მიჯნავს სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირს და პოლიტიკური თანამდებობის
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პირს. აღნიშნული პუნქტები ზუსტად ჩამოთვლის იმ სუბიექტებს თუ ვინ შეიძლება იყოს სახელმწიფო-
პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირი ან პოლიტიკური თანამდებობის პირი.
ვინაიდან მოხელესთან გათანაბრებული პირი ქმედების შემადგენლობის შეფასებითი ნიშანია, ხოლო
სისხლის სამართალში კანონიერების პრინციპის განუხრელი დაცვა სამართლებრივი სახელმწიფოს
უმნიშვნელოვანესი ვალდებულებაა, აუციელებელია ზუსტად განისაზღვროს თუ რას ნიშნავს „მოხელესთან
გათანაბრებული პირი“. მაშასადამე, ნორმის შემფარდებელმა უნდა დაადგინოს განსაზღვრული
დანაშაულის შემადგენლობის ნიშნების შემცველი ქმედების განმახორციელებელი უნდა ჩაითვალოს თუ
არა მოხელესთან გათანაბრებულ პირად.
აღნიშნულ შენიშვნაში რამდენიმე მომენტი არის საინტერესო:

1) ერთ-ერთი გამწყვეტი ნიშანი, რომელიც მოხელესთან გათანაბრებულ პირად მიჩნევისთვის არის
აუცილებელი, არის საჯაროსამართლებრივი უფლებამოსილება.

2) ვინაიდან მოხელის დეფინიციაში ერთ-ერთი გადამწყვეტი მომენტი არის სწორედ ის, რომ
საჯაროსამართლებრივი უფლებამოსილებაში მხოლოდ საქართველოს სახელით ანუ საქართველოს
სახელმწიფოს სახელით განხორციელებული უფლებამოსლება იგულისხმება, ამიტომ
კანონმდებელმა მოხელესთან გათანაბრებულ პირში უცხო ქვექნის ან ორგანიზაციის
საჯაროსამართლებრივი უფლებამოსილებაში;

3) მოცემული შენიშვნა მოხელესთან გათანაბრებული პირს ზოგჯერ მხოლოდ კონკრეტული
სამოხელეო დანაშაულის შემადგენლობის სუბიექტად ასახელებს. მაგალითად:
 საარჩევნო სუბიექტები მხოლოდ ქრთამის (სსკ-ის 338-ე მუხლი) სუბიექტები არიან,
 ქრთამის აღების (სსკ-ის 338-ე მუხლი) და ქრთამის მიცემის სუბიექტები (სსკ-ის 339-ე მუხლი)

საქართველოსა და უცხო ქვეყნის არბიტრაჟების წევრები,
 ქრთამის აღების (სსკ-ის 338-ე მუხლი), ქრთამის მიცემის (სსკ-ის 339-ე მუხლი) და ზეგავლენით

ვაჭრობის (სსკ-ის 3391-ე მუხლი) სუბიექტები - ნაფიცი მსაჯულები (ნაფიცი მსაჯულობის
კანდიდატები), რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ახორციელებენ
აღნიშნულ უფლებამოსილებას“.

საერთაშორისო კონფრენცია სახელწოდებით „საერთაშორისო კონფრენცია ქართული და ამერიკული
სამართლის სისტემები“ ჩატარდა თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის სისხლის სამართლის მიმართულების
მიერ და ემსახურებოდა ამ ორ სამართლებრივ სისტემას შორის მსგავსება-სხვაობების წარმოჩენასა და
ანალიზს.
ირინე ხერხეულიძის პრეზენტაცია თემაზე „სექსუალური შევიწროვება აშშ-სა და საქართველოს
კანონმდებლობაში - რა უნდა ვისწავლოთ ტრენდის შემქმნელი ამერიკული სექსუალური შევიწროვების
სამართლიდან“, ასახავდა პრობლემის სერიოზულობას - დაწყებული აშშ-ის 1964 წლის სამოქალაქო
უფლებების აქტიდან, რომელმაც დისკრიმინაცია კანონგარეშედ გამოაცხადა, - საქართველოს თანამედროვე
დროის ანტი-დისკრიმინაციული, შრომის და გენდერულად სენსიტიური კანონმდებლობით
დასრულებული.
პრეზენტაციაში განხილული იყო აშშ-ის სასამართლო პრაქტიკის ის საქმეები, რომლებიც ამ ქვეყანაში
საფუძვლად დაედო სექსუალური შევიწროვების აღიარებას სქესზე დაფუძნებული დისკრიმინაციის
ფორმად, რომელიც თანასწროუფლებიანობას არღვევს. ხოლო მას შემდეგ კი, რაც, ასევე, განხილულ იქნა
საკითხის მიმართ ევროპული, რამდენადმე განსხვავებული მიდგომა, - საბოლოოდ, გაკეთდა დასკვნა
აღნიშნული პრობლემატიკის შინაარსობრივი ჩარჩოს ამერიკული მოდელის უპირატესობის თაობაზე,
რომელიც სტამბოლის კონვენციის ხელმოწერითა და რატიფიცირებით ნაკისრი ვალდებულებების ფონზე
და მათთან შესაბამისობით უნდა გაითვალისწინოს საქართველომ, - ქვეყანამ, - რომლის საკანონმდებლო
ჩარჩო სექსუალური შევიწროვების საკითხის რეგულირების კუთხით მწირი და ხარვეზიანია. ამასთან, არ
უნდა იქნეს უგულვებელყოფილი სექსუალური შევიწროვების რეგულირების ევროპული ფორმატის ისეთი
ელემენტი, როგორიც ღირსებაა და ისიც აუცილებლად უნდა აისახოს სექსუალური შევიწროვების
მარეგულირებელ ეროვნულ კანონმდებლობაში.

ირინე ხერხეულიძის ინიცირებით, გერმანიის საერთაშორისო სამართლებრივი ფონდის (IRZ) ორგანიზებით
და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის
მონაწილეობით გაიმართა საერთაშორისო (ქართულ-გერმანული) კონფერენცია თემაზე: „ქალის წინააღმდეგ
მიმართული ძალადობისა და ოჯახური ძალადობის პრობლემის სისხლისსამართლებრივი რეგულირების



42

გამოწვევები ( შედარებითი მიმოხილვა სტამბოლის კონვენციის იმპლემენტაციის კვალდაკვალ)“.
კონფერენცია მნიშვნელოვანი იყო რამდენადაც, ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობისა და ოჯახური
ძალადობის დასაძლევად არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა საერთაშორისო დონეზე არამარტო ევროპასა და
საქართველოში, არამედ მთელს მსოფლიოში. საკითხი თანაბარი სიმწვავით ხასიათდება მსოფლიოს ყველა
ქვეყანაში და მოითხოვს არამხოლოდ სამართლებრივ რეგულირებას, არამედ მულტიდიმეზიურ მიდგომას
და ქმედით ღონისძიებებს თითოეული სახელმწიფოს მხრიდან როგორ პრობლემაზე რეაგირებისა და
პრევენციის, ასევე მისი კრიმინალიზაციის კუთხით.
მიუხედავად მრავალი ქვეყნის მიერ ამ პრობლემასათან საბრძოლველად გადადგმული ნაბიჯებისა, იგი
კვლავ რჩება გამოწვევად და სათანადო ყურადღებას ითხოვს არამარტო კანონმდებელთა და პრტაქტიკოს
იურისტთა მხრიდან, არამედ ასევე აკადემიის დონეზეც.
საკითხი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართვლოსათვის სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციის
შემდეგ („ევროპის საბჭოს კონვენცია ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და
აღკვეთის შესახებ“) რომელიც ქვეყანაში 2017 წლის 19 მაისს განხორციელდა და კონვენციის კვალდაკვალ
არაერთი ახალი დანაშაულის შემადგენლობა დაემატა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსს.
პრობლემის ნოვატორულ ხედვას ვხვდებით გერმანულ სისხლის სამართალშიც, რამდენადაც გერმანიამ, ამ
ევროპული კონვენციის რატიფიკაცია კიდევ უფრო მოგვიანებით, კერძოდ კი 2017 წლის 12 ოქტომბერს
მოახდინა.
ამ ფონზე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ახლად დამატებული დანაშაულების რეგულრების
უკეთ გაანალიზებისა და შესაბამისი სწორი პრაქტიკის იმპლემენტაციისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო
ევროპული (გერმანული) გამოცდილების გაზიარება, რომელიც ასევე საკანონმდებლო სიახლეებით იყო
წარმოდგენილი კონფერენციაზე.
ამ მიმართებით, ირინე ხერხეულიძის მხრიდან წარმოდგენილი პრეზენტაცია თემაზე: “სექსუალური
შევიწროვების კონცეპტუალიზაციისა და რეგულირების გამოწვევები ეროვნულ და საერთაშორისო
კონტექსტში - შედარებითი ანალიზი სტამბოლის კონვენციის მე-40 მუხლთან მიმართებით”, აშკარად
ეხმაურებოდა ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ მებრძოლი ამ უკანასკნელი საერთაშორისო დოკუმენტის
სულისკვეთებას.
ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, გერმანელ პროფესორ კოლეგებთან ირინე ხერხეულიძის
თანამშრომლობით, წარმატებულად ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია ქართველი და ევროპელი
პროფესორებისა და პრაქტიკოსი იურისტების მონაწილეობით.

გიორგი ამირანაშვილის მოხსენება წაკითხულ იქნა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოსა და ახალგაზრდა მეცნიერთა განვითარების ფონდის მიერ ორგანიზებულ
ახალგაზრდა მეცნიერთა V ინტერდისციპლინურ კონფერენციაზე, 11 მაისს, სექციაში - „ჰუმანიტარული
მეცნიერებები (ისტორია, იურისპრუდენცია)“. მოხსენებაში შედარების ობიექტად შემოთავაზებული იყო
უნიფიკაციის ევროპული ინსტრუმენტები, რამდენადაც ამ დოკუმენტებში მოცემული ნორმები შეიძლება
განხილულ იქნეს ერთგვარ რეკომენდაციად ქართველი კანონმდებლისთვის, საქართველოში მიმდინარე
კერძო სამართლის რეფორმის პროცესში.

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1
2
3

გიორგი კვერენჩხილაძე

ლადო ჭანტურია

„საკონსტიტუციო
მართლმსაჯულება და საერთო

იურისდიქციის სასამართლოები:
მიმართება და გავლენები“

„ევროპის კერძო სამართლის
გავრცელება მესამე

2018, 24-25/V. რიგა, ლატვია.
საერთაშორისო კონფერენცია
„The Role of the Constitutional

Courts in the Globalised World of
the 21st Century”

კონფერენცია მაქს-პლანკის
სახელობის კერძო სამართლის
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ლადო ჭანტურია

ლადო ჭანტურია

გიორგი ხუბუა

გიორგი ხუბუა

გიორგი ცერცვაძე

ირინე ხერხეულიძე

სახელმწიფოებზე“

„საქართველოს სახელმწიფოს ასი
წელი და გერმანია“

“საბჭოთა სამართლის
მეცნიერების გავლენა

იურიდიული პირების შესახებ
მოძღვრებაზე“ და “ევროპის

ადამიანის უფლებათა დაცვის
კონვენციის გავლენა ქართულ

სამართალზე“

სექციის ხელმძღვანელი

ორგანიზატორი

„მედიაციისა და არბიტრაჟის
განვითარების ხელშემშლელი

ფაქტორები“

„RETHINKING SEXUAL
HARASSMENT WORLDWIDE IN
THE LIGHT OF “THE COUNCIL

ინსტიტუტში ჰამბურგში,
რომელიც მიეძღვნა “ევროპის

კერძო სამართლის ჟურნალის“ 25
წლის იუბილეს, 2018 წლის 4-5

მაისი, ჰამბურგი

მიუნხენის ქართული
სათვისტომოს მიერ

ორგანიზებული კონფერენცია,
მიძღვნილი საქართველოს

პირველი რესპუბლიკის 100
წლის იუბილისადმი, 2018 წლის

10 ივნისი, მიუნხენი

სამართალი და რევოლუცია:
აღმოსავლეთ და ცენტრალურ

ევროპაში სამართლის
განვითარების შეწყვეტა და
განვითარება - სამეცნიერო

კონფერენცია კოელნის
უნივერსიტეტში, 10-11 ნოემბერი

2018 წელი

ჰუმბოლდტის პრემიის
ლაურეატთა მე-8 ფორუმი:
„იურიდიული მეცნიერება

ემპირიასა და ნორმატიულობას
შორის“, ბონი (გერმანია), 17-21

ოქტომბერი

„სამართალი და რელიგია პოსტ-
სეკულარულ საზოგადოებაში“,
საერთაშორისო კონფერენცია

„ახალი საზღვრები“,
ჰუმბოლდტის ფონდი, 30

ნოემბერი-2 დეკემბერი, 2018
წელი, ბუდაპეშტი

8-9 ნოემბერი, რიო დე ჟანეირო,
ბრაზილია

21 - 23 მაისი, 2018 წელი,
ქ. ბაქო, აზერბაიჯანი,

ბაქოს სახელმწიფო
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გიორგი ამირანაშვილი

გიორგი თუმანიშვილი

OF EUROPE CONVENTION ON
PREVENTING AND COMBATING

VIOLENCE AGAINST WOMEN
AND DOMESTIC VIOLENCE” (SO

CALLED ISTANBUL
CONVENTION)“, ინგლისურ

ენაზე

Unification of European Contract
Law and its Potential Influence on

the Modernization of Private Law in
Georgia

ქართული სისხლის სამართლის
პროცესის ტრანსფორმაცია

ამერიკული გავლენები,
კონფერენციის დასახელება:

სისხლის სამართლის რეფორმა
ყოფილი საბჭითა კავშირის

ცალკეულ ქვეყნებში და
შედეგები 25 წლიანი

დამოუკიდებლობის შემდეგ

უნივერსიტეტი

2018 წ. 22 მაისი, ბაქოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ.

ბაქო, აზერბაიჯანი

ფრაიბურგი (გერმანია),
2018 წლის 14 აგვისტო

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

გიორგი ცერცვაძე მოხსენებით წარდგა ბრაზილიის მედიაციისა და არბიტრაჟის ცენტრის (Centro Brasileiro
de Mediação e Arbitragem) (CBMA) მიერ ორგანიზებულ მეორე საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელსაც
რიო დე ჟანეირომ უმასპინძლა.
კონფერენციაში მონაწილეობდნენ საერთაშორისო ექსპერტები, მოსამართლეები და დავის გადაწყვეტის
ალტერნატიული საშუალებების პრაქტიკოსები იტალიიდან, ბრაზილიიდან და აშშ-დან. კონფერენცია
ეხებოდა მედიაციის განვითარების ხელშემშლელ ფაქტორებს და მომხსენებლებმა, მათ შორის გიორგი
ცერცვაძემაც, ისაუბრეს მათ ქვეყნებში მედიაციისა და არბიტრაჟის განვითარების ხელშემშლელ
ფაქტორებზე. ჩვენს ქვეყანაში არსებულ სამართლებრივ ტრადიციებსა და დავის გადაწყვეტის
ალტერნატიული საშუალებების განვითარების ტენდენციებზე.

მიმდინარე წლის 21 მაისიდან 23 მაისის ჩათვლით, ირინე ხერხეულიძე მიწვეული იყო აზერბაიჯანში, ბაქოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში - „აზერბაიჯანის დემოკრატიული
რესპუბლიკის ასი წლისთავის აღნიშვნა: პირველი საპარლამენტო რესპუბლიკა მუსლიმანურ
აღმოსავლეთში“ - მონაწილეობის მისაღებად.
კონფერენციაზე გამოვიდა საქართველოს, კერძოდ თსუ-ს იურიდული ფაკულტეტის სახელით.
იყო ერთ-ერთი ინგლისურენოვანი პანელის მოდერატორი. ასევე, ქალთა უფლებებზე მომუშავე პანელის
წევრი, სადაც ინგლისურ ენაზე გააკეთა მოხსენება თემაზე: „სექსუალური შევიწროვების საკითხის
გადახედვა მსოფლიოში ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და
პრევენციის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენციის (ე.წ. სტამბოლის კონვენცია) ფონზე“.
აღნიშნული პრეზენტაციისდამი დიდი დაინტერესების გამო, მისი მოხსენება იგივე სათაურით, სამეცნიერო
სტატიის სახით და შესაბამისი სტანდარტების სრული დაცვით გამოქვეყნდა ბაქოს უნიევრსიტეტის
საერთაშორისო სამართლის სამეცნირო-ანალიტიკურ ჟურნალში: „INTERNATIONAL LAW AND
INTEGRATION PROBLEMS“ (Scientific-Analytical Journal), № 2 (54) 2018, 29-34 გვ-ზე, რომელიც
ელექტრონულად შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ვებ-მისამართზე: http://www.jilip.org/en/



45

კონფერენციაში მონაწილეობისათვის ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მიერ მას გადაეცა
მონაწილეობის სერთიფიკატი და სამახსოვრო ფოტოები.

გიორგი ამირანაშვილის მოხსენება წაკითხულ იქნა ქ. ბაქოში (აზერბაიჯანი), ბაქოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე - „აზერბაიჯანის დემოკრატიული
რესპუბლიკის ასი წლისთავის აღნიშვნა: პირველი საპარლამენტო რესპუბლიკა მუსლიმანურ
აღმოსავლეთში“ - 22 მაისს, მე-4 ინგლისურენოვან პანელზე („მეზობელი ერები და აზერბაიჯანი“).
მოცემული საკითხი აქტუალურია საქართველოსა და ევროპული კავშირის ურთიერთობიდან და
საქართველოში მიმდინარე კერძო სამართლის რეფორმის პროცესიდან გამომდინარე.

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის მნიშვნელოვანი
აქტივობაც.
ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული ვერსიის
(CD-დისკი) სახით.

ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესაბამისად,
ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში აღინიშნება
ფორმულით “არ შეფასდა”.

გიორგი კვერენჩხილაძემ მონაწილეობა მიიღო ბალტიისპირეთისა და შავი ზღვის რეგიონების
ქვეყნების კონსტიტუციური მართლმსაჯულების ასოციაციის (BBCJ) მე-3 კონგრესში -
„საკონსტიტუციო სასამართლოების როლი ევროპული ინტეგრაციის პროცესში”; 2018, 15-17/V.
თბილისი, საქართველო;

კონსტანტინე კორკელიამ წლის განმავლობაში ჩაატარა 12 ტრენინგის მოსამართლეებისათვის,
პროკურორებისა და ადვოკატებისათვის ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაზე;

ბესარიონ ზოიძე 2018 წ. ივლისის თვეში იმყოფებოდა ჰამბურგის (გერმანია) მაქს-პლანკის
საზღვარგარეთისა და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტში;

თამარ ზარანდია 2018 წელს მესამედ გახდა მაქს პლანკის სახელობის საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და
საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტის სტიპენდიანტი;

ირინა აქუბარდია 2018 წლის გაზაფხულის სემესტრში იყო 10 სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი,
2018 წლის შემოდგომის სემესტრში – 2 სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი, 2018 წლის
გაზაფხულის სემესტრში (5-6 ივნისი, 2018 წ., სტუდენტური სამეცნიერო სემინარი, თსუ, მცირე
საკონფერენციო დარბაზი (ორგანიზატორი, ნონა თოდუასთან ერთად)) – 7 სტუდენტის სამეცნიერო
ხელმძღვანელი, 2018 წლის შემოდგომის სემესტრში (24 დეკემბერი, 2018 წ., სტუდენტური სამეცნიერო
სემინარი, (ორგანიზატორი, ნონა თოდუასთან ერთად)) – 7 სტუდენტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი;

გიორგი ამირანაშვილმა 2018 წელს მოიპოვა შვეიცარიის შედარებითი სამართლის ინსტიტუტის (ქ.
ლოზანა, შვეიცარიის კონფედერაცია) ვან კალკერის 2-თვიანი სტიპენდია, რომლის ფარგლებშიც, 2019
წლის თებერვალი-მარტის განმავლობაში, ინსტიტუტის ბიბლიოთეკაში განახორციელებს კვლევას
ევროკავშირის სამომხმარებლო სამართლის მიერ დაწესებული უახლესი ტიპის ფორმის საკითხებზე.

ირინა აღაპიშვილი 2018 წლის განმავლობაში მონაწილეობას იღებდა: 1) 27 იანვარი - ჰოლოკოსტის
მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია | თსუ საერთაშორისო
სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის სასწავლო
და კვლევითი ცენტრი, თბილისი, 2) 15-16 მარტი - 14th Eastern Partnership Panel on Governance and
Public Administration Reform | Eastern Partnership Platform 1 on Strengthening Institutions and Good
Governance, Yerevan, 3) 20 აპრილი - Insights of Functional and Institutional Analyses in Georgia, Workshop
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on Functional and Institutional Analysis of Public Institutions, Organizational Structure | Eastern Partnership
Platform 1 on Strengthening Institutions and Good Governance, Tbilisi, 4) ივლისი - DAAD გერმანიის
აკადემიური გაცვლის სამსახურის მიერ ორგანიზებულ სემინარში - Fair Play and Equal Chances at
Higher Education Institutions. Diverse Perspectives from Germany, Georgia, Moldova and Ukraine;

ეკატერინე ლაფაჩმა 2018 წელს მოიპოვა DAAD გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის
სამეცნიერო-კვლევითი სტიპენდია პოსტდოქტორანტებისათვის.

ბესიკ მეურმიშვილის მიერ 2018 წელს მუშავდებოდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და სხვა
საპროცესო მოქმედებების პრობლემური საკითხები. ამ თემებთან დაკავშირებით, იგეგმება
პუბლიკაციის გამოქვეყნება;

ირინა აქუბარდია 2018 წელს მონაწილეობას იღებდა საუნივერსიტეტო პროექტში – „ფარული
საგამოძიებო და ოპერატიულ–სამძებრო ღონისძიებები სისხლის სამართლის პროცესში“;

მაია ივანიძემ გაუწია ორგანიზება (მინესოტას შტატის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე პოლ
ანდერსონთან ერთად) 2018 წლის 14 მაისს გამართულ საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე -
„ქართული და ამერიკული სამართლის სისტემები“, ასევე, 2018 წლის 21 მარტს იყო მოდერატორი მისი
რედაქტორობით გამოცემული ჟურნ. სისხლის სამართლის აქტუალური საკითხები №2
პრეზენტაციაზეж

მაია ივანიძის რედაქტორობით 2018 წელს გამოიცა თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სისხლის
სამართლის მიმართულების პერიოდული გამოცემები: 1) სისხლის სამართლის აქტუალური
საკითხები, თბილისი, 2018, №3 ISSN 2449-3112, 2) სისხლის სამართლის ჟურნალი, თბილისი, 2018, №1
ISSN 2587-4977 (ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
100 წლის იუბილეს);

ნათია ჩიტაშვილი 2018 წლის 25-26 თებერვალს იყო მონაწილე და ორგანიზატორი მედიაციის
სწავლების მეთოდოლოგიის ტრენინგზე (დრეზდენის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი,
სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე კერსტინ შულცი, დრეზდენის ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესორი, დრეზდენის ტექნიკური 6 უნივერსიტეტის პროფესორი, სასერტიფიკატო პროგრამების
ზედამხედველი ტრენერი - სტეფან შმიტი (UNDP, EU, NCADR, TSU)), ხოლო 2018 წლის 8-9 მარტს იყო
სპიკერი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ საჯარო ლექციაზე - მედიაციის
არსი და მნიშვნელობა იურიდიული პროფესიისთვის (UNDP, EU, TSU, NCADR);

დემეტრე ეგნატაშვილი იყო მომხსენებელი 2018 წლის 14 დეკემბერს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ კონფერენციაზე ხელოვნური ინტელექტის
კვლევისა და პოლიტიკის შესახებ. აღნიშნული კონფერენციის მთავარი მიზანი იყო, წარმოეჩინა ის
წარმატებული კვლევები და მიღწევები, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელდა
კავკასიის რეგიონში. ორგანიზატორებს მნიშვნელოვნად მიაჩნდათ, რომ სემინარის ფარგლებში
საჯარო განხილვის ფორმატში ემსჯელათ იმ გამოწვევების შესახებ, რომელთა წინაშეც შეიძლება
აღმოჩნდეს კაცობრიობა, ასევე მანქანათმცოდნეობასა და ხელოვნური ინტელექტის სწავლების
შერწყმის შედეგად. კონფერენციის ორგანიზატორი იყო პარამჯიტ ბერვალი (მოწვეული ლექტორი,
თსუ).

მორის შალიკაშვილი

დეკანის მოადგილე,
ასოცირებული პროფესორი



 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 
 
 
 
 

მედიცინის ფაკულტეტი 
 
 
 

 

სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
 

2018 წელი 
 
 
 
 

 

თბილისი 
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სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა  

samecniero erTeulis xelmZRvaneli - დიმიტრი კორძაია 
samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba. 
sruli profesorebi: 

ბეჟან წ ინამძღვრიშვილი  
 შინაგან   დაავადებათა   პროპედევტიკისა   და   ლაბორატორიული   

 დიაგნოსტიკისკათედრა  

 ალექსანდრე ალადაშვილი    შინაგან   დაავადებათა   კათედრა  

  ნინო შარაშიძე    კლინიკური   და   კვლევითი   უნარ - ჩვევების   კათედრა  

  დიმიტრი კორძაია   კლინიკური ანატომიისა და ოპერაციული ქირურგიის კათედრა  

  გია ლობჟანიძე   ზოგადი   ქირურგიის   კათედრა  

  მერაბ კილაძე    კლინიკური   ქირურგიის   კათედრა  

  არჩილ ხომასურიძე   მეანობა - გინეკოლოგი ა- რეპროდუქტოლოგიის   კათედრა  

ვლადიმერ მარგველაშვილი  
 ორთოპედიული   სტომატოლოგიის   და   იმპლანტოლოგიის  

  კათედრა  

 ქეთევან 

კიღურაძე-  გოგილაშვილი  
 თერაპიული   სტომატოლოგიის   კათედრა  

 გიორგი მენაბდე   ყბა - სახის   ქირურგიის კათედრა  

 მანანა კალანდაძე   ბავშვთა   სტომატოლოგიის   კათედრა  

 რომან შაქარიშვილი   ნევროლოგიისა   და   ნეიროქირურგიის   კათედრა  

 ალექსანდრე   ცისკარიძე   ნევროლოგიისა   და   ნეიროქირურგიის   კათედრა  

 თამარ რუხაძე   ონკოლოგიისა და პალიატიური მზრუნველობის კათედრა  

 სოფიო   კახაძე   სამედიცინო რადიოლოგიის და ენდოსკოპიის დეპარტამენტი  

 თენგიზ ცერცვაძე  
 ინფექციურ   დაავადებათა   და კლინიკური იმუნოლოგიის  

 კათედრა  

 რუსუდან ქარსელაძე   პედიატრიის კათედრა  

 თეიმურაზ ჯორბენაძე   პათოლოგიისა და სასამართლო მედიცინის კათედრა  

 პაატა იმნაძე   საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ეპიდემიოლოგიის კათედრა  

 ნატა ყაზახაშვილი   საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ეპიდემიოლოგიის კათედრა  

 ნინო ჩიხლაძე   სამედიცინო ეთიკის   და ჯანმრთელობის სოციოლოგიის კათედრა  

 თეიმურაზ ჩიგოგიძე   უროლოგიის კათედრა  

 მიხეილ ომიაძე   ოფთალმოლოგიის კათედრა  

 გიორგი გალდავა   დერმატო - ვენეროლოგიის კათედრა  

 ზურაბ ჩხაიძე   გადაუდებელი და კრიტიკული მედიცინის კათედრა  

 ნინო ოკრიბელაშვილი   სიქიატრიისა და სამედიცინო ფსიქოლოგიის კათედრა  

 თამარ კეზელი       ფარმაკოლოგიის კათედრა 
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ასოცირებული პროფესორები: 

 

1. გულნარა ტაბიძე   

2. მედეა კოპალიანი  

3. დავით ზურაბაშვილი 

4. მამუკა ჩხაიძე  

5. თინა ქიტუაშვილი    

6. ნიკოლოზ ანთელავა  

7. თეიმურაზ დოჭვირი  

8. ნოდარ ხოდელი   

9. ზურაბ ჩხაიძე    

10. მაკა ჯორბენაძე 

11. ნატო ფიცხელაური 

12. ლაშა ლორია  

13. ქეთევან დადიანი 

14. შოთა ცანავა  

15. ნოე ჯორბენაძე 

16. მარინე შაქარაშვილი   

17. თამილა ბაგაშვილი   

18. გიორიგი პატარაია    

19. ლიანა ჟორჟოლიანი   

20. ქეთევან ბარაბაძე 

21. ლალი შარვაძე   

22. მანანა თოდუა 

23. მამუკა გურგენიძე 

24. მამუკა გოგიბერიძე 

25. ოთარ დარჯანია 

26. ნატალია მანჯავიძე 

27. შალვა ფარულა 

28. ჯენარო ქრისტესაშვილი  

29. ალექსანდრე ლაბარტყავა  

30. რევაზ სულუხია  

31. არსენ გვენეტაძე  

32. ვლადიმერ გონჯილაშვილი  

33. ამირან ანთაძე  

34. მერაბ ხვადაგიანი 

35. ლევან თავბერიძე   

36. ზურაბ ბერიაშვილი  

37. ავთანდილ  ღირდალაძე    

38. მაია ხუბუა 

39. პავლე მაჭავარიანი  

40. ვახტანგ ჭუმბურიძე 

41. ელენე გიორგაძე  

42. თამაზ მაღლაკელიძე 

43. რუსუდან გვენეტაძე 

44. მაია ბიწკინაშვილი  

45. ნინა მამამთავრიშვილი 

46. ნანა კვირკველია 

47. დავით გიგინეიშვილი 

48. თამარ ვაშაძე 

49. დარეჯან გუგუციძე 

 

ასისტენტ პროფესორები: 

 

1. მარიამ ჭიპაშვილი   

2. ვაჟა კენჭაძე 

3. ეკა ქურდაძე 

4. ია კირვალიძე 

5. ნანა გოიშვილი 

6. მიხეილ ჯანგავაძე 

7. გაგუა ირინე 

8. ირინა ბარბაქაძე 

9. ლუდმილა ბარბაქაძე 

10. თეიმურაზ მგელიაშვილი 

11. ვახტანგ გოდერძიშვილი 

12. გიორგი ხეროდინაშვილი 

13. გია ლურსმანაშვილი 

14. გრიგოლ მამამთავრიშვილი 
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15. გიორგი ელისაბედაშვილი 

16. თინათინ სუპატაშვილი 

17. ინგა ბოჭორიშვილი 

18. თამარ კიკალიშვილი 

19. მიხეილ წვერავა 

20. ნინო დოლიძე 

21. რუსუდან აბაშიძე 

22. გიორგი საათაშვილი

 

ივანე ჯავახიშვილის თბილილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მედიცინს ფაკულტეტი, 

კლინიკური ანატომიისა და ოპერაციული ქირურგიის კათედრა.  

კათედრის გამგე, პროფესორი დ. კორძაია,  

ასოცირებული პროფესორები ნ. ხოდელი და ზ. ჩხაიძე,  

ასისტენტ პროფესორები ი. კირვალიძე, ნ. გოიშვილი  

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

გულის გაჩერების დროს, ხელოვნური 

სისხლმიმოქცევის ახალი, უნივერ-

სალური აპარატით გულ-ფილტვის 

რეანიმაციის შედეგების გაუმჯობესება, 

ხოლო გულის მუშაობის აღდგენის 

შეუძლებლობის შემთხვევებში, იმავე 

ორგანიზმში, შემდგომი ტრანსპლან-

ტაციის მიზნით, ორგანოთა პერფუ-

ზიული კონსერვაციის შესაძლებ-

ლობების კვლევა სხვადასხვა 

ექსპერიმენტულ მოდელში. 

(სამედიცინო და ჯანმრთელობის 

მეცნიერებები - 3 

ფუნდამენტური მედიცინა - 3.1,  

სამედიცინო ბიოტექნოლოგია - 3.4) 

2018-2022 

კათედრის გამგე, პროფესორი 

დიმიტრი კორძაია  

ასოცირებული პროფესორი         

ნ. ხოდელი - პროექტის 

ხელმძღვანელი; 

ასოცირებული პროფესორი  ზ. 

ჩხაიძე; 

ასისტენტ პროფესორები ია 

კირვალიძე, ნ. გოიშვილი. 

 
 

წარმოდგენილი პროექტის ფარგლებში 2018 წლის განმავლობაში დაგეგმილი ამოცანების 

განხორციელება: 

• დაპროექტდა და ერთი ეკზემპლარის სახით კუსტარულად დამზადდა საკუთარი 

კონსტრუქციის სისხლის ორსაკნიანი ტუმბო. მოხდა მისი პნევმოამძრავის 

ტრანსფორმირება ჰიდრავლიკურ რევერსირებად ამძრავში და პირველადი სასტენდო 

ტესტირება.  

• ორსაკნიან ტუმბოში გამოირიცხა დაჭირხნული ჰაერის უშუალო კონტაქტი სისხლთან და 

სისხლის ნაკადი გატარდა ბიო- და ჰემოინერტულ ელასტიურ პარკებში; 
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• მოხდა ახალი კონსტრუქციის ნაკადების გადართვის ბლოკის პროექტირება და დამზადება 

და მისი მართვის პულტში მოხდა გადართვის იმპულსის კომუტაცია ჰიდრავლიკური 

რევერსირებადი ამძრავის გადართვის იმპულსთან. 

• მოდერნიზირებული ტუმბოს ბაზაზე, კლინიკური ხმარების აქსესუარების გამოყენებით 

განხორციელდა საპერფუზიო სისტემის კონსტრუირება და მონტაჟი ტრანსპორტირებად, 

ურიკის ვარიანტში. 

• დაპროექტდა სისხლის საპერფუზიო სისტემის გამოსასვლელ არტერიულ ხაზზე 

განსალაგებელი მართვადი პულსატორი, რომელიც ითვალისწინებს პულსაციის სიხშირის  

(0 – 200 დარტყმა/წუთი) და კარდიოგრამის R-R კბილებს შორის დაჭირხვნის დაწყების და 

დასრულების მომენტების მართვას.  

• კვლევების შედეგები მოხსენებულ იქნა საქართველოში ჩატარებულ საერთაშორისო 

კონფერენციებზე მესტიაში (6-9 სექტემბერი) და ბათუმში (7-10 ოქტომბერი).  
  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

საპერფუზიო სისტემით ორგა-

ნოთა “in situ” კონსერვაციის 

ახალი მეთოდი (ექსპერიმენტუ-

ლი კვლევა)  

 

ხელშეკრულება #217382  

(სამედიცინო და ჯანმრთელობის 

მეცნიერებები - 3 

ფუნდამენტური მედიცინა - 3.1,  

სამედიცინო ბიოტექნოლოგია - 

3.4) 

2017-2019 

პროექტის ხელმძღვანელი - 

ასოც. პროფესორი ნოდარ 

ხოდელი; 
პროექტის კოორდინატორი - 

ასოც. პროფესორი ზურაბ 

ჩხაიძე; 
მორფოლოგიური კვლევების 

ხელმძღვანელი - პროფესორი 
დიმიტრი კორძაია;   
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საგრანტო ხელშეკრულებით დასახული ამოცანა გულისხმობდა წინა ეტაპზე შემუშავებულ ექსპერიმენტულ 

მოდელში მოპულსირე (მხსა), ნორმოთერმული პერფუზიით უზრუნველყოფილი 24 საათიანი in situ  

კონსერვაციის ეფექტების შესწავლას. 

ამოცანის შესრულება: 

მეხუთე ამოცანის მსვლელობაში (3 თვე) ჩატარდა 6 ექსპერიმენტი მუცლის ღრუს ორგანოების მოპულსირე 

პერფუზიული კონსერვაციის შესაფასებლად. ექსპერიმენტების ამ სერიაში გამოყოფილ იქნა 3 ქვეჯგუფი 

ორგანოთა თბილი იშემიის პერიოდის მიხედვით (15, 30 და 60 წუთი) და თითოეულ მათგანში ორ ცხოველზე 

ჩატარდა 24-საათიანი ნორმოთერმული პერფუზია. ორგანოების სიცოცხლისუნარიანობის შეფასება 

ხდებოდა ჰომეოსტაზის პარამეტრების პერმანენტული რეგისტრაციით (ჰემოდინამიკის მაჩვენებლები, 

სისხლის პარამეტრების მონიტორინგი) და მათი ფუნქციური მდგომარეობით (დიურეზი, ნაღვლის 

რაოდენობა, ნაწლავთა პერისტალტიკა და სხვ.). აღებულ იქნა ბიოფსიური მასალა ღვიძლიდან, 

პანკრეასიდან, თირკმელებიდან და ნაწლავებიდან შემდგომი ჰისტომორფოლოგიური კვლევებისათვის. 

მეექვსე ამოცანის მსვლელობაში (3 თვე), მეოთხე და მეხუთე ამოცანების შესრულებისას აღებული 

ბიოფსიური მასალისგან დამზადდა პრეპარატები და ჩატარდა ჰისტომორფოლოგიური კვლევა, რომელმაც 

გამოავლინა მოპულსირე პერფუზიის უპირატესობა კონვენციურთან შედარებით, რაც გამოიხატა მუცლის 

ღრუს ორგანოთა ქსოვილებში თბილი იშემიით გამოწვეული დაზიანებების პრაქტიკულად არარსებობაში 

პირველ შემთხვევაში და ამ დაზიანებების მკაფიო გამოვლენაში არამოპულსირე პერფუზიების შემთხვევაში. 

მეექვსე ამოცანის მსვლელობაშივე მომზადდა და გამოქვეყნდა 1 სამეცნიერო სტატია Georgian Medical News-

ში, 4 საკონფერენციო თეზისი საერთაშორისო ფორუმებზე წარსადგენად. ჩატარდა საუნივერსიტეტო 

კონფერენცია, რომელზეც მოხსენებულ იქნა კვლევის შედეგები. ვინაიდან პროექტში შესრულებულ კვლევებს 

აქვს სპეციფიკური ხასიათი, ამ პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ფორუმები ტარდება 

შედარებით იშვიათად, რის გამოც საერთაშორისო კონფერენციაზე მივლინება დაიგეგმა 2018 წლის 

სექტემბერში, რომში (იტალია), სადაც  ”მდგრადი განვითარების მე-6 საერთაშორისო კონფერენციაზე“ 

გაკეთდა შედეგების პრეზენტაცია.   

ამოცანის შესრულების შედეგი/თვლადი ინდიკატორები: 

• შეიქმნა მუცლის ღრუს ორგანოების მოპულსირე პერფუზიით კონსერვაციის ექსპერიმენტების 

ამსახველი ფოტომასალა  და ექსპერიმენტების ოქმები. 

• მომზადდა სამეცნიერო სტატია და საკონფერენციო თეზისები. 

• ჩატარებული საუნივერსიტეტო კონფერენციის მასალები. 

• შეიქმნა ბიოფსიური მასალის პრეპარატების ფოტომასალა. 

• ფონდში წარმოდგენილია ჩატარებული სამუშაოს 6 თვის ანგარიში. 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 
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ISBN 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდე

ბის 

რაოდენ

ობა 

1 

 

 

 

 

  

  

 

   

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1  Чхаидзе ЗА, 

Шенгелия ОС, 

Пилишвили ОД, 

Ходели НГ.  

 

Сохранение 

жизнеспособности органов 

аппаратом искусственного 

кровообращения среди 

доноров с небьющимся 

сердцем (обзор литературы).  

 

ISSN 1512-0112 

Georgian Medical 

News. 

2018:(7-8):116-20.  

 

Tbilisi Medical 

University 

5 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
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№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Chkhaidze Z, Kordzaia D, 

Pilishvili O, Khodeli N.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chkhaidze Z,  Khodeli N. 

 

Saving Lives: Extracorpo-

real Circulation for More 

Effective Resuscitation and 

Prolongation of  the 

Perfusion to Preserve the 

Potential Donor Organs "in  

situ" in Case of 

Unsuccessful Resuscitation. 

 

ISBN 979-12-200-2125-8 

 

 

 

Two-chambered blood 

pump for the heart-lung 

bypass machines. 

 
DOI: https://doi.org/10.101

6/j.resuscitation.2018.07.0

97 

 

VI International Conference 

of Sustainable Development  

 

Rome. Itali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuscitation. 

2018:130(Suppl.1):e54. 

      5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

გულ-ფილტვის ექსტრაკორპორული რეანიმაცია (გფერ) ყველაზე ეფექტური საშუალებაა გულის 

მწვავე უკმარისობის ან გულის გაჩერების დროს, რომელიც 30-40% შემთხვევებში დადებით შედეგს 

იძლევა. ლიტერატურაში მწირია მონაცემები ამ მეთოდის გამოყენების დროს ჰემოდინამიკური 

პარამეტრების მართვის შესახებ. ქსპერიმენტული კვლევები გვიჩვენებს რომ პულსური ნაკადით 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2018.07.097
https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2018.07.097
https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2018.07.097
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კონტრპულსაციის შემთხვევაში შესაძლებელია ადექვატური სისტემური ჰემოცირკულაციის და 

რეაბილიტაციის ფაზაში მყოფი გულის მიოკარდიუმის ეფექტური განტვირთვის მიღწევა. 

ამავე დროს შემთხვევათა 60%-ში, როდესაც გფერ უშედეგოა, დაზარალებული შეიძლება 

განიხილებოდეს როგორც ორგანოთა პოტენციური დონორი. ამ ორგანოთა თბური იშემიისგან 

დასაცავად ნაჩვენებია ექსტრაკორპორული ხელოვნური სისხლმიმოქცევის განგრძობა, რომელიც 

ინიცირებული იყო რეანიმაციის მიზნით. ეს დროის მოგების საშუალებას მოგვცემს 

პროცედურებში შესაბამისი ვიწრო სპეციალისტების, იურისტების და პაციენტის ნათესავების მიერ 

სათანადო გადაწყვეტილებების მისაღებად. ასეთი მიდგომა გააუმჯობესებს როგორც გფერ-ის 

პროცენტულ მაჩვენებლებს, ასევე გულით მკვდარ დონორთა ეფექტურ გამოყენებას 

ტრანსპლანტოლოგიაში. 

 

5.4. სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელებ

ა და  

ნომერი/ტო

მი 

გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა 

გვე

რდ

ები

ს 

რაო

დენ

ობა 

1 Khubulava S, 

Chichiveishvili N, 

Khodeli N, 

Phichkhaia G, 

Mamniashvili.  

Preparation of Selenium 

Nanoparticles with 

Mechano-sonochemical 

Methods.  
 
DOI: 

http://dx.doi.org/10.22377/

ajp.  

Asian 

Journal of 

Pharmaceuti

cs. 

2018:12(02):

619-24.  

http://www.asiapharmaceutics.info/index.ph

p/ajp/article/view/2405/925  
5 

ნანოტექნოლოგიასა და ნანომედიცინაში მიღწეულმა წარმატებებმა რევოლუცია 

მოახდინა ფარმაცევტულ ბაზარზე, მედიცინასა და ბიოლოგიაში.  ნანონაწილაკების 

მცირე ზომა და მაღალი აქტიურობა საშუალებას გვაძლევს გამოვიყენოთ მათი 

ძალიან მცირე დოზა და დავაკვირდეთ უჯრედს მისი ცხოველქმედების პროცესში 

მინიმალური ჩარევით.  ასევე მნიშვნელოვანია ის რომ, ზომისა და დოზის 

შემცირებასთან ერთად მკვეთრად მცირდება ნივთიერებათა ტოქსიური 

ზემოქმედება. 

წარმოდგენილი შრომის მიზანს წარმოადგენდა შეგვემუშავებინა ნაკლები 

მატერიალური დანახარჯებისა მქონე და ეფექტური მეთოდი სელენის 

სტანდარტული ფხვნილიდან ნანო ზომის ფხვნილის მისაღებად. 

უახლესი გამოკვლევებით დასტურდება სელენის ნანონაწილაკების დადებით 

გავლენა სხვადასხვა ორგანოთა სისიტემაზე. მათ აქვთ 

ანტიოქსიდანტური, ანტიმიკრობული,ანტიკანცეროგენული 

თვისებები, ხასიათდებიან ქსოვილებში კარგი ბიოშერწევადობით, არ არიან 

ტოქსიური, შესაძლებელია მათი პეროპალური მიღება. 

ნანონაწილაკების მიღების სხვადასხვა გზა არსებობს, მაგრამ უმეტესი მათგანი 

რთულ ტექნოლოგიურ, ტოქსიურ და ძვირად ღირებულ პროცესებთან არის 

http://www.asiapharmaceutics.info/index.php/ajp/article/view/2405/925
http://www.asiapharmaceutics.info/index.php/ajp/article/view/2405/925
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დაკავშირებული. ჩატარებული კვლევის შედეგად ჩვენს მიერ შემუშავებულია 

სელენის სტანდარტული ფხვნილიდან სელენის ნანო ზომის ფხვნილის მიღების 

მარტივი, იაფი და ეფექტური მეთოდი - მექანო-სონოქიმიური მეთოდის 

გამოყენებით. 
 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

     

    3 

 

 

 

 

    4 

ნოდარ ხოდელი 

 

 

 

 

 

 

ზურაბ ჩხაიძე 

 

 

 

 

ლევან მეტრეველი 

 

 

 

ნოდარ ხოდელი 

ზურაბ ჩხაიძე 

გვამური დონორის ორგა-

ნიზმში მუცლის ღრუს ორგა-

ნოების სამსაათიანი პერფუ-

ზიული კონსერვაციის პირვე-

ლი შედეგები ექსპერიმენტში 

 

მოდიფიცირებული სისხლის 

ტუმბო ხელოვნური სისხლ-

მიმოქცევის აპარატისთვის 

 

ექსტრაკორპორული 

რეანიმაციის შორეული 

შედეგები 

 

Portable Perfusion Device 

მესტია. 

6-9 აგვისტო, 2018. 

 

 

 

 

 

 

მესტია. 

6-9 აგვისტო, 2018. 

 

 

 

მესტია. 

6-9 აგვისტო, 2018. 

 

 

 

 

ბათუმი. 

7-9 ოქტომბერი, 2018. 
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

  

ზურაბ ჩხაიძე Saving Lives: Extracorporeal 

Circulation for More Effective 

Resuscitation and Prolongation of  the 

Perfusion to Preserve the Potential 

Donor Organs "in  situ" in Case of 

Unsuccessful Resuscita-tion. 

 

რომი. იტალია 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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მედიცინის ფაკულტეტის დერმატო–ვენეროლოგიის  კათედრა   

  

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა  

ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი გიორგი გალდავა 

ასოცირებული პროფესორი თინა ქიტუაშვილი 

ლაბორანტი ელზა გადელია 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 

დერმატოლოგიური ცხოვრების 

ხარისხის ინდექსი და 

პრობლემის დაძლევის 

სტრატეგია ფსორიაზით 

დაავადებულ პირებში 

2015-2018 

დოქტორანტი - სოფიკო 

ლილუაშვილი, 

თემის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი - თინა 

 ქიტუაშვილი 

სამეცნიერო კვლევა ეხებოდა დერმატოლოგიური ცხოვრების ხარისხის ინდექსს და პრობლემის დაძლევის 

სტრატეგიას ფსორიაზით დაავადებულ პირებში. ფსიქოლოგიური ფაქტორების ზეგავლენა ფსორიაზის 

მიმდინარეობასა და მისი მკურნალობის ეფექტურობაზე ძალიან დიდია, ის გავლენას ახდენს პაციენტთა 

ცხოვრების ხარისხის ყველა ასპექტზე (სიმპტომები და შეგრძნებები, ყოველდღიური აქტივობა, გართობა, 

სწავლისა და მუშაობის პროცესი, პერსონალური ურთიერთობები). ფსორიაზით დაავადებული პირები 

თვითონ ცდილობენ პრობლემასთან გამკლავებას, რაც დამატებით  იწვევს ნერვული სტრესის 

პროვოცირებას და შესაბამისად, ვითარდება „მანკიერი წრე“. ჩატარებული კვლევის მიზანს წარმოადგენდა 

მარტივი მეთოდოლოგიის შემუშავება, რომლის მიხედვითაც მოხდებოდა პაციენტთა ცხოვრების ხარისხზე 

ფსორიაზის გავლენის შესწავლა. პაციენტთა მიერ გამოყენებული მრავალრიცხოვანი დაძლევის 

სტრატეგიებიდან ზოგიერთი მათგანი არის აქტიური ანუ ადექვატური, ხოლო ზოგი - პასიური, ანუ 

არადექვატური. ჩვენს მიერ ჩატარებულ სამეცნიერო კვლევაში ჩართული იყო 50 პაციენტი, მძიმე ფორმის 

ფსორიაზით, რომელთაც ეძლეოდათ ორი სახის კითხვარი. კვლევის შედეგების თანახმად, ფსორიაზს 

უარყოფითი გავლენა ჰქონდა პაციენტთა უმრავლესობის ცხოვრების ხარისხზე, უპირატესად სიმპტომებზე, 

შეგრძნებებსა და პერსონალურ ურთიერთობებზე. კვლევაში პირველად დავადგინეთ კავშირი 
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დერმატოლოგიური ცხოვრების ხარისხსა და პრობლემის დაძლევის სტრატეგიას შორის. განვსაზღვრეთ ის 

ცვლადები, რომელიც რელევანტურია პაციენტთა ცხოვრების ხარისხზე ფსორიაზის გავლენის შესასწავლად. 

აღმოჩნდა, რომ პაციენტებზე, რომლებიც იყენებენ პრობლემის დაძლევის არაადექვატურ სტრტეგიებს, 

ფსორიაზი ახდენს მკვეთრად უარყოფით გავლენას. საბოლოოდ შევიმუშავეთ ფორმულა, რომლის 

გამოყენებითაც მარტივად და სანდოდ, რამდენიმე ცვლადის გამოყენებით შეგვიძლია განვსაზღვროთ 

პაციენტთა ის რისკ- ჯგუფები, რომლებიც გადაუდებელ  საჭიროებენ ფსიქოლოგიურ ინტერვენციას და 

პრობლემისადმი მულტიდისციპლინურ მიდგომას. 

2 

საქართველოს  შეიარაღებულ  

ძალებში  ტერფის მიკოზის   

გავრცელების   თავისებურებანი 

22.06. 2017-22.06.2018 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: 

გიორგი გალდავა 

კვლევის ჯგუფი :  

გენერალური შტაბის 

სამედიცინო დეპარტამენტის 

მაიორი - ნ. კინწურაშვილი 

მედ. მეცნიერებათა დოქტორი 

ხ.კუდავა 

ექიმი ლაბორანტი - მ. სექანია 

კვლევის მიზანია საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ტერფის მიკოზის  ფუნდამენტური შესწავლა და 

კომპლექსური ანალიზი. კვლევის ამოცანა არის თუ არა  ქართველ სამხედროებში  ტერფის მიკოზის 

განვითარებისა და გავრცელების განსხვავებული მონაცემები სამოქალაქო პირებთან  შედარებით, ასევე იმ 

ქვეყნებთან  შედარებით სადაც ჩატარებულია მსგავსი კვლევები და რა თავისებურებებით ხასიათდება იგი. 

ჩატარდა ფართომაშტაბიანი ეპიდემიოლოგიური კვლევა  შეიარაღებულ ძალების სხვადასხვა 

ქვედანაყოფების სამხედრო მოსამსახურეებში, გამომდინარე იქედან რომ სამოქალაქო სექტორში ტერფის 

მიკოზის შესახებ ეპიდემიოლოგიური მონაცემის მოძიება ვერ მოხერხდა მისი არ არსებობის გამო, ჩვენს მიერ 

გამოკვლეული იქნა სამოქალაქო საჯარო მოხელეებიც და მიღებული შედეგები შევადარეთ სამხედროებში 

ჩატარებული კვლევის შედეგებს.  

კვლევის მასალა და მეთოდები: სტრატიფიცირებული შემთხვევითი შერჩევით შეირჩა 729 სამხედრო და 279 

სამოქალაქო პირი, რომლებმაც დააკმაყოფილეს კვლევაში ჩართვისა და გამორიცხვის კრიტერიუმები.  

რანდომიზაციისათვის  ყველა სამხედრო მოსამსახურეს ჰქონდა თანაბარი შანსი მოხვედრილიყო კვლევაში. 

შერჩევის ზომა საკმარისად ადეკვატურია შერჩეული ერთობლიობის ზომასთან.  

მულტივარიაციული სტატისტიკური მეთოდებით დამუშავდა კვლევის შედეგები. 

საკმაოდ მაღალია საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ტერფის მიკოზის კლინიკური, ლაბორატორიულად 

დადასტურებული და ონიქომიკოზის პრევალენტობა სხვა ქვეყნებში ჩატარებული კვლევებთან შედარებით.  

შემუშავდა ჩასატარებელი  პრევენციული ღონისძიებების რეკომენდაციები  შესაბამისი სამსახურებისათვის.  

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 
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სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-ური, 

ISSN 
ჟურნალის/ 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდ

ების 
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კრებულის დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

რაოდე

ნობა 

 

 

1 

სოფიკო 

ლილუაშვილი, 

თინა ქიტუაშვილი. 

 

Clinical and 

Psychological 

Characteristics of 

patients with 

psoriasis, 1562-3629 

 

International Journal on 

Immunorehabilitation, 

Volume 19, Number 1 

 

 

Moscow, “Meditsina- 

Zdorove” Publishers 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

სოფიკო 

ლილუაშვილი, 

თინა ქიტუაშვილი 

Dermatology life 

Quality index in 

psoriasis 

patients,1512-0392 

ექსპერიმენტული და 

კლინიკური მედიცინა, N2 

თბილისი, 

„ინტერფარმი“ 

4 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 
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№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

 

1 

Sopiko 

Liluashvili, 

Tina 

Kituashvili 

Dermatology life quality index and 
disease coping strategies in psoriasis 
patients,  DOI: 
https://doi.org/10.5114/ada.2018.75810 

Advances in 

Dermatology 

and Allergology 

Poznan, 

Termedia 

Publishing 

House 

 

6 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 
 

სოფიკო ლილუაშვილი 

 

ფსორიაზის მკურნალობის 

იმუნოპათოლოგიური საფუძვლები. 

თბილისი, 19 ივნისი, 

2017წ. 

2 

  

თამარ ცინაძე,  

თინა ქიტუაშვილი,  

გიორგი გალდავა 

ვულვის პათოლოგიების მართვა - ევროპის 

2016 წლის რეკომენდაციები. 

ბაკურიანი, 10-18 

თებერვალი, 2018 

3 თინა ქიტუაშვილი,  

გიორგი გალდავა 

გოგონების ანოგენიტალური სკლეროზული 

ლიქენი - დიფერენციაცია ვულვის 

პათოლოგიებთან. 

ბაკურიანი, 17-25 

თებერვალი, 2018 

4 გიორგი გალდავა რა არის ახალი სქესობრივი გზით გადამდები 

ინფექციების მკურნალობაში 

თბილისი, 19-21 

ოქტომბერი, 2018 

5 გიორგი გალდავა არაგონოკოკური ურეთრიტების მართვა 

მამაკაცებში. ვენეროლოგის პოზიცია 

თბილისი, 7-8 

დეკემბერი, 2018 

6 სოფიკო ლილუაშვილი, თინა 

ქიტუაშვილი 

 

დერმატოლოგიური ცხოვრების ხარისხის 

ინდექსი ფსორიაზიან პაციენტებში. 

 

თბილისი, 17 ივნისი, 

2018 წ. 

 

7 სოფიკო ლილუაშვილი, თინა 

ქიტუაშვილი 

დერმატოლოგიური ცხოვრების ხარისხის 

ინდექსი და პრობლემის დაძლევის 

სტრატეგია ფსორიაზიან პაციენტებში 

თბილისი, 19 

ოქტომბერი,2018წ. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1  Г.Галдава Урогенитальная хламидийная 

инфекция и гайдлайн 

Ереван, 22-23 октября, 2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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მედიცინის ფაკულტეტის შინაგან დაავადებათა  პროპედევტიკის და ლაბორატორიული 

დიაგნოსტიკის  კათედრა 

ხელმძღვანელი -  კათედრის გამგე, პროფესორი  ბეჟან წინამძღვრიშვილი, 

ნინო მამამთავრიშვილი, თსუ მედიცინის ფაკულტეტის შინაგანი დაავადებების 

პროპედევტიკის და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის  კათედრის ასოცირებული 

პროფესორი 

გიორგი საათაშვილი, თსუ მედიცინის ფაკულტეტის შინაგანი დაავადებების პროპედევტიკის 

და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის  კათედრის ასოცირებული  პროფესორი 

მაია ბიწკინაშვილი, თსუ მედიცინის ფაკულტეტის შინაგანი დაავადებების პროპედევტიკის 

და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის  კათედრის ასოცირებული  პროფესორი 

რუსუდან გვენეტაძე , თსუ მედიცინის ფაკულტეტის შინაგანი დაავადებების პროპედევტიკის 

და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის  კათედრის ასოცირებული  პროფესორი 

რუსუდან აბაშიძე, თსუ მედიცინის ფაკულტეტის შინაგანი დაავადებების პროპედევტიკის 

და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის  კათედრის ასისტენტ პროფესორი 

დალი ტრაპაიძე, თსუ მედიცინის ფაკულტეტის შინაგანი დაავადებების პროპედევტიკის და 

ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის  კათედრის მოწვეული პედაგოგი. 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერერთობლივადშესრულებული სამეცნიერო-

კვლევითიპროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 

  

ჰიპერტონული კრიზის 

კვლევა (მესამე და მეოთხე 

რაუნდი) 

(კვლევა ჩატარდა 

წინამძღვრიშვილის 

კარდიოლოგიური ცენტრის 

დაფინანსებით) 

 

მედიცინა, კარდიოლოგია 

 

2013-2018წწ 

 

პროექტის ხელმძღვანელი- 

პროფ. ბეჟან 

წინამძღვრიშვილი, 

თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 

შინაგანი დაავადებების 

პროპედევტიკის და 

ლაბორატო-რიული 

დიაგნოსტიკის  კათედრის 

გამგე, საქართველოს 

ჰიპერტონიის შემსწავლელი 

საზოგადოების პრეზიდენტი 

დალი ტრაპაიძე, 
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თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 

შინაგანი დაავადებების 

პროპედევტიკის და 

ლაბორატორიული 

დიაგნოსტიკის  კათედრის 

მოწვეული პედაგოგი, 

საქართველოს ჰიპერტონიის 

შემსწავლელი საზოგადოების 

კვლევათა ჯგუფის 

ხელმძღვანელი 

 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ჰიპერტონული კრიზის კვლევა --  კვლევის მიზანი -- ჰიპერტონული კრიზის -კლინიკური 

მდგომარეობის შეფასების,მართვის და სისხლძარღვოვანი გართულებების პრევენციის 

აქტივობათა განხილვა პრეჰოსპიტალურ და ჰოსპიტალურ ეტაპებზე,ასევე იმის 

გათვალისწინებით,რომ წნევის კრიზული მატება ერთგვარად აღნიშნული ნოზოლოგიის მართვის 

ხარვეზად განიხილება(რა თქმა უნდა დაავადების მიმდინარეობის თავისებურებასთან ერთად)-

პირველადი ჯანდაცვის ექიმების მოსაზრებათა შეფასება არტერიული ჰიპერტენზიის მართვის 

ნაკლოვანებების შესახებ ქვეყანაში. 

კვლევის საგანი ასევე გახდა ჰიპერტონული კრიზის, როგორც სისხლძარღვოვანი გართულებების 

ერთერთი ძირითადი ტრიგერული კლინიკური მდგომარეობის მართვის შეფასება  ქვეყანაში. 

გამომდინარე იქიდან,რომ ჰიპერტონული კრიზი არის არა მხოლოდ დაავადების მიმდინარეობის 

თავისებურება,არამედ ის განიხილება-როგორც წარუმატებლად ნამკურნალების ჰიპერტენზიის 

შედეგი,ჰიპერტენზიის მართვის შესაფასებლად მისი ხარისხობრივი კვლევა -რეზონულად 

ჩაითვალა 

ჰიპერტონული კრიზის კვლევის პირველი  და მეორე რაუნდი ჩატარდა 2013 წელს და 2015 წელს. 

შედეგები პროფესორ ბეჟან წინამძღვრიშვილის მიერ მოხსენებულ იქნა საქართველოს 

კარდიოლოგთა ყრილობაზე,ხოლო 2016 – 2017 წელს დაიგეგმა კვლევის დინამიკა უკვე ბაზარზე 

არსებული პარენტერალური პრეპარატების და აღნიშნული სიმპტომოკომპლექსის საყოველთაო 

ჯანდაცვის გადაუდებელ ამბულატორიულ სერვისებში ჩართვის პირობებში. 

კვლევა ხარისხობრივი ფორმატისაა,შერჩევის ჩარჩოდ გამოყენებული იქნა  2015 

წლის ჰიპერტონული კრიზის შემთხვევების ბაზა(საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის 

ხელოვნური კოდების მიხედვით). 

შერჩევის შემდგომ კვლევის ოქმი ითავლისწინებდა ოფიციალური წერილის 

საფუძველზე,დაწესებულების ადმინისტრაციასთან შეთანხმებას-მათი შემთხვევების კვლევის 

ინსტრუმენტების საშუალებით. 

 დაწესებულების შერჩევის შემდგომ,მოხდა შემთხვევითი შერჩევა შემთხვევების და მათი 

განხილვა-მხოლოდ და მხოლოდ მეთოდური რეკომენდაციების მიზნით,რადგან დაწესებულება 
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და მით უმეტეს საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია კონფიდენციალურია და გამოიყენება კვლევის 

შედეგებისათვის  

2018  წელს განხორციელდა  კვლევის დასკვნითი მეოთხე რაუნდი გურიისა და აჭარის 

რეგიონებში. 

თვისობრივი კვლევის ინსტრუმენტებით(სამედიცნო დაწესებულების კითხვარი და 

ჩაღრმავებული ინტერვიუს გზამკვლევი) განხორციელდა კვლევა ორი რეგიონის ჯანდაცვის 

სისტემის ყველა დონეზე-სასწრაფო დახმარება,პირველადი ჯანდაცვის ორგანიზაციები და 

სოფლის ექიმის გუნდი,ჰოსპიტალური სექტორი,რეფერალური საავადმყოფო. 

ძირითადი გამოსავლები: 

• ჰიპერტონული კრიზი ,უხშირესად მოიაზრება,როგორც წარუმატებლად ნამკურნალები ან 

არ ნამკურნალები ჰიპერტენზიის შედეგი; 

• წნევის მატების ეპიზოდი, კრიზული მატების სიმპტომატიკის გარეშე,რომელიც პაციენტის 

აზრით მისთვის სიახლეა,შესაძლოა გახდეს  მისი და ოჯახის წევრების  შფოთვის საგანი,  

სასწრაფო დახმარების გამოძახების მიზეზი.ამ შემთხვევაში, როგორც პრეჰოსპიტალური 

მართვის, ასევე გადაუდებელი ამბულატორიული სერვისის მიწოდებისას, პაციენტი რჩება 

დანიშნულების გარეშე სავარაუდოდ შემდეგ ანალოგიურ შემთხვევამდე (იშვიათად 

მიმართავს პირველადი ჯანდაცვის რგოლს); 

• ამგვარად,მაღალი არტერიული წნევა-ქრონიკული კლინიკური მდგომარეობა,ხშირად 

როგორც სასწრაფო დახმარების ბრიგადის,ისე გადაუდებელი ამბულატორიული 

სერვისების მიმწოდებლის მიერ ე.წ. გაკრიზებულია, სავარაუდოდ ნოზოლოგიური 

დაფინენსებიდან გამომდინარე; 

• ამით აიხსნება, ხშირ შემთხვევაში გადაუდებელი ამბულატორიული დაყოვნების 

მაჩვენებელი - საშუალოდ 2-3 სთ, არ მკურნალობის რეჟიმში პაციენტი წნევის 

დასაქვეითებლად,მიმართავს ან სასწარფო დახმარებას ან ამ გზით და ასევე, 

თვითდინებით ხვდება ე.წ. დღის სტაციონარში 2-3 საათით,აფსებს ან არა ამ ეპიზოდს 

დაავადებად და ისევ იგივე რეჟიმს უბრუნდება; 

• რაც შეეხება ჰიპერტონული კრიზის მედიკამენტურ მართვას, არ შეესაბამება თანამედროვე 

ალგორითმს, პარენტარალური მედიკამენტების სიმცირის გამო. უბრალოდ რომ ვთქვათ, 

ხშირად პაციენტს მიეწოდება ,,კაპტოპრილის მიღების სერვისი’’; 

• სამედიცინო დოკუმენტაციის მიხედვით, გამოხატული ცერებრული ჩივილების დროსაც 

,შეფასება შემოიფარგლება მხოლოდ ეკგ კვლევით და წნევის მონიტორირებით, არის 

შემთხვევები ამ პციენტის შემდგომში უფრო მძიმე კლინიკური დიაგნოზით შემოსვლისა; 

• არ არის გათვალისწინებული და ხშირად არც აღწერილი წნევის დაქვეითების რეჟიმის 

ოპტიმიზაცია კლინიკური მონეცემების გათვალისწინებით; 

• გაწერის რეკომენდაციები შემოიფარგლება მხოლოდ რჩევით ოჯახის ექიმის და 

კარდიოლოგის კონსულტაციის შესახებ,ზოგჯერ გეგმიური სახით; 

• რაც შეეხება დიაგნოზის გაფორმებას, ICD-ში ჰიპერტონული კრიზის შესაბამისი კოდის არ 

არსებობის გამო, ის ფორმდება, როგორც ესენციური აჰ I 10. გამომდინარე კრიზის -

სავარაუდოდ, ცუდად ნამკურნალები ჰიპერტენზიის ინდიკატორად განხილვის 
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საჭიროებისა, მიუხედავად შემთხვევების სიხშირისა (25 ათასმდე შემთხვევა იყო 

გადაუდებელ ამბულატორიაში 2017 წელს, ხოლო თბილისის სასწრაფოს მონაცემებით - 70 

575 2018 წელს),რომელთა იდენტიფიცირება ხდება მხოლოდ  საყოველთაო ჯანდაცვის 

პროგრამაში გადაცემული შეტყობინების ხელოვნური კოდით, ის რუტინული 

სტატისტიკის მიღმა რჩება; 

  
 

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

 

  

მაისის გაზომვების თვე -2018 

მედიცინა, კარდიოლოგია 

(კვლევა ჩატარდა 

წინამძღვრიშვილის 

კარდიოლოგიური ცენტრის 

(საუნივერსიტეტო 

კლინიკის)დაფინანსებით  და 

საქართველოს ჰიპერტონიის 

შემსწავლელი საზოგადოების 

წევრთა  მონაწილეობით) 

 

 

 

 

 

2018 წლის მაისი - ივლისი 

 

 

 

პროექტის ხელმძღვანელი- 

პროფ. ბეჟან 

წინამძღვრიშვილი, 

თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 

შინაგანი დაავადებების 

პროპედევტიკის და 

ლაბორატო-რიული 

დიაგნოსტიკის  კათედრის 

გამგე, საქართველოს 

ჰიპერტონიის შემსწავლელი 

საზოგადოების პრეზიდენტი 

კვლევის კოორდინატორი 

საქართველოში --დალი 

ტრაპაიძე, 

თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 

შინაგანი დაავადებების 

პროპედევტიკის და 

ლაბორატორიული 

დიაგნოსტიკის  კათედრის 

მოწვეული პედაგოგი, 

საქართველოს ჰიპერტონიის 

შემსწავლელი საზოგადოების 

კვლევათა ჯგუფის 

ხელმძღვანელი 
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დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. მაისის გაზომვების თვე -2018 

 
ჰიპერტენზიის საერთაშორისო საზოგადოებაm და ჰიპერტენზიის მსოფლიო ლიგამ - 2018 wlis 

maisSi Cაატარა ჰიპერტენზიის სკრინინგულ კვლევა მსოფლიოში, ჰიპერტენზიის მსოფლიო 

დღის აღსანიშნავად. 
მაღალი არტერიული წნევა არის პრობლემა მთელს მსოფლიოში. გამომდინარე იქიდან, რომ 

ხშირად ეს კლინიკური მდგომარეობა უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, ბევრმა არ იცის საკუთარი 

წნევის ციფრების შესახებ და აქედან გამომდინარე ისეთი სისხლძარღვოვანი გართულებების 

პერსონალური რისკების შესახებ, როგორიცაა თავის ტვინის ინსულტი, გულის კუნთის 

ინფარქტი, თირკმლის ქრონიკული დაავადება, უეცარი სიკვდილი. 

პროექტი ,,მაისის გაზომვების თვე’’- მსოფლიოში პირველი  გლობალური მასშტაბის ინიციატივაა, 

ჰიპერტენზიის სკრინინგის მიმართულებით, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 100-მდე ქვეყანამ და 

სკრინინგი განხორციელდა 25 მლნ.პირში. 

საქართველოში აღნიშნულ კამაპანიას შეუერთდა საქართველოს ჰიპერტონიის შემსწავლელი 

საზოგადოება,თსუ მედიცინის შინაგანი დაავადებების პროპედევტიკის და ლაბორატორიული 

დიაგნოსტიკის  კათედრა, წინამძღვრიშვილის კარდიოლოგიური ცენტრი (თსუ  მედიცინის 

ფაკულტეტის საუნივერსიტეტო  კლინიკა) და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. 

საქართველოში აღნიშნული აქცია დაიწყო  9 მაისს თბილისში სავაჭრო და გართობის ცენტრ ,,ისთ 

ფოინთში“. ქვეყანაში ამოქმედდა 200  საიტი - არეალი, სადაც მიმდინარეობდა  მოსახლეობის 

სკრინინგი. 

სკრინინგი გულისხმობდა არტერიული წნევის გაზომვას, შეგროვდა ინფორმაცია ასაკის, სქესის, 

რისკ-ფაქტორების, ანამნეზში გადატანილი სისხლძარღვოვანი ეპიზოდების შესახებ. 

საგანმანათლებლო ინტერვენცის გამოსაკვლევ პირთა შორის, კამპანიის საინფორმაციო მასალის 

გავრცელება. გამოკვლეულია 11 00-ზე  მეტი პირი. 

საგანმანათლებლო აქტივობა განხორციელდა კამპანიის ფარგლებში ექიმებს შორის-აჭარის 

რეგიონის პირველადი ჯანდაცვის  ქსელში,სოფლის ექიმების ტრეინინგი არაგადამდება 

დაავადებათა და კერძოდ ჰიპერტენზიის მართვის საკითხებზე. ტრეინინგი ჩატარდა NCDC  

არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ქრონიკულ დაავადებათა სამმართველოს და შინაგანი 

დაავადებების პროპედევტიკის და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის  კათედრის 

თანამშრომლების მიერ, საინტერვენციო თემებად გამოყენებულ იქნა MMM 2017 სკრინინგული 

აქციის ე.წ.ხარისხობრივი შედეგების მონაცემები (მაგალითად, ანტიჰიპერტენზიული 

მედიკამენტებით მკურნალობა, კონტროლი ჰიპერტენზიის და ა.შ.), ასევე 2017 წელს WHO 

მხარდაჭერით ჩატარებული  KAP კვლევის შედეგები. 

2018 წლის კამპანიის დაგეგმვისას, მიზნადასახული სკრინინგული აქციებით მოსახლეობის 

მოცვის გაზრდა და ე.წ.ძნელადმისაწვდომი პოპულაციის დაფარვა (აქცია ხევსურეთში -ერთერთ 

მაღალმთიან რეგიონში,1400 მეტრზე ზღვის დონიდან)-შესრულდა. 
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მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული კვლევის შედეგები დამუშავდა სატატისტიკურად 

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის მიერ, რაც კვლევის 

სათავო ოფისმა სცნო როგორც ერთერთი საუკეთესო. კვლევის შედეგების საფუძველზე 

შემუშავდება ქვეყანაში არტერიული ჰიპერტენზიის პრევენციული ღონისძიებების სტრატეგია და 

სამოქმედო გეგმა.  

 MMM 2017 წლის აქციაში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა და შესრულებული სამუშაოს 

შედეგების შესახებ სტატია May measurement Month 2017: an analysis of blood  pressure screening 

results worldwide  გამოქვეყნდა ჟურნალ  The Lancet Global Health, Volume 6, ISSUE 7, July 2018, 

P736-P743. 

ასევე ISH-ის გადაწყვეტილებით დაიგეგმა MMM 2017 წლის კვლევის შედეგების და მათ შორის 

საქართველოს მონაცემების ცალკე სტატიის სახით  გამოქვეყნება European Heart Journal-ში. 

აღნიშნული სტატია Arterial Hypertension–Serious Public Health Problem in Georgia გაიგზავნა ა.წ.15 

ნოემბერს ჟურნალის სარედაქციო ჯგუფში. 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებულიკვლევითი პროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
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3.1. გარდამავალი პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 

მითითებით,პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

3.2. დასრულებული პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
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№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.3. კრებულები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელე 

ბა და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

  

ბეჟან წინამძღვრიშვილი-

პროფესორი,თსუ 

მედიცინის 

ფაკულტეტის შინაგანი 

დაავადებების 

პროპედევტიკის და 

ფსევდორეზისტ

ენტობა -

ჰიპერტენზიის 

მართვის 

მნიშვნელოვანი 

ბარიერი 

,,epidemiologiuri 

biuleteni~ 

დაავადებათა 

კონტროლის და 

საზოგადოებრი

ვი 

ჯანმრთელობის 

თბილისი,  

2018 

სექტემბერი/ოქ

ტომბერი  

N9/10, ტომი 22 

9 
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ლაბორატორიული 

დიაგნოსტიკის  

კათედრის გამგე, 

საქართველოს 

ჰიპერტენზიის 

შემსწავლელი 

საზოგადოების 

პრეზიდენტი; 

აკად.მ.წინამძღვრიშვილ

ის სახ.კარდიოლოგიის 

ცენტრის დირექტორი 

დალი ტრაპაიძე-თსუ 

მედიცინის 

ფაკულტეტის შინაგანი 

დაავადებების 

პროპედევტიკის და 

ლაბორატორიული 

დიაგნოსტიკის  

კათედრის მოწვეული 

პედაგოგი; 

საქართველოს 

ჰიპერტენზიის 

შემსწავლელი 

საზოგადოების 

კვლევების ჯგუფის 

ხელმძღვანელი; 

დაავადებათა 

კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრის 

არაგადამდებ 

დაავადებათა 

დეპარტამენტის მთავარი 

სპეციალისტი 

 

ქართულ 

პოპულაციაში 

 

ეროვნული 

ცენტრი  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

არტერიული ჰიპერტენზიის, კარდიოვასკულურ დაავადებათა ძირითადი რისკის ფაქტორის 

გავრცელება, უმრავლესი ქვეყნის მოზრდილ მოსახლეობაში 30-45%-ს შეადგენს. 
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უკანასკნელი მონაცემებით, მომატებული არტერიული წნევა მსოფლიოში 1,13 მილიარდ 

ადამიანს აქვს და მათ შორის 150 მლნ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ცხოვრობს. 

არტერიული ჰიპერტენზია ქრონიკული დაავადებაა, რომლის ეფექტიანი კონტროლი 

მნიშვნელოვნად ამცირებს სისხლძარღვოვანი გართულებების - თავის ტვინის ინსულტისა 

და მიოკარდიუმის ინფარქტის განვითარების რისკს. არტერიული ჰიპერტენზიის 

კონტროლის ბარიერებს შორის საყურადღებოა რეზისტენტული ჰიპერტენზია და რა თქმა 

უნდა, მისი ფსევდო-ფორმები. რეზისტენტული ჰიპერტენზია განისაზღვრება როგორც სამი 

ან მეტი განსხვავებული ანტიჰიპერტენზიული აგენტის ერთდროული გამოყენების 

მიუხედავად, არტერიული წნევის 140/90 მმ.ვერცხლ.სვ-ზე მეტად დაქვეითების 

შეუძლებლობა ნებისმიერ ასაკობრივ ჯგუფში. რეზისტენტული ჰიპერტენზიის მიზეზები 

მრავალმხრივია. ზოგადად, ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტთა 50%-ში გვხვდება ე.წ. 

ფსევდორეზისტენტობა, რომლის უხშირესი მიზეზი  მკურნალობისას კლინიკური 

ინერტულობა და ირაციონალური კომბინაციებით მკურნალობაა. 

პაციენტი ითვლება არადამყოლად, თუ იგი არ იღებს ანტიჰიპერტენზიულ მედიკამენტს და 

არ ითვალისწინებს რეკომენდაციების 80%-ს და მეტს (განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

ზოგადად, პაციენტებში ე.წ. missed doses- პრეპარატის დოზის გამოტოვება). 

საქართველოში, სიკვდილის ძირითადი მიზეზების რანჟირებით, 2005-2016 წლებში 

ჰიპერტენზიამ მეხუთედან მესამე ადგილას გადმოინაცვლა. არტერიული ჰიპერტენზიის 

წილი, სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებებით ავადობის სტრუქტურაში 60%-ს 

შეადგენს. 

აღნიშნული პუბლიკაციის მიზანია: საქართველოში განხორციელებული რაოდენობრივი და 

თვისობრივი კვლევების მიმოხილვა ჰიპერტენზიის მართვის პროცესის შესაფასებლად. 

კვლევები: • მიგრანტების ჯანმრთელობის კვლევა (Migrant Health Survey) 2012  

• არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების კვლევა (STEP wise approach to NCD 

Surveillance – STEPS) 2010 

 • არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების კვლევა STEPS 2016 

 • ჰიპერტენზიის სკრინინგის მსოფლიო პროექტი „მაისის გაზომვების თვე“ May Measurement 

Month –MMM 2017  

გამოკვლეული კონტინგენტის მახასიათებლები ასეთია:  

მიგრანტების კვლევაში გამოკვლეულია 1329 პირი (42,6% - მამაკაცი; 57,4% - ქალი), რაც 

შეეხება  STEPS 2010, შერჩევის ნიმუში იყო 18-64 წლის ასაკის 6497 პირი (მამაკაცი 29%, ქალი 

71%), ხოლო STEPS 2016-ში,18-69 წლის 5554 პირი. ჰიპერტენზიის სკრინინგის მსოფლიო 

კამპანიის „მაისის გაზომვების თვე“ 2017 - ფარგლებში სკრინინგი ჩატარდა 6144 პირს შორის 

(36,4% - მამაკაცი; 63,6% - ქალი), საშუალო ასაკი 55,7 წ. STEPS 2010 შედეგებით, წნევა 

არასოდეს არ გაუზომია 30,4%-ს, 2016 წლის კვლევის მიხედვით - 24,5%-ს. მიუხედავად 

წნევის გაზომვის მხრივ დადებითი დინამიკისა, ამ კლინიკური მდგომარეობის მართვის 

სურათი მძიმე რჩება.  არტერიული ჰიპერტენზიის გავრცელების მაჩვენებელი (არტერიული 

წნევა ≥140/90 მმ ვერცხლ.სვ და იმყოფება მკურნალობაზე) STEPS 2010 წელს იყო 33,4% 
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(მამაკაცებში - 37,1%; ქალებში - 29,8%). 2016 წლის კვლევისას ჰიპერტენზიის გავრცელების 

მაჩვენებელმა შეადგინა 37,7% (მამაკაცებში - 38,6%; ქალებში - 36,9%). რაც შეეხება 

ჰიპერტენზიის გავრცელებას პოპულაციურ ჯგუფებში, 2012 წელს მიგრანტებში - 48,2% 

(მამაკაცებში - 50,6%; ქალებში - 46,4%), ხოლო 2017 წლის ჰიპერტენზიის მსოფლიო 

სკრინინგული პროექტის ფარგლებში გამოკვლეულთა შორის - 61%-ში აღინიშნა მაღალი 

არტერიული წნევის ციფრები. ქართულ პოპულაციაში არტერიული ჰიპერტენზიის მართვის 

პროცესის ძირითადი ხარვეზი, ამ კლინიკური მდგომარეობის აქტიური გამოვლენის 

დეფიციტთან ერთად, მედიკამენტური მკურნალობის სერიოზული დეფექტებია. 

ზემოთ მოყვანილი კვლევებისას, მედიკამენტური ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის 

შეფასება ხდებოდა ერთი მხრივ, ზოგადი კითხვის -,, იღებთ თუ არა წნევისდამწევ 

პრეპარატს?’“ საშუალებით და, ასევე, ამ კითხვის დაკონკრეტების - ,,მიიღეთ თუ არა 

მედიკამენტი ბოლო ორი კვირის განმავლობაში?’’, საფუძველზე. ინდიკატორის ამგვარ 

შეფასებას საინტერესო გამოსავლები გააჩნია. სახელდობრ, 2010 წელს რესპონდენტების 

რაოდენობამ, რომელთაც დაადასტურეს ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 

ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტების მიღების ფაქტი, შედგინა - 38,9%, ხოლო 2016 წელს - 

53,5%. პარალელურად, კითხვაზე ჰიპერტენზიის მედიკამენტური მკურნალობის 

რეკომენდაციების დაცვის მხრივ, 2010 წელს დადებითად უპასუხა 51,2%-მა. აქედან 

გამომდინარე, ზოგადი პასუხისას, მკურნალობის პროცესში წყვეტილობის, პრეპარატების 

ხშირი ცვლით გამოწვეული ე.წ. კონცენტრაციის დაგროვების პერიოდის ფენომენს 

რესპონდენტი უხშირესად არ ითვალისწინებს. 2017 წლის სკრინინგული კვლევისას 75% 

გამოკითხულთაგან ზოგადად თვლის, რომ მკურნალობს ჰიპერტენზიას, ამასთან არ 

ითვალისწინებს პრეპარატის მიღების რეჟიმს. არაკონტროლირებული ჰიპერტენზია, 

მაჩვენებელი, რომელიც გამოხატავს არაეფექტიან, წარუმატებელ პროცესს ჰიპერტენზიის 

მედიკამენტური მართვისას - STEPS 2010 - 88%, მიგრანტებში 2012 - 75%, STEPS 2016 - 83%, 

MMM 2017 - 68%. აღნიშნული დეფექტის ახსნისას, მნიშვნელოვან მახასიათებელს ავლენს 

2016 წლის STEPS კვლევა, რაც ეხება სწორედ მედიკამენტის მიღების რეჟიმს. 33,6% - 

პრეპარატს იღებს მხოლოდ წნევის მომატებისას და არარეგულარულად, 3,2% - როცა 

გაახსენდება, ხოლო 8,3% რესპონდენტთაგან ანტიჰიპერტენზიულ მედიკამენტებში 

ასახელებს არა ამ ჯგუფის მედიკამენტებს. რაც შეეხება ექიმთან მიმართვის მოტივს, 2010 და 

2016 წელს ეს იყო უკვე დამდგარი ჯანმრთელობის პრობლემა 75%-ში, 2012 წელს 88%-ში. 

იმის დასადგენად, შედის თუ არა ვიზიტებში ე.წ. ტიტრაციული ანუ მედიკამენტის დოზის 

საკორექციო ვიზიტები, გამოყენებულ იქნა კვლევების თვისობრივი ფრაგმენტი - 

ჩაღრმავებული ინტერვიუ სამედიცინო პერსონალთან, საიდანაც ჩანს მოსახლეობის დაბალი 

აქტივობა ამ მიმართულებით, სავარაუდოდ გათვითცნობიერების დეფიციტის გამო. 

დასკვნები: 1. ქართულ პოპულაციაში ჰიპერტენზიის მედიკამენტური მკურნალობის 

პროცესი ხასიათდება მნიშვნელოვანი ხარვეზებით;  

2. არაკონტროლირებული ჰიპერტენზიის სტრუქტურაში დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს 

ე.წ. ფსევდორეზისტენტულ ჰიპერტენზიას;  

3. მოსახლეობას უხშირესად არ აქვს გათვითცნობიერებული აღნიშნული ნოზოლოგიის 

რეგულარული მკურნალობის სარგებელი;  
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4. რესპონდენტთა მიერ არ არის სწორად გაგებული კითხვა მედიკამენტის მიღების შესახებ;  

პირველადი ჯანდაცვის რგოლის დაწესებულებებში, ფაქტიურად არ არსებობს 

ჰიპერტენზიის მკურნალობისას, პრეპარატის ტიტრაციული ვიზიტები;  

6. ჰიპერტენზიის მქონე პირების დიდ ნაწილს არასწორი წარმოდგენა აქვს დაავადების სწორი 

მკურნალობის შესახებ.  

რეკომენდაცია: o პირველადი ჯანდაცვის ქსელში სამედიცინო მომსახურების ხარისხის 

ინდიკატორის სახით, ჰიპერტენზიის მკურნალობისას დოზის ტიტრაციის და სამიზნე წნევის 

მიღწევის პროცესის გაწერა;  

o ოპერატიული საგანმანათლებლო ინტერვენციის გატარება მოსახლეობასა და სამედიცინო 

პერსონალში. 
 

 
პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 
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5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1  M.Bitskinashvili 

N.Kakuridze 

 

 

 

 

 

The influence of lipid 

lowering diet on lipid 

profile and inflammatory 

biomarkers(CRP and 

fibrinogen) in patients 

with different 

psychological status in 

case of coronary artery 

disease 
     Impact factor 4.467 
 

 

 

Atherosclerosis 

 

 European Atherosclerosis 

Society 

Volume 275,  

August 2018,  

 

ISSN: 0021-9150 

 

 

United Kingdom, 

Publisher: Elsevier 

 

 

 Page e231 

 

2 მაია ბიწკინაშვილი 

 

 

 

 

Atherosclerosis -Risk 

factors and new 

approaches in the 

Treatment of 

Atherosclerosis (Review 

Article) 

უმაღლესი 

სასწავლებლის 

განათლების აკადემიის 

სამეცნიერო ჟურნალი 

“ერუდიტი“, 

  N1  2018 

საქართველო  

თბილისი 

186-190 გვ 

3 B.Tsinamdzgvrishvili,  

D.Trapaidze, 

N.Mamamtavrishvili, 

R. Abashidze 

 

 

 
 

Doctor-Patient’s 

Vision concerning 

Hypertension Control 

Issues in Georgia 

 

27th Scientific Meeting 

of the International 
Society 

 of Hypertension.  

Abstract book 

September 20 – 

23, 2018 in Beijing, 

China. 

 

B.Tsinamdzgvrishvili,  

D.Trapaidze, 

N.Mamamtavrishvili, 

R. Abashidze 

 

 

 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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http://www.elsevier.com/locate/eas
http://www.elsevier.com/locate/eas
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00219150/275/supp/C
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საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

და 

ნომერი/ტომი 

4 

 

 

 

 

  

Authors and investigators 

group 

(B.Tsinamdzgvrishvili) 

 

 

 

 

May measurement 

Month 2017: an 

analysis of blood  

pressure screening 

results worldwide,   

ISSN:2468-2667  

The Lancet 

Global Health 

Volume 6, 

ISSUE 7, 

July 2018 

United Kingdom, 

Publisher: Elsevier 

P736-P743 

მომატებული არტერიული წნევა არის  ავადობისა და სიკვდილობის გლობალური ტვირთის 

ყველაზე დიდი წყარო.არსებული მონაცემები გვიჩვენებს რომ არტერიული ჰიპერტენზიით 

მოსახლეობის ნახევარზე ნაკლებმა იცის ამის შესახებ. მაისის გაზომვების თვე 

ინიცირებული იქნა არტერიული წნევის მნიშვნელობის შესახებ ინფორმირებულობის 

გაზრდისთვის და სკრინინგული პროგრამების დეფიციტის პრობლემის პრაგმატული 

შუალედური გადაწყვეტის მიზნით. 

ამ კროს-სექციონალურ კვლევაში ჩართულები იყვნენ მოზრდილები (≥ 18წ), რომელთაც 

იდეალურ შემთხვევაში გასული წლის მანძილზე არ ჰქონდათ გაზომილი საკუთარი 

არტერიული წნევა.ყველა მონაწილეს 3-ჯერ ეზომებოდა არტერიული წნევა  და ივსებოდა 

კითხვარი მათი დემოგრაფიული მონაცემების, ცხოვრების სტილის და გარემო ფაქტორების 

შესახებ. ძირითადი  ამოცანა  მდგომარეობდა არტერიული წნევის შესახებ 

ინფორმირებულობის დონის ზრდაში, კვლევაში ჩართული ქვეყნების რაოდენობის 

განსაზღვრასა და ასევე იმ ადამიანთა რაოდენობის განსაზღვრაში, ვინც გაიარა სკრინინგი. 

მათ შორის ვისაც ჰქონდა არაკონტროლირებული  ან ნაწილობრივ კონტროლირებული 

არტერიული ჰიპერტენზია ( რაც განისაზღვრებოდა როგორც სისტოლური აწ ≥ 140 მმ. 

ვერცხ. სვ. და/ან დიასტოლური აწ ≥90 მმ. ვერც.სვ. ან ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატებით 

მკურნალობის  შემთხვევები). 

მაისის გაზომვების თვე - MMM 2017 არის უდიდესი სინქრონიზებული, 

სტანდარტიზებული, ყველა კარდიო-ვასკულური რისკ- ფაქტორების მულტინაციონალური  

სკრინინგ კამპანია. 80 ქვეყნიდან 1-2 მილიონი ადამიანის არტერიული ჰიპერტენზიის 

მონაცემები იყო წარმოდგენილი.  მაისის გაზომვების თვე - MMM 2017 არის არტერიული 

წნევის ყველაზე დიდი კვლევა, რაც ჩატარდა მსოფლიოს 34-ზე მეტ ქვეყანაში. 

საშუალო მნიშვნელობის შეფასების მიზნით გამოიყენებოდა არტერიული წნევის გაზომვის 

მე-2 და მე-3 მაჩვენებლები, თუ ისინი იყო დარეგისტრირებული. ასოციაციების დონეები 

გაანალიზებული იყო წრფივი შერეული მოდელების მიხედვით. შეგროვილი იქნა 1 128 635 

პირის აწ-ის მეორე და მესამე გაზომვის მაჩვენებლები, მათგან 393 924 (34%-ს) ჰქონდა 

მაღალი არტერიული წნევა. 153 905 (17.3%-ს) 888 616 პირიდან , ვინც არ იღებდა 

ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობას იყვნენ მაღალი არტერიული წნევის მატარებლები, და 

105 456 (46.3%) 227 721 პირიდან , ვინც იღებდა ანტიჰიპერტენზიულ მკურნალობას და  არ 

ჰქონდათ კონტროლირებული არტერიული წნევა. 

საშუალო განსხვავებები კორექტირებული არტერიული წნევის მაჩვენებლებსა და 

ჰიპერტენზიის გავრცელებაში რეგიონებს შორის  იყო აშკარა. კორექტირებული არტერიული 
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წნევა  ასოცირებული იყო ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტებთან, დიაბეტთან, ცერებრო-

ვასკულარულ დაავადებასთან, თამბაქოს წევასთან და ალკოჰოლის მიღებასთან. 

არტერიული წნევა მაღალი იყო მარჯვენა მხარზე მეტად ვიდრე მარცხენაზე, ასევე 

არტერიული წნევა უფრო მაღალი იყო შაბათობით.  არტერიული წნევის არაძვირი 

გლობალური სკრინინგის ინტერპრეტაცია მიიღწევა მოხალისეების დახმარებით და   

შერჩევის კომფორტით. 

მსოფლიოში სისტემატიური ეპიდმეთვალყურეობის სისტემის შექმნამდე МММ - მაისის 

გაზომვების თვე გამეორდება ყოველწლიურად, რათა მოსახლეობაში მოიმატოს 

არტერიული წნევის შესახებ ინფორმირებულობამ. 

.  
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მომატებული არტერიული წნევა არის მზარდი ტვირთი მთელ მსოფლიოში, რასაც მივყავართ 

10 მლნ სიკვდილამდე წელიწადში.  

მაისის გაზომვების თვე - MMM – ეს არის გლობალური ინიციატივა, მიმართული 

მომატებული არტერიული წნევის შესახებ ინფორმირებულობის ზრდასთან და პრობლემის 

დროებითი გადაწყვეტა მთელ მსოფლიოში სკრინინგის პროგრამის არ არსებობის პირობებში.  

STEPS-საქართველოს მიხედვით 2010-2016 წლებში არტერიული ჰიპერტენზიის გავრცელება  

(არტერიული წნევა ≥ 140/90 мм ვერცხ. სვ. ) გაიზარდა 33,4%   37,7% -მდე.  

2015წ.  გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილობამ შეადგინა საერთო 

სიკვდილობის 42.6%; მათ შორის 23.3% მოდის გულის კორონარულ დაავადებაზე და 30% 

ცერებრო-ვასკულურ დაავადებეებზე. 

მოხალისეთა  ≥18წ. ასაკის  ოპორტუნისტული სკრინინგი განხორციელდა 2017 წლის მაისში. 

გაიზომა არტერიული წნევა, ჰიპერტენზიის დეფინიცია  და მონაცემთა სტატისტიკური 

ანალიზი ჩატარდა МММ-ის სტანდარტული პროტოკოლების მიხედვით. 

 სკრინინგი ჩატარდა ქვეყნის მასშტაბით 50 საიტზე ( კლინიკები და საზოგადოებრიი 

თავშეყრის ადგილები) პროექტში მონაწილეობდა 500 მოხალისე, ძირითადად სამედცინო 

მუშაკი. 

MMM17 -ის დროს შეირჩა 6 144 პირი, მათ შორის 60,9%-ს- 3 744-ს აღენიშნებოდა 

არტერიული ჰიპერტენზია, მათგან 28,5% - 958 რესპოდენტი არ იღებდა 

ანტიჰიპერტენზიულ მედიკამენტს, მაშინ  როდესაც 66,8% -1862 პირი იღებდა 

ანტიჰიპერტენზიულ მედიკმენტს, მაგრამ არტერიული წნევის კონტროლი არ ხდებოდა. 

MMM17 იყო უდიდესი სკრინინგი ჩატარებული მთელ მსოფლიოში და მათ შორის 

სქართველოში. 

არტერიული ჰიპერტენზიით პაციენტთა თითქმის მესამედი არ მკურნალობს, ხოლო ვინც 

მკურნალობს მათ შორის 70% მკურნალობს არაადეკვატურად. 

ე.წ. ფსევდოჰიპერტენზიას აქვს მნიშვნელოვანი წილი არაკონტროლირებული 

ჰიპერტენზიის სტრუქტურაში საქართველოში. 

კვლევის შედეგბმა აჩვენა რომ ოპორტუნისტული სკრინინგს შეუძლია გამოავლინოს 

მომატებული არტერიული წნევის მნიშვნელოვანი რაოდენობა. მოსახლეობაში. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

  

ბეჟან წინამძღვრიშვილი, მანანა 

ალოევა 

ჰემორეოლოგიური დარღვევები 

ესენციური ჰიპერტენზიის დროს 

4th International Multidisciplinary 

Conference in Rheology,  

22-26April, 2018,Tbilisi,Georgia 
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2  

მანანა ალოევა,  

ბეჟან წინამძღვრიშვილი 

ლაკუნარული ინსულტების 

პათოფიზიოლოგიაში 

ჰემორეოლოგიური ფაქტორების 

როლი 

4th International Multidisciplinary 

Conference in Rheology,  

22-26April, 2018,Tbilisi,Georgia 

 

3    

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 

ანგარიშის ფორმა № 2 
 

ინფექციურ დაავადებათა და კლინიკური იმუნოლოგიის კათედრა  

  

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა 

 ხელმძღვანელი - პროფესორი თენგიზ ცერცვაძე,  თსუ ინფექციურ დაავადებათა და 

კლინიკური იმუნოლოგიის კათედრის პროფესორი. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და 

კლინიკური იმუნოლოგიის ს-პ ცენტრის გენერალური დირექტორი.    

ასოცირებული პროფესორი: ლალი შარვაძე 

ასოცირებული პროფესორი: მანანა თოდუა 

მოწვეული პედაგოგები:  ნატალია ბოლოკაძე, მარინა ენდელაძე. 

ლაბორანტი: აკაკი აბუთიძე   

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 
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№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

“საქართველოში ინექციური 
ნარკოტიკების 
მომხმარებელთა კოჰორტული 
კვლევა C ჰეპატიტის 
ინციდენტობის განსაზღვრის 
მიზნით” 
 
დარგი/მიმართულება: C 
ჰეპატიტი; ინფექციური 
დაავადებები. 
 

 

2017-2019 წწ.  

თენგიზ ცერცვაძე - მთავარი 
მკვლევარი 
 
აკაკი აბუთიძე - მკვლევარი  
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დამფინანსებელი: აშშ 
დაავადებათა კონტროლის და 
პრევენციის ცენტრი (CDC). 
აშშ  

1 2 3 4 

 

კვლევის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში (ნიმ) 

C ჰეპატიტის ინციდენტობის განსაზღვრა.  
 

კვლევის სპეციფიური ამოცანები: 

 

1. ნიმ-ში HCV ინფექციის პრევალენტობის და ინციდენტობის და მათი რისკ ფაქტორების 

დადგენა 

2. ახალი ინფექციის განმსაზღვრელი ე.წ. ლაბორატორიულ ტესტზე დაფუძნებული 

ალგორითმის (RITA) ვალიდირება HCV ინფექციის ინციდენტობის არაპირდაპირი 

განსაზღვრისთვის 

3. HCV პოზიტიური ნიმ-ის C ჰეპატიტის მკურნალობისა და მოვლის კლინიკურ 

სერვისებში ჩართულობის და მკურნალობის გამოსავლების შეფასება 
 

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები (ნიმ) HCV ინფექციის მაღალი რისკის ჯგუფს 

წარმოადგენენ. საქართველო C ჰეპატიტის მაღალი გავრცელების ქვეყნებს მიეკუთვნება, კერძოდ 

მოსახლეობის 5.4%-ს აღენიშნება ქრონიკული HCV ინფექცია. საქართველოში HCV ინფექციის 

სეროპრევალენტობის ბოლო კვლევამ ცხადყო, რომ ნიმ-ბი HCV ინფიცირებული პირების 39%-ს 

შეადგენენ. მაღალი რისკის ჯგუფებს შორის დაავადების ყველაზე მაღალი გავრცელება (68-80%) 

სწორედ ნიმ-შია.საქართველოს C ჰეპატიტის ელიმინაციის ეროვნული სტრატეგიული გეგმის 

ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას ნიმ-ში HCV ინფექციის ინციდენტობის შემცირება 

წარმოადგენს. კოჰორტული კვლევები ინფექციის გადაცემის შეფასების და ინციდენტობის 

დადგენის თვალსაზრისით ოქროს სტანდარტად ითვლება.  

 

ინციდენტობის პირდაპირი შეფასების გარდა კოჰორტული კვლევები საშუალებას იძლევა ახალი 

ინფექციის დადგენისათვის ლაბორატორიულ ტესტზე დაფუძნებული ალგორითმის 

ვალიდირებასაც. ეს უკანასკნელი ინფექციის ინციდენტობის განსაზღვრის არაპირდაპირ მეთოდს 

წარმოადგენს.  

კვლევას დიდი სამეცნიერო და პრაქტიკული მნიშვნელობა ექნება. კერძოდ, კვლევის ფარგლებში 

შესწავლილ იქნება ნიმ-ში HCV ინფექციის ეპიდემიოლოგიური მახასიათებლები და ასევე 

აქტიური C ჰეპატიტის მქონე პირების ანტივირუსული მკურნალობის გამოსავლები. ამასთან HCV 

ინფექციის გავრცელების და ახალი შემთხვევების შემცირების მიზნით შემუშავდება 

პრაქტიკული ღონისძიებები, რაც საბოლოო ჯამში დიდად შეუწყობს ხელს საქართველოში C 

ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის წარმატებულ განხორციელებას და დასახული სამიზნეების 

მიღწევას.  

 

კვლევაში ჩართული იქნა საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის მიერ რეკრუტირებული 1800 

ნიმ. კვლევის სიბიექტებს ჩაუტარდა კვლევა anti-HCV ანტისხეულებზე და ინტერვიუები.  576 

(33,2%) ნიმუში დადებითი იყო HCV ინფექციაზე. კოჰორტაში ჭარბობდნენ მამაკაცები. საშუალო 

ასაკი შეადგენდა 41,5 წელს. პაციენტების დაახლოებით 15%-ს ჰქონდა უმაღლესი განათლება. ნიმ-

ის დაახლოებით ნახევარი იყო დაუსაქმებელი. 90.5%-ის შემოსავალი არ აღემატებოდა 700 ლარს 

თვეში. ნარკოტიკების ინექციურ მოხმარებას პაციენტები აღნიშნავდნენ 22 წლიდან, ხოლო 

ნარკოტიკების მოხმარების საშალო ხანგრძლივობა შეადგენდა ხუთ წელს. პაციენტების 56,9%-ში 
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ადგილი ჰქონდა ზიარის შპრიცების გამოყენებას ბოლო 6 თვის მანძილზე. აქტიური C ჰეპატიტით 

პაციენტები გადამისამართდნენ სამკურნალო დაწესებულებებში და ჩაერთვნენ C ჰეპატიტის 

ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში. იმ პაციენტებზე, რომლებსაც არ ჰქონდათ HCV ინფექცია 

საწყის ვიზიტზე, მოხდება დაკვირვება ყოველ 6 თვეში ერთხელ HCV ინფექციაზე გამოკვლევის 

თვალსაზრისით და განისაზღვრება HCV ინფექციის ინციდენტობა და მასთან ასოცირებული 

რისკის ფაქტორების ანალიზი.  

 

  
 

№ 

„HCV ინფექციაზე სკრინინგის 

და გამარტივებული 

მიდგომებით მკურნალობის 

სერვისების ინტეგრირება 

საქართველოს პირველადი 

ჯანდაცვის რგოლში“ 

 

დარგი/მიმართულება: C 

ჰეპატიტი; ინფექციური 

დაავადებები. 

 

დამფინანსებელი: აშშ 

დაავადებათა კონტროლის და 

პრევენციის ცენტრი (CDC). 

აშშ  

 

2018-2019 წწ.  

თენგიზ ცერცვაძე - მთავარი 

მკვლევარი 

 

ლალი შარვაძე - მკვლევარი  

 

აკაკი აბუთიძე - მკვლევარი  

1 2 3 4 

 

კვლევის მიზანს წარმოადგენს HCV ინფექციაზე სკრინინგის გამარტივებული მიდგომებით 

საერთაშორისო სტანდარტის მკურნალობის მოდელის ინტეგრირება საქართველოს პირველადი 

ჯანდაცვის დაწესებულებებში და შესაბამისად, აღნიშნული მოდელის ეფექტურობის შეფასება.  

 

სპეციალიზირებული კლინიკებისგან განსხვავებით პირველადი ჯანდაცვის რგოლისთვის 

მოწოდებულია HCV დიაგნოსტიკური კვლევების და ანტივირუსული მკურნალობის 

მონიტორინგის შედარებით გამარტივებული მოდელი. კერძოდ: პირველადი ჯანდაცვის ქსელში 

HCV ანტივირუსული მკურნალობა ჩაუტარდებათ მხოლოდ იმ ქრონიკული C ჰეპატიტით 

პაციენტებს, რომელთაც აქვთ ღვიძლის მსუბუქი დაზიანება (FIB-4 ქულა < 1.45) და რომელთაც 

წარსულში ანტივირუსული მკურნალობა არ ჩატარებიათ.   

 

HCV ინფექციით ავადმყოფების ანტივირუსული მკურნალობის წინა გამოკვლევების ალგორითმი 

შედგება შემდეგი საფეხურებისგან: 1. საწყისი დიაგნოსტიკა  2.  მკურნალობის წინა  დიაგნოსტიკა 

1. საწყისი დიაგნოსტიკა: საწყისი დიაგნოსტიკა უტარდებათ მხოლოდ იმ პაციენტებს, რომელთაც 

სკრინინგული გამოკვლევით დადგენილი აქვთ Anti-HCV (+) დადებითი შედეგი.  საწყისი 

დიაგნოსტიკა მოიცავს შემდეგს: ექიმის კონსულტაცია; ქრონიკული C ჰეპატიტის დიაგნოზის 

დადასტურება რომელიმე კონფირმაციული (დამადასტურებელი) ლაბორატორიული ტესტით 

(GeneXpert, HCV core ანტიგენი, HCV რნმ-ის განსაზღვრა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის 

მეთოდით)  
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პაციენტები, რომელთაც ქრონიკული C ჰეპატიტის დიაგნოზი არ დაუდასტურდებათ, აღარ 

განიხილებიან მკურნალობის კანდიდატებად (ბენეფიციარებად) და მათ შემდგომი გამოკვლევები 

აღარ ჩაუტარდებათ. პაციენტები, რომელთაც ქრონიკული C ჰეპატიტის დიაგნოზი 

დაუდასტურდებათ, განიხილებიან მკურნალობის კანდიდატებად (ბენეფიციარებად) და მათ 

ჩაუტარდებათ მკურნალობის წინა დიაგნოსტიკური კვლევები.   

 

  2.  მკურნალობის წინა  დიაგნოსტიკა პირველადი ჯანდაცვის რგოლში 

 

ანტივირუსული მკურნალობის გადაწყვეტილების მიღებისთვის  აუცილებელია განისაზღვროს 

ღვიძლის დაზიანების სიმძიმე. ამისათვის საჭიროა ავადმყოფს ჩაუტარდეს:   

 

• FIB-4 ქულის დათვლა (სპეციალური ფორმულის გამოყენებით). 

• პაციენტებს, რომელთაც FIB-4 ქულა აღმოაჩნდებათ ≥1.45 აღარ განიხილებიან პირველადი 

ჯანდაცვის რგოლში მკურნალობის  კანდიდატებად და აღნიშნული პაციენტები 

გადამისამართდებიან სპეციალიზირებულ კლინიკაში (HCV ელიმინაციის სახელმწიფო 

პროგრამის პროვაიდერ კლინიკაში) შემდგომი გამოკვლევებისა და მკურნალობისთვის.  

• პაციენტებს, რომელთაც FIB-4 ქულა აღმოაჩნდებათ < 1.45, განიხილებიან პირველადი 

ჯანდაცვის რგოლში მკურნალობის  კანდიდატებად და აღნიშნულ პაციენტებს ჩაუტარდებათ 

მკურნალობის წინა გამოკვლევები გამარტივებული ალგორითმითHCV ანტივირუსული 

მკურნალობის მონიტორინგი პირველადი ჯანდაცვის რგოლში 

 

პირველად ჯანდაცვის რგოლში ისევე, როგორც მკურნალობის წინა გამოკვლევები, HCV 

ინფექციის ანტივირუსული მკურნალობის მონიტორინგიც შედარებით გამარტივებულია 

(გამოიყენება მონიტორინგის გამარტივებული სქემა). პაციენტებს, რომელთაც  ანტივირუსული 

მკურნალობა უტარდებათ რიბავირინის შემცველი რეჟიმით (სოფოსბუვირი/ლედიპასვირი + 

რიბავირინი) მკურნალობის პერიოდში ჩაუტარდებათ სისხლის საერთო ანალიზი და ALT 

აქტივობის განსაზღვრა ყოველ 4 კვირაში ერთჯერ (მე-4, მე-8 და მე-12 კვირა). პაციენტებს, 

რომელთა ანტივირუსული მკურნალობის რეჟიმი არ შეიცავს რიბავირინს, მკურნალობის 

პერიოდში ყოველ 4 კვირაში ერთხელ (მე-4, მე-8 და მე-12 კვირა) ჩაუტარდებათ მხოლოდ ALT 

აქტივობის განსაზღვრა. HCV რნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა უნდა მოხდეს მკურნალობის 

დასრულებიდან 12 ან 24 კვირის შემდეგ. ანტივირუსულ მკურნალობაზე მყოფი პაციენტებისთვის 

ყოველ 4 კვირაში დაგეგმილია ექიმთან ვიზიტი კლინიკური შეფასების მიზნით.  პირველადი 

ჯანდაცვის დაწესებულების მედდის მიერ  კვირაში ერთხელ პაციენტთან სატელეფონო 

კონტაქტის გზით მოხდება მკურნალობაზე დამყოლობის (treatment adherence) და ასევე 

ანტივირუსული მედიკამენტების გვერდითი ეფექტების კონტროლი. პირველადი ჯანდაცვის 

დაწესებულებებიდან ანტივირუსული მედიკამენტების  გაცემა   პაციენტისთვის მოხდება თვეში 

ერთხელ.    
 

 

№ 

C ჰეპატიტის ვირუსის 

რეკომბინანტული ფორმა 

RF1_2k/1b: ლაბორატორიული 

დიაგნოსტიკის სტანდარტის 

შემუშავება და მისი როლი C 

ჰეპატიტის ელიმინაციის 

პროგრამის წარმატებაში 

 

 

2016-2019 წწ.  

თენგიზ ცერცვაძე - მთავარი 

მკვლევარი 

 

ლალი შარვაძე - მკვლევარი  

 

აკაკი აბუთიძე - მკვლევარი  
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დარგი/მიმართულება: C 

ჰეპატიტი; ინფექციური 

დაავადებები. 

 

დამფინანსებელი: აშშ 

დაავადებათა კონტროლის და 

პრევენციის ცენტრი (CDC). 

აშშ  
1 2 3 4 

 

საქართველოში C ჰეპატიტის ვირუსის რეკომბინანტული ფორმა RF1_2k/1b მაღალი 

გავრცელებით გამოირჩევა. ვირუსის ეს ფორმა შეიცავს მე-2 და 1-ლი გენოტიპის ფრაგმენტებს. 

კვლევის მიზანს წარმოადგენს RF1_2k/1b ფორმის ზეგავლენის შესწავლა საქართველოს C 

ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში პირდაპირი მოქმედების ანტივირუსული 

მედიკამენტებით მკურნალობაზე მყოფ პაციენტებში C ჰეპატიტის მკურნალობის გამოსავლებზე. 

  

ანალიზი გაკეთდა 167 HCV მე-2 გენოტიპით ინფიცირებულ პაციენტებში, რომლებსაც 

მკურნალობა უტარდებოდათ სოფოსბუვირ/რიბავირინის, 

ინტერფერონ/სოფოსბუვირ/რიბავირინის და სოფოსბუვირ/ლედიპასვირ/რიბავირინის შემცველი 

რეჟიმებით.   

 

167 პაციენტიდან RF1_ 2k/1b გენოტიპი ნანახი იქნა 129 პაციენტში, დანარჩენი 38 პაციენტი 

ინფიცირებული იყვნენ 2a, 2c ან 2k სუბტიპებით. მყარი ვირუსული პასუხის (განკურნება) უფრო 

მაღალი მაჩვენებელი მიღწეულ იქნა მე-2 გენოტიპით პაციენტებში, RF1_ 2k/1b გენოტიპით 

ინფიცირებულ პირებთან შედარებით (97.3% vs. 80.6%, p=0.004).  

სოფოსბუვირ/ლედიპასვირ/რიბავირინის 12-კვირიანი რეჟიმი მაღალეფექტური აღმოჩნდა 

როგორც HCV მე-2, ისე RF1_ 2k/1b გენოტიპის მქონე პაციენტებში (100.0 % და 97.9%, p=0.99). ეს 

რეჟიმი ეფექტურობით აღემატებოდა სოფოსბუვირ/რიბავირინის 12 და 20 კვირიანი მკურნალობის 

რეჟიმების ეფექტურობას (97.9% SVR vs. 56.4%, p<0.0001 და 79.2%, p=0.01). 

ინტერფერონ/სოფოსბუვირ/რიბავირინის შემცველი რეჟიმებით ნამკურნალებ პაციენტებში მყარი 

ვირუსული პასუხის მაჩვენებელი უფრო მაღალი იყო, ვიდრე იმ პაციენტებში, რომლებსაც 

მკურნალობა ჩაუტარდა სოფოსბუვირ/რიბავირინით (88.9% vs. 56.4%, p=0.02).  

კვლევა აჩვენებს, რომ C ჰეპატიტის ვირუსის RF1_2k/1b ფორმა მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს 

ქრონიკული C ჰეპატიტით პაციენტების მკურნალობის გამოსავლებზე. აუცილებელია შემუშავდეს 

ოპტიმალური სამკურნალო რეჟიმები HCV მე-2 გენოტიპით პაციენტებში, განსაკუთრებით კი იმ 

ქვეყნებში, სადაც RF1_2k/1b ფორმა ფართედაა გავრცელებული. 
 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 
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დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

1 

2 

3 

Chokoshvili O, 

Vepkhvadze N, 

Davitaia T, 

Tevzadze L, 

Tsertsvadze T. 

 

 

CHARACTERISTICS 

OF DIARRHEAL 

DISEASE 

COMPLICATED 

WITH HEMOLYTIC 

UREMIC 

SYNDROME 

AMONG 

CHILDREN IN 

GEORGIA, 2009-

2016. 

 

PMID: 30516507 

 

Georgian Med 

News. 2018 

Oct;(283):123-

129. 

თბილისი 7 გვერდი (123-

129)  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

ჰემოლიზურ-ურემიული სინდრომით გართულებული დიარეების თავისებურებები 

ბავშვთა ასაკში საქართველოში 

 

Shiga-ტოქსინის მაპროდუცირებელი ნაწლავის ჩხირით გამოწვეული დიარეა მერყეობს 

მსუბუქი დიარეიდან ჰემოკოლიტით და ჰემოლიზურ-ურემიული სინდრომით (ჰუს) 

გართულებულ დიარეამდე. ჰუს ხასიათდება მიკროანგიოპათიური ანემიის, 

თრომბოციტოპენიის   და   თირკმლის   მწვავე   უკმარისობის   ტრიადით. სისხლიანი 

დიარეა და ჰუს არ მიეკუთვნება ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ მდგომარეობას 

საქართველოში. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა დიარეის, მათ შორის სისხლიანი დიარეის 

და ჰემოლიზურ-ურემიული სინდრომის დაავადების შეფასება, ეპიდემიოლოგიური 

თავისებურებების და რისკის ფაქტორების განსაზღვრა საქართველოში 15 წლამდე ასაკის 

ბავშვებში. შესწავლილია 2009-2016 წლების რეტროსპექტული მონაცემები ჰემოკოლიტების 

და ჰუს-ის შესახებ ბავშვთა ასაკში საქართველოში. დამატებითი ლაბორატორიული, 

კლინიკური და ეპიდემიოლოგიური  მონაცემები შეტანილია მონაცემთა ელექტრონულ 

ბაზაში. სტატისტიკური ანალიზი ჩატარდა R for windows v 3.4.3 გამოყენებით. 

 

დეტალურად შეწავლილია 316 სისხლიანი დიარეის და მათ შორის 64 (20,2%) ჰუს-ით 

გართულებული დიარეის შემთხვევა, რომლებიც დაფიქსირებულია 2009-2016 წწ. 316-დან 5 

(1,6%) პაციენტი გარდაიცვალა ჰუს-ით ან მასთან ასოცირებული მდგომარეობის შედეგად. 

ჰუსით ავადობის საშუალო მაჩვენებელმა 2009-2016 წლებში შეადგენდა 0,3, სისხლიანი 

დიარეების - 2 ყოველ 100,000 მოსახლეზე. რისკ-ფაქტორების მონაცემების შედარებითმა 

ანალიზმა გამოავლინა, რომ აღნიშნული დაავადებების განვითარების მომატებული რისკი 

ასოცირებულია ნაყინის (RR 4.23 P<0.001), რძის ნაწარმის RR 2.79 P=0.01), თერმულად 

არასათანადოდ დამუშვებული ხორცის პროდუქტის (RR 4.52 P<0.001) გამოყენებასთან. 

სისხლიანი დიარეის განვითარების მაღალი რისკი ასევე დაკავშირებულია  

არასათანადოდ  გარეცხილი  ან  გაურეცხავი ხილის (RR 6.19 P<0.001)  და  ბოსტნეულის (RR 

3.45 P<0.001) მოხმარებასთან. კვლევის შედეგად დადგენილია, რომ 15 წლამდე ბავშვთა 

ასაკში სისხლიანი დიარეები გამოწვეულია სხვადასხვა ენტეროპათოგენებით და მათ შორის 

- შჰიგა-ტოქსინის გამომყოფი ეშერიხია კოლის შტამით. ეპიდემიოლოგიური მონაცემების 
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ანალიზმა გამოავლინა, რომ ბავშვთა ასაკში სისხლიანი დიარეების და ჰუს-ის განვითარების 

რისკი იზრდება თერმულად არასათანადოდ დამუშავებული ხორცის პროდუქტების, 

ცუდად გარეცხილი ხილის, ბოსტნეულის და ზოგიერთი სახეობის ნაყინის მიღების დროს. 

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა საკვები პროდუქტების დამატებითი ბაქტერიოლოგიური, 

სეროლოგიური და მოლეკულური კვლევების ჩატარების აუცილებლობა აღნიშნული 

დაავადებების გავრცელების და ინფექციის გამომწვევი წყარო-პროდუქტების 

დასაზუსტებლად.  
4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 
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3 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

5.4. სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

Stone J, Fraser H, 

Lim AG, Walker 

JG, Ward Z, 

MacGregor L, 

Trickey A, 

Abbott S, 

Strathdee SA, 

Abramovitz D, 

Maher L, Iversen 

J, Bruneau J, 

Zang G, Garfein 

RS, Yen YF, 

Azim T8, Mehta 

SH, Milloy MJ, 

Hellard ME, 

Sacks-Davis R, 

Dietze PM, 

Aitken C, 

Aladashvili M, 

Tsertsvadze T, 

Mravčík V, Alary 

M, Roy E, 

Smyrnov P, 

Sazonova Y, 

Young AM, 

Havens JR, Hope 

VD, Desai M, 

Heinsbroek E, 

Hutchinson SJ, 

Palmateer NE, 

McAuley A, Platt 

L, Martin NK, 

Altice FL, 

Hickman M, 

Vickerman P. 

Incarceration 

history and risk of 

HIV and hepatitis C 

virus acquisition 

among people who 

inject drugs: a 

systematic review 

and meta-analysis. 

 

doi: 10.1016/S1473-

3099(18)30469-9. 

Epub 2018 Oct 29 

Lancet Infect Dis. 

2018 

Dec;18(12):1397-

1409. 

აშშ 18 გვერდი 

(1397-1409) 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლები (ნიმ) პატიმრობის მაღალი მაჩვენებლის 

არსებობის გათვალისწინებით აივ/შიდსის და С ჰეპატიტის მხრივ მაღალი რისკის ჯგუფებს 

მიეკუთვნებიან. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა პატიმრობაში ყოფნის ზეგავლენა ნიმ-ში 

აივ/შიდსით და C ჰეპატიტით დაინფიცირებაზე.  ჩატარდა მეტა-ანალიზი MEDLINE, 

Embase, and PsycINFO მონაცემთა ბაზების გამოყენებით. გაანალიზდა თემის ირგვლივ 

2000-2017 წლებში გამოქვეყნებული ლიტერატურა.  

სულ გაანალიზდა 20 გამოქვეყნებული კვლევის და 21 გამოუქვეყნებული კვლევის შედეგები 

ავსტრალიიდან, დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპიდან, ჩრდილოეთ და სამხრეთ 

ამერიკიდან და აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიიდან. ამჟამად პატიმრობაში 

მყოფი პირებში აივ/შიდსით დაინფიცირების რისკი 81% იყო (RR 1·81, 95% CI 1·40-2·34), 

ხოლო წარსულში პატიმრობის ისტორიის მქონე პირებში აივ/შიდსით და C ჰეპატიტით 

დაინფიცირების რისკი შეადგენდა 25% (RR 1·25, 95% CI 0·94-1·65) და 21%-ს (1·21, 1·02-

1·43). კვლევამ ცხადყო, რომ პატიმრობა მნიშვნელოვნად ზრდის აივ/შიდსით და C 

ჰეპატიტით დაინფიცირების რისკებს ნიმ-ში. შესაბამისად აუცილებელია აღნიშნული 

ინფექციების პრევენციის ახალი მიდგომების დანერგვა/განხორციელება.  
 

 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

Karkashadze E, 

Dvali N, 

Bolokadze N, 

Sharvadze L, 

Gabunia P, 

Karchava M, 

Tchelidze 

T, Tsertsvadze T, 

DeHovitz J, Del 

Rio C, 

Chkhartishvili N. 

 

Epidemiology of 

human 

immunodeficiency 

virus (HIV) drug 

resistance in HIV 

patients with 

virologic failure of 

first-line therapy in 

the country of 

Georgia. 

 

doi: 

10.1002/jmv.25245. 

Epub 2018 Oct 17. 

J Med Virol. 
2019 

Feb;91(2):235-240 

აშშ 6 გვერდი (235-

240)   

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის (აივ) წამლისადმი რეზისტენტობა წარუმატებელი 

ანტირეტროვირუსული (არვ) მკურნალობის უმთავრესი მიზეზია. კვლევის ფარგლებში 

შესწავლილ იქნა საქართველოში აივ-ის წამლისადმი რეზისტენტობის ეპიდემიოლოგიური 

თავისებურებები. კვლევაში ჩართული იქნა 2005-2016 წლებში რეგისტრირებული 

აივ/შიდსით პაციენტი, რომლებმაც განუვითარდათ ვირუსოლოგიური უშედეგობა პირველი 

რიგის არვ მედიკამენტების მიღებისას და რომლებსაც ჩაუტარდა რეზისტენტობის ტესტი.  
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პაციენტების შესახებ მონაცემები ამოღებულ იქნა შიდსის ნაციონალური საინფორმაციო 

სისტემიდან. 447 პაციენტიდან ვირუსის A6 სუბტიპი დადგინდა 85%-ში, B სუბტიპი - 8%-ში, 

G სუბტიპი 2,9%-ში, ხოლო დანარჩენი სუბტიპები 1%-ზე ნაკლებ პაციენტში. პირველი 

რიგის არვ მკურნალობის რეჟიმებიდან უხშირესი იყო 

ტენოფოვირ/ემტრიციტაბინ/ეფავირენზი (28,4%), ზიდოვუდინ/ლამივუდინ/ეფავირენზი 

(28,4%) და აბაკავირ/ლამივუდინ/ეფავირენზი (15,9%). ვირუსოლოგიური უშედეგობის მქონე 

პაციენტთა 85%-ში დაფიქსირდა წამლისადმი რეზისტენტული მუტაცია, რომელიც 

განაპირობებდა არვ მკურნალობის არაეფექტურობას. ყველაზე ხშირი მუტაცია 

ნუკლეოზიდის ანალოგ შებრუნებით ტრანსკრიპტაზას ინჰიბიტორის მიმართ იყო:  M184V 

(65.3%), K65R (19.7%) და L74V (17.0%).თიმიდინის ანალოგის მიმართ სულ მცირე სამი 

სამი მუტაცია დადგენილ იქნა პაციენტთა 6,3%-ში. არანუკლეოზიდის  შებრუნებით 

ტრანსკრიპტაზას ინჰიბიტორის მიმართ მუტაციებიდან ყველაზე ხშირი იყო G190S 

მუტაცია (49,4%), შედეგ კი K101E (27.10%) და K103N (24.4%) მუტაციები.G190S და K101E 

მუტაციების მაღალი სიხშირით გამოირჩეოდნენ A სუბტიპით ინფიცირებული პაციენტები 

სხვა სუბტიპის მქონე პაციენტებთან შედარებით (G190S: 54.9% vs 11.3%, P < 0.0001; 

K101E: 29.8% vs 11.3%, P = 0.005). მეორეს მხრივ - K103N მუტაცია ჭარბობდა არა-A 

სუბტიპის მქონე პაციენტებში (43.4% vs 22.2%, P = 0.0008). კვლევამ ცხადყო, რომ არვ 

მკურნალობის არაეფექტურობა განპირობებული იყო აივ-ის წამლისადმი რესიტენტობით, 

რომლის პროფილი განსხვავებულია სხვადასხვა სუბტიპის მქონე პირებში. K65R გვხდება 

ვირუსულოგიური უშედეგობის მქონე პაციენტთა არაუმეტეს 20%-ში, თუმცა იმის 

გათვალისწინებით, რომ ტენოფოვირის შემცველი რეჟიმები საქართველოში აივ რეჟიმებს 

შორის ყველაზე ხშირად იხმარება, საჭიროა წამლისადმი რეზისტეტობაზე 

ზედამხედველობის უწყვეტად განხორციელება.   

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

Akhvlediani N, 

Burjanadze I, 

Baliashvili D, 

Tushishvili T, 

Broladze M, 

Navdarashvili 

A, Dolbadze S, 

Chitadze N, 

Topuridze M, 

Imnadze P, 

Kazakhashvili 

N, Tsertsvadze 

T, Kuchuloria 

T, Akhvlediani 

T, McNutt LA, 

Chanturia G. 

Tularemia transmission to 

humans: a multifaceted 

surveillance approach.  

 
doi: 
10.1017/S0950268818002492 
Epub 2018 Sep 25. 

Epidemiol 

Infect. 2018 

Dec;146(16): 

2139-2145. 

აშშ  7 გვერდი 

(2139-2145)  
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

ტულარემიის სეროპრევალენტობა ევრაზიის ენდემურ ქვეყნებში სტაბილურია და შეადგენს 

დაახლოებით 15%-ს. აღნიშნული კვლევის მიზანს წარმოადგენდა Francisella tularensis-ის 

სბსახეობის - holarctica ეპიდემიოლოგიის შესწავლა საქართველოში. პაციენტების 

დემოგრაფიული, ეპიდემიოლოგიური და კლინიკური მონაცემები შეგროვებულ იქნა 

ზედამხედველობის მონაცემთა ბაზიდან და სამედიცინო ისტორიებიდან. რისკის 

ფაქტორების განსაზღვრისთვის ჩატარდა ბივარიაციული ანალიზი χ2 და Fisher ტესტების 

გამოყენებით.  

 

2014-2017 წლებში სულ საქართველოში გამოვლინდა ტულარემიის 19 ახალი შემთხვევა. 

მათგან 10 შემთხვევა იყო დადასტურებული, ხოლო 9 - სავარაუდო. წლიური ინციდენტობის 

მაჩვენებელი შეადგენს 0,12-ს 100 000 მოსახლეზე. ტულარემიის პირველი შემთხვევა 

აღწერილ იქნა დასავლეთ საქართველოში. F. tularensis-ის სეროპრევალენტობა იყო 2% 

მოხალისე სამხედრო მოსამსახურეებში, ხოლო 5% კი ენდემური კერების მოსახლეობაში.  

ტულარემიის რისკის ფაქტორებს წარმოადგენდა თივასთან და ასევე სხვადასხვა 

ცხოველთან კონტაქტი.     

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

თენგიზ ცერცვაძე  Progress in HCV Care and 

Treatment: national hepatitis C 

elimination program of Georgia. 

  

https://gimpha.org/images/congres

-may-

2018/%E1%83%9E%E1%83%A0

%E1%83%9D%E1%83%92%E1

%83%A0%E1%83%90%E1%83

%9B%E1%83%90.pdf   

GIMPHA 5th International 

Health Conference.  

თბილისი. მაისი, 2018 წ.  

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

https://gimpha.org/images/congres-may-2018/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://gimpha.org/images/congres-may-2018/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://gimpha.org/images/congres-may-2018/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://gimpha.org/images/congres-may-2018/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://gimpha.org/images/congres-may-2018/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://gimpha.org/images/congres-may-2018/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
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1 

2 

3 

T Tsertsvadze, N Chkhartishvili,                    

A Abutidze,  L. Sharvadze, V 

Kerashvili, G Kamkamidze, M 

Zakalashvili, B Skaggs, L 

Gvinjilia, S Shadaker, M 

Nasrullah, A Gamkrelidze, V 

Kvaratskhelia, S Zeuzem, N 

Afdhal, S Arora, K Thornton, F 

Averhoff 
 

Effectiveness of sofosbuvir and 

ledipasvir/sofosbuvir based 

regimens in hepatitis C virus 

genotype 3 infection: real-world 

data from Georgian hepatitis C 

elimination  
 

სასტენდო მოხსენება. 

აბსტრაქტი # THU -340       

                                                                

https://www.journal-of-

hepatology.eu/article/S0168-

8278(18)30780-3/abstract  

 
Journal of Hepatology 68, S281-

S282  

53rd Annual Meeting of the 

European  Association for the 

Study of the Liver. 

 

პარიზი, საფრანგეთი.11-15 

April 2018  
 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

T Tsertsvadze,  A Gamkrelidze,                         

N Chkhartishvili, L Gvinjilia, A 

Abutidze L Sharvadze,                            

M Butsashvili,                               

T Kuchuloria, S Shadaker, M 

Nasrullah, B Skaggs, V 

Kvaratskhelia, S Zeuzem, N 

Afdhal,  S Arora, K Thornton,                  

F Averhoff 

 

Hepatitis C care cascade in the 

country of Georgia after 2 years 

of starting national hepatitis C 

elimination program 
 

ზეპირი მოხსენება:  

აბსტრაქტი #PS -096 

https://www.journal-of-

hepatology.eu/article/S0168-

8278(18)30326-X/abstract  
 
Journal of Hepatology 68, S53 

 

53rd Annual Meeting of the 

European  Association for the 

Study of the Liver. 

 

პარიზი, საფრანგეთი.11-15 

April 2018  
 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

T Tsertsvadze, N Chkhartishvili,                    

A Abutidze,  L. Sharvadze, V 

Kerashvili, G Kamkamidze, M 

Zakalashvili, B Skaggs, L 

Gvinjilia, S Shadaker, M 

Nasrullah, A Gamkrelidze, V 

Kvaratskhelia, S Zeuzem, N 

Afdhal, S Arora, K Thornton, F 

Averhoff 
 

Real world effectiveness of 

Ledipasvir/Sofosbuvir based 

regimens in hepatitis C virus 

genotype 1,2 and 3 infection 

within national hepatitis C 

elimination program in the 

country of Georgia 
 

სასტენდო მოხსენება. 

http://livertree.easl.eu/easl/2018/

international.liver.congress/2066

52/tengiz.tsertsvadze.real.world.

effectiveness.of.ledipasvir.sofosb

uvir.based.html 

53rd Annual Meeting of the 

European  Association for the 

Study of the Liver. 

 

პარიზი, საფრანგეთი.11-15 

April 2018  
 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(18)30780-3/abstract
https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(18)30780-3/abstract
https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(18)30780-3/abstract
https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(18)30326-X/abstract
https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(18)30326-X/abstract
https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(18)30326-X/abstract
https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(18)30326-X/abstract
https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(18)30326-X/abstract
https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(18)30326-X/abstract
https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(18)30326-X/abstract
http://livertree.easl.eu/easl/2018/international.liver.congress/206652/tengiz.tsertsvadze.real.world.effectiveness.of.ledipasvir.sofosbuvir.based.html
http://livertree.easl.eu/easl/2018/international.liver.congress/206652/tengiz.tsertsvadze.real.world.effectiveness.of.ledipasvir.sofosbuvir.based.html
http://livertree.easl.eu/easl/2018/international.liver.congress/206652/tengiz.tsertsvadze.real.world.effectiveness.of.ledipasvir.sofosbuvir.based.html
http://livertree.easl.eu/easl/2018/international.liver.congress/206652/tengiz.tsertsvadze.real.world.effectiveness.of.ledipasvir.sofosbuvir.based.html
http://livertree.easl.eu/easl/2018/international.liver.congress/206652/tengiz.tsertsvadze.real.world.effectiveness.of.ledipasvir.sofosbuvir.based.html
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№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

D Sergeenko, A Gamkrelidze,                   

T Tsertsvadze,   G Kamkamidze,                      

L Sharvadze,   A Aslanikashvili, 

E Adamia, L Gvinjilia, M 

Nasrullah, T Kuchuloria, F 

Averhoff 

Progress toward hepatitis C virus 

elimination through provision of 

care and treatment services, 

Georgia, 2015–2017 
 

სასტენდო მოხსენება  

https://www.journal-of-

hepatology.eu/article/S0168-

8278(18)30554-3/abstract 

 

Journal of Hepatology 68, S171 

53rd Annual Meeting of the 

European  Association for the 

Study of the Liver. 

 

პარიზი, საფრანგეთი.11-15 

April 2018  
 

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
 

Tengiz Tsertsvadze 

 

 

 

 

 

 

Elimination of Hepatitis C and 

slowing HIV epidemic in PWID:  

Georgian experience 

 

ზეპირი მოხსენება.  

 

https://www.wiltonpark.org.uk/

wp-content/uploads/WP1578-

Programme.pdf       

Slowing the HIV and HCV 

epidemic for people who inject 

drugs. Wilton Park Conference  

  

 

ქ. სტენინგი, სასექსი, დიდი 

ბრიტანეთი 

 

26-28 თებერვალი, 2018 წ.    
 

 
 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168827818305543
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168827818305543
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168827818305543
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168827818305543
https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(18)30554-3/abstract
https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(18)30554-3/abstract
https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(18)30554-3/abstract
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2 

3 

Tengiz Tsertsvadze, Amiran 

Gamkrelidze, Nikoloz 

Chkhartishvili, Akaki Abutidze, 

Lali Sharvadze, Vakhtang 

Kerashvili, Maia Butsashvili, 

David Metreveli, Lia Gvinjilia, 

Shaun Shadaker, Muazzam 

Nasrullah,  Ekaterine Adamia, 

Stefan Zeuzem, Nezam Afdhal, 

Sanjeev Arora, Karla Thornton, 

Francisco Averhoff 

Three years of progress towards 

achieving hepatitis C elimination 

in the country of Georgia, April 

2015 – March 2018 

ზეპირი მოხსენება  

 

https://aasldpubs.onlinelibrary.w

iley.com/doi/epdf/10.1002/hep.3

0256  

 

HEPATOLOGY. Volume 68, 

Issue S1 

Pages: i-ii, 1-1443 

October 2018  

The Liver meeting. AASLD.  
 

8-13 ნოემბერი, 2018 წ.  

 

ქ. სან ფრანცისკო, აშშ  

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

Tengiz Tsertsvadze, Marine 

Karchava, Mariam Svanidze,  

Lali Sharvadze  

Emergence of NS5A RASs among 

HCV RF1_2k/1b patients treated 

within Georgian hepatitis C 

elimination program: a case 

report 

 

სასტენდო მოხსენება  

 

https://aasldpubs.onlinelibrary.w

iley.com/doi/epdf/10.1002/hep.3

0257  

 

HEPATOLOGY. Volume 68, 

Issue S1 

Pages: i-ii, 1-1443 

October 2018 

 

The Liver meeting. AASLD.  
 

8-13 ნოემბერი, 2018 წ.  

 

ქ. სან ფრანცისკო, აშშ  

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hep.30256
https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hep.30256
https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hep.30256
https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hep.30257
https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hep.30257
https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hep.30257


50 
 

1 

2 

3 

Marine Karchava, Nikoloz 

Chkhartishvili, Lali Sharvadze, 

Akaki Abutidze, Natia Dvali, 

Lana Gatserelia, Lela Dzigua, 

Natalia Bolokadze, Adam 

Kotorashvili, Paata 

Imnadze,Amiran Gamkrelidze, 

Muazzam Nasrullah, Francisco 

Averhoff , Tengiz Tsertsvadze 

Effective treatment of 

RF1_2k/1b patients by 

Ledipasvir/ Sofosbuvir/Ribavirin 

within Georgian national 

hepatitis C elimination program 

სასტენდო მოხსენება  

  

 

https://aasldpubs.onlinelibrary.w

iley.com/doi/epdf/10.1002/hep.3

0257 

 

HEPATOLOGY. Volume 68, 

Issue S1 

Pages: i-ii, 1-1443 

October 2018  

The Liver meeting. AASLD. 
  

8-13 ნოემბერი, 2018 წ.  

 

ქ. სან ფრანცისკო, აშშ  

 

1 

2 

3 

Tengiz Tsertsvadze, Lali 

Sharvadze, Nikoloz 

Chkhartishvili, Amiran 

Gamkrelidze, Lia Gvinjilia, 

Akaki Abutidze, Maia 

Butsashvili, David Metreveli, 

Vakhtang Kerashvili, Shaun 

Shadaker, Muazzam Nasrullah,  

Valeri Kvaratskhelia, Maia 

Lagvilava,  Stefan Zeuzem, 

Nezam Afdhal, Francisco 

Averhoff 

Hepatitis C care cascade in the 

country of Georgia: monitoring 

progress towards elimination  

 

 

https://www.virology-

education.com/event/previous/5t

h-ivhem-2018/18474-2/  

IVHEM. Virology education.  
 

7-8 დეკემბერი, 2018 წ. 

 

ქ. ამსტერდამი.   

 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

Akaki Abutidze, Natalia 

Bolokadze, Nino Rukhadze, 

Natia Dvali, Lali Sharvadze, 

Tengiz Tsertsvadze, Nikoloz 

Chkhartishvili 

Mortality and causes of death 

among HIV/HCV co-infected 

persons in the Eastern European 

country of Georgia 

https://www.virology-

education.com/event/previous/4t

h-cee-meeting-viral-hepatitis-

and-hiv/program/  

4TH CEE MEETING ON VIRAL 

HEPATITIS AND HIV 

 

10-12 ოქტომბერი, 2018 წ.  

ქ. პრაღა  

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hep.30257
https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hep.30257
https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hep.30257
https://www.virology-education.com/event/previous/5th-ivhem-2018/18474-2/
https://www.virology-education.com/event/previous/5th-ivhem-2018/18474-2/
https://www.virology-education.com/event/previous/5th-ivhem-2018/18474-2/
https://www.virology-education.com/event/previous/4th-cee-meeting-viral-hepatitis-and-hiv/program/
https://www.virology-education.com/event/previous/4th-cee-meeting-viral-hepatitis-and-hiv/program/
https://www.virology-education.com/event/previous/4th-cee-meeting-viral-hepatitis-and-hiv/program/
https://www.virology-education.com/event/previous/4th-cee-meeting-viral-hepatitis-and-hiv/program/
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მედიცინის ფალულტეტი, მეანობა-გინეკოლოგია-რეპროდუქტოლოგიის კათედრა  

ხელმძღვანელი -_კათედრის ხელმძღვანელი  სრული პროფ. არჩილ ხომასურიძე, 

ასოცირებული პროფესორები-  მედ.მეც.დოქტორი - ჯენარო  ქრისტესაშვილი, 

მედ.მეც.დოქტორი- არსენ  გვენეტაძე,  მედ.დოქტორი  რევაზ  სულუხია , მედ.დოქტორი  

ალექსანდრე ლაბარტყავა,  ასისტენტ პროფესორი, მედ.დოქტორი  ლუდმილა ბარბაქაძე.  

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერერთობლივადშესრულებული სამეცნიერო-

კვლევითიპროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდა

სახელებამეცნიერებისდარგის

ადასამეცნიერომიმართულები

სმითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

3D ულტრასონოგრაფია 

საშვილოსნოს განვითარების 

ანომალიების დიაგნოსტიკაში  

3 

თამარ არქანია, არსენ გვენეტაძე   

  

2 

ახალშობილთა სისხლიანი 

გამონადენი, როგორც 

ენდომეტრიოზის 

განვითარების მაჩვენებელი 

ზრდასრულებში. 

 

 

ლელა თანდაშვილი, არსენ 

გვენეტაძე  

3 

ენდომეტრიოზთან 

დაკავშირებული ტკივილის 

მკურნალობა 

 

ლეილა ბრეგვაძე, არსენ 

გვენეტაძე  

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე) 

 

1.2. 

№ 

დასრულებულიპროექტისდას

ახელებამეცნიერებისდარგისა

დასამეცნიერომიმართულების

მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული 

კვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე) 



52 
 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდა

სახელებამეცნიერებისდარგის

ადასამეცნიერომიმართულები

სმითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

PHDF2016-32 

ტრიქომონიაზის მკურნალობა 

ვერცხლის ნანონაწილაკების 

მდგრადი სუსპენზიით 

(ინფექციური დაავადებები, 

ნანომედიცინა) 

2016 -2018  

1) დოქტორანტი- ნინო 

ჭიჭივეიშვილი, 

პროექტის 

განმახორციებელი 

2) ჯენარა 

ქრისტესაშვილი- 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

3) გიორგი ფიჩხაია- 

პროექტის 

თანახემძღვანელი  

4) ხუან ჰენესტროზა- 

პროექტის 

კონსულტანტი 

პროექტის ფარგლებში  დაინერგა უახლესი  მეთოდი ვერცხლის მეტალისგან მცირე ზომის 

ნანონაწილაკების მიღების (ფიზიკური მეთოდი ულტრაბგერის სხივის გამოყენებით). ,იღებლ იქნა 

50 ნმ ვერცხლის ნანონაწილაკები, რომელთა საშუალებითაც დამზადდა ვერცხლის 

ნანონაწილაკების მდგრადი სუსპენზია. შემდგომ ეტაპზე მოხდა ვერცხლის ნანონაწილაკების 

მდგრადი სუსპენზიის ტოქსიურობის შსწავალა in vivo ექსპერიმენტში, ლაბორატორიულ 

ვირთაგვებზე, რათა დაგვედგინა პრეპარატის LD 50 დოხა და ქრონიკული ტოქსიური დოზა. 

გაკეთდა ჰისტომორფოლოგიური კვლევები, შდეგების თანახმად პრეპარატმა არ გამოავლინა 

ლეტალური დოზა, ხოლო ხანგძლივად მისმა მიღებამ (90 დღე, 24 სთ-ში ერთხელ 2,5 მლ 

პერორალურად 100 გრ მასაზე) გამოავლინა უმნიშვნელო ცვლილებები ქსოვილებში. 

პროექტის მანძილზე გამოქვეყნდა 2 სტატია  და გაკეთდა 2 მოსხენება საერთაშორისო 

კონფერენციაზე 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდა

სახელებამეცნიერებისდარგის

ადასამეცნიერომიმართულები

სმითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

2 

„ლიმფოციტების 

სუბპოპულაციების პროფილი 

უცნობი გენეზის ორსულობის 

2017 -2018  

1) დოქტორანტი- მაია 

ჭიოკაძე- პროექტის 

განმახორციებელი 
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განმეორებითი დანაკარგების 

დროს ენდომეტრიუმში“ 

57410711 

2) ჯენარა 

ქრისტესაშვილი- 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

3) უდო მარკერტი  

პროექტის 

თანახემძღვანელი  

გერმანიის ქალაქ იენის 

საუნივერსიტეტო 

კლინიკის 

ლაბორატორია 

„პლაცენტის“ 

ხელმძღვანელი, 

რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრ “უნივერსის” მეან-გინეკოლოგ მაია ჭიოკაძის სადოქტორო 

კვლევითი პროექტი რეპროდუქციული იმუნოლოგიის განხრით შესრულდა გერმანიის ქ.იენის 

ფრიდრიხ შილერის საუნივერსიტეტო კლინიკის ლაბორატორია “პლაცენტაში” (01/08/2017-

31/10/2017 პერიოდში). 

პროექტი - “ლიმფოციტების სუბპოპულაციების პროფილი უცნობი გენეზის ორსულობის 

განმეორებითი დანაკარგების დროს ენდომეტრიუმში”, ეხებოდა აღნიშნული პათოლოგიის 

იმუნოლოგიური მიზეზების შესწავლას. კერძოდ, ორსულობის განმეორებითი დანაკარგების 

დროს ენდომეტრიუმში იმუნური გარემოსა და იმუნოკომპეტენტური უჯრედების დისბალანსის 

გამოკვლევას. 

2018 წელს 01.08.2018-01.11.2018 მდე პერიოდში ჩატარდა შეგროვილი საკვლევი მასალის სრული 

ანალიზი. 

კვლევითი პროექტის თემა წარმოადგენს მეტად აქტუალურ და წინააღმდეგობრივ საკითხს 

რეპროდუქციულ იმუნოლოგიაში მსოფლიოს მასშტაბით. მრავალი საერთაშორისო კვლევა 

ადასტურებს, რომ ენდომეტრიუმში იმუნორეაქტიული უჯრედების, კერძოდ, ნატურალური 

კილერებისა და პლაზმოციტების მომატებული რაოდენობა და მათი შეცვლილი ფუნქციები, მათ 

შორის ქრონიკული ენდომეტრიტის დროს, 10-20%-ში საფუძვლად უდევს უცნობი გენეზის 

ორსულობის განმეორებითდანაკარგებს, წარუმატებელ ინ ვიტრო განაყოფიერების ცდებს, 

პრეეკლამფსიასა და ორსულობის სხვა გართულებებს. 

საქართველოში ეს სფერო არ არის შესწავლილი და განვითარებული, არ არსებობს მონაცემები და 

კვლევები ამ საკითხის გარშემო. ამდენად, უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალთა 

რეპროდუქციული ფუნქციების დარღვევების იმუნოლოგიური მიზეზების კვლევების 

თანამედროვე მეთოდების ათვისებას მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში, იქ დაგროვილი 

გამოცდილების მიღებას, ეფექტური დიაგნოსტიკური პროტოკოლების შემუშავებასა და მათ 

დანერგვას ჩვენს ქვეყანაში. 

რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრ “უნივერსის” მეან-გინეკოლოგმა მაია ჭიოკაძემ წარმატებით 

აითვისა 

იმუნოჰისტოქიმიის რთული და ნატიფი მეთოდი, რომელიც ოქროს სტანდარტად ითვლება 

ენდომეტრიუმის იმუნური მიკროგარემოს გამოკვლევაში. მან შეისწავლა კავშირი უცნობი 

გენეზის ორსულობის განმეორებით დანაკარგებსა და ენდომეტრიუმის იმუნოკომპეტენტური 

უჯრედების დარღვეულ ბალანსს შორის, მათ შორის ქრონიკული ენდომეტრიტის დროს. 

დაადგინა ქრონიკული ენდომეტრიტის გავრცელების სიხშირე აღნიშნული პაციენტების ჯგუფში 

CD138+ პლაზმური უჯრედების აღმოჩენით ენდომეტრიუმის ბიოპტატებში. გააანალიზა 

ენდომეტრიუმის იმუნური მიკროგარემო სხვადასხვა იმუნორეაქტიულ უჯრედთა 

სუბპოპულაციებს შორის კორელაციის განსაზღვრით, კერძოდ: CD45+ ლიმფოციტებს, 
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CD138+პლაზმოციტებსა და CD56+, CD57+, CD16+ ნატურალურ კილერ უჯრედებს (NK cells) 

შორის, რაც აქამდე არცერთ სხვა შრომაში არ ყოფილა შესწავლილი. ამრიგად, ენდომეტრიუმის 

იმუნური მიკროგარემოს შესწავლა იმუნოჰისტოქიმიური მეთოდით შესაძლებელს ხდის, რომ 

აღმოვაჩინოთ და შევაფასოთ ის იმუნორეაქტიული უჯრედები (კერძოდ, ჩვენს მიერ შესწავლილი 

CD56+, CD16+, CD138+, უჯრედები), რომლებიც უკვე მიიჩნევა ორსულობის სხვადასხვა 

იმუნოლოგიური პათოლოგიების პროგნოზულ მარკერებად. ეს კი საშუალებას მოგვცემს, რომ 

მოვახდინოთ აღნიშნული პათოლოგიების ადრეული დიაგნოსტიკა, შევიმუშაოთ 

ინდივიდუალური თერაპია და თავიდან ავიცილოთ ორსულობის მოსალოდნელი შემდგომი 

დანაკარგი.  
2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდა

სახელებამეცნიერებისდარგის

ადასამეცნიერომიმართულები

სმითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე) 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. გარდამავალი პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდა

სახელებამეცნიერებისდარგის

ადასამეცნიერომიმართულები

სმითითებით,პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე) 

 

3.2. დასრულებული პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდა

სახელებამეცნიერებისდარგის

ადასამეცნიერომიმართულები

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 
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სმითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

1 2 3 4 

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე) 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსა

თაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახ

ელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.3. კრებულები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

3 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
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№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

L. 

Tandashvili, 

A. 

Gvenetadze 

Neonatal Uterine 

Bleeding as a 

precursor of adult 

ednometriosis" 

         ,,Neonatal 

Uterine Bleeding as 

a precursor of adult 

ednometriosis; 18    

         months results 

 ESGE 2018 Vienna  

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტო

მი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენ

ობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Асанидзе Е.Г., 

Кристесашви

ли Д.И., 

Пхаладзе Л. 

К., Барбакадзе 

Л.С. 

 

 

 

 

Корреляция 

антимюллерового 

гормона с 

гормональными и 

морфологическими 

характеристиками 

яичников у пациенток с 

синдромом 

поликистозных 

яичников с 

инсулинорезистентност

ью и без 

инсулинорезистентност

и 

 

ISSN 1512-0112 

 

 

 

Georgian 

Medical 

News  

 

No 2 (275),  

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

                6 

პაციენტებში  პოლიცისტური საკვერცხეების სინდრომით AMH-ის მიღებულ ნორმებთან 

შედარებით მომატებული მაჩვენებლები ჩვენს კვლევაში მიუთითებს ამ მონაცემების 

გამოყენების შესაძლებლობაზე პსს-ას დიაგნოსტიკაში AMH -ის მაჩვენებლები პაციენტებში 

პსს-იტ ინსულინრეზისტენტობით და მის გარეშე სარწმუნოდ არ განსხვავდებიან 

ერთმანეთისაგან. კვლევის შედეგად დადგინდა AMH -ის  მაჩვენებლების კორელაცია 

საკვერცხის მორფოლოგიურ მახასიათებლებთან . 
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2 ხ.სოხაძე 

ჯ.ქრისტესაშვილი 

„მკურნალობის 

თავისებურებები 

პროლაქტინომის 

მქონე პაციენტ 

ქალებში და მათი 

რეპროდუქციული 

პროგნოზი“ 

 ექსპერიმენტული 

და კლინიკური 

მედიცინა   

 

N2 2018 

 

 

თბილისი 

 

 

 

4 

 ლ. ირემაძე, ა. 

გვენეტაძე. 

ISSN 1512-0392 სამეცნიერო-

პრაქტიკული 

ჟურნალი  

«ექსპერიმენტული 

და კლინიკური 

მედიცინა» - 

  

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსა

თაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახ

ელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

3 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 
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5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა 

 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1  ჯ.ქრისტესაშვილი “Genetic Factors of Recurrent 

Pregnancy Loss” 

თბილისი,19-29 მაისი 2018წ. 

წარმოდგენილ მოხსენებაში განხილული იყო ორსულობის განმეორებითი დანაკარგების მქონე 

წყვილებში ქრომოსომათა სტრუქტურული დარღვევის სიხშირე და მნიშვნელობა. ნაჩვენები იქნა, 

რომ ორსულობის განმეორებითი დანაკარგების მქონე წყვილებში  ბალანსირებული აუტოსომური 

ქრომოსომების ტრანსლოკაციების სიხშირე შეადგენს 6%-ს.  ამასთან, დადგენილი იყო, რომ  ამ 

ტიპის ქრომოსომული დარღვევები ყველზე ხშირი იყო მამაკაცებში ორსულობის განმეორებითი 

დანაკარგებით და სუბფერტილობით. 

 

2  ჯ.ქრისტესაშვილი “Role of Hysteroscopy in 

Diagnosing and Treating 

Congenital Uterine Anomalies” 

თბილისი,29 ნოემბერი-

01დეკემბერი 2018წ. 

მოხსენებაში განხილული იყო    ჰისტეროსკოპიის მნიშვნელობა საშვილოსნოს თანდაყოლილი 

ანომალიების დიაგნოსტიკაში და მკურნალობაში , როგორც უნაყოფო წყვილებში, ასევე 

წყვილებში ორსულობის განმეორებითი დანაკარგებით. ნაჩვენები იქნა, რომ პაციენტთ ორივე 

ჯგუფში ყველაზე ხშირ პათოლოგიას წარმოადგენს საშვილოსნოს ღრუს ტიხარი და T- სებრი 

საშვილოსნო, რომელთა კორექცია ჰისტერორეზექტოსკოპიის საშუალებით მაღალი 

ეფექტურობით ხასიათდება. 

 

3  ჯ.ქრისტესაშვილი „CONSERVATIVE 

TREATMENT 

OPPORTUNITIES FOR 

ENDOMETRIOSIS” 

თბილისი,29 ნოემბერი-

01დეკემბერი 2018წ. 
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მოხსენებაში  ნაჩვენები იქნა  როგორც ლიტერატურის ასევე საკუთარი მონაცემების ანალიზის 

საფუძველზე, რომ ენდომეტრიოზის მკურნალობის გეგმის შემუშავებისას გათვალისწინებული 

უნდა იქნეს მედიკამეტური  მკურნალობის შესაძლებლობები განმეორებითი ქირურგიული 

ჩარევების პრევენციის და ენდომეტრიოზის ხანგრძლივი მკურნალობის მიზნით. ამასთნ, 

ნაჩვენები იქნა , რომ დღეისათვის ყველაზე ეფექტურ და უსაფრთხო პრეპარატს წარმოადგენს 

პროგესტაგენი- დიენოგესტი. 

4  ლიუდმილა ბარბაქაძე უნაყოფობის მართვა 

საკვერცხეების 

პოლიცისტოზით 

დაავადებულ ქალებში. 

17-26 თებერვალი 2018 

დაბა ბაკურიანი, საქართველო 

      როგორც ლიტერატურის ასევე საკუთარი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე მოხსენებაში  

ნაჩვენები იქნა,  რომ   პოლიცისტური საკვერცხეების სინდრომის (PCOS) მკურნალობის გეგმის 

შემუშავებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ვინაიდან წონის 

რედუქცია სხეულის მასის 5%-10%-ით ხშირად აღადგენს ოვულატორულ ციკლს პაციენტებში 

უნაყოფობის დიაგნოზით. ფარმაკოლოგიური მენეჯმენტი გულისხმობს ოვულაციის 

ინდუქტორების დანიშვნას.  თუ ზემოაღნიშნული თერაპია უშედეგოა, მკურნალობის შემდგომ 

საფეხურს წარმოადგენს ოვულაციის ინდუქცია გონადოტროპინებით. გონადოტროპინებით 

თერაპიის წარუმატებლოდის შემთხვევაში პაციენტს უნდა შესთავაზდეს საკვერცხეების 

ლაპაროსკოპიული დრილინგი. თუ ზემოაღნიშნული მკურნალობის მეთოდების შედეგად 

ორსულობა არ დგება განიხილება საკითხი ხელოვნური განაყოფიერების შესახებ.  
  

არსენ გვენეტაძე  თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 100 წლისადმი 

მიძღვნილი  

 ღონისძიება. კონფერენცია 

„რეპროდუქტოლოგიის 

თანამედროვე საკითხები“.  

   

 კლინიკური პრაქტიკის 

საერთაშორისო სტანდარტები.  

                                 

საქართველოს ექიმთა 

პოსტდიპლომური განათლების 

ასოციაცია. XV   

                                 

პოლიპროფილური 

სამედიცინო კონფერენცია.  

15 ივლისი, თბილისი, 

საქართველო 

 

 

 

 

10-18 თებერვალი,   

 

 

 

 

ბაკურიანი, საქართველო                     
 

 

 

6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 
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1  ჯ.ქრისტესაშვილი "Sexual peculiarities of patients 

with 46,XY kariotype and female 

phenotype" 

            Albufeira,Portugal 

9-12 May, 2018 

მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო სქესობრივი განვითრების თანდაყოლილი ანომალიების ის 

სახეები ( ანდროგენრეზისტენტობის სინდრომი, სვაიერის სინდრომი, ოვოტესტიკულარული 

დარღვევა). რომელთაც ახასიათებთ მამაკაცის ნორმალური კარიოტიპის არსებობის ფონზე 

ქალური ფსიქოსექსუალური განწყობა და ფენოტიპი. ასეთ შემთხვევებში  მიზანშეწონილია  

ინტრააბდომინალურად განლაგებული გონადების ამოკვეთა და ჩანაცვლებითი ჰორმონოთერაპია 

ქალისს ასქესო ჰორმონებით. 

 

2  ჯ.ქრისტესაშვილი “Anti-Mullerian Hormone is a 

Useful Marker for the 

Assessment of the Treatment 

Efficiency in Patients with 

Polycystic Ovary” 

Florence , Italy 

7-12 March, 2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

3 ჯ.ქრისტესაშვილი Association of Recurrent 

Pregnancy Loss (RPL) with 

Infertility in Georgia 

Madrid 

2018, 27-29  june 

მოხსენებაში წარმოდგენილი  და განხილული იყო  შემთხვევები როდესაც უნაყოფობა 

წარმოადგენდა ორსულობის განმეორებითი დანაკარგების მიზეზს  და შემთხვევები როდესაც 

უნაყოფობა ვითარდებოდა ორსულობის განმეორებითი დანაკარგების შედეგად. დადგინდა რომ 

ენდოკრინული გენეზის  უნაყოფობა ასოცირებს ენდოკრინული ფაქტორებით განპირობებულ 

ორსულობის განმეორებით დანაკარგებთნ. ხოლო ორსულობის განამორებითი დანაკარგების 

შემდეგ განვითარებული უნაყოფობა განპირობებული ჰიპერპროლაქტინემიით, საშვილოსნოს 

ღრუს პოლიპებით და ადჰეზიებით შეიძლება გამოვლინდეს სხვადასხვა გენეზის ორსულობის 

დანაკარგების შემდეგ. 

 

4 ჯ.ქრისტესაშვილი “Sperm DNA Fragmentation in 

Male Partners of Couples with 

Unexplained Recurrent 

Pregnancy Loss in Georgia” 

Madrid 

2018, 27-29  june 

მოხსენებაში წარმოდგენილი იქნა მონაცემები იმის შესახებ, რომ სპერმის დნმ ფრაგნენტაციის 

ინდექსის საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით   სარწმუნოდ მაღალია მამაკაცებში დაუდგენელი 

გენეზის უნაყოფობით და ორსულობის განმეორებითი დანაკარგებით.ამდენად, მიზანშეწონილია 

სპერმის დნმ ფრაგმენტაციის ინდექსის განსაზღვრა ზემოაღნიშნულ კონტიგენტში და 

მკურნალობის ტაქტიკის შემუშავებისას   ამ მონაცემების გათვალისწინება . 
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5 არჩილ ხომასურიძე 

 

„საკვერცხეების 

პოლიცისტოზი: ახალი 

მიდგომა“ 

 

Florence , Italy 

7-12 March, 2018 

     პოლიცისტური საკვერცხეების სინდრომი (PCOS) ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული 

ენდოკრინოპათიაა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია ქრონიკული ანოვულაცია და 

ჰიპერანდროგენემია, შესაბამისი კლინიკური გამოვლინებებით. ის აღენიშნება 

რეპროდუქციული ასაკის ქალების დაახლოებით 5-10 %-ს. ზოგიერთ პოპულაციაში მისი 

სიხშირე 26%-ს აღწევს.ცხოვრების ჯანსაღი წესი წონის რედუქცია სხეულის მასის 5%-10%-

ით ხშირად აღადგენს ოვულატორულ ციკლს. ფარმაკოლოგიური მენეჯმენტი გულისხმობს 

ოვულაციის ინდუქტორების დანიშვნას. კლომიფენ-ციტრატი ავლენს სარწმუნო ეფექტურობას 

ოვულაციის ინდუქციის თვალსაზრისით ქალებში პოლიცისტური საკვერცხეების სინდრომით 

და განიხილება, როგორც პირველი რიგის თერაპია. კლომიფენ-ციტრატით სტიმულაციის 

ფონზე ოვულაცია მიიღწევა შემთხვევათა 60-85%-ში, მათ შორის ჩასახვა ხდება 50%-ში. 

გონადოტროპინების გამოყენება განიხილება, როგორც მეორე რიგის ფარმაკოლოგიური 

თერაპია უშვილობის მკურნალობაში. ანოვულაციის დროს ქალებში პოლიცისტური 

საკვერცხეების სინდრომით, რომლებიც არიან კლომიფენ-ციტრატის მიმართ 

რეზისტენტულები ან მისი გამოყენება იყო წარუმატებელი, როდესაც არ აღინიშნება 

უშვილობის სხვა ფაქტორები. არომატაზას ინჰიბიტორები ახდენენ ესტრადიოლად და 

ესტრონად ტესტოსტერონის და ანდროსტენდიონის გარდაქმნის ბლოკირებას. ესტროგენის 

უარყოფითი უკუკავშირი ჰიპოთალამო-ჰიპოფიზურ ღერძზე იწვევს გონადოტროპინების 

სეკრეციის გაძლიერებას და შესაბამისად ფოლიკულების ზრდასა და მომწიფებას. თუ 

ზემოაღნიშნული თერაპია უშედეგოა, მკურნალობის შემდგომ საფეხურს წარმოადგენს 

ოვულაციის ინდუქცია გონადოტროპინებით. გონადოტროპინებით თერაპიის 

წარუმატებლოდის შემთხვევაში პაციენტს უნდა შესთავაზდეს საკვერცხეების 

ლაპაროსკოპიული დრილინგი. თუ ზემოაღნიშნული მკურნალობის შედეგად ორსულობა არ 

დგება განიხილება საკითხი ხელოვნური განაყოფიერების შესახებ. 

 

 

6 არჩილ ხომასურიძე 

 

„ენდომეტრიოზით 

გამოწვეული დისპარეუნიის 

მკურნალობა დიენოგესტით“. 

ლისაბონი,  პორტუგალია. 

03.03.2018 წ 

7 ლიუდმილა ბარბაქაძე The Value of AMH, AFC and 

Age for Prediction of IVF 

Outcome 

Florence , Italy 

7-12 March, 2018 

ბოლო ასწლეულში სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მიუხედავად აღინიშნება 

უნაყოფობის სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება (Myrskyla et al., 2009). განვითარებულ 

ქვეყნებში არცთუ იშვიათად ხდება შვილოსნობის გადავადება, იმ პერიოდამდე, როდესაც 

ქალის ფერტილობის პოტენციალი უკვე შემცირებულია.ოვარიული რეზერვის შესაფასებლად 

ტრადიციულად გამოიყენებოდა ქალის ასაკი, ფოლიკულომასტიმულირებელი ჰორმონის, 

ესტრადიოლის მაჩვენებლები და ულტრაბგერითი კვლევით დათვლილი ანტრალური 

ფოლიკულების რაოდენობა (აფრ).ოვარიული რეზერვის შესაფასებლად ოპტიმალური 

ტესტების ძიებისას, ბოლო წლებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა ანტიმიულერის 

ჰორმონის (ამჰ) მაჩვენებლების განსაზღვრამ., კვლევის მიზანს წარმოადგენდა: კორელაციების 
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დადგენა ოვარიული რეზერვის შესაფასებელ ტესტებს შორის (ასაკი, ამჰ, აფრ, ფმჰ) და მათი 

ღირებულების განსაზღვრა ინ ვიტრო განაყოფიერების გამოსავლის პროგნოზის 

თვალსაზრისით.უნაყოფობის მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევისას, ოვარიული რეზერვის 

ზუსტ შეფასებაში ქალის ასაკთან ერთად დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ამჰ-ის და 

აფრ-ის მაჩვენებლების გათვალისწინებას. ფმჰ-ის მაჩვენებლებთან შედარებით ამჰ-ის და აფრ-

ის შეფასება გაცილებით ინფორმაციულია, განსაკუთრებით გვიანი რეპროდუქციული ასაკის 

ქალებში, ვინაიდან ეს მაჩვენებლები ფმჰ–ის მომატებამდე უფრო ადრე ასახავენ ოვარიული 

რეზერვის დაქვეითებას. ინ ვიტრო განაყოფიერების პროგრამებში მწირი პასუხის 

პრედიქცისთვის მეტად მნიშვნელოვანია აფრ-ის მაჩვენებლების შეფასება. ინ ვიტრო 

განაყოფიერების გამოსავლის პროგნოზის თვალსაზრისით ამჰ-ის და აფრ-ის მაჩვენებლებთან 

ერთად, განსაკუთრებით დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ქალის ასაკის 

გათვალისწინებას, ვინაიდან თუნდაც ოვარიული რეზერვის ტესტების ნორმალური 

მაჩვენებლების პირობებში ასაკის მატებასთან ერთად უარესდება კვერცხუჯრედების ხარისხი, 

რაც შესაბამისად აისახება ინ ვიტრო განაყოფიერების გამოსავალზე. 

L.IREMADZE, 
A.GVENETADZE, TANOS 
VASILIOS 

PREGNANCY RATES AFTER 

LAPAROSCOPIC TREATMENT 

OF MINIMAL OR MILD 

ENDOMETRIOSIS – 4,5 

YEARS OF EXPERIENCE.  

Vienna, Austria. 2018 

 

 

 

ოფთალმოლოგიის კათედრა  

ხელმძღვანელი - მ. ომიაძე;  

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  
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1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
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№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 
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ISBN 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 Nikoloz Labauri,  

Mikheil Omiadze 

Tekla 

Mamageishvili, 
Keti Tsomaia 

Suturless biplanar 

closure of leaking 

wounds in micro-

incision vitreous 

surgery: A novel 

technique  PMID 

(29685051)    

PUBMED ა.შ.შ   

2018 წლის 1 

აპრილი  

 

 
 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

_მედიცინის ფაკულტეტის ფსიქიატრიის და სამედიცინო ფსიქოლოგიის კათედრა _ 

1. ნინო ოკრიბელაშვილი (კათედრის ხელმძღვანელი, პროფესორი);  

2. დავით ზურაბაშვილი (ასოცირებული პროფესორი);  

3. ვაჟა კენჭაძე (ასისტენტ-პროფესორი) 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  -  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 
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№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები  
 

3.1. გარდამავალი  პროექტი  -  

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 
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1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

Halbreich U.. 

Chkonia E..   

Okribelashvili 

N..Karosanidze I. 

Goginashvili K. 

Advances in Psychiatry 

 

ISBN 978-3-319-70553-8 

 

Afzal Javed, Kostas N. 

Fountoulakis (EDs) 

Springer 

2018 

pp.267-278 

წიგნი შექმნილია საერთაშორისო ექსპერტების ჯგუფის მიერ, მსოფლიო ფსიქიატრთა ასოციაციის 

ეგიდით.   
 

კრებულში ქართველი და საერთაშორისო ექსპერტების ჯგუფის მიერ შესრულებული   სტატიის 

სახელწოდებაა: Interdisciplinary collaboration in Practice; The Georgia Process and Model (2018) in book: Edition: 

Springer, 2018 pp.267-278 https://www.springer.com/gp/book/9783319705538 

 

სტატია ეძღვნება საქართველოში პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის (პტსა) 

იდენტიფიკაციის, დიაგნოსტირების, მკურნალობის და პრევენციის სისტემების შეფასებას.   

 

სტატიაში ასახულია როგორც 1991-1993  წლების, ისე 2008 წელს რუსეთ-საქართველს ომის 

შედეგად განხორციელებული იძულებითი მიგრაცია და ამ პროცესების თანმხლები 

მოსახლეობაში არსებული  ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები.   

 

https://www.springer.com/gp/book/9783319705538
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ყურადღება არის გამახვილებული პტსა-ის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებაზე 

ინტერდისციპლინური მუშაობის პროცესში და დასახულია  მომავალი  კრიზისული 

სიტუაციებისას გადასადგმელი ნაბიჯების თანმიმდევრობა.  
 

5.4. სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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                                         კლინიკური ქირურგიის კათედრა 

მერაბ კილაძე სრული პროფესორი - ხელმძღვანელი 

ვლადიმერ გონჯილაშვილი ასოცირებული პროფესორი 

ამირან ანთაძე ასოცირებული პროფესორი 

მერაბ ხვადაგიანი ასოცირებული პროფესორი (ოტოლარინგოლოგიის 

მიმართულებით) 

ლევან თავბერიძე ასოცირებული პროფესორი 

თეიმურაზ მგელიაშვილი ასისტენტ-პროფესორი 

ვახტანგ გოდერძიშვილი ასისტენტ-პროფესორი 

გიორგი ხეროდინაშვილი ასისტენტ-პროფესორი 

გია ლურსმანაშვილი ასისტენტ-პროფესორი 

გრიგოლ მამამთავრიშვილი ასისტენტ-პროფესორი 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
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№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

M.Kiladze et al., 

 

A Three-

dimensional 

scaffold from 

decellularized 

human umbilical 

artery for bile duct 

reconstruction 

 

“Ann Ital Chir.” 2018   

Dec 5;7. pii:   

S0003469X18029317. 

[Epub ahead of print] 

 

Rome,Italy  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30530984
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათა-ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

M.Kiladze et 

al., 

 

 

 

 

 

 

 
 

М.Киладзе и 
соавт., 

 
 
 
 
 
 

 

M.Kiladze et 

al., 

 

USING OF NOVEL DOUBLE 
INVAGINATED  
PANCREATOJEJUNOSTOMY 
TECHNIQUE  WITH 
TRANSANASTOMOTIC  STENTING  
AND  EXTERNAL  PANCREATIC 
DUCT DRAINAGE: PRELIMINARY 
REPORT 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

НОВОЙ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ 

СЕТКИ: Экспeриментально-

клиническоe  исследование       

               

Hernioplasty with  new 
antiseptic polymeric 
biocomposite meshes 

 

  “Georgian 

Medical News”    

December, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

,, 

Аллергология  и 

иммунология,, 

Т19, №1, 2018, 

с.12-15.   
 

   

 

 

“Translantional 

and Clinical 

Medicine-Georgian 

Medical Journal” 

Vol.3,N1,2018,pp. 

17-19        

TSSU, Tbilisi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    Москва, 

“Медицина” 
 

 

 

 

 

 

 

TSU,Tbilisi 

In press 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c 

 

 

 

 

 

 

 

 

3pp 

 

ანოტაცია 

1.პანკრეატოდუოდენალური რეზექციის შემდეგ პანკრეასის ანასტომოზი, რომელიც დღემდე 

პანკრეასის ქირურგიაში რჩება „აქილევსის“ ქუსლად, წარმოადგენს უკმარისობის, 

გართულებების და ლეტალობის ყველაზე მაღალ რისკს. წარმოდგენილი 80 მეტი სხვადასხვა 

რეკონსტრუქციის მეთოდი ცხადყოფს როგორც ქირურგიული ტექნიკის სირთულეზე, ასევე 

„იდეალური“ პანკრეასის ანასტომოზის და ოქროს სტანდარტის არარსებობის გარემოებაზე. 

ჩვენს მიერ აღწერილია  ორმაგი ინვაგინაციით პანკრეატოიეიუნოანასტომოზის ახალი 

მეთოდიკა ტრანსანასტომოზური სტენტირებით და პანკრეასის სადინრის გარეთა 

დრენირებით. აღწერილი მეთოდის წინასწარი შედეგები ძალიან იმედისმომცემია და 

მიუთითებენ, რომ ეს ტექნიკა არ წარმოადგენს დიდ სირთულეს, არ საჭიროებს დიდ დროს, 

უსაფრთხოა, მარტივად და ადვილად შესასრულებელია და გამოყენებადია პრაქტიკულად 

ყველა შემთხვევაში. 



76 
 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

  

М.Киладзе и 
соавт., 

Эффективность 

наружно-внутреннего 

дренирования/стенти 

рования желчного и 

панкреати ческого 

протоков при панкре 

атодуоденальной 

резекции                   

 

Материалы XVI 
съезда хи рургов 

Беларуси, 
Гродно, 1-2 
ноября,2018 

Гродно 
(Беларусь) 

с.60-61 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

    

 

   4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

              Merab Kiladze 

 

 

 

 

 

Merab Kiladze 

 

 

 

 

            Merab Kiladze      

 

            

    

Merab Kiladze - Chairperson  

 

 

ვლადიმერ გონჯილაშვილი 

     

 

 

ვლადიმერ გონჯილაშვილი 

 

 

Guidelines for diagnosis and ma 

nagement of acute appendicitis 

 

 

 

Lecture: Deep Vein Thrombosis 

(DVT) Prophylaxis in Surgical 

Patients 

 

 

Debate:Pancreaticojejunal or Pan 

crearicogastroanastomosis at Pan 

creatoduodenectomy 

          

           

        Acute Pain Session 

 

 

იშვიათი ბარიატრიული 

ოპერაციები 

 

 

 

ბიპარციალური შუნტირება 

ბარიატრიულ ქირურგიაში 

1st  Regional Conference: 

“Emergency Abdominal 

Surgeryfrom Practice to Guide 

lines”,Tbilisi,October 20,2018 

(Oral Presentation) 

 

International Clinical Confere nce, 

9-10 August, 2018, Mestia, 

Georgia (Oral Presenta tion) 

 

International Clinical Confere nce, 

9-10 August, 2018, Mestia, 

Georgia (Oral Presenta tion 

 

 

International Conference:Modern 

Aspects of  Pain  Management,  

31st  May, 2018, Tbilisi, Georgia 

 

გრიგოლ მუხაძის 

საზოგადოება, 

თბილისი,საქართველო 2018 წ. 

 

საერთაშორისო კლინიკური 

კონფერენცია 

9-10 აგვისტო,2018, 

მესტია,საქართველო 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
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1 

 

 

 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

 

3 

Merab Kiladze 

 

 

 

 

 

Мераб Киладзе 

Optimal Management Strategy 

for Favourable Outcomes at 

Whipples Operation 

 

 

Эффективность наружно-внут 

реннего дренирования/стенти 

рования желчного и панкреати 

ческого протоков при панкре 

атодуоденальной резекции                   

 

 

Conference of the Israel Society 

of Surgical Oncology, 7-9 

February, 2018; Elma Hotel, 

Zichron Yaakov (Oral Presen 

tation 8 February, 2018 ) 

 

XVI съезд хирургов Беларуси, 

Гродно, 1-2 ноября,2018 

(Доклад 1 ноября,2018) 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

მედიცინის ფაკულტეტი, ზოგადი ქირურგიის კათედრა 

 

პროფესორი გია ლობჟანიძე (ხელმძღვანელი), 

 ასოცირებული პროფესორი ავთანდილ ღირდალაძე, ასოცირებული პროფესორი 

ზურაბ ბერიაშვილი,  

ასისტენტ-პროფესორი - გიორგი ელისაბედაშვილი 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 
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დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

 



80 
 
 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

Gogichaishvili L, 

Lobzhanidze G, 

Goishvili N, 

Jangavadze M. 

Regression of 

hepatocellular carcinoma 

And Increase Overall 

Survival in patients 

treated with 

ledipasvir/sofosbuvir for 

hepatitis C virus 

infection: Real-life single-

center experience 

ISSN 2346-8491 

Translational and 

Clinical Medicine-

Georgian Medical 

Journal; 2018 Nov 

15;3(2):31-4. 

თბილისი, ივ. 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

4 გვ. 

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა C ვირუსული ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებში ჰცკ-ს რეგრესზე, 

დაავადებისგან თავისუფალ და საერთო გადარჩენადობაზე (disease free and overall survival) ლედ/სოფ-ის 

ეფექტის დადგენა. კვლევაში ჩართული იქნენ ის პაციენტები, რომლებმაც 2015 წლის განმავლობაში 

მიმართეს C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროექტს და რომელთა ჩართვის კრიტერიუმები იყო ჰცკ-ის ან ჰცკ-ის 

რეციდივის დიაგნოზი, C ჰეპატიტით გამოწვეული ღვიძლის ციროზი და ქირურგიული მკურნალობის 

ჩვენება. პაციენტთა მონიტორინგი და მართვა ტარდებოდა რეგულარულად. მიღებული მონაცემების 

მიხედვით საკვლევ ჯგუფში ადრეული ფაზის (12 თვე) ინტრაჰეპატური რეციდივის რაოდენობა ნაკლებია, 

ვიდრე საკონტროლო ჯგუფში, მაგრამ სტასტიკური სარწმუნოობის გარეშე (40% vs 50%, p=0.747). 

მოგვიანებით ფაზაში, რეციდივისგან თავისუფალი გადარჩენის გაუმჯობესებული შედეგი აჩვენა 

საკვლევმა ჯგუფმა (დაკვირვების მაქსიმალური დრო 36 თვე) - (40% vs 50%, p=0.12), მაგრამ ეს განსხვავება 

სტატისტიკურად სარწმუნო არ იყო.  

მიღებული შედეგების მიხედვით შეიძლება დავასკვნათ, რომ სიცოცხლის საშუალო საერთო ხანგრძლივობა 

სტატისტიკურად სარწმუნოდ მაღალია სამკურნალო ჯგუფში, სადაც ეს მაჩვენებელი უდრიდა 34.0±2.0 

თვეს, მაშინ როცა საკონტროლო ჯგუფში ეს მონაცემი აღწევდა მხოლოდ  - 25.2±3.6, P<0.05.  ერთ 

შემთხვევაში ნანახი იქნა რეციდიული სიმსივნის რეგრესი ზომაში. C ვირუსული ჰეპატიტით 

ინფიცირებულ პაციენტებში, რომელთაც ამასთანავე დაუდგინდა ჰცკ, მკურნალობის სქემაში ჩართული 

უნდა იქნას ანტივირუსული თერაპიაც. ამას შეიძლება ჰქონდეს დამატებითი სარგებელი სიცოცხლის 

საერთო ხანგრძლივობისა და რეციდივისგან თავისუფალი დროის გაზრდის სახით. ანტივირუსული 

თერაპია ნაჩვენები უნდა იყოს იმ პაციენტებში, რომელთაც აქვთ C ვირუსული ინფექცია და 

ჰეპატოცელულური კარცინომა ან მისი რეციდივი. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ კვლევა ეფუძნება 

პაციენტების მცირე რაოდენობას, საჭიროა კვლევის გაგრძელება დიდი ჯგუფის გამოყენებით. ასევე 

მნიშვნელოვანი იქნება სიმსივნის რეგრესზე ლედ/სოფ-ის ეფექტის მექანიზმის გამოკვლევა.  
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№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2  

Beriashvili Z., 

Gurgenidze M. 

Treatment of 

Duodenal Injuries 

and Complications 

After Surgery. Case 

Report 

Georgian Med 

News; N271 

თბილისი 6 გვ. 

დუოდენუმის ტრავმული დაზიანება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა ზოგად ქირურგიაში. 

აღნიშნული პათოლოგიის ადრეული დიაგნოსტიკა და ადეკვატური მკურბალობა დღესაც 

გადაუჭრელი საკითხია. ყოველივე განპირობებულია დუოდენუმის ანატომიური ლოკალიზაციის 

გამო. სტატიაში განხილულია ორი (ორივე მამაკაცი) კლინიკური შემთხვევა. სტატიაში ასევე 

განხილულია ზოგადი სტატისტიკური მონაცემები: შემთხვევათა რაოდენობის (გამომწვევი მიზეზების 

მითითებით), გართულებების და სიკვდილობის პროცენტული მაჩვენებლებით. შეჯამებისას, 

აღნიშნულია რომ კლინიკის გამოცდილებამ აჩვენა, რომ სტანდარტული გადაწყვეტილება ასეთი 

ტრავმების და ოპერაციის შემდგომი გართულებების დროს არ არსებობს. ყველა პაციენტი საჭიროებს 

ინდივიდუალურ, არასტანდარტულ გადაწყვეტილებას და დროულ ოპერაციულ ჩარევას.  

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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5.4. სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

I.Lashkhi; 

M.Kiladze; 

G.Elisabedashvili 

Improved Techniques and 

Outcomes  of Endoscopic 

Therapy for GI tract polyps 

მესტია, საქართველო, 9-10 

აგვისტო, 2018 წ.  

ლორწოვანის ენდოსკოპიური რეზექცია (EMR) და სუბმუკოზური ენდოსკოპიური  დისექცია (ESD) 

წარმოადგენს არჩევის მეთოდს გასტროინტესტინალური ტრაქტის პოლიპებისა და ნეოპლაზმების 

მოშორებაში. შესწავლის  ძირითადი მიზანია წარმოაჩინოს აღნიშნული ენდოსკოპიურ–ქირურგიული 

პროცედურების ეფექტურობა და უსაფრთხოება. კვლევა მოიცავდა 2013 წლის იანვრიდან  2017 წლის 

დეკემბრის ჩათვლით პერიოდს, რომელშიც ჩართული იყო 213 პაციენტი, მათგან 108  მამრობითი, ხოლო 105 

მდედრობითი სქესის. კვლევის მიხედვით 127  შემთხვევაში დაზიანების  მოშორება ბიოფსიური მაშების 

საშუალებით განხორციელდა (ცივი მეთოდი),83–ში მოხდა ლორწოვანის ენდოსკოპიური რეზექცია,ხოლო 3–

ში სუბმუკოზური დისექცია. მცირე სისხლდენა დაფიქსირდა მხოლოდ 6 შემთხვევაში (ლორწოვანის 

რეზექციისას–5,სუბმუკოზური დისექციისას –1) 2,81% (ელექტროკოაგულაციური მკურნალობა). 

დაკვირვების პერიოდი მერყეობს  6–დან  36 თვემდე (1 ლოკალური რეკურენს რექტუმი). 176 შემთხვევაში 

(82,63%)  გამოვლინდა  დაბალი ხარისხის,  26–ში (12,21%)  კი მაღალი ხარისხის დისპლაზია. 3 

შემთხვევა(1,41%)  ნეიროენდოკრინული სიმსივნე(თორმეტგოჯა–1,კუჭი–2); 4  (1.88%) კარცინომა ინ სიტუ 0–

I(აღმავალი კოლინჯი–2;განივი–1;სწორი ნაწლავი–1); 4  (1.88%)  უძრავი დაკბილული ადენომა(სიგმა–

3,აღმავალი კოლინჯი–1). ნეოპლაზმისა და  პოლიპების  ზომები მერყეობს  2–დან  38მმ–მდე (საშუალო ზომა  

20მმ). მიღებული შედეგებით შეიძლება ითქვას, რომ ენდოსკოპიური ლორწოვანის რეზექცია (EMR) და 

სუბმუკოზური დისექცია (ESD) წარმოადგენს საკმაოდ ეფექტურ და უსაფრთხო მეთოდს. carcinoma  in „situ“-

ს დროს 5%–ზე  ნაკლებია  ლიმფურ კვანძებში მეტასტაზირება,ასევე მცირეა გართულებების მაჩვენებელი და 

დამატებით ქირურგიული რეზექციის საჭიროებაც არ ვლინდება.შედეგად ვასკვნით,რომ EMR და  ESD 

საკმაოდ ღირებული მეთოდია,რომელიც უზრუნველყოფს პაციენტის ცხოვრების ხარისხის  მაღალ დონეს.  
 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი 

 

პროფესორი პაატა იმნაძე (ხელმძღვანელი) 

პროფესორი ნატა ყაზახაშვილი 

ასოც. პროფ. შოთა ცანავა 

ასოც. პროფ. ქეთევან დადიანი 

ასოც. პროფ. ლაშა ლორია 

ასოც. პროფ. ნატო ფიცხელაური 

პროფესორი ნინო ჩიხლაძე 

 

ასოც.პროფ. მაკა ჯორბენაძე 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი პროექტით 

,,ეთიკური კონსულტაციების პრაქტიკა ჰოსპიტლებში: კლინიკური ეთიკის კომიტეტების გამოცდილების 

კვლევა.’’ (საგრანტო ხელშეკრულება №YS-2016-72; 12.12.2016)  

ნატო ფიცხელაური-  ძირითადი მკვლევარი 

პროექტის  დაწყება 2016 წელი და დამთავრება: 12 დეკემბერი 2018 

საანგარიშო პერიოდში საწყის ეტაპზე განხორციელდა  მოსამზადებელი სამუშაოები  კვლევითი 

კომპონენტების ჩასატარებლად, კერძოდ ჩატარებული იქნა ლიტერატურულური მომიხილვა და 

შესწავლილი იქნა კლინიკური ეთიკის კომიტეტების ფენომენის ჩამოყალიბების, განვითარებისა და 

შეფასების თეორიული საფუძვლები გლობალურ პერსპექტივაში და კლინიკური ეთიკის კომიტეტების  

საქმიანობის  შესაფასებლად  ჩატარებული კვლევები, გამოყენებული მეთოდოლოგიები და მიდგომები, ასევე 

საქართველოს ჰოსპიტალური სექტორის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია. 

ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავებული იქნა კვლევის პროტოკოლი, კითხვარების შინაარსი და  

დიზაინი;      

სამედიცინო ეთიკის კომისიის თანხმობის მოსაპოვებლად. მომზადებული იქნა ეთიკის კომისიაში კვლევის 

ნებართვის მისაღებად მომზადებული მოთხოვნის წერილი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი  

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ბიოეთიკის  საბჭოს მიერ მოთხოვნილი სათანადო დოკუმენტაცია, 

კერძოდ შევსებული იქნა სამედიცინო ეთიკის კომისიის სააპლიკაციო ფორმა, კვლევის გზამკვლევი, 

მომზადებული იქნა ინფორმირებული თანხმობის  დოკუმენტი.  

სამედიცინო ეთიკის კომისიის თანხმობის მოპოვების შემდეგ შესრულდა პროექტის კვლევითი 

კომპონენტები, რომლის შედეგები დისემინირებული იქნა როგორც საერთაშორისო დონეზე სამეცნიერო 

ღონისძიებებში მონაწილეობით, ისე ლოკალურ დონეზე ლექცია-სემინარების, სამუშაო შეხვედრის, 

შემაჯამებელი ანგარიშების წარდგენის და პრეზენტაციების ორგანიზებით, ასევე  პუბლიკაციებით. 

კერძოდ საანგარიშო პერიოდში ჩემი აპლიკაცია და აბსტრაქტები მიღებული იქნა და მონაწილეობა მივიღე 

სამ მეტად მნიშვნელოვან საერთაშორისო ღონისძიებაში: 

• ჰარვარდის სამედიცინო სკოლაში  (აშშ)  ჰარვარდის კლინიკური ბიოეთიკის კონფერენცია (6.06.2017-

11.06.2017); 

• ოქსფორდის უნივერსიტეტში (დიდი ბრიტანეთი) საერთაშორისო კონფერენციაზე ,,ICCEC 2018: 

კლინიკური ეთიკა ტრანსლიაციაში: პრაქტიკის კავშირი კვლევასთან, სწავლებასა და პოლიტიკასთან’’  

(21.06.18-23.06.2018); 

• EUPHA მიერ ორგანიზებულ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ყოველწლიურ საერთაშორისო 

კონფერენციაში ლიუბლიანაში (სლოვენია)(28.11.2018-2.12.2018). 

კვლევის შედეგები დისემინირებული იქნა  ლოკალურ დონეზე ლექცია-სემინარების სახით 

მაგისტრანტებისათვის, დოქტორანტებისათვის, აკადემიური და სამეცნიერო საზოგადოებისათვის, 

სამედიცინო პროფესონალებისათვის, სამუშაო შეხვედრის სახით უშუალოდ ბიოეთიკის ექსპერტებისათვის, 

ფონდის წარმომადგენლებისათვის, შემაჯამებელი ანგარიშების წარდგენის და პრეზენტაციების სახით თსუ 

მედიცინის ფაკულტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის  და ფაკულტეტის სამეცნიერო 

საბჭოს წარმომადგენლებისათვის. 

მომზადდა პუბლიკაციები, კერძოდ გამოიცა: 
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• მონოგრაფია ,,ეთიკის კომიტეტები ჰოსპიტალურ დაწესებულებებში’’; 

• საერთაშორისო პუბლიკაცია ჟურნალში ,,Georgian Medical News’’ 

გამოიცა ასევე EUPHA-ს კონფერენციაზე წარდგენილი მოხსენება ჟურნალში ,,European Journal of Public 

Health’’. 

საანგარიშო პერიოდში გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ამოცანები შესრულებული იქნა სრულად.  

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

ნატო ფიცხელაური ეთიკის კომიტეტები 

ჰოსპიტალურ 

დაწესებულებებში 

თბილისი  155გვ. 
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თანამედროვე ეპოქაში სამედიცინო მომსახურების პროცესში გადაწყვეტილების მიღება მეტად 

რთული და კომპლექსური ფენომენი ხდება. სამედიცინო პროფესიონალები ყოველდღიურ 

სამედიცინო პრაქტიკაში აწყდებიან მრავალფეროვან ეთიკურ დილემებს (მსოფლიოს ექიმთა 

ასოციაცია, 2015). თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება უნდა 

განხორციელდეს პაციენტის ინტერესებიდან გამომდინარე, პაციენტის ავტონომიის, ღირსებისა და 

ღირებულებების დაცვით, რაც სამედიცინო მომსახურების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფის 

ერთ-ერთ საკვანძო კომპონენტს წარმოადგენს.  

 მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში ჯანდაცვის სამედიცინო მომსახურების პროვაიდერებისა 

და პაციენტებისათვის მედიცინის თანამედროვე ტექნოლოგიურ პროგრესთან დაკავშირებული 

რთული ეთიკური პრობლემების გადაწყვეტის ხელშეწყობის მიზნით აუცილებელი გახდა ახალი 

სტრუქტურული ერთეულების  ჩამოყალიბება (Purtilo Ruth, 2005). 

 კლინიკური ეთიკის  კომიტეტი ჩამოყალიბდა როგორც ,,გადაწყვეტილების მიღების‘’ და 

,,მორალური დელიბერაციის’’ პლატფორმა, ,,რეფლექსიის ორგანო’’ და ა.შ. კლინიკური ეთიკის 

კომიტეტები სტრუქტურით, შემადგენლობით და ზომით მნიშვნელოვნად განსხვავდება 

სხვადასხვა ქვეყანაში, თუმცა მიუხედავად ამისა ყველა მათგანი იზიარებს საერთო მიზანს და 

საქმიანობის პრინციპს: გადაჭრას ეთიკური დილემა და მოახდინოს პაციენტზე ორიენტირებული 

ზრუნვა  (UNESCO, 2008a). 

 გარდამავალი ტიპის ქვეყნებისათვის კლინიკური ეთიკის  კომიტეტები შედარებით ახალი 

ფენომენია. კლინიკური ეთიკის  კომიტეტების განვითარება და საქმიანობა სიღრმისეულად არის 

შესწავლილი და შეფასებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. 

კლინიკური ეთიკის კომიტეტები სტრუქტურით, შემადგენლობით და ზომით მნიშვნელოვნად 

განსხვავდება სხვადასხვა ქვეყანაში, თუმცა მიუხედავად ამისა ყველა მათგანი იზიარებს საერთო 

მიზანს და საქმიანობის პრინციპს: გადაჭრას ეთიკური დილემა და მოახდინოს პაციენტზე 

ორიენტირებული ზრუნვა  (UNESCO, 2008a). 

გარდამავალი ტიპის ქვეყნებისათვის, მათ შორის საქართველოსთვის, კლინიკური ეთიკის  

კომიტეტები შედარებით ახალი ფენომენია. არსებული მდგომარეობის შეფასება, თემატური 

კონტენტ-ანალიზი და სვოტ-ანალიზი შესაძლო სტრატეგიების შემუშავების საშუალებას იძლევა, 

რაც მნიშვნელოვანწილად შეუწყობს ხელს კომიტეტების საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებას.   

საქართველოში კლინიკური ეთიკის კომიტეტების განვითარების შესწავლის პროცესში 

რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი ვლინდება,  ესენია: 

 კანონმდებლობა და რეგულაციები 

 ჯანდაცვის სისტემის რეფორმები 

 პაციენტთა უფლებები 

 სამედიცინო მომსახურების განვითარება 

 საგანმანათლებლო კომპონენტი 

 კულტურული და რელიგიური კონტექსტი. 

სვოტ-ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით გამოვლენილი იქნა ძირითად ფაქტორთა 

ურთიერთქმედება და აგებული იქნა სტრატეგიული მატრიცა. გამოიკვეთა ოთხი შესაძლო 

სტრატეგია. 

WT სტრატეგია 

(სუსტი მხარეების მინიმიზაცია და საფრთხეების თავიდან არიდება) 

• განათლების გაძლიერება 

• საკვანძო კომპეტენციის შესაძლებლობების განვითარება 

• ცნობიერების დონის ამაღლება  

• ხარისხის შეფასებაზე დაფუძნებული მიდგომის დანერგვა 

ST სტრატეგია 

(ძლიერი მხარეების გამოყენება საფრთხეების თავიდან არიდების მიზნით) 
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• პაციენტის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული საავადმყოფო ლიცენზირების 

სისტემის ახალი სტანდარტის დანერგვა. 

• ანგარიშგების სისტემის  და კლინიკური ეთიკის კომიტეტების საქმიანობის შიდა / გარე 

ხარისხის შეფასების პროცედურების განვითარება 

WO სტრატეგია 

(სუსტი მხარეების მინიმიზაცია შესაძლებლობების უპირატესობაზე აქცენტირებით) 

• გამოცდილების გაცვლა საერთაშორისო ექსპერტებთან 

•  განათლების შესაძლებლობა ევროპის საგანმანათლებლო სივრცეში 

• ერთობლივი კვლევების, პროექტების, პუბლიკაციების ხელშეწყობა 

SO სტრატეგია 

(ძლიერი მხარეების გამოყენება შესაძლებლობების მაქსიმიზაციით) 

•  ხანგრძლივი და წარმატებული  გამოცდილების მქონე ქვეყნების გამოცდილება.  
 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

ნატო 

ფიცხელაური 

klinikuri 
eTikis 
komitetebi: 
evropuli 
gamocdilebis 
mimoxilva 

 

Georgian Medical 

News, ოქტომბერი, 

2018 წელი 

თბილისი 13გვ. 
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gadawyvetilebis miReba pacientis avtonomiis, Rirsebisa da Rirebulebebis 
dacviT samedicino momsaxurebis maRali xarisxis uzrunvelyofis erT-erT 
sakvanZo komponents warmoadgens. Aam procesSi klinikuri eTikis komitets (kek) 
mniSvnelovani rolis Sesruleba SeuZlia. aRniSnuli struqturuli erTeulebis 
Camoyalibeba aqtiurad mimdinareobs evropuli qveynis klinikur dawesebulebebSi 
yoveldRiuri eTikuri dilemebis gadasaWrelad, Tumca gardamaval qveynebSi maTi 
ganviTareba kvlav SeferxebiT mimdinareobs. miuxedavad sxvadasxva qveyanaSi 
arsebuli gansxvavebebisa, mainc aris SesaZlebeli gamoiyos kek-is ganviTarebis 
xelisSemwyobi yvelaze mniSvnelovani faqtorebi, kerZod: adamianis uflebaTa 
doqtrinis da pluralistuli samoqalaqo moZraobis gaZliereba, samedicino 
mecnierebisa da axali teqnologiebis ganviTareba, adamianis uflebebis 
transferi jandacvis sistemaSi, bioeTikis ganviTareba, yoveldRiur praqtikaSi 
axali tipis eTikuri dilemebis aRmoceneba, samedicino momsaxurebis paradigmis 
cvlileba da sxva. maTi Seswavla saSualebas iZleva identificirdes is 
faqtorebi, romlebsac SeuZliaT mniSvnelovani gavlena moaxdinon gardamaval 
qveynebSi klinikuri eTikis komitetebis tradiciis damkvidrebasa da 
ganviTarebaze. 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

ქ. ახობაძე, ნ. 

ჩხაბერიძე, ა. 

გიგუაშვილი,  

ნინო ჩიხლაძე 

 

ბავშვთა 

ტრავმატიზმი, 

პრევენცია და 

უსაფრთხოება 

 

ექსპერიმენტული 

და კლინიკური 

მედიცინა, 

დეკემბერი 2018 

წელი 

თბილისი 5გვ. 

ბავშვთა ტრავმატიზმი გლობალური მასშტაბით  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ერთ-

ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით 18 წლამდე ბავშვთა 

ტრავმული დაზიანებით გამოწვეული სიკვდილიანობის 60%-ის გამომწვევი ხუთი წამყვანი 

მიზეზებია:  საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა, დახრჩობა, დამწვრობა, ვარდნა და მოწამვლა. 

ბავშვთა ტრავმატიზმით გამოწვეული სიკვდილიანობა 3-4 ჯერ უფრო მაღალია 

საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნებში, ვიდრე მაღალი შემოსავლების ქვეყნებში.დაბალი 

შემოსავლების მქონე  ქვეყნებში ხანძრით დამწვრობის შედეგად გამოწვეული 

სიკვდილიანობის შემთხვევა 11-ჯერ აღემატება მაღალი შემოსავლების მქონე ქვეყნებში 

დამწვრობის შედეგად გამოწვეულ სიკვდილიანობას. დახრჩობა და ვარდნა 6-ჯერ მაღალია, 

ხოლო მოწამვლა 4-ჯერ, დაბალი და საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნებში. 

დაზიანება, რომელსაც არ მოსდევს ბავშვის გარდაცვალება წარმოადგენს 

არაფატალურ დაზიანებას, თუმცა მასთან დაკავშირებულია უარყოფითი შედეგი, რომელიც 

შეიძლება სიცოცხლის ბოლომდე გაგრძელდეს, საკმაოდ მძიმეა - ეს არის 

უნარშეზღუდულობა. სტატისტიკური მონაცემები ადასტურებენ, რომ 15 წლამდე 

ასაკშიფატალური დაზიანების წამყვანი მიზეზი არის საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა და 

დახრჩობა, ხოლო არაფატალური დაზიანების შემთხვევაში მისი გამომწვევი მიზეზთაგან 

პირველი ადგილზეა ვარდნა. 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 15 წლამდე ასაკში ბავშვთა 

ტრავმატიზმით გამოწვეული სიკვდილიანობა 24%-ით უფრო მეტია ბიჭებში, ვიდრე 

გოგონებში.მაღალი შემოსავლების მქონე ქვეყნებში დაბადებიდან  ბიჭები უფრო ხშირად 

ხდებიან ტრავმულია დაზიანების მსხვერპლნი, ვიდრე გოგონები. საშუალო და 
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დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში დაზიანების მექანიზმი შედარებით განსხვავებულია მაღალი 

შემოსავლების მქონე ქვეყნებისგან, მაგრამ ამ ქვეყნებშიც 20 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და 

მოზარდებში ტრავმატიზმი 1/3-ით უფრო მაღალია ბიჭებში. 

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის 

სტატისტიკური მონაცემების მიხევით, საქართველოში რეგისტრირებულია „ტრავმების, 

მოწამვლების და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგების“ 105000 

შემთხვევა (პრევალენტობისმაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე 2823.1), 

მათშორისბავშვებში16721 შემთხვევა  (პრევალენტობის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე 

2330.8), ინციდენტობის მაჩვენებელი 2444,8. ინციდენტობის და პრევალენტობის 

მაჩვენებლებს შორის არსებული მცირე განსხვავება ამ ჯგუფის დაავადებათა უპირატესად 

არაქრონიკულ ხასიათზე მიუთითებს. საქართველოში ბავშვთა ტრავმულ დაზიანებებზე 

ჩატარებული კვლევების რაოდენობა მეტად მცირეა. 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1  Giorgi 

Chakhunashvili, 

Bradley F Carlson, 

Laura Johnson, 

Ekaterine 

Khmaladze, Davit 

Tsaguria, Mari 

Gavashelidze, 

Khatuna 

Zakhashvili, Paata 

Imnadze, 

Matthew L 

Boulton 

Parapoxvirus Infections in 

the Country of Georgia: A 

Case Series. 

doi: 10.4269/ajtmh.17-0874. 

Am J Trop Med 

Hyg. 2018 

Volume 98, Issue 

6, p. 1870 - 1875 

 5 

მსოფლიოში ძალიან ცოტაა ქვეყანა, სადაც პარაპოქსვურუსული ინფექციის დიაგნოსტიკა და 

აღრიცხვა ხდება. საქარტველო ამ მხრივ გამონაკლისია. არწერილია საქარტველოში 

პარაპოქსვირუსული ინფექციის ეპიდემიოლოგია.  
2 Akhvlediani N1, 

Burjanadze I1, 

Baliashvili D1, 

Tushishvili T1, 

Broladze M1, 

Navdarashvili A1, 

Dolbadze S1, 

Chitadze N1, 

Topuridze M1, 

Imnadze P1, 

Kazakhashvili N2, 

Tsertsvadze T3, 

Kuchuloria T1, 

Akhvlediani T1, 

McNutt LA4, 

Chanturia G1 

Tularemia transmission to 

humans: a multifaceted 

surveillance approach. 

doi: 

10.1017/S0950268818002492 

Epidemiol Infect. 

2018 Sep 25:1-7.  

 

 7 

შესწავლილია ტულარემიის თანამედროვე ეპიდემიოლოგია, მისი სეროპრევალენტობა და რისკ 

ფაქტორები ბივარიაციული ანალიზით საქართველოს სხვადასხვა პოპულაციაში. აღიწერა 

ტულარემიის პირველი შემთხვევა დასავლეთ საქართველოში. ენდემიურ რეგიონებში 
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სეროპრევალენტობამ 5% შეადგინა, სამხედრო მოსამსახურეებში 2%. ექსპოზიციები, რომლებიც 

კორელაციაში იყო სეროპოზიტიურობასთან, იყო თივასთან მუშაობა და კონტაქტი სხვადასხვა 

სახეობის ცხოველებთან. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელებ

ა და 

ნომერი/ტო

მი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდე

ნობა 

1  Jincharadze 
N., 

Kazakhashvili 
N., 

Sakvarelidze 
I., Gerzmava 

O. 

 “Health of Children Under 12 months of Age In 

Georgia..  ISSN 1512-0112   

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4368709?p

ublication=0 

 

”Georgian 
Medical 
News” 

 No 6 (279) 

June,2018. 

IF: 0.16 

 

თბილისი, 

საქართველო 

page 62-67 

5 გვერდი 

შესწავლილია 12 თვემდე ასაკის ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველი ინდიკატორები და 

გამოვლენილია ძირითადი ტენდენციები. შეფასებულია ერთწლამდე ასაკის ბავშვთა ჯანმრთელობის 

მაჩვენებლები  ბოლო 20 წლის მანძილზე.  ძირითადი მონაცემები აღებულია დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრიდან და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან. 

შეკრებილი, სისტემატიზებული და შეფასებულია შემდეგი ინდიკატორების დინამიკა: 0-1 წლამდე ასაკის 

ბავშვთა სიკვდილიანობა და ავადობა, ნეონატალური სიკვდილიანობა, ადრეული ნეონატალური 

სიკვდილიანობა, გვიანი ნეონატალური სიკვდილიანობა, პერინატალური სიკვდილიანობა, მკვდრადშობადობა. 

ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის თაობაზე გამოცემული სამართლებრივი ბაზის შესწავლა-ანალიზის მიზნით 

გამოყენებულ იქნა საქართველოს მთავრობის დადგენილებები, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს ნომატიული აქტები. სტატისტიკური მონაცემების ანალიზის საფუძველზე 

გამოვლინდა გვიანი ნეონატალური სიკვდილიანობის, პერინატალური სიკვდილიანობისა და 

მკვდრადშობადობის მაღალი მაჩვენებლები, ახალშობილთა ავადობაში პერინატალური პერიოდის სპეციფიკური 

ინფექციების და ახალშობილთა ბაქტერიული სეფსისის მაღალი და მზარდი ინციდენტობა მიუთითებს, რომ 

ანტენატალურ პერიოდში სამედიცინო მომსახურების ხარისხი არ შეესაბამება სტანდარტებს, არაადექვატურია 

ორსულისა და ნაყოფის რისკების შეფასება, ინფექციების იდენტიფიცირება, პრევენცია და მკურნალობა.    

2 Akhvlediani 

N1, 

Burjanadze 

I1, Baliashvili 

D1, 

Tushishvili 

T1, Broladze 

M1, 

Navdarashvili 

A1, Dolbadze 

S1, Chitadze 

N1, 

Topuridze 

M1, Imnadze 

P1,Kazakhash

vili N2, 

Tsertsvadze 

T3, 

Kuchuloria 

T1, 

Akhvlediani 

T1, McNutt 

LA4, 

Chanturia G1 

Tularemia transmission to humans: a multifaceted 

surveillance approach. 

DOI: 10.1017/S0950268818002492 

Epidemiol 

Infect. 

2018 Sep 

25:1-7.  

 

 7 

შესწავლილია ტულარემიის თანამედროვე ეპიდემიოლოგია, მისი სეროპრევალენტობა და რისკ ფაქტორები 

ბივარიაციული ანალიზით საქართველოს სხვადასხვა პოპულაციაში. აღიწერა ტულარემიის პირველი შემთხვევა 

დასავლეთ საქართველოში. ენდემიურ რეგიონებში სეროპრევალენტობამ 5% შეადგინა, სამხედრო 
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მოსამსახურეებში 2%. ექსპოზიციები, რომლებიც კორელაციაში იყო სეროპოზიტიურობასთან, იყო თივასთან 

მუშაობა და კონტაქტი სხვადასხვა სახეობის ცხოველებთან. 

3 Jincharadze 

N., 

Kazakhashvil

i N., 

Sakvarelidze I 

 Problems of improving Antenatal Monitoring of 

Pregnant Women in the Primary Health Care System in 

Georgia”. ISSN 1512-0112   

http://www.geomednews.org/shared/issues/med283.p

df 

 

”Georgian 

Medical 

News” No 

10 (283)  

October, 

2018.  

IF: 0.16 

 

 page 118-123 

5 გვერდი 

შესწავლილია 1996-2016 წწ მშობიარობათა საერთო რაოდენობა ბინაზე და სამედიცინო დაწესებულებაში, 

ორსულთა მიმართვიანობა ანტენატალური მეთვალყურეობისთვის, 4 ანტენატალური ვიზიტით ორსულთა 

მოცვის, ორსულობის ბოლომდე მიტანის, დროული მშობიარობის, ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური 

მშობიარობის, საკეისრო კვეთის,  დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლები. დედათა ჯანმრთელობის დაცვის 

სისტემის სამართლებრივი ბაზის შესწავლის მიზნით გამოყენებულ იქნა საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებები, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებები, სახელმწიფო 

პროგრამები და სხვ. ჩატარებული კვლევის შედეგები მოწმობს, რომ 1996-2016 წწ საქართველოში ანტენატალური 

მეთვალყურეობის მაჩვენებლები გაუმჯობესდა, თუმცა დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ჯერ კიდევ 

მნიშვნელოვნად აღემატება ევროპის მაჩვენებლებს. ანტენატალურ სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული 

ხელმისაწვდომობის მიუხედავად გამოვლინდა რომ გაიზარდა მშობიარობათა საერთო რაოდენობაში 

პათოლოგიური მშობარობის ხვედრითი წილი, შემცირდა ფიზიოლოგიური მშობიარობის წილი, საკეისრო 

კვეთის წილი ზრდადია და კრიტიკულად მაღალია, ნაადრევი მშობიარობის და ორსულობის დრომდე 

მიუტანლობის წილი გაიზარდა. მდგომარეობის გამოსწოების მიზნით მომზადებულია რეკომენდაციები დედათა 

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში აუცილებელი ორგანიზაციული ცვლილებების გატარების თაობაზე.  

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

ნატო ფიცხელაური Addressing needs of ethics in 

the educational continuum for 

health workforce 

 

ლიუბლიანა, 28.11.18-

2.12.2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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ფარმაკოლოგიის კათედრა 

 

ხელმძღვანელი: პროფესორი თამარ კეზელი;  

ასოცირებული პროფესორი - გულნარა ტაბიძე; ასოცირებული პროფესორი - მედეა 

კოპალიანი;  

ასისტენტ-პროფესორი - მარიამ ჭიპაშვილი. 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლი ვადშესრულებული 

სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები. 
 

2.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018  წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. გარდამავალი პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით,პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018  წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3.2. დასრულებული პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
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№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსათა

ური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1  გულნარა ტაბიძე 

თამარ კეზელი 

გულ-სისხლძარღვთა  

დაავადებების 

დიაგნოსტიკისა და 

რაციონალური 

ფარმაკოთერაპიის 

აქტუალური საკითხები 

თბილისი. 

გამომცემლობა 

„გეორგიკა“ 2018 წ.  უაკ 

(UDC) 615.21.3-053.2(035) 

141 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია  

(ქართულ ენაზე) 

      დამხმარე სახელმძღვანელო „გულ-სისხლძარღვთა  დაავადებების დიაგნოსტიკისა და რაციონალური 

ფარმაკოთერაპიის აქტუალური საკითხები“  წარმოდგენილია სწავლებისათვის ერთ-ერთი საუკეთესო 

ფორმით - „კითხვა-პასუხის“ რაკურსით, რაც მკითხველს, მათთვის საინტერესო თემებზე მოკლედ და 

გასაგებად, სწრაფი და ზუსტი პასუხის მიღების საშუალებას მისცემს. ამისათვის გაანალიზებული და 

შეფასებულია თანამედროვე კარდიოლოგიის დიაგნოსტიკისა და რაციონალური ფარმაკოთერაპიული 

მიდგომების უახლესი ასპექტები, გადმოცემულია ცნობილი ამერიკელი და ევროპელი მკვლევარებისა და 

ექსპერტების მოსაზრებები და დასკვნები. წიგნი დაფუძნებულია მტკიცებითი მედიცინის პრინციპებზე, 

ბოლო წლების გაიდდაინებისა და პროტოკოლების მონაცემებზე. ყოველი თავის ბოლოს მითითებულია 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა. 

     წიგნი დაბეჭდილია 141 გვერდზე, მოიცავს წინასიტყვაობას და 12 თავს, რომელიც ეხება არტერიული 

ჰიპერტენზიის, გულის კორონარული დაავადების, გულის ქრონიკული უკმარისობის და რიტმის მოშლის 

დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებს, გაანალიზებულია ანტიარითმიული 

საშუალებების (ამიოდარონი, დრონედრონი, იბუტილიდი, დოფრტილიდი და სხვა), B - 

ადრენობლოკატორების (აცებუტოლოლი, ატენოლოლი, მეტოპროლოლი, პროპრანოლოლი, სოტალოლი და 

სხვა.) ანტიკოაგულანტებისა და ანტიტრომბოციტული პრეპარატების (ჰეპარინი, ვარფარინი, ასპირინი, 

კლოპიდოგრელი,  ტიკაგრელორი, აბციქსიმაბი, რივაროქსაბანი, აპიქსაბანი და სხვა)  დიურეტიკების 

(მარყუჟოვანი, თიაზიდური, კალიდამზოგველი, ოსმოსური) ნიტრატების (ნიტროგლიცერინი) 

ანგიოტენზინის გარდამქმნელი  ფერმენტის ინჰიბიტორების (კაპტოპრილი, ენალაპრილი და სხვა,) 

კალციუმის არხების ბლოკატორების (ნიფედიპინი, ისრადიპინი, ამლოდიპინი, ფელოდიპინი, 

ლერკანიდიპინი და სხვა) ალფა ბლოკატორების (პრაზოზინი, ტერაზოზინი და სხვა) დიგოქსონის და სხვა 

ინოტროპული სტიმულატორების, ტრომბოლიზური პრეპარატების (პლაზმინოგენის ქსოვილოვანი 

აქტივატორების - სტრეპტოკინაზა, ალტეპლაზა და სხვა). მოქმედების მოლეკულური მექანიზმები, 

სასურველი და არასასურველი  ფარმაკოლოგიური ეფექტები, ჩვენებები, უკუჩვენებები, წამალთაშორისი 

ურთიერთქმედებები. 

     საყურადღებო და ხაზგასასმელია საინტერესო კლინიკური შემთხვევების გარჩევები, რომლებშიც 

შეფასებულია რისკისა და სარგებლიანობის ასპექტები პროგნოზის შეფასებაში. 

     სახელმძღვანელო რეცენზირებულია პროფესორების - ბონდო ქობულიასა და ზურაბ ფაღავას მიერ. 
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     სახელმძღვანელო მიეძღვნა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საიუბილეო თარიღს - უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლისთავს. 

     დამტკიცებულია დამხმარე სახელმძღვანელოდ მედიცინის ფაკულტეტის მაღალი კურსის 

სტუდენტებისთვის თსუ აკადემიური საბჭოს სხდომაზე. 

 

ფარმაკოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი 

გულნარა ტაბიძე 

2 თამარ კეზელი 

გულნარა ტაბიძე 

მედეა კოპალიანი 

მარიამ ჭიპაშვილი 

ქეთევან ძნელაძე 

 

რეცეპტის გამოწერის 

წესები 

თბილისი 

გამომცემლობა 

„გეორგიკა“ 2018 წ.  უაკ 

(UDC) 615.21.3-053.2(035) 

34 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია  

(ქართულ ენაზე) 

      დამხმარე სახელმძღვანელო „რეცეპტის გამოწერის წესები“. 

     უკანასკნელ პერიოდში ფარმაცევტული ბაზარი ძალზედ მაღალი ტემპით ივსება ახალი დასახელების 

სამკურნალო საშუალებებით. ამ მოზღვავებული ინფორმაციის პირობებში მხოლოდ იმ ექიმს შეუძლია 

წამლის რაციონალური გამოყენება, რომელსაც წამლის ეფექტურობის, უსაფრთხოების, წამლის მოქმედების 

მოლეკულური მექანიზმების, სასურველი და არასასურველი ფარმაკოლოგიური ეფექტების, წამალთშორისი 

ურთიერთქმედებების შესახებ მიღებული სარწმუნო ინფორმაციის საფუძველზე, ჩამოყალიბებული აქვს 

საკუთარი ლოგიკური აზრი, ცოდნა და ამ ცოდნის რეალიზაციას ავადმყოფის სასარგებლოდ მოახდენს. 

     რეცეპტი - ექიმის წერილობითი მიმართვაა ფარმაცევტისადმი წამლის დამზადების შესახებ, მითითებით 

თუ როგორ ისარგებლოს პაციენტმა ამ წამლით. ფარმაცევტი (პროვიზორი) ასრულებს რა ექიმის მითითებას, 

დასაწყისში აკონტროლებს რეცეპტის გამოწერის სისწორეს. (ძირითადად ეს შეეხება წამლის დოზასა და  

გამოწერილი ნივთიერების შეთავსებადობას). პაციენტმა თავის მხრივ ზუსტად უნდა დაიცვას ექიმის 

მითითებები წამლის მიღების შესახებ. 

     სახელმძღვანელოში მოცემულია რეცეპტის სტრუქტურა, რეცეპტის გამოწერის სახეები (ოფიცინალური, 

მანუალური, მაგისტრალური), სამკურნალო ფორმების კლასიფიკაცია (მაგარი, რბილი, თხევადი, 

აეროზოლები, გაზისმაგვარი და ა.შ.) ჰომეოპათიური  და დიურანტული პრეპარატების (რეტარდული, 

პროლანგირებული) გამოწერის წესები. 

      დამხმარე სახელმძღვანელო „რეცეპტის გამოწერის წესები“-ს ათვისება, ცოდნა, მაღალი კურსის 

მედიკოსებს, ახალგაზრდა და მომავალ თაობის ექიმებს  დაეხმარება დაავადებების წამლით მკურნალობის 

და პაციენტთა დახმარების მაღალი ხარისხით უზრუნველყოფისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების გაფართოების 

და გაღრმავების საქმეში. ექიმის მიერ სწორად შერჩეული ავადმყოფი, სწორად შერჩეული წამალი და სწორად 

გამოწერილი  რეცეპტი - დოზირების სწორი რეჟიმით, რა თქმა უნდა, მკურნალობის ხარისხის ამაღლების 

გარანტი იქნება. 

    ფარმაკოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი 

გულნარა ტაბიძე 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 
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4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსათა

ური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

 

 

 



99 
 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.4. სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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პათოლოგიისა და სასამართლო მედიცინის კათედრა 

კლინიკური პათოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი 

 

 

 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით 

1.კათედრის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 

თეიმურაზ ჯორბენაძე 

პერსონალი: მარინა შაქარაშვილი, თამილა ბაგაშვილი, გიორგი პატარაია, ნოე 

ჯორბენაძე, მიხეილ ჯანგავაძე 

2. ცენტრის დირექტორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 

თეიმურაზ ჯორბენაძე 

პერსონალი: გიორგი პატარაია, ნოე ჯორბენაძე 

 

 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერერთობლივადშესრულებული 

სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

1.2. 

№ 

დასრულებულიპროექტისდასახე

ლებამეცნიერებისდარგისადასამე

ცნიერომიმართულებისმითითებ

ით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 

,,ტყვიის შემცველი 

ნივთიერებების მავნე 

ზეგავლენა ცოცხალ 

ორგანიზმზე“ 

ფუნდამენტური კვლევები 

01.01.2016–25.12.2018 

გია პატარაია–თემის 

ჰისტოპათოლოგიური 

ნაწილის ხელმძღვანელი; 
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სიცოცხლის შემსწავლელი 

მეცნიერება 

ზოგადი ნეიროფიზიოლოგია, 

ეკოლოგიური მედიცინა 

თეიმურაზ ჯორბენაძე–

თემის 

ჰისტოპათოლოგიური 

ნაწილის 

თანახელმძღვანელი; 

 

ნოე ჯორბენაძე–თემის 

ჰისტოპათოლოგიური 

ნაწილის  შემსრულებებლი; 

 

თამილა ბაგაშვილი–თემის 

პათოფიზიოლოგიური 

ნაწილის ხელმძღვანელი; 

 

თეა გურაშვილი–

პათოფიზიოლოგიური 

ნაწილის შემსრულებელი ; 

 

ნინო ახობაძე–

პათოფიზიოლოგიური 

ნაწილის შემსრულებელი; 

 

ქეთევან გოგეშვილი–

პათოფიზიოლოგიური 

ნაწილის შემსრულებელი. 

 
 

        წინამდებარე ნაშრომი ეხებოდა ტყვიის მცირე დოზებით ექსპოზიციის შორეული შედეგების 

კვლევას, რისთვისაც ექსპერიმენტული კვლევის ვალიდური მოდელის ობიექტად  შერჩეულ იქნა 

32 უჯიშო, სხადასხვა ასაკის ზრდასრული, ორივე სქესის ლაბორატორიული თეთრი ვირთაგვა. 

საექსპერიმენტო ცხოველები დაიყო 2 ჯგუფად. ექსპერიმენტის დაწყებიდან პირველი 2 თვის 

განმავლობაში ცხოველებს დასაშვებ, ჩვეულ საკვებთან ერთად ეძლეოდათ წყალი, რომელშიც  

გახსნილი იყო Pb(NO3)2, I   ჯგუფს – 1,5 მგ/კგ, II ჯგუფს–15მგ/კგ-ზე დღე–ღამის განმავლობაში. 

ექსპერიმენტის დაწყებამდე, მიმდინარეობისა და მას შემდეგ ხდებოდა დაკვირვება, აღწერა და 

ფოტო–ვიდეო მასალის შეგროვება ცხოველთა ქცევაზე, ფიზიოლოგიურ პარამეტრებზე, წონის 

შესაძლო ცვლილებებზე, თვალხილულ გარეგნულ ეფექტებზე. ექსპერიმეტნის მიმდინარეობისას 

გარდაცვლილი ცხოველების გაკვეთისას აღმოჩნდა, რომ სიკვდილის მიზეზი იყო სეპტიკოპიემია, 

ორმხრივი მოაფსცესე პნევმონია, მარჯვენამხრივი ჩირქოვანი პლევრიტის საფუძველზე 

განვითარებული გულის მწვავე უკმარისობა. სხვა შემთხვევაში სიკვდილის მიზეზს წარმოადგენდა 
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დისიმინირებული სისხლძარღვშიდა შედედების სინდრომი და მისგან გამოწვეული 

პოლიორგანული პათოლოგია, ასევე სარძევე ჯირკვლის ადენომა სტრომის ფიბროზით.  

      ტყვიის მოდელირებული ექსპოზიციის შუალედურმა და ფინალურმა შედეგებმა ( 1 წლისა და 

10 თვის მანძილზე) გამოავლინა ექსპერიმენტულ ცხოველებში გარკვეული სტრუქტურული და 

ფუნქციური ცვლილებები, ზოგიერთის ლეტალური გამოსავალის ჩათვლით, რაც არ აღინიშნებოდა 

ინტაქტურ ცხოველებში. პარალელურად მიმდინარე პათომორფოლოგიურმა კვლევამ, ამ ეტაპზე 

ნერვული ქსოვილის შესწავლამ, გამოავლინა შემდეგი ცვლილებები: პირველი ჯგუფის 

ცხოველებში სათანადო მეთოდოლოგიის გამოყენებით ნათხემში უპირატესად გამოვლინდა მის 

სამივე შრეში მარცვლოვანი და მოლეკულური შრეების ერთმანეთისაგან დაშორება და პურკინიეს 

უჯრედების შრის დეზორგანიზაცია, ხოლო თავის ტვინის ქერქში, მის  თანმიმდევრულ შრეებში 

უჯრედების დეზორგანიზაცია, მრავალი შეჭმუხნული, კუთხეებიანი უჯრედების და  ვაკუოლების  

გაჩენა თანდართული გლიოზით. ასევე ჰიპოკამპში შეინიშნა პირამიდული შრის გათხელება, 

ნეირონების დაქვეითებული სიმკვეთრე, გლიოზი და კაპილართა გააქტივება.  მეორე ჯგუფის 

ცხოველთა თავის ტვინის ქერქში აღინიშნა უჯრედთა  შრეობრივი განლაგების დარღვევა, გლიური 

უჯრედების გაზრდა, ნეირონების შემცირება, ზოგიერთ პრეპარატში აღინიშნა ასევე 

არტერიოლების, ვენულების და კაპილარების მნიშნელოვანი გაფართოვება სისხლით, ხოლო  

ქერქში მენინგიალური არტერიის და კაპილარების ნაწილობრივი ჰიალინოზი, ზოგიერთი 

კაპილარის დახშობა ფიბრინული თრომბით. საინტერესო შედეგს წარმოადგენდა ქერქქვეშა თეთრ 

ნივთიერებაში ეოზინოფილური  ფოლაქების, ასტროგლიოზის და ვაკუოლიზაციის არსებობა. 

    აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩატარებული ფიზიოლოგიური და ჰისტოპათოლოგიური 

კვლევების საფუძველზე შესაძლებელია დავასკვნათ, თუ რამდენად დიდია ტყვიის  მავნე 

ზეგავლენა ცოცხალ ორგანიზმზე. 

 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

2.2. 
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№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. გარდამავალი პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით,პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

3.2. დასრულებული პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსათა

ური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 
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1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახე

ლწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 თ. ჯორბენაძე 

გ. პატარაია 

ნ. ჯორბენაძე 

ტ. მერმანიშვილი 

ზოგადი პათოლოგიური 

ანატომია (მომზადდა 

მესამე გამოცემა) 

მეორე გამოცემის ISBN 

978-9941-13-546-3 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

277 

2 თ. ჯორბენაძე 

გ. პატარაია 

ნ. ჯორბენაძე 

ტ. მერმანიშვილი 

კერძო პათოლოგიური 

ანატომია ორ წიგნად 

(მომზადდა მეორე 

გამოცემა) 

პირველი გამოცემის 

ISBN 978-9941-13-566-8 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

776 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

1. პათოლოგიური ანატომია მედიცინის ფუნდამენტური, ტრანსდისციპლინური დარგია, რომლის ცოდნა 

დიდ სამსახურს გაუწევს ყველა პროფილის ექიმს პროფესიულ მოღვაწეობაში. ზემოაღნიშნულიდან 

გამომდინარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია როგორც მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, ისე 

ექიმთა ფართო წრისათვის. სახელმძღვანელოში 12 თავია - პათოლოგიური ანატომიის საგანი და ამოცანები, 

პათოლოგიური ანატომიის განვითარების ძირითადი ეტაპები, დაზიანების მოლეკულური საფუძვლები და 

უჯრედის პათოლოგია, დისტროფია, ნეკროზი და სიკვდილი, ქსოვილოვანი სითხეებისა და სისხლის 

მიმოქცევის მოშლა, ანთება, იმუნოპათოლოგიური პროცესები, შეგუება და კომპენსაცია, სიმსივნეები, 

გარემო პირობებით განპირობებული ავადმყოფობები, რეანიმაციისა და ინტენსიური თერაპიის პათოლოგია. 

წინამდებარე სახელმძღვანელოს შედგენისას გამოყენებულ იქნა ქართველი და უცხოელი ავტორების 

სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები. გარდა ამისა, სახელმძღვენელოს ზოგიერთ თავში შეტანილია 

ავტორების მიერ ჩატარებული ბიოფსიური, ოპერაციული და ექსპერიმენტული მასალების კვლევის 

შედეგად მიღებული მონაცემები. 

2. კერძო პათოლოგიური ანატომიის, ანუ კლინიკური პათოლოგიის სახელმძღვანელოში, ადამიანის 

ორგანოთა სისტემების მიხედვით, წარმოდგენილია ნოზოლოგიური ერთეულების მატერიალური 

საფუძვლები. სპეციალურ ლიტერატურაში არსებული უახლესი მონაცემების საფუძველზე მოცემულია 

ცალკეული ავადმყოფობების დროს ორგანოებში განვითარებული სტრუქტურული ცვლილებები 

ორგანიზმულ, ორგანულ, ქსოვილურ, უჯრედულ, სუბუჯრედულ და მოლეკულურ დონეებზე. 

სახელმძღვენელოში 17 თავია - სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების პათოლოგია, ლიმფორეტიკულური 

სისტემის ორგანოების ავადმყოფობები, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ავადმყოფობები, სასუნთქი 

ორგანოების პათოლოგია, საჭმლის მომნელებელი სისტემის ორგანოების ავადმყოფობები, ღვიძლის, 

ნაღვლის ბუშტისა და კუჭქვეშა ჯირკვლის ავადმყოფობები, თირკმლებისა და საშარდე გზების 

ავადმყოფობები, ქალის სასქესო ორგანოების ავადმყოფობები, მამაკაცის სასქესო სისტემის ავადმყოფობები, 

სარძევე ჯირკვლის ავადმყოფობები, ორსულობისა და ლოგინობის ხანის პათოლოგია, პრე- და 

პოსტნატალური დარღვევები, ბავშვთა ასაკის ავადმყოფობები, ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და 

ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები, ინფექციური ავადმყოფობები, კანის 

ავადმყოფობები, ძვალ-კუნთოვანი სისტემის პათოლოგია, ნერვული სისტემის, მხედველობის და სმენის 

ორგანოების ავადმყოფობები, კბილების, ყბების ძვლებისა და პირის ღრუს ორგანოების ავადმყოფობები. 
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ნიშანდობლივია, რომ სახელმძღვანელოს ცალკეულ თავებში წარმოდგენილია ავტორების მიერ 

ჩატარებული კვლევის შედეგებიც. 

 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

3 

 

მარინა შაქარაშვილი პათოფიზიოლოგია  

ISBN 978- 9941-148-4 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

307 

პათოფიზიოლოგია - სამედიცინო სკოლის ერთ-ერთი ფუნდამენტური დისციპლინაა, რომელიც ექიმის 

მომზადების სისტემის, მისი კლინიკური აზროვნების ფორმირების და მკურნალობის ძირითადი 

პრინციპების განსაზღვრის თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს.  

წინამდებარე ნაშრომი სტუდენტების დამოუკიდებელი და სემინარული მუშაობისათვის არის 

განკუთვნილი.                                                                                               წიგნში 

განხილულია პათოფიზიოლოგიის მიზანი, კვლევის უახლესი მეთოდები, ნოზოლოგიის ძირითადი 

საკითხები დაავადების არსი, სტადიები, კლასიფიკაცია, პათოგენეზი, ორგანიზმის და გარემოს 

ურთიერთკავშირი, მემკვიდრეობითობა, რეაქტიულობა, იმუნური სტატუსის როლი პათოლოგიაში და 

სხვა. 

თანამედროვე შეხედულებები ტიპობრივი პათოლოგიური პროცესებზე. ამ ნაწილში განიხილება ის 

პროცესები, რომლებიც საფუძვლად უდევს მრავალ დაავადებას: ანთება, ცხელება, სიმსივნეები, 

ჰიპოქსია, ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა და სხვა 

და კერძო პათოფიზიოლოგია - ცალკეული ორგანოებისა და სისტემების (სისხლის მიმოქცევის, 

სუნთქვის, ნერვული, ენდოკრინული და სხვა) პათოლოგიის განვითარების მექანიზმები. 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

  

გ. კვერნაძე 

 გ. 

ანდრონიკაშვილი 

ISSN-0321-1665 საქართველოს 

მეცნიერებათა 

თბილისი, 

საქართველო 

გვ. 155-163 
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თ.ბაგაშვილი 

მ.ოკუჯავა 

თ. გურაშვილი 

ს.ჭიპაშვილი 

ქ.გოგეშვილი 

ნ. ახობაძე 

ლ.მეკოშკიშვილი 

ეროვნული 

აკადემიის მაცნე 

ბიომედიცინის 

სერია 

N3-4, 44  

   ქრონიკული ექსპერიმენტის პირობებში (თეთრ ლაბორატორიულ ვირთაგვებზე) 

შეისწავლებოდა მანგანუმური ტოქსიკური ენცეფალოპათიის 

ელექტროენცეფალოგრაფიული მონაცემები. ვალიდური მოდელის შესაქმნელად 

საექსპერიმეტო ცხოველებს დღეში 2–ჯერ ინტრაპერიტონულად უკეთდებოდათ კალიუმის 

პერმანგანატის ხსნარის ინექცია. ჩატარებული გამოკვევებით გამოვლინდა, რომ ინექციამდე  

ცხოველის თავის ტვინის ქერქის, ჰიპოკამპის  და კუდიანი  ბირთვის ელექტრული აქტივობა 

უმრავლეს შემთხვევაში წარმოდგენილი იყო  დაბალი ამპლიტუდის მქონე ეეგ აქტიურობით. 

ცხოველის ორგანიზმში პრეპარატის შეყვანა იწვევდა ხანგრძლივ (30 წთ-ზე მეტი) მაღალი 

ამპლიტუდის ნელტალღოვანი აქტივობის განვითრებას თავის ტვინში, ჰიპოკამპში თეტა-

რიტმის აღმოცენებას, მისი ამპლიტუდის და ხანგრძლივობის გაზრდას. პაციენტებზე 

ჩატარებული კლინიკური გამოკვლევებით, თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული 

გამოსახვის საფუძველზე, რომელიც შეეხებოდა სინთეზური ფსიქოსტიმულატორთ – 

მეთკათინონით განპირობებულ ენცეფალოპათიას, 26 შემთვევაში გამოვლინდა თავის ტვინის 

კეროვანი ცვლილებები: ჰიპერინტენსიური სიგნალი T1 - შეწონილ გამოსახულებებზე 

მკრთალ ბირთვში(n=26), შავ სუბსტანციაში( n=22), ნათხემის დაკბილულ ბირთვში( n=16), 

ჰიპოფიზის წინა წილში( n=11), დიდი ჰემისფეროების თეთრ ნივთიერებაში( n=3).       

ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ მეთკათინონის გამოყენება დაკავშირებულია 

ქერქქვეშა სტრუქტურებში პარამაგნიტური თვისებების მქონე ნივთიერების დაგროვებასთან, 

რაც განაპირობებს ე.წ. მანგანუმური პარკინსონიზმის ჩამოყალიბებას. ძირითად 

დამაზიანებელ მექანიზმს წარმოადგენს ოქსიდაციური სტრესი. 

 
 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

     
 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

მარინა 

შაქარაშვილი, 

გოჩა ოჩიგავა 

 

„სიკვდილის 

უფლება და 

პალიატიური 

მკურნალობა“  

ერუდიტი  

#1 

 

 

 

 

თბილისი. 

გამომცემლობა  

„მწიგნობარი“ 

 

 

 

6  
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2 

 

 

 

 

მარინა 

შაქარაშვილი 

 

ISSN 2587-4861  

 

 

      მეტაბოლური 

სინდრომი- XXI 

საუკუნის 

პანდემია                            

ISSN 2587-5094 

 

 

 

 

 

UNIGEO 

#1 

 

 

 

 

 

თბილისი,  

გამომცემლპბა 

„უნივერსალი“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

  

ანოტაცია  

 1.სამედიცინო ეთიკა მუდმივად განახდებადი და განვითარებადი დარგია.      სამედიცინო ეთიკის 

მნიშვნელოვან განვითარებაზე  გავლენა მოახდინა   სამეცნიერო-ტექნიკურმა პროგრესმა და 

სამედიცინო ცოდნის გავრცელებამ. მრავალ ქვეყანაში ახალი ეთიკური კოდექსები შეიქმნა. ბიოეთიკის 

ერთერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი-ევთანაზია და ევთანაზიის უფლება. მორალურ-სამართლებრივი, 

სამედიცინო კუთხით ევთანაზიის  ალტერნატივას წარმოადგენს პალიატიური მედიცინა, რომელიც 

ითვალისწიმებს პოზიტიური გარემოს შექმნას, პაციენტების სათანადო მოვლას ახალი 

მაღალეფექტიური სამედიცინო ტექნიკის  და აპარატურის გამოყენებით, ფსიქოლოგიურ დახმარებას. 

აღნიშნული უნდა განახორციელოს მაღალი კვალიფიკაციის პერსონალმა.   განსაკუთრებული 

ყურადღება პალიატიურ მედიცაში ენიჭება სათანადო მედიკამენტოზურ მკურნალობას. დაუშვებელია 

მომაკვდავი ავადმყოფების შეფასება მედიკო-ბიოლოგიური კრიტერიუმებით. ექიმებმა უნდა 

შეზღუდონ აგრესიული თერაპია-მტკივნეული მანიპულაციები და იმ წამლების გამოყენება, 

რომლებიც პაციენტის მკურნალობის მიზნით განაპირობებს მის ტანჯვას. 

2. მეტაბოლური სინდრომი დღევანდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი აქტუალური სამედიცინო-

სოციალური პრობლემაა. მასთან ასოცირებული დაავადებები მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს 

ჯანმრთელობის სისტემებისათვის. თემის აქტუალობას განაპირობებს არაგადამდები დაავადებების 

გლობალური ეპიდემია, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული მეტაბოლური სინდრომის 

კომპონენტებთან. მეტაბოლური დარღვევები - სიმსუქნე, არტერიული წნევის მომატება, 

ნახშირწყლოვანი ლიპიდური ცვლის დარღვევა და/ან რამდენიმე მათგანის თანაარსებობა მკვეთრად 

ზრდის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების  რისკს. აუცილებელია მეტაბოლური დარღვევების იმ 

ეტაპზე გამოვლენა, როცა ცვლილებები ჯერ კიდევ შექცევადია, ან როცა შესაძლებელია მათი 

პროგრესირების შეჩერება. ამას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს სამკურნალო-პროფილაქტიკური 

ღონისძიებების დროულად დაწყებისათვის, რაც, ხელს შეუწყობს დაინვალიდებისა და 

სიკვდილიანობის შემცირებას. 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსათა

ური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 
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№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახე

ლწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილ

ი, გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorgi Pataraia, 

Teimuraz 

Jorbenadze, 

Tamila 

Bagashvili , 

George 

Andronikashvil

i, Noeh 

Jorbenadze; 

Tatiana 

Mermanishvili 

Tea Gurashvili 

Mariam 

Avalishvili 

Qetevan 

Gogeshvili 

DELAYED 

AFFECTS OF LEAD 

EXPOSURE – 

EXPERIMENTAL 

MODEL  AND 

EPIDEMIOLOGICA

L RESEARCH 

 

 

ISBN:978-1-

53614-395-9 

 

 

 

 

 

 

International 

Conference The 

1st,,Beritashvili 

Talks”, 

Neurophysiologic

al Functions and 

their Disorders-

Interdisciplinary 

Studies,Dedicated 

to 90th anniversary 

of the birth of 

Academician of 

the Georgian 

National Academy 

of Sciences, 

Professor Tengiz 

Oniani(Edited by 

Nargiz Nachkebia) 

 

 

Nova Science 

Publishers,USA, 

New York 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.271-280 
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2  

 Nino 

Akhobadze  

Zaza Ghachava 

Malkhaz 

Makashvili 

Tamila 

Bagashvili 

Giorgi 

Andronikashvili 

Tea Gurashvili  

Nino Akhobadze 

Ketevan 

Gogeshvili 

Michael Okujava 

 Lela Giunashvili 

 

 

 

 

 

 

GROOMING, 

REARING AND 

STRETCH-ATTEND 

POSTURE  IN 

RESPONSE TO FUR 

MOISTENING IN 

ALBINO MONGREL 

RATS 

ISBN:978-1-

53614-395-9 

 

 

 

 

 

 

 

International 

Conference The 

1st,,Beritashvili 

Talks”, 

Neurophysiologic

al Functions and 

their Disorders-

Interdisciplinary 

Studies,Dedicated 

to 90th anniversary 

of the birth of 

Academician of 

the Georgian 

National Academy 

of Sciences, 

Professor Tengiz 

Oniani(Edited by 

Nargiz Nachkebia) 

 

 

 

 

 

 

Nova Science 

Publishers,USA, 

New York 

2018 

 

 

 

 

 

p.145-152 

1. მსოფლიოს მასშტაბით ტყვიის იონთა ადამიანის ორგანიზმის დამაზიანებელი 

ეფექტის უმწვავესმა პრობლემამ აქტუალური გახადა აღნიშნული საკითხის 

ეპიდემიოლოგიურ–ეკოლოგიური,სამეცნიერო  და სამედიცინო კვლევა. წინამდებარე 

ნაშრომში წარმოდგენილია თეთრ ლაბორატორიულ ვირთაგვებზე(ორ ჯგუფში) 

ჩატარებული ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები, რომლის  მიზანსაც შეადგენდა 

ტყვიის შემცველ მარილთა სხვადასხვა კონცენტრაციის ხსნარების სასმელად 

გამოყენება ორი თვის მანძილზე (I ჯგუფი–1,5მგ/კგ–ზე,  II ჯგუფი–15მგ/კგ–ზე Pb(NO3)2 

-ის   ხსნარი). ამავე დროს, ექსპერიმენტი გულისხმობდა შორეული შედეგების 

გამოსავლენად ერთი წლისა და ათი თვის მანძილზე დაკვირვებას.       ექსპერიმენტის 

მიმდინარეობისას გარდაცვლილი ცხოველების გაკვეთისას აღმოჩნდა, რომ               

სიკვდილის მიზეზი იყო სეპტიკოპიემია, ორმხრივი მოაფსცესე პნევმონია, 

მარჯვენამხრივი ჩირქოვანი პლევრიტის საფუძველზე განვითარებული გულის მწვავე 

უკმარისობა. სხვა შემთხვევაში სიკვდილის მიზეზს წარმოადგენდა დისიმინირებული 

სისხლძარღვშიდა შედედების სინდრომი და მისგან გამოწვეული პოლიორგანული 

პათოლოგია, ასევე სარძევე ჯირკვლის ადენომა სტრომის ფიბროზით. სტატიაში 

აღწერილია საქართველოს იმ  რეგიონების  მოსახლეობის პოპულაციის 

ჯანმრთელობის მდგომარეობა, სადაც დიდია ტყვიის შემცველობა ნიადაგში, ჰაერსა 

და წყალში. ეპიდემიოლოგიური კვლევით ამ რეგიონებში აღმოჩნდა მაღალი სიხშირე 
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გულ–სისხლძარღვთა, ნერვული სისიტემის და ონკოლოგიურ დაავადებათა მხრივ, 

რაც კორელაციაშია ექსპერიმენტიში ცხოველებზე ნანახ პათოლოგიებთან. 

 

 

2. წინამდებარე ნაშრომში განხილულია თეთრ  ლაბორატორიულ  საექსპერიმენტო 

ვირთაგვებში სხვადასხვა სტრესორის ვალიდურობის შესწავლა სტრეს–რეაქციის 

თანმიმდევრული, სტადიური სურათის დასაფიქსირებლად. სტრესორად ვიყენებდით 

წყლის ჭავლის სახეში ერთ დღეში 3–4 ჯერ შესხურებას. ექსპერიმენტის პირველ 

ეტაპზე შევისწავლიდით გრუმინგის სურათს ინტაქტურ თაგვებზე, ხოლო მეორე 

ეტაპზე ვაკვირდებოთ გრუმინგის ფაზების შესაძლო თანმიმდევრულ გამოვლინებას 

გაწუწვის შემდეგ.  მიღებული შედეგების სტატისტიკურმა ანალიზმა  აჩვენა, რომ 

გაწუწვა თეთრი ვირთაგვებისთვის არ წარმოადგენს ძლიერ სტრესორს. მიღებული 

შედეგების გათვალისწინებით, მიზნად დავისახეთ სამომავლოდ სხვა სტრესორის 

ექსპერიმენტში  გამოცდა, მაგალითისთვის,ძლიერი დანათება. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шакарашвили М; 

Кутателадзе  

 

 

 

Об одном 

прикладном 

аспекте 

минимизации 

последствий 

чрезвычайной 

ситуации                                        

ББК 68,9 Н 17        

УДК 159,9 

 

Матерiали VIII 
науково-

практично 
конференiiз 

мiжнародною 
участю                                                                  

Надзвичайнi 
ситуацii: безпека 

та захист   
 

 

 

 

 
 

 

Украiни, 

Черкаси 

ЧПБ iм Героiв 
Чорнобиля                 

25-26 жовтня 
2018 року     

 

 

 

 

 

 

4  
 

 

 

 

 

 

 

მაშველად მუშაობა ძალიან რთული და საპასუხისმგებლო საქმეა. ისინი არაერთ სირთულეს 

ხვდებიან. სამუშაო დღე სავსეა მოულოდნელობებით და დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული, 

მაშველები თავიანთ სამუშაოს ყველანაირ ამინდში, სახიფათო ადგილებსა თუ ვითარებებში 

ასრულებენ, რასაც  თან ახლავთ  

ნერვული დაძაბულობა და სტრესი. რაც თავისმხრივ აისახება მუშაობის ხარისხზე და მოტივაციაზე. 

სტრესის ერთ-ერთი ფორმა პროფესიული სტრესია - ფიზიოლოგიური ან ფსიქიკური მდგომარეობა, 

რომელიც პროფესიული საქმიანობით არის გამოწვეული. სტრესთან გასამკლავებლად არის 

მომუშავეების ჩართვა სტრესის მართვის პროგრამაში - საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც 

მოიცავს სტრესთან ბრძოლის სტრატეგიებს,  უნარებს, რომლებიც სტრესულ სიტუაციაში 

წარმატებულად გამოიყენება. დიდი მნიშვნელობა აქვს პროფესიული გადაწვის პრევენციას, გადაწვის 

თავიდან აცილებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. 
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6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა 
 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

მარინა შაქარაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

მარინა შაქარაშვილი 

 

 

 

 

 

Marina Shakarashvili 

Marina Kalandarishvili 

Ana Tegetashvili 

 

 

 

მარინა შაქარაშვილი 

 

 

 

მეტაბოლური სინდრომი  

 

 

 

 

 

 

 

 

დაუნის სინდრომი-

სწავლების მეთოდები  

 

 

 

 

Obesity 

 

 

 

 

 

 

პროფესიული ორიენტაცია და 

კარიერის დაგეგმვა 

 

 

მედიკოსთა 43-ე 

საერთაშორისო სკოლა- 

კონფერენციაში 

„თანამედროვე კლინიკური 

მედიცინა. მიღწევები და 

უახლესი ტექნოლოგიები 17-

25 თებერვალი.ბაკურიანი, 

2018წ 

 

 

 

მრგვალი მაგიდა „მითი და 

რეალობა დაუნის სინდრომის 

შესახებ“საქართველოს 

საეთაშორისო უნივერსიტეტი  

22.03. 2018 

 

 

 

8-th Evrazian Multidisciplinary 

forum EMS 6-7 September, 

Tbilisi,Georgia  

 

 

 

 

UNIGEO  24.04.2018წ. 
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5 

 

 

მარინა შაქარაშვილი 

 

 

 

 

 

ჭარბწონიანობა -21 საუკუნის 

ეპიდემია 

 

 

 

 

მედიკოსთა 44-ე 

საერთაშორისო სკოლა- 

კონფერენციაში 

„თანამედროვე კლინიკური 

მედიცინა. მიღწევები და 

უახლესი ტექნოლოგიები 8-16 

ივლისი, დაბა ჩაქვი, 2018წ 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

6 M.Makashvili,  

T.Bagashvuili,  

G.Andronikashvili,  

T.Gurashvili  

N.Akhobadze,  

K.Gogeshvili,   

M.Okujava,  

L.Giunashvili 

Is fur Moistening Relevant 

Approach to the Study of Rat 

Grooming in Response to Stress? 

4th Multidisciplinary Conference 

on Rheology 

Tbilisi,April,22-26 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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პედიატრიის  კათედრა/დეპარტამენტი 

 

რუსუდან ქარსელაძე - პროფესორი, ხელმძღვანელი 

ლიანა ჟორჟოლიანი- ასოცირებული პროფესორი 

ქეთევან ბარაბაძე-ასოცირებული პროფესორი 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

„12-კვირიანი, რანდომიზებული, ორმაგი ბრმაპლაცებოკონტროლირებადი, 

 ფლუტიკაზონის პროპიონატის/სალმეტეროლთან შესადარებლად, მრავალდოზიანი 

მშრალი ფხვნილის ინჰალატორის სახით,                                                                          

პერსისტიული ასთმის მქონე, 4-დან 11 წლის  

ჩათვლით ასაკის პაციენტებში“ 

 A 12-Week, Randomized, Double-Blind, Placebo-                                                                      
Controlled, Efficacy and Safety Study of Fluticasone Propionate Multidose Dry Powder Inhaler 
Compared with Fluticasone Propionate/Salmeterol Multidose Dry Powder Inhaler in Patients Aged 4 
Through 11 Years with Persistent Asthma  

 

2017-2019 

რუსუდან ქარსელაძე  

(მთავარი მკვლევარი) 

ლიანა ჟორჟოლიანი 

(მკვლევარი) 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 
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1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
3.1. გარდამავალი  პროექტი 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1     
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2 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1  L. Zhorzholiani Asthma predictive 

index  and nitric 

oxide prognostic 

valuue 

ISSN  1512-0112 

Georgian Medical 

News, #7-8, 2018 

Tbilisi-New York 4 p. 

2. L. Zhorzholiani Asthma control 

status and lung 

function in children 

Bronchial asthma 

ISSN  1512-0112 

Georgian Medical 

News, #10, 2018 

Tbilisi-New York 4 p. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1  რუსუდანქარსელაძე ინფექცია და ატოპია ალერგოლოგთა 

საერთაშორისო კონგრესი; 

თბილისი-წყალტუბო, 2018წ 

ივნისი 

2 ლიანა ჟორჟოლიანი მიკრობიომა და ატოპია ალერგოლოგთა 

საერთაშორისო კონგრესი; 
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თბილისი-წყალტუბო, 2018წ 

ივნისი 

3 რუსუდანქარსელაძე ინფექციით შეპყრობილი 

ატოპური პაციენტების 

მართვის განახლებული 

პარამეტრები 

ბავშვთა და მოზარდთა 

ჯანმრთელობის 

დაცვისაქტუალური 

საკითხები 

4. ლიანა ჟორჟოლიანი   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9. 

 

10. 
 

ქ. ბარაბაძე 

ქ.ბარაბაძე   

 

ქ.ბარაბაძე 

 

ქ.ბარაბაძე 

 

ქ.ბარაბაძე 

 

ქ.ბარაბაძე 

დისბიოცენოზი - დაავადება 

თუ დიაგნოზი 2018 

ხშირად მოავადე ბავშვი 

ნაწლავის მიკრიბიოტა და 

ბავშვთა ხშირი ავადობა 

 

ქრონიკული ხველა 

 

ბროვინი - პასუხი დასმულ 

კითხვებზე 

 

ქრონიკული პედიატრიული 

ბრონქიტი 

ბორჯომი 

 

                   თბილისი 

 

                   რუსთავი 

 

 

                   თელავი 

 

                 თბილისი 

 

 

               თბილისი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

18-22. 04. 2018 

 

 

7-14. 09. 2018 

 

 

12.09.18. 

ERS ILD course Heidelberg  18 

credit -ინტერსტიციული 

დაავადებები ბავშვებში 

ERS international congress   26 

credit-ბრონქული ასთმა 

ბავშვებში 

 

შხვედრა და დისკუსია 

ექსპერტთან- პარიზი 

 

ჰაიდელბერგი, გერმანია 

 

 

 

პარიზი 

 

 

პარიზი 
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სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება ნევროლოგიისა და 

ნეიროქირურგიის კათედრა 

 

რომან შაქარიშვილი (ხელმძღვანელი) 

ალექსანდრე ცისკარიძე,  დავით გიგინეიშვილი, დარეჯან გუგუციძე, ნანა 

კვირკველია, თამარ ვაშაძე 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. RPC01-3001- მრავალცენტრული, ღია ეტიკეტის გახანგრძლივებული კვლევა, 

მორეციდივე გაფანტული სკლეროზის დროს პერორალური მედიკამენტის RPC1063-

ის  ეფექტის დასადგენად. კვლევის სპონსორია- Celgene International II Sarl.  

აღნიშნული კვლევა ტარდება 27 ქვეყნის 275 კლინიკაში. პრეპარატის მიღება ხდება 

დღეში ერთხელ.  RPC01-3001 კვლევა წარმოადგენს  RPC01-201 და RPC01-301 კვლევის 

პაციენტების შემდგომი ღია ეტიკეტის კვლევაში გადასვლის ეტაპს (OLE- კვლევა), 

რომლის მიმდინარეობის დროსაც ყველა პაციენტი ღებულობს RPC1063-ს . კვლევაში 

არ გამოიყენება პლაცებო. კვლევის განმავლობაში რეციდივის გამოვლენის 

შემთხვევაში დაშვებულია მეთილპრედნიზოლონის ინტრავენური ინფუზია 

მაქსიმუმ 5 დღის განმავლობაში. კვლევის ფაზა- III. 2013 წლიდან დღემდე; რ. 

შაქარიშვილი, მ.  კიზირია, თ.  ცინცაძე, ნ.  შენგელია, ნ. კვირკველია; 

2. მულტიცენტრული რანდომიზებული, ორმაგი-ბრმა, პარალელური ჯგუფის, 

აქტიურად კონტროლირებადი მაღალი ეფექტურობის დამამტკიცებელი კვლევა 

პონესიმოდის ეფექტურობისა და უსაფრთხოების შესადარებლად 

ტერიფლუნომიდთან მიმართებაში, მორეციდივე გაფანტული სკლეროზის მქონე 

პაციენტებში. კვლევის სპონსორია- ACTELION. კლინიკური კვლევის მიზანია 

აღნიშნული მედიკამენტების გარშემო  ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი, 

რომელიც ხელს შეუწყობს გაფანტული სკლეროზის ეფექტურ 

მკურნალობას.კვლევაში ჩართულია როგორც  მორეციდივე (RMS)  ასევე მეორადად 

პროგრესირებადი გაფანტული სკლეროზის დიაგნოზის მქონე პაციენტები.  

პროტოკოლის ნომერი AC-058B301. EUDRA CT ნომერი: 2012-000540-10. კვლევის ფაზა- 
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III. 2013 წლიდან დღემდე; რ. შაქარიშვილი, მ.  კიზირია, თ.  ცინცაძე, ნ.  შენგელია, ნ. 

კვირკველია; 

  

1 

‘ფაზა 3ბ, 

მულტიცენტრული, 

რანდომიზებყლი, პლაცებო-

კონტროლორებადი კვლევა 

პიმავანსერინით 

მკურნალობა მოზარდებსა 

და ხანდაზმულებში 

ნეიროფსიქიატრიული 

სიმპტომებით რომელიც 

კავშირშია 

ნეიროდეგენერაციულ 

დაავადებებთან’ 

(ნეირომეცნიერება, 

ნევროლოგია, 

ნეიროფსიქიატრია)ACADIA 

ACP 103-046; ACADIA, 

პრინსტონი, ნიუ ჯერსი, აშშ 

ACADIA ACP 103-046; 

ACADIA, პრინსტონი, ნიუ 

ჯერსი, აშშ 

2018 წლის სექტემბერი - 

2020 წლის სექტემბერი 

რომან შაქარიშვილი - 

პროექტის მთავარი 

მკვლევარი; 

დავით გიგინეიშვილი - 

პროქტის მთავარი 

კვლევარის თანაშემწე 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი 

თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე): 

პროექტის ამჟამინდელი ეტაპი მოიცავს პაციენტების მოკრებასა და კვლევაში ჩართვას. 

ამისათვის ხდება პაციენტთა შერჩევა წინასწარ განსაზღვრული ჩართვის კრიტერიუმების 

თანახმად. კლინიკური ბაზიდან მათი გამოვლენა და პაციენტის ამჟამინდელი კლინიკური 

მდგომარეობის შეფასების მერე, სასურველი კადიდატები (რომელიც სრულად 

აკმაყოფილებენ ჩართვის კრიტერიუმებს) გადიან კლვევის ფარგლებში პირველ შემოწმებას. 

იგი მოიცავს როგორც კლინიკურ, ფსიქომეტრულ ასევე ფართო ლაბორატორიულ 

შემოწმებას. მიღებული პასუხების ანალიზის საფუძველზე მოწმდება კანდიდატურის 

შესატყვისობა კვლევის მოთხოვნებისადმი და მისი ჩართვის საბოლოო გადაწყვეტილება.  

1 

‘ფაზა 3ბ, 

მულტიცენტრული, 

რანდომიზებყლი, პლაცებო-

კონტროლორებადი კვლევა 

პიმავანსერინით 

მკურნალობა მოზარდებსა 

და ხანდაზმულებში 

ნეიროფსიქიატრიული 

სიმპტომებით რომელიც 

კავშირშია 

ნეიროდეგენერაციულ 

დაავადებებთან’ 

(ნეირომეცნიერება, 

2018 წლის სექტემბერი - 

2020 წლის სექტემბერი 

რომან შაქარიშვილი - 

პროექტის მთავარი 

მკვლევარი; 

დავით გიგინეიშვილი - 

პროქტის მთავარი 

კვლევარის თანაშემწე 
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ნევროლოგია, 

ნეიროფსიქიატრია)ACADIA 

ACP 103-046; ACADIA, 

პრინსტონი, ნიუ ჯერსი, აშშ 

ACADIA ACP 103-046; 

ACADIA, პრინსტონი, ნიუ 

ჯერსი, აშშ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი 

თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე): 

პროექტის ამჟამინდელი ეტაპი მოიცავს პაციენტების მოკრებასა და კვლევაში ჩართვას. 

ამისათვის ხდება პაციენტთა შერჩევა წინასწარ განსაზღვრული ჩართვის კრიტერიუმების 

თანახმად. კლინიკური ბაზიდან მათი გამოვლენა და პაციენტის ამჟამინდელი კლინიკური 

მდგომარეობის შეფასების მერე, სასურველი კადიდატები (რომელიც სრულად 

აკმაყოფილებენ ჩართვის კრიტერიუმებს) გადიან კლვევის ფარგლებში პირველ შემოწმებას. 

იგი მოიცავს როგორც კლინიკურ, ფსიქომეტრულ ასევე ფართო ლაბორატორიულ 

შემოწმებას. მიღებული პასუხების ანალიზის საფუძველზე მოწმდება კანდიდატურის 

შესატყვისობა კვლევის მოთხოვნებისადმი და მისი ჩართვის საბოლოო გადაწყვეტილება.  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 
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№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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ISBN 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Sopromadze S, 

Tsiskaridze A. 

Violent Behavior. In 

book: Bogousslavsky J 

(ed):  Neurologic-

Psychiatric Syndromes in 

Focus. Part II - From 

Psychiatry to Neurology. 

Front Neurol Neurosci. 

Basel, Karger, 

2018,42:106-121 

16 გვ 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 
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Канашвили Т.Т. 
 
 
 
 
 
N. Kvirkvelia,  
N. Khizanishvili, 
R. Shakarishvili, 
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N. Kvirkvelia,  
N. Khizanishvili, 
M. Beridze,  
E. Devidze,  
O. Samushia,  
G. Chakhava 
 
N. Kvirkvelia,  
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АМИОТРОФИЧЕСКИЙ 
СКЛЕРОЗ  
ИЛИ ИХ СОЧЕТАНИЕ? 
(КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ) 
ISSN 1512-0112 
 
Transformation of 
Myasthenia Gravis 
(MG) without 
Thymoma in                           
Amyotrophyc Lateral 
Sclerosis, or their 
Coexistence? – A case 
report; Online ISSN: 
1097-4598 
 
Viral Infections as a 
Cause of Ischemic 
Stroke; ISSN 1351-
5101(201806)25:6+2 
 
 
 
EEG peculiarities and 
auditory long latency 
evoked potentials in  
                                                       
correlation  with 
cognitive outcome in 
traumatic coma 
patients; ISSN: 1388-
2457  
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Nerve;                                
Volume 58, Issue 
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Edited By: 
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5 

 

 

 

 

 

 
 
N. Kvirkvelia,  
T. 
Kherkheulidze 
N. Khizanishvili, 
B. Tsikarishvili, 
E.Devidze,  
T. Losaberidze,                                                      
M. Beridze 

 
 
 

Herpes Simplex 
Infection and Stroke; 

ISSN: 2396-9873; 
Online ISSN: 2396-

9881  

 
 
European Stroke 
Journal (ESJ) 
Volume 3, Issue 
1_suppl, May                                                    
2018   

 

Official Organ of 

the International 

Federation of 

Clinical 

Neurophysiology, 

the Brazilian 

Society of Clinical 

Neurophysiology, 

the Czech Society 

of Clinical 

Neurophysiology, 

the Italian Clinical 

Neurophysiology 

Society, and 

the International 

Society of 

Intraoperative 

Neurophysiology. 

Editor-in 

Chief: Prof. Ulf 

Ziemann 

SAGE Publication 

 
 

     1 

 

1) მიასთენიის ( თიმომის გარეშე ) ტრანსფორმაცია გვერდით ამიოტროფიულ  

სკლეროზად თუ ამ ორი დაავადების თანაარსებობა.( Journal Muscle & Nerve) 

(ვაშინგტონი,  2018 წ. ოქტომბერი); AENEM ANNUEL MEETING 

ნაშრომში აღწერილია შემთხვევა 74წ. მამაკაცზე  რომელსააც ანამნეზის, კლინიკურ 

ელექტრო მიოგრაფიული, იმუნოლოგიური , ფარმაკოლოგიური ტესტირებისა და 

შუასაყრის კომპიუტერულ ტომოგრაფიული  მონაცემების დიაგნოსტირების 

შეედეგების მიხედვით  დაუდგინდა მიასთენიის გენერალიზებული ფორმის 

დიაგნოზი. თიმომის გარეშე, მიასთენიის  პათოგენეზური მკურნალობის ფონზე 

პაციენტის მდგდბა გაუმჯობესდა. სამი წლის მანძილზე აღენიშნებოდა ორი 

გამწვავება რომელიც ასევე დაემორჩილა მიასთენიის მიზანმიმართულ მკურნალობას. 

დაავადების გამოვლენიდან 4წლის შემდეგ პაციენტს გამოუვლინდა კუნთების 

ატროფია, გაჩნდა  დიფუზური ფასციკულაციები(პაციენტს იმ პერიოდში მოხსნილი 

ჰქონდა 2 წლით ადრე  ანტიქოლინესთერაზულ მედიკამენტები). რეფლექსების 

საერთო ფონი გახდა პოლიკინეზური,  იწვეოდა პათ,რეფლექსები.სენსორული 

სისტემა ინტაქტური.  

ემგ-ზე გამოვლინდა უხეში წინარქოვანი პათოლოგია. ამგვარადკლინიკურ ელექტრო 

მიოგრაფიული მონაცემები შეესაბამებოდა ზედა და ქვედა მოტონეირონის 

დაზიანებას და განხილული იქნა როგორ გვერდითი ამიოტროფიულ ი სკლეროზი. 

http://www.ifcn.info/
http://www.ifcn.info/
http://www.ifcn.info/
http://www.ifcn.info/
http://www.sbnc.org.br/
http://www.sbnc.org.br/
http://www.sbnc.org.br/
http://www.neurofyziologie.cz/
http://www.neurofyziologie.cz/
http://www.neurofyziologie.cz/
http://www.sinc-italia.it/
http://www.sinc-italia.it/
http://www.sinc-italia.it/
http://www.neurophysiology.org/
http://www.neurophysiology.org/
http://www.neurophysiology.org/
http://www.neurophysiology.org/
https://www.journals.elsevier.com/clinical-neurophysiology/editorial-board/prof-ulf-ziemann
https://www.journals.elsevier.com/clinical-neurophysiology/editorial-board/prof-ulf-ziemann
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ნაშრომში დასმულია საკითხი აღნიშნული შემთხვევა უნდა განიხილებოდეს როგორც 

მიასთენიის ტრანსფომაცია გვერდით ამიოტროფიულ  სკლეროზად თუ საერთო 

იმუნოპათოლოგიის მქონე  ნოზოლოგიის სახესხვაობად. (იგივე  Georgian medical new-

თვის) 

2) ვაშინგტონი მაისი ISSN. ტრავმული კომის მქონე პაციენტებში ეეგ-ს 

თავისებურებებისა და გახანგრძლივებული ლატენციის მქონე  სმენით გამოწვეული 

პოტეციალების კორელაცია კოგნიტურ გამოსავალთან.  

(ELSEVIER JOURNAL OF CLINICAL NEUROPHIZIOLOGY) ამოკვლეული ტრავმული 

კომის მქონე 108 ავადმყოფი, მიმდინარეობდა ეეგ-ს კვლევა 16 არხიან 

ელექტროენცეფალოგრაფზე. ამავე ეეგზე ხდებოდა გახანგრძლივებული ლატენციის 

მქონე  სმენითი პოტენციალების რეგისტრირება, კომის შესაფასებლად გამოიყენებოდა 

გლაზგოს კომის შკალა ასევე  ხდებოდა ვეგეტატიური სტატუსისა შეფასებადა 

კოგნიტური სფეროს  გამოკვლევა  საერთაშორისო კრიტერიუმების მიხედვით,(DRS , 

MMSE)  ყველა პაციენტს ჩატარებული ჰქონდა თ/ტვ კტ და მრტ კვლევები. მიღებული 

შედეგების მიხედვით მაღალი ამპლიტუდის მქონე თეტა ტალღები ეეგზე და 

პოზიტიური გახანგრძლივებული ლატენციის მქონე სმენითი გამოწვეული 

პოტენციალები  კომაში მყოფ პაციენტთთა კეთილსაიმედო პროგნოზის მაჩვენებელია.  

3) EAN ME4  16-19 .06.18 ( EUROPIAN JOURNAL OF NEUROLOGY )  ნაშრომი ეხება 

ვირუსული ინფექციების შედეგად განვითარებულ ინფექციურ ვასკულიტებს  მაღალი 

ანთებითი მარკერებით და კოაგულაციით  როგორც იშემიური ინსულტის  

განვითარების რისკფაქტორებს.  

 ნაშრომის შედეგები ემყარება 82 გამოკვლეული პაციენტის  მონაცემებს. რომელთაც 

ანამნეზში ინსულტის განვითარებამდე 3 თვით ადრე გადატანილი ჰქონდა HERPES 

SIMLEX(  HSW1 HSW2 ) და ციტომეგალოვირუსული ინფექცია. 

 პაციენტებს აღენიშნებოდათ მაღალი ANA , Anti PR 3  (c-ANCA) 

 განსაკუთრებით გამოყოფილია ჰერპესული ინფექციების როლი ვასკულიტების 

განვითარებაში, რომლებიც თავის მხრივ ხელს უწყობენ იშემიური ინსულტის 

განვითარებას. 

4) ჰერპესული ინფექცია და ინსულტი  EUROPIAN  STROKE ORGANIZATION 

CONFERENCE 16.05.18  GOTHENBURG  SHVEDEN . (JOURNAL  ESJ) 

ნაშრომი ეხება ვირუსული ინფექციის შედეგად გამოწვეული ვასკულიტების დროს  

თავის ტვინი სისხლძარღვების ანთებითი დაზიანებისა და  კოაგულაციის დონის 

მომატების ზეგავლენას იშემიური ინსულტის განვითარებაზე.  

 გამოკვლეული იყო 72 პაციენტი, პოზოტიური სეროლოგიური ჰერპეს ინფექციით (  

HSW1 HSW2 )   მაღალი CRP-თი , 65%-ს სისხლში მომატებული ჰქონდა  ANA,   50%-ს  

Anti PR 3  (c-ANCA) ინსულტიან პაციენტებში გამოვლენილი იქნა დადებითი 

კორელაცია  HERPES SIMLEX . ANA, ANCA  და  INRშორის, 

 მულტი ვარიაციული ლოგისტიკური რეგრესი  ავლენს  დიაბეტისა და   სისხლში  

არსებული  მაღალი  ANA და  ANCAS  ზეგავლენას დიაბეტთან ერთად ინსულტის 

სიმწვავეზე.   
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ნაშრომის მონაცემების მიხედვით HRPES SIMLEX ზოგიერთ 

იმუნოკომპრემენტირებულ   პაციენტში შეიძლება იყოს მიზეზი  ინფექციური 

ვასკულიტის განვითარების , ხოლო  ინფექციური რეაქციის მომატებამ შეიძლება 

ხელი შეუწყოს იშემიური ინსულტის განვითრებას.  
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12 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

რამოდენიმე ქვეყანაში ჩატარებული კვლევების მცირე რაოდენობა ადასტურებს, რომ 

პაციენტებს ფსიქოგენური არაეპილეფსიური შეტევებით (ფაშ) აქვთ შეზღუდული 

წვდომა.დიაგნოსტიკურ და სამკურნალო მომსახურეობასთან. ეპილეფსიასთან მებრძოლი 

საერთაშორისო ლიგის ფაშ-ზე სამუშაო ჯგუფმა განახორეციელა ორი ფართომასშტაბიანი 

გამოკითხვა (მრავალ ქვეყანაში) რათა გამოავლინოს დიაგნოსტიკური და თერაპიული 

საკითხები გაკავშირებული ფაშ-თან. 

მ,ეთოდოლოგია: მცირე კითხვარი (8 კითხვა) დაიგზავნა ლიგის 114 განყოფილებაში. 

გრძელი კითხვარი (36 კითხვა) შეავსეს ექიმებმა, რომელბიც ხედავენ პაციენტებს შეტევებით. 

კითხვები დაჯგუფდა 5 სექციად: პროფესიული როლი, დიაგნოსტიკური მეთოდები, 

თერაპია, ეთიოლოგია და წვდომა სამედიცინო დახმარებისადმი. 

შედეგები: 63 ქვეყნიდან მოვიდა პასუხი, მოკლე კითხვარი სეავსო 48 განყოფილებამ და 

გრძელი კითხვარი სეავსო 1098 სამედიცინო მუშაკმა 28 ქვეყნიდან (მათ შორის 

საქართველოდან). ფაში აღმოჩნდა აღიარებული როგორც დიაგნოსტიკური და თერაპიული 

პრობლემა ყველა ქვეყნისათვის. ტრავმა და მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემები 

აღმოჩნდა ყველაზე ხშირი გამოვლენილი რისკ ფაქტორი. გამოვლინდა პირდაპირი კავშირი 

შემოსავალსა და წვდომასთან დიაგნოსტიკური საშვალებებისადმი და 

სპეციალისტებისადმი. ფსიქოთერაპია ჩაითვალა ყველაზე მისაღებ მკურნალობის ფორმად. 

თუმცა ფინანსური სიძნელებიი იყო აღიარებული ყველაზე დიდ პრობლემად დაბალი-

შემოსავლის მქონე ქვეყნებში, ყველა ქვეყანაში სტიგმა, პრობლემის ცნობადობის ნაკლებობა 

და ინფორმაციის ნაკლებობა იყო აღიარებული როგორც ძირითად გამოწვევად. 

მნიშვნელობა: ეს გლობალურად განხორციელებული გამოკითხვამ ცხადყო, რომ ფაში არის 

მთელი სამყაროს სამედიცინო პრობლემა. ფაშ-ის სამედიცინო მომსახურება შეიძლება 

გაუმჯობესდეს სამედიცინო პერსონალის უკეთესი განათლებით, მარტივი და მისაწვდომი 

დიაგნოსტიკური პროცედურების განვიტერებითა და დანერგვით და შესატყვისი 

ინფორმაციის მიწოდებით. 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

 

№ 

მომხსენებე

ლი/ 

მომხსენებლ

ები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

ნ. 

კვირკველი

ა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნ. 

კვირკველი

ა 

ნერვ-კუნთოვაან 

დაავადებათა 

შესწავლის ისტორია 

საქართველოში 

 

 

 

 

 

ელექტრონეირომიოგ

რაფია 

საქართველოში 

GIMPHA-ს მე-5 ყოველწლიური შეხვედრა,  19.05.2018, 

თბილისი, საქართველო 

ელ.მისამართი:  http://gimpha.prg/ge/news-

georgian/87 

 

 

კლინიკური ნეირომიოლოგიის პარადიგმები 

ჩატარების ადგილი: ი. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 

საქართველო 

ელ.მისამართი: 

https://www.tsu.ge//ge/government/administation/departme

nts/pr/announce ment/0E-BQRf0mEbT4rNFU/ 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

1. ნერვ-კუნთოვაან დაავადებათა შესწავლას  საქართველოში ხანგრძლივი ისტორია 

აქვს, მე20 საუკუნის 60იან წლებში კლინიკური და ექსპერიმენტული ნევროლოგიის 

კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის აკად.პ სარაჯიშვილის თაოსნობით 

ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის ნ.ბარათაშვილის მიერ  

განხორციელდა პირველი ნემსისებრი ელექტრომიოგრაფიული კვლევა ყოფილ 

საბჭოთა კავშირის  ტერიტორიაზე.ინსტიტუტის ბაზაზე შეიქმნა ამიერკავკასიის 

ნერვკუნთოვან დაავადებათა ცენტრი, რომელთა თანამშრომლები გაერთიანებული 

იყვნენ მსოფლიო ნერვკუნთოვან საზოგადოებაში. მჭიდრო მეცნიერულ პრაქტიკული 

საქმიანობა დამყარდა გერმანიის,  რუსეთის და პოლონეთის ნეირომიოლოგიურ 

ცენტრებთან,შესწავლილ იქნა მიასთენიის კლინიკურ-ეპიდემიოლოგიური და 

გენეტიკური ასპექტები საქართველოში. ეწყობოდა ექსპედიციები საქართველოს 

მაღალ მთიან რეგიონებში ნერვკუნთოვან დაავადებათა გამოვლენის მიზნით. 

ტარდებოდა და ტარდება ნერვკუნთოვან დაავადებათა სხვადასხვა ასპექტებისადმი 

მიძღვნილი  საერთაშორისო კონფერნეცხიები , რომლებშიც მონაწილეობას იღებდნენ 

ქართველებთან ერთად მეცნიერები ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან.  შესრულდა 

და ამჟამადაც მიმდინარეობს  სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობა  პერიფერიული 

http://gimpha.prg/ge/news-georgian/87
http://gimpha.prg/ge/news-georgian/87
https://www.tsu.ge/ge/government/administation/departments/pr/announce%20ment/0E-BQRf0mEbT4rNFU/
https://www.tsu.ge/ge/government/administation/departments/pr/announce%20ment/0E-BQRf0mEbT4rNFU/
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ნეირომოტორული აპარატის დაზიანების  ჯგუფში შემავალი სხვადასხვა  

დაავადებები. შეიქმნა პროგრამა კლინიკურ ელექტრონეირომიოგრაფიის 

სუბცპეციალობის მისაღებად, რომლის ბაზაზეც მრავალი ნევროლოგი ეუფლება ამ 

სპეციალიზაციას. 2018წ, მაისი 

2. მოხსენება მოიცავს ელექტრონეირომიოგრაფიული კვლევის უახლეს მონაცემებზე  

დაყრდნობილ დიაგნოსტიკისა და თერაპიის მენეჯმენტს რომელიც ხელს შეუწყობს 

ექიმთა პროფესიულ წრთბას. გაზრდის ნერვკუნთოვან დაავადებათა ხარისხსს, 

მკურნალობის ეფექტურობას და დახმარებას გაუწევს ამ სფეროში დაინტერესებულ 

მეცნიერთა და პრაქტიკოს მედიკოსთა სამეცნიერო პრაქტიკულ საქმიანობას.  დღეს 

ნეიროდიაგნოსტიკა უპირატესად მიმართულია პათოგენეზური ანალიზისაკენ, 

ხოლო ნეიროდიაგნოზური ესთეტიკა ჩაანაცვლა თერაპიულმა. ეს უკანასკნელი კი 

სავალდებულოს ხდის ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ბაზისური მექანიზმების 

ალგორითმების კლინიკურ შემეცნებაში ტრანსლირებას. რომლის 

განხორციელებისათვის საჭირო მექნიზმების შეეხო კონფერენცია. 

 

6. 2. უცხოეთში 

   

1 

 

დ.გიგინეიშვილი, 

რ.შაქარიშვილი 

‘ფაზა 3ბ, მულტიცენტრული, 

რანდომიზებყლი, პლაცებო-

კონტროლორებადი კვლევა 

პიმავანსერინით მკურნალობა 

მოზარდებსა და 

ხანდაზმულებში 

ნეიროფსიქიატრიული 

სიმპტომებით რომელიც 

კავშირშია 

ნეიროდეგენერაციულ 

დაავადებებთან’ 

საწართველოში სკრინინგისა დ 

ჩართვის პირველი შედეგები 

8-9 ნოემბერი, 2018წ. 

ACADIA Investigator’s 

meeting, Budapest, Hungary 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

მოხსენებაში ხაზი გაესმა პაციენტის მოძიების და ჩართვის პროცედურის მარტივ და რთულ 

მხარეებზე.  

პაციენტის მომვლელის მნიშვნელობაზე და მის მზაობაზე, რომ ჩაერთოს აღნიშნულ კვლევაში.  

მცირე გამოცდილებამ გამოავლინა ის ფაქტორები (სომატური გართულებები,  

ლაბორატორიული გადახრები, ფსიქოტროპული მედიკამენტის მოხსნით  

გამოწვეული გამწვავებები და ა.შ.) რომელიც აფერხებს პოტენციური პაციენტის კვლევაში შეყვანას.  

კვლევის სპონსორებისადმი და კვლევის სამედიცინო ხელმძღვანელობის მიმართ გაჟღერდა  

ეკომენდაცია ჩართვის კრიტერიუმებისადმი გადახევდის შესაძლებლობაზე  
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ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის 

ფაკულტეტი, უროლოგიის კათედრა. 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი - თეიმურაზ ჩიგოგიძე. 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

პროფესორი თეიმურაზ ჩიგოგიძე, 

ასოცირებული პროფესორი გიორგი ჟვანია, 

ასოცირებული პროფესორი  თეიმურაზ დოჭვირი. 

ასისტენტ პროფესორი ნინო გაბუნია. 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერერთობლივადშესრულებული 

სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

1.2. 

№ 

დასრულებულიპროექტისდასახე

ლებამეცნიერებისდარგისადასამე

ცნიერომიმართულებისმითითებ

ით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული 

კვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

2.2. 
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№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
3.1. გარდამავალი პროექტი 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით,პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

3.2. დასრულებული პროექტი 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1  ნ. კოტრიკაძე, 

თ. ჩიგოგიძე,  

ლ. რამიშვილი,  

კანცეროგენეზი // 

უჯრედული და 

მოლეკულური 

მექანიზმები.         

თბილისი-2018 წ. 

ეძღვნება ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

191 
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ა. ხაზარაძე,  

მ. ალიბეგაშვილი,  

მ. გორდეზიანი. 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 100 

წლის იუბილეს. 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახე

ლწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1  Чигогидзе Т.Г 

Габуниа Н.Г 

Дочвири Т.З 

Турманидзе Н.П 

Манагадзе Л.Г 

Методика 

инплантации 

мочеточников в 

тонкокишечном 

резервуаре низкого 

давления // 

GeorgianMedicalNews,  

N3 (276), March  14-18 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 
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3 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსათა

ური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახე

ლწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაურ

ი, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილ

ი, გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენო

ბა 

1  Bochorishvili I, 

AlibegashviliM, 

DakuboG.D.,Ramishv

ili L., Zibzibadze M, 

Chigogidze T, 

Gordeziani M, 

Khazaradze A, 

Gabunia N,  

Monaselidze J N. 

Kotrikadze. 

Alterations of 

the Physical 

and Chemical 

Characteristics 

of Blood 

Plasma in Men 

with Prostate 

Tumors.   

Internation

al Journal 

of  

Molecular 

Biology 

Reports. 

In press  

2018 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 კონგრესის ერთი სექციის 

ხელმძღვანელი, პროფესორი 

თეიმურაზ ჩიგოგიძე 

ევრაზიის მე-8 ურო-

ონკოლოგთა კონგრესი 
თბილისი. 

28 ივნისი-1ივლისი. 2018 წ. 

2 კონგრესის ორი სექციის 

ხელმძღვანელი, პროფესორი 

თეიმურაზ ჩიგოგიძე 

საქართველოს უროლოგთა 

ასოციაციის ყოველწლიური 

კონგრესი 

თბილისი. 

7-8.12.2018 წ. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

საქართველოს უროლოგთა ასოციაციამ სუა-ს 2018 წლის კონგრესზე საუკეთესო 

სამეცნიერო ნაშრომისთვის („პროსტატის კანცეროგენეზი: უჯრედული და მოლეკულური 

მექანიზმები“) ლაურ მანაგაძის სახელობის პირველი ხარისხის პრემიით დააჯილდოვა 

პროფესორი თეიმურაზ ჩიგოგიძე და გადასცა დიპლომი. ავტორთა ჯგუფმა აღნიშნული 

სამეცნიერო მონოგრაფია მიუძღვნა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 100 წლისიუბილეს. 

თსუმედიცინისფაკულტეტის უროლოგიის დეპარტამენტსა დასაბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის, უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის მიმართულების, 

ბიოლოგიის დეპარტამენტს შორის, რამდენიმე წელია მიმდინარეობს ერთობლივი 

საფაკულტეტთაშორისო (ინტერდისციპლინური) სამეცნიერო მუშაობა, თემის სახელწოდება: 

„სისხლის პლაზმისა და ერითროციტების სტრუქტურული და ფუნქციური მახასიათებლების 

ცვლილების შესწავლა და მათი როლის დადგენა  პროსტატის სიმსივნური  ტრანსფორმაციის 

დროს“. 

დეპარტამენტზე 2018 წელს მიმდინარეობდა სამ დოქტორანტთან სხვადასხვა თემატიკაზე 

სამეცნიერო მუშაობა. 
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მედიცინის ფაკულტეტი, სტომატოლოგიის დეპარტამენტი  

ბავშვთა სტომატოლოგიის კათედრა 

ორთოპედიული სტომატოლოგიის და იმპლანტოლოგიის კათედრა  

 თერაპიული სტომატოლოგიის კათედრა 

სტომატოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი - პროფესორი ვლადიმერ 

მარგველაშვილი 

ბავშვთა სტომატოლოგიის კათედრის გამგე - პროფესორი მანანა კალანდაძე  

შალვა ფარულა ასოცირებული პროფესორი 

ოთარ დარჯანია ასოცირებული პროფესორი 

ქეთევან კიღურაძე-გოგილაშვილი სრული პროფესორი 

ნატალია მანჯავიძე ასოცირებული პროფესორი 

ირინა ბარბაქაძე ასისტენტ-პროფესორი 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

2.2. 
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№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
3.1. გარდამავალი  პროექტი 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4. 2. სახელმძღვანელოები 
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№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3  

 

 

Puturidze S., 
Margvelashvili M., 

Bilder L., Kalandadze 
M., Margvelashvili V. 

 

 

 

 

 

 

 

Puturidze S., 

Kalandadze M., 

Margvelashvili V. 

 

 

 

Guliz Nigar GUNCU, 

Secil Karakoca  

NEMLI, Eunice 

CARRILHO, Nermin 

YAMALIK, Elena 

 

 

RELATIONSHIP BETWEEN GENERAL 
HEALTH, ORAL HEALTH AND HEALTHY 

LIFESTYLE IN ELDERLY 
POPULATION(REVIEW) 

. ISSN 1512-0112,  
 

 

 

Edentulism and prosthetic needs of 

elderly population in Georgia 

https://doi.org/10.1111/idj.12442 

 

 

 

Clinical Guidelines and 

Implementation into Daily Dental 

Practice. 

 

 

 

Georgian Medical 
News 

 

 No2(275) 

 

 

 

International 

Dental 

Journal 

1.362 

2018 

 

Acta médica 

portuguesa 

31(1):12   

 

 

 

 

 

 

 

Wiley Online 

Library 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

https://doi.org/10.1111/idj.12442
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VOLODINA, Paulo 

MELO, Vladimer 

MARGVELASHVILI, 

Alessandra ROSSI 

DOI10.20344/amp.8942LicenseCC 

BY-NC-ND 4.0 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

2  

პროფესორი ვლადიმერ 

მარგველაშვილი 

 

 

 

 

პროფესორი ვლადიმერ 

მარგველაშვილი 

პაციენტთა ორთოპედიული 

რეაბილიტაციის ძირითადი 

პრობლემები 

 

 

ვინირები - ფუნქცია თუ 

ესთეტიკა? 

25.10.2018 

თბილისი, საქართველო 

 

 

 

26.02.2018 

ბაკურიანი, საქართველო 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

პროფესორი ვლადიმერ 

მარგველაშვილი 

 

 

 

 

პროფესორი ვლადიმერ 

მარგველაშვილი 

 

ედენტულიზმის გავრცელება 

და ორთოპედიული 

მკურნალობის საჭიროება 

საქართველოს ხანდაზმულ 

მოსახლეობაში 

 

 

ორთოპედიული 

მკურნალობის სირთულეები 

ბრუქსიზმიან პაციენტებში 

06.09.2018 

ბუენოს აირესი, არგენტინა 

 

 

 

 

24.05.2018 

ერევანი, სომხეთი 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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კლინიკური და კვლევითი უნარ-ჩვევების კათედრა  

ნინო შარაშიძე - კლინიკური და კვლევითი უნარ-ჩვევების კათედრის პროფესორი, 

ხელმძღვანელი 

მაია ხუბუა - ასოცირებული პროფესორი 

ინგა ბოჭორიშვილი - ასისტენტ პროფესორი 

თინათინ სუპატაშვილი - ასისტენტ პროფესორი 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 
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№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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4. 2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Maia Chigogidze,  
Nino 
Sharashidze, 
Zurab Paghava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sharashidze N, 

Kacharava G,  

Zhvania N 

,Saatashvili G, 

Gender 

differences in 

coronary 

collateral 

circulation 

during acute 

and stable 

ischemic heart 

disease 

ISSN: 2346-8491 

 

 

 

Tacotsubo 
Cardiomyopthy in 

Translational and 

Clinical 

Medicine – 

Georgian 

Medical Journal. 

Vol 3, No 1 

(2018) 

 

 

 

 

 Actual Topics on 

Women’s Health 

N10 -2018 

 გვ.25 -31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gv.38-46 
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3 

Lomia N. premenopausal 
Women 

ISSN 2298 -0091 

 

 

ტაკოცუბოს კარდიომიოპათია პრემენოპაუზაში მყოფ პაციენტში 

 

ტაკოცუბო კარდიომიოპათია (ტკმ) ხასიათდება მარცხენა პარკუჭის ხანმოკლე მძიმე 

დისფუნქციით. გულის უკმარისობის სიმპტომებით, იშემიური ცვლილებებით 

ელექტროკარდიოგრამაზე, კორონარული ანგიოგრაფიით ობსტრუქციული კორონარული 

დაავადების არარსებობით. ტკმ იძლევა მიოკარდიუმის ინფარქტისათვის დამახასიათებელ 

კლინიკურ სურათს. ტკმ ახასიათებს მარცხენა პარკუჭის ჰიპო და აკინეზია, აპიკალური 

ბალონირება და ბაზალური სეგმენტების ჰიპერკინეზია. ტკმ უფრო ხშირია 

პოსტემენოპაუზურ ქალებში და დაკავშირებულია ფიზიკურ ან ემოციურ 

სტრესთან.სტატიაში წარმოდგენილია პრემენოპაუზაში მყოფი პაციენტის კლინიკური 

შემთხვევა, რომელიც პრეზენტაციამდე ხუთი წლის განმავლობაში იღებდა პეროლარულ 

კონტრაცეპტივს. პაციენტს აღენიშნებოდა ძლიერი ტკივილი გულის არეში, ST სეგმენტის 

ელევაცია ეკგ-ზე, მარცხენა პარკუჭის ბაზალური და შუა სეგმენტების ჰიპოკინეზია და 

აპიკალური ბალონირება. მაღალსენსიტიური ტროპონინის დონე იყო ნორმის ფარგლებში. 

კორონარული ანგიოგრაფიით კორონარული არტერიების სტენოზირება არ გამოვლინდა. 

აღინიშნა ეკგ და გულის ფუნქციის სწრაფი აღდგენა.წარმოდგენილი შემთხვევის 

თავისებურებაა ბაზალური ჰიპოკინეზია და პრემენოპაუზური სტატუსი, ორალური 

კონტრაცეპციია. პრემენოპაუზურ პერიოდში პერორალური კონტრაცეპციის პირობებში 

ტაკოცუბოს კარდიომიოპათიის განვითარების შესაძლებლობა და მექანიზმები საჭიროებს 

შემდგომ კვლევას.  
 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.3. კრებულები 
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№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.4. სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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gadaudebeli da kritikuli medicinis departamenti 

ხელმძღვანელი -   პროფესორი ზურაბ ჩხაიძე,  

მამუკა ჩხაიძე - ასოცირებული პროფესორი. 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერერთობლივადშესრულებული 

სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1     
2  

   

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

  
1.2. 

№ 

დასრულებულიპროექტისდასახე

ლებამეცნიერებისდარგისადასამე

ცნიერომიმართულებისმითითებ

ით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

  

Распрастраненность  

Scientific Edition- 
 

2018  

  

AbdominalTraumva-sugical 

taqtile mistakes  

EUROPEAN JOURNAL OF 

TRAUMA AND EMERJENCY 

SURGERY 

2018  

დასრულებული 

კვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე) 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 
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1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
3.1. გარდამავალი პროექტი 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით,პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

3.2. დასრულებული პროექტი 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსათა

ური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 
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4. 2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახე

ლწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.4. სტატიებიდიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსათა

ური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1     
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2 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახე

ლწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.3. კრებულები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.4. სტატიები 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა 

 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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6. 2.უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 
 

Zurab Chkhaidze Acute diverticulosis diagnostic , 

treatment; 

ESES 2018 Valencia,Spain 

 
 Распрастраненность 

хеликобактер  пилори 

ассоцированный с 

хроническим гастритом и 

язвенной болезни среди 

грузнского населения 

Scientific Edition-Science 

Review, 

Warsaw,Poland 

2  
Диверикулярная болезнь 

толстой кишки, диагностика и 

лечение 

20-й Международный 

Славиано-Балтииский 

научный Форум 

3  Распрастраненность 

хеликобактер  пилори 

ассоцированный с 

хроническим гастритом и 

язвенной болезни среди 

грузнского населения 

20-й Международный 

Славиано-Балтииский 

научный Форум 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

4 ერთობრივ სამეცნიერო 

პროექტში მონაწილეობა 

 
St George’s University of London 

Roial marsden Hospital, prof. 

Stephen Hyer   

 

 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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ონკოლოგიისა და პალიატიური მზრუნველობის კათედრა 

სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

ხელმძღვანელი - პროფესორი თამარ რუხაძე 

ასისტენტ-პროფესორი - ირინე გაგუა 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 
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დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
3.1. გარდამავალი  პროექტი 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება, 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 
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საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათა-ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  

თ. ლეკაშვილი; თ. 

აბრამიმძე, ი. 

შოშიაშვილი,  

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Lekashvili; 

 

 

ონკო- 

ინკურაბელურ 

პაციენტთა 

სამედიცინო 

საჭიროებები და 

მათთან 

დაკავშირებული 

სირთულეები 

Clinical Groups in 

Oncology as Part of 

Former Soviet Health 

Care System – 

Georgian Experience  

 

რადიოლოგიის 

მაცნე  

 

 

 

 

 

 

TRANSLATIONAL 
AND CLINICAL 

MEDICINE - 
GEORGIAN 

MEDICAL JOURNAL 

 

14 

 

 

 

 

 

 

7 

1) სამედიცინო პრაქტიკაში პალიატიური მზრუნველობა წარმოდგენილია, როგორც აქტიუ¬რი 

მრავალპროფილური მზრუნველობა, რომლის უპირველესი ამოცანაა ტკივილისა და სხვა 

პათოლოგიური სიმპტომების მოხსნა, ავადმყოფთა სოციალური, ფსიქოლოგიური და სულიერი 

მხარდაჭერა სიცოცხლის ბოლომდე, რათა ისინი დარჩნენ საზოგადოების სრულყოფილ და 

სრულფასოვან წევრებად. სამედიცინო პრაქტიკაში ზემოაღნიშნული მოთხოვნების ეფექტურობის და 

ონკო- ინკურაბელურ პაციენტთა სამედიცინო საჭიროებების შეფასებისათვის დაიგეგმა კვლევა, რაც 

საშუალებას მისცემდა მკვლევარებს მომხდარიყო ანალიზი, თუ რამდენად ადეკვატურად და 

მიზანმიმართულად ხორცილდებოდა სამედიცინო სერვისი, რა საჭიროებები და პრობლემებით 

მიმართავდენენ პაციენტები სერვისს და სირთულეები აღინიშნებოდა მზრუნველობს 

მიმდინარეობისას; რამდენად ხდება პალიატიური მზრუნველობის ზოგადი და საერთაშორისოდ 
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აღიარებული ძირითადი პრინციპების დაცვა.  აღნიშნულისათვის გამოყენებულ იქნა ანკეტური 

გამოკითხვა, სამედიცინო დოკუმენტაციისა და ისტორიების ანალიზი. კვლევის მასალა 

წარმოდგენილია პალიატიური მზრუნველობის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიცირებით, რომლებიც 

შესაბამის (როგორც სტაციონარულ, ასევე ამბულატორიულ) სამედიცინო სერვისს იღებდნენ 

ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის პალიატიური მზურნველობის სამსახურში, ასევე საქართველოს 

პალიატიური მზრუნველობის ეროვნულ აკადემიაში - საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და პრაქტიკულ 

ცენტრში 2011- 2013 წლებში. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ: ა)ინკურაბელურ პაციენტთა 

პალიატიური მზრუნველობის ხანგრძლივობა გაუ¬მართ¬¬ლებელია მოიცავდეს პაციენტთა 

პალიატიური მზურნველობის საჭიროებების რომელიმე 3 ან 6 თვეს, რისი მოთხოვნის საფუძველზე 

ირღვევა პალიატიური მზურნველობის არსის ძირითადი პრინციპი - ზრუნვა პაცინეტის ცხოვრების 

ბოლომდე და მისი ცხოვრების ხარისხის შენარჩუნება/გაუმჯობესება; ბ) ინკურაბელურ პაციენტთა 

საჭიროებები და არსებული სამედიცინო მომსახურეობა ემყარება დღეისათვის უპირატესად 

სამედიცინო საჭიროებების და ხშირად უგულვებელყოფილია არასამედიცინო ასპექტები 

(ფსიქოლოგიური, სულიერი, სოციალური); გ) გაწეული სამედიცინო სერვისი ძირითადად ემყარება 

პაციენტის მინიმალურ საჭი¬როებებს და არ მოიცავს პალიატიური მზუნველობის საერთაშორისოდ 

აღიარე¬ბულ მოდელს (სადაც თავდაპირველადვე განსაზღვრულია მულტიდის¬ციპლი¬ნური გუნდის 

წევრების ეფექტური მუშაობა და როლთა გადანაწილება); დ) ინკურაბელურ პაციენტთა ოპიოიდების 

ხელმისაწვდომობა დამყარებულია დღეს¬დღეობის გაუმართლებელი შეფასების კლინიკურ 

ჯგუფებზე, ბიუროკ¬რატიულ აპარატზე, სამედიცინო პერსონალის შესაბამისი ცოდნის სიმწირესა და 

საკანონმ¬დებლო ბაზის შეუსაბამობაზე; ე) ონკოლოგიურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობის 

მომსახურეობის მიღების შეფასებისათვის მიუღებელია ჩართვის კრიტერიუმად მე-4 სტადიის 

მოთხოვნის აუცილებლობა, რადგან ის არ წარმოადგენს სარწმუნო იარაღს ონკო-ინკურაბელურ 

პაციენტთა დაავადების პროგრესირებისა და მდგომარეობის შეფასებისათვის; ვ) ინკურაბელურ 

პაციენტთა სტატუსის შეფასება უნდა ეყრდნობოდეს პაციენტთა საჭიროებებს (სამედიცინო  და 

არასამედიცინო), სადაც უგულვებელყოფილ უნდა იქნას პაციენტთა კლინიკური ჯგუფი და 

დაავადების სტადია. 

 

2) საქართველოში ონკოლოგიურ დაავადებათა ახალი შემთხვევების რიცხვი ყოველწლიურად 7 

000-დან 8 000-მდე მერყეობს და მოსახლეობის სიკვდილობის მაჩვენებელთა შორის რიგით მეორე 

მიზეზს წარმოადგენს. წლების განმავლობაში ქვეყანასა და ჯანდაცვის სისტემაში მიმდინარე 

სოციალურმა სიდუხჭირემ, სტრუქტურულმა ცვლილებებმა, სამედიცინო მომსახურეობის 

ხელმისაწვდო¬მო-ბას¬თან დაკავშირებულმა პრობლემებმა მკვეთრად შეაფერხა ონკოლოგიურ 

დაავადებათა გამოვლენის შესაძლებლობა მათი განვითარების ადრეულ ეტაპებზე. ქვეყანის 

ჯანდაცვის სისტემაში გატარებულმა რეფორმებმა, სკრინინგ-პროგრამების ხელმისაწვდომობის 

გაზრდამ, სიმსივნური დაავადებების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენამ და ქვეყანაში პოპულაციური 

რეესტრის ამოქმედებამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებლების 

ადეკვატურად შეფასებაში, დიაგნოსტიკისა თუ მკურნალობის შედეგების მკვეთრ გაუმჯობესებაში. 

მიუხედავად გატარებული რეფომებისა და მიღწეული წარმატებებისა, მოქმედი მარეგულირებელი 

დოკუმენტები არ შეესაბამება არსებულ საერთაშორისო სტანდარტებსა და აღიარებულ რეგულაციებს. 

ისინი გარკვეულ დახვეწას მოითხოვენ საერთაშორისო გაიდლაინების შესაბამისად და კლინიკური 

გამოცდილების თანახმად. პოსტ საბჭოთა სივრცის ლიტერატურული მონაცემების მიხედვით, წლების 

განმავლობაში დარგის მეცნიერთა მცდელობა მირთული იყო ონკოლოგიური დაავადებების 

სტატისტიკურ ანაზლიზზე, გავრცელების თავისებურებებზე, დიაგნოს¬ტიკის ადრეულ მეთოდებსა 

და შესაძლებლობებზე, მკურნალობს ეფექტურობასა და მათი ახლო თუ შეორეული შედეგების 

გაუმჯობესებისაკენ. მეცნიერთა და დარგის სპეციალისტთა ყურადღება მიმართული იყო 

დაავადებულთა დისპანზერიზაცის გაუმჯობესებისაკენ და ამ უკანასკნელთან არის დაკავშირებული 

ონკოლოგიურ პრაქტიკაში დღემდე არსებული კლინიკური ჯგუფების არსებობის მცნება, რასაც ასევე 

ეფუძნებოდა შემდგომში პაციენტთა ინკურაბელობის განსაზღვრა.  
5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
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№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1     

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2  

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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სამედიცინო რადიოლოგიისა და ენდოსკოპიის კათედრა   

ხელმძღვანელი პროფესორი სოფიო კახაძე, 

ასოცირებული პროპფესორები:   მამუკა გურგენიძე, ვალერი აბულაძე. 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1    

 1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1    

- 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1    

2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1    

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
3.1. გარდამავალი  პროექტი 
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№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1    

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1    

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

-------------------- 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

-------------------- 

4.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
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№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

----------------- 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

------------------------------ 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

-------------------------- 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

------------------------ 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

 

5.4. სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 
ჟურნალის/ 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 
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საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

1 

2 

3 

     

--------------------- 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

მამუკა გურგენიძე  

 

 

 

სოფიო კახაძე  

დიდი და „დამალული“ 

პოლიპების ენდოსკოპიური 

დიაგნოსტიკა და რეზექცია 

 

მთელი სხეულის მაგნიტურ-

რეზინანსული ტომოგრაფიის 

შესაძლებლობები ონკოლოდიურ 

დაავადებათა დიაგნოსტიკაში და 

მართვაში 

საქართველოს ენდოსკოპისტთა 

ასოციაციის მე-7 საერთაშორისო 

კონფ - 20 ოქტომბერი 2018, 

თბილისი 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „ონკოლოგიურ 

დაავადებათა რადიოლოგიური 

დიაგნოსტიკა თხემიდან 

ტერფამდე“ – 27 ოქტომბერი 2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

    

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის მნიშვნელოვანი 

აქტივობაც.   

საერთაშორისო კონფერენციების ჩატარება:  

1. საქართველოს ენდოსკოპისტთა ასოციაციის მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია 20 ოქტომბერი 

2018, თბილისი 

2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ონკოლოგიურ დაავადებათა რადიოლოგიური 

დიაგნოსტიკა თხემიდან ტერფამდე“ – 27 ოქტომბერი 2018  
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მედიცინის ფაკულტეტის შინაგან სნეულებათა დეპარტამენტი 

 

ხელმძღვანელი   - სრული პროფესორი ა. ალადაშვილი 

პავლ ე მაჭავარიანი ასოცირებული პროფესორი 

ვახტანგ ჭუმბურიძე ასოცირებული პროფესორი 

ელენე გიორგაძე ასოცირებული პროფესორი ( ენდოკრინოლოგიის მიმართულებით ) 

თამაზ მაღლაკელიძე ასოცირებული პროფესორი 

თამარ კიკალიშვილი ასისტენტ-პროფესორი 

მიხეილ წვერავა ასისტენტ-პროფესორი 

ნინო დოლიძე ასისტენტ-პროფესორი 

 

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული  

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

1. “მე-3 ფაზის, მულტიცენტრული, 

პლაცებოთი კონტროლირებული, 

რანდომიზებული, ორმაგად ბრმა, 12-

კვირიანი კვლევა 40-კვირიანი, აქტიურად 

კონტროლირებული, ორმაგად ბრმა 

გაგრძელებით K-877-ის ეფექტურობის და 

უსაფრთხოების შესაფასებლად თირკმლის 

ნორმალური ფუნქციის მქონე მოზრდილ 

პაციენტებში, რომელთა ტრიგლიცერიდების 

დონე უზმოდ ≥500 მგ/დლ და<2000 მგ/დლ.” 

პროტოკოლის ნომერი: K-877-301  

2. “მე-3 ფაზის, მულტიცენტრული, 

პლაცებოთი კონტროლირებული, 

რანდომიზებული, ორმაგად ბრმა,                       

12-კვირიანი კვლევა 40-კვირიანი, აქტიურად 

კონტროლირებული, ღია გაგრძელებით K-

877-ის ეფექტურობის და უსაფრთხოების 

შესაფასებლად თირკმლის მსუბუქი და 

საშუალო ხარისხის თირკმლის უკმარისობის  

მქონე მოზრდილ პაციენტებში, რომელთა 

ტრიგლიცერიდების დონე უზმოდ ≥500 

მგ/დლ და<2000 მგ/დლ” პროტოკოლის 

ნომერი: K-877-303. 

3. „რანდომიზებული, ორმაგად ბრმა, 

პლაცებოთი კონტროლირებული, 

პარალელური ჯგუფების მომცველი, 

მულტიცენტრული კვლევა  

2017 -დღემდე, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017- დღემდე, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 - დღემდე. 

 

 

 

 

ვ. ჭუმბურიძე / ასოცირებული 

პროფესორი/ და თ. 

კიკალიშვილი / ასისტენტ 

პროფესორი/ 

მთავარი მკვლევარი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვ. ჭუმბურიძე / ასოცირებული 

პროფესორი/ და თ. 

კიკალიშვილი / ასისტენტ 

პროფესორი/ 

მთავარი მკვლევარი. 

 

 

 

 

 

 

ვ. ჭუმბურიძე / ასოცირებული 

პროფესორი/ და თ. 
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კარდიოვასკულური და თირკმლებთან 

დაკავშირებულ მოვლენების დროს 

სოტაგლიფლოზინის ეფექტურობის 

სადემონსტრაციოდ მე-2 ტიპის დიაბეტის 

მქონე პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ 

კარდიოვასკულური რისკ-ფაქტორები და 

თირკმლის ფუნქციის ზომიერი დარღვევა“, მე-

3 ფაზა,  მთავარი მკვლევარი.,  

4. მიმდინარეობს რანდომიზებული, 

ორმაგად-ბრმა, პლაცებო კონტროლირებალი 

პარალელურ ჯგუფებში მიმიდინარე კვლევა 

კარდიოვასკულური შედეგების 

შესაფასებლად ერთუგლიფლოზინით (MK-

8835/PF-04971729) მკურნალობის ფონზე ტიპი 

2 შაქრიანი დიაბეტის და დადგენილი 

სისხლძარღვთა დაავადებების მქონე 

სუბიექტებში“, ფაზა 3, მთავარი მკვლევარი.,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-დღემდე. 

კიკალიშვილი / ასისტენტ 

პროფესორი/ 

მთავარი მკვლევარი. 

 

 

 

 

ვ. ჭუმბურიძე / ასოცირებული 

პროფესორი/ და თ. 

კიკალიშვილი / ასისტენტ 

პროფესორი/ 

მთავარი მკვლევარი. 
 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით  

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

 

1. “ კლინიკურად ავადმყოფ პაციენტებში 

სტაციონარიდან ბინაზე გაწერისშემდგომ 

ვენური თრომბოემბოლიზმის განვითარების 

რისკის შემცირების შეფასების კვლევა 

რივაროქსაბანის პლაცებოსთან შედარების 

საფუძველზე (კვლევა MARINER) “, ფაზა 3,  

2. . „რანდომიზებული, პლაცებოთი 

კონტროლირებული, ორმაგად ბრმა, 

მულტიცენტრული, მე-2 ფაზის კვლევა NI-

0101, Toll-მსგავსი რეცეპტორ 4-ის 

საწინააღმდეგო მონოკლონური 

ანტისხეულების ინტრავენური 

მრავალჯერადი ინფუზიების ასატანობის, 

უსაფრთხოების, ფარმაკოკინეტიკის, 

ფარმაკოდინამიკის და ეფექტურობის 

შესაფასებლად რევმატოიდული ართრიტის 

მქონე პაციენტებში“; კვლევის ოქმის ნომერი: 

NI-0101-04 , მთავარი მკვლევარი. 

2016-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

ვ. ჭუმბურიძე / ასოცირებული 

პროფესორი/ და თ. 

კიკალიშვილი / ასისტენტ 

პროფესორი/ 

მთავარი მკვლევარი.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ვ. ჭუმბურიძე / ასოცირებული 

პროფესორი/ და თ. 

კიკალიშვილი / ასისტენტ 

პროფესორი/ 

მთავარი მკვლევარი. 
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დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
3.1. გარდამავალი  პროექტი 

 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3.2.  დასრულებული  პროექტი 

 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 
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სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

1 2 3 4 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

4.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათა-ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

თ. ლობჟანიძე, 

თ. 

მაღლაკელიძე. 

 

 

 

თ.ლობჟანიძე, 

თ. 

მაღლაკელიძე. 

პნევმოცისტოზი 

(პნევმოცისტური 

პნევმონია).  

 

 

ფილტვების სოკოსმიერი 

დაავადებები.  

 

საქართველოს 

რესპირაციული 

ჟურნალი, 

2017,,ტომი 13, 

#3. გვ.50 

 

საქართველოს 

რესპირაციული 

ჟურნალი, 

2018,,ტომი 14, 

#1. გვ.15 

  

 

 

5 

 

 

 

 

 

7 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის სახელ-

წოდება, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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5.4. სტატიები 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ი. ჩხაიძე, 

თ. მაღლაკელიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თ, 

კიკალიშვილი 

ვ. ჭუმბურიძე 

 
 

 

 

თ, 

კიკალიშვილი 

ვ. ჭუმბურიძე 
 

 

 

The prevalence of 

the chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

in the city of Telavi, 

Georgia: a cross-

sectional study.  

 

 

 Women and Men: 

Sex Differences in 

Cardiovascular 

Risk Prevention.  

 

Коморбидные 

состояния при 

хронической СН 

: как 

оптимизиро-

вать лечение?  

 

European 

Respiratory Journal 

2017; 50: Suppl. 61, 

p.436 

 

 

 

“ Emergency 

Cardiology” p.258-

263, Vol2,#1, 2018.  

 

 

 

 

Неотложная 

кардиология и 

кардиоваскулярные 

риски. стр.286-290, 

том 2, №1, 2018. 

Germany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belorussia 

 

 

 

 

 

 

Белоруссия 

3 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

   

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 
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მ. წვერავა 

 

 

 

 

მ. წვერავა 

 

 

 

 

 

მ. წვერავა 

 

 

 

 

 

მ. წვერავა 

 

 

 

Thoracic echo in diagnosis and 

monitoring of pulmonary 

congestion in heart failure.  

. 

Simplified pulmonary ultrasound 

in heart failure. Heart Failure 

2018 & World Congress on 

Acute Heart Failure 

 

Right ventricular outflow tract 

tissue doppler in congestive 

heart failure. Heart Failure 2018 

& World Congress on Acute 

Heart Failure 

 

Right ventricular outflow tract 

fractional shortening in mid-

range EF heart failure. Heart 

Failure 2018 & World Congress 

on Acute Heart Failure 

 

EuroEcho-Imaging 2018. 

Milan,  Italy 

 

 

Heart Failure 2018 & World 

Congress on Acute Heart Failure 

Vienna, Austria 

 

 

Heart Failure 2018 & World 

Congress on Acute Heart Failure 

Vienna, Austria 

 

 

Heart Failure 2018 & World 

Congress on Acute Heart Failure 

Vienna, Austria 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინტერდისციპლინური
დეპარტამენტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
რევაზ ჯორბენაძე - პროფესორი, დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ნოდარ ბელქანია -პროფესორი
გუგული მაღრაძე - პროფესორი
მარიამ გერსამია - პროფესორი
მარინა მუსხელიშვილი - პროფესორი
გია ჟორჟოლოანი - პროფესორი
თამარ საბედაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ზურაბ აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი
თამარ ვეფხვაძე - ასოცირებული პროფესორი
თეონა მატარაძე - ასოცირებული პროფესორი
ტუღუში ლაშა - ასისტენტ-პროფესორი
უროტაძე ჯაბა - ასისტენტ-პროფესორი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი
პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.



2

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი

ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)



3

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,
ქვეყანა

1

"ერთობლივი პროექტი: ყოფილ
სამთო ქალაქებში პოსტსაბჭოთა
პერიფერიაზე მიწის გამოყენების
გადარჩენის სტრატეგიები და
ახალი პრაქტიკა ჰაბიტატის
ადაპტაციის შესახებ.“
ურბანიზმი და სოციალური
ანთროპოლოგია.
დამფინანსებელი ორგანიზაცია:
გერმანიის ფედერალური
განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო (BMBF). მონაწილე
მხარეებია:

ლაიბნიცის რეგიონალური
გეოგრაფიის ინსტიტუტი,

გერმანია; ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო; ხუჯანდის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
უზბეკეთი; გერმანულ-ყაზახური

უნივერსიტეტი, ყაზახეთი.

01.07.2018 დან 31.12.2019
წლამდე (საგრანტო პერიოდი)

1. ლაიბნიცის
რეგიონალური გეოგრაფიის
ინსტიტუტიდან არიან
ვლადიმირ სგიბნევი (w_
sgibnev@ifl-leipzig.de, + 49-341-
60055-161) .
2. ლაიბნიცის
რეგიონალური გეოგრაფიის
ინსტიტუტიდან პროექტის
ხელმძღვანელი ქალბატონი
რანო ტურაევა (r_turaeva@ifl-
leipzig.de)
3. თსუ-ს მხრიდან
უფროსი მკვლევარი
პროფესორი თეონა მატარაძე
(teona.mataradze@tsu.ge)
4. ხგუ-ში მთავარი
მკვლევარი პროფესორი
ნაბიგონ რაჰიმოვი
(nabir@mail.ru )
5. დკუ - ში მთავარი
მკვლევარი ბატონი სერიკ
ბეიმენბეტოვი
(serik.beimenbetov@gmail.com )

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პროექტის მიზანია პოსტსოციალისტურ სამთამადნო ქალაქებში შეისწავლოს გადარჩენის სტრატეგიები,
მიწის გამოყენების პრაქტიკა და ცხოვრების წესი. პროექტის ფარგლებში თითოეულ ქვეყანაში მუშაობს
უფროსი მკვლევარები და უმცროსი მკვლევარები, რომლებიც ამავდროულად არიან დოქტორანტები და
პროექტის საფუძველზე მუშაობენ სადოქტორო დისერტაციის თემაზე. პროექტის სამიზნე ქალაქად
საქართველოში ჭიათურა არის შერჩეული. ძირითადი თეორიული ჩარჩო აგებულია
პერფიფერიალიზაციისა და გადარჩენის სტრატეგიების ფარგლებში. პერიფერიალიზაციის თეორია არ არის
ვიწრო და ის თავის თავში მოიაზრებს ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, სოციალური, კულტურულ ასპექტებს.
პერიფერიალიზაციის პროცესში ვხვდებით დიქოტომიებს, სადაც ერთმანეთს უპირისპირდება ცენტრი და
ლოკალური ადგილი (ამ შემთხვევაში ქალაქი ჭიათურა). პერიფერიალიზაცია განსაკუთრებით მწვავედ
აღიქმება ქალაქებში, რომლებიც საბჭოთა პერიოდში ცენტრალურ დაქვემდებარებაზე იყო და
პოსტსოციალისტურ პერიოდში დაკარგა ეს პოზიცია თუ მნიშვნელობა. სამთამადნო მრეწველობის
მოცულობის კლების პარალელურად, მოსახლეობის თვითგადარჩენის სტრატეგია ორგვარია: მიგრაცია და
ალტერნატიული შემოსავლის წყაროების მოძიება. სწორედ ამ მეორე ალტერნატივის ფარგლებში, პროექტის
მონაწილეები მოახდენენ იმ რესურსების იდენტიფიცირება, რომელსაც იყენებს და შეუძლიათ სამომავლოდ
გამოიყენოს ადგილობრივმა მოსახლეობამ. გარდა ამ ორი თეორიული მიდგომისა, კვლევის პროცესში
მოხდება ისეთი საკითხების დაფარვა, როგორებიცაა სოციალური უსაფრთხოება, ეკონომიკური
უსაფრთხოება, შრომითი უფლებები, ეკოლოგიური სიტუაცია და დეპოპულაცია. გარდა სამეცნიერო
ღირებულებისა, პროექტს აქვს პრაქტიკული დატვირთვაც: კვლევის შედეგებზე იმუშავებს გერმანელი
ექსპერტი, რომელიც შექმნის პერიფერიული სამთამადნო ქალაქების განვითარების პოლიტიკის ჩარჩოს.
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3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით, პროექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი,

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი,

ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 ჯაბა უროტაძე საქართველოს საპენსიო
პოლიტიკა და მსოფლიო
გამოცდილება, ISBN 978-

9941-13-768-6 (pdf)

ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის

სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

251

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

საპენსიო პოლიტიკა სახელმწიფოს სოციალური პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელია.
ეფექტიანი საპენსიო სისტემის დანერგვის გარეშე რთულია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება და მოქალაქეთა
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
მსოფლიოში, განსაკუთრებით კი განვითარებულ ქვეყნებში, მიმდინარე მოსახლეობის დაბერების პროცესის
გამო განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს ამ ქვეყნებში საპენსიო სისტემის მდგრადობის უზრუნველყოფის
საკითხი. მსოფლიო ბანკის (2014) ანგარიშიდან გამომდინარე, განვითარებული ქვეყნების უდიდეს ნაწილში,
ხანდაზმულთა მზარდი რაოდენობის გამო, საპენსიო უზრუნველყოფის ხარჯების მნიშვნელოვანი ზრდაა
მოსალოდნელი, რაც დამატებითი წნეხი იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტისა და გადასახადის
გადამხდელებისთვის (რადგან მზარდი ხარჯების დასაფარავად შესაძლებელია, საჭირო გახდეს
გადასახადების გაზრდა) და გააუარესებს მოქალაქეების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. მომავალში
ამ ქვეყნების საპენსიო სისტემებმა რომ შეძლონ პენსიების არსებული დონის შენარჩუნება, საჭიროა საპენსიო
სისტემის რეფორმირების გზების ძიება.
მოსახლეობის დაბერების პროცესი საქართველოშიც მიმდინარეობს და საპენსიო ასაკის მოსახლეობის
ხვედრითი წილი მომავალში მნიშვნელოვნად გაიზრდება, შესაბამისად, გაიზრდება წნეხი სახელმწიფო
ბიუჯეტზე და საპენსიო უზრუნველყოფის ალტერნატიული წყაროს შექმნის გარეშე, მნიშვნელოვნად
გართულდება ხანდაზმული პირის უზრუნველყოფა ღირსეული ცხოვრებისათვის აუცილებელი ოდენობის
პენსიით მხოლოდ ბიუჯეტის ხარჯზე.
კვლევის მიზანია საპენსიო პოლიტიკის ალტერნატივების გაანალიზება და საქართველოსთვის
ოპტიმალური საპენსიო სისტემის შერჩევა. კვლევის შედეგად დავასკვენით, რომ საქართველოსთვის
ოპტიმალური და ეფექტიანია სამსვეტიანი საპენსიო სისტემა: I სვეტი - სახელმწიფო გადანაწილებითი
პენსია: სახელმწიფო უზრუნველყოფს ყველა პენსიონერს მინიმალური გარანტირებული პენსიით
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სახელმწიფო ბიუჯეტიდან; II სვეტი - სავალდებულო დაგროვებითი პენსია, როგორც ძირითადი წყარო
მოქალაქის სიბერის უზრუნველსაყოფად. პენსიის ოდენობა დამოკიდებულია განხორციელებული საპენსიო
შენატანებისა და მათი ინვესტირების შედეგად მიღებულ საინვესტიციო მოგებაზე (DC სქემა); III სვეტი -
ნებაყოფლობითი დაგროვებითი პენსია.

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 Gersamia Mariam,
Maia Toradze

Employment of Entry
Level Journalists:
Case of Georgia

ISBN_9781642553987

European Journal of
Multidisciplinary
Studies, Jan-Apr.

2018, Vol. 7, Nr. 2,
p. 86-93;

Frankfurt 8

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

კვლევის მიზანია, დადგინდეს, რა მოთხოვნები აქვთ და რა კრიტერიუმებს (ცოდნას, უნარებს,
განათლებას) ითვალისწინებენ დამსაქმებლები ახალგაზრდა ჟურნალისტების დასაქმებისას ან
სტაჟირებისას, რა რეკომენდაციებს სთავაზობენ მედიის განათლების სექტორს და სხვ. კვლევა
აქტუალურია როგორც საგანმანათლებლო პროგრამების მოდერნიზაციის კუთხით, ასევე
აკრედიტაციის სტანდარტების და დამსაქმებლის მოთხოვნების შესაბამისობის დადგენის კუთხით.
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საველე კვლევა (დამსაქმებელების გამოკითხვა) ჩატარდა 2016 წლის სექტემბერ-ოქტომბერის
თვეებში.

კვლევისთვის გამოყენებულია რაოდენობრივი და თვისებრივი კონტენტ-ანალიზი. კვლევის
ინსტრუმენტად გამოყენებულია კითხვარი (ღია და დახურულ-ბოლოიანი კითხვებით). გამოიკითხა 25
მედია ორგანიზაციის წარმომადგენელი.

პასუხი გაეცა შემდეგ კვლევით კითხვებს:

 რა კრიტერიუმების მიხედვით ასაქმებენ ახალგაზრდა ჟურნალისტებს საქართველოში? რა
კომპეტენციებს (ცოდნას და უნარებს) ანიჭებენ უპირატესობას დამსაქმებლები?

 არის თუ არა მნიშვნელოვანი ფაქტორი დასაქმებისას, თუ რომელი უნივერსიტეტის
კურსდამთავრებულია ჟურნალისტი? აქვს თუ არა მას ჟურნალისტის კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი დიპლომი ან სხვა დარგობრივი კომპეტენცია?

სოციალური და პროფესიული კავშირები, რომლებსაც უნივერსიტეტი იძლევა უცხოეთში და
ნაწილობრივ ჩვენთანაც, ზრდის დასაქმების შესაძლებლობას. საქართველოში გამოკითხული
მედიასაშუალებების მხოლოდ 40%-ში არის სტაჟირება ანაზღაურებადი. სტაჟიორის აყვანისას,
პროფესიულ და/ან ახლობლის რეკომენდაციას 89%-ისთვის არის მნიშნელოვანი. რაც შეეხება
დასაქმებას, მხოლოდ 59 % მიიჩნევს რეკომენდაციის ფაქტორს საყურადღებოდ.

საქართველოში ჟურნალისტად დასაქმებისას ყველაზე მეტად მნიშვნელობას ანიჭებენ „წერის უნარს“.
გამოკითხული დამსაქმებლების 88 % მიიჩნევს, რომ ეს უნარი მნიშვნელოვანი ან ძალიან
მნიშვნელოვანია. 76 % მიიჩნევს, რომ დედლაინზე მუშაობის უნარი არის მნიშვნელოვანი. იგივე
პროცენტული რაოდენობა მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ახალ ტექნოლოგიებზე მუშაობის უნარს,  80 %
მიიჩნევს, რომ ახალი ამბების/თემების მოძიების და დამუშავების უნარი არის მნიშვნელოვანი.
დამსაქმებელთა 52 %-ისთვის მნიშვნელოვანია კონკრეტული სფეროს სიღრმისეული ცოდნა.

კვლევამ არ გამოკვეთა რომელიმე უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულის ჟურნალისტად დასაქმების
უპირატესობა. ამ კუთხით, უცხოური კვლევებისგან განსხვავებით, მედიაბაზარზე ისეთი ელიტური
უნივერსიტეტები, რომელთა დიპლომი ერთგვარ ბონუსს წარმოადგენს დასაქმებისას მკაფიოდ არ
იკვეთება. დამსაქმებლების აზრით, კურსდამთავრებულები უნივერსიტეტებში ყველაზე მეტად იღებენ
თეორიულ ცოდნას და ყველაზე ნაკლებად - დარგობრივ კომპეტენციებს. არადა, გამოკითხულთა 84%
ჟურნალისტად დასაქმებისას, უპირატესობას ანიჭებს სხვა სფეროში მიღებულ დარგობრივ
კომპეტენციებს. გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობის იხრება იმ აზრისკენ, რომ ძალიან
მნიშვნელოვანია პრაქტიკული ცოდნის და უნარების შეძენა.

ჟურნალისტური განათლების სამომავლო დისკუსიებისთვის დამსაქმებლებს მნიშვნელოვნად
მიაჩნიათ რიგი საკითხები, რომლებიც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროგრამების
აკრედიტაციის სტანდარტების მოთხოვნებთან პირდაპირ შესაბამისობაში მოდის. კვლევის შედეგად

შემუშავდა რეკომენდაციები.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 რევაზ ჯორბენაძე

თეონა მატარაძე
„ ახალი და ძველი ტიპის

სამეზობლოში მობინადრეთა
21–23 ივნისი, 2018 წელი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
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ტერიტორიული იდენტობა
თბილისის მაგალითზე“

უნივერსიტეტი, სოციალურ და
პოლიტიკურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი
VI საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია "სივრცე,
საზოგადოება, პოლიტიკა"
მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
100 წლის იუბილესადმი

http://ssp.tsu.ge/data/image_db_inn
ova/GE%20programa%20ssp%20201

8.pdf
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

საქართველოს დედაქალაქის, თბილისის ამჟამინდელი განვითარება და გაფართოება დიდად არის
დაკავშირებული ქვეყნის საბჭოთა წარსულთან. ქალაქის დასახლებების სტრუქტურა განისაზღვრა საბჭოთა
მიდგომით, რათა შეექმნა სტანდარტული დასახლებები მთელ ქვეყანაში. ოცდამეერთე საუკუნის
დასაწყისში, ეკონომიკური სიძნელეებისა და პოლიტიკური არასტაბილურობის გადალახვის შემდეგ,
ქვეყნის დედაქალაქის განვითარება მოხდა ახალი მშენებლობების მომრავლების ხარჯზე, რომელიც
საბჭოთა სტილის დასახლებების გვერდით ან შიგნით მიმდინარეობდა. ახალი ტიპის კომპლექსები თავისი
მენეჯმენტით ძველი დასახლებებისგან განსხვავებულ ურბანულ სივრცეს ქმნის. სწორედ ამიტომაც
მნიშვნელოვანია ვიკვლიოთ მოსახლეობის ტერიტორიულ იდენტობა, რომელსაც ემოციური, კოგნიტური
და მოტივაციური ფაქტორები გააჩნია. მოხსენება ეფუძნება 2017 წელს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახლემწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ
დაფინანსებულ მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ კვლევას.
მოხსენების მიზანია წარმოაჩინოს თბილისის ახალი და ძველი ტიპის განაშენიანებების მაცხოვრებლების
ტერიტორიული იდენტობები. მოხსენების ფარგლებში ასევე განხილული იქნება თბილისის
მაცხოვრებელთა მიერ კონკრეტული დასახლებების არჩევის მოტივაციები, სამეზობლო თემის არსებობის ან
ჩამოყალიბების პერსპექტივა, სივრცის მართვის სასურველი მოდელები და მათ ბინასთან, დასახლებასთან
თუ ქალაქთან დაკავშირებული პრობლემები. იმისათვის, რომ ვაჩვენოთ სხვადასხვა ტიპის დასახლების
მცხოვრებთა იდენტობის განსხვავებული კოგნიტური და მოტივაციური ფაქტორები, ჩვენ გავზომეთ
რესპონდენტების ღირებულებითი ორიენტაციები მემარჯვენეობა-მემარცხენეობის, ავტორიტარიზმი-
ლიბერალიზმის, გარემოს დაცვითი და გენდერული უთანასწორობის საკითხების მიმართ. კვლევის
დიზაინი ითვალისწინებდა ინტერდისციპლინურ მიდგომებს და სხვადასხვა მეთოდის კომბინაციას.
პირველ ეტაპზე გაანალიზდა სამეცნიერო ლიტერატურა. მეორე ეტაპზე ჩატარდა თვისებრივი კვლევა
ფოკუს ჯგუფებისა და სიღრმისეული ინტერვიუების მეთოდების გამოყენებით. მიღებული მასალის
ანალიზის შედეგად ჩამოყალიბდა რაოდენობრივი კვლევის სტრუქტურირებული კითხვარი. კვლევის
მიზნებიდან გამომდინარე შერჩევა იყო კვოტური და ითვალისწინებდა სამი ტიპის დასახლების
მაცხოვრებელთა იდენტობის შედარებას: ძველი საბჭოთა დასახლების, ახალი განაშენიანებისა და ახალი
შემოსაზღვრული განაშენიანებისას. სამივე ტიპის დასახლება შერჩეული იყო თბილისის საბურთალოს
რაიონიდან, რათა თავიდან აგვეცილებინა ქალაქის სივრცობრივ განაწილებასთან დაკავშირებული სხვა
დამოუკიდებელი ცვლადების გავლენა. მონაცემები გაანალიზდა ერთ, ორ და მრავალგანზიმილებიანი
სტატისტიკური ანალიზის მეთოდებით.
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№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
2 თეონა მატარაძე

თათია ქართლელიშვილი
`სამთამადნო ქალაქების პოსტ-
სოციალისტური
ტრანსფორმაცია"

21–23 ივნისი, 2018 წელი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, სოციალურ და
პოლიტიკურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი
VI საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია "სივრცე,
საზოგადოება, პოლიტიკა"
მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
100 წლის იუბილესადმი

http://ssp.tsu.ge/data/image_db_inn
ova/GE%20programa%20ssp%20201
8.pdf

ანოტაცია
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ, ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები მრავალი გამოწვევის წინაშე
აღმოჩნდნენ. ტრანსფორმაციის პირველ ეტაპზე ეკონომიკური, სოციალური თუ პოლიტიკური ცვლილებები
მძიმედ აისახა როგორც მოსახლეობის, ისე სოციალური ინსტიტუტებისა და მთლიანად ქვეყნების
მდგომარეობაზე. გამონაკლისი არც ქალაქები იყო. საქალაქო ინფრასტრუქტურა მოიშალა და ქალაქში
ცხოვრების პირობები გაუარესდა. პოსტსოციალისტური ქვეყნების მკვლევრები (Lang, et al 2015).
ტრანსფორმაციაზე საუბრისას მიუთითებენ გეოგრაფიულ დივერსიფიკაციაზე, რის შედეგადაც
პოლარიზაცია მოხდა ცენტრებსა და პერიფერიებს შორის. პერიფერალიზებულ ქალაქთა რიცხვში
შეგვიძლია თავისუფლად მოვიაზროთ სოციალისტურ პერიოდში განვითარებული სამთამადნო ქალაქები.
საბჭოთა კავშირის ინდუსტრიალიზაციის პირობებში მნიშვნელოვანი აქცენტი კეთდებოდა ასეთ
ქალაქებზე, ისინი ცენტრალური დაქვემდებარებისანი იყვნენ, რაც გულისხმობდა იმას, რომ ქალაქის
ინფრასტრუქტურა, მომარაგება და მუშახელის სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ქალაქებთან შედარებით
უკეთესი იყო. პოსტსოციალისტურ ხანაში, მსგავის ქალაქების პრეფერენციული პოზიციები შესუსტდა.
სამთამადნო სამუშაოები, რომლებიც დიდ დანახარჯებთან იყო დაკავშირებული, ხშირად მძიმე ტვირთი
იყო ქვეყნის ბიუჯეტისთვის, ამიტომ სამთამადნო წარმოების მოცულობა შემცირდა ან საერთოდ შეწყდა.
შესაბამისად, ქალაქები, რომლის მოსახლეობაც მთლიანად ამ წარმოებაზე იყო დამოკიდებული, ძლიერი
დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდნენ, დაიწყო მოსახლეობის მასიური გადინება ეკონომიკური შემოსავლის სხვა
წყაროს მოძიების მიზნით. სამთამადნო სამუშაოები და მეტალურგია საბჭოთა კავშირისთვის ძალზედ
მნიშვნელოვანი იყო და სწორედ ამიტომ იდებოდა ინვესტიციები ასეთ ქალაქებში.(Gentile and Sjöberg, Intra-
Urban Landscapes of Priority: The Soviet Legacy 2006). ჩვენი კვლევის ობიექტია საქართველოს ორი მეშახტეთა
ქალაქი - ტყიბული და ჭიათურა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ ქვანახშირის მოპოვება
პრაქტიკულად შეწყდა და ქვანახშირის გამამდიდრებელი ქარხანა დაინგრა. 2006 წელს წარმოება აღდგა 2
მაღაროში და განახლდა ქვანახშირის გამამდიდრებელი ქარხანა. ჯამში თანამშრომელთა რაოდენობა
დაახლოებით 1000-ს შეადგენდა. 2005 წელს საქართველოს 4632 საწარმოდან 148 საწარმო იყო ჩართული
სამთამადნო სამუშაოებში, რაც საერთო რაოდენობის 3.2% შეადგენდა. ამ 148 საწარმოდან 7 იყო სახელმწიფო
საკუთრებაში, ხოლო დანარჩენი გახლდათ კერძო. ამავე 2005 წელს წარმოებაში დასაქმებულ 94300
ადამიანიდან 8600 დასაქმებული იყო მაღაროებში და შახტებში, რაც 8,6%-ს შეადგენდა. სახელმწიფო
საკუთრებაში მყოფ მაღაროებში დასაქმებული იყო 5700 და კერძოში 2900 მუშახელი. ბოლო წლებში
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მაღაროელები რამდენჯერმე იყვნენ გაფიცულნი. ისინი სახელმწიფოს მიერ შრომის პოლიტიკის
გადახედვას ითხოვდნენ. დაქირავებულთა აზრით, ტყიბულის მაღაროში დასაქმებულთა პირობები
უკიდურესად მძიმე და სახიფათოა დასაქმებულთათვის. ასევე, არ მუშაობს სოციალური დაცვა, ჯანდაცვის
სისტემა და საგანგებო სიტუაციების სისტემა. სამუშაო გარემო, აღჭურვილობა და იარაღი, რომელსაც
მაღაროელები იყენებენ მოძველებული და დაზიანებულია, რაც გარდაცვალების და დაშავების მიზეზად
მიიჩნევა. საქართველოს პროფესიული კავშირისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ერთობლივი მონაცემებით, სამრეწველო ტრავმების შედეგად, მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2007-2016 წლებში
414 ადამიანი დაიღუპა და 716 ადამიანი სერიოზულად დაშავდა. 2016 წელს დაიღუპა 58 ადამიანი და 84
სერიოზულად დაშავდა. 2015 წელს 422 დაიღუპა და 80 დაშავდა. სამწუხაროდ, სიკვდილიანობა 2011
წლიდან დღემდე განუწყვეტლივ იზრდება. რაც შეეხება მეთოდოლოგიას, ჩვენ გამოვიყენებთ
ლიტერატურის მიმოხილვას, დოკუმენტების ანალიზსა და დისკურს-ანალიზს. ლიტერატურის მიმოხილვა
მოიაზრებს ძველი და ახალი ჟურნალგაზეთებისა და წიგნების მიმოხილვას. ლიტერატურის მიმოხილვა
შესაძლოა შემდეგნაირად დახარისხდეს: სამთამადნო ქალაქების ისტორიული განვითარება; მუშათა
მნიშვნელობა, მათი უფლებები და დაცვა; სამთამადნო ქალაქების თანამედროვე მდგომარეობა. ჩვენ
გავაანალიზებთ: შრომის კოდექსს; პროფესიონალი კავშირის სამოქმედო გეგმას; კონტრაქტებს; სტატიებს;
დისკურს-ანალიზი მოიაზრებს სტატიების, ბლოგების, სოციალურ ქსელში განთავსებული სტატუსებისა და
კომენტარების ანალიზს.

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 მარიამ გერსამია (key-note

speaker)
ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში

განათლების სექტორის და
დემოკრატიის გაძლიერება

სოციალური მეცნიერებების
XIVსართაშორისო კონფერენცია,

ფრანკფურტი, გერმანია.
2 მარიამ გერსამია, მაია ტორაძე ჟურნალისტების დასაქმება

საქართველოში
სოციალური მეცნიერებების

XIVსართაშორისო კონფერენცია,
ფრანკფურტი, გერმანია.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
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2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლიტიკის მეცნიერების
დეპარტამენტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
მალხაზ მაცაბერიძე - პროფესორი, დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
კორნელი კაკაჩია - პროფესორი
ალექსანდრე კუხიანიძე - პროფესორი
ზვიად აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი
ავთანდილ ტუკვაძე - ასოცირებული პროფესორი
ნანა მაჭარაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
სალომე დუნდუა - ასოცირებული პროფესორი
ვალერიან დოლიძე - ასისტენტ-პროფესორი
ალექსანდრე წურწუმია - ასისტენტ-პროფესორი
თამარ ქარაია - ასისტენტ-პროფესორი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№
დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)
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დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით

1

სამოქალაქო საზოგადოების
როლი კონკურენტური
ავტორიტარიზმიდან
ელექტორალურ
დემოკრატიაზე გადასვლის
პროცესში: საქართველოს
მაგალითი

ფაკულტეტის მიზნობრივი
სამეცნიერო-კვლევითი
პროექტი

2018 წლის 1 ივნისი - 15
ნოემბერი

მალხაზ მაცაბერიძე -
პროექტის ხელმძღვანელი;

თამარ ორჯონიკიძე -
მკვლევარი

ნათია ზედგინიძე -
მკვლევარი

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ჰიბრიდული რეჟიმის სახეობის - კონკურენტული ავტორიტარიზმის ტრანსფორმაცია
ელექტორალურ დემოკრატიად მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული, პირველ რიგში სამოქალაქო
საზოგადოების განვითარებაზე. საკითხი განხილულია 2012-2018 წლების საქართველოს
მაგალითზე. პროექტის კვლევითი ჰიპოთეზის თანახმად, კონკურენტული ავტორიტარიზმიდან
ელექტორალურ დემოკრატიაზე გადასვლისათვის აუცილებელია დემოკრატიული და
სამართლიანი არჩევნების შესახებ კონსენსუსის მიღწევა ხელისუფლებასა და სამოქალაქო
საზოგადოების იმ ნაწილს შორის, რომელიც საარჩევნო კანონმდებლობასა და საარჩევნო გარემოს
საკითხებთან დაკავშირებით ოპონირებას უწევს ხელისუფლებას. ესაა რიგი არასამთავრობო
ორგანიზაციები და ხელისუფლებაში არმყოფი პოლიტიკური პარტიები. პროექტში ყურადღება
გამახვილებულია პარტიების დაფინანსებისა და პარტიების წინასაარჩევნო ქცევის ეთიკური
კოდექსის შემუშავების საკითხებზე. თანხმობის მიღწევა კი დიდადაა დამოკიდებული სამოქალაქო
საზოგადოების მობილიზებაზე ამ მოთხოვნათა მხარდასაჭერად. თუ ასეთი მობილიზება ვერ
ხერხდება ელექტორალურ დემოკრატიაზე გადასვლა ფერხდება.

დღეს დამკვიდრებული ტერმინი „ჰიბრიდული რეჟიმი“ აერთიანებს სახელმწიფოთა ფართო
ჯგუფს და მოიცავს დემოკრატიისა და ავტორიტარიზმის ელემენტებს. ჰიბრიდული რეჟიმი
ავტორიტარული რეჟიმის დემოკრატიზაციის შედეგად წარმოიქმნება და რამდენიმე სახე აქვს.
ჰიბრიდული რეჟიმების კლასიფიცირება სხვადასხვა ნიშნებით ხდება. გავრცელებულია
ელექტორალური ინდიკატორები. ამ მხრივ გამოიყოფა ელექტორალური ავტორიტარიზმი (
Schedler, A. 2002) და შეჯიბრებითი (კონკურენტული) ავტორიტარიზმი (Levitsky, S.; Way, L., 2002).

მახასიათებლების მიხედვით შეგვიძლია საქართველო ჰიბრიდული რეჟიმის ერთ-ერთ ტიპს -
კონკურენტულ ავტორიტარიზმს მივაკუთვნოთ. მისი გარდაქმნის პერსპექტივა ელექტორალურ
დემოკრატიად მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული, პირველ რიგში კი სამოქალაქო საზოგადოების
განვითარებაზე.

კონკურენტულ ავტორიტარულ რეჟიმში ფორმალური დემოკრატიული ინსტიტუტები
განიხილება ხელისუფლების მიღების და განხორციელების ძირითად საშუალებად. მაგრამ
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ოპოზიციურ კანდიდატებზე, მასმედიაზე, საარჩევნო
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კომისიებზე ზეწოლისთვის შეუძლებელს ხდის ასეთი რეჟიმების განხილვას დემოკრატიულ
ფარგლებში.

კონკურენტული ავტორიტარული რეჟიმები არჩევნების დროს მასობრივ ფალსიფიკაციას არ
მიმართავენ, რადგან ეს გავლენას ახდენს არჩევნების ლეგიტიმურობაზე. სამაგიეროდ,
ფორმალური და არაფორმალური ”თამაშის წესები” იცვლება ხელისუფლებაში მყოფი ძალის
სასარგებლოდ და მათი მეშვეობით მკაცრად ექცევიან თავიანთ პოლიტიკურ ოპონენტებს.
ოპოზიციის იმ წარმომადგენლების წინააღმდეგ, რომლებიც პოლიტიკურ საფრთხედ მიიჩნევა,
გამოიყენება ძალადობრივი მეთოდებიც.

კონკურენტული ავტორიტარიზმის დროს არჩევნები არის უსამართლო, მაგრამ არჩევნების
დროს არსებობს რეალური შეჯიბრი. უსამართლობის მასშტაბის გაზრდის შემთხვევაში,
კონკურენტული ავტორიტარული რეჟიმი შეიძლება ტრანსფორმირდეს ელექტორალურ
ავტორიტარულ რეჟიმად. შეიძლება საპირისპირო პროცესიც - ოპოზიციის კონსოლიდაციის და
მობილიზაციის შედეგად მოხდეს ელექტორალური ავტორიტარიზმის დამარცხება და
ელექტორალური დემოკრატიის დამკვიდრება.

გზა კონკურენტური ავტორიტარიზმიდან ელექტორალურ დემოკრატიისაკენ სამართლიანი
არჩევნების ჩატარებაზე გადის. წინასაარჩევნო პერიოდებში დემოკრატიული საარჩევნო
კანონმდებლობის უზრუნველსაყოფად ხელისუფლებას ოპონირებას უწევენ არასამთავრობო
ორგანიზაციები, რომლებიც საარჩევნო კანონმდებლობაზე მუშაობენ, ასევე ოპოზიციური
პოლიტიკური პარტიები. მათი მეშვეობით ხდება სამოქალაქო საზოგადოების დანარჩენი ნაწილის
მობილიზება დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნების უზრუნველსაყოფად (ან არჩევნების
წინ, ან არჩევნების შემდეგ). ხელისუფლების კონსტრუქციულობასა და სამოქალაქო საზოგადოების
მობილიზებაზეა დამოკიდებული წარმატებული სვლა კონკურენტული ავტორიტარიზმიდან
ელექტორალურ დემოკრატიისკენ.

2012 წელს ხელისუფლების არჩევნების გზით შეცვლის პროცესში არასამთავრობო
ორგანიზაციებმა დადებითი როლი ითამაშეს. 2014 წლის საკანონმდებლო ცვლილებებით
გაიზარდა სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის შესაძლებლობა საარჩევნო პროცესში.
ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ აღინიშნა სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის
არაერთი შემთხვევა. თუმცა, იყო კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც რიგი მიმართულებით
ცვლილებები განხორციელდა არასამთავრობოებთან კონსულტაციის გარეშე.

საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება დღესაც მწირი გამოცდილებითა და
არასამთავრობო სექტორის განსაკუთრებული როლით ხასიათდება. ოპოზიციური პარტიები კი
შეზღუდული შესაძლებლობებით ვერ ახერხებენ სათანადო წინააღმდეგობა გასწიონ ან მიაღწიონ
იმ მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტას, რომელთა გაუმჯობესების შემთხვევაში
საქართველოს შეეძლება გადაინაცვლოს დემოკრატიულ ქვეყანათა რიცხვში. კვლავ დაბალია
სამოქალაქო აქტივიზმი და მოქალაქეთა ცოდნა სამოქალაქო საზოგადოების კუთხით.

დღეისათვის საქართველოში აქტიურად განიხილება საარჩევნო კანონმდებლობისა და
საარჩევნო გარემოს საკითხები, რომელთა დასახვეწად აუცილებელია კონსენსუსის მიღწევა ერთი
მხრივ, ხელისუფლებასა და, მეორე მხრივ, ამ პრობლემატიკაზე მომუშავე არასამთავრობო
ორგანიზაციებს, ასევე ხელისუფლებაში არმყოფ პოლიტიკურ პარტიებს შორის.

ჩვენ ვეყრდნობით იმ მკვლევრების მიდგომას, რომლებიც ლიბერალურ-ნორმატიული
თეორიული მიმდინარეობის წარმომადგენლები არიან (Putnam, 1996,  pp. 290-306; Schmitter, 1995;
Cohen and Arato, 1992; Diamond, 1999; Whitehead, 2004,  pp. 22-43). აღნიშნული შეხედულების
თანახმად, განვითარებული სამოქალაქო საზოგადოება განაპირობებს დემოკრატიის
კონსოლიდაციას. ამ მოსაზრების მიხედვით, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების დონეს
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შეესაბამება ქვეყნის დემოკრატიზაცია. დაიმონდის თანახმად, სამოქალაქო საზოგადოების
განვითარებით მიიღწევა დემოკრატიის კონსოლიდაცია (Diamond, 1994). სამოქალაქო
საზოგადოებას შეუძლია დემოკრატიზაციის ყოველ ეტაპზე კონკრეტული როლის შესრულება.
თუკი საწყის ეტაპზე იგი ქმნის საზოგადოებრივ სივრცეს და ადგენს ადამიანთა უფლებებს,
ტრანზაციის ეტაპზე ის ამხობს ავტორიტარიზმს, ხოლო კონსოლიდაციის დროს უზრუნველყოფს
ხელისუფლების საქმიანობის გამჭვირვალობას და ამკვიდრებს დემოკრატიას, როგორც თამაშის
ერთადერთ წესს (Linz and Stephan, 1996).

ბოლო წლებში არაერთი კვლევა ჩატარდა რეგიონში და კონკრეტულად საქართველოში
დემოკრატიზაციის პროცესთან დაკავშირებით (Slider, 1997;  Roeder, 2001; Nikolayenko, 2007;

Dominioni, 2014). აღნიშნულ კვლევებში დეტალურადაა განხილული სამოქალაქო საზოგადოების
როლი ჰიბრიდული რეჟიმის პირობებში. ამგვარი მიდგომა დაგვეხმარება გავაანალიზოთ

საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესში არსებული გამოწვევები დემოკრატიული საარჩევნო
კანონმდებლობისა და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს ფორმირების კუთხით. ეს კი

სამომავლოდ ახალი კვლევის საფუძველი შეიძლება გახდეს.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2.2.

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნიერო
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 მალხაზ მაცაბერიძე ივანე ჯავახიშვილი და
საქართველოს

თბილისი,
2018

100 გვ.



6

დემოკრატიული
რესპუბლიკა

ISBN 978 – 9941 – 8 –
0737-4

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ნაშრომში განხილულია ივანე ჯავახიშვილის მოღვაწეობა საქართველოს დემოკრატიული
რესპუბლიკის (1918-1921) პერიოდში. განხილულია ივანე ჯავახიშვილის დამოკიდებულება
საქართველოს პოლიტიკური პარტიებისადმი, ივანე ჯავახიშვილის მიერ საქართველოს
ისტორიულ-სტრატეგიული საზღვრების განსაზღვრა, საქართველოს დემოკრატიული
რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკის საკითხები და სხვა.

1917 წლის თებერვლის რევოლუციამ რუსეთში და ცარიზმის დამხობამ ხელსაყრელი პირო-
ბები შექმნა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მიმართულებით პირველი ნაბიჯების გა-
დასადგმელად. იმ პირობებში ეს საქართველოსთვის ავტონომიის მოთხოვნის წამოყენება იყო. უფ-
რო მეტის მოთხოვნისათვის არ არსებობდა ობიექტური პირობები და, გარდა ამისა, მზად არ იყვნენ
თავად საქართველოს პოლიტიკური პარტიებიც.

ივანე ჯავახიშვილის პოზიცია კარგად ჩანს კიტა აბაშიძისადმი 1917 წლის 11 მარტს გაგზავ-
ნილ მოკლე წერილში, რომელშიც კონკრეტულ სამოქმედო გეგმასაც აყალიბებს.ივანე
ჯავახიშვილი სამეცნიერო და პრაქტიკული საქმიანობა ყოველთვის საქართველოს ეროვნული
დამოუკიდებლობის აღდგენა-დაცვაზე იყო ორიენტირებული. ამის თვალსაჩინო დადასტურებაა
ივანე ჯავახიშვილის მიერ წაკითხული მოხსენება ახლადდაარსებული ქართული უნივერსიტეტის
სიბრძნისმეტყველების ფაკულტეტის მომავალი სამოქმედო გეგმის შესახებ.

ივანე ჯავახიშვილს განსაკუთრებით შემაშფოთებლად მიაჩნდა ის ფაქტი, რომ საქართველოს
დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგაც ძველმა საბედისწერო სენმა კვლავ თავი იჩინა ქართულ
პოლიტიკურ აზროვნებაში. "ქართველები პოლიტიკაში ისევ ისე გულუბრყვილონი დავრჩით და
ძველმა გამოცდილებამ ჩვენ არაფერი გვასწავლა", - ასეთ შეფასებას აძლევდა ახალი თაობის ქარ-
თველ პოლიტიკოსთა აზროვნებას და მოქმედებას ივანე ჯავახიშვილი.

საინტერესოა ივანე ჯავახიშვილის მიერ 1919 წლის გაზაფხულზე საქართველოს სახელმწი-
ფოს საერთაშორისო მდგომარეობის შეფასება.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობის პერიოდში (1918-1921) აქტუალ-
ური იყო ახალი სახელმწიფოს საზღვრების საკითხი, რომელთა მიმართაც მეზობელი ქვეყნები
სერიოზულ პრეტენზიებს აცხადებდნენ.

ივანე ჯავახიშვილმა, რომელსაც იმდროინდელი ხელისუფლება ხშირად მიმართავდა რო-
გორც ექსპერტს საზღვრების საკითხის გადაწყვეტისას, განსაზღვრა ის ამოსავალი პრინციპები,
რომლითაც უნდა ეხელმძღვანელათ საქართველოს საზღვრების დადგენისას:

- საქართველოს ისტორიულად ჩამოყალიბებული, მკაფიოდ გამიჯნული საზღვრები აქვს,
რომლის ფარგლებშიც ქვეყანა არსებობდა და ვითარდებოდა საუკუნეების განმავლობაში;

- ისტორიული საზღვრები ემთხვევა ბუნებრივ ზღუდეებს და ქვეყნისთვის სტრატეგი-
ულად მნიშვნელოვანია, რადგანაც სწორედ მის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფოს შე-
უძლია სტაბილური განვითარება და თავდაცვა;

- ისტორიულ-სტრატეგიული საზღვრების კონცეფციიდან გამომდინარე, საქართველოს სა-
ხელმწიფოებრივ ინტერესებს ეწინააღმდეგება ე. წ. “ეთნოგრაფიული” საზღვრების პრინციპი;

- საზღვრების საკითხში საქართველოს მთავრობა ყოველთვის სახელმწიფოებრივი ინტე-
რესებით უნდა ხელმძღვანელობდეს; არა აქვს მნიშვნელობა რომელიმე მხარის მოსახლეობის
დღევანდელ ეთნიკურ შემადგენლობას, თუკი ის ისტორიულად საქართველოს ეკუთვნოდა და
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სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ქვეყნის თავდაცვისა და სოციალურ-ეკონომიკური განვითა-
რების თვალსაზრისით;

- მეზობლებთან ურთიერთობის მოსაწესრიგებლად საზღვრების საკითხში შეიძლება გარ-
კვეულ დათმობებზე წასვლა და სასაზღვრო ხაზის შესწორება, ოღონდ ისე, რომ ამით სახელ-
მწიფოებრივი ინტერესები არ დაზარალდეს.

ივანე ჯავახიშვილის თვალსაზრისი საქართველოს ისტორიულ-სტრატეგიული საზღვრე-
ბის შესახებ ჩამოყალიბებულია მის ნაშრომში “საქართველოს საზღვრები” (1919 წ.), ასევე
წარმოდგენილია იმ საარქივო და საგაზეთო მასალებში, რაც უკავშირდება ივანე ჯავახიშვილის
პრაქტიკულ საქმიანობას საქართველოს საზღვრების განსაზღვრასთან დაკავშირებით.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში ივანე ჯავახიშვილის საქმიანობის
მთავარი მიმართულება ქართული უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა, მისი განვითარებისთვის
ხელშეწყობა იყო. ივანე ჯავახიშვილს, რომელსაც საბჭოთა რეჟიმის პირობებში უხდებოდა
ცხოვრება და ბრძოლა ქართული უნივერსიტეტის გადასარჩენად, ალბათ ბევრჯერ უფიქრია 1921
წლის თებერვალ-მარტის ომისა და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამარცხების
მიზეზების შესახებ. მას რომ შესაძლებლობა ჰქონოდა, ამის თაობაზე, შეიძლება ნაშრომიც დაეწერა,
მაგრამ ამის პირობები არ არსებობდა.

იმ მცირე მასალიდანაც კი, რაც შემორჩენილია ივ. ჯავახიშვილის მოქმედების შესახებ 1921
წლის თებერვალ-მარტის ომის დროს, მკაფიოდ ჩანს მისი მოქალაქეობრივი პოზიცია. ძნელი
სათქმელია, როგორი იქნებოდა ქართული უნივერსიტეტის ბედი, ივანე ჯავახიშვილი რომ არ
დარჩენილიყო საქართველოში მტკიცე გადაწყვეტილებით - დაეცვა მის მიერ დაარსებული
ქართული უნივერსიტეტი.

იმ ადამიანებისათვის, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისათვის, რომლებიც სხვადასხვა ფორმით
აგრძელებდნენ ბრძოლას საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ, ივანე ჯავახიშვილი იყო იყო ღირსების

შენარჩუნების, შეუდრეკელობის, სამშობლოს ერთგულების და ყველაფრის მიუხედავად
საქართველოს საკეთილდღეოდ განუხრელი მუშაობის სიმბოლო.

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

2 მალხაზ მაცაბერიძე საქართველოს
დამოუკიდებლობის
აღდგენა და რუსეთის
სოციალ-
დემოკრატიული
მუშათა პარტია
ISBN  978 – 9941 – 8 – 0039
- 9

თბილისი, „ახალი
აზრი“, 2018

46 გვ.

ნაშრომში განხილულია ქართველი სოციალ-დემოკრატების პოზიცია საქართველოს
დამოუკიდებლობის გამოცხადების დროს, რაც კარგად ჩანს რსდმპ ცენტრალური კომიტეტისადმი
გაგზავნილ წერილში და დამოუკიდებლობის საკითხის გააზრებაში მომხდარ ცვლილებებს მომ-
დევნო პერიოდში, რაც საფუძვლად დაედო საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის
შექმნას.

ნაშრომის სათაური „საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა და რუსეთის სოციალ-დე-
მოკრატიული მუშათა პარტია“ გულისხმობს არა მხოლოდ რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული
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მუშათა პარტიის ცენტრალური კომიტეტის, ანუ რუსი „მენშევიკების“ ხელმძღვანელი ორგანოს პო-
ზიციის წარმოჩენას, არამედ აქ იგულისხმება საქართველოში მოქმედი სოციალ-დემოკრატებიც,
რომლებიც უკვე დამოუკიდებელ საქართველოს ედგნენ სათავეში, მაგრამ თავს ჯერ კიდევ
მიიჩნევდნენ რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ნაწილად და თავიდან საქართველოს
დამოუკიდებლობის გამოცხადებას განიხილავდნენ იძულებით ტაქტიკურ ნაბიჯად.

ნაშრომში წარმოდგენილი დოკუმენტები, კერძოდ კი რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული
მუშათა პარტიის ამიერკავკასიის საოლქო კომიტეტის წერილი რსდმპ ცენტრალური კომიტეტი-
სადმი და პასუხი ამ წერილზე, რომელიც თავის დროზე გამოქვეყნდა ქართულ და უცხოურ პრესა-
ში, კარგად გვიჩვენებს თუ რა პოზიცია ჰქონდათ ქართველ სოციალ-დემოკრატებს 1918 წლის 26
მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების დროს და რა მნიშვნელოვანი ტრანსფორ-
მაცია განიცადა ამ პოზიციამ დამოუკიდებლობის გამოცხადების მომდევნო ორ-სამ თვეში. პარტია,
რომელიც დამოუკიდებლობის გამოცხადებას განიხილავდა იძულებით ნაბიჯად, შემდეგ
მთლიანად დგება საქართველოს დამოუკიდებლობის ნიადაგზე და საქართველოს
დამოუკიდებლობას განიხილავდა ერთ-ერთ უმთავრეს დემოკრატიულ მონაპოვრებად.

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 მალხაზ მაცაბერიძე საქართველოს
პოლიტიკური

სისტემა
(ელექტრონული

გამოცემა)

თბილისი, ივ.
ჯავახიშვილის

სახელობის
თბილისის

სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

320 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

სალექციო კურსი „საქართველოს პოლიტიკური სისტემა“ შედგება რამდენიმე ნაწილისაგან.
პირველი ისტორიული ნაწილია, რომელშიც გაერთიანებული თემები გვიჩვენებს თანამედროვე
საქართველოს პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ისტორიულ გზას, მეორე ნაწილი ეთმობა
პოლიტიკური სისტემის ძირითადი ინსტიტუტების აღწერას, მესამე ნაწილი კი თანამედროვე
საქართველოს პოლიტიკური სისტემის ფუნქციონირების საკვანძო საკითხებს.

პირველ ნაწილში მოკლედ არის განხილული საქართველოს სახელმწიფოებრივი
განვითარების ისტორიული გზა.ბევრი რამ, რასაც ეყრდნობა თანამედროვე ქართული სახელმწი-
ფო - ქართული პატრიოტიზმი, საერთო-ეროვნული ცნობიერება, ტერიტორიული ერთობა, ტოლე-
რანტობა და ა. შ. საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდებოდა. ისევე როგორც დღეს არსებული
პრობლემების დიდი ნაწილი წარსულში იღებს სათავეს. ასე რომ წარსულისაგან მოწყვეტით თანა-
მედროვე ქართულ სახელმწიფოზე საუბარი შეუძლებელია. ამავე დროს ანგარიში უნდა გავუწიოთ
იმ ფაქტსაც, რომ ქართული სახელმწიფოებრიობის ისტორიაში ხანგრძლივი შემაფერხებელი
ფაქტორები და წყვეტილობა იყო. როდესაც საქართველოს პოლიტიკური სისტემის ისტორიულ
განვითარებაზე ვსაუბრობთ, სწორედ ამ გარემოებაზე გვინდა ყურადღების გამახვილება. ერთიანი
საქართველოს სახელმწიფოებრივი წყობილებას აღწერასთან ერთად, ყურადღება უნდა მივაქციოთ
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იმ გარემოებას, რომ შემდგომმა ისტორიულმა ძნელბედობამ საქართველოს ბუნებრივი
განვითარება შეაფერხა და სხვა გზით წაიყვანა.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის
პერიოდს, რადგანაც ესაა ის სახელმწიფო, რომლის სამართალმემკვიდრედაც მიიჩნევს თავს
დღევანდელი საქართველო. სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა საქართველომ მხო-
ლოდ XX საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში მოახერხა. როგორც ვხედავთ, ახალი ქართული სა-
ხელმწიფოებრიობის ისტორია სამ ათეულ წელსაც არ შეადგენს. ჩვენ ჯერ კიდევ არ დაგვიმთავრე-
ბია ქვეყნის სახელმწიფოებრივი მოწყობის პროცესი. ეს ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ ბოლომდე არაა
გარკვეული, თუ რა სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტები იქნება საქართველოში და რა უფლებამო-
სილებით, როგორი იქნება ქვეყნის ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული დაყოფა, მოსაწესრიგებე-
ლია კონფლიქტები და ა. შ. ჩვენ დღეს გვიხდება იმ ამოცანების გადაჭრა, რომლებიც დიდი ხანია
გადაწყვიტა, მაგალითად, ევროპის მრავალმა ქვეყანამ. თუმცა, ისიც უნდა ითქვას, რომ არც იმ ქვეყ-
ნების რიცხვია მცირე, რომელთა წინაშეც საქართველოს მსგავსი ამოცანები დგას სახელმწიფოებ-
რივი მშენებლობის თვალსაზრისით.

სახელმძღვანელოში განხილულია საქართველოს კონსტიტუციური განვითარება,
ფასეულობები, რომელთაც ემყარება თანამედროვე ქართული სახელმწიფო, საქართველოს
პოლიტიკური სისტემის ძირითადი ინსტიტუტები: პარლამენტი, მთავრობა, პრეზიდენტი,
პარტიები და პარტიული სისტემა, საქართველოს ტერიტორიული მოწყობა, საქართველოს
დემოკრატიული განვითარების მიღწევები და პრობლემები.

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით
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№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 მალხაზ
მაცაბერიძე

26 მაისი
მეხსიერების
პოლიტიკის
კონტექსტში

„პოლიტიკა“,
2018, N 4

ISSN 2449 – 2825
E  ISSN 2449 –

2833

თბილისი,
თსუ

27 გვ.

რუსეთის წითელი არმიის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ (1921 წლის
თებერვალ-მარტი) შექმნილი საბჭოთა რეჟიმი ამტკიცებდა, რომ დაიცავდა საქართველოს
სუვერენიტეტს და ამიტომ 1921 წელს იძულებული გახდა აღენიშნა საქართველოს
დამოუკიდებლობის დღე - 26 მაისი. ოღონდ შეეცადა ამ თარიღისთვის „საბჭოთა შინაარსი“
მიეცა, - ამტკიცებდნენ, რომ მხოლოდ გასაბჭოების შემდეგ ნამდვილი თავისუფლება
საქართველოს მშრომელებმა.

თუმცა ამის მტკიცება 26 მაისს, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობის სიმბოლოს წარმოადგენდა, კომუნისტური რეჟიმისთვის მიუღებელი და
გარკვეულწილად საშიში აღმოჩნდა.

1921 წლის 26 მაისის აღნიშვნით საქართველოს კომუნისტი მმართველები ცდილობდნენ
საზოგადოების ნაწილში მაინც შეენარჩუნებინათ ილუზია, რომ საქართველო დამოუკიდებ-
ელ, სუვერენულ სახელმწიფოდ რჩებოდა. საზოგადოების ამ ნაწილის პოზიციას გამოხატავ-
დნენ მემარცხენე ფედერალისტები და სხვა მემარცხენე პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც
საბჭოთა ნიადაგზე დარჩნენ. მათ ბოლშევიკური რეჟიმი დროებით გაზეთების გამოცემის შე-
საძლებლობასაც აძლევდა.

1922 წლიდან დაიწყო 26 მაისის ჩანაცვლება 25 თებერვლით - თბილისში რუსეთის წი-
თელი არმიის შემოსვლის დღით. 1922 წლის 25 თებერვალს მოწვეული იქნა „საქართველოს
საბჭოების ყრილობა“ და ეს დღე გამოცხადდა „საქართველოს ნამდვილი დამოუკიდებლობის
დასაწყისად“. ამიერიდან კომუნისტურმა ხელისუფლებამ ბრძოლა გამოუცხადა 26 მაისის აღ-
ნიშვნას და ცდილობდა გაექრო მისი ხსოვნა. სამაგიეროდ დიდი ზეიმით აღინიშნებოდა 25
თებერვალი. ამ დროიდან 26 მაისი გადაიქცა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძო-
ლის სიმბოლოდ. მეხსიერების ორივე პოლიტიკა ემყარებოდა ისტორიულ და თეორიულ ნაშ-
რომებს და პოლიტიკურ პუბლიცისტიკას.

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 ვ. დოლიძე
ა.ტუკვაძე

ISSN1987-9377
რუსეთი როგორც

განსაკუთრებული

მეცნიერება და
ცხოვრება 1(17)

თბილისი 2018 გვ.160-186
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აქტორი
მსოფლიო

პოლიტიკაში
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

რუსეთის, როგორც განსაკუთრებული აქტორის ფენომენი მსოფლიო პოლიტიკაში ეს არის
ისეთი არაჩვეულებრივი მოვლენა, როცა ნედლეულის ექსპორტზე დაფუძნებული ეკონმიკის
მქონე ქვეყანა ერთ-ერთ წამყვან სახელმწიფოს წარმოადგენს საერთაშორისო პოლიტიკაში.
სტარტეგიული ნედლეულის ფლობა, საშინაო და საგარეო უსაფრთხოების დამოუკიდებლად
უზრუნველყოფა საშუალებას აძლევს რუსეთს, რომ ფუნდამენტალური გავლენა მოახდინოს
მსოფლიო პოლიტიკაზე.

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 ა. ტუკვაძე ISSN2449–2825
E ISSN2449–2833

ჟურნალი
„პოლიტიკა“
სამეცნიერო
ანალიტიკური
ჟურნალი
№1(17)
2018

თსუ,
პოლიტიკის
მეცნიერებათა
დეპარტამენტი

თბილისი

62–65

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

კომპარატიული კვლევა, რუსეთის პოლიტიკური ისტორიის განვითარების სხვადასხვა
საფეხურზე, საშუალებას იძლევა დავადგინოთ მემკვიდრეობითი კავშირი ცალკეულ
სეგმენტებს შორის და დინამიკაში განვიხილოთ პოლიტიკური პროცესის განვითარება:
დიდი ალბათობით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ პოლიტიკა ინარჩუნებს მემკვიდრეობით
მიღებულ ღირებულებებს, წარსული და თანამედროვეობა ერთმანეთთან ორგანულ
კავშირშია და ავტორიტარული რეჟიმის გაძლიერების პირობებში ნაკლებად ითვისებს
დასავლურ უნივერსალურ–ლიბერალურ ფასეულობებს;

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის

სათაური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 aleqsandre
wurwumia

zurab

avaliSvili

miunhenis

garigebis da

Cexoslovakiis

dapyrobis

Sesaxeb.

ivane

javaxiSvilis

saxelobis

Tbilisis

saxelmwifo

universiteti.

iavane

Tbilisi,

gamomcemloba

universali.

7,5
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(gadacemulia

redaqcias,

ibeWdeba)

javaxiSvilis

istoriis da

eTnologiis

instituti.

axali da

uaxlesi

istoriis

sakiTxebi. 1-2,

2018.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

statiaSi yuradReba gamaxvilebulia, zurab avaliSvilis qarTuli

sazogadoebisaTvis da samecniero wreebisaTvis naklebad cnobil statiebze.

statiebi gamoqveynda Jurnal ,,kavkasia”-Si  1938 wels dekemberSi da 1939 wlis

martSi. statiebSi, avaliSvili yuradRebas amaxvilebs miunhenis garigebaze,

akeTebs Zalian saintereso politikur prognozs. Cexoslovakiis sakiTxs da

Semdgomi politikuri procesebis sakiTxs, zurab avaliSvili ubrundeba 1939

wlis gazafxulze. statiebi mkafiod warmoaCens zurab avaliSvilisTvis

damaxasiaTebel politikuri winWvretis unars. mis mier keTdeba prognozi,rom

Tuki Germania gaagrZelebs aRmosavleTisken eqspansias, es gamoiwvevs germaniasa

da ssrk-s Srosi oms. is aseve xazs usvams im garemoebas, rom xmelTaSuazRvaSi

germaniis samxedro aqtiurobas Sedegad mohyveba, dapirispireba germaniis rogoc

safrangeTTan aseve didi britaneTTan. yvela es prognozi axda 2 wlis Semdeg.

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 ვ,დოლიძე პოლიტიკურ
მეცნიერების
სწავლებაში

ისტორია
ასრულებს

დემონსტრაციის
ფუნქციაISSN

2449-2825

სამეცნიერო-
ანალიტიკური

ჟურნალი
‘პოლიტიკა“

2018 1(7)იანვარ-
თებერვალი

თბილისი 2018 გვ.59-68

ვრცელი ანოტაცია

istoria warmoSobs politikuri mecnierebis Seswavlis “fonebriv codnas”,
konteqsts, romelic saSualebas aZlevs studentebs, rom naTlad, konkretuli

magaliTebis safuZvelze warmoidginon politikuri cnebebis Sinaarsi,
Seimecnon is wesebi da meqanizmebi, romlebic safuZvlad udevs politikis
funqcionirebas, Rrmad da safuZvlianad daeuflon politikuri mecnierebis

safuZvlebs.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
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5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული
კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 სალომე
დუნდუა

“Nationalism and
the issue of  nation-
building in the XIX
century’s political
thought” ; ISSN

Review of
Nationalities;

8/2018

პოლონეთი 10
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2084-848X; online
ISSN 2543-9391

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
მოცემულ სტატიაში განხიულულია მე-19 საუკუნის ქართული ნაციონლიზმი ორი
სხვადასხვა კუთხით: პირველ რიგში, განხილულია „ენა , მამული, სარწმუნოების“ ტრიადა,
რომელიც, ალბათ ნაციონალური პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო კლასიკური
ფორმულირებაა. და მეორე, ი ერადქმნადობის პროცესში ჩვენ გვერდს ვერ ავუვლით იმ
პერიოდის ბეჭდური მედიის როლს. ქართველი ინტელექტუალები საგარეო პოლიტიკის
შესახებ თავიანთ მოსაზრებებს და შეხედულებებს სწორედ გაზეთებსა და ჟურნალებში
აქვეყნებდნენ და ამით, მკაცრი ცენზურის პირობებში, რეალურად, არაპირდაპირი გზით
აყალიბებდნენ საკუთარ მოსაზრებებსა და ხედვებს კოლონიური პოლიტიკის, ეროვნული
პროექტის თუ ხალხთა გათავისუფლების იდეის შესახებ. „ჩვენი თავი ჩვენადვე
გვეყუდნოდეს“ - ეს ფრაზა ყველაზე უკეთ ასახავს ქართველი ინტელექტუალების მთავარ
მიზანს. თუმცა, ისიც აღსანიშნავია, რომ მაშინდელი ქართული ნაციონალიზმის შემქმნელები,
პირველ რიგში, რუსეთის იმპერიის ფარგლებში ავტონომიის მოპოვებაზე უფრო
ფიქრობდნენ, ვიდრე სრულ პოლიტიკურ დამოუკიდებლობაზე. ზოგადად, მეცხრამეტე
საუკუნის ქართული ნაციონალიზმი აშკარად რბილი ხასიათისა იყო და შორს იდგა ზოგადად
ნაციონალიზმისთვის დამახსიათებელი ეთნო-კულტურული დისკრიმინაციისგან.

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის
სათაური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 В.М. Долидзе,
А.А. Туквадзе

DOI:10.18384/2310-676X-2018-4-244-256
ФЕНОМЕН РОССИИ

В МИРОВОЙ
ПОЛИТИКЕ

Вестник МГОУ
серия : История
и полититческие
науки 2018/4

Москва2018
издательство
МГОУ

244- 257

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ნაშრომში სისტემური და ისტორიული მიდგომების საფუძველზე გამოკვლეულია რუსეთის
გავლენა საერთაშორისო პოლიტიკაზე და გაცემულია პასუხი კითხვაზე რატომ არის
ნედლეულის წარმოაბაზე დაფუძნებული ეკონომიკის მქონე ქვეყანა ერთ ერთი წამყვანი
სახელმწიფო მსოფლიო პოლიტიკაში. სტატიის დასაწყისში მოცემულია რუსეთის, როგორც
მსოფლიო პოლიტიკის ფენომენის განსაზღვრება და გამოყოფილია მისი, როგორც
სპეციფიკური საერთაშორისო აქტორის თავისებურებანი. ნაჩვენებია თუ როგორ ცვლიდა
რუსეთი მსოფლიო პოლიტიკას მეოცე საუკუნის განმავლობაში, გამოყოფილია რუსული
მოდერნიზაციის ისტორიული წინააღმდეგობები. გამოყოფილია ის ფაქტორები, რომლებმაც
რუსეთი აქციეს საერთაშორიოს პოლიტიკის განსაკუთტებულ აქტორად. გაკეთებულია
დასკვნა, რომ რუსეთის ფენომენი მისი ისტორიული განვითარების შედეგს წარმოადგენს,
როცა ეკონომიკის მოდერნიზაცია მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა არმიის, ადმინისტრაციისა,
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განატლებისა და პოლიტიკის ევროპეიზაციას. ისეთი სისტემის ფუნქციონირების სედეგად,
რომელიც მოიცავს სტარტეგიული ნედლეულის ექსპორტს, ადამიანური კაპიტალის
აქტივიზაციას, რუსეთის საერთაშორისო მნიშვნელობის გაძლიერებას,
მაღალტექნოლოგიური ჩვეულებრივი იარაღის წარმოებას დაგამოყენებას, რუსეთი გადაიქცა
მსოფლიო პოლიტიკის განსაკუთრებულ აქტორად. ბირთვული იარაღის ფლობა,
უზარმაზარი ტერიტორია და მოსახლეობაის რაოდენობა, პატრიოტიზმი და რუსეთის
პოლიტიკური სისტემა ქმნიან ამ სისტემის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ პირობებს.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 მალხაზ მაცაბერიძე XIX საუკუნის ქართული

პოლიტიკური აზრი:
ძირითადი მიმართულებები
და დამახასიათებელი ნიშნები

დავით აღმაშენებლისადმი
მიძღვნილი მე-5
საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია, 2018 წლის 23
თებერვალი, გორი

ქართული პოლიტიკური აზროვნების დამახასიათებელი ნიშნების თაობაზე ბევრი რამ
დაწერეს XIX-XX საუკუნეების ცნობილმა ქართველმა მოღვაწეებმა. მათ მიერ გამოთქმული
მოსაზრებები საინტერესოა და, რაც მთავარია, ბევრი რამ დღესაც არ კარგავს აქტუალობას.
აღსანიშნავია, რომ ისინი პირველ რიგში გამოყოფდნენ ქართული პოლიტიკური აზროვნებისთვის
დამახასიათებელ ნეგატიურ ნიშნებს, ან იმ თვისებებს, რასაც უარყოფითი შედეგები შეიძლება
მოეტანა.

ამ საკითხისადმი ინტერესის მიზეზი ისიც იყო, რომ XX საუკუნის დასაწყისის საქართველოში
ერთმანეთის გვერდით არსებობდა და ერთმანეთს მწვავედ უპირისპირდებოდა ფასეულობებით და
აზროვნების სტილით ერთმანეთისგან განსხვავებული რამდენიმე პოლიტიკური მიმდინარეობა.

ქართული პოლიტიკური აზროვნების თავისებურებებისა და დამახასიათებელი ნიშნების
საკითხის განხილვის დასაწყისად უნდა მივიჩნიოთ კიტა აბაშიძის (1870-1917) 1905 წელს გამოქვეყ-
ნებული ნაშრომი „პოლიტიკური რომანტიზმი“, მას ეხმაურება და იქ გამოთქმულ მოსაზრებებს ან-
ვითარებს არჩილ ჯორჯაძე (1872-1913). პირველ რიგში უნდა დავასახელოთ მისი ნაშრომი „თავად-
აზნაურული ინტელიგენციის პოლიტიკური აზროვნება XIX საუკუნეში“ (1909). თუმცა არჩილ
ჯორჯაძე ქართული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აზროვნების საკითხებს ასევე სხვა მრავალ ნაშ-
რომში ეხება. ქართული პოლიტიკური აზრის საკითხებს ივანე ჯავახიშვილიც იკვლევდა
(ნაშრომები „რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები XVIII საუკუნეში“, „მოხსენება თანამედროვე
მომენტზე“ – 1919 წელი). თუკი არჩილ ჯორჯაძე XIX საუკუნის ქართულ პოლიტიკურ აზრს
იკვლევდა, ივანე ჯავახიშვილმა გააფართოვა ანალიზის ფარგლები - მოიცვა XVIII საუკუნე და XX
საუკუნის პირველი მეოთხედიც. კიტა აბაშიძის, არჩილ ჯორჯაძის, ივანე ჯავახიშვილის აღნიშნუ-
ლი ნაშრომები თითქოსდა ერთმანეთს ეხმიანება და ერთი პრობლემის გააზრებას წარმოადგენს.
თუმცა მათ მიერ აღძრული საკითხები სხვადასხვა დროს განხილულია სხვა ავტორთა ნაშრომებშიც.
საბჭოთა პერიოდში ქართული პოლიტიკური აზროვნების თავისებურებების კვლევას
ფაქტობრივად, გაგრძელება არ მოჰყოლია და არც შეიძლება მოჰყოლოდა. ქართულ
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საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ აზროვნების ისტორიასთან დაკავშირებით თუ რაიმე იწერებოდა,
ყველაფერი განიხილებოდა ე. წ. „მარქსისტული მიდგომის“ პოზიციიდან. სინამდვილეში ეს
განხილვა მიმდინარე პოლიტიკური კონიუნქტურის გათვალისწინებით ხდებოდა და ემყარებოდა
მარქსიზმის იმ ინტერპრეტაციას, რომელიც ყოველ მოცემულ მომენტში გაბატონებული იყო
საბჭოთა კავშირში.

როდესაც ქართული პოლიტიკური აზროვნების თავისებურებებს განიხილავდნენ,
ყურადღებას ამახვილებდნენ მის ნაკლოვანებებზე, - გასათვალისწინებლად და გამოსასწორებლად,
თუმცა ხედავდნენ ქართული ხასიათის და ქართული აზროვნების ძლიერ მხარეებსაც. დავით
ვაჩნაძე ქართული აზროვნების მთავარ თავისებურებად ჰუმანურობა და ეროვნულ-
საზოგადოებრივი იდეალებისადმი სწრაფვა, მხეცური სიძულვილი და ფანატიზმი. მოხსენებაში
განხილულია ქართული პოლიტიკური აზროვნების წარსული ნაკლოვანებები და სუსტი მხარეები.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
2 მალხაზ მაცაბერიძე ქართული უნივერსიტეტი

საბჭოთა ოკუპაციის
წინააღმდეგ ბრძოლის პირველ
პერიოდში (1921-1924)

უნივერსიტეტის
დაარსების 100
წლისთავისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო კონფერენცია
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. კულტურის
კვლევათა სასწავლო-
სამეცნიერო ინსტიტუტი,
თსუ, 2018 წლის 9-10 მარტი

საბჭოთა რეჟიმისათვის წინააღმდეგობის ერთ-ერთი უმთავრესი კერა ქართული უნივერსი-
ტეტი იყო.

საბჭოთა ხელისუფალნი ვერ იტანდნენ ქართულ უნივერსიტეტს და მას „მტრულ დაწესებუ-
ლებად“ მიიჩნევდნენ, რომლის „გაწმენდაც“ საჭირო იყო, მაგრამ თავიდან ფრთხილობდნენ. 1921
წელს ჩეკა-ს მიერ შედგენილ ერთ-ერთ დოკუმენტში უნივერსიტეტთან დაკავშირებით აღნიშნუ-
ლი იყო: „თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თითქმის არ არიან საბჭოთა პლატფორმაზე
გამოკვეთილად მდგომი და ხელისუფლებისადმი ერთგული პროფესორები“. 1921 წელს საქართვე-
ლოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა დაახლოებით ნახევარი აქტიურად მუშაობდა არ-
ალეგალურ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებში.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დაცემის შემდეგ ივანე ჯავახიშვილს საქარ-
თველოდან წასვლა არც უფიქრია. მისთვის მთავარი ამოცანა ქართული უნივერსიტეტის დაცვა იყო.
ივანე ჯავახიშვილი მიიჩნევდა, რომ ეროვნული უნივერსიტეტის არსებობა ეროვნული სუვერენი-
ტეტის განსახიერება და ეროვნული დამოუკიდებლობის აღდგენის მნიშვნელოვანი წინაპირობა
იყო.

სტუდენტთა საპროტესტო აქციები პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ივანე ჯავახიშვილის სა-
ხელს უკავშირდებოდა. მთელი ქვეყანა თვალს ადევნებდა იმას, თუ რა ხდებოდა უნივერსიტეტ-
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ში. გიორგი ნაკაშიძის თქმით, სტუდენტთა ანტიკომუნისტური მოძრაობის „ნამდვილი ხელმძღვა-
ნელი, მისი სულისჩამდგმელი იყო მშვიდი, წყნარი, სიცოცხლეშივე ნათელ შარავანდედით მოსილი,
ღვთაებრივი ადამიანი - პროფესორი ივანე ჯავახიშვილი“.

ქართველ სტუდენტთა ნაწილმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო 1924 წლის აჯანყებაში. აჯან-
ყების ჩახშობის შემდეგ, აჯანყებაში მონაწილეობისათვის ბოლშევიკებმა დახვრიტეს 857 ადამიანი,
მათ შორის 31 სტუდენტი იყო.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
3 მალხაზ მაცაბერიძე უკრაინა და საქართველო

დამოუკიდებლობის
აღდგენის გზაზე (1917 წელი)

„უკრაინა და საქართველო:
დიპლომატიური
ურთიერთობების 100 წელი“
ივ. ჯავახიშვილის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
2018 წლის 27-29 მარტი

საქართველოსა და უკრაინის დამოუკიდებლობის აღდგენისაკენ რეალური ნაბიჯების
გადადგმა შესაძლებელი გახდა 1917 წელს, - პირველ მსოფლიო ომში რუსეთის მარცხისა და
რუსეთში მომხდარი რევოლუციის შემდეგ. ამავე დროს დამოუკიდებლობის აღდგენას ხელს
უშლიდა ორი ძირითადი ფაქტორი:

- რუსეთის ახალი ხელისუფლებები - დროებითი მთავრობაც და ბოლშევიკებიც არ
აპირებდნენ ერთა თვითგამორკვევის უფლების განხორციელებას და მტრულად უყურებდნენ ამ
მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს;

- გერმანია თავის გავლენის სფეროდ მიიჩნევდა რუსეთის იმპერიიდან თავდაღწეულ ერებს
და ცდილობდა იქ საკუთარი წესრიგის დამყარებას. თუმცა, პირველი მსოფლიო ომის დროს
გერმანიაში პოპულარული „შუა ევროპის“ კონცეფცია დასაშვებად მიიჩნევდა ახალი
დამოუკიდებელი სახელმწიფოების შექმნას აღმოსავლეთ ევროპის ტერიტორიაზე.

უკრაინამ დამოუკიდებლობის აღდგენისაკენ პირველი ნაბიჯები საქართველოზე ადრე
გადადგა და საქართველოს ეროვნული ძალები ამ პროცესს ყურადღებით ადევნებდნენ თვალს.
იმდროინდელ ქართულ პრესაში შუქდებოდა უკრაინაში განვითარებული მოვლენები. გარდა
საინფორმაციო მასალებისა, იბეჭდებოდა ანალიტიკური მასალები, სადაც უკრაინისადმი
მხარდაჭერა იყო გამოხატული. სტატიაში განხილული იქნება 1917 წელს ქართულ ცენტრალურ
გაზეთებში („საქართველო“, „სახალხო საქმე“, „ერთობა“) უკრაინის შესახებ გამოქვეყნებული
მასალები.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
4 მალხაზ მაცაბერიძე ისტორიის გამოყენება

პოლიტიკური მეცნიერების
სწავლების დროს

„ისტორია და პოლიტიკური
მეცნიერება“

ბათუმის შოთა რუსთაველის
უნივერსიტეტი, ილია
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პოლიტოლოგიის
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ინსტიტუტი, ბათუმი, 2018
წლის 30 მარტი

ისტორიული მეცნიერება ცოდნის ის დარგი იყო, რომლის მონაცემებიც, ცოდნის სხვა
დარგებთან ერთად, საფუძვლად დაედო პოლიტიკური მეცნიერების ჩამოყალიბებას. თანამედროვე
პოლიტიკური მეცნიერების რიგი დარგები თავიანთ კვლევაში ფართოდ იყენებენ ისტორიული
მეცნიერების მონაცემებს. მოხსენებაში განხილულია ისტორიული მეცნიერების გამოყენება
თანამედროვე საქართველოს პოლიტიკური სისტემის კვლევისა და სწავლების დროს. სახელმწი-
ფოს ისტორია საქართველოში მრავალ საუკუნეს ითვლის. სახელმწიფოებრივი ცხოვრების მრავალ-
საუკუნოვანი ტრადიცია საამაყო და მნიშვნელოვანია. ბევრი რამ, რასაც ეყრდნობა თანამედროვე
ქართული სახელმწიფო - ქართული პატრიოტიზმი, საერთო-ეროვნული ცნობიერება, ტერიტორი-
ული ერთობა, ტოლერანტობა და ა. შ. საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდებოდა. ისევე როგორც
დღეს არსებული პრობლემების დიდი ნაწილი წარსულში იღებს სათავეს. ასე რომ წარსულისაგან
მოწყვეტით თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოზე საუბარი შეუძლებელია. ამავე დროს ანგარიში
უნდა გავუწიოთ იმ ფაქტსაც, რომ ქართული სახელმწიფოებრიობის ისტორიაში ხანგრძლივი
შემაფერხებელი ფაქტორები და წყვეტილობა იყო. როდესაც საქართველოს პოლიტიკური სისტემის
ისტორიულ განვითარებაზე ვსაუბრობთ, სწორედ ამ გარემოებაზე გვინდა ყურადღების
გამახვილება. ერთიანი საქართველოს სახელმწიფოებრივი წყობილებას აღწერასთან ერთად,
ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმ გარემოებას, რომ შემდგომმა ისტორიულმა ძნელბედობამ
საქართველოს ბუნებრივი განვითარება შეაფერხა და სხვა გზით წაიყვანა. საქართველოს
პოლიტიკური სისტემის ისტორიული განვითარების განხილვისას განსაკუთრებით უნდა
გამოვყოთ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. ეს რამდენიმე მიზეზით შეიძლება აიხსნას:

1. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა იყო საქართველოში პირველი თანამედროვე
პოლიტიკური სისტემის მქონე სახელმწიფო, რომელიც სახელმწიფოებრიობის არქონის
ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ ჩამოყალიბდა; 2. საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ,
მიუხედავად თავისი ხანმოკლე არსებობისა, ღრმა კვალი დაამჩნია საქართველოს შემდგომ
ისტორიას. საბჭოთა რეჟიმის არსებობის პერიოდში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა
იყო თავისუფლების და დამოუკიდებლობის განსახიერება, საბჭოთა რეჟიმი კი ცდილობდა მისი
ხსოვნის წაშლას.  3. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა რუსეთმა საქართველო დაიპყრო და ძალით
შეიყვანა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, იძულებული იყო ანგარიში გაეწია ქართული სახელ-
მწიფოებრიობისათვის, რომელსაც 1918 წელს ჩაეყარა საფუძველი. 4. საქართველოს
დამოუკიდებლობის აღდგენა 1990-იანი წლების დასაწყისში მოიაზრებოდა როგორც საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკის აღდგენა. ამ თვალსაზრისის განსახიერება იყო დამოუკიდებლობის
რეფერენდუმზე (1991 წლის 31 მარტი) დასმული კითხვა, ისევე როგორც საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკის აღდგენა.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
5 მალხაზ მაცაბერიძე საქართველოს

დემოკრატიული რესპუბლიკა
უსაფრთხოების გარანტიების
ძიებაში

საქართველოს
დამოუკიდებლობის აღდგენის
100 წლისთავისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო
კონფერენცია.
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დავით აღმაშენებლის
სახელობის ეროვნული
თავდაცვის აკადემია, გორი,
2018 წლის 1 მაისი

საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ თავისი არსებობის ხანმოკლე პერიოდის
მანძილზე პრაქტიკულად გამოსცადა თითქმის ყველა საშუალება და შესაძლო სტრატეგია, რაც
პატარა ქვეყანამ შეიძლება გამოიყენოს საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

1921 წლის დასაწყისში საქართველო აღმოჩნდა მოკავშირის გარეშე, უშედეგო იყო დაშოშ-
მინების პოლიტიკაც, უფრო სწორად, მისი შედეგი იყო საქართველოს მდგომარეობის კიდევ
უფრო გაუარესება შესაძლო აგრესიის მოგერიების თვალსაზრისით. რჩებოდა საკუთრივ საქარ-
თველოს ძალები. თუმცა საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ შესძლო ეროვნული ენერგიის გამო-
ყენება. ეს რიგი მიზეზებით აიხსნება: ა/ ეროვნული იდეის ნაკლებობა სახელმწიფოებრივ აღმ-
შენებლობაში, რაც ხელს უშლიდა როგორც ხელისუფლებას, ისე საზოგადოებას აღექვათ საფრ-
თხე და მის საწინააღმდეგოდ მიეღოთ ზომები; ბ/ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ილუზია.
1921 წლის იანვრის ბოლოს საქართველოს დამოუკიდებლობის იურიდიული აღიარება
დასავლეთის წამყვანი ქვეყნების მიერ, ისევე როგორც სამშვიდობო ხელშეკრულება რუსეთთან
საქართველოს ხელისუფლებას აფიქრებინებდა, რომ ქვეყანას საგარეო აგრესია აღარ ემუქრებოდა;
გ/ თავდასხმის მოულოდნელობა, რამაც მკვეთრად გააუარესა წინააღმდეგობის გაწევის შესაძ-
ლებლობები; დ/ თავდაცვის დროს დაშვებული შეცდომები, პირველ რიგში თბილისის
უბრძოლველად დატოვების გადაწყვეტილება.

უსაფრთხოების სტრატეგიის ძიებაში ერთმანეთში იყო გადახლართული იმდროინდელი
მმართველი პარტიის სოციალ-დემოკრატიის პარტიული დოქტრინით ნაკარნახევი პრინციპები და
საქართველოს ეროვნული ინტერესებით განპირობებული ნაბიჯები. საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკის (1918-1921) გამოცდილებას თუ შევაფასებთ: ა/ ნეიტრალიტეტის
პოლიტიკა არარეალური იყო; ბ/ საქართველომ ვერ შეძლო მოკავშირის მოძებნა, რაც ობიექ-
ტური პირობები იყო განპირობებული; გ/ დაშოშმინების პოლიტიკას არ შეეძლო წარმატების
მოტანა; დ/ საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ეროვნული რესურსების მაქსიმალური
მობილიზება საკუთარი უსაფრთხოების დასაცავად.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
6 მალხაზ მაცაბერიძე ერი-სახელმწიფოს

კონცეფციის გააზრება
საქართველოს
დემოკრატიული
რესპუბლიკის (1918-1921)
პერიოდში

ივ.ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. VI
საერთაშორისო კონფერენცია
„სივრცე, საზოგადოება,
პოლიტიკა“. თბილისი, 21-23
ივნისი, 2018

საქართველოს, როგორც ერი-სახელმწიფოს, კონცეფცია თანმიმდევრულად იქნა გატარე-
ბული საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის შემუშავების დროს. საკონსტიტუციო კომისია
ერთ-ერთ უმთავრეს ამოცანად მტკიცე ეროვნული სახელმწიფოს შექმნას მიიჩნევდა. საკონსტი-
ტუციო კომისიის ამოცანას წარმოადგენდა არა მარტო დემოკრატიული კონსტიტუციის შექმნა,



20

არამედ საქართველოს დამოუკიდებლობის, მისი სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის დამკვიდ-
რების სამართლიანობისა და აუცილებლობის აღნიშვნა-დასაბუთებაც. ეს საჭირო იყო საერთა-
შორისო არენაზე საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარების მისაღწევად, მაგრამ საქართვე-
ლოს დამოუკიდებლობის მნიშვნელობის დასაბუთება ბევრს სჭირდებოდა ქვეყნის შიგნითაც.
პ.საყვარელიძე აღნიშნავდა, რომ კაცობრიობის განვითარების კრიზისულ ეტაპზე, პირველი
მსოფლიო ომისა და რევოლუციების დროს, თვალსაჩინო გახდა არა ნაციონალური სახელმწი-
ფოების კვდომის, არამედ სრულიად საპირისპირო ტენდენცია. პ.საყვარელიძე დაწვრილებით
ჩერდება ნაციონალური სახელმწიფოს მნიშვნელობაზე. სახელმწიფოს არსებობა თავისთავად
წარმოადგენს ეროვნულ ფასეულობას და გარკვეული ზნეობრივ-სოციალური მიზნების მატა-
რებელია. ნაციონალური სახელმწიფო საუკეთესო საშუალებაა ერის მატერიალური ძალების
ასაღორძინებლად, სულიერი ენერგიის გასაშლელად.

1921 წლის კონსტიტუციის ფუძემდებელთა აზრით, საქართველოს დამოუკიდებლობის
აღდგენას "სამგვარი გამართლება" ჰქონდა: 1. ისტორიულ-სამართლებრივი; 2. კულტურულ-პო-
ლიტიკური; 3. დემოკრატიულ-რევოლუციური. საქართველოს, როგორც ერი-სახელმწიფოს, ფორ-
მირებას მძიმე დარტყმა მიაყენა საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციამ, რომლის შედეგებმაც პოს-
ტსაბჭოთა პერიოდშიც იჩინა თავი.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
7 მალხაზ მაცაბერიძე 26 მაისი მეხსიერების

პოლიტიკის კონტექსტში
(1921-1924)

„საქართველოს
დემოკრატიული
რესპუბლიკის გახსენება 100
წლის შემდეგ: მოდელი
ევროპისათვის?“
ივ.ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,

1921 წლის თებერვალ-მარტის ომის შედეგად საქართველო ოკუპირებული იქნა რუსეთის
წითელი არმიის მიერ. საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ (1918-1921) არსებობა
შეწყვიტა. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ გაიშალა ბრძოლა ისტორიული მეხსიერებისთვის.
მოხსენებაში განხილულია მეხსიერების ორი პოლიტიკის დაპირისპირების საწყისი ეტაპი - 1921-
1922 წლები, როდესაც ბოლშევიკური რეპრესიული მანქანა სრულად არ იყო ამუშავებული და მას
ლეგალური და არალეგალური ფორმით ოპონირებას უწევდნენ სხვა პოლიტიკური ძალები.

ისტორიული მეხსიერებისათვის მიმდინარე ბრძოლაში საქართველოს დამოუკიდებლობის
აღდგენისთვის მებრძოლთა მთავარი საზრუნავი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის
ხსოვნის შენარჩუნება იყო, რომლის სიმბოლო გახდა 26 მაისი - საქართველოს დემოკრატიული
რესპუბლიკის შექმნის დღე. საბჭოთა რეჟიმისთვის კი უმთავრესი მიზანი საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკის დისკრედიტაცია იყო. საქართველოს „დამოუკიდებლობის“
თარიღად კი 25 თებერვლის - თბილისში წითელი არმიის შესვლის დღის - დამკვიდრებას
ცდილობდნენ. დაპირისპირებამ 26 მაისსა და 25 თებერვალს შორის პოლიტიკური და
იდეოლოგიური ხასიათი მიიღო, რაც შვიდი ათეული წლის განმავლობაში გაგრძელდა.

1921 წლის 26 მაისის აღნიშვნით საქართველოს კომუნისტი მმართველები ცდილობდნენ
საზოგადოების ნაწილში მაინც შეენარჩუნებინათ ილუზია, რომ საქართველო დამოუკიდებელ,
სუვერენულ სახელმწიფოდ რჩებოდა. საზოგადოების ამ ნაწილის პოზიციას გამოხატავდნენ
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მემარცხენე ფედერალისტები და სხვა მემარცხენე პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც საბჭოთა
ნიადაგზე დარჩნენ. მათ ბოლშევიკური რეჟიმი დროებით გაზეთების გამოცემის შესაძლებლობასაც
აძლევდა.

1922 წლიდან დაიწყო 26 მაისის ჩანაცვლება 25 თებერვლით - თბილისში რუსეთის წითელი
არმიის შემოსვლის დღით. 1922 წლის 25 თებერვალს მოწვეული იქნა „საქართველოს საბჭოების
ყრილობა“ და ეს დღე გამოცხადდა „საქართველოს ნამდვილი დამოუკიდებლობის დასაწყისად“.
ამიერიდან კომუნისტურმა ხელისუფლებამ ბრძოლა გამოუცხადა 26 მაისის აღნიშვნას და
ცდილობდა გაექრო მისი ხსოვნა. სამაგიეროდ დიდი ზეიმით აღინიშნებოდა 25 თებერვალი. ამ
დროიდან 26 მაისი გადაიქცა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის სიმბოლოდ.
მეხსიერების ორივე პოლიტიკა ემყარებოდა ისტორიულ და თეორიულ ნაშრომებს და პოლიტიკურ
პუბლიცისტიკას.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
8 მალხაზ მაცაბერიძე დამფუძნებელი კრების იდეა

საქართველოს
დემოკრატიული
რესპუბლიკის პერიოდში
(1918-1921)„

როგორ ჩავატაროთ
დემოკრატიული არჩევნები:

საქართველოს
დემოკრატიული

რესპუბლიკის გამოცდილება
ბათუმის შოთა რუსთაველის
უნივერსიტეტი, ბათუმი, 18

ნოემბერი, 2018
რუსეთის იმპერიაში მოქმედი მემარცხენე რევოლუციური პოლიტიკური ძალების აზრით,

წარმატებული რევოლუციის შემდეგ, მომავალი სახელმწიფოებრივი წყობილების საფუძვლების
განსაზაზღვრელად აუცილებელი იყო დამფუძნებელი კრების მოწვევა, რომელიც შეიმუშავებდა
ქვეყნის კონსტიტუციას. 1917 წლის თებერვლის რევოლუციის შემდეგ რუსეთში დაიწყო მზადება
დამფუძნებელი კრების ასარჩევად, რომლისთვისაც შემუშავებული იქნა უაღრესად
დემოკრატიული საარჩევნო კანონი. რუსეთის დამფუძნებელი კრება აირჩიეს და 2018 წლის 5
იანვარს შეიკრიბა კიდეც, მაგრამ ბოლშევიკებმა მას მუშაობის შესაძლებლობა არ მისცეს.
დამფუძნებელი კრების იდეა, რომელსაც საფუძველი უნდა ჩაეყარა დემოკრატიული
წყობილებისთვის, საქართველოში იქნა გადმოტანილი.

საქართველოში დამფუძნებელი კრების საარჩევნო კანონს საფუძვლად დაედო 1917 წლის
გაზაფხულ-შემოდგომაზე რუსეთის დამფუძნებელი კრების მოსამზადებელ “დროებით
მთავრობასთან არსებულ იურიდიული სათათბიროში” და “სრულიად რუსეთის დამფუძნებელი
კრების კანონის შემმუშავებელ საგანგებო კომისიაში” მომზადებული - იმ ეპოქისათვის უაღრესად
პროგრესული - დემოკრატიული საარჩევნო კანონი. რუსეთის სათათბიროსა და მისი კომისიის
მუშაობაში აქტიურად მონაწილეობდნენ იმ დროს ყოფილ რუსეთის იმპერიის ქვეყნებში მყოფი
ინტელექტუალური ელიტა, მათ შორის თებერვლის რევოლუციის აღიარებული ლიდერები:
ნიკოლოზ (კარლო) ჩხეიძე, ირაკლი (კაკი) წერეთელი და ევგენი გეგეჭკორი.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
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1 სალომე დუნდუა „საგარეო პოლიტიკური
ორინტაციის საკითხი
საქართველოს პოლიტიკაში:
სახელისუფლებო დისკურსის
ანალიზი“

სივრცე, საზოგადოება,
პოლიტიკა VI
საერთაშორისო კონფერენცია,
თსუ, 21-23 ივნისი, 2018

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)
მოცემულ თემაში განხილულია საქართველოს სახელისუფლებო დისკურსის ანალიზი.
კონკრეტულად კი, დამოუკიდებლობის მოპოვების პერიოდიდან დღემდე საქართველოს
სახელმწიფოს პირველი პირების - პრეზიდენტების: ზ. გამსახურდიას, ე. შევარდნაძის, მ.
სააკაშვილისა და გ. მარგველაშვილის ოფიციალური გამოსვლების, მიმართვების, ინტერვიუების,
წინაასარჩევნო პროგრამებისა და პლატფორმების დისკურსანალიზი საგარეო პოლიტკური
ორიენტაციის კუთხით.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ავთანდილ ტუკვაძე ავტორიტარიზმის და

აგრესიული პოლიტიკის
ისტორიული ფესვები

რუსეთში

ბათუმი
2018 წლის 30 მარტი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ვ.დოლიძე კომუნიზმიდან გამოსვლის

ეტაპები და პოლიტიკური
ცვლილებები საქართველოში

სივრცე საზოგადოება
პოლიტიკა თბილისი, თსუ

2018 წლის ივნისი

ანოტაცია
moxsenebaSi gaanalizebulia saqarTveloSi mimdinare politikuri cvlilebebis
kavSiri sazogadoebriv cvlilebebTan . avtoris azriT, realuri socializmi
warmoiSva da arseboda, rogorc sabWoTa politikuri sistemis funqcionirebis
Sedegi. amitom komunizmidan gamosvla upirveles yovlisa saWiroebda iseTi
politikuri cvlilebebis ganxorcielebas, romelic gamoiwvevda arsebuli
politikuri sistemis daSlas. amisaTvis saWiro pirobebi Tavad sabWoTa

sazogadoebis funqcionirebis Sedegad mwifdeboda, ramac sabolo jamSi gamoiwvia
sabWoTa politikuri sistemis kraxi. avtoris azriT, saqarTvelos gamosvlis

procesi komuniზmidan ramdenime stadiis gavliT warimarTa: 1. postkomuniszmze

gadasvlis mosamzadeბeli stadia, romelsac SeiZleba postkomunizmis sainkubacio

periodic ewodos; 2. postkomunizmis dasawyisi; 3.postkomunizmis ganviTarebuli
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stadia; 4. postkomunizmis dasasruli. mosamzadebelo etapi es aris postkmunizmis
inkubaciis periodi, rodesac mimdinareobs sabWoTa sazogadoebis latenturi

daSlis procesi. am dros sabWoTa sistema kargavs legitimurobas, iqmneba iseTi
situacia, rodesac masebs Zveleburad aRar SeuZliaT cxovreba, xolo zeda fenebs

ki Zveleburad marTva. yovelive es vlindeba sabWoTa klasobrivi sistemis
rRvevaSi, Crdilovani ekonomikis masobriv gavrcelebasa da mis legitimaciaSi,

nacionalizmis gaZlierebaSi, sazogadoebrivi urTierTobebis komercializaciaSi,

politikuri sistemis deinstitucionalizaciaSi. xelisuflebaSi gamsaxurdiaს
mosvlis Sedegad saqarTvelo gadadis postkomunizmis sawyis stadiaze. am dros
iwyeba sabWoTa saxelmwifos msxvreva da misi desovetizacia. miuxedavad imisa,

rom ganxorcielda mTeli sazogadoebriv-politikuri cxovrebis gardaqmna
nacionalizmis principebze, sazogadoebis ekonomikuri da socialur –klasobrivi

struqturas kardinaluri cvlilebebi ar ganucdia. gamsaxurdiaს mosvla
xelisuflebaSi SeiZleba Sefasdes , rogorc erovnuli revolucia. postkomunizmis

ganviTarebuli stadia iwyeba SevardnaZis liberalizebuli avtoritarizmis
dayarebiT. am dros Rrmavdeba sazogadoebis gardaqmnis procesi liberalizmisa da
individualizmis safuZvlebze, icvleba sazogadoebis stratifikaciuri sistema ,

romlis wyarosac warmoadgens aRmavali da daRmavali socialuri gadaadgilebebis
ontensifikacia, intensiurad mimdinareobs axali saxelmwifo manqanis

mSenebloba.SevardnaZis marTvelobis bolos xdeba saqarTvelos xanmokle gadasvla
demokratizaciaSi, romelsac wertils usvams e. w. “vardebis revolucia. saakaSvilis
avtoritaruli reJimis pirobebSi mTavrdeba postkomunizmi saqarTveloSi. am dros
dasrulda saxelmwifo manqanis mSenebloba da gaZlierda saxelmwifos potenciali

ganviTarebis demokratiuli veqtoris dasustebis xarjze. 2012 wlis arCevnebis
Sedegad saqarTvelo kvlav daubrunda demokratizacias, romelic gadaizarda

arakonsolidirebul demokratiaSi.

2 ვ. დოლიძე პოლიტიკურ მეცნიერების
სწავლებაში ისტორია

ასრულებს დემონსტრაციის
ფუნქცია

სამეცნიერო კონფერენცია
„ისტორია და პოლიტიკური

მეცნიერება“ ბათუმი
2018წლის 30 მარტი

3. ვ.დოლიძე xelisuflebaTa
danawilebis,
urTierTSekavebisa da
sapirwoneebis
funqcionirebis praqtika
aSS politikur sistemaSi

ამერიკისმცოდნეობის მე-19
ყოველწლიური

საერთაშორისო კონფერენცია
თბილისი 2018წლის 17-

19მარტი

ხელისუფლებათა დანაწილების ურთიერთშეკავებისა და საპირწონეების სისტემა ამერიკის
მთავრობის არქიტექტონიკის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია. კონსტიტუციის შემქმნელებს

სურდათ, რომ ჰარმონიული ურთიერთობა არსებულიყო ხელისუფლების შტოებს შორის. მაგრამ
მათ შორი ურთიერთობა არ არის თავისუფალი წქინააღმდეგობებისა და კონფლიქტებისაგან.

ხელისუფლებათა დანაწილების, ურთიერთშეკავებისა და საპირწონეების სისტემაზე გავლენას
ახდენს პოლიტიკურ სისტემასა და აშშ საერთაშორისო სტატუსში მიმდინარე ცვლილებები. ამის

შედეგად იცვლება ხცელისუფლებათა შტოების რეალური პრაქტიკული მნიშვნელობა . ამას
მივყავართ მათი კომპეტენციების გაფართოებამდე კონსტიტუციის ფარგელბს გარეთ. ამის
კონკრეტული მაგალითია იმპერიული პტრეზიდენტობა. ფედერაციაში ცენტრალიზაციის
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ტენდენსიების გაძლიერებამ, აღმასრულებელი ხელისუფლების მნიშვნელობის გაზრდამ
მიგვიყვანა პრეზიდენტის ხელისუფლების გაზრდამდე. აშშ საერთაშორისო სტატუსისი

ამაღლებამ გააძლიერა პრეზიდენტის პრეზიდენტის გავლენა საგარეო პოლიტიკაზე. მაგრამ ეს არ
ნიშნავს, რომპრეზიდენტი მთლიანად არის გამოსული ხელისუფლების სხვა შტოების

კონტროლისაგან. კონგრესი ცდილობს დააბალანსოს პრეზიდენტის ხელისუფლება საკუთარი
ხელისუფლების გაფართოებით. სასამართლო ხელისუფლების გავლენა სტაბილურობას

ინარჩუნებს.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ალექსანდრე კუხიანიძე პოლიტიკური განვითარება

საქართველოში საბჭოთა
კავშირის დაშლის შემდეგ

ჩინეთის მეცნიერებათა
აკადემიისა და თსუ-ის

ერთობლივი კონფერენცია.
თსუ,  2018 წლის 19-20

აპრილი
2 ალექსანდრე კუხიანიძე საქართველო და უკრაინა:

მთავარი პოლიტიკური
გამოწვევები და მათი
გადაჭრის გზები

თსუ, 2018 წლის 27-28 მარტი
საერთაშორისო სამეცნიერო

კონფერენცია „უკრაინა-
საქართველო:

დიპლომატიური
ურთიერთობების 100 წელი.“

3 ალექსანდრე კუხიანიძე რუსეთი: ლევიაფანი,
კლეპტოკრატია თუ სუპერ-
მაფია?

თსუ-ის სოციალურ და
პოლიტიკურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
VI საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია
„სივრცე, საზოგადოება,
პოლიტიკა" მიძღვნილი ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის 100 წლის
იუბილესადმი, თსუ, 21-23
ივნისი, 2018

ალექსანდრე კუხიანიძე პოლიტიკური
კიბერდანაშაული

UNODC
The Second Expert Group

Meeting to Peer-Review the E4J
University Module Series on
Cybercrime. Tbilisi, Georgia, 21-
22 November 2018

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)
რუსეთი: ლევიათანი, კლეპტოკრატია თუ სუპერ მაფია?
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ბევრ პოლიტიკურ სისტემასა და სახელმწიფოში პოლიტიკა, დანაშაული და კორუფცია
‘დაძმობილებული’ მოვლენებია, თუმცა ყველა მათგანი კლეპტოკრატია არ არის.  რას
წარმოადგენს თანამედროვე რუსეთი - ლევიათანს, კლეპროკრატიას თუ მაფიოზურ სახელმწიფოს,
როგორც ამაზე ბევრი პოლიტიკური ანალიტიკოსი მიუთითებს? პროფესიონალური და
პოლიტიკური ორგანიზებული დანაშაულის, მაფიოზური სახელმწიფოსა და კლეპტოკრატიის
დეფინიციების მოკლე მიმოხილვა ხელს უწყობს რუსეთის დღევანდელი სტატუსის უკეთ
გააზრებას. ამ კვლევაში ჩატარებულია პოლიტიკურ-კრიმინალური ურთიერთობების ორი
პერიოდის შედარებითი ანალიზი - სტალინიზმის და პუტინიზმის. ჩართულია იოსებ სტალინის
საქმიანობა კავკასიის რეგიონში 1900-იანი წლების დასაწყისში და ბოლშევიზმი, როგორც
პოლიტიკური ორგანიზებული დანაშაულის ფორმა. აგრეთვე, ვლადიმირ პუტინის საქმიანობა
სანქტ-პეტერბურგში 1990-იან წლებში და მისი ძალაუფლების კონსოლიდაცია კრემლში.
არის თუ არა რუსეთი სუპერ მაფია, როგორც ამას ამტკიცებს პოლიტიკის მეცნიერი მარკ გალეოტი,
ავტორი ახლად გამოსული წიგნის „ქურდები - რუსეთის სუპერ მაფია,“ თუ ეს ქვეყანა
წარმოადგენს ტიპიურ პოსტ-საბჭოთა კლეპტოკრატიას? რა როლს ასრულებს რუსეთის
მართლმადიდებელი ეკლესია ამ სისტემაში? რატომ შეძლო საქართველომ ანტი-კორუფციული და
ანტი-კრიმინალური რეფორმების განხორციელება და რუსეთმა არა? და ყველაზე მნიშვნელოვანი -
წარმოადგენს თუ არა თანამედროვე რუსეთი სერიოზულ მუქარას საერთაშორისო
უსაფრთხოებისთვის და  შესაძლებელია თუ არა ამ მუქარის ნეიტრალიზაცია?

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 მალხაზ მაცაბერიძე ქართული ემიგრაცია და

საქართველოს
დამოუკიდებლობის

აღდგენის გზების ძიება (1921-
1942)

Inalco (აღმოსავლური
ცივილიზაციებისა და ენების
ეროვნული ინსტიტუტი),
ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
პოლიტოლოგიის
ინსტიტუტი,
პარიზი, 2018 წლის 17 მაისი

საქართველოს ეროვნული ძალები არ შერიგებიან 1921 წლის თებერვალ-მარტის ომის შემდეგ
საქართველოს ოკუპაციას და დამოუკიდებლობის აღსადგენად სხვადასხვა გზებს ეძებდნენ.
ამასთან, ამ გზების თაობაზე დაძაბული დისკუსია მიმდინარეობდა.

1.განთავისუფლების მცდელობა საკუთარ ძალებზე დაყრდნობით. ამ გზის ყველაზე მკაფიო
გამოხატულება იყო 1924 წლის აჯანყება. მისი მარცხის შემდეგ ამ გზის გამოყენებაზე აღარ
უფიქრიათ;

2. დასავლეთის მხარდაჭერის ძიება საბჭოთა რუსეთზე ზეწოლის მოსახდენად, რათა მას
საქართველოს დეოკუპაცია მოეხდინა. მიუხედავად დიდი მცდელობისა საქართველომ ასეთი
მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა;

3. საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა რუსეთის დემოკრატიულ ძალებთან ერთად.
წარმატების იმედი ამ გზაზე მინიმალური იყო რუსეთის დემოკრატიული ძალების სისუსტის გამო;

4. დიდ საერთაშორისო კონფლიქტში რუსეთის დამარცხების მოლოდინი. ასეთ
კატასტროფასთან საბჭოთა კავშირი ყველაზე ახლოს იდგა 1941-1942 წლებში,
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XX საუკუნის პირველ ნახევარში ყველა ეს გზა უშედეგო აღმოჩნდა. საბჭოთა კავშირი
ძლეველი ჩანდა. თუმცა, მისი კრახი წინააღმდეგობათა მთელმა კომპლექსმა განაპირობა.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
2 მალხაზ მაცაბერიძე უკრაინა და საქართველო

დამოუკიდებლობის
აღდგენის წინ (1917-1918)

შევჩენკოს სახ. კიევის
ნაციონალური

უნივერსიტეტი, კიევი, 2018
წლის 20-21 ნოემბერი

1918 წლის 26 მაისს ქართველი სოციალ-დემოკრატების მთავარმა ორგანომ - გაზეთმა
„ერთობამ“ გამოაქვეყნა მოწინავე წერილი „ჩვენი ბედი“, რომელშიც საუბარია საქართველოს უმ-
ძიმეს გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაზე, რომლის დროსაც „პარტიას უფლება არ აქვს „მთელი
ხალხის ბედი, არსებობა, სიცოცხლე სასწორზე დასდოს“. ასეთ ვითარებაში არჩევანი „გერმანიის
დახმარებაზე შეჩერდა“ და „გერმანიის იმპერიალიზმს“ დაუკავშირდნენ. თუმცა, ბოლომდე არ
სჯერათ, რომ ეს იქნებოდა გადარჩენის გზა.
საქართველოში შემოსული გერმანიის ჯარი სოციალ-დემოკრატიულ ხელისუფლებას არ ეხებოდა.
აღმოჩნდა, რომ მათ ამის არც დრო ჰქონდათ და არც სურვილი. როგორც იმ დროინდელი ამბების
თანამედროვე ვლადიმირ ვოიტინსკი აღნიშნავს, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის
ფუნდამენტური პრინციპები აშკარად ეწინააღმდეგებოდა გერმანელი გენერლების ტრადიციულ
მენტალიტეტს. მაგრამ გერმანელებს მწარე გამოცდილება ჰქონდათ უკრაინაში მიღებული.
უკრაინაში გერმანელებმა დემოკრატიული ხელისუფლება დაამხეს, მაგრამ შემდეგ უკრაინა ანარ-
ქიამ მოიცვა და წესრიგი ვეღარ დაამყარეს. ვოიტინსკის თქმით, „მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არ
მალავდნენ თავის მტრულ დამოკიდებულებას საქართველოს დემოკრატიული რეჟიმის მიმართ,
მაინც ვერ ბედავდნენ გადამწყვეტი ზომების მიღებას. სწორედ ქართული დემოკრატიისა და მისი
მეთაურების წყალობით, გერმანულმა იმპერიალიზმმა ქვეყნის შიდა ცხოვრება არ გაანადგურა“.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
3 მალხაზ მაცაბერიძე საქართველოს რეგიონული

იდენტობის პრობლემა
პოსტსაბჭოთა პერიოდში

„თანამედროვე
ჰუმანიტარული

ცოდნის და მეცნიერების
ახალი ჰორიზონტები

ისტორიული ცნობიერების
მოდერნიზაციის შუქზე“

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მიმდინარე ცვლილებები შეეხო საქართველოს
რეგიონული იდენტობის საკითხსაც. ეს თემა საქართველოში აქტიური განხილვის საგანი გახდა
როგორც პოლიტიკურ კონტექსტში, ისე სამეცნიერო წრეებშიც. საქართველოს რეგიონული
კუთვნილების საკითხში, ასე ვთქვათ, მაკრო დონეზე, ფაქტობრივად, კონსენსუსი არსებობს.
საქართველო განიხილება ევროპის ნაწილად, რომლის შემადგენლობაშიც უნდა დაბრუნდეს. ეს
იდენტობა კარგად გამოხატა საქართველოს ევროპის საბჭოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით
1999 წლის 27 იანვარს სტრასბურგში საქართველოს პარლამენტის იმდროინდელმა თავმჯდომარემ
ზურაბ ჟვანიამ სიტყვებით: „მე ვარ ქართველი და, მაშასადამე, მე ვარ ევროპელი“.
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ჩვეულებრივ მიღებულია კავკასიის ორ ნაწილად - ჩრდილოეთათ და სამხრეთად დაყოფა,
მაგრამ აზერბაიჯანელი მეცნიერის ელდარ ისმაილოვის აზრით, კავკასია ამით არ ამოიწურება და
კავკასიაში უნდა მოვიაზროთ თურქეთისა და ირანის მომიჯნავე ტერიტორიებიც. დღეისათვის კავ-
კასიის რეგიონს ქმნის სამხრეთ კავკასიის სამი სახელმწიფო და სწორედ ეს სამი ქვეყანა
წარმოადგენს კავკასიას საერთაშორისო არენაზე. თუმცა რეგიონის სახით ისინი ვერ მოქმედებენ.
საქართველოს წლების მანძილზე განიცდის რუსეთის ძლიერ ზეწოლას, რომელსაც ოკუპირებული
აქვს საქართველოს ორი კუთხე - აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი. ოკუპირებულ ტერიტორიებს
მოსკოვი „დამოუკიდებელ“ სახელმწიფოებად წარმოაჩენს. სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის და-
ძაბული ურთიერთობაა თვითგამოცხადებული მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკის გამო და მათ
შორის კონტაქტები, გარდა პერიოდული სამშვიდობო მოლაპარაკებებისა, შეწყვეტილია.

სომხეთი ეჭვით უყურებს კავკასიური ინტეგრაციის რაიმე მცდელობას, - ეს მიაჩნია
„თურქულ ხაფანგად“. გარდა ამისა, სომხეთის ისტორიული მიწების დიდი ნაწილი კავკასიის
გარეთაა. ამიტომ ზოგჯერ სომეხი პოლიტიკოსები სომხეთს კავკასიურ სახელმწიფოდ არ მიიჩნევენ.

რეგიონიდან „გაქცევის“ მცდელობა საქართველოსაც ჰქონდა. „ვარდების“ რევოლუციის
შემდეგ საქართველომ აქტიურად დააყენა ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი, რითაც
მკვეთრად განსხვავდებოდა სომხეთისა და აზერბაიჯანისგან. ასეთ პირობებში საქართველოში
გაჩნდა თეორია, რომ საქართველო კავკასიური ქვეყანა კი არაა, არამედ შავი ზღვის რეგიონის
ქვეყნებს მიეკუთვნება, რომელშიც შედიან უკრაინა, მოლდოვა, რუმინეთი და ბულგარეთი.
საუბარი იყო შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების კულტურულ-ფასეულობით კავშირებზეც.

საბჭოთა კავშირის არსებობის დროს „აღმოსავლეთ ევროპა“ იმ ქვეყნებს ეწოდებოდა, რომლე-
ბიც ევროპაში საბჭოთა კავშირის სატელიტები იყვნენ. საბჭოთა კავშირის დაშლისა და ევროკავში-
რის აღმოსავლეთით გაფართოების შემდეგ ახალი რეალობა შეიქმნა - ევროკავშირსა და რუსეთის
ფედერაციას შორის არსებობს 6 დამოუკიდებელი სახელმწიფო - ბელორუსია, უკრაინა, მოლდოვა,
საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი. რუსეთი თავიდანვე მტრულად იყო განწყობილი „აღმო-
სავლეთის პარტნიორობისადმი“. დღეისათვის პარტნიორობის შეთანხმებას ხელი მოაწერა მხო-
ლოდ სამმა ქვეყანამ - უკრაინამ, მოლდოვამ და საქართველომ. შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკუ-
რი თვალსაზრისით „ახალ აღმოსავლეთ ევროპას“ ეს სამი ქვეყანა ქმნის.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 სალომე დუნდუა ევროპა, როგორც

საქართველოს პოლიტიკური
ორიენტირი

ქალაქი ბათი, დიდი
ბრიტანეთი, 2018 წლის 2-5

სექტემბერი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)

ანოტაცია:
მიუხედავად ტერიტორიული სიშორისა, ევროპასთან დაახლოებისა და მის კულტურულ
ღირებულებებთან კავშირი ყოველთვის იყო ქართველი მეფეების, პოლიტოკოსებისა და
საზოგადო მიოღვაწეების ინტერესთა სფეროში. ეს ალბათ ყველაზე უკეთ და მოკლედ ასახულია
საქართველოს ყოფილი პრემიერ მინისტრის, ზურაბ ჟვანიას მიერ 1999 წელს ევროსაბჭოში
წარმოთქმულ ცნობილ სიტყვებში: „მე ვარ ქართველი და მაშასადამე, ვარ ევროპელი“.
საკონფერენციო მოხსენებაში განხილულია საქართველოს საგარეო/ევროპული პოლიტიკური
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ორიენტირები ორ სხვადასხვა ეპოქაში. პირველ შემთხვევში ესაა 1918-21 წლების საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკის მოკლე ისტორიული მიმოხილვა, რომელმაც მიუხედავად
ხანმოკლე, სამწლიანი არსებობისა, მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ევროპული ღირებულებების
დამკვიდრების კუთხით. მეორე მხრივ, მოხსენებაში განხილულია საქართველოს პირველი
პირების - პრეზიდენტების ოფიციალური დისკურსი 1991 წლიდან მოყოლებული დღემდე
საგარეო პოლიტიკური ორიენტირების, კონკრეტულად კი ევროპული პოლიტიკური ორიენტირის
დამკვიდრების კუთხით.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 aleqsandre wurwumia Некоторые аспекты внешней

политики Грузии
Institute of Eastern Studies of

the Adam Mickiewicz University

Institute of History of the

University of Rzeszów. Poznan

– Kaukaz -2018. Caucaus –

between Europe and Asia. VII

International conference.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)

moxsenebaSi ganxilulia saqarTvelossagareopolitikis ganxorcielebis

Taviseburebani. xarvezebi, romelic axasiaTebs saqarTvelos sagareopolitikas.

kerZod, mniSvnelovani yuradReba gamaxvilebulia saqarTvelos mier palestinis

avtonomiss cnobis sakiTxze. im garemoebaze, rom saqarTvelso pozicia

winaaRmdegobaSi modis mis partniori qveynebis poziciasTan. aseve gamaxvilebulia

yuradReba sakiTxze, romiranTan urTierTobisas, sjobs saqarTvelos pozicia

emTxveodes evrokavSiris wevri qveynebisa, vidre aSS-si.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 Долидзе В.М. Посткоммунистические

революций, политические
изменения и демократизаций в
постсоветском пространстве:
пример Грузии

პოზნანი, პოლონეთი
2018 წლის ივნისი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)

საქართველოში პოსტკომუნისტურმა რევოლუციამ გაიარა შემდეგი სტადიები: ინკუბაციის
პერიოდი, დასაწყისი,გაღრმავება და დასასრული. ინკუბაციის პერიოდი იწყება 60 -ნი წლებიდან,
როცა ჩრდილოვანი ეკონომიკის მასობრივად გავრცელებისა და ლეგიტიმაციის საფუძველზე
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ფართოდ ვრცველდება ანტისისტემური ქცევები და სოციალიზმის ლატენტური
დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი. საქართველოში პოსტკომუნისტური რევოლუცია იწყება
გამსახურდიას მოსვლით ხელისუფლებაში, ღრმავდება შევარდნაძის ლიბერალიზებული
ავტორიტარიზმის დროს და მთავრდება სააკაშვილის ავტორიტარიზმის პირობებში. 2012 წელს
ხელისუფლებაში ოცნების მოსვლი შემდეგ საქართველო დაადგა სტაბილური დემოკრატიული
განვითარების გზას. პოსტკომუნისტური რევოლუცია აფერხებდა საქართელოს დემოკრატიულ
განვითარებას. ამიტომ მისი მიმდინარეობის დროს საქართველოს პოლიტიკრი განვითარება
ციკლურად მიმდინარეობდა, როცა ხანმოკლე დემოკრატიზაციის ციკლების ჩანაცვლება ხდებოდა
უფრო ხანგრძლივი ავტორიტარული ციკლებით.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 Zviad Abashidze Between Semi-presidentialism

and Parlamentarianism:
Constitutional Changes in

Current Georgia

Warsaw East European
Conference, Warsaw University.

28-30 June, 2018

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა) მოხსენება ეხებოდა საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმებს,
რომელიც ხელისუფლების ჰორიზონტალური დანაწილების სისტემის შეცვლას ეხებოდა.
მოხსენების მტკიცებულების მიხედვით, გავრცელებული შეხედულება, რომ საპრეზიდენტო
მმართველობა საფუძველს უყრის საქართველოში ავტორიტარული მართვის ტრადციებს,
რომელიც საპარლამენტო მმართველობაზე გადასვლით უნდა დასრულდეს, არ არის ყოველთვის
მართებული. საპარლამენტო მმართველობასაც შეუძლია ავტორიტარულ რეჟიმად გრადაქმნა,
მისთვის დამახასიათებელი მთელი რიგი თვისებების გამო. ამი ყველაზე ნათელი მაგალითი
თანამედროვე თურქეთია. ამიტომ, საქართველოში, დემოკრატიის კონსოლიდაციისთვის,
მხოლოდ მმართველობის კონსტიტუციური დიზაინის შეცვლა არ არის საკმარისი. იგი ბევრი სხვა
რეფორმის ფონზე უნდა განხორციელდეს. სხვა შემთხვევაში ავტორიტარიზმის უკან დაბრუნების
საშიშროება კვლავ იარსებებს.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 თამარ ქარაია მასების პროტესტიდან

სოციალური ჯგუფების
ქტივობამდე- პროტესტის
ტრანსფორმაცია
საქართველოში.

18-21 აპრილი. 2018.
ბელგრადის უნივერსიტეტი,
სერბეთი
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ანოტაცია
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დამოუკიდებელი საქართველოში პროტესტი და

მიტინგები პოლიტიკური დღის წესრიგის განუყრელ ნაწილს წარმოადგენდა, მათ ქონდათ
აფექტური ხასიათი, როგორც წესი პოლიტიკოსების მიერ იყო მართული და ძირითადად
ხელისუფლების შეცვლისაკენ იყო მიმართული. ლეგიტიმურობის ნაკლებობა, პოლიტიკური
ინსტიტუტების სისუსტე, მძიმე სოციალ-ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარება იყო
უმთავრესი ფაქტორები, რამაც დიდწილად განაპირობა პოლიტიკოსების მიერ პროტესტის
წარმართვა, რომელსაც ერთი მიზანი ჰყონდა: ხელისუფლების ცვლილება.

სოციალური ჯგუფების გაძლიერება და მათი პროტესტის არენაზე გადასვლა უფრო მეტად
2012 წლიდან შეინიშნება, მას შემდეგ რაც არჩევნების გზით ხელისუფლების ცვლილებამ
შესაძლებლობათა ახალი ფანჯარა წარმოქმნა. დღესდღეობით, სხვადასხვა თემატიკაზე მომუშავე
მოძრაობები, მათ შორის: ეკოლოგიური, მუშათა, ჰომოფობიის დაძლევის, ნარკოპოლიტიკის
ლიბერალიზაციის მოთხოვნის და სხვა მსგავსი მოძრაობები გამოხატავენ თავიანთ პროტესტს,
ცდილობენ შემოიკრიბონ მომხრეები და ხელისუფლებათან კონფრონტაციის თუ კოლაბორაციის
გზით და სხვადასხვა სტრატეგიების გამოყენების გზით ცდილობენ ცდილობენ დასახული
მიზნების მიღწევას. ამ ფონზე ნელ-ნელა მცირდება, შესაძლებლობათა სივრცე
ანტისახელისუფლებო შინაარსის მატარებელი.პოლიტიკური პროტესისთვის რომელსაც მართავენ
პოლიტიკური პარტიები.

მოცემული კვლევა დაფუძნებულია სტრუქტურული ფუნქციონალიზმის, კერძოდ
“პოლიტიკურ შესაძლებლობათა ფანჯრის” (Tilli; Tarrow) თეორიის გამოყენებით მიზნად ისახავს
ახსნას რომ დივერსიფიცირებული სოციალური ჯგუფების გაძლიერებას და შესაბამისად, მსგავსი
საპროტესტო მოძრაობების წარმოქმნა განპირობებულია პოლიტიკური რეჟიმის ხასიათით და
პოლიტიკური პარტიის, როგორც პოლიტიკური ინსტიტუტის განვითარების მაჩვენებლით. კვლევა
დაფუძნებულია თვისებრივი კვლევის მეთოდზე, კერძოდ სიღრმისეულ ინტერვიუებზე
აქტივისტებთან და სახელისუფლებო დისკურს ანალიზზე, კერძოდ გაანალიზებულია
საპროტესტო აქციების საორგანიზაციო გუნდის წევრები 2003 წლიდან დღემდე.

2 თამარ ქარაია მოძრაობა ცვლილებებისთვის:
გრასრუტ აქტივიზმი
საქართველოში

3-4 სექტემბერი. 2018.
აბერდიენის უნივერსიტეტი.
დიდი ბრიტანეთი

თანამედროვე საქართველოში საპროტესტო მოძრაობების ანალიზისას, ერთ-ერთი მთავარი
მახასიათებელი მათი დივერსიფიცირებულობა და კონკრეტულ სოციალური პრობლემის
მოგვარებაზე ორიენტირებაა. მოცემული კვლევის პროცესში გავაანალიზეთ შემდეგი მოძრაობები:
ეკოლოგიური, ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის მოთხოვნის, განათლების რეფორმის და
მუშათა მოძრაობები. შერჩეული აქტივისტების ერთობა გრასრუთ არის იმდენად, რამდენადაც
მათი წარმომადგენლები არიან თავად პრობლემის ადრესატები და გამოკვეთილად
ეწინააღმდეგებიან მათ აქტივობებში პოლიტიკური პარტიების რაიმე ფორმით ჩართვას და
გამოსავლად ხელისუფლების მიერ მოცემულ სფეროში პოლიტიკის ცვლილება მიაჩნიათ.
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კვლევის უმთავრესი დაშვებაა ის, რომ მოცემული მოძრაობების წარმოშობა და განვითარება
პოლიტიკური სისტემის ღიაობამ, განაპირობა. თუმცა აქტივისტებთან ინტერვიუებმა აჩვენა, რომ
ე.წ. შესაძლებლობების ფანჯარა შეზღუდულია და ხელისუფლება ახერხებს თავი აარიდოს
მისთვის არასასურველი ცვლილებებს ე.წ. “პროცედურული დემოკრატიის” გამოყენებით, რასაც
თავად მოძრაობები აქტივისტების ნაკლები კომპეტენციით და მოძრაობის წარმოამადგენლების
არაპოლიტიკური წარმომავლობით ხსნიან.
მოცემული კვლევის ფარგლებში სიღრმისეულ ინტერვიუებზე დაყრდნობით გავაანალიზეთ
შემდეგი მთავარი ინდიკატორები: მოძრაობის რეპერტუარები და სტრატეგიები, მათი ფორმირების
და ტრანსფორმირების მიზეზები, ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის გზები და სტრატეგიები,
მოძრაობების ურთიერთ სოლიდარობის მაჩვენებელი და მათი განმაპირობებლი მიზეზები,
სამოქალაქო სექტორის როლი მოძრაობათა დაგეგმის და განვითარების პროცესში.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ალექსანდრე კუხიანიძე მსუბუქი იარაღი, ტერორიზმი

და ორგანიზებული
დანაშაული

ექსპერტთა ჯგუფის შეხვედრა
„Teaching on Firearms under the

Education for Justice
Initiative.“ გაეროს ოფისი, ვენა

(ავსტრია), 2018 წლის 26-28
ივნისი

2 ალექსანდრე კუხიანიძე ეროვნული უსაფრთხოების
მუქარები და საქართველოს

კონსოლიდაცია პოსტ-
საბჭოთა პერიოდში

პოლონეთის პოლიტიკის
მეცნიერების მე-4 კონგრესი.
მარი-ქიური სკლოდოვსკას
უნივერსიტეტი, ლუბლინი,

პოლონეთი, 2018 წლის 18-20
სექტემბერი

ალექსანდრე კუხიანიძე პოსტ-საბჭოთა
ტრანსფორმაცია
საქართველოში

აღმოსავლეთ ევროპის
ინიციატივების კონგრესი.

აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი
და მარი-ქიური სკლოდოვსკას

უნივერსიტეტი, ლუბლინი,
პოლონეთი, 2018 წლის 24-25

სექტემბერი
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)
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2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი
კომუნიკაციის დეპარტამენტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით

ნინო ჭალაგანიძე - ასოცირებული პროფესორი, დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
მარი წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი
მანანა შამილიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ნათია კუპრაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ნანული ტალახაძე - ასოცირებული პროფესორი
მაია ტორაძე - ასოცირებული პროფესორი
თამაზ ჯოლოგუა - ასოცირებული პროფესორი
ხათუნა მაისაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ხათუნა კაჭარავა - ასოცირებული პროფესორი
რევაზ ჭიჭინაძე - ასოცირებული პროფესორი
მარინე ლომიძე - ასისტენტ-პროფესორი
მაგდა მემანიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი
თეა მჟავანაძე - ასისტენტ-პროფესორი
თამარ ბელქანია - ასისტენტ-პროფესორი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1
„გლასნოსტის სპეციფიკა
ქართულ პოლიტიკასა და

2017-2020
ხათუნა მაისაშვილი, თსუ
ასოცირებული პროფესორი,



2

მედიაში“ - ჟურნალისტიკა და
მასკომუნიკაცია;

ქეთევან მუმლაძე მკვლევარი,
საქართველოს
საზოგადოებრივ საქმეთა
ინსტიტუტის დოქტორანტი;
მიმდინარე კვლევა
აკადემიური დოქტორის
ხარისხის მოსაპოვებლად;
გლასნოსტი კულტურული
ელიტების გაზეთების
სარედაქციო პოლიტიკაში -
„ლიტერატურული
საქართველოსა“ და
„ქართული ფილმის“
მაგალითზე.

თამარ კინწურაშვილი, ილიას
უნივერსიტეტის
დოქტორანტი; მიმდინარე
კვლევა აკადემიური
დოქტორის ხარისხის
მოსაპოვებლად.
გლასნოსტური და
პოსტგლასნოსტური
ქართული მედიის
გენდერული როლები.

პროექტის მიზანია, კომპლექსურად შეისწავლოს და გაანალიზოს გლასნოსტის, როგორც
პოლიტიკური და კულტურული ფენომენის, ქართული სპეციფიკა. სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად
2017 წელს მკვლევართა ჯგუფმა (ხათუნა მაისაშვილი, ნათია სვანიძე, ნათია ბრეგვაძე, ქრისტინე
საჯაია და მარიანა ასანიძე) განვახორციელეთ პროექტი „ ქართული მედია - ოფიციალური და
არაოფიციალური ისტორიების ჩანაცვლების ძირითადი უბანი.გლასნოსტის ქართული ქეისი.
1987-1990“. პროექტი დასრულებული ტექსტით ჩაბარდა დამკვეთს, თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების ფაკულტეტს. პროექტის
მიგნებებზე დაყრდნობით წაკითხულ იქნა საჯარო ლექცია თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში 2018 წლის 16 ივლისს. სხვა უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების
დაინტერესებამ პროექტით გამოიწვია ჩემი მიწვევა ორი სადოქტორო დისერტაციის
ხელმძღვანელად, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში და ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტში, სადაც გლასნოსტის კვლევა ასპექტურად გაფართოვდა. კვლევის შედეგები
აისახა რამდენიმე სასწავლო კურსში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქართველოს
საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში.
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№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
თსუ შოთა რუსთაველის

ქართული ლიტერატურის
ინსტიტუტის ქართული

ლიტერატურის
განყოფილების გარდამავალი

პროექტი: „XX საუკუნის
პირველი ნახევრის ქართული

სალიტერატურო პროცესი“

ჰუმანიტარული მეცნიერება

ქართველოლოგია

ქართული ლიტერატურა

2014 - 2019 წ.წ.

პროექტის ხელმძღვანელი:
მანანა კვაჭანტირაძე

მკვლევრები:
მანანა შამილიშვილი

ადა ნემსაძე
ემზარ კვიტაიშვილი

ინგა მილორავა
მაია ჯალიაშვილი
ლალი ავალიანი

ნონა კუპრეიშვილი
ზოია ცხადაია

მაკა ჯოხაძე
მანანა კვატაია

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პროექტი ხუთწლიანია (2014-2019 წლები). 2018 წელს დასრულდა მუშაობის კიდევ ერთი ეტაპი და
შეიქმნა ახალი სამეცნიერო კვლევები გეგმით გათვალისწინებულ მწერალთა (პოეტების,
პროზაიკოსებისა და კრიტიკოსების) შესახებ. მუშაობის პროცესში გამოვიყენეთ ახალი სამეცნიერო
კვლევები, უკანასკნელ პერიოდებში დაზუსტებული და აღმოჩენილი ბიოგრაფიული ფაქტები,
კულტურულ ცხოვრებაში მომხდარი დღემდე უცნობი თუ ნაკლებადცნობილი მოვლენები.
შედეგად მივიღეთ განახლებული და ზოგჯერ პრინციპულად ახალი შემოქმედებითი პორტრეტები
მწერლებისა. გაანალიზდა მოდერნისტული პერიოდის ლიტერატურული თუ პარტიული პრესა,
გამოიკვეთა მათი ლიტერატურული პოლიტიკა და გავლენა იმ პერიოდის ზოგადკულტურულ
პროცესებზე. ამ ძალზე მნიშვნელოვანი და წინააღმდეგობრივი ისტორიულ-პოლიტიკური და
კულტურული ეპოქის თავისებურებები გამოკვლეულია ახალი მიდგომების, შეხედულებების,
შეფასებების გათვალისწინებით; წიგნი მზადდება გამოსაცემად.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
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ილია ჭავჭავაძის კვლევის
ცენტრის მრავალწლიანი
პროექტი - ილია ჭავჭავაძის
პერსონალური ენციკლოპედია
(ჰუმანიტარული და
სოციალური მეცნიერებები).
პროექტის თავდაპირველი
ხელმძღვანელი
ფილოლოგიის მეცნიერებათა
დოქტორი გიორგი (აგი)
აბაშიძე.

2007-2019

მარი წერეთელი - მიწვეული
მკვლევარი, ძირითადი
პერსონალი
2. ლეილა სულხანიშვილი -
ფილოლოგიის დოქტორი.
მკვლევარი, ძირითადი
პერსონალი.
3. მანანა ბარათაშვილი -
ფილოლოგიის დოქტორი.
მკვლევარი, ძირითადი
პერსონალი.
3. ნინო მამარდაშვილი -
ფილოლოგიის დოქტორი.
პროექტის ხელმღვანელი.
4. მანანა ყიფიანი -
ფილოლოგიის დოქტორი.
მკვლევარი, ძირითადი
პერსონალი.
5. ნანა ზღულაძე -
ი.ჭავჭავაძის კვლევის
ცენტრის მეცნიერ
თანამშრომელი. მკვლევარი,
ძირითადი პერსონალი.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ილია ჭავჭავაძის პერსონალურ ენციკლოპედია - პროექტი მოიცავს პერიოდს - 2007 წლიდან
დღემდე. მწერლის პერსონალური ენციკლოპედია ქართულ ენაზე არასდროს მომზადებულა,
ამიტომ, აღნიშნული პროექტი-სიახლეა. 2010 წელს გამომცემლობა ,,უნივერსალმა~ დაბეჭდა
ილია ჭავჭავაძის პერსონალური ენციკლოპედია (1837-1907) –,,სიტყვანი“. დასახელებული
პროექტის ფარგლებში 2018 წელსაც გრძელდებოდა მუშაობა მეორე წიგნზე - ,,მასალები ილია
ჭავჭავაძის პერსონალური ენციკლოპედიისათვის”, რომელშიც აისახება შემდგომი კვლევის
შედეგები. წიგნს დაემატა მნიშვნელოვანი მასალა, შედეგად, გაფართოებული, შევსებული სახით
წარმოდგა ე.წ.,,პერსონალიები~, რომელშიც თავს იყრის პიროვნებათა ბიოგრაფიისა და ღვაწლის
ამსახველი მონაცემები. კვლევის პროცესში დამუშავდა პირველწყაროები, დიდძალი საარქივო
მასალა (მათ შორის საოჯახო არქივები), პერიოდული გამოცემები, წერა-კითხვის გამავრცელებელი
საზოგადოების, თეატრალური, ეთნოგრაფიული და სხვა საზოგადოებების, მრავალი
ორგანიზაციის შემონახული დოკუმენტაცია. ასევე, ინტერნეტრსივრცეში არსებული უამრავი
წყარო. შესწავლილ იქნა თავად ილია ჭავჭავაძის თხზულებათა ტომეულებიც, ილიას
ბიბლიოგრაფია, საიუბილეო კრებულები, მემუარული ლიტერატურა, ქართული და უცხოური
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ენციკლოპედიები, პერიოდული გამოცემები, ბიბლიოგრაფიული ცნობარები, რათა შედარებითი
ანალიზით დადგენილიყო ცალკეული დოკუმენტების, მონაცემებისა და ფაქტების უტყუარობა.
გასწორდა თავად ბიბლიოგრაფიულ ლიტერატურაში არსებული ცალკეული უზუსტობანი.
კვლევა-ძიების არეალი მოიცავს არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ რუსეთის იმპერიის,
ევროპისა და ზოგადად, მსოფლიოს იმჟამინდელ ისტორიულ, პოლიტიკურ, კულტურულ თუ
გეოგრაფიულ სივრცეს.
პროექტის მოცემულ ეტაპზე პარალელურად ვმუშაობდით ტექსტის რედაქტირებასა და
სრულყოფაზე, მასალის შევსებასა და ფაქტობრივი მონაცემების დაზუსტებასა და დიდძალ
წყაროებთან შეჯერებაზე. ასევე დამუშავდა მე-19 საუკუნის პრესა, ანუ მონაცემები იმ ქართულ
და უცხოურ პერიოდული გამოცემებიდან, რომლებიც ექცევა ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებისა და
მოღაწეობის პერიოდის არეალში. ასევე , უშუალოდ პირველწყაროებიდან ზუსტდება წიგნში
შესული, იმ პერიოდში გამოქვეყნებული ცალკეული მწერლის, პუბლიცისტისა თუ
მთარგმნელის ცალკეული ნაწარმოების დაბეჭდვის ზუსტი თარიღები და ბიბლიოგრაფიული
მონაცემები. ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ წიგნი მზად იქნება გამოსაცემად. იგი
დაიბეჭდება გამომცემლობა ,,უნივერსალში“.

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4

1.

„საქართველოს
დემოკრატიული

რესპუბლიკის ენციკლოპედია
(1918 – 1921)“

თსუ-ს რექტორის
რეზოლუცია #605/10

2016 – 2018 წ.წ.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:
დიმიტრი შველიძე

მკვლევრები:
თამარ ათანელიშვილი,

გიორგი ასტამაძე,
მიხეილ ბახტაძე,

ლელა გაფრინდაშვილი
მერაბ გეგია,

მანუჩარ გუნცაძე,
შოთა ვადაჭკორია,

ირაკლი ირემაძე
ბონდო კუპატაძე,

ზურაბ ლეჟავა,
მანანა ლილუაშვილი,

გაგა ლომიძე,
ქეთევან ოთარაშვილი,

ჯაბა სამუშია,
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ლელა სარალიძე,
დიმიტრი სილაქაძე,

ბექა ქანთარია,
მიხეილ ქართველიშვილი,

ნანა ყიფიანი,
მანანა შამილიშვილი,

ნოდარ ჩხაიძე,
მაია ციციშვილი,
მარი წერეთელი,

სალომე ჭანტურიძე,
დოდო ჭუმბურიძე,
ეკა ჯავახიშვილი,

ნიკოლოზ ჯავახიშვილი,
ოთარ ჯანელიძე

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

მოცემულ პროექტში აისახა ის მრავალფეროვანი გარემო, რომელიც პირველი
დემოკრატიული რესპუბლიკის მცირე ისტორიულ პერიოდში ჩამოყალიბდა საქართველოში.
პროექტის მთავარი სპეციფიკა ისაა, რომ მასში განხილული ისტორიული პიროვნებების,
ორგანიზაცია-დაწესებულებებისა და მოვლენების დიდი უმრავლესობა პირველად გაშუქდა ამ
სახის ნაშრომში. პროექტი ფართო წარმოდგენას გვიქმნის საქართველოს პირველი რესპუბლიკის
ისტორიული რეალიების შესახებ.

“საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ენციკლოპედიისთვის” მოვამზადე სტატიები
1918 - 1921 წლებში გამომავალი 31 პერიოდული გამოცემის შესახებ. ეს გამოცემებია: გაზეთები:
“ბათომის ფურცელი”, “ბათომის ცხოვრება”, “ერთობა”, “კლდე”, “კომუნისტი”, “ლიგეია”,

“მუშის სიმართლე”, “მშრომელი”, “სამუსლიმანო საქართველო”, „საქართველო“ ,
“საქართველოს რესპუბლიკა”, “სოციალ-დემოკრატი”, “შრომა”, “ჩვენი რესპუბლიკა”.

ჟურნალები:   “მეოცნებე ნიამორები”, .”პრომეთე”, “პარნასი”, “კრონოსის სარკე”,“ლეილა”, “ახალი
ძალა”, “თოლაბულისის სარტყელი”, “მომავალი”, “ბუნება და ხელოვნება”, “ტფილისი”,
“ახირებული”. თბილისში გამომავალი უცხოენოვანი პრესა: “Kaukasische Post”, “The Georgain
Messenger”, “The Georgian Mail”, „Борьба“, “Колоколь”, „Сорок первый градус». აღნიშნული
პერიოდული გამოცემები ნათელ წარმოდგენას იძლევა ასი წლის წინანდელი მედიაგარემოს
შესახებ. მათი იდეური მრავალგვარობა ქმნის პლურალისტულ მოდელს, რომელიც პოლარიზებულ
მსოფლმხედველობრივ ჭრილში უნდა განვიხილოთ. აღსანიშნავია აგრეთვე ის გარემოება, რომ ამ
გამოცემების დიდი ნაწილი დღემდე არაა საფუძვლიანად შესწავლილი. შესაბამისად, ჩვენი
მცდელობის აქტუალურობა, მიუხედავად ენციკლოპედიური სტილის მომჭირნეობისა,
ინფორმაციული თვალსაზრისით ერთიორად იზრდება.

2. თსუ სოციალურ და
პოლიტიკურ მეცნიერებათა

2017 წლის მაისი - 2018 წლის
თებერვალი

პროექტის ავტორ -
შემსრულებლები:

მანანა შამილიშვილი
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ფაკულტეტის მიზნობრივი
სასწავლო-სამეცნიერო

პროექტის:
„სახელმძღვანელოების

კონკურსის“ გამარჯვებული

სახელმძღვანელო:

„ჟურნალისტიკისა და
მასობრივი კომუნიკაციის

შესავალი“

მასობრივი კომუნიკაცია
ჟურნალისტიკა

დეკანის ბრძანება #9/2017

მარი წერეთელი

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პროექტი ითვალისწინებს ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების სავალდებულო საგნების
სახელმძღვანელოების შექმნა/განახლებას (დეკანის ბრძანება #9/2017). ამ ეტაპზე ჩვენ მიერ
სახელმძღვანელო წარმოდგენილია დასრულებული სახით (513 გვერდი) და გადაცემულია
გამოსაცემად. ელექტრონული სახელმძღვანელო ,,ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის
შესავალი“ განკუთვნილია საბაკალავრო საფეხურის სტუდენტებისათვის. მისი მიზანია,
სტუდენტი აზიაროს ჟურნალისტიკის თეორიისა და პრაქტიკის საფუძვლებს, განსაზღვროს ამ
დისციპლინის მიზანდასახულობა, ფუნქციები და პრინციპები; მისი ადგილი მასობრივი
კომუნიკაციის სისტემაში; წარმოაჩინოს თავად მასობრივი კომუნიკაციის არსი და მნიშვნელობა
თანამედროვე გლობალიზებულ სამყაროში, მისი განვითარების თავისებურებები და პერსპექტივა;
განიხილოს ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციის სხვა არხების ურთიერთმიმართების
ცალკეული ასპექტები და მათი ფუნქციონირების მედიური გამოვლინების სპეციფიკა.

თემათა იერარქია, რომელიც სახელმძღვანელოს სტრუქტურით იკვეთება, დაეფუძნება
კომუნიკაციის განვითარების ეტაპებს, გამდიდრებულს კონტექსტუალური ცოდნით, რაც
გულისხმობს ცალკეული ეპოქის ჭრილში დანახულ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ,
სოციოკულტურულ პრობლემებსა და მათ კონტექსტში აღქმულ მედიაგარემოს - კონკრეტული
პერიოდისთვის დამახასიათებელი ტექნოლოგიური სიახლეებითა და ცვლილებებით. ამასთან,
ცალკეული სალექციო თემა განხილულია ქართული და საერთაშორისო მედიის გამოცდილებიდან
მოხმობილი ფაქტობრივი მაგალითების (შემთხვევების) ანალიზის საფუძველზე.
სახელმძღვანელოში დანართის სახით წარმოდგენილია ასევე მედიატექსტები ცნობილი ქართველი
და საზღვარგარეთელი ავტორების შემოქმედებიდან.
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1

„ბოლშევიზმი და ქართული
ლიტერატურა მეორე
მსოფლიო ომიდან სკკპ მე-20
ყრილობამდე (1941-1956)“

ჰუმანიტარული მეცნიერება

ქართველოლოგია

ქართული ლიტერატურა

კოდი: FR/217/512/16

2016 - 2019 წ.წ.

პროექტის ხელმძღვანელი -

მაკა ელბაქიძე

მკვლევრები:

მანანა შამილიშვილი

ადა ნემსაძე

ზოია ცხადაია

ნონა კუპრეიშვილი

მანანა კვატაია

მარიამ გიორგაშვილი
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

„ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა მეორე მსოფლიო ომიდან სკკპ მე-20 ყრილობამდე
(1941-1956)“ წარმოადგენს გაგრძელებას 2013 - 2016 წლებში ამავე სამკვლევრო ჯგუფის მიერ

შესრულებული პროექტისა: “ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა გასაბჭოებიდან მეორე
მსოფლიო ომამდე (1921 -1941)” . იგი ამჯერად მოიცავს პერიოდს მეორე მსოფლიო ომიდან სკკპ

მე-20 ყრილობამდე. პროექტი ხორციელდება ეტაპობრივად. პირველ ეტაპზე მოძიებული იქნა შსს
არქივში დაცული მასალა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში საბჭოური ტერორის
მასშტაბებსა და სპეციფიკას ასახავს. საარქივო მასალაზე მუშაობის პროცესში გამოვლინდა
არაერთი საინტერესო, აქამდე უცნობი ფაქტი ცნობილი თუ ნაკლებად ცნობილი ქართველი

მწერლების, პუბლიცისტებისა და საზოგადო მოღვაწეების ცხოვრებიდან; ახალი ცოდნით შეივსო
აღნიშნული პერიოდის შესახებ არსებული სამეცნიერო ლიტერატურა. ამ პერიოდში დაგროვილი

მასალის ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობის მიზნით, მოძიებული დოკუმენტების ნაწილი
განთავსდა სპეციალურად პროექტისთვის შექმნილ ელექტრონულ ბლოგზე

(მის.:bolshevizmi.blogspot.com). პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ასევე კონფერენცია (16.05.2018).
პროექტი დასრულდება 2019 წელს და სამი წლის მანძილზე მოპოვებული ძალზე საინტერესო

მასალა საბოლოოდ წიგნში მოიყრის თავს.

2.2.



9

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნიერო
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
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4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 ავტორთა ჯგუფი, მათ
შორის მარი
წერეთელი

საქართველოს
დემოკრატიული
რესპუბლიკა (1918- 1921)
ენციკლოპედია -
ლექსიკონი

ივ.ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

553 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921) ენციკლოპედია -ლექსიკონი - წიგნი
ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებისა
და საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 100 წლისთავს. ამ სახის ენციკლოპედია პირველად
მომზადდა. მასში ასახულია საქართველოს პირველი რესპუბლიკის საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური და კულტურული გარემო. წიგნი თავს უყრის უკვე არსებულ სამეცნიერო ცოდნას,
ხოლო შეუსწავლელი საკითხები გამოკვლეულია მთავარი სფეროების მიხედვით:
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრება, განათლება, ეკონომიკა, კულტურა. პროექტში
გამოყოფილია შემდეგი მიმართულებები: 1.პერსონალიები; 2. მოვლენები; 2. პარტიები და
ორგანიზაციები; 3. სხვადასხვა გაერთიანებები, 4.კანონპროექტები, 5. პერიოდული გამოცემები
(პრესა) და სხვ. ჩვენ მიერ მომზადდა წიგნის ე.წ. ჟურნალისტური ნაწილი. კერძო, საარქივო
მასალის, სხვადასხვა წყაროს, პერიოდული გამოცემების დამუშავებისა და შესწავლის შედეგად ,
ენციკლოპედიაში შევიდა ჩემი 26 საავტორო სტატია (1გვ-დან 3-გვ-დე მოცულობის). უნდა
აღინიშნოს, რომ საენციკლოპედიო ტექსტები წარმოაჩენს პრაქტიკულად შეუსწავლელ ჟურნალ-
გაზეთებს, რომლებიც გამოიცემოდა 1918-1921 წლებში. სტატიებში აისახა ცალკეული
მონაცემები: ფუნქციონირების პერიოდი, რედაქტორი, სარედაქციო ჯგუფი და ავტორები.
დადგინდა იდეური მიმართულება და სარედაქციო პოლიტიკა. წარმოჩნდა მათი მიზნები,
ნაბეჭდი პროდუქციის ძირითადი მახასიათებლები და მნიშვნელობა. ჩემი საავტორო სტატიები
მიეძღვნა ისეთ მნიშვნელოვან პარტიულ გამოცემებს, როგორებიცაა: სოციალისტ-
ფედერალისტური გაზეთები:  ,,სახალხო საქმე“, ,,ფედრალისტი“,  ,,ახალინაკადი“ . სოციალ--
დემოკრატიული გამოცემები: ფრაქცია ,,ალიონის“ ორგანო ,,ალიონი“, სოციალისტ-
ფედერალისტური გამოცემები:  ,,ახალი სხივი“, ეროვნულ-დემოკრატიული მიმართულების
,,ნაციონალისტი“ და ,,მიწა“. შესწავლილი იქნა სპეციალიზებული გამოცემები:   ,,განათლება“,
,,მსახიობის დღე“, ,,მევენახეობა და მეღვინეობა“. სატირულ-იუმორისტული ჟურნალი ,,ეშმაკის
მათრახი“ , ლიტერატურული ჟურნალები: ,,შვიდი მნათობი“,  ,,,შვილდოსანი“  , ,,ცისარტყელა“ და
სხვ. შეუსწავლელი, მნიშვნელოვანი ჟურნალ -გაზეთები და კრებულები.

№ ავტორი/ავტორები
მონოგრაფიის/წიგნისსა
თაური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა
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ISBN
1 მარინე ლომიძე ერლომ ახვლედიანის

პუბლიცისტიკა.
მედიაპუბლიცისტიკის,

როგორც
საზოგადოებასთან

ურთიერთობის
ინსტრუმენტის,

თვალსაჩინო ნიმუში.
ISBN 978-9941-27-908-9

გამ-ობა ,,სეზანი“,
2018

72 გვერდი

2

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
წიგნში განხილულია ერლომ ახვლედიანის საგაზეთო პუბლიკაციები მედიაპუბლიცისტიკის,

როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის თანამედროვე მიმართულების, გამორჩეული

ნიმუშები და წარმოდგენილია მწერლის პუბლიცისტური მემკვიდრეობის ღირსებების შემდეგ

ასპექტები:

 საზოგადოებრივი ინტერესის გამოწვევა საჭირბოროტო თემის გააქტიურებით და მისი

განხილვა აღქმის ემოციურობის კონტექსტში;

 ავტორის მოქალაქეობრივი პოზიციის მკაფიოდ ჩამოყალიბება. ყურადღების მიპყრობა

საკითხის ორიგინალური, ახლებური ხედვით, პრობლემური სიტუაციის კვლევის

მეთოდებითა და სიღრმით;

 ავტორის დაინტერესება პრობლემის გადაწყვეტით, რაც განაპირობებს მისი

პიროვნებისადმი სიმპათიას. ის გამოხატავს აუდიტორიის გარკვეული ნაწილის პოზიციას;

 ავტორის თხრობა მკითხველს:

ა) აიძულებს ავტორთან ერთად იაზროვნოს, ორიგინალური იდეები ეძებოს;

ბ) უბიძგებს კონკრეტულ საკითხებზე დამოუკიდებელი მსჯელობისა და სოციალური

განზოგადებისკენ;

გ) აცნობს პრობლემის მოსაგვარებლად შეთავაზებული საშუალებებისა და მეთოდების

თანადროულობას;

დ) ანიჭებს ესთეტიკურ სიამოვნებას ორიგინალურობით, გამოკვეთილი სახეებით,

გამორჩეული ენობრივი ხიბლით, არასტანდარტული კომპოზიციური სტრუქტურითა და

სხვა მხატვრული ხერხებით.

4. 2. სახელმძღვანელოები
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№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 მანანა შამილიშვილი
მარი წერეთელი

„ჟურნალისტიკისა და
მასობრივი

კომუნიკაციის
შესავალი“

თსუ-ს გამომცემლობა
(გადაცემულია
დასაბეჭდად)

513 გვერდი

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

სახელმძღვანელო ,,ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი“ განკუთვნილია
საბაკალავრო საფეხურის სტუდენტებისთვის. მისი მიზანია, სტუდენტი აზიაროს
ჟურნალისტიკის თეორიისა და პრაქტიკის საფუძვლებს, განსაზღვროს ამ დისციპლინის
მიზანდასახულობა, ფუნქციები და პრინციპები; ჟურნალისტიკის ადგილი მასობრივი
კომუნიკაციის სისტემაში; წარმოაჩინოს თავად მასობრივი კომუნიკაციის არსი და მნიშვნელობა
თანამედროვე გლობალიზებულ სამყაროში, მისი განვითარების თავისებურებები და პერსპექტივა;
განიხილოს ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის სხვა არხების ურთიერთმიმართების
ცალკეული ასპექტები და მათი ფუნქციონირების მედიური გამოვლინების სპეციფიკა. თემათა
იერარქია, რომელიც სახელმძღვანელოს სტრუქტურით იკვეთება, ეფუძნება კომუნიკაციის
განვითარების ეტაპებს, გამდიდრებულს კონტექსტური ცოდნით, რაც გულისხმობს ცალკეული
ეპოქასთან მიმართების დანახულ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციოკულტურულ პრობლემებსა
და მათ კონტექსტში აღქმულ მედიაგარემოს - კონკრეტული პერიოდისთვის დამახასიათებელი
ტექნოლოგიური სიახლეებითა და ცვლილებებით. ამასთან, კონკრეტული თემები განხილულია
ქართული და საერთაშორისო მედიის გამოცდილებიდან მოხმობილი ფაქტობრივი მაგალითების
(შემთხვევების) ანალიზის საფუძველზე.

ჟურნალისტიკის, როგორც სამეცნიერო დისციპლინის სინთეზური ბუნებიდან და თემატიკის
მრავალაქცენტიანობიდან გამომდინარე, სახელმძღვანელოში თავი მოიყარა მომიჯნავე
დისციპლინათა ჭრილში დანახულმა არაერთმა საკითხმა. წიგნში სათანადო ადგილი დაეთმო
ინფორმაციის ვიზუალიზების მნიშვნელობისა და თავისებურებების ჩვენებას. განსაკუთრებული
ყურადღება გამახვილდა პრესის თავისუფლების არსის განსჯასა და საკითხის ისტორიულ
გამოცდილებაზე, მეტადრე, მედიის სამართლებრივ და ეთიკურ ასპექტებზე, თანამედროვე
საკანონმდებლო რეგულაციებზე. სახელმძღვანელოში აისახა აგრეთვე გლობალიზაციისა და
მედიის ურთიერთმიმართების საკითხი. გამოიკვეთა მედიის როლი კულტურული ინტეგრაციის
პროცესში, საერთაშორისო მედიის მოდელები და მათი გავლენის მასშტაბები. სათანადო ადგილი
დაეთმო ჟურნალისტიკისა და კომუნიკატივისტიკის მნიშვნელოვან თეორიებს. ყურადღება
გამახვილდა ჟურნალისტიკაზე, როგორც შემოქმედებით პროცესზე, პროფესიის
ზოგადფსიქოლოგიურ თავისებურებებსა და სპეციფიკაზე და სხვ.

წიგნში დანართის სახით წარმოდგენილია ცნობილი ქართველი და უცხოელი ავტორების
მედიატექსტები, რომლებიც ამა თუ იმ საკითხს ერთგვარ „ამხსნელად“ (დამატებით საკითხავად)
მიესადაგება. მთლიანობაში, სახელმძღვანელო დაეფუძნა ქართული და საზღვარგარეთული
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ჟურნალისტიკის სამეცნიერო გამოცდილებას, მედიალოგიისა და კომუნიკატივისტიკის
მნიშვნელოვან თეორიებსა და უახლეს მედიაკვლევებს.

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1. ნათია კუპრაშვილი
ნინო ჭალაგანიძე

„კონსტრუქციული
აგროჟურნალისტიკა“

(სამენოვანი
სახელმძღვანელო)

ISBN 978-9941-26-428-
3

თბილისი,
გამომცემლობა

„უნივერსალი“, 2018

292
(დისკზე დართული

სავარჯიშოების
გარეშე)

2. ნათია კუპრაშვილი
ნინო ჭალაგანიძე

იხ. განმარტება
შემდები გრაფის

ბოლოს

- -

3. ნათია კუპრაშვილი
ნინო ჭალაგანიძე

იხ. განმარტება
შემდეგი გრაფის

ბოლოს

- -

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

რა სარგებლობა მოაქვს მედიას? რამდენად ასრულებს ჟურნალისტიკა საზოგადოების
მეკავშირის როლს და ხელს უწყობს მის განვითარებას? რამდენად ეფუძნება მედიისმიერი
ინფორმირება სიმართლის მსახურებას, მაშინ როცა თავად მედიაში გავრცელებული
ტყუილის შესახებ ბრალდებები უფრო ისმის? რაა ფაქტი, როცა არსებობს ალტერნატიული
ფაქტები? - ეს არასრული ჩამონათვალია კითხვებისა, რაც პოსტმოდერნულ საზოგადოებაში
მედიის როლის კრიტიკული გააზრებისას ისმის, ეპოქაში, რომელსაც ,,პოსტსიმართლის
ერასაც” უწოდებენ.
საინფორმაციო საზოგადოების ჩამოყალიბება ჟურნალისტებს ახალი პირობებისა თუ
გამოწვევების წინაშე აყენებს. საინფორმაციო ეპოქის ჟურნალისტიკისთვის, სხვა ეტაპებისგან
განსხვავებით, მთავარ მახასიათებლებად იქცა: უნივერსალურობა, ოპერატიულობა და
ინტერქტიურობა, ასევე, სტილებისა და ჟანრთა მრავალფეროვნება. პუბლიკაციები
ინტერნეტში, მაგალითად, სრულებით არ საჭიროებს რეცენზირება-რედაქტირებას, რაც,
თავის მხრივ, ელ. გამოცემებში დასაქმებულ ჟურნალისტთა გადამზადების საკითხს
ართულებს. ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, საზოგადოებაში მასობრივი კომუნიკაციის
(მათ შორის ელექტრონული) საშუალებათა როლი მკვეთრად გაიზარდა. ასევე გამრავლდა იმ
ტელე-რადიო არხებისა თუ გამოცემათა რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან, განსხვავებული
ინტერესების აუდიტორიის მოთხოვნები დააკმაყოფილონ. აღნიშნულის
პირდაპირპროპორციულად, გაიზარდა მოთხოვნა სანდო ინფორმაციაზე.
მედიის მიმართ ნიჰილიზმისა და ჭარბი ინფორმაციული ნაკადების, ინფორმაციული
ასფიქსიის პირობებში აქტუალური გახდა ჟურნალისტიკის როლის გადააზრება სასარგებლო
ინფორმაციის გადაცემის ჭრილში. ამ ფონზე დაიბადა ,,კონსტრუქციული ჟურნალიტიკის”
თეორია, როგორც საზოგადოების განვითარებაზე, პრობლემების გადაწყვეტის გზების
ჩვენებაზე ორიენტირებული მედიის თეორია, რაც ეწინააღმდეგება გავრცელებულ
პრაქტიკებს, სადაც საინფორმაციო ნაკადში დიდი დოზით ნეგატიური ინფორმაციის
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დომინაცია, თან გამოსავლის გზების ჩვენების გარეშე, ნიჰილიზმსა და საზოგადოებების
ფლუსტრაციას იწვევს. ნეგატიური ინფორმაციის დომინაციის პირობებში კი იზღუდება
მაგალითად - სოფლის მეურნეობის საკითხების გაშუქება.
მკვლევართა ყურადღება დარგობრივი ჟურნალისტიკისადმი თანამედროვე საზოგადოებაში
საბაზრო ურთიერთობების მყარ განვითარებასა და ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის
ზრდის დინამიკას უკავშირდება. ამასთან, სპეციალიზებული პერიოდული გამოცემებისა თუ
ტელე-რადიო გადაცემების შესახებ ანალიტიკური და სამკვლევრო მასალა დეფიციტურია.
არადა, აღნიშნული მომენტისთვის, მოთხოვნა ინტენსიურად განვითარებად დარგობრივ
მედიაზე, ასევე, მზარდია, რაც, თემატური დიაპაზონიდან გამომდინარე, არცაა გასაკვირი.
მედია ადამიანური შემოქმედების მრავალ სფეროზე ახდენს გავლენას, მედიცინისა და
უსაფრთხოების სისტემებიდან დაწყებული, ვიდრე სოფლის მეურნეობის საკითხების
გაშუქებამდე და სხვ.
სოფლის მუერნეობის საკითხების გაშუქების ეს გზამკველვი მომზადებულია იმ ქვეყნის
პრაქტიკაზე დაყრდნობით, რომლის ათასწლოვანი ისტორიის განუყოფელი ნაწილია სოფლის
მეურნეობის მრავალფეროვანი პროდუქციის წარმოება. ეს საქართველოა - მიწათმოქმედთა
უძველესი ქვეყანა, რასაც მისი სახელწოდება „გეორგია“ ადასტურებს. თვალსაჩინოებად
გამოდგება, აგრეთვე, მრავალრიცხოვანი არქეოლოგიური თუ ეთნოგრაფიული წყარო,
საყოფაცხოვრებო, კულტურისა და რელიგიური ძეგლები, სოფლის მეურნეობასა და
ნაყოფიერებასთან დაკავშირებული ტრადიციები, რომელთა ნაწილიც ჩვენს
ყოველდღიურობაში დღემდე შემორჩენილია. მეტიც, საქმიანობის ეს სფერო ჩვენი
ცნობიერების განუყოფელი ნაწილია.
საქართველოს 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.
მედიაკვლევები აჩვენებს, რომ სოფლის მეურნეობის საკითხების გაშუქება, საქართველოში
მედიაპროდუქციის მოცულობაში უმნიშნელო ადგილს იკავებს. ასე მაგალითად, 2014 წელს
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიისა და სლოვაკური კვლევითი ორგანზიაცია ,,მემო 98”–ის
მიერ წარმოებულმა საზოგადოებირვი მაუწყებლის მედიამონიტორინგმა აჩვენა, რომ არხზე,
რომლის კანონისმიერი პრიორიტეტი საქართველოს რეგიონების გაშუქება და მათთვის
საჭირო ინფორმაციის მიწოდებაა, სოფლის მეურნეობის საკითხებს, საერთო პროდუქტის 1%-
იც კი არ უჭირავს.
პარალელურად, საქართველოს მთავრობების მიერ ბოლო წლებში დადებული საერთაშორისო
შეთანხმებები, როგორიცაა: მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანება, ევროკავშირთან
და შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხებები და სხვა, იძლევა
შანსს საქართველოს სოფლის მეურნეობის წარმოების გლობალურ ეკონომიკაში
ინტეგრაციისთვის. სოფლის მეურნეობის განვითარება სამთავრობო პრიორიტეტადაა
გამოცხადებული და სფეროს დაფინანსება ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად იზრდება.
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ცხადი ხდება: სოფლის მეურნეობის აღორძინების
საკითხი ქვეყნის დამოუკიდებლობის ფუნდამენტია, რომლის განვითარებას უნდა ჩადგეს
ქვეყნის ინტელექტუალური, ეკონომიკური, სამრეწველო, ბუნებრივი, პოლიტიკური და სხვა
პოტენციალი.
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როგორც ვხედავთ, სახეზეა ყველა საფუძველი იმისა, რომ სოფლის მეურნების საკითხების
გაშუქებას მედიებში მნიშვნელოვანი წილი ჰქონდეს - საზოგადოების ინტერესი,
აუდიტორიის მოცულობა, ქვეყნის განვითარებაში დარგის მნიშნელობა და პერსპექტივა,
თუმცა მხოლოდ ამ საფუძვლების თავისთავადი არსებობა, სამწუხაროდ, არ არის შედეგის
პირდაპირპროპორციული. პროექტის განმხორციელებელი გუნდი ეყრდნობა ჰიპოთეზას, რომ
ამის მიზეზი პრაქტიკოს და მომავალ ჟურნალისტებში შესაბამისი ცოდნის არარსებობაცაა.
წინამდებარე გზამკვლევის მომზადების მიზანიც, სწორედ ამ პრობლემის დაძლევის
ხელშეწყობაა.

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.
სასწავლო კურიკულუმებში ამ დარგობრივი ჟურნალისტიკის მთავარი განმასხვავებელი
ნიშანი - საჭირო ჟურნალისტიკაა, რაც გულისხმობს მიზნობრივი აუდიტორიისთვის,
აუდიტორიასთან ერთად იმგვარი მედიაკონტენტის წარმოებას, რომელიც საჭიროა დარგის
შემდგომი განვითარებისთვის და რომელიც ცალკეულ გლეხს-ფერმერს შრომისა და მეტი
ეფექტის მიღებისკენ წაახალისებს, მოტივირებულს გახდის.

 განმარტება: აღნიშნულისახელმძღვანელოშექმნილია პროექტისფარგლებში, რომელიც2012
წელს დაიწყო და რომლის ინიციატორებიც იყვნენ ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი და
კავკასიის საერტაშორისო უნივერსიტეტის მულტიმედია ცენტრი. სამენოვანი ვერსიის
პარალელურად (წარმოდგენილი სახელმძღვაანელო გამოცემულია ქართულ-ინგლისურ-
რუსულ ენებზე), დაკაბადონების პროცესშია რიდერის სომხურ და აზერბაიჯანულენოვანი
ვერსიებიც). წიგნების მეზობელი ქვეყნების ენებზე გამოცემა კიდევ უფრო გაზრდის მის
მომხმარებელთა წრეს. აღნიშნული მიზეზების გამო, ამ დროისთვის ხელთ არ გვაქვს ISBN
კოდი და ინფორმაცია დაკაბადონებული ვერსიის გვერდების რაოდენობის შესახებ.

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 მაია ტორაძე

ხათუნა მაისაშვილი

მედიისა და
კომუნიკაციის
კვლევის მეთოდები

თბილისი,

თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

280

წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს უმაღლესი სასწავლებლებლების იმ
სტუდენტებისთვის, რომლებიც შეისწავლიან მედიასა და კომუნიკაციათმცოდნეობას. ცნება
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„მედიაში“ ჩვენ ვგულისხმობთ არა მხოლოდ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს, არამედ იმ
მედიუმების ერთობლიობასაც, რომლებიც თავიანთი ბუნებით „პოსტმასობრივი“ მედიის
პროდუქტები არიან. კომუნიკაციათმცოდნეობას კი განვიხილავთ როგორც მნიშვნელობის მქონე
ინფორმაციის გადაცემის პროცესს, რომლის ძირითად კომპონენტად გამოვყოფთ შეტყობინებას
და მასში ჩადებულ მნიშვნელობებს.

სწავლების რომელის საფეხურისთვის არის განკუთვნილი ეს სახელმძღვანელო?

უპირველეს სამიზნე აუდიტორიად დავსახეთ მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტები, და
სახელმძღვანელოს შინაარსიც თავისი კომპლექსურობით - როგორც თეორიული, ისე
პრაქტიკულ-მეთოდოლოგიური ნაწილი - სწორედ ერთიან სამაგისტრო სასწავლო კურსს
მივუსადაგეთ. თუმცა რამდენიმე ჩვენი კოლეგისგან, რომლებიც სახელმძღვანელოს შინაარსის
განვითარებას თვალს ადევნებდნენ, მოვისმინეთ რჩევები, რომ ამ წიგნში შესული ზოგიერთი
ნაწილი გამოსადეგი იქნებოდა სწავლების საბაკალავრო საფეხურისთვისაც - შესაბამისი
მომიჯნავე სასწავლო კურსების ფარგლებში.

იმ გარემოების გათვალისწინებით კი, რომ მედია და კომუნიკაციათმცოდნეობა თანამედროვე
გაგებით ინტერდისციპლინური დარგებია, სახელმძღვანელო კარგი შენაძენი იქნება იმ
სტუდენტებისთვისაც, რომლებიც ეუფლებიან პოლიტიკის მეცნიერებას, სოციოლოგიას,
ენათმეცნიერების სოციალურ და კულტურულ ასპექტებს და სხვ.

რა არის ახალი ამ წიგნში?

უპირველესად - მედიისა და კომუნიკაციის კვლევის მეთოდის რეკონცეპტუალიზაცია; ავტორები
კვლევის მეთოდს განვიხილავთ როგორც მსოფლმხედველობრივი მიდგომისა და საკვლევი
ოპერაციების ერთობლიობას. სახელმძღვანელოში გაერთიანებულია მედიისა და კომუნიკაციის
შესახებ სწავლებების კონცეპტუალური, ოპერაციული და გამოყენებითი ასპექტები, ანუ ერთ
სასწავლო კურსში ეფექტურად გამოიცდება მთელი ის პროფესიული ცოდნა, რომელიც
სტუდენტმა უმაღლეს სასწავლებელში სწავლისას დააგროვა.

ამ სახელმძღვანელოში ჩვენ შემოგთავაზებთ შემდეგი მიდგომების განხილვას: სემიოლოგიური
ანალიზი, რიტორიკული ანალიზი, იდეოლოგიური ანალიზი თავიანთი განშტოებებით და
ნიშანდობლივებით; ანუ იმ თეორიულ ჩარჩოებს, რომელთა ფარგლებშიც შესაძლებელია მედიისა
და კომუნიკაციის პროდუქტების კრიტიკული განხილვა.

საკვლევ ოპერაციულ ტექნიკებს შორის ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმეთ
კონტენტანალიზს და მის ნაირსახეობებს, ინტერვიუსა და მის ქვესახეობებს, ასევე კონკრეტული
შემთხვევის ანალიზს, ე.წ. case study. ამ საკვლევი სისტემატიზებული პროცედურების არჩევანი
უპირველესად განაპირობა მედიისა და კომუნიკაციათმცოდნეობის ტექსტების ანალიზის
პრიორიტეტმა, რაც წარმოადგენს კიდეც ამ სახელმძღვანელოს სპეციფიკას.

ცალკე თავის ეთმობა კვლევის ძირითად ელემენტებს.

კონცეპტუალურად სახელმძღვანელო იყოფა ორ ნაწილად: ა) თეორიულ ნაწილად და ბ)
მეთოდურ ნაწილად; ეს უკანასკნელი მოიცავს: დავალებებს, ტექნიკურ ინსტრუქციებს
დავალებების შესასრულებლად, ავტორების მიერ შედგენილ სავარჯიშოებს და კვლევების
ცალკეული ეტაპების პროცედურების ნიმუშებს.
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4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 დიმიტი ყიფიანი.
თხზულებანი 10

ტომად. ტ. III.
შეადგინა, რუსული
ტექსტები თარგმნა,

შენიშვნები,
კომენტარები და

სძიებლები დაურთო
თამაზ ჯოლოგუამ.

978-9941-463-37-2
(დიმიტრი ყიფიანი.

თხზულებანი)

978-9941-9606-5-9 (III
ტომი)

თბილისი

საქართველოს
პარლამენტის

ეროვნული
ბიბლიოთეკის
გამომცემლობა

560

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

დიმიტრი ყიფიანის თხზულებათა აკადემიური ათტომეულის მე-3 ტომში შესულია ავტორის
ნაწერები ბატონყმობისა და საბანკო-საკრედიტო საქმის შესახებ, აგრეთვე, იურიდიული

თხზულებები. ახლავს დანართი: „შეკრება ოცდაერთისა ჰაზრისა ორას ორმოცთა საქართველოს
მებატონეთა მიერ წარმოთქმულისა ბატონ-ყმობაზედ“, რომელიც ქართლ-კახეთის

თავადაზნაურობის წარმომადგენელთა მიერ დიმ. ყიფიანისადმი გაგზავნილი პასუხებია
საგლეხო რეფორმის შესახებ და კლასიფიცირებულ-შეჯერებულია დიმ. ყიფიანის მიერ. ტექსტი

შეიცავს უაღრესად მნიშვნელოვან ინფორმაციას რეფორმისწინა ქართლ-კახეთის სოციალური
ვითარების, თავადაზნაურობის მატერიალური მდგომარეობის, განწყობებისა და სხვ.

წარმოსადგენად. ნაწილი ტომში შესული დიმ. ყიფიანის ტექსტებისა ხელნაწერთა საფუძველზე
ქვეყნდება პირველად. წიგნს ახლავს სამეცნიერო აპარატი: შენიშვნები, კომენტარები, პირთა

ანოტირებული და გეოგრაფიულ სახელთა საძიებლები. მომავალ ტომებში შევა ამიერკავკასიის
ადმინისტრაციულ-მმართველობით საქმესთან დაკავშირებული ტექსტები, რეცენზიები, საჯარო
სიტყვები, სახელმძღვანელო „ახალი ქართული გრამმატიკა“ (ტ. 4), ავტობიოგრაფიული ნაწერები

(მათ შორის, დღიურები და მემუარები - ტ. 5), სხვადასხვა ტიპის ჩანაწერები, დაუმთავრებელი
თხზულებები (ტ. 6), ოფიციალური, საქმიანი და კერძო მიმოწერა (ტ. 7-10). ყველა ტომი

აღჭურვილი იქნება სამეცნიერო აპარატით. დამატებით (მე-11) ტომში შევა ათტომეულთან
დაკავშირებული ბიბლიოგრაფიული მასალა (ქრონოლოგიური და ანბანური პრინციპით

დალაგებული სათაურები, საძიებლები და სხვ.).
2

დიმიტრი ყიფიანი -
131 ამბავი (სერია -
„თან საკითხავი“).

შეადგინა, წინათქმა
(„შემდგენლისაგან“)
და ბიბლიოგრაფია

978-9941-478-16-1 თბილისი

„არტანუჯი“

162
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დაურთო თამაზ
ჯოლოგუამ

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

წიგნში შეტანილია „ამბები“, რომლებიც ასახავს დიმიტრი ყიფიანის ცხოვრებასა და ხანგრძლივ,
უაღრესად ნაყოფიერ, საზოგადოებრივ და კულტურულ-საგანმანათლებლო მოღვაწეობას
ბავშვობის წლებიდან ვიდრე პატრიოტული მოღვაწეობისათვის სტავროპოლში გადასახლებასა
და იქ ტრაგიკულ აღსასრულამდე. „ამბები“ ამოკრებილი და ქრონოლოგიური პრინციპით
დალაგებულია ქართველ მწერალთა, საზოგადო და პოლიტიკურ მოღვაწეთა (ი. ჭავჭავაძე, ა.
წერეთელი, ი. გოგებაშვილი, ე. თაყაიშვილი, ი. მანსვეტააშვილი, ვ. გუნია, თ. სახოკია, კ.
გამსახურდია, გ. ჟურული, ე. ჩიჯავაძე-კედია და სხვ.) მემუარული ტექსტებიდან, აგრეთვე,
შესულია გამოუქვეყნებელი მასალა საარქივო ფონდებიდან. წიგნს ახლავს ბიბლიოგრაფიული
ნაწილი: ბიბლიოგრაფია იმ გამოცემებისა და პუბლიკაციებისა, რომლებიდანაც „ამბებია“
ამოღებული. აგრეთვე, ცნობები წიგნში შესული ტექსტების ავტორთა შესახებ.

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 ავტორ-შემდგენელთა
ჯგუფი:
თამარ

ათანელიშვილი,
გიორგი ასტამაძე,
მიხეილ ბახტაძე,

ლელა
გაფრინდაშვილი

მერაბ გეგია,
მანუჩარ გუნცაძე,

შოთა ვადაჭკორია,
ირაკლი ირემაძე

ბონდო კუპატაძე,
ზურაბ ლეჟავა,

მანანა ლილუაშვილი,
გაგა ლომიძე,

ქეთევან ოთარაშვილი,
ჯაბა სამუშია,

ლელა სარალიძე,
დიმიტრი სილაქაძე,

ბექა ქანთარია,
მიხეილ

ქართველიშვილი,

„საქართველოს
დემოკრატიული

რესპუბლიკა (1918 –
1921)“

ენციკლოპედია -
ლექსიკონი

ISBN 978-9941-13-718-
1

თბილისი, ივანე
ჯავახიშვილის

სახელობის
თბილისის

სახელმწიფო
უნივერსიტეტის

გამომცემლობა, 2018

554 გვერდი
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ნანა ყიფიანი,
მანანა შამილიშვილი,
დიმიტრი შველიძე,

ნოდარ ჩხაიძე,
მაია ციციშვილი,
მარი წერეთელი,

სალომე ჭანტურიძე,
დოდო ჭუმბურიძე,
ეკა ჯავახიშვილი,

ნიკოლოზ
ჯავახიშვილი,

ოთარ ჯანელიძე

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

“საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ენციკლოპედიისთვის” მოვამზადე სტატიები
1918 - 1921 წლებში გამომავალი 31 პერიოდული გამოცემის შესახებ. ეს გამოცემებია: გაზეთები:
“ბათომის ფურცელი”, “ბათომის ცხოვრება”, “ერთობა”, “კლდე”, “კომუნისტი”, “ლიგეია”,

“მუშის სიმართლე”, “მშრომელი”, “სამუსლიმანო საქართველო”, „საქართველო“ ,
“საქართველოს რესპუბლიკა”, “სოციალ-დემოკრატი”, “შრომა”, “ჩვენი რესპუბლიკა”.

ჟურნალები:   “მეოცნებე ნიამორები”, .”პრომეთე”, “პარნასი”, “კრონოსის სარკე”,“ლეილა”, “ახალი
ძალა”, “თოლაბულისის სარტყელი”, “მომავალი”, “ბუნება და ხელოვნება”, “ტფილისი”,
“ახირებული”. თბილისში გამომავალი უცხოენოვანი პრესა: “Kaukasische Post”, “The Georgain
Messenger”, “The Georgian Mail”, „Борьба“, “Колоколь”, „Сорок первый градус». აღნიშნული
პერიოდული გამოცემები ნათელ წარმოდგენას იძლევა ასი წლის წინანდელი მედიაგარემოს
შესახებ. მათი იდეური მრავალგვარობა ქმნის პლურალისტულ მოდელს, რომელიც
პოლარიზებულ მსოფლმხედველობრივ ჭრილში უნდა განვიხილოთ. აღსანიშნავია აგრეთვე ის
გარემოება, რომ ამ გამოცემების დიდი ნაწილი დღემდე არაა საფუძვლიანად შესწავლილი.
შესაბამისად, ჩვენი მცდელობის აქტუალურობა, მიუხედავად ენციკლოპედიური სტილის
მომჭირნეობისა, ინფორმაციული თვალსაზრისით ერთიორად იზრდება.

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/
ავტორებ

ი

სტატიისსათა-ური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება
და

ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი
, გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1 მარინე
ლომიძე

,,ასეთ დროს
გაჩუმება უბრალოდ
სამარცხვინოა’’(ნიკ

ო ნიკოლაძის
,,საკვირაო
საუბრები’’-

ნიკო
ნიკოლაძე-175.
საერთაშორის
ო სამეცნიერო
კონფერენციის

თბილისი, 2018 10 გვერდი
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საზოგადოებასთან
ურთიერთობის

პარადიგმა)

შრომათა
კრებული

2

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

ნაშრომში განხილულია ნიკო ნიკოლაძის „საკვირაო საუბრების“ შინაარსისა და
დისკურსის სოციალური არეალი; წარმოჩენილია ჟურნალისტური ჟანრული სივრცე-
ტექსტის შინაარსობრივი ელემენტების მიზეზ-შედეგობრივ კატეგორიათა კანონზომიერება;
გამოვლენილია პუბლიცისტური ოსტატობის ხერხები, როგორც მკითხველთა ქმედების
გამომწვევი განწყობა.

„საკვირაო საუბრებს“ გამოარჩევს რამდენიმე მახასიათებელი: საზოგადოებრივი
ინტერესით განპირობებული აზრისა და პრინციპების ჩამოყალიბება; ფასეულობებისა და
პრიორიტეტების მართებულად განსაზღვრა; აწმყოს ფონზე ერის წარსულისა და მომავლის
გააზრება; მიმდინარე მოვლენების მოწმე მკითხველი აუდიტორიის გაერთიანების
მცდელობა არსებული მდგომარეობის შეცვლის მიზნით; პრესის საუკეთესო ტრადიციების
გაგრძელება და ხალხის ინტერესთა გამოხატვის აუცილებლობა. ამ ნიშნით მივიჩნევთ ამ
წერილებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის უაღრესად საინტერესო ნიმუშებად. სწორედ
მათი სოციალური პოტენციალის გაცნობა და გაცნობიერება გვესახება სასარგებლოდ
თანამედროვე ქართული პრესისისათვის.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური,

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება და

ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობ
ა

გვერდების
რაოდენობა

1 მაკა
ელბაქიძე

მანანა
შამილიშვი

ლი
ადა ნემსაძე

„მეორე მსოფლიო
ომი და ქართულ-

იტალიური
ნონკონფორმისტუ
ლი გამოცდილება“

ISSN 1512 - 2514

ჟურნალი „სჯანი“
ყოველწლიური

სამეცნიერო ჟურნალი
ლიტერატურის თეორიასა

და შედარებით
ლიტერატურათმცოდნეობ

აში
#19,2018

თბილისი,
თსუ შოთა

რუსთაველის
ქართული

ლიტერატურ
ის

ინსტიტუტის
გამოცემლობა

16 გვერდი

გვ.: 303 - 319

2 მანანა
შამილიშვი

ლი

„პოპმუსიკის
პოლიტიკა და
პოლიტიკური

მუსიკის ძირითადი
გზავნილები“

ISSN 0206-5746

ჟურნალი „კრიტიკა“, ##12
-13

თბილისი,
თსუ შოთა

რუსთაველის
ქართული

ლიტერატურ
ის

ინსტიტუტის
გამოცემლობა

19 გვერდი

გვ.: 123 - 142
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3.
მანანა

შამილიშვი
ლი

მარი
წერეთელი

„საქართველოს
რეგიონული

კონფლიქტების
რეპრეზენტაცია 1918

– 1921 წლების
პრესაში“

თსუ შოთა რუსთაველის
ქართული ლიტერატურის

ინსტიტუტის მიერ
ორგანიზებული XII

საერთაშორისო
სამეცნიერო სიმპოზიუმის:

„სახელმწიფოებრივი
სუვერენობის იდეა და XX

საუკუნის მწერლობა“
მასალები

თბილისი,
თსუ შოთა

რუსთაველის
ქართული

ლიტერატურ
ის

ინსტიტუტის
გამოცემლობა

9 გვერდი

გადაცემულ
ია

დასაბეჭდად

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. „მეორე მსოფლიო ომი და ქართულ-იტალიური ნონკონფორმისტული გამოცდილება“

სტატიაში განხილულია მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობისას ქართულ
ემიგრაციაში არსებული ვითარება. საბჭოთა სისტემის მიმართ მრავალწლიან შეურიგებელ,
უშეღავათო ომში შესული და სამშობლოს იძულებით მოშორებული ქართული ემიგრაციის
ნაწილი გამოსავალს გერმანიასთან, როგორც რუსეთის წინააღმდეგ ძლიერ მოკავშირესთან
კოლაბორაციაში ეძებდა. ეს აზრი ბოლშევიკურ რეჟიმთან მრავალწლიანი უშედეგო
ბრძოლისას განცდილი მარცხითა და პერმანენტული რეპრესიებით გამოწვეული
იმედგაცრუებით იყო ნასაზრდოები. ანტისაბჭოთა ორგანიზაციებსა და წინააღმდეგობის
ჯგუფებში გაწევრიანებული პირები აქტიურ აგიტაციურ საქმიანობას ეწეოდნენ ნაცნობ-
მეგობართა შორის და უფრო ფართო წრეებში, რეალურ ვითარებას აცნობდნენ და
საბჭოთა არმიის გერმანიასთან გარდაუვალ მარცხს ვარაუდობდნენ. ცალკეულ
შემთხვევათა ანალიზის საფუძველზე, იტალიაში, რომის გათავისუფლების ისტორიულ
მუზეუმში მოპოვებული საარქივო დოკუმენტების დამუშავების შედეგად, ნაშრომში
წარმოჩენილია ემიგრაციაში მოღვაწე პატრიოტ ქართველთა თავდაუზოგავი ბრძოლა
საქართველოს საბჭოთა რეჟიმისგან თავდახსნისა და დამოუკიდებლობის აღდგენისთვის.
უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ნაშრომშით ქართული საზოგადოებისთვის ბევრ აქამდე უცნობ
ფაქტს მოეფინა ნათელი.

2. „პოპმუსიკის პოლიტიკა და პოლიტიკური მუსიკის ძირითადი გზავნილები“

ნაშრომში წარმოჩენილია თანამედროვე მუსიკალური ინდუსტრიის მნიშვნელობა და მისი
პოლიტიკური მიზანდასახულობა. საუბარია პოპულარული მუსიკის, როგორც „რბილი
ძალის“ ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გამოვლინების თაობაზე. კონკრეტულ ნიმუშთა
მოხმობით, შემთხვევათა ანალიზის საფუძველზე დადასტურებულია კვლევის ჰიპოთეზა,
რომ თანამედროვე გლობალური მუსიკა სულ უფრო მეტად გამოიყენება პოლიტიკური
მიზნებისთვის; პოპმუსიკით ხელისუფალნი ცდილობენ ადგილობრივი აუდიტორიის
მიმხრობას და რომ ზოგჯერ მუსიკალურ ნარატივში ასახულ ლოკალურ პოლიტიკურ დღის
წესრიგს გავლენის მოხდენა შეუძლია არა მხოლოდ ავთენტურ, არამედ გეოგრაფიულად და
კულტურულად დაახლოებულ აუდიტორიებზეც.
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3. „საქართველოს რეგიონული კონფლიქტების რეპრეზენტაცია  1918 – 1921 წლების
პრესაში“

ნაშრომში წარმოჩენილია საქართველოს  ორი  რეგიონის - აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ
ოსეთის  ეთნოკონფლიქტებად სახელდებული მოვლენების ისტორიული წანამძღვრები.
თემის აქტუალურობას განაპირობებს ის გარემოება, რომ ორივე რეგიონი სამხრეთ კავკასიის
კონფლიქტურ ზონებს მიეკუთვნება, წარმოადგენს საქართველოს ისტორიულ ტერიტორიებს
და ზოგადად, მნიშვნელოვანია სამხრეთ კავკასიის  გეოპოლიტიკური  პრობლემების
გააზრების თვალსაზრისით.  მეცნიერული სიახლეა 1918-1921 წლებში  გამომავალი
პერიოდული გამოცემების (გაზეთები: „ერთობა“, „სახალხო საქმე“, „საქართველო“,
„საქართველოს რესპუბლიკა“) კვლევა დასახული კუთხით.

1918 - 1921 წლების ძირითადი გამოცემების შესწავლა შესაძლებლობას გვაძლევს,
გამოვკვეთოთ  მონიშნულ დროში ამ კუთხით არსებული ვითარების  მთავარი
მახასიათებლები  და  ვიკვლიოთ  პრობლემის   გენეზისი.  მიუხედავად კონკრეტული
იდეური მიზანდასახულობისა,  აღნიშნული  გაზეთები  პერიოდულად ასახავდნენ
საქართველოს რეგიონებში მიმდინარე მოვლენებს, ჩვენი ქვეყნისა და სამხრეთ კავკასიის
რეგიონული უსაფრთხოების პრობლემებს. აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში განვითარებული
პროცესები  შუქდებოდა  როგორც  საინფორმაციო – ოპერატიულ, ასევე  ანალიტიკურ
ფორმატში.

კვლევის პროცესი ითვალისწინებს  დასახელებულ გამოცემათა ფურცლებზე მოძიებული
მასალის სისტემატიზება - კლასიფიკაციას, ცალკეული მედიატექსტების შინაარსობრივ
ანალიზს. თეორიულ ჩარჩოდ  გამოვიყენებთ  ფრეიმინგის თეორიას. საგაზეთო პროდუქციის
შესწავლისას მოვიშველიებთ ინტერდისციპლინურ მიდგომასაც. აღნიშნული
მეთოდოლოგიით კვლევა საშუალებას მოგვცემს, პრობლემა გავაანალიზოთ კომპლექსურად,
კონტექსტური ცოდნის გათვალისწინებით.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები
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№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული
კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის
სათაური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
მანანა

შამილიშვილი
მირანდა

ტყეშელაშვილი

„Second World War
and Georgian

Paradigms of the
Soviet Intellectual

Terror”

CD-ROM ISSN:
2165-6258

“International
Journal of
Arts &
Sciences”
(IJAS)
Humanities
and Social
Sciences
Review
(HSSR),
Volume 08,
No. 01

რომი
იტალია

British School at
Rome (BSR),
Rome, Via

Gramsci 61,
00197

University
Publications.net

6 გვერდი

p.: 155-161

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ნაშრომი “მეორე მსოფლიო ომი და საბჭოური ინტელექტუალური ტერორის ქართული
პარადიგმები” მომზადდა საგრანტო პროექტის - „ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა
მეორე მსოფლიო ომიდან სკკპ მე-20 ყრილობამდე (1941 - 1956)“ ფარგლებში, ჩვენ მიერ
მოძიებული დღემდე უცნობი საარქივო მასალის საფუძველზე. სტატიაში გაანალიზებულია
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მდიდარი ემპირიული მასალა. საბჭოური წარსულის რეფლექსირება საშუალებას გვაძლევს,
პირუთვნელად წარმოვაჩინოთ ის ტრაგიკული ვითარება, რაც მეორე მსოფლიო ომის
მიმდინარეობისას და მისი დასრულების შემდგომ საბჭოთა რეჟიმსა და მხატვრულ -
ლიტერატურულ აზროვნებას შორის დაპირისპირების შედეგად შეიქმნა.

№

ავტორი/

ავტორებ
ი

სტატიის
სათაური, ISSN

ჟურნალის/

კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,
გამომცემ
ლობა

გვერდე
ბის
რაოდენ
ობა

1 ხათუნა
მაისაშვი
ლი

MEDIA
SYSTEM AND
RE-
EVALUATION
OF HISTORYIN
GLASNOST-
PERIOD
GEORGIAN
MEDIA 1989-90

European Journal of Political Science Studies;

ISSN: 2601 - 2766ISSN-L:

2601 - 2766Available on-line at:

www.oapub.org/socCopyright © The Author(s)
. All Rights Reserved 109doi:
10.5281/zenodo.1473150Volume 2; Issue
1; 2018

109-123

The aim of the article is to examine and analyze the specific Georgian peculiarities of the Glasnost
policy in 1989-90, based on the relational content analysis of 158 media stories from four Georgian
newspapers with different editorial policies. The term Georgian peculiarities refer to (1) media
system specifics and (2) characteristic features of re-evaluation of Soviet History as a crucial part of
Glasnost narrative. Studying the specific characteristics of Georgia’s mainstream media at that time is
interesting in that it allows for (1) critical analysis of Hallin and Mancini’s theoretical approach and
ways to enrich it through the study of media transformation from still authoritarian in form but, in
essence, under a mixed type of political system (this process may be referred to
as political uncertainty), and (2) accentuation of the media’s active role in shaping political and
cultural memory. As for history’s reevaluation in Glasnost’s content, it still remains the main,
dominant issue ultimately unrivaled (in terms of time and intensity) by any other issue proclaimed
by Glasnost be it food shortage exposed by the media or criticism of one- party rule. The issue
of history’s reevaluation in the Soviet republics, in the so-called national periphery, acquired an even
more critical meaning because the change brought about Perestroika there, along with the new
political and social elites, placed history as the cornerstone of a future independent state, or
metaphorically speaking, turned yesterday into today and further into tomorrow. This process
proved to be so far-reaching that so-called inert Glasnost maintained its position even in the post-
Soviet media for some time and with certain intensity. The main findings of the article are: 1)
Identifying the unified and segmented paradigms of Glasnost in Georgia’s politics and media; 2)
Defining the political attitudes of the Georgian political elites toward Glasnost, and 3) Distinguishing
the concept of reinterpretation of history (in the Center, Moscow) from the concept of revisionism
of history (National Peripheries of the USSR).

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
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6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 მანანა შამილიშვილი

მარი წერეთელი
„საქართველოს რეგიონული

კონფლიქტების
რეპრეზენტაცია 1918 – 1921

წლების პრესაში“

XII საერთაშორისო სიმპოზი
უმი სახელმწიფოებრივი

სუვერენობის იდეა და მე-20
საუკუნის მწერლობა

(ეძღვნება საქართველოს
სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობის
გამოცხადებიდან 100

წლისთავს თბილისი, 2018
წლის 26-28 სექტემბერი

თბილისი, თსუ შოთა
რუსთაველის ქართული

ლიტერატურის ინსტიტუტი
2 მანანა შამილიშვილი „ქართველ

„კოლაბორაციონისტთა“

ანტისაბჭოური ბრძოლის
ისტორიიდან“

16 მაისი, 2018
თბილისი, თსუ შოთა

რუსთაველის ქართული
ლიტერატურის ინსტიტუტი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)

1. „საქართველოს რეგიონული კონფლიქტების რეპრეზენტაცია  1918 – 1921 წლების პრესაში“

მოხსენებაში წარმოჩენილია საქართველოს  ორი  რეგიონის - აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ
ოსეთის  ეთნოკონფლიქტებად სახელდებული მოვლენების ისტორიული წანამძღვრები.  თემის
აქტუალურობას განაპირობებს ის გარემოება, რომ ორივე რეგიონი სამხრეთ კავკასიის
კონფლიქტურ ზონებს მიეკუთვნება, წარმოადგენს საქართველოს ისტორიულ ტერიტორიებს  და
ზოგადად, მნიშვნელოვანია სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკური  პრობლემების გააზრების
თვალსაზრისით.  მეცნიერული სიახლეა 1918-1921 წლებში  გამომავალი პერიოდული გამოცემების
(გაზეთები: „ერთობა“, „სახალხო საქმე“, „საქართველო“, „საქართველოს რესპუბლიკა“) კვლევა
დასახული კუთხით.

2. „ქართველ „კოლაბორაციონისტთა“ ანტისაბჭოური ბრძოლის ისტორიიდან“

მოხსენებაში წარმოჩენილია საგრანტო პროექტის - „ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა
მეორე მსოფლიო ომიდან სკკპ მე-20 ყრილობამდე (1941 – 1956)“ - ფარგლებში ჩვენ მიერ მოძიებული
დღემდე უცნობი საარქივო მასალა. შსს არქივში მუშაობისას გამოვლენილი კონკრეტული
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შემთხვევები ნათლად გვიჩვენებს ნაცისტურ გერმანიასთან კოლაბორაციაში ბრალდებულთა,
ანტისაბჭოთა იატაკქვეშა ორგანიზაციებსა და წინააღმდეგობის ჯგუფებში გაწევრიანებულ პირთა;
საბჭოთა არმიის რიგებში მყოფ ჯარისკაცთა და უნივერსიტეტებსა და სხვა უმაღლეს
სასწავლებლებში სისტემისადმი სკეპტიკურად განწყობილ პედაგოგ - სტუდენტთა აქტიურ
აგიტაციურ საქმიანობას. მოპოვებული მასალებიდან მკაფიოდ ვლინდება საქართველოს ისტორიის
ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული პერიოდის სადამსჯელო პოლიტიკის თავისებურებები, საბჭოთა
ჯალათთა გამოკვეთილი ხელწერა.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 მარინე ლომიძე ,,ასეთ დროს გაჩუმება

უბრალოდ
სამარცხვინოა’’(ნიკო

ნიკოლაძის ,,საკვირაო
საუბრები’’-საზოგადოებასთან

ურთიერთობის პარადიგმა)

საქართველო, თბილისი. 27
სექტემბერი, 2018.

საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია. ნიკო ნიკოლაძე

175.

2 მარინე ლომიძე, თამარ
თათარაშვილი

კრიზისის მართვის
ამერიკული საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიები

საქართველო, თბილისი. 17-19
მაისი, 2018 წელი. ამერიკის
შესწავლის ცენტრის მე-19

ყოველწლიური
საერთაშორისო კონფერენცია

მიძღვნილი საქართველოში
ამერიკისმცოდნეობის

დაარსების 20 წლისა და ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის100 წლის

იუბილესადმი
მოხსენების ანოტაცია

მოხსენებაში განხილული იყო კრიზისის მართვის ამერიკული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
ძირითადი ასპექტები. კონკრეტული მაგალითების ფონზე წარმოჩენილი იყო მათი გამოყენების
მექანიზმები, ეფექტიანობა და ეფექტურობა.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ნანული ტალახაძე უფლებრივი თანასწორობის

პრობლემა 1918-1921 წლების
ქართულ პრესაში

2018 წლის  1-2 ივნისი.
კავკასიის უნივერსიტეტი.

საერთაშორისო კონფერენცია
,,ახალი ეპოქის დასაწყისი

საქართველოს
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დემოკრატიული რესპუბლიკა
(1918-1921წწ.)“

ანოტაცია
უფლებრივი თანასწორობის პრობლემა 1918-1921 წლების ქართულ პრესაში

ნაშრომში განხილულია 1918-1921 წლების, საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის
პერიოდის მედიის ფუნქციონირების პარამეტრები, ის პროცესები, რომელმაც ხელი შეუწყო
ქვეყანაში პლურალისტური მედიაკლიმატის შექმნასა და ლიბერალურ-დემოკრატიული
ღირებულებების დამკვიდრებას.

სათანადო წყაროების, საარქივო და საგაზეთო პუბლიკაციების კონტექსტური ანალიზის
საფუძველზე, ისტორიული-შედარებითი (კომპარატივისტული) მეთოდის გამოყენებით
გამოვარჩიეთ და შევისწავლეთ 1918-1921 წლების წარმართველი, იდეოლოგიურად
განსხვავებული მთავარი პოლიტიკური პარტიების მთავარი ბეჭდვითი ორგანოები: სოციალ-
დემოკრატიული პარტიის გაზეთი ,,ერთობა“, სოციალ-ფედერალისტების ,,სახალხო საქმე“,
ეროვნულ-დემოკრატების ,,საქართველო“ და გავაანალიზეთ რამდენად ადექვატურად, როგორი
ხედვებითა და ჟურნალისტური ხერხებით აშუქებდნენ აღნიშნული გაზეთები ადამიანის
უფლებების დაცვისა და უფლებრივი თანასწორობის საკითხებს (სოციალური, სამოქალაქო,
პოლიტიკური და სხვ,), რომელიც ახლადფეხადგმული დემოკრატიული ქვეყნის მთავარ
პრიორიტეტად იქცა.

კვლევის შედეგებმა ცხადყო, რომ 1918-1921 წლებში საქართველოში ჩამოყალიბდა
პლურალისტური მედიაგარემო და გამოიკვეთა ის სასიკეთო ტენდენციები, რომელიც
საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ადამიანის უფლებების დაცვის
მიმართულებით გადადგა და რომელიც ევროპული ლიბერალურ- დემოკრატიული
ფასეულობებისადმი პატივისცემის დადასტურებაა. მაშინდელმა პრესამ თვალსაჩინოდ
წარმოაჩინა მონიშნული დროის მონაკვეთში, ისტორიის ერთ–ერთი ყველაზე რთული და
მრავალმხრივ საინტერესო პერიოდის ქართულ მედიაგარემოში მიმდინარე პროცესები, ძირითადი
ნარატივები და ინტერესი სამოქალაქო ფასეულობების ფორმირებისა და ევროპულ სივრცეში
ინტეგრაციის მიმართ.

№
მომხსენებელი/

მომხსენებლები
მოხსენების სათაური

ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 ხათუნა მაისაშვილი „მედიისა და პოლიტიკის
სისტემები გლასნოსტის
პერიოდის საქართველოში“

თბილისი, ივნისი, 2018

6. 2. უცხოეთში

№ მომხსენებელი/ მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების
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მომხსენებლები დრო და ადგილი
1

Mმანანა შამილიშვილი
„The Georgian Messenger and

The Georgian Mail in the
Georgian-British Relations

Context“

27 - 29 ივნისი, 2018
ამსტერდამი, ჰოლანდია

NECS – European Network for
Cinema and Media Studies –

media tactics and engagement
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)

გამოცემები: The Georgian Messenger და The Georgian Mail
ქართულ-ბრიტანული ურთიერთობების ჭრილში

კვლევა ეხება საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და საინტერესო
პერიოდს - პირველი ქართული დემოკრატიული რესპუბლიკის (1918-1921) არსებობის ხანას.
დროის მოცემული მონაკვეთი განსაკუთრებით გამოირჩეოდა პოლიტიკური და
მედიაპლურალიზმით. გამოიცემოდა მრავალრიცხოვანი ჟურნალ-გაზეთები, მათ შორის უცხოურ
ენებზეც. ჩვენ მიერ შესწავლილი ორი გამოცემაც ინგლისურენოვან ყოველკვირეულ გაზეთებს
წარმოადგენს, ესენია:  The Georgian Messenger  (23. 02. 1919 – 29. 06. 1919) და The Georgian Mail  (06.
08. 1919 - 16. 06. 1920). ეს გაზეთები იბეჭდებოდა თბილისში. The Georgian Messenger-ს
რედაქტორობდა ელისაბედ ორბელიანი. მისი დახურვის შემდეგ, იმავე წელს გამოსვლა დაიწყო
გაზეთმა „The Georgian Mail“, რომელსაც მესვეურობდა ინგლისის არმიის კაპიტანი ლინდელეი
სკოტი (გაზეთს ხელს აწერს სკოტლანდ ლიდელის (Scotland Liddel) სახელით).

არსებობის ხანმოკლე პერიოდის მიუხედავად,  „The Georgian Messenger“-მა და „The Georgian
Mail“- მა დიდი როლი შეასრულეს საქართველოსა და ინგლისს შორის კულტურული
ურთიერთობების განვითარებაში, რასაც ხელს უწყობდა მათი მრავალმხრივი პროფილი.
განსაკუთრებით ეს ითქმის „The Georgian Messenger“-ზე. გაზეთები, ერთი მხრივ, ემსახურებოდნენ
ქართული კულტურის პოპულარიზაციას ინგლისურენოვან სამყაროში, მეორე მხრივ კი - ქართველ
მკითხველს აცნობდნენ დასავლურ კულტურას, აყალიბებდნენ საზოგადოებრივ აზრს დასავლეთ
ევროპული ცხოვრების შესახებ.

ანტისაბჭოური პროპაგანდაზე ორიენტირებული საინფორმაციო პოლიტიკით
საქართველოში გამომავალი ინგლისურენოვანი გამოცემები დიდ როლს ასრულებდნენ ქვეყნის
სუვერენიტეტის განმტკიცებასა და მისთვის დიპლომატიური მხარდაჭერის მოპოვებაში.
ვფიქრობთ, ამ გაზეთების შესწავლა ბევრი ახალი ნიუანსით გაამდიდრებს საქართველოს პირველი
დამოუკიდებლობის წლების საინტერესო მედიადისკურსს.

სხვა აქტივობა

მანანა შამილიშვილი:
1. პროექტი “პოსტმოდერნისტული “კომბლე” - ერთი სასემინარო დავალება” მომზადდა და
წიგნად გამოიცა ადა ნემსაძის თანაავტორობით, თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების
საბაკალავრო სასწავლო კურსის “კულტურული მიმდინარეობები და მედიატექსტები”
ფარგლებში. წიგნი გამოიცა 2018 წელს.
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2. ჩვენი ხელმძღვანელობით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თსუ სოციალურ და
პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის
მიმართულების ორმა დოქტორანტმა: თინათინ მაჭარაშვილმა და ნათია სვანიძემ. მათი
საკვალიფიკაციო თემებია: „ინფორმაციის ვიზუალიზების ტენდენცია თანამედროვე ქართულ
ბეჭდვით მედიაში - 2012 -2014 წლების გამოცდილება“ (დაცვის თარიღი 16.11.2018); „სვეტის
ტრანსფორმაცია ქართული პრესის დემოკრატიზაციის პროცესში“(დაცვის თარიღი
07.12.2018).

3. ჩვენი ხელმძღვანელობით მომზადდა პროექტი “საქართველოს პირველი დემოკრატიული
რესპუბლიკის მედიადისკურსის პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული და
გენდერული ასპექტები”, რომელიც მიმდინარე წელს საკონკურსოდ წარდგენილია შოთა
რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში. პროექტის კოდი: FR-18-17545

4. თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული XII
საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის: „სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და XX
საუკუნის მწერლობა“ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. თბილისი, 26-28 სექტემბერი, 2018.

ნინო ჭალაგანიძე:

№
ღონისძიების ტიპი/დანიშნულება და
სახელწოდება

ჩატარების ადგილი და დრო
(დაწესებულება, ქვეყანა)

როლი

1 კონსტრუქციული
აგროჟურნალისტიკა, ტრენერთა
ტრენინგი

ფრონტლაინ კლუბი, თბილისი,
9 დეკემბერი, 2018

ტრენერი

2 საინფორმაციო ტური და
აგროჟურნალისტიკის ტრენინგი,
,,სამეზობლო აგროგილდიის“
შეთანხმების სიმბოლური
ხელმოწერა

კსუ, 27-29 აპრილი, 2018 ორგანიზატორი და
ტრენერი

3 სოფლის მეურნეობის გაშუქების
პრაქტიკული სემინარი
მედიასკოლების
წარმომადგენლებისთვის

კსუ, მულტიმედია ცენტრი,
ივნისი, 2018

ორგანიზატორი და
ტრენერი

4 კონსტრუქციული
აგროჟურნალისტიკის როლი
თანამედროვე საზოგადოებაში

ბაქო, უნივერსიტეტი „ოდლარ
იურდუ“, ივლისი, 2018

მომხსენებელი
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2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების
დეპარტამენტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
ზურაბ დავითაშვილი - პროფესორი, დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ფიქრია ასანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ეკა აკობია - ასოცირებული პროფესორი
თორნიკე თურმანიძე - ასოცირებული პროფესორი
სოფიო პეტრიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ნიკოლოზ სამხარაძე - ასისტენტ-პროფესორი
დავით მაცაბერიძე - ასისტენტ-პროფესორი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
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დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2.2.

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი,
დამფინანსებელი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)
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ორგანიზაცია/ სამეცნიერო
ფონდი, ქვეყანა

1

მულტი-პარტნიორული
კვლევითი ინიციატივა -
პოპულიზმის კვლევის

პროექტი: „პოლიტიკური
პოპულიზმი ევროპულ

‘პერიფერიებზე,’“ ერაზმუს +
აკადემიური პერსონალის
მობილობის ფარგლებში

2018-2019

მკვლევართა ჯგუფი (მათ
შორის დავით მაცაბერიძე)

ცენტრალური და
აღმოსავლეთ ევროპიდან და

სამხრეთ კავკასიიდან;
თითოეული მათგანი

პასუხისმგებელია საკუთარ
ქვეყანაზე კონკრეტული
კვლევის ჩატარებით და
პროექტის დასრულების

შემდეგ გამოცემული
წიგნისთვის თავის დაწერაზე.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

შესრულებული ნაშრომის ანოტაცია, რომელიც დაიბეჭდება ერთ-ერთ თავად, სახელწოდებით:
ნაციის იდეა პოსტ-საბჭოთა პოპულისტურ დისკურსებში: საქართველოს მაგალითი, წიგნში:
პოლიტიკური პოპულიზმი ევროპულ ‘პერიფერიებზე, ნომოსი, გერმანია, 2019

ანოტაცია

ნაშრომში შედარებით პერსპექტივაში გაანალიზებულია პოპულისტური დისკურსები 1991 წელს
დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგომ პერიოდში. მიიჩნევს რა პოპულიზმს ელიტების
ხელში არსებულ პოლიტიკის კეთების ინსტრუმენტად, კვლევა ამტკიცებს, რომ საქართველოს
თითოეული პრეზიდენტი ცდილობდა ქართველი ნაციის მათი რიტორიკის ცენტრში მოქცევას
მასების მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. საქართველოს პირველი პრეზდენტი, ზვიად გამსახურდია,
მოქმედებდა როგორც მხსნელი პოპულისტი, რომელიც ესწრაფოდა ქართველის ნაციის რუსული
უღლიდან გამოხსნას და, ამგვარად, კარგად ეხმიანებოდა იმ პერიოდის ანტი-საბჭოთა
სენტიმენტებს, რამაც საბოლოოდ ქვეყანას დამოუკიდებლობა მოუტანა. ქვეყნის მეორე
პრეზიდენტი, ედუარდ შევარდნაძე, უფრო პრაგმატული პოპულისტი იყო, რომელიც სამოქალაქო
დისკურსს ეყრდნობოდა დაშლილი ქვეყნისა და დანაწევრებული ნაციის მშენებლობის
კონტექსტში დემოკრატიზაციის პროცესის წარსამართად, რასაც ქვეყანაში წესრიგი და
სტაბილურობა უნდა უზრუნველეყო ადრეული 1990იანი წლების სამოქალაქო ომისა და ეთნიკური
კონფლიქტების შემდგომ. მესამე პრეზიდენტი, მიხეილ სააკაშვილი, უფრო იდეალისტი
პოპულისტი იყო, რომელიც ქვეყანაში იდეალისტურ პრო-დასავლურ დისკურსს აყალიბებდა
ქართველი ნაციის დასავლურ ყაიდაზე ჩამოსაყალიბებლად მოდერნიზაციისა და
დემოკრატიზაციის პარალელური პროცესების მეშვეობით. 2012 წლიდან, პოლიტიკურ დისკურსში
გარკვეულწილად შეინიშნება ნაციის იდეის დაკარგვა, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილისა და
მოქმედი პრემიერ-მინისტრის პოპულისტური დისკურსების დაპირისპირების პროცესში: პირველი
მათგანი იცავდა სახელმწიფო ინსტიტუტების კონსტიტუციურ საფუძვლებს, ე.ი. ემხრობოდა
ფუნქციონირებადი დემოკრატიული სახელმწიფოს გაძლიერებას, ხოლო მეორე, პრემიერ
მინისტრები, უფრო მემარცხენე პოპულიზმის იდეაზე იდგნენ ხალხის ღირსების აღდგენისა და
სოციალური კეთილდღეობის უზრუნველყოფის დაპირებით; ეს უკანასკნელი დისკურსი
ცალკეულ შემთხვევებში ნაციონალურ იდეასთან კომპრომისზეც კი მიდიოდა.
ნაშრომი შედარებითი პერსპექტივით აანალიზებს ცვალებად პოპულისტურ დისკურსებს პოსტ-
საბჭოთა საქართველოში შემდეგი ანალიტიკური კონსტრუქტების გამოყენებით: ანტი-
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იმპერიალისტური (გამსახურდია), სტაბილურობა და წესრიგი დემოკრატიცაზიის გზით
(შევარდნაძე), რეფორმა და მოდერნიზაცია დემოკრატიის მეშვეობით (სააკაშვილი) და სოციალური
სამართლიანობა და ინსტიტუტების გაძლიერება (პრემიერ-მინისტრები vs. მარგველაშვილი) და,
ამგვარად, ერთი მხრივ, წარმოაჩენს ტრანსფორმირებად დიქოტომიზაციებს სოციალურ სივრცეში
ახალი შიდა მიჯნების გაჩენის მეშვეობით, მეორე მხრივ კი აჩვენებს სოციალური, პოლიტიკური და
იდეოლოგიური შინაარსების გამოვლინების ცვალებად ტენდენციებს. კვლევა პოპულიზმს
განიხილავს როგორც პოლიტიკურ-დისკურსული პრაქტიკის სერიას, რომელიც წარმოქმნის შიდა
მიჯნებს, რომელიც საზოგადოებას ორ ნაწილად ჰყოფს. პოპულიზმი მოსახერხებელი
ანალიტიკური კატეგორიაა, ვინაიდან ის აერთიანებს ქარიზმატულ ლიდერებს, სოციალურ
მოთხოვნებს, ძლიერ ნაციონალურ კომპონენტებს და საერთო/ერთიანი ხალხის კვლავწარმოებას
ელიტების მიერ. პოპულიზმი მიჩნეულია ნებისმიერი სოციალური შინაარსის პოლიტიკურ
ლოგიკად, და არა თავად შინაარსად.
ნაშრომი იზიარებს პოპულიზმის კვლევებში არსებულ მოსაზრებას, რომლის თანახმად რაც უფრო

მეტი დეტერმინანტი შემოდის ცნების განსაზღვრებაში, ცნება ნაკლებად ახდენს კონკრეტული
ანალიზის ჰეგემონიზაციას. პოპულიზმის კონტექსტში ნაშრომი მკაფიოდ მიჯნავს კონკრეტული

ლიდერების რიტორიკასა და იდეოლოგიას და არ ახდენს მოძრაობისა და იდეოლოგიის
დიფერენციაციას, ვინაიდან ნაშრომის მიზანია დისკურსული ჯაჭვის წარმოჩენა, რომლის

მეშვეობით სოციალური ძალები ან მოძრაობები ახორციელებენ მათ პოლიტიკურ მოქმედებებს.
ნაშრომი წარმოაჩენს არა იდეების შინაარს, არამედ იმ როლს, რომელთაც მათ შეასრულეს

კონკრეტულ კონტექსტში; იდეების სისტემათა შედარებების ნაცვლად კვლევა წარმოაჩენს მათ
ფუნქციურ როლს სოციალურ- პოლიტიკურ პროცესებში. თეორიულად ნაშრომი ეყრდნობა

კონსტრუქტივისტულ მიდგომას, ხოლო კონკრეტული კვლევის მეთოდი მიმართავს
ოფიციალური დოკუმენტების, პოლიტიკის დოკუმენტებისა და პრეზიდენტების, პრემიერ-

მინისტრებისა და წამყვანი პოლიტიკოსების საჯარო გამოსვლების შინაარსის ანალიზს.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1

„მშვიდობის კვლევების
კურიკულუმების

განვითარება საქართველოში
(PESTUGE)“, ევროკავშირის

ერაზმუს+ პროგრამა,
პროექტის ნომერი: 561589-
EPP-1-2015-1-lE-EPPKA2-

CBHE-JP
https://pestuge.iliauni.edu.ge/ho

me/description/

2016-2018
თორნიკე თურმანიძე -
პროექტის მონაწილე
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნიერო
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.3. კრებულები
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№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-ური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება
და

ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 თორნიკე
თურმანიძე

„ბუფერული
სახელმწიფოები“

https://www.gfsis.org/files/my-
world/21/1.pdf

ჟურნალი ჩემი
სამყარო N 21

თბილისი:
საქართველოს

სტრატეგიისა და
საერთაშორისო

ურთიერთობების
კვლევის ფონდი,

2018

10 გვერდი

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული
კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის
სათაური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება და

ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 დავით
მაცაბერიძე

აღმოსავლეთ
პარტნიორობა vs.
რუსეთის „ახლო

საზღვარგარეთი“ –
ევროკავშირის
ნორმატიული

დღის წესრიგის
რღვევა რუსეთის

ჰიბრიდული ომის
ტაქტიკით

(საქართველოს
მაგალითი),

შავი ზღვის რეგიონის
უსაფრთხოების მზარდი

მნიშვნელობა, ‘იონ კონეას
სახელობის გეოპოლიტიკის

ასოციაციის
გეოპოლიტიკური ჟურნალი,
რედაქტორი/კოორდინატორი

სილვიუ ნატე.

გლობალური
კვლევების

ცენტრი,
სიბიუს
ლუციან
ბლაგას

სახელობის
უნივერსიტეტი,

რუმინეთი,
2018

(ინგლისურ
ენაზე).

გვ. 38-47
(სულ 10
გვერდი).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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საინფორმაციო თავდასხმა და პროპაგანდა - მოსკოვის რბილი ძალის ინსტრუმენტები -
პისთ-საბჭოთა სივრცეში კრემლის ჩარევის ძირითად საშუალებებად იქცნენ. ფართო
რეგიონი - რომელსაც აღმოსავლეთ სამეზობლოს (ბრიუსელის პერსპექტივა) ან ახლო

საზღვარგარეთს უწოდებენ (მოსკოვის პერსპექტივა) - უსაფრთხოების საერთო საზრუნავად
იქცა გეოპოლიტიკურ ჭრილში როგორც ევროკავშირისთვის, ასევე რუსეთისთვის. კვლევა

აანალიზებს რუსეთის ჰიბრიდული ომის სტრატეგიას და საქართველოს მაგალითზე
აჩვენებს ადგილობრივი რეაქციების წარმატებასა და ეფექტურობას. რუსეთი ხელს უწყობს

ისტორიულ-რელიგიურ და კულტურულ-ფასეულობით დღის წესრიგს წარმოქმნასა და
გაძლიერებას, რომელიც წარმოადგენს ლიბერალური კონცეფციისა და ევროკავშირის
ნორმატიული დღის წესრიგის საპირწონე გეოპოლიტიკური გავლენის იარაღს, პოსტ-
საბჭოთა სივრცეში ზოგადად და კონკრეტულად ქართულ საჯარო სივრცეში. ნაშრომი

რუსეთის საინფორმაციო შეტევასა და ადგილობრივ პასუხებს იკვლევს მოქმედებათა სამი
ურთიერთდაკავშირებული კლასტერის ანალიზით: პოლიტიკა, მედია და სამოქალაქო
საზოგადოება. რუსეთის ფედერაციის სტრატეგიული ნარატივები, რომელიც ეფუძნება

კულტურას, ფასეულობებსა და სახელმწიფოთაშორის თანამშრომლობას და ვრცელდება
მისი პროპაგანდისტული ინსტრუმენტებისა და ცალკეული ქვეყნების ფართო სოციალურ-

პოლიტიკურ გარემოში მის ხელთ არსებული ხერხებით ჩარევის მეშვეობით, რომლებიც
მორგებულია ადგილობრივი საზოგადოებების კონკრეტულ წუხილებსა და გამოწვევებზე.

შერჩეული კლასტერების სიღრმისეული ანალიზის მეშვეობით ნაჩვენებია თუ როგორ
შეიძლება ევროკავშირის რბილი ძალისა და პრო-დასავლური/პრო-ევროპული დღის

წესრიგის ძირის გამოთხრა საქართველოს სოციალურ სივრცეში რუსეთის საინფორმაციო
შეჭრის მეშვეობით.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1
2

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 დავით მაცაბერიძე საქართველო:

ბორდერიზაცია
და შერიგება

2018 წლის 22-23 ოქტომბერი
საერთაშორისო ვორკშოპი
„კონფლიქტების მართვის
პერსპექტივები სამხრეთ
კავკასიაში,“ ორგანიზებული
მშვიდობის მხარდაჭერისა და
კონფლიქტის მართვის
ინსტიტუტის მიერ (IPSCM),
ავსტრიის ნაციონალური
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თავდაცვის აკადემია, ვენა,
ავსტრია.

2 დავით მაცაბერიძე რუსეთის
დეზინფორმაცი
ული
პოლიტიკა და
ევროპის
ულტრა-
მემარჯვენე
პოლიტიკა:
საჯარო
სივრცის
ფრაგმენტაცია
ევროპაში

2018 წლის 4-6 ივლისი

ნაციონალობების კვლევის
ასოციაციის (ASN) ევროპული
კონფერენცია: “ნაციონალიზმი
გაურკვევლობის ეპოქაში,”
გრაცის უნივერსიტეტი,
გრაცი, ავსტრია

3 დავით მაცაბერიძე რუსეთის
წინააღმდეგობ
რივი
რეპრეზენტაცია
ქართულ
პოლიტიკურ
საჯარო
სივრცეში
(პოსტ-საბჭოთა
პერიოდი)
(იბეჭდება)

2018 წლის 10-12 ივნისი
ტარტუს მე-3 ყოველწლიური
კონფერენცია რუსეთისა და
აღმოსავლეთ ევროპის
კვლევებში: „ნაციისა და
სახელმწიფოებრიობის
გააზრება აღმოსავლეთ
ევროპაში, რუსეთსა და
ევრაზიაში,“ ორგანიზებული
ევროკავშირისა და რუსეთის
კვლევების ცენტრის (ტარტუს
უნივერსიტეტი), რუსეთისა
და ევრაზიის კვლევების
ცენტრისა (უფსალას
უნივერსიტეტი) და
გლობალური ევროპის
ცენტრის (კენტის
უნივერსიტეტი) მიერ,
მასპინძელი ტარტუს
უნივერსიტეტი, ტარტუ,
ესტონეთი

დავით მაცაბერიძე საქართველოს
საგარეო
პოლიტიკის
დისკურსები
და
ფრაგმენტირებ
ული
პოლიტიკური
საჯარო სივრცე:
პრო-

2018 წლის 22-23 იანვარი
საერთაშორისო კონფერენცია:
ევროპეიზაციის პერფორმანსი:
საქართველოს და
აღმოსავლეთ პარტნიორობის
წევრი ქვეყნების მაგალითები,
ორგანიზებული სოციალურ
მეცნიერებათა ცენტრის (CSS)
მიერ, ევროკავშირის
ერაზმუს+ პროგრამის
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ევროპული
კურსის
რთული გზა?
(იბეჭდება)

მხარდაჭერით; მასპინძელი
საქართველოს პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკა,
თბილისი, საქართველო.

რუსეთის დეზინფორმაციული პოლიტიკა და ევროპის ულტრა-მემარჯვენე პოლიტიკა: საჯარო
სივრცის ფრაგმენტაცია ევროპაში

ნაშრომში წარმოჩენილია პუტინის საინფორმაციო პოლიტიკასა და ევროპულ რადიკალურ
მემარჯვენე პარტიების პოზიციებს შორის არსებულ თანხვედრები და კავშირები თანამედროვე
ევროპაში. მივიჩნევთ, რომ ევროპის რადიკალური მემარჯვენე პარტიების პოპულარობის ზრდა
განპირობებულია არა საგარეო ფაქტორებით (რუსული ფინანსური მხარდაჭერა), არამედ
ევროპული ინტეგრაციის შიდა ლოგიკით, რომელიც წინააღმდეგობაში მოვიდა ნაციონალური
დონის პოლიტიკასთან. რუსეთის ფედერაციამ, საინფორმაციო პოლიტიკის მეშვეობით, მოახერხა
არაოფიციალური „მეხუთე კოლონის“ შექმნა ევროკავშირში, რომელიც გამოიყენება ევროპაში
რუსული ინტერესების არაპირდაპირ ლობირებასა და რადიკალურ მემარჯვენე პარტიებზე მისი
გავლენის გავრცელებისათვის. ამგვარად, რუსეთის ფედერაციას არაპირდაპირი გავლენის მოხდენა
შეუძლია ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების ელექტორატზე. ნაშრომში ევროპაში რადიკალური
მემარჯვენე პარტიების პოპულარობის ზრდა გაანალიზებულია მათ მიერ დღეს არსებული
ეკონომიკური და მიგრანტთა კრიზისის პოლიტიკურ კაპიტალად გადაქცევის კონტექსტში.
ნაციონალურ პოლიტიკაზე კონცენტრირება, რომელიც ხანდახან ძირს უთხრის ერთიანი
ევროპული პოზიციის ჩამოყალიბებას სხვადასხვა საკითხებზე, ერთი მხრივ კიდევ უფრო
გაძლიერდება ახალი რისკების წარმოშობისა და სულ უფრო მზარდი „ხალხის ხმის“ (Vox Populi)
გამო, მეორე მხრივ კი დაასუსტებს რუსეთის აგრესიის შეკავების პოლიტიკას პოსტ-საბჭოთა
ქვეყნებში და, ამგვარად, გამართლდება პუტინის/კრემლის მიზნები და მოლოდინი.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 თორნიკე თურმანიძე „რეგიონალიზმის

ტენდენციები სამხრეთ
კავკასიისა და ცენტრალური

აზიის ქვეყნებს, ავღანეთსა და
მონღოლეთს შორის: ხედვა

საქართველოდან“
(„Regionalism Trends among

CAMCA Countries: A View from
Georgia“)

ცენტრალური აზიის,
მონღოლეთის, სამხრეთ

კავკასიისა და ავღანეთის
რეგიონული ფორუმი 2018
(CAMCA Regional Forum) -

ორგანიზებული რამსფელდის
ფონდის მიერ.

22.06.2018
https://www.rumsfeldfoundation
.org/library/doclib/2018/08/CAM
CA-Baku-2018-Forum-Agenda-

FINAL.pdf
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ

გამოქვეყნებულა)



ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საზოგადოებრივი გაოგრაფიის
დეპარტამენტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით
გიორგი გოგსაძე - პროფესორი, დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
რევაზ გაჩეჩილაძე - პროფესორი
იოსებ სალუქვაძე - პროფესორი
ვაჟა ლორთქიფანიძე - პროფესორი
ვალერიან მელიქიძე - ასოცირებული პროფესორი
ნინო პავლიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
თამარ დოლბაია - ასოცირებული პროფესორი
ია იაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ანზორ სახვაძე - ასოცირებული პროფესორი
გიორგი კვინიკაძე - ასოცირებული პროფესორი
ვლადიმერ ჩხაიძე - ასისტენტ-პროფესორი
დავით სიჭინავა - ასისტენტ პროფესორი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები

1.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4

მოსახლეობის გეოგრაფია (მე–
2 გამოცემა) –
სახელმძღვანელო

მარტი, 2018– ნოემბერი, 2018

1. გიორგი გოგსაძე,
სახელმძღვანელოს
ავტორი

2. ვლადიმერ ჩხაიძე,
რუკების შემდგენელი

სახელმძღვანელოში განხილულია მოსახლეობის გეოგრაფიის ძირითადი საკითხები –
მოსახლეობის დინამიკა, სტრუქტურა, ხარისხი, მიგრაცია, განსახლება, ტერიტორიული
განლაგება. ნაშრომში გამოყენებულია მსოფლიოს რეგიონებისა და ქვეყნების მოსახლეობის
დინამიკის, სტრუქტურის, გადაადგილების და განლაგების ამსახველი უახლესი სტატისტიკური
მონაცემები. სახელმძღვანელოში მრავლადაა რუკები, დიაგრამები, ცხრილები, ფოტოები. წიგნი
განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატის გეოგრაფიული და მომიჯნავე
სპეციალობების სტუდენტებისათვის და მოსახლეობის გეოგრაფიის საკითხებით
დაინტერესებული მკითხველისთვის.

№

დასრულებულიპროექტისდას
ახელებამეცნიერებისდარგისა
დასამეცნიერომიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4

„საქართველოს შავი ზღვის
სანაპირო ზოლის

(ხელისუფლების მიერ
კონტროლირებადი ნაწილი)
განვითარების პოტენციალის
შეფასებალურჯი ეკონომიკის
პრინციპებზე დაყრდნობით“

საზოგადოებრივი
გეოგრაფიის მიმართულება

2018 წლის  1 ივნისიდან 15
ნოემბრამდე

1. გიორგი კვინიკაძე,
ასოცირებული პროფესორი.
პროექტის ხელმძღვანელი
2. ვლადიმერ ჩხაიძე,
ასისტენტ პროფესორი
მკვლევარი
3. სტუდენტი, სალომე
კობაიძე ( დოქტორანტი)
4. სტუდენტი, ანა სანოძე
(ბაკალავრი) მკვლევარის
ასისტენტი
5. სტუდენტი, გივი
ჯანიბეგაშვილი (ბაკალავრი)
მკვლევარის ასისტენტი
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6. სტუდენტი, ქრისტინე
ჯაჯანიძე (ბაკალავრი)
მკვლევარის ასისტენტი
7. სტუდენტი, ნათია ბლიაძე
(ბაკალავრი) მკვლევარის
ასისტენტი

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

მეთოდოლოგია. გამომდინარე იქიდან, რომ წარმოდგენილი პროექტი მიზნად ისახავდა
სოციალურ-ეკონომიკური და გარემოს დაცვითი ასპექტებისა და მდგრად განვითარებასთან
მიმართებაში მოქალაქეების ქცევის, ცნობიერებისა და დამოკიდებულების შესწავლას, ამიტომ,
კვლევის პროცესში გამოყენებული იქნა შემდეგი მეთოდები: ლიტერატურის მიმოხილვა და
ოფიციალური დოკუმენტების ანალიზი; ანკეტირება ექსპერტული და სიღრმისეული ინტერვიუ;
ლიტერატურის მიმოხილვა და დოკუმენტების ანალიზი.
დოკუმენტების შეგროვებისთვის გამოყენებული იქნა: ინტერნეტ ძებნა, საჭირო დოკუმენტების
გამოთხოვა და სხვ. ინტერნეტ ძებნისას გამოიყენება როგორც პოპულარული საძიებო სისტემები,
ასევეე ელექტრონული სამეცნიერო ბაზები. გარდა ამისა, საჭირო ინფორმაცია გამოთხოვილი იქნა
“საქსტატიდან” საკვლევი რეგიონის მუნიციპალიტეტებიდან და შესაბამისი სფეროს სამთავრობო
და არასამთავრობო ორგანიზაციიდან. ამდენად, კვლევის პროცესში შეგროვდა, როგორც
პირველადი, ისე მეორადი ინფორმაცია. კერძოდ:
სამეცნიერო და პოლიტიკაზე ორიენტირებული ნაშრომები მდგრადი განვითარების შესახებ;
ინფორმაცია სანაპირო ზოლში არსებული ეკონომიკის მდგომარეობის (დარგობრივი და
რეგიონული ჭრილი) შესახებ;
მონაცემები სანაპირო ზოლში არსებულ ეკოლოგიურ მახასიათებლებზე;
ინფორმაცია მოცემული ზონის ეკონომიკურ/პოლიტიკურ მართვის რაობაზე;
ინფორმაცია საკვლევ რეგიონში მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის შესახებ;
ანგარიშები სანაპირო ზოლის ინტეგრირებული მართვის შესახებ.
კვლევის ლიტერატურის მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდა საერთაშორისო ორგანიზაციების
ანგარიშები ზოგადად ლურჯი ეკონომიკის პრინციპებით მართვის არსებული გამოცდილების
შესახებ, გამოწვევების ანალიზის და საკვლევი მექანიზმების მისადაგების, მათი შესაბამისობისა და
პრაგმატულობის შესახებ. ასევე შავი ზღვის ეკოსისტემის, მის სანაპირო ზონაში არსებული
მდგომარეობის შესახებ საერთაშორისო კვლევები (ანგარიშები ხელმისაწვდომია ევროკავშირის
შესაბამისი სტრუქტურების ვებ-გვერდებზე). გათვალისწინებულ იქნა შავი ზღვაზე მომუშავე
საერთაშორისო კომისიების, ორგანიზაციების დასკვნები, საკონფერენციო მასალები და სხვა.
ლიტერატურის და დოკუმენტების შეგროვების შემდეგ შეფასდა მათი მნიშვნელობა და სიზუსტე.
დოკუმენტებში ასახული მონაცემების ვალიდობა და დაგინდა მანიონისა და კოჰენის ვალიდობის
განმსაზღვრელი ოთხი კრიტერიუმით:"აუთენტურობა, დამაჯერებლობა (სიზუსტის,
ლეგიტიმურობის და გულწრფელობის გათვალისწინებით), რეპრეზენტატულობა
(ხელმისაწვდომობის ჩათვლით და რომელმა დოკუმენტებმაც გაუძლო დროის მსვლელობას) და
მნიშვნელობა (რეალური და ინტერპრეტაციული)". (მანიონი & კოჰენი, 2011, გვ. 489). მას შემდე რაც
გადაირჩა ვალიდური მონაცემები და დოკუმენტები, მოხდა მათი სისტემატიზება და ანალიზი.
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ექსპერტული და სიღრმისეული ინტერვიუს მეთოდმა საშუალება მოგვცა მივგვეღო თვისებრივი,
სიღრმისეული და ექსპერტული ინფორმაცია საკვლევი თემის შესახებ. ექსპერტები
წარმოადგენდნენ სპეციფიკური პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების მქონე ადამიანების.
არნიშნულის გათვალისწინებით ექსპერტული ინტერვიუსთვის შეირჩევა:
მდგრად განვითარებაზე მომუშავე პირები;
ბუნების დამცველები;
ეკონომისტები;
ურბანისტები;
სანაპიროს მიმდებარე რაიონების საკრებულოებასა და მუნიციპალიტეტებში მომუშავე
მოხელეები;
ტურიზმის საკითხებზე მომუშავე პირები;
საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში არსებული ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლები;
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ შავი ზღვისა და მისი
სანაპირო ზოლის განვითარების საკითხებზე.
კვლევის პირველივე ეტაპზე დაიწყო ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუს
სახელმძღვანელოების ფორმირება, რაც გულისხმობდა საკვლევი საკითხების შესახებ კითხვების
ფორმულირებას. ცალკ–ცალკე შედგა ინტერვიუს სახელმძღვანელოები თითოეული დარგის
ექსპერტებისათვის, ხოლო სიღრმისეული ინტერვიუს სახელმძღვანელოები მოქალაქეთათვის
თემატური იყო.
ექსპერტული და სიღრმისეული ინტერვიუებისათვის რესპონდენტების შერჩევა მოხდა როგორც
მიზანმიმართულად, ასევე თოვლის გუნდის მეთოდის გამოყენებით. კვლევის ფარგლებში
ინტერვიუები ჩაიწერა აუდიო საშუალებებით, მომზადდება ინტერვიუს ტრანსკრიპტი.
ექსპერტული და სიღრმისეული ინტერვიუებით შეივსო სტრუქტურირებული კითხვარის მიღმა
დარჩენილი ინფორმაცია. თვისებრივი ინფორმაცია დაგვეხმარა რაოდენობრივი კვლევის
შედეგების ახსნასა და გაანალიზებაში.
კვლევის შედეგები და ძირითადი მიგნებები
გამოკითხული რესპოდენტების 75% თვლის, რომ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში
საქართველოში, საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად სანაპირო ზონაში და
შესაბამის მუნიციპალურ ერთეულებში სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაცია უფრო გაუარესდა
ვიდრე გაუმჯობესდა ან არ შეცვლილა. მხოლოდ გამოკითხული რესპოდენტების 25%, (საჯარო
სექტორი) თვლის, რომ სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაცია ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში
უფრო გაუმჯობესდა, ვიდრე გაუარესდა.
რესპოდენტების 100% გამოხატა ინტერესი ლურჯი ეკონომიკის სექტორების მიმართ,
განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს საზღვაო და სანაპირო ტურიზმი, სანაპირო ზონის მართვა
დაგეგმარება, ტრანსპორტი, საზღვაო და სანაპირო გარემოს დაცვა და სხვა.
კვლევის პროცესში გამოიკვეთა, რომ გამოკითხული რესპოდენტების 60 % უფრო არ იცნობს (ან
ინარჩუნებს ნეიტრალურ პოზიციას) ლურჯი ეკონომიკის პრინციპებს, შესაბამისად ლურჯი
ეკონომიკის ჩარჩოებში განხორციელებილ პროექტებთან არ ქონიათ შემხებლობა. უმცირესობას
წარმოადგენს სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლობა და ცალკეული ექპერტები, რომლებიც
უშუალოდ ჩართულნი არიან ლურჯი ეკონომიკის პოლიტიკის გატარებაში, იცნობენ ლურჯი
ეკონომიკის პრინპიპებს და აქვთ შეხება ლურკი ეკონომიკის ჩარჩოებში განხორციელებულ
პროექტებთან.
საქართველოს შავი ზღვის აკვატორიასა და სანაპირო ზოლის არეალში ჩვენ მიერ გამოკითხულმა
რესპოდენტებმა გამოყვეს ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობები, ესენია: საზღვაო-სატრანსპორტო
გადაზიდვები; საპორტო/სანავსადგურო საქმიანობა; სანაპირო ტურიზმი; თევზჭერა; მშენებლობა;
გამოიკვეთა შემოსავლის მომტანი საქმიანობებიც შავი ზღვის აკვატორიასა და სანაპირო ზონაზე:
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რესპოდენტების 49% თვლის, რომ ესაა საზღვაო და სანაპირო ტურიზმი ხოლო მომდევნო
პოზიციაზეა საზღვაო ტრანსპორტი და გადაზიდვები 39%-ით.
გამოკითხული რესპოდენტების ძირითადი ნაწილი თვლის, რომ სანაპირო ზონის განვითარებას და
აკვატორიის ათვისაბას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს საზღვაო და სანაპირო ტურიზმი,ასევე
საზღვაო გადაზიდვები და ტრანსპორტი, მხოლოდ რესპოდენტების მცირე ნაწილი თვლის, რომ
მეთევზეობის, აკვაკულტურის და ზღვის სარეწი რესურსების გამოყენება მნიშვნელოვნად
შეუწყობს ხელს სანაპირო ზონის განვითარებას და აკვატორიის ათვისებას. რესპოდენტების 90%
თანხმდება იმაზე, რომ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი რესურსის მდგრადად გამოყენება არ შეუქმნის
საფრთხეს ბიომრავალფერობნებას.
საქართველოში შავი ზღვის საზღვაო და სანაპირო ზონის ინტეგრირებული მართვის შესახებ
გამოკითხული რესპოდენტების 62% არ სმენია, ხოლო ვინც შეაფასა საქართველოში საზღვაო და
სანაპირო მართვის ეფექტურობა, თვლის რომ საზღვაო და სანაპირო ზონის მართვა საქართველოში
საერთაშორისო დონის შესაბამისი და ეფექტური არ არის.

საქართველოს სანაპირო ზონის და შავი ზღვის აკვატორიის მართვის პოლიტიკის ეფექტურობასა
და განხორციელებაში გამოიკვეთა შემდეგი ხარვეზები: ინფრასტრუქტურის არასაკმარისი
განვითარება, არასათანადო დაფინანსება, საქართველოს საზღვაო პოლიტიკის არარსებობა (ნაკლებ
ეფექტურობა).
ჩვენ მიერ გამოკითხულ რესპოდენტებში დაბალია ცნობადობა (89% არ იცის) იმ კვლევითი
ორგანიზაციების და ცენტრების შესახებ, რომლებიც საზღვაო პრობლემების, მოწყვლადი
ეკოსისტემების, სარისკო ჯგუფების გამოვლენასა და შესწავლაზე მუშაობს.შესაბამისად
გაუჭირდათ დაესახელებინათ ის საგანმანათლებლო პროექტები, რომელიც ხელს შეუწყობს
ლურჯი ეკონომიკის განვითარებას.
საინტერესოა მონაცემები, რომლებიც საკადრო პოლიტიკას ეხებოდა; გამოკითხული
რესპოდენტები თვლიან, რომ ქვეყანაშიც და ცალკეულ მუნიციალიტეტებშიც მნიშვნელოვან
პრობლემას წარმოადგენს პროფესიონალიკადრების შერჩევა, რაც განპირობებულია
კვალიფიკაციასთან შრომის ანაზღაურების შეუსაბამობით და კვალიფიციური კადრების
ნაკლებობით.
რესპოდენტების 64 % თვლის, რომ ქვეყანას არ ყავს საკმარისი რაოდენობის პროფესიონალი, ვინც
სანაპიროს გარემოს დაცვასა და ლურჯი ეკონომიკის განვითარებაზე მუშაობს. სირთულეს ქმნის
ასევე: ბიოლოგების, გეოლოგების, ინჟინრების, ხორც-პროდუქტების/თევზის ტექნოლოგების
დეფიციტი შრომის ბაზარზე.
ეკონომიკური ბლოკის ნაწილიდან გამოიკვეთა, რომ საქართველოს სანაპირო ზონისთვის ლურჯი
ეკონომიკის სექტორებიდან გამოწვევას წარმოადგენს და მეტ ინვესტირებას საჭიროებს: სანაპირო
ზონის მართვა-დაგეგმარება, საზღვაო და სანაპირო გარემოს დაცვა, განახლებადი ენერგია,
ბიოეკონომიკა, გემთმშენებლობა. მეტად დამაკმაყოფილებლად ვითარდება ტურიზმის სექტორი.
გამოიკვეთა მთელი რიგი დაბრკოლებები რას არსებობს ლურჯი ეკონომიკის განვითარებაში:
ა) ლურჯ ეკონომიკაზე ინფორმაციის არასრულყოფილი წვდომა
ბ) საერთო ხედვისა და მიზნის უქონლობა
გ) შესაბამისი პოლიტიკისა და მარეგულირებელი მექანიზმების არარსებობა
დ) სამეცნიერო კვლევების ნაკლებობა
ე)სექტორებსა და სუბიექტებს შორის შეთანხმებისა თუ ინტეგრაციის არასრულფასოვნება.
მივიღეთ ინფორმაცია ტვირთბრუნვის და ექსპორტის შესახებაც:
ტვირთბრუნვასანაპირო ზონაზე მდებარე პორტებიდან ნეიტრალურად შეფასდა. ტვირთბრუნვას
ძირითად წარმოადგენს: ნავთობპროდუქტები, მანქანები, საკვები პროდუქტები, სამშენებლო
მასალები და ლითონები.დღეს არსებული სიტუაციით ექსპორტის დინამიურობაც ნეიტრალურად
შეფასდა, საექსპორტო პროდუქტს კი წარმოადგენს: საკვები პროდუქტი, შავი ლითონი,
მინერალური წყლები და ღვინო. საქართველოს, როგორც ტრანზიტული სახელმწიფოს არსებული



6

ვითარება და სამომავლო პერსპექტივები ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპოდენტების 70 % შეაფასა
მეტნაკლებად მზარდად.
სანაპირო ზონაში მოქმედი ბიზნესები და სხვადასხვა დაწესებულებები ნაკლებად ან საერთოდ არ
თანამშრომლობენ მეცნიერ-ექსპერტებთან საკუთარი საქმიანობის წარმოებისას.
კითხვები, რომლების ეხებოდა შავი ზღვის დაბინძურების მონიტორინგსა და მართვას შეფასდა
ნაკლებ ეფექტურად.
გამოკითხული რესპოდენტების 100 %-მა როგორც პიროვნულად, ისე სამსახურეობრივი
პოზიციიდან გამომდინარე გამოხატა დაინტერესება ლურჯი ეკონომიკის დანერგვისა და
განხორციელების პროცესით.
კვლევის შედეგების ვიზუალიზაცია
შეიქმნა გეოგრაფიულ მონაცემთა ბაზა საბაზო (საყრდენი) რუკის შესაქმნელად.
გამოყენებულ იქნა არსებული კლასიფიცირებული გეოგრაფიული ინფორმაცია, კერძოდ:
ზოგადი
სახელმწიფო საზღვრები;
საპროექტო არეალი;
ადმინისტრაციულ–ტერიტორიული ერთეულები (საკადასტრო ზონები და სექტორები);
დასახლებული პუნქტები;
დარეგისტრირებული ობიექტები (ნაკვეთი, შენობა, ხაზოვანი ნაგებობა) მესაკუთრეების
მონაცემებით;
დარეგისტრირებული ორგანიზაციები მესაკუთრეების მონაცემებით;
გზები, ქუჩები;
რკინიგზის ხაზები;
რკინიგზის სადგურები;
მდინარეები;
ტბები/წყალსაცავები;
კლასიფიცირებული
გართობა/რეკრეაცია;
საკვები;
სერვისი;
განთავსება (სასტუმრო, ჰოსტელი, საოჯახო სასტუმრო და ა.შ.)
კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4

სახელმძღვანელო
საქართველოს

საზოგადოებრივ
გეოგრაფიაში

1 მარტი–1 ნოემბერი, 2018

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის
დეპარტამენტის პროფესურა:
ია იაშვილი (რედაქტორი და

თანაავტორი);
თანაავტორები:

რევაზ გაჩეჩილაძე, იოსებ
სალუქვაძე, გიორგი გოგსაძე,
ვაჟა ლორთქიფანიძე, ანზორ
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სახვაძე, ნინო პავლიაშვილი,
გია კვინიკაძე, ვალერიან

მელიქიძე, თამარ დლობაია
გეოგრაფიის დეპარტამენტის

პროფესურა:
ნოდარ ელიზბარაშვილი და

გიორგი მელაძე.
საერთაშორისო

ურთიერთობათა
დეპარტამენტი

ზურაბ დავითაშვილი
ეკონომიკისა და ბიზნესის

ფაკულტეტი:
იოსებ ხელაშვილი

დასრულებული
კვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია

(ქართულენაზე)

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სალექციო კურსი საქართველოს
საზოგადოებრივი გეოგრაფია სავალდებულოა საზოგადოებრივი გეოგრაფიიის სპეციალობის
ბაკალავრებისათვის და არჩევითია სხვა სპეციალობისა და ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.
თსუ–ს გარდა, საქართველოს საზოგადოებრივი გეოგრაფიის კურსი იკითხება აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ბათუმისა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში.

აღნიშნული სახელწოდებით და შინაარსით სახელმძღვანელო პირველად შეიქმნა, რომელიც
შინაარსითა და სტრუქტურულად, ახალი წიგნია. ისტორიულ-გეოგრაფიული დინამიკის გარდა,
მთავარი აქცენტი კეთდება არსებულ პრობლემებზე, საუბარია საკითხებზე, რომლებიც
აქტუალურია დღეს, განხილულია ის მიმდინარე დარგობრივი თუ რეგიონული მოვლენები,
რომლებიც შეძლებისდაგვარად, წარმოაჩენს ჩვენს ქვეყანას მეზო- ან მაკრო დონეზე (როგორც
დადებითი, ასევე ქვეყნისათვის ნაკლებად ხელსაყრელი კუთხით), შეაფასებს საქართველოს
ბუნებრივ-გეოგრაფიულ, გეოპოლიტიკურ, დემოგრაფიულ, სატრანსპორტო- ეკონომიკურ,
სავაჭრო-საექსპორტო, ჰუმანურ-სოციალურ კაპიტალსა და პოტენციალს და სამეცნიერო კუთხით
დაანახვებს სტუდენტებს მათი ქვეყნის ადგილს მსოფლიო პოლიტიკურ სისტემაში.

თითოეული თავი სრულდება კითხვებითა და დავალებებით განხილული მასალის
ირგვლივ.

სახელმძღვანელო შედგება შესავლისა და შვიდი თავისაგან; თემებიდან გამომდინარე, თან
ერთვის კარტოგრაფიული მასალა.

შესავალში მოკლედ განხილულია კურსის მიზანი, ამოცანები, დისციპლინის
განვითარების/შესწავლის ისტორია საქართველოში.

პირველ თავში მოცემულია საქართველოს ბუნებრივ–გეოგრაფიული პირობებისა და
რესურსების ზოგადი დახასიათება და მათი სამეურნეო ათვისების პოტენციალი.

მეორე თავი ეხება საქართველოს ტერიტორიის, მოსახლეობისა და ეკონომიკის ფორმირების
პროცესებს ისტორიული გეოგრაფიის კუთხით.
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მესამე თავი, პოლიტიკურ–გეოგრაფიული კონტექსტი, ეთმობა თანამედროვე
ადმინისტრაციულ–ტერიტორიულ მოწყობასა და საქართველოს საარჩევნო-პოლიტიკური
სისტემის გაცნობას.

მეოთხე თავში საუბარია საქართველოს მოსახლეობის დინამიკასა და სტრუქტურაზე,
ურბანიზაციასა და განსახლების სისტემებზე.

მეხუთე თავი საქართველოს ეკონომიკურ გეოგრაფიას მოიცავს, სადაც სტუდენტები
გაეცნობიან ქვეყნის ეკონომიკის ყველა დარგს. ისინი ამ თავში შეისწავლიან ცალკეული დარგების
მნიშვნელობას ქვეყნისათვის და მიიღებენ რეალურ ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკური
შესაძლებლობებისა და პოტენციალის შესახებ.

მეექვსე თავი ეძღვნება სოციალური გეოგრაფიის საკითხებს –– განათლებას, ვაჭრობას,
ჯანდაცვას, სადაზღვევო სისტემებს და ამ სფეროში მიმდინარე რეფორმებსა და თანამედროვე
პროცესებს.

მეშვიდე თავში განიხილება ქვეყანაში არსებული პრობლემები და გამოწვევები. თავის ასეთი
სტრუქტურა ემსახურება იმას, რომ სტუდენტებმა სწორად აღიქვან საქართველოში მიმდინარე
პროცესები, შეძლონ მათი მართებულად შეფასება, გამოიმუშაონ დისკუსიისა და მსჯელობის
უნარები და ანალიტიკური მიდგომით გამოიტანონ საკუთარი დასკვნები რეალურად მიმდინარე
მოვლენების შესახებ.

წიგნში წარმოდგენილია მდიდარი კარტოგრაფიული მასალა.
სახელმძღვანელოს თანაავტორთა ჯგუფი მრავალრიცხოვანია. წარმოდგენილი პროექტი

გულისხმობს არა მარტო თსუ საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულების მთლიანი
აკადემიური გუნდის მონაწილეობას, არამედ საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტიდან,
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტიდან და
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტიდან წევრთა ჩართულობას წიგნის შექმნის პროცესში.

პროექტის შედეგია ერთობლივი სახელმძღვანელო, პირველი პრეცენდენტი აღნიშნულ
სფეროში, როგორც თანამედროვე, სასწავლო–სამეცნიერო სავალდებულო ლიტერატურა
სტუდენტებისათვის.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
პროექტის დასახელება:

„ტურიზმისა და
მოსახლეობის მიერ
განხორციელებული

2018-2020
ძირითადი ჯგუფი:
იოსებ სალუქვაძე -
ხელმძღვანელი;
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ეკონომიკური აქტივობების
ურთიერთკავშირი: მთიანი
რეგიონების მდგრადობის
ფორმირება“;

სამეცნიერო დარგი და
მიმართულება: სოციალური
მეცნიერებები;
ინტერდისციპლინური.

საიდენტიფიკაციო კოდი:
FR17_485

თემურ გუგუშვილი -
კოორდინატორი,
ახალგაზრდა მეცნიერი;
გვანცა სალუქვაძე -
ახალგაზრდა მეცნიერი;
დამხმარე ჯგუფი:
ნინო პავლიაშვილი -
კონსულტანტი;
იოსებ ხელაშვილი -
კონსულტანტი;
ნინო დურგლიშვილი -
კონსულტანტი;
ინგრიდ-უტე ლეონჰოიზერი -
კონსულტანტი.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

კვლევითი პროექტის ჯგუფმა უზრუნველყო გაწერილი სამუშაოების თანმიმდევრულად
განხორციელება, რამაც განაპირობა საველე სამუშაოებისათვის საჭირო დოკუმენტებისა და
მონაცემთა ბაზების სრულყოფა, მათ შორის მესტიისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
მცხოვრები მოსახლეობის დემოგრაფიული სტრუქტურის ანალიზი. ამასთან, საჯარო
უწყებებიდან მოძიებულ იქნა კვლევისათვის აუცილებელი სტატისტიკური ინფორმაცია, რომლის
საფუძველზე შეიქმნა ვიზუალური მასალა.

პირველი საანგარიშო პერიოდი მოიცავდა მივლინებებსა და ექსპედიციებს ორივე საკვლევ
მუნიციპალიტეტში. პროექტის ხელმძღვანელი, კოორდინატორი და ახალგაზრდა მეცნიერი
შეხვდნენ ყაზბეგისა და მესტიის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს. ორივე
მუნიციპალიტეტში განხორციელდა დაინტერესებული მხარეების ინფორმირება კვლევის მიზნის,
ამოცანებისა და პროექტის პრაქტიკული ღირებულების შესახებ. აღნიშნული მივლინებების
მთავარი შედეგები მათთან ურთიერთობის ჩამოყალიბება და სამომავლოდ დაგეგმილ
აქტივობებში მათი მონაწილეობაა. თითოეულ მუნიციპალიტეტში ჩატარდა ექსპედიცია, რის
ფარგლებშიც განხორციელდა საპილოტე კვლევა.

მესტიასა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა 120 სიღრმისეული და ფოკუსური
ინტერვიუ როგორც ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ასევე ტურიზმის სფეროს
წარმომადგენლებთან.

2.2.

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
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დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნიერო
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
"Transdisciplinarity for
Sustainable Tourism Development
in the Caucasus Region"
“ტურიზმის მდგრადი
განვითარება კავკასიაში:
თანამშრომლობა რეგიონულ
ტრანსდისციპლინურ
კვლევაში”
პროექტი: 1176;
APPEAR-ავსტრიის
განვითარების
თანამშრომლობის
სამეცნიერო ფონდი (ADA)

1 ივნისი, 2016-1ივნისი, 2020

1. იოსებ სალუქვაძე -
მენეჯერი

2. ნოდარ ელიზბარაშვილი -
ექსპერტი

3. იოსებ ხელაშვილი -
ექსპერტი

4. მერაბ ხოხობაია -
აკადემიური ასისტენტი

5. ნინო პავლიაშვილი -
პედაგოგი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პროექტი დაიწყო 2016 წლის 1 ივლისს და დასრულდება 2020 წლის 1 ივლისს. პროექტში
ჩართულია 3 ქვეყანა: ავსტრია, საქართველო და სომხეთი. აკადემიური თანამშრომლობა
პროექტის პარტნიორებს საშუალებას მისცემს დასახონ მდგრადი განვითარების რეალური
პრობლემების გადაჭრის გზები - ფოკუსირდნენ ტურიზმის განვითარებაზე ადგილობრივ
პოპულაციასა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად. პერსპექტივაში აკადემიური
თანამშრომლობა მიზნად ისახავს აქტივობების კოორდინაციის და თანმიმდევრულობის
გაუმჯობესებას და კვლევის შედეგების ინტეგრაციას კავკასიის რეგიონში საჯარო პოლიტიკის
ფორმირებაში ტურიზმის განვითარების სფეროში.

პროექტის მთავარი მიზანია წვლილი შეიტანოს უნივერსიტეტების შესაძლებლობების
განვითარებაში ტრანსდისციპლინურ კვლევებში, კერძოდ:

 ახალი მიდგომების შემოღება:
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 ქეისებით სწავლების ფორმატი
 ტრანსდიციპლინურობა სწავლებაში და დეპარტამენტებს შორის კოოპერაციაში
ცოდნისა და გამოცდილების გაცვლა უნივერსიტეტის პოლიტიკასა და საქმიანობაში

მრავალფეროვნებისა და თანაბარი შესაძლებლობების მხარდაჭერის მიზნით:
 ახალგაზრდა მკვლევარების მხარდაჭერა.
 უნივერსიტეტისა და ტურიზმის მდგრადი განვითარების სფეროში მომუშავე

პრაქტიკოსების კოოპერაციის ხელშეწყობა და ტრანსდიციპლინური მიდგომის გაცნობა,
კავკასიის სამეცნიერო ქსელის ტურიზმის შესახებ მასალებით გამდიდრება, მისი
სამეცნიერო გეგმებისა და რეგიონული თანამშრომლობის ჩათვლით.

2018 წელს პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

 დამუშავდა ტრანსდისციპლინური კვლევისა და სწავლებისათვის საჭირო მასალები,
რომელიც მომზადდა პარტნიორ უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობის საფუძველზე.
აღნიშნული მასალები იმპლემენტირებულია სწავლების პროცესში მაგისტრატურის
საფეხურზე;

 2018 წელს განხორციელდა ტრანსდისციპლინური მიდგომების საფუძველზე წინასწარ
შერჩეულ ლოკაციაზე (წაღვერი) საველე კვლევითი სამუშაოები, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღეს მაგისტრატურის საფეხურის (ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი) სტუდენტებმა და აკადემიურმა პერსონალმა.

 სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის აქტიური ჩართულობით მომზადდა საველე
კვლევის შედეგების შემაჯამებელი ანგარიში, რომელიც წარედგინა შესაბამის
დაინტერესებულ ჯგუფებს.

 შერჩეულია მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტები, რომლებიც 2019 წელს
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე (ISCONTOUR) წარსდგებიან კვლევითი
პროექტებით.

 ავსტრიულ მხარესთან თანამშრომობით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს სამუშაო
ვიზიტით ეწვია ავსტრიელი სტუდენტების ჯგუფი, რომლებიც შეხვდნენ თსუ-ის
მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ საველე კვლევაში.
აღნიშნული შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა დისკუსია და მოხდა გამოცდილების
გაზიარება ტრანსდისციპლინური კვლევის კონტექსტში.

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნიერო
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)
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1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 თამარ დოლბაია „საქართველოს
ტრანსპორტი და

კავშირგაბმულობა“
თავი სახელმძღვანე–
ლოში „საზოგადოებ–

რივი გეოგრაფია“.

ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თსუ
გამომცემლობა

15

2 თამარ დოლბაია „საქართველოს
ეკონომიკის ზოგადი

ისტორიულ–
გეოგრაფიული

მიმოხილვა“ – თავი
სახელმძღვანე–ლოში
„საზოგადოებ–რივი

გეოგრაფია“.

ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თსუ
გამომცემლობა

10
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„საქართველოს საზოგადოებრივი გეოგრაფიის“ სახელმძღვანელო განკუთვნილია ბაკალავრიატის
სტუდენტტათვის და მასში ქვეთავებად შეტანილია:

1. „საქართველოს ეკონომიკის ზოგადი ისტორიულ–გეოგრაფიული მიმოხილვა“
2. „საქართველოს ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა“

1. „საქართველოს ეკონომიკის ზოგადი ისტორიულ–გეოგრაფიული მიმოხილვა“ - ამ ქვეთავში
მოცემულია საქართველოს თანამედროვე ეკონომიკის ჩამოყალიბების პროცესი მე-19
საუკუნის მეორე ნახევრიდან მე-20 სუკუნის ბოლომდე, კაპიტალიზმის ჩასახვიდან, საბჭოთა
ეკონომიკის პერიოდითა და დამოუკიდებლობის მოპოვების შემგომ საბაზრო ეკონომიკაზე
გადასვლის პერიოდების ჩათვლით.

2. „საქართველოს ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა“ - ამ ქვეთავში განხილულია
საქართველოს ტრანსპორტის ზოგადი ნიშნები და ძირითადი დარგები. ტრანსპორტი
მეურნეობის დარგია, რომელიც თანამეროვე ეკონომიკაში უდიდეს როლს ასრულებს. ის
მნიშვნელოვანია საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების დამყარებისთვისა და საქონლის
გაცვლისთვის არა მარტო ქვეყნის, არამედ რეგიონთაშორისი მასშტაბით. საქართველოს
ხელსაყრელი სატრანსპორტო - გეოგრაფიული მდებარეობა პირობებს ქმნის ქვეყნის
სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებისთვის, რომელიც გლობალურ სამყაროში კიდევ ერთი
გარანტიაა უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური წინსვლისთვის.

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 გიორგი გოგსაძე მოსახლეობის
გეოგრაფია (მე–2
გამოცემა)

ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თსუ
გამომცემლობა

201

2 გიორგი გოგსაძე,
გიორგი მელაძე

მოსახლეობის მიგრაცია.
თავი სახელმძღვანე–
ლოში „საზოგადოებ–
რივი გეოგრაფია“.

ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თსუ
გამომცემლობა

13

3 გიორგი გოგსაძე,
დავით სიჭინავა

პოლიტიკური სისტემა
და არჩევნები. თავი
სახელმძღვანელოში

ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თსუ
გამომცემლობა

6
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„საზოგადოებრივი
გეოგრაფია“.

1. მოსახლეობის გეოგრაფია. სახელმძღვანელოში განხილულია მოსახლეობის გეოგრაფიის
ძირითადი საკითხები – მოსახლეობის დინამიკა, სტრუქტურა, ხარისხი, მიგრაცია,
განსახლება, ტერიტორიული განლაგება. ნაშრომში გამოყენებულია მსოფლიოს
რეგიონებისა და ქვეყნების მოსახლეობის დინამიკის, სტრუქტურის, გადაადგილების და
განლაგების ამსახველი უახლესი სტატისტიკური მონაცემები. სახელმძღვანელოში
მრავლადაა რუკები, დიაგრამები, ცხრილები, ფოტოები. წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი
სასწავლებლების ბაკალავრიატის გეოგრაფიული და მომიჯნავე სპეციალობების
სტუდენტებისათვის და მოსახლეობის გეოგრაფიის საკითხებით დაინტერესებული
მკითხველისთვის.

2. მოსახლეობის მიგრაცია. სახელმძღვანელოს მოცემული თავის დასწყისში განხილულია
საქართველოს მოსახლეობის მიგრაციის ისტორიული ასპექტები. შემდეგ ნაწილში
ადგილი ეთმობა თანამედროვე საქართველოში (დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომი
პეროდი) მიგრციული ნაკადების დახასიათებას, როგორ ქვეყნის შეგნით (შიდა მიგრაცია),
ასევე საერთაშორისო მასშტაბით (ემიგრაცია–იმიგრაცია). განსაკუთრებული აქცენტი
კეთდება მიგრაციის გამომწვევი ფაქტორების და მოსახლეობის გადაადგილების შედეგად
შექმნილი სოციალურ–ეკონომიკური და დემოგრაფიული სიტუაციის ანალიზზე.
ნაშრომის ბოლო ნაწილში მოცემულია სტატისტიკური მონაცემები ქართველი
მიგრანტების ფულადი გზავნილების შესახებ. აღნიშნული თავი, ისევე, როგორც მთელი
სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატის
გეოგრაფიული და მომიჯნავე სპეციალობების სტუდენტებისათვის და საზოგადოებრივი
გეოგრაფიის საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისთვის.

3. პოლიტიკური სისტემა და არჩევნები. სახელმძღვანელოს განსახილველი თავი ეძღვნება
საქართველოს პოლიტიკური სისტემის და საქართველოში 1990 წლიდან ჩატარებული
არჩევნების აღწერასა და ანალიზს. თავის შესავალ ნაწილში მოცემულია ჩვენი ქვეყნის
მმართველობის სტრუქტურის, პოლიტიკური ორგანიზაციის და საარჩევნო სისტემის
დახასიათება. ნაშრომის შემდგომ ნაწილში განხილულია დამოუკიდებლობის პერიოდში
ჩატარებული საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები. განსაკუთრებული აქცენტი
კეთდება ამ არჩევნების გეოგრაფიულ (რეგიონულ) ასპექტებზე. აღნიშნული თავი, ისევე,
როგორც მთელი სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების
ბაკალავრიატის გეოგრაფიული და მომიჯნავე სპეციალობების სტუდენტებისათვის და
პოლიტიკური, კერძოდ ელექტორალური გეოგრაფიის საკითხებით დაინტერესებული
მკითხველისთვის.

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახ
ელწოდება,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1 გიორგი კვინიკაძე შესავალი
საზოგადოებრივ

გეოგრაფიაში
(რუსულ ენაზე)

თსუ
სოციალურ და
პოლიტიკურ

95
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ელექტრონული
კურსი

/რიდერი/

მეცნიერებათა
ფაკულტეტი

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
სასწავლო კურსში კონცენტრირებულად არის გადმოცემული თანამედროვე საზოგადოებრივი
გეოგრაფიის ძირითადი მიმართულებები: თეორიული გეოგრაფია; მოსახლეობის გეოგრაფია;
ეკონომიკური გეოგრაფია; პოლიტიკური გეოგრაფია და გლობალური პრობლემების გეოგრაფია.
ყურადღება კონცენტრირდება საზოგადოებრივი გეოგრაფიის ისეთ ფუნდამენტალურ
კატეგორიებზე როგორიცაა: ტერიტორია, გეოგრაფიული ლოკაცია, სოციალურ-დემოგრაფიული
პოტენციალი, საზოგადოების ტერიტორიული ორგანიზაცია, ურბანიზაცია, განვითარება,
გლობალიზაცია და ა.შ.

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიისსათა-ური,

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება
და

ნომერი/ტომ
ი

გამოცემისადგილი
, გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1 ია
იაშვილი,

თათია

ტრანსდისციპლინურ
ი კვლევა მდგრადი

ტურიზმის
განვითარებისათვის

ჟურნალი
„ეკონომიკა

და ბიზნესი“
ტ.XI #2, 2018

ივანე
ჯავახიშვილის

სახელობის
თბილისის

გვ.110–122
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დოღონაძ
ე

(პრომეთეს მღვიმის
მაგალითზე
იმერეთში)

ISSN 1987–5789

სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ეკონომიკისა და

ბიზნესის
ფაკულტეტის

რეფერირებადი და
რეცენზირებადი
საერთაშორისო

სამეცნიერო-

პრაქტიკული
ჟურნალი

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

კვლევა განხორციელდა სოფელ ყუმისთავში პრომეთეს მღვიმის ტურისტულ კომპლექსში
ტურიზმის მდგრადი განვითარების შესწავლის მიზნით. კვლევის მიზანი იყო ლოკალურ
განვითარებაზე ტურიზმის გავლენის განსაზღვრა ტრანსდისციპლინური მიდგომით - თუ

რამდენად უწყობს ხელს მღვიმის არსებობა და ფუნქციონირება ადგილობრივი
მოსახლეობის დასაქმებას, ოჯახების შემოსავლების ზრდას, სოფელში ინფრასტრუატურის

განვითარებას, რეგიონში გეოგრაფიული გარემოს დაცულობასა და ეკოლოგიური
წონასწორობის შენარჩუნებას. ინტერესის სფეროს შეადგენდა სამთავრობო და კერძო

სექტორის ჩართულობის კვლევა სოფლის თემის ტურისტულ საქმიანობაში. მნიშვნელოვანი
იყო იმის დიფერენცირება, თუ რომელი ოჯახები იღებენ მეტ სარგებელს ტურისტული

ობიექტის არსებობით - ღარიბები თუ ნაკლებად ღარიბები და რამდენად არის
გამართლებული მსგავს სასოფლო დასახლებებში ტურიზმის ინდუსტრიის შექმნა.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 Nino Pavliashvili,
Mzia Tutberidze

ნ.პავლიაშვილი,
მ.თუთბერიძე

Physical Geography of
Georgia
chapter – “Physical-
geographical Features of
Tourist Development”

საქართველოს
ფიზიკური გეოგრაფია
(ინგლისურ ენაზე),
თავი-ტურისტული
მეურნეობის
განვითარების

Cham (Switzerland),
„Springer“
გადაცემულია
დასაბეჭდად

10
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ფიზიკურ-
გეოგრაფიული
წანამძღვრები

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

საქართველოს განსაკუთრებული ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობები მის ტერიტორიაზე
მრავალფეროვანი და გამორჩეული ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების განმსაზღვრელია.
ქვეყნის ჯანსაღი კლიმატი, რთული ოროგრაფიული რელიეფი, მრავალფეროვანი ლანდშაფტები,
ხშირი ჰიდროგრაფიული ქსელი და შავი ზღვის სანაპირო, სხვადასხვა შემადგენლობის
მინერალური წყლები, ტყით დაფარული დიდი ფართობები და დაცული ტერიტორიები, სპელეო-
ობიექტები ქმნიან საკურორტო და ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების ერთობლიობას.
აღნიშნული მრავალფეროვანი ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე საქართველოში პრეზიდენტის
ბრძანებულებით და კანონით „ტურიზმის და კურორტების შესახებ“, გამოყოფილია 103
კურორტი და 180-ზე მეტი საკურორტო ადგილი, რომელთაგან ექვსი კურორტი საერთაშორისო
მნიშვნელობისაა.

როგორც ყველა ბუნებაზე ორიენტირებული დარგისათვის, ტურიზმის განვითარებისათვის
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ეკოლოგიური ფაქტორი. დიდი მნიშვნელობა აქვს
კურორტებზე მინერალური წყაროების გამოსასვლელების, კლიმატური და სხვა რესურსების
დაცვას დაბინძურებისაგან. მაღალმთიანი კურორტების ფუნქციონირებას საფრთხეს უქმნის ამ
რეგიონებისათვის დამახასიათებელი ბუნებრივი კატასტროფები: ზვავები, მეწყრები,
ღვარცოფები.

ფიზგეოგრაფიული პირობები განსაზღვრავენ არა მარტო კურორტის ტიპს და მის სამედიცინო
პროფილს, არამედ მისი სივრცობრივი განვითარების შესაძლებლობებსაც.

საქართველოს ტერიტორიის ფიზიკურ-გეოგრაფიული მახასიათებლები იძლევიან იმის
საშუალებას, რომ კურორტების რიცხვი გაიზარდოს, მით უმეტეს, რომ უკვე არსებობს მთელი
რიგი ადგილებისა, რომელსაც ოფიციალური წრეები და მოსახლეობა კურორტებს უწოდებს
მიუხედავად იმისა, რომ კანონით მიღებულ სიაში ისინი არ ფიგურირებენ.

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები
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№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული
კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 თამარ დოლბაია,
იოსებ სალუქვაძე,

ლუკა ძარილი (TAMAR
DOLBAIA, JOSEPH

SALUKVADZE, LUCA
ZARRILLI)

ახალი ბარიერები,
სასაზღვრო

ლანდშაფტების
ფრაგმენტაციის

პოლიტიკა პოსტ–
საბჭოთა სამხრეთ

კავკასიაში (NUOVE
BARRIERE,

“BORDERSCAPES” E
FRAMMENTAZIONE

POLITICA NEL CAUCASO
MERIDIONALE POST-

SOVIETICO“)
ISBN 978-88-908926-4-6
Barriere/Barriers, Società

di studi geografici.
Memorie geografiche NS

16, (2018)
ბარიერები/

ისტორიული
გეოგრაფია. 2018

წელი, N16

გეოგრაფიული
კვლევების
საზოგადოება, ს.
გალო, ფლორენცია

Società di Studi
Geografici
via S. Gallo, 20 - Firenze

გვ. 717–726

2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
Landbridge between the Black and Caspian Seas, South Caucasus is a geoeconomic crossroads for the trade of

goods and hydrocarbons along the East-West route. At the same time, it is considered a region “at risk”,
because of the ethnic conflicts occurred after the collapse of the Soviet Union, that led to the establishment
of self-proclaimed Republics backed by Moscow and to the consequent creation of strategic-military barriers

along instable “ceasefire lines”. The paper aims The paper aims at analysing the situation of the borders in
the region, in the context of the ongoing geopolitical and geoeconomic dynamics.

სამხრეთ კავკასიის რეგიონი, არეალი შავი და კასპიის ზღვების აუზებს შორის, არის
გეოეკონომიკური გზაჯვარედინი აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანსპორტო დერეფანში,
რომელშიც გაივლის სხვადასხვა ტიპის საქონელი და ნავთობ–გაზის ნედლეული.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ წარმოშობილი ეთნიკური კონფლიქტების გამო, რამაც

გამოიწვია მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების ჩამოყალიბება
და სტრატეგიული-სამხედრო ბარიერების შექმნა არასტაბილიური სასაზღვრო ზოლის გასწვრივ,
სამხრეთ კავკასია განიხილება, როგორც "რისკის" შემცველი რეგიონი.
სტატიის მიზანია, რეგიონის საზღვრებშორის არსებული სიტუაციის კონტექსტში, მიმდინარე
გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური დინამიკის ანალიზი.
საკვანძო სიტყვები: სამხრეთ კავკასია, საზღვრები, ეთნიკური კონფლიქტები, საბჭოთა კავშირის
დაშლა
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5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათაური
, დიგიტალური

საიდენტიფიკაცი
ო კოდი DOI ან

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება
და

ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი
, გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1 გიორგი
კვინიკაძე

ნანა
ამირანაშვილ

ი

the journal has the
GIF impact factor

1.26 for 2017

ISSN 2310-5577

ევროპის
მეცნიერებათ
ა მიმოხილვა

(European
Sciences
review)

№ 5–6 2018
(მაისი-
ივნისი)

PREMIER
Publishing

ავსტრია, ვენა

5

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ნაშრომში შესწავლილია ინგლისური ენის გლობალიზაციის ისტორიულ-გეოგრაფიული,
სოციალურ-კულტურული მიზეზები იმ გლობალური მოვლენების (კოლონიზაცია,
ინდუსტრიალიზაცია, გლობალიზაცია) კონტექსტში, რომლებიც პირდაპირ გავლენას
ახდენენ და ახდენენ თანამედროვე ინგლისური ენის სტრუქტურასა და ფორმაში.

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილ
ი, გამომცემლობა

გვერდებისრაო
დენობა

1 Kostadinov-
Koroutchev,

R., & Iashvili, I

THE ANALYSIS OF
IMMIGRATION
TRENDS OF SKILLED
MIGRANTS:
CASE OF GEORGIA

eISSN 1857–9760
http://e-

jlia.com/papers/12_1.pdf

Journal of  liberty
and International
Affairs, Vol.4
No1, 2018

Institute for
Research and
European
Studies, Brussels,
Belgium

pp. 9-27

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
In this paper we investigate several aspects of the contemporary immigration in post-Soviet
Georgia by analyzing some recent trends related to the migration phenomena in the country.
Our results are based on an extensive field work with two main groups–one, with skilled foreign
immigrants in Georgia, and the other, with return Georgian emigrants, both covering all of the
country’s territory. Finally, we discuss the return migration and the existing programs of
voluntary return between Georgia and other countries, as well as the opportunities for
professional realization in the country of the Georgian returnees and the foreign immigrants.
Keywords: Migration trends, immigration, Georgia, return migration, skilled migration

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის
სათაური,

ჟურნალის/
გამოცემის ადგილი,

გამომცემლობა
გვერდების
რაოდენობა
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დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

კრებულის
დასახელება და
ნომერი/ტომი

1 Nino
Pavliashvili

map
“Natural tourist-
recreational
resoutces”
რუკა
„ბუნებრივი
ტურისტულ-
რეკრეაციული
რესურსები“
978-3-515-12057-9
(print)
978-3-515-12183-5
(ebook)

Narional Atlas of
Georgia

Stuttgart (Germany),
“Ftanz Steiner-
Verlag”

3 (გვ.110, 112-113)

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
რუკაზე ასახულია საქართველოს არსებული მდიდარი ბუნებრივი ტურისტულ-რეკრეაციული
რესურსები - ჰავა, მდინარეები, მინერალური წყლები, ზღვის სანაპირო და პლაჟები, ტყეები და
დაცული ტერიტორიები, მთები და თოვლის, სპელეორესურსები. აღნიშნული ბუნებრივი
რესურსების ბაზაზე ქვეყანაში ფუნქციონირებს სხვადასხვა დანიშნულების, მნიშვნელობისა და
ტიპის 103 კურორტი, რომლებიც ასავე დატანილია რუკაზე მათი ტიპის (კლიმატური,
ბალნეოლოგიური, კლიმატო-ბალნეოლოგიური, ბალნეო-კლიმატური) მითითებით.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 გიორგი კვინიკაძე გეოეკონომიკის თეორიული

საკითხები: აზროვნების
ევოლუცია და

დისციპლინათაშორისი
კავშირები  (რუსულ ენაზე)

თბილისი.
თსუ

21-23 ივნისი

2 გიორგი კვინიკაძე გეოეკონომიკა: ევოლუციის
ეტაპები,კავშირები, არსი

თბილისი,
რონდელის ფონდი

25 ივლისი
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)
1.მოხსებებაში ყურადღება მახვილდება გეოეკონომიკური აზროვნების ევოლუციის საკითხებზე.
გამოყოფილია მისი ეტაპები და ამ ბაზაზე შესწავლილია გეოეკონომიკის დისციპლინათაშორისი
კავშირები. მოცემულია გეოეკონომიკის დეფინიცია და არსებული დეფინიციების კრიტიკა.
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2. მოხსენებაში განხილულია გეოეკონომიკის ევოლუციის ეტაპები და ამ მიმართულების
მნიშვნელობა საქართველოსათვის. ხაზი ესმება იმ გარემოებას, რომ გეოეკონომიკა დიდი როლს
თამაშობს  ქვეყნის საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებში.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 ია იაშვილი ამერიკული გამოცდილება და

USAID მდგრადი
ტურიზმის

განვითარებისათვის
საქართველოში

ამერიკისმცოდნეობის მე–9
საერთაშორისო კონფერენცია.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი, ქუთაისი.
19–20 ოქტომბერი, 2018

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)
 კვლევის მიზანია მდგრადი ტურიზმის  გავლენის წარმოჩენა მცირე თემების

მოსახლეობაზე აშშ–სა და საქართველოში და საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და
სახელმწიფოს ხელშეწყობა დარგის განვითარებისათვის;

 კვლევის თვისებრივი მეთოდი (სიღრმისეული ინტერვიუების სახით), მეორადი
ლიტერატურული წყაროები, სტატისტიკური, შედარებისა და ანალიზის მეთოდები

 მდგრადი განვითარება გულისხმობს პირობების შექმნას გრძელვადიანი ეკონომიკური
განვითარებისათვის გარემოს დაცვის მაქსიმალური გათვალისწინებით.

 ბალანსირებული და არაბალანსირებული ზრდის ეკონომიკური თეორია (Cooper, et.al.,
2008:248);

 კოორდინაციის მარცხის თეორია -- „დიდი ბიძგი“ („Big push”)  (Springer, 2015:11) .
• ტურიზმი, როგორც მომსახურების დარგი, მცირე სასოფლო თუ საქალაქო

დასახლებებისათვის, შეიძლება ბიძგის კარგი ფაქტორი აღმოჩნდეს ეკონომიკის
წინსვლისათვის. ბატლერის სასიცოცხლო ციკლის მოდელიც სწორეად ამას გულისხმობს.
მიუხედავად იმისა, რომ ნებისმიერი ტურისტული პროდუქტი გაივლის სასიცოცხლო
ციკლის ყველა ეტაპს დეგრადაციის სტადიის ჩათვლით, სწორი მენეჯმენტის და
ბუნებრივი რესურსების მართებული შეფასებისა და რაციონალური გამოყენების
პირობებში, შესაძლებელია დარგის რევიტალიზაცია,რაც დადებითად აისახება
ადგილობრივი ფენების სოციალურ–ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. საქართველოს
სინამდვილეში კი, სადაც განსაკუთრებით, სოფლად სიღარიბის დაძლება ერთ–ერთ
მთავარ გამოწვევად რჩება, ტურიზმის დარგის განვითარება და ხელშეწყობა მეტად
მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია და უდავოდ, დადებითად უნდა შეფასდეს.

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
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1 Tamar Dolbaia „Integrated the Georgian Higher
Education into Bologna Prosses"

International scientific
Conference "Problems and
methods of training highly

qualified specialists: European
Experience",12-15 march, 201 8,

Prague
2

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 გიორგი კვინიკაძე სამხრეთი კავკასია:

გეოეკონომიკურ ძალთა
განლაგება

5-6 ივნისი
ადამ მიცკევიჩის სახელობის

უნივერსიტეტი
პოზნანი, პოლონეთი

2 გიორგი კვინიკაძე პოსტსაბჭოთა ქვეყნების
გეოეკონომიკური

უსაფრთხოების პრობლემები
(საქართველოს ქეისი)

მასალები გამოქვეყნებულია:
ISSN 978-966-328-141-4

УДК 338(477):005.591.4:808.53
У67

23 ნოემბერი
საბაჟო საქმისა და ფინანსების

უნივერსიტეტი
დნეპრი, უკრაინა

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა

1.სტატიაში შესწავლილი და გაანალიზებულია სამხრეთ კავკასიის რეგიონში არსებული
გეოეკონომიკური პრობლემები. აქცენტი კეთდება იმ პრობლემების შესწავლაზე, რომლებიც
ერთობლიობაში განსაზღვრავენ რეგიონის გეოეკონომიკურ ლოკაციას. ამ ბაზაზე ფიქსირდება
რეგიონის გეოეკონომიკურ ძალთა განლაგება და გამოვლენილია მისი ძირითადი პრობლემები.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 Ia Iashvili Transdisciplinary Research for

Pro-Poor Sustainable Tourism
Development: Case of Georgia

New Orleans, Louisiana, USA
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)
In our survey on sustainable tourism development on Prometheus carst cave tourist unit in Imereti region,
country of Georgia, we practice the transdisciplinary approach to conduct participatory research which enables
us to create the complete spatial picture of sustainable speleological tourism development in the studied region.
The main purpose of the research is to identify the role of tourism in poverty reduction and on welfare of the
local population as well as to determine whether tourism creates conditions for generating of the common good
and to which extent it provides better living conditions for poor households. In this regard our key questions
are: Is tourism a mechanism for poverty reduction for the local community? How extensively does tourism
cover all social-economic groups of the local population at the researched site? How actively the low-income
village families are involved in tourism sector and what is the range of cooperation between them and
government/non-government/private sectors? Our main objective is to identify the role of stakeholders in the
process as well as to make distinct classification between the local households according to their social-
economic status --- ‘the poor’, ‘relatively non-poor’, and ‘non-poor’ families and to show the different range of
benefits from tourism for each of them. In doing so, we follow the criterion that is suggested in academic
sources while adding some others of our own. In our survey we refer to in-depth interviews with main
stakeholders as qualitative method of research in combination with transdisciplinary approach.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 Nino Pavliashvili

ნინო პავლიაშვილი
“New Recreational Activities –
the Tool for Sustainable
Development of Tourism in
Georgia”

„ახალი რეკრეაციული
ქმედებები – ტურიზმის
მდგრადი  განვითარების
ინსტრუმენტი
საქართველოში“

10-14.IV.2018,
New Orleans, USA
ნიუ ორლეანი, აშშ

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება
ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

საქართველოს შედარებით მცირე ზომის ტერიტორია მდიდარია ბუნებრივი და ანთროპოგენური
ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსებით. ახალი რეკრეაციული ქმედებების დანერგვით,
რომლებიც განვითარდება ადგილობრივ თემის უშუალო ჩართულობით და ტურიზმის მდგრადი
განვითარების ძირითადი ტენდენციების გათვალისწინებით, ქვეყანა მნიშვნელოვან შემოსავალს
მიიღებს.
1980-იანი წლების ბოლოსთვის, როდესაც ტურიზმის განვითარებამ მაქსიმუმს მიაღწია,
ტურისტების რაოდენობა 4,5 მლნ აღემატებოდა. ვიზიტორების ძირითად მოტივაციას
ბალნეომკურნალობა, შავ ზღვაზე 3S ტიპის დასვენება და კულტურული ტურიზმი
წარმოადგენდა.

საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის შემდეგ, ბუნებრივი ბიომრავალფეროვნებისა და
საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ბიზნესის მხრიდან ინტერესის გაზრდის გამო, გაჩნდა
ტურიზმის ახალი სახეობები - სათავგადასავლო, გასტრონომიული, ეკო- და MICE ტიპის
ტურიზმი. ამ ახალი ტურისტული ქმედებებისთვის, ანალიტიკური, სტატისტიკური, შედარების,
კარტოგრაფიული მეთოდების გამოყენებით, გამოიყო სპეციალური ზონები. მსგავსი
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განვითარების ძირითადი შედეგია ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა - 2016 წელს ამ მაჩვენებელმა
6 მილიონს გადააჭარბა.

დღესდღეობით ტურისტები მეტ დაინტერესებაა იჩენენ აგროტურიზმსა და მცირე მეწარმეობაში
მონაწილეობისადმი და აღნიშნული აქტივობები უკვე ჩართულია საქართველოს რამდენიმე
რეგიონის ტურებში, რაც ტურისტებისთვის სრულიად ახალი გამოცდილებაა. ტურიზმის
მდგრადი განვითარების მნიშვნელოვანი შედეგები პროცესის ყველა მონაწილისათვის
(ტურისტები, ტურიზმის ინდუსტრია და ადგილობრივები) მალე ნათელი იქნება.



ანგარიშის ფორმა № 2

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოციოლოგიისა და სოციალური
მუშაობის დეპარტამენტი

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის
მითითებით

იაგო კაჭკაჭიშვილი - პროფესორი, დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ამირან ბერძენიშვილი - პროფესორი
ნინო დურგლიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
თამარ მახარაძე - ასოცირებული პროფესორი
ლია წულაძე - ასოცირებული პროფესორი
კახა ქეცბაია - ასოცირებული პროფესორი
ლელა გაფრინდაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
მარინა ბურძენიძე - ასოცირებული პროფესორი
ნათელა დონაძე - ასოცირებული პროფესორი
ნინო შატბერაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
სალომე ნამიჭეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
შორენა თურქიაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი

1. სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის მიერ ერთობლივად შესრულებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები
1.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.2.
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№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

2.1.

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
ევროპეიზაციის შესახებ

დისკურსები
ვიზალიბერალიზაციის

შემდგომ საქართველოში
[სოციოლოგია]

FR17_91

2018-2020

ლია წულაძე (პროექტის
ხელმძღვანელი)

ფლორა ესებუა (პროექტის
მკვლევარი)

ირინე ოსეფაშვილი
(პროექტის მკვლევარი)

დიანა ლეჟავა (პროექტის
ადმინისტრატორი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პროექტი მხოლოდ 1 წელია მიმდინარეობს და ამ ეტაპზე ჩატარდა ემპირიული კვლევა Q
მეთოდოლოგიის საფუძველზე პოლიტიკოსებთან (საპარლამენტო უმრავლესობა და უმცირესობა)
და ევროინტეგრაციის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტებთან. Q მეთოდოლოგიის გამოყენებით,
ერთდროულად ხდება რაოდენობრივი და თვისებრივი ანალიზის განხორციელება, რაც
ტრიანგულაციის საშუალებას იძლევა. საწყის ეტაპზე, რაოდენობრივი მონაცემები (Q grids-ის სახით
წარმოდგენილი) დამუშავდა სპეციალური პროგრამით (Ken-Q: https://shawnbanasick.github.io/ken-
q-analysis/), ხოლი თვისებრივი ინტერვიუს მონაცემების საფუძველზე „მთავარი ფაქტორების
ჩარჩო” გამოიყო. ამჟამად მიმდინარეობს მონაცემების სიღრმისეული ანალიზი. მომდევნო ეტაპზე
დაგეგმილია კვლავ Q მეთოდოლოგიის გამოყენებით, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში
მცხოვრებ მოსახლეობასთან ფოკუს-ჯგუფების ჩატარება.

2.2.
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№

დასრულებული
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1. გარდამავალი პროექტი

№

გარდამავალი
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4

1

არაფორმალური ეკონომიკის
და ჩრდილოვანი პრაქტიკების

ბუნების კვლევა ყოფილ
საბჭოთა კავშირის რეგიონში

[ინტერდისციპლინური -
ეკონომიკა, სოციოლოგია და

პოლიტიკის მეცნიერება]
მარი სკლოდოვსკა-კურის
კვლევისა და ინოვაციის

პროგრამა, ჰორიზონტი 2020,
ბრიუსელი.

2018-2020

ლია წულაძე

9 ქვეყნისგან შემდგარი
კონსორციუმი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პროექტი შედგება 9 ქვეყნის კონსორციუმისგან, რომელიც იკვლევს ყოფილი საბჭოთა კავშირის
სხვადასხვა ქვეყანაში ჩრდილოვანი პრაქტიკების გამოყენებას. ლია წულაძე იკვლევს
არაფორმალური პრაქტიკების გამოყენებას გარემოსდაცვით საკითხებში და მუშაობს სტატიაზე:
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“Monocratic Hobby: On Panoramic Views, Travelling Trees and Their Opposition in Georgia.” პროექტის
ფარგლებში იგეგმება ლია წულაძის ვიზიტი ლუნდის უნივერსიტეტში, შვედეთში.

3.2. დასრულებული პროექტი

№

დასრულებული
(მრავალწლიანი) პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნიერო
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1

შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე

პირთა დასაქმების
მხარდამჭერი სოციალური
სერვისების გაუმჯობესება

დამფინასნებელი: გაეროს
განვითარების პროგრამა

(UNDP)

2018 წლის 10 მაისი – 2018
წლის 1 დეკემბერი

თამარ მახარაძე – კვლევის
ხელმძღვანელი

ირინე ჟვანია – მკლვევარი

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2014 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე

პირთა (შშმპ) უფლებების კონვენციის რატიფიკაციის შემდეგ, მნიშვნელოვანი გახდა სახელმწიფო

პროგრამებში მათთვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფისათვის საჭირო მექანიზმების

ასახვა. 2016 წლიდან „დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამას“ დაემატა

ახალი კომპონენტი - „მოწყვლადი დაბალკონკურენტიანი ჯგუფების დასაქმების ხელშემწყობი

მექნიზმების შემუშავება და დანერგვა“, რომელიც მიზნად ისახავს მხადაჭერითი დასაქმების გზით

ღია ბაზარზე შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობას. აღნიშნულ სერვისს ახორციელებს სოციალური

მომსახურების სააგენტო. მომსახურების მიწოდების პროცესში ცენტრალური ადგილი უჭირავს

მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტს, რომელიც ახლადშექმნილი კადრია სოციალური

მომსახურების სააგენტოში.

წინამდებარე კვლევის მთავარი მიზანია ზემოაღნიშნული პროგრამის განხორციელების

თავისებურებების შესწავლა. იმ ფაქტორების გაანალიზება, რომელიც პროგრამის ეფექტურობაზე
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მოქმედებს; ძლიერი მხარეებისა და გამოწვევების განხილვა ადგილობრივ და საერთაშორისო

კონტექსტში. კვლევა ჩატარდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტში არსებული შშმ პირთა საკითხების კვლევის ცენტრის მიერ, გაეროს განვითარების

პროგრამის მხარდაჭერით.

კვლევა ეფუძნება თვისებრივ მეთოდს - პირველადი მონაცემების შესაგროვებლად

გამოყენებული იყო სიღრმისეული ინტერვიუ. კვლევა ჩატარდა დედაქალაქსა და ოთხ რეგიონში

(იმერეთი, აჭარა, კახეთი და შიდა ქართლი). კვლევაში სულ მონაწილეობა მიიღო 39 რესპონდენტმა.

სამაგიდე კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა რელევანტური სახელმწიფო დოკუმენტები,

ადგილობრივი და საერთაშორისო კვლევების ანგარიშები. ცალკე საკითხად გამოიყო დიდი

ბრიტანეთის გამოცდილების შესწავლა, რომელიც დანართის სახით ერთვის ანგარიშს.

კვლევამ აჩვენა, რომ მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტები აქტიურად მუშაობენ

მხარდაჭერითი დასაქმების მოდელის დასანერგად; თუმცა, არსებული რაოდენობით, ისინი

მხოლოდ შშმ პირთა შეზღუდულ რაოდენობას ემსახურებიან. ქმედითი ნაბიჯები არ არის

გადადგმული მათი რაოდენობის გაზრდის მიმართულებით. ასევე, ნაკლები ძალისხმევა არის

გაწეული მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტთა პროფესიული კომპეტენციის ამაღლებისა

და მდგრადი სამუშაო გარემოს შესაქმენლად, რაც კადრების დენადობის საფრთხეს ქმნის.

დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის

ფარგლებში მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტების დახმარებით დასაქმებული შშმ პირების

რაოდენობა მცირეა და ის ქვეყანაში შშმ პირთა დასაქმების ზოგად სურათს ვერ ცვლის.

მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს შშმ პირების სამუშაო ადგილებზე დამაგრება–

შენარჩუნება. ასევე ნათელია, რომ პროგრამა ფარავას ძირითადად მსუბუქი და საშუალო

შეზღუდვის მქონე პირებს. ამავდროულად, ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ აღნიშნული სახელმწიფო

პროგრამა შშმ პირების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე პოზიტიურად მოქმედებს –

მნიშვნელოვნად ზრდის მათში დასაქმებისა და ზოგადად, სოციალურად აქტიური ცხოვრების

მოტივაციას. გარდა ამისა, ხელს უწყობს დამსაქმებლებსა და ზოგადად, საზოგადოებაში

შეზღუდული შესაძლებლობების მიმართულებით ცნობიერების ამაღლებას.

დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის

ეფექტურად განხორციელებაზე მოქმედი ფაქტორები შეიძლება შემდეგ კატეგორიებად

დავაჯგუფოთ: (1) შშმ სამუშაოს მაძიებლებთან დაკავშირებული ფაქტორები, (2) დამსაქმებლებთან

დაკავშირებული ფაქტორები, (3) პროგრამასთან დაკავშირებული ფაქტორები და (4) ზოგად

კონტექსტთან დაკავშირებული ფაქტორები.



6

შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა ეფექტურობის გაზრდის მიზნით

მნიშვნელოვანია: მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტების რაოდენობის გაზრდა, მათი

კომპეტენციის ამაღლება და ზოგადად, ამ პროფესიის განვითარება; აღნიშნული პროგრამის

შესახებ შშმ პირთა ინფორმირებულობის ამაღლება; პროგრამაში გონებრივი განვითარების

შეფერხებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირთა მონაწილეობის

ხელშეწყობა; პროგრამაში მონაწილეობისათვის დამსაქმებელთა მოტივაციის გაზრდა;

მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტების აქტივობების კოორდინირება სამუშაოს მაძიებელთა

პროფესიული მომზადება–გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო

პროგრამასთან; სამუშაო ადგილის ადაპტირებასთან დაკავშირებული კომპონენტის გაძლიერება;

მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტატების საქმიანობის კოორდინირება კარიერის

მენეჯერებთან და დასაქმების აგენტებთან; თანამშრომლობის გაძლიერება ადგილობრივ

მთავრობებთან, პროფესიულ სასწავლებლებთან და დღის ცენტრებთან.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნიერო
ფონდი, ქვეყანა

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)

1 2 3 4
კვლევითი პროექტი –
თანაბარი შესაძლებლობები
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
პირთათვის - სოციალური
სერვისების მიმწოდებლების
მხარდაჭერა რეგიონებში

დამფინასნებელი:
საქართველოს არბაითერ-

სამარიტერ-ბუნდი

2018 წლის 1 ივნისი – 2018
წლის 30 სექტემბერი

კვლევა განახორციელა თამარ
მახარაძემ

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2014 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ გაეროს შშმ პირთა უფლებების კონვენციის
რატიფიკაციის შემდეგ, შშმ პირთა უფლებების დაცვა და მათთვის თანაბარი შესაძლებლობების
უზრუნველყოფა სახელმწიფოს საერთაშორისო ვალდებულება გახდა. გაეროს კონვენციის
იმპლემენტაციისა და დაკისრებული ვალდებულებების შესასრულებლად, საქართველოს
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მთავრობამ დაამტკიცა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების
უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა. ამ გეგმით, წლების მიხედვით
გაწერილი იყო კონკრეტული აქტივობები, რომლებიც სახელმწიფო სტრუქტურებსა და
ადგილობრივ მთავრობებს შშმ პირთა სოციალური ინკლუზიის მხარდასაჭერად უნდა
განეხორციელებინათ. აღნიშნული გეგმა ადგილობრივ მთავრობებს ავალებდა შშმ პირთა
საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭოების შექმნას, ადგილობრივი შშმპ თემის აქტიური
ჩართულობით. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში შშმ პირთა ჩართულობის ეს მექანიზმი ხელს
უწყობდა გაეროს კონვენციის 33.11 მუხლის შესრულებას.

მოცემული კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენს ადგილობრივ მთავრობებში შშმ
პირთა საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭოების საქმიანობის შესწავლა. კვლევა
განხორციელდა პროექტის „თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთათვის - სოციალური სერვისების მიმწოდებლების მხარდაჭერა რეგიონებში“ ფარგლებში,
რომელსაც „საქართველოს არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი“ პარტნიორ ორგანიზაციებთან
„განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი“ და „ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის”
თანამშრომლობით. პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. კვლევის
ძირითად ამოცანას წარმოადგენდა იმ ფაქტორების შესწავლა, რომლებიც გავლენას ახდენს
საბჭოების ეფექტურობაზე; ასევე, საბჭოების მუშაობის პროცესში აღმოცენებული გამოწვევებისა და
საუკეთესო პრაქტიკის გაანალიზება.

კვლევა ეფუძნება თვისებრივ მეთოდს - პირველადი მონაცემების შესაგროვებლად
გამოყენებული იყო სიღრმისეული ინტერვიუ და ფოკუს ჯგუფი. შესწავლილი იყო რელევანტური
მასალები. კვლევა ჩატარდა ხუთი რეგიონის (იმერეთი, აჭარა, კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
და სამცხე ჯავახეთი) ცხრა მუნიციპალიტეტში (ბაღდათი, ქუთაისი, სამტრედია, საჩხერე,
ქობულეთი, თელავი, ზუგდიდი, ბორჯომი და ასპინძა). სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა 47
სიღრმისეული ინტერვიუ და ოთხი ფოკუს ჯგუფი. სულ კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 66
რესპონდენტმა. კვლევა განხორციელდა 2018 წლის ივნისი-აგვისტოს პერიოდში.

სამიზნე მუნიციპალიტეტებში შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოები 2014 წლის
ადგილობრივი თვითმმართველობის შედეგად ფორმირებული მთავრობის პირობებში
ჩამოყალიბდა და მოქმედებდა მერის/გამგებლის უფლებოსილების პერიოდში. 2017 წლის
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ საბჭოებმა მუშაობა ექვს
მუნიციპალიტეტში (ქობულეთი, ქუთაისი, სამტრედია, ბაღდათი, ზუგდიდი და ასპინძა) განაახლა,
დანარჩენ სამ მუნიციპალიტეტში (საჩხერე, თელავი და ბორჯომი) კი განახლების პროცესშია.
კვლევაში მოცემული დასკვნები ეფუძნება როგორც მოქმედი, ისე „წინა“ საბჭოების გამოცდილებას
.

კვლევამ აჩვენა, რომ ადგილობრივ მთავრობებში შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე
საბჭოები ძირითადად მსგავსი გამოწვევების წინაშე დგანან. უპირველეს ყოვლისა, აღსანიშნავია
საბჭოს მუშაობაში შშმპ თემის ნაკლები ჩართულობა - უმრავლეს შემთხვევაში საბჭოს
შემადგენლობაში ჯეროვნად არ არის წარმოდგენილი შშმპ თემი. საბჭოს წევრი შშმ პირები
ეფექტური ჩართულობისთვის დამატებით მომზადებას საჭიროებენ - ხშირ შემთხვევაში, მათ არ
აქვთ საბჭოში მუშაობისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები. გარდა ამისა, ხშირად ადგილობრივი
მთავრობის წარმოამდგენლებს მათ მიმართ არაადეკვატური მოლოდინები აქვთ, რომელიც
ძირითადად გარემოს ადაპტირებას უკავშირდება. უმრავლეს შემთხვევაში, საბჭოს მუშაობაში

1 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია მუხლი 33.1- მონაწილე
სახელმწიფოები, მათი მმართველობის სისტემის შესაბამისად, სახელმწიფო ადმინისტრაციის შიგნით
ასახელებენ ერთი ან რამოდენიმე საკონტაქტო უწყებას, რომელიც კურირებას გაუწევს წინამდებარე
კონვენციის განხორციელებასთან დაკავშირებულ საკითხებს; სათანადო დონეზე შეისწავლიან
ხელისუფლებაში სხვადასხვა სექტორებსა და დონეზე შესაბამისი აქტივობის ხელისშემწყობი
მაკოორდინირებელი მექანიზმის შექმნისა და დასახელების შესაძლებლობას.
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ჩართულნი არიან ადგილობრივი აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხოლო შშმპ თემის
დიდი ნაწილი კვლავ ამ პროცესის მიღმა რჩება და აგრძელებს სოციალურ იზოლაციაში ცხოვრებას.
აქედან გამომდინარე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში შშმ პირთა ჩართულობას საბჭოების
მუშაობა ვერ უზრუნველყოფს.

საბჭოების მუშაობას წარმართავს მერის / გამგებლის ბრძანებით დამტკიცებული
დებულება. თუმცა, უმრავლეს შემთხვევში, დებულება პრქტიკულად არ ხორციელდება - საბჭოს
შეხვედრებს არ აქვს რეგულარული ხასიათი, უმრავლეს შემთხვევაში განიხილება მიმდინარე
საკითხები, რომლებიც ძირითადად ინდივიდუალურ შემთხვევებს ეხება და ნაკლებად არის
მიმართული სისტემური ცვლილებებისკენ. საბჭოს მუშაობის ძირითად პრიორიტეტს ფიზიკური
გარემოს ადაპტირება წარმოადგენს და ხშირად ყურადღების მიღმა რჩება ფსიქო-სოციალური
საჭიროებების, სმენისა და მხედველობის პრობლემების მქონე პირები. ამასთანავე, ხშირად
გარემოს ადაპტირება არასწორ ხედვას ეფუძნება - გათვალისიწინებული არ არის გარემოს მოწყობის
უნივერსალური დიზაინის პრინციპი. პრაქტიკულად არ ხორციელდება დებულებით
გათვალისწინებული საბჭოს ძირითადი ფუნქციები, კერძოდ, საბჭოს ნაკლები თანამშრომლობა
აქვს ცენტრალური მთავრობის რელევანტურ სტრუქტურებთან და სახალხო დამცველის
აპარატთან; საბჭოს მუშაობის შესახებ ნაკლებად ინფორმირებულია ადგილობრივი შშმპ თემი და
არასამთავრობო ორგანიზაციები. სამიზნე მუნიციპალიტეტებში არსებობს შშმ პირთა სოციალური
ინკლუზიის მხარდამჭერი ერთი ან მეტი ინიციატივა, რომელიც ადგილობრივი
თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. თუმცა, ეს აქტივობები ადგილობრივი
მთავრობისა და ცალკეული არასამთავრობო / შშმპ ორგანიზაციების ეფექტური თანამშრომლობის
შედეგს წარმოადგენს და საბჭოების მუშაობას ნაკლებად უკავშირდება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ საბჭოები პრაქტიკულად ვერ
უზრუნველყოფენ ადგილობრივ დონეზე გაეროს კონვენციის განხორციელების მხარდაჭერას;
თავისი საქმიანობით ვერ ახდენენ ადგილობრივი შშმპ თემის მობილიზებასა და გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში მათი ჩართვის ხელშეწყობას; შესაბამისად, ნაკლებად უწყობენ ხელს გაეროს 33.1
მუხლის შესრულებას. აქედან გამომდინარე, გაეროს კონვენციის განხორციელების ხელშეწყობისა
და ადგილობრივი მთავრობის საქმიანობაში შშმპ თემის ჩართულობის გასაზრდელად ორი
ძირითადი შესაძლებლობა გამოიკვეთა - (1) საბჭოების ინსტიტუტის ალტერნატიული, ქმედითი
მექანიზმის მონახვა - რაც უფრო ფართო დისკუსიისა და შემდგომი კვლევის საგანია ან (2)
მნიშვნელოვანი ძალისხმევის გაწევა საბჭოების გაძლიერებისა და მათი ეფექტურობის
გაზრდისთვის. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა: საბჭოს
შემადგენლობაში შშმპ თემის სრული სპექტრის ჩართვა; ადგილობრივი შშმპ თემის გაძლიერება
და მათი თვითორგანიზების ხელშეწყობა; ადგილობრივი მთავრობის წევრებსა და შშმპ თემში
გაეროს კონვენციის პოპულარიზაცია; საბჭოს მუშაობის გრძელვადიანი ხედვის ჩამოყალიბება;
საბჭოს წევრებში საჭირო კომპეტენციის განვითარების ხელშეწყობა; სხვადასხვა
მუნიციპალიტეტებში მოქმედ საბჭოებს შორის გამოცდილების გაზიარება, თანამშრომლობისა და
კოორდინაციის გაუმჯობესება ცენტრალური მთავრობის რელევანტურ სტრუქტურებთან და
ბოლოს, ფოკუსის გაძლიერება ადგილობრივი შშმ პირებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობის
გაზრდასა და განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე, რადგან ხარისხიანი განათლება
მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ცნობიერების ამაღლებას, ინფორმირებულობისა და სამოქალაქო
აქტივიზმის გაზრდას.

№
დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული
პერსონალი (თითოეულის

როლის მითითებით)
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მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო

კოდი,
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნიერო
ფონდი, ქვეყანა

1 2 3 4

1

საქართველოს ევროპეიზაციის
შესახებ ცნობადობის გაზრდა
აკადემიურ სივრცეში. ჟან
მონეს პროექტები,
ევროკომისია, ბრიუსელი.

2016-2018

ლია წულაძე ამ პროექტის
ხელმძღვანელი იყო და მასში

ჩართული ჰყავდა როგორც
მისი დოქტორანტები დიანა

ლეჟავა და მარიამ ამაშუკელი,
ისე მოწვეული პრაქტიკოსები
- საქართველოს პარლამენტის
თავმჯდომარის მრჩევლები,

გიორგი ხელაშვილი და ლევან
მახაშვილი.

2

გარემოსდაცვითი აქტივიზმის
გამოწვევები - საქართველოს
და რუმინეთის შემთხვევების
შედარება. Pontica Magna
Program for Black Sea Link
Alumni, New Europe College
(ახალი ევროპის კოლეჯი),
ბუქარესტი, რუმინეთი.

იანვარი-თებერვალი, 2018
ლია წულაძის

ინდივიდუალური გრანტი

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. ვინაიდან პროექტის მიზანი იყო საქართველოს ევროპეიზაციის შესახებ ცნობადობის გაზრდა
აკადემიურ სივრცეში, პირველ ეტაპზე, პროექტის გუნდმა შეიმუშავა შესაბამისი სატრენინგო
მასალა და ჩაატარა ტრენინგები საქართველოს ევროპეიზაციის აქტუალურ საკითხებზე:
ევროპეიზაციის მექანიზმები ქართულ რეალობაში, საქართველოს საერთაშორისო პოლიტიკა
ევროინტეგრაციის კონტექსტში, ადგილობრივი პოლიტიკური ინსტიტუტების ევროპეიზაცია,
საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემის ევროპეიზაცია, ეროვნული იდენტობის საკითხები
ევროპეიზაციის კონტექსტში. ტრენინგები ჩატარდა საქართველოს დედაქალაქის და რეგიონების
უნივერსიტეტებში და მასში მონაწილეობა მიიღეს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და
დოქტორანტურის სტუდენტებმა. მომდევნო ეტაპზე ჩატარდა საუბრების სერია სახელწოდებით EU
Talks, რომელშიც მომხსენებლებად მოწვეულნი იყვნენ ევროკავშირის ელჩი საქართველოში,
ბატონი იანუშ ჰერმანი, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძე, საქართველოს
სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების
ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი, ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო
ცენტრის დირექტორი ნინო ბოლქვაძე, Erasmus+ საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლიკა
ღლონტი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორი მანანა მიქაბერიძე და
სხვ. EU Talks-ის პირდაპირი და ირიბი (სოციალური მედიით პირდაპირი ტრანსლაცია (livestream))
ბენეფიციარების რაოდენობა 1500 ადამიანს აღემატებოდა. პროექტი დასრულდა საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციით, რომელშიც ჩვენი რეგიონიის ევროპეიზაციის საკითხებზე მომუშავე
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სპეციალისტებმა მიიღეს მონაწილეობა გერმანიიდან, ირლანდიიდან, უნგრეთიდან და
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან.

2. ინდივიდუალური გრანტის ფარგლებში ვიმყოფებოდი ახალი ევროპის კოლეჯში, ბუქარესტში
და ვატარებდი კვლევას გარემოსდაცვითი აქტივიზმის წინაშე არსებული გამოწვევების
შესადარებლად საქართველოსა და რუმინეთში. ამ ორ ქვეყანას ბევრი საერთო აქვს ამ
თვალსაზრისით, კერძოდ, გარემოსდაცვითი აქტივიზმის ტალღები დაახლოებით ერთ პერიოდში
დაიწყო და ერთნაირად მიმდინარეობდა. რუმინეთის შემთხვევაში, გარემოს დამცველმა
აქტივისტებმა პოლიტიკური პარტიაც შექმნეს და 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებში მესამე
ყველაზე დიდ პარტიად მოევლინენ ქვეყანას. თუმცა, როგორც ჩემს მიერ რუმინელ
პარლამენტარებთან და ექსპერტებთან ჩატარებული ინტერვიუებიდან გამოვლინდა, ისინი არ
ფლობდნენ რეალურ ბერკეტებს, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებაზე გავლენა
მოეხდინათ. ჩემი მიზანი სწორედ იმის კვლევა იყო, თუ როგორ გარდაიქმნა ქუჩის აქტივისტთა
ჯგუფი პოლიტიკურ პარტიად რუმინეთში, რა სტრატეგიებს იყენებდნენ მისი აქტორები, რათა
გარემოსდაცვითი პრობლემების გადაჭრაზე გავლენა მოეხდინათ და როგორ აპირებდნენ მათი
ქმედითუნარიანობის გაზრდას. რა შეიძლება ისწავლოს საქართველომ რუმინეთის შემთხვევიდან?

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსა
თაური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1 ამირან ბერძენიშვილი პიერ ბურდიეს
სოციოანალიზის

ძირითადი
კატეგორიები

ISBN 978-9941-26-???

იბეჭდება

თბილისი,
„უნივერსალი“

180

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პიერ ბურდიეს სოციოლოგიური კონცეფცია რაციონალიზმისა და მექანიციზმის,
ობიექტივიზმისა და სუბიექტივიზმის ცალმხრივობისა და რედუქციონიზმის გადალახვაზეა
ორიენტირებული. იგი ამ ცალმხრივობის გადალახვას Habitus - ის, სოციალური სივრცის,
სოციალური სტრუქტურის, სოციალური ველის და სოციალური პრაქტიკის კატეგორიათა
დიალექტიკური და ორიგინალური წესით გააზრების საუძველზე ცდილობს. მის შრომებში
სისტემური სახითაა წარმოდგენილი კულტურის, პოლიტიკის, ხელოვნების, განათლების
სოციოლოგიის ძირითადი საკითხები და არსობრივი მნიშვნელობის მქონე პრობლემები.
განსაკუთრებული ყურადღება სოციალური ველის ავტონომიურობის, ეკონომიკური, კულტუ-
რული, სოციალური და სიმბოლური კაპიტალის ურთიერთდამოკიდებულების, თანამედროვე
საზოგადოებაში „სიმბოლური ძალადობის“, სოციალური, პოლიტიკური და ჟურნალისტიკის
ველის დამოკიდებულების საკითხებს ეთმობა. სწორედ ეს პრობლემებია განხილული წიგნში.



11

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსა
თაური, საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 კახა ქეცბაია -
ალექსანდრე მენის

თარგმანი,
წინასიტყვაობა,

კომენტარები

ძე კაცისა
ISBN 978-9941-26-131-2

„უნივერსალი“ 558

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
„ძე კაცისა“ დეკანოზ ალექსანდრე მენის უმთავრესი წიგნია. იგი იესო ქრისტეს ამქვეყნიურ
ცხოვრებას ასახავს და სახარებას ემყარება. ავტორს მკითხველი სახარებისდროინდელ ეპოქაში
გადაჰყავს და ცდილობს სახარებების მიხედვით, ყოველგვარი მიკერძოების გარეშე, მართებულად
გადმოსცეს მსოფლიოში უდიდესი რელიგიის - ქრისტიანობის შემქმნელის მიწიერი ცხოვრება, ისე
როგორადაც ხედავდნენ მას მისი თანამედროვენი. წიგნი ემყარება ოთხთავს და მის საუკეთესო
განმარტებებს, ასევე სხვა ისტორიულ და ლიტერატურულ წყაროებს, რომლებიც ვრცელი
ბიბლიოგრაფიის სახით ერთვის მას. წიგნს დართული აქვს ავტორისეული ორიგინალური
თხზულებები, რომლებიც მკითხველს სახარებისეულ ისტორიაში ღრმად შეღწევასა და მისი
საზრისის უკეთ წვდომაში ეხმარება.

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 ამირან ბერძენიშვილი ალფრედ შუტცის
ფენომენოლოგიური

სოციოლოგიის
ძირითადი
პრინციპები

ISBN 978-9941-26-
381-1

თბილისი,
„უნივერსალი“

160

2 ამირან ბერძენიშვილი გეორგ ზიმელის
ფორმალური
სოციოლოგია

ISBN 978-9941-26-
419-1

თბილისი,
„უნივერსალი“

180

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)



12

1. ალფრედ შუტცი ავსტრიელი ფილოსოფოსი და სოციოლოგი,
ჰუსერლის მიმდევარი და ფენომენოლოგიური სოციოლოგიის
დამფუძნებელია. იგი სოციოლოგიის უმთავრეს საგნად/ამოცანად
სოციალური სამყაროს საზრისისეული წყობის/აგებულების და
ყოფიერების ადამიანურ საზრისთა კვლევას მიიჩნევს. ფენომენო-
ლოგიური მეთოდი კი საშუალებას აძლევს ისეთი რთული
საკითხები როგორებიცაა: სოციალური მოქმედების მოტივთა
სტრუქტურა, ყოველდღიური ცნობიერების ფორმები და მეთოდები,
ადამიანური კომუნიკაციის სტრუქტურა, რაციონალურობა, გაგების
ტიპები, სოციალური რეალობის სახეები მათ კოგნიტურ სტილთან
მიმართებაში, სოციალური შემეცნების სპეციფიკის პრობლემები
და სოციალური რეალობის კონსტრუირების პროცესში ადამიანის
აქტიური როლი - ადამიანური სუბიექტურობა - ნაყოფიერად
იკვლიოს. წიგნი სოციოლოგიისა და სოციალური მეცნიერების მიმართუ-
ლების სტუდენტებს გზამკვლევად გამოადგებათ.

2. იმ სოციალურ თეორეტიკოსებს შორის, რომლებიც XIX-XX სს. მიჯნაზე მოღვაწეობდნენ და
დღეს დასავლური სოციოლოგიის კლასიკოსებად ითვლებიან, გამორჩეული ადგილი
გეორგ ზიმელს უკავია მისი შემოქმედება მუდმივად ყურადღების ცენტრშია, მისი
შემოქმედება განსხვავებული, ხშირად ურთიერთსაწინააღმდეგო ინტერპრეტაციების
საფუძველია. ზიმელის სოციოლოგიის შეფასება ისტორიკოსებისა და თეორეტიკოსების
მიერ მისი იდეების ღირებულების სრული უარყოფიდან მის ეტაპობრივ მოვლენად
აღიარებამდე მერყეობს , რომელმაც სოციოლოგიის შემდგომი განვითარების შინაარსი და
მიმართულება განაპირობა. მისი სიკვდილიდან მრავალი ათეული წლის გასვლის შემდეგ,
მეოცე საუკუნის 60-70-იან წლებში, ზიმელის შემოქმედებამ რადიკალური გადაფასება
განიცადა. მის შრომებში თუ არა სისტემურობის, ნებისმიერ შემთხვევაში, აზრობრივი
ერთიანობის აღმოჩენა მაინც დაიწყეს. მეცნიერული ცოდნის რელატიურობამ, რომელიც
ახალი იდეებითაა გამოწვეული ზიმელის მეთოდისა და სტილისთვის სხვა კუთხით
შეხედვის საშუალება გააჩინა. გაირკვა, რომ მისი შრომები, უფრო ღრმა იყო, ვიდრე ეს
აქამდე ჩანდა, მისი იდეები არა მხოლოდ ეპოქის სულს, არამედ მთლიანად კულტურის
სულს გამოხატავენ. წიგნი სოციოლოგიისა და სოციალური მეცნიერების მიმართულების
სტუდენტებს გზამკვლევად გამოადგებათ.

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახ
ელწოდება,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1 კახა ქეცბაია სოციოლოგია
ყველასთვის (მეორე

გამოცემა).
ISBN 978-9941-22-842-

1

„უნივერსალი“ 380

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
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1. წიგნში სოციოლოგიის ძირითადი ცნებები და პრობლემები, სოციოლოგიის ისტორია და სხვა
საკვანძო საკითხებია გადმოცემული. იგი წარმოადგენს სოციოლოგიის პროპედევტიკულ
(მოსამზადებელ) კურსს ყველასათვის, განურჩევლად პროფესიისა, რომელთაც სურთ გარკვეული
წარმოდგენა ჰქონდეთ სოციოლოგიაზე.

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო

კოდი DOI

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიისსათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი
, გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1 ამირან
ბერძენიშვილ

ი
კახა ქეცბაია

გლობალიზაცი
ა და

ტრადიციული
რელიგიები

ISSN 1987-5789
JAE Codes: G10.

G14, G15

თსუ-ს

რეფერირებადი

და

რეცენზირებად

ი

საერთაშორისო

სამეცნიერო-

პრაქტიკული

ჟურნალი:

თბილისი 11
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„ეკონომიკა და

ბიზნესი“. # 3.

ტ. 11.

2 ამირან
ბერძენიშვილ

ი

სოციალური
მოძრაობის

თავისებურება
ქართულ

სოციუმში

ფილოსოფიური
ძიებანიკრ.
„ფილოსფიური
ძიებანი“, ტ. 22.
თბ. გამ.
„უნივერსალი“,
2018. გვ. 25. ISSN
1512-2468. UDC
(უაკ) 1 (479.22).
(061.2) ფ. 562

თბილისი
„უნივერსალი“

25

1. ნაშრომში განხილულია გლობალიზაციასა და ტრადიციულ რელიგიებს შორის არსებული
გამოწვევები, კერძოდ, ტრადიციული რელიგიების პასუხი გლობალიზაციისადმი. კვლევის

შედეგად გამოვლინდა სამი პოზიცია: 1) გლობალიზაციის პროცესის სრული ან
ნაწილობრივი მიღება; 2) გლობალიზაციის კრიტიკა და 3) ალტერნატიული პოზიციები.

თითოეული მათგანი თითქმის ყველა რელიგიაშია დაცული. პირველ პოზიციას იკავებენ:
იუდაიზმი, კათოლიციზმი, პროტესტანტები და სუნიტური ისლამის მიმდევრები. მეორე
პოზიციას - ისლამი და რუსული მართლმადიდებელობა; მესამე პოზიცია მოიცავს ევრო-

აზიურ ტრადიციულ რელიგიებს. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია
გლობალიზაციის მიმართ გონივრულ მიდგომას ავლენს, რომლის საფუძველია ის ცოდნა,
რომელიც ხელს შეუწყობს კულტურული და რელიგიური იდენტობის შენახვას. სტატიის

დასკვნით ნაწილში აღნიშნულია, რომ ზოგადად გლობალიზაცია არ უნდა
ეწინააღმდეგებოდეს რელიგიურ რწმენას. აქედან გამომდინარე, უსაფუძვლოა აქცენტი

გლობალიზაციის ეპოქაში რელიგიებისა და რელიგიური შეხედულების გაქრობის შესახებ.

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიისსათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგი
ლი,

გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენ
ობა

1 კახა ქეცბაია იდენტობის
პოსტმოდერნულ
ი ტრანსფორმაცია

და ახალი
ანთროპოლოგიუ

რი ტიპები (ე.
გიდენსი და ზ.

ბაუმანი)
ISSN 1512-2468

UDC (uak) 1
(479.22)

(061.2) f. 562

ფილოსოფიური

ძიებანი. ტ. 22.

„უნივერსალი“ 7
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2 კახა ქეცბაია ა. ბელი: სხვა
ნიცშე

ISSN 1512-2468
UDC (uak) 1

(479.22)
(061.2) f. 562

ფილოსოფიური

ძიებანი. ტ. 22.

„უნივერსალი“ 8

3 კახა ქეცბაია რობერტ ნილ
ბელა:
ნეოევოლუციონი
ზმი რელიგიის
სოციოლოგიაში.

ISSN 1512-1623

ჟურნალი

„რელიგია“.# 1.

თბილისი 5

4 კახა ქეცბაია ემილ დიურკემი
და მაქს ვებერი

რელიგიის
სოციალური

ფუნქციის
შესახებ.

ISSN 1512-1623

ჟურნალი

„რელიგია“.# 3.

თბილისი 9

5 ამირან
ბერძენიშვი

ლი
კახა ქეცბაია

გლობალიზაცია
და ტრადიციული

რელიგიები
ISSN 1987-5789
JAE Codes: G10.

G14, G15

თსუ-ს

რეფერირებადი და

რეცენზირებადი

საერთაშორისო

სამეცნიერო-

პრაქტიკული

ჟურნალი: „ეკონომიკა

და ბიზნესი“. # 3. ტ.

11.

თბილისი 11

6 კახა ქეცბაია დიალოგი
ბერძნულ

კულტურას და
აღმოსავლეთის
ფილოსოფიას
შორის სერგი

დანელიას
მიხედვით

ISSN 1512- 4975

ჟურნალი:

„ქართველოლოგია“ გ.

წერეთლის

აღმოსავლეთმცოდნე

ობის ინსტიტუტი.

“#4

თბილისი 10

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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1. სტატიაში იდენტობის პოსტმოდერნული ტრანსფორმაციის პრობლემებია განხილული
ცნობილი სოციოლოგების გიდენსისა და ბაუმანის კონცეფციების მიხედვით და მათ
საფუძველზე გამოყოფილია ახალი ანთროპოლოგიური ტიპები, რომლებიც
პოსტმოდერნულ საზოგადოებაში გვხვდებიან.
2. სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებების მიხედვით: ბელმა წინასწარ განჭვრიტა ნიცშეს
მოძღვრების მოსალოდნელი ფალსიფიკაციები. ათასი სხვადასხვა ჯურის
ინტერპერტატორმა მოკლა ნამდვილი ნიცშე. ინტერპრეტაციათა აბლაბუდაში ძალზე
რთულია ნამდვილი ნიცშეს პოვნა. ბელის აზრით, ნიცშეს საუკეთესო ინტერპრეტაცია
უინტერპერტაციობა იქნება. თუმცა ბელიც ცდილობს ნიცშეში რაღაც საკუთარი, რაღაც
თავისიც დაინახოს. თავდაპირველად ბელმა ნიცშე ვლ. სოლოვიოვის ფილოსოფიის
პრიზმიდან დაინახა, რაც იმაში ვლინდება, რომ ნიცშეს ინტერპერტაციის სპეციფიკა
სოლოვიოვთან და ბელთან რუსული სულისთვის დამახასიათებელი მესიანიზმითაა
განმსჭვალული _ სხავადსხვა ფორმით გამოხატული სულიწმინდის ეპოქის დაგომის
მოლოდინით, მაგრამ თუკი სოლოვიოვისათვის კაცობრიობის ფერისცვალება შინაგანი
პროცესია, ბელისთვის ეს სიმბოლური აქტია, კოსმიური ფერსიცვალებაა რომელიც
პიროვნებისაგან დამოუკიდებლად უნდა განხორცილედეს. პერსონა ამ პროცესის პასიური
ელემენტია მხოლოდ. მისი ფუნქცია ამ პროცესის ჭვრეტა და მისთვის მოზადებაა.
ბელისთვის მთელი სამყარო სიმბოლოა, რომლის მიღმა უფრო სრულყოფილი რეალობა
იმალება. ამ ამოსავალი ფილოსოფიური პრინციპიდან უყურებს ბელი ნიცშეს
ფილოსოფიას. „ფილოსოფოსი-მუსიკოსი სიმბოლისტ ტიპად მიმაჩნია. ასეთი
სიმბოლისტი იყო ჩემთვის ნიცშე თავისი ბიოგრაფიული ჟესტებით დაწყებული
ტრაგიკული ბედისწერით დამთავრებული“, - წრდა ბელი. ნიცშეს პიროვნული ტრაგედია
ბელისთვის სიმბოლური მოქმედებაა: „ნიცშე „თეთრი ბრძენია“, რომელსაც სატანა
აწვალებდა. მის ავადმყოფობას ამით ვხსნი. მას სატანა იმიტომ აწვალებდა და სტანჯავდა,
რომ მისი სულის უკანასკნელ წერტილში ნათელი ძალის იმედი კრთოდა, რომლისთვისაც
ნიცშეს არ უღალატია“.
3. სტატიაში რობერტ ნილ ბელას რელიგიის ნეოევოლუციონისტური თეორიის
კრიტიკული გნაზრებებია მოცემული. ავორს მიაჩნია, რომ ევოლუციონიზმი
რელიგიურობის ახსნაში ნაკლოვანია და ამედნად მიუღებელი.
4. სტატიაში რელიგიის სოციალური ფუნქციის შესახებ სოციოლოგიის კლასიკოსების: ე.
დიურკემისა და მ. ვებერის კონცეფციებია განხილული. დიურკემის მიხედვით
რელიგიის სოციალურ ფუნქციებს შორის უმთავრესი ინტეგრაციული ფუნქციაა, ხოლო
ვებერის მიხედვით, რელიგია სოციალური ცვლილებების მძლავრი სტიმულატორია.

5. ნაშრომში განხილულია გლობალიზაციასა და ტრადიციულ რელიგიებს შორის
არსებული გამოწვევები, კერძოდ, ტრადიციული რელიგიების პასუხი
გლობალიზაციისადმი. კვლევის შედეგად გამოვლინდა სამი პოზიცია: 1)
გლობალიზაციის პროცესის სრული ან ნაწილობრივი მიღება; 2) გლობალიზაციის
კრიტიკა და 3) ალტერნატიული პოზიციები. თითოეული მათგანი თითქმის ყველა
რელიგიაშია დაცული. პირველ პოზიციას იკავებენ: იუდაიზმი, კათოლიციზმი,
პროტესტანტები და სუნიტური ისლამის მიმდევრები. მეორე პოზიციას - ისლამი და
რუსული მართლმადიდებელობა; მესამე პოზიცია მოიცავს ევრო-აზიურ ტრადიციულ
რელიგიებს. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია გლობალიზაციის მიმართ
გონივრულ მიდგომას ავლენს, რომლის საფუძველია ის ცოდნა, რომელიც ხელს შეუწყობს
კულტურულიდა რელიგიური იდენტობის შენახვას. სტატიის დასკვნით ნაწილში
აღნიშნულია, რომ ზოგადად გლობალიზაცია არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს რელიგიურ
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რწმენას. აქედან გამომდინარე, უსაფუძვლოა აქცენტი გლობალიზაციის ეპოქაში
რელიგიებისა და რელიგიური შეხედულების გაქრობის შესახებ.

6. სტატიაში ბერძნული ფილოსფიისა და აღმოსავლური კულტურის
ურთიერთმიმართების საკითხია განხილული სერგი დანელიას მიხედვით. გამოთქმულია
მოსაზრება, რომ ბერძნულ ფილოსოფიას აღმოსავლური ძირები გააჩნია, რომელიც
ქართულ სააზროვნო ფენომენსაც მოიცავს.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის სახელ-
წოდება, საერთაშო-

რისო სტანდარტული
კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.4. სტატიები
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№
ავტორი/

ავტორები

სტატიისსათაური,
დიგიტალური

საიდენტიფიკაცი
ო კოდი DOI ან

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება
და

ნომერი/ტომ
ი

გამოცემისადგილი
, გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1 ამირან
ბერძენიშვილ
ი კახა ქეცბაია

О научном статусе
социологии

(Критическая
рецепция

дефиниции
социологии данной
Э. Гидденсом и Н.

Смелзером).
ISSN 2414-5718

Наука и
образование

сегодня.
№ НОС-8760

ОТ «17»
ДЕКАБРЯ 2018

г

PUBLISHING HOUSE
«PROBLEMS OF

SCIENCE»
მოსკოვი, ივანოვო

12

2 ამირან
ბერძენიშვილ
ი კახა ქეცბაია

CLASSICAL AND
MODERN

SOCIOLOGICAL
IMPLICATIONS OF

RELATIONSHIP
BETWEEN RELIGION
AND ECONOMICS.

JEL: A12
p-ISSN: 2196-9531:
Journal Association
1901 SEPIKE e-ISSN:
2372-7438: Journal

Association 1901
SEPIKE, US Edition

Social
Educational
Project of
Improving

Knowledge in
Economics

Journal SEPIKE
Edition 19

Frankfurt,
Deutschland.

Poitiers, France.
Los Angeles, USA.

8

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. სტატიაში განხილულია საკითხი სოციოლოგიის მეცნიერული სტატუსის შესახებ ე.
გიდენსისა და ნ. სმელზერის მიერ სოციოლოგიის დეფინიციის კრიტიკული
რეცეფციის მიხედვით. ხაზგასმულია, რომ სოციოლოგიის საგნის პრობლემა დღემდე
გადაუჭრელია მუხედავად აზრთა სხვადსხვაობისა და სიმრავლისა. გიდენსისა და
სმელზერისეულ განსაზღვრებაში აქცენტი კეთდება სოციოლოგიის მიერ
საზოგადოების შესწავლაზე და არა სოციოლოგიის შესწავლის საგანზე. თქმა იმისა,
რომ სოციოლოგია მეცნიერულად შესწავლის საზოგადოებას, საზოგადოებრივ
ჯგუფებს და ურთიერთობებს, გამოხატავს მხოლოდ ჩვენს შემეცნებით-მეცნიერულ
მიმართებას შესასწავლი ობიექტისადმი, მაგრამ არა სოციოლოგიის, როგორც
მეცნიერების არსს. ცნობილია, რომ მეცნიერება კანონზომიერებას ადგენს და
სწავლობას, რაც სოციოლოგიის დეფინიციაში პირდაპირ თუ არა ირიბად მაინც
ასახული უნდა იყოს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ხელიდან გაგვეცლება სოციოლოგია,
როგორც მეცნიერება. ამიტომ სასურველი იქნებოდა სოციოლოგიის დეფინიციებში ამ
ფაქტის დაფიქსირება. კერძოდ იმის თქმა, რომ სხვა მეცნიერებებისაგან განსხვავებით
სოციოლოგია იკვლევს საზოგადოების, სოციალური ჯგუფების, სოციალური
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წარმონაქმნების, თუნდაც პიროვნების და ა. შ. როგორც მთლიანი წარმონაქმენების
არსებობის, ფუნქციონირების და ცვალებადობის კანონებსა და კანონზომიერებებს.

2. სტატიაში რელიგიისა და ეკონომიკის ურთიერთმიმართების კლასიკური და
თანამედროვე სოციოლოგიური იმპლიკაციებია განხილული. სოციოლოგიის
კლასიკოსებიდან განაალიზებულია მაქს ვებერის, კარლ მარქსისა და ვერნერ
ზომბარტის კონცეფციები, ხოლო თანამედროვე სოციოლოგია ამ მხრივ
წარმოდგენილია რ.ბელას, გ.ლენსკის, ჟ. ბოდრიარისა და ლ.ჰარისონის
მოსაზრებებით. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მართლმადიდებლური
ქრისტიანობისა და ეკონომიკის ურთიერთმიმართების პრობლემა (მამა სერგი
ბულგაკოკოვი). სტატიის ავტორი არ იზიარებს მოსაზრებას, რომ
მართლმადიდებლურ ქრისტიანობაში ეს პრობლემა პროვოცირებულია შესაბამისი
სოციალური კონცეფციის არარსებობით. მას მიაჩნია, რომ რელიგიურ რწმენას
არაფერი აქვს საერთო სოციალური და ეკონომიკური კონცეფციების ნაკლებობასთან.

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის
სათაური,

დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 Geneviève
Piérart, Mélissa
Arneton, Alida

Gulfi, Elena
Albertini Früh,

Hilde Liden,
Tamar

Makharadze,
Roberto Dainese,
Elîso Rekhviashvil

The situation of
migrant families

raising a child with a
disability in five

European countries:
updating knowledge

and developing
research

Alter - European
Journal of

Disability research

Under Review

Publisher: Elsevier
Masson

29

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
2017 წელს მკვლევარები ხუთი ევროპული ქვეყნიდან – საფრანგეთი, იტალია, შვეიცარია,
ნორვეგია და საქართველო შეიკრიბენ სიმპოზიუმზე, სადაც განიხილეს ევროპაში მცხოვრები
იმ მიგრანტი ოჯახების მდგომარეობა, სადაც იზრდება შშმ ბავშვი. მოცემული სტატია აჯამებს
იმ კვლევების შედეგებს, რომლებიც განხილული იყო სიმპოზიუმზე. შედეგებმა აჩვენა, რომ
შეზღუდულ შესაძლებლობებთან და მიგრაციასთან დაკავშირებული მომსახურებების
განცალკევებით მიწოდება, რომელსაც ადგილი აქვს ზოგიერთ ქვეყაანში, ართულებს მიგრანტ
ოჯახებში მყოფი შშმ ბავშვების იდენტიფიცირებას – ეს ბავშვები სისტემისთვის უხილავი
რჩევიან. მეორე, მიგრანტი ოჯახებისთვის მიწოდებული სერვისები ხშირად მშობლებსა და
მათ შშმ შვილს დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აყენებს. მესამე, ენობრივი ბარიერის გამო,
ხშირად მიგრანტი ოჯახების შშმ ბავშვების სოციალური და საგანამანთლებლო
მომსახურებება მთელ რიგ გამოწვევებს უკავშირდება. შესაბამისად მეტად მნიშვნელოანია,
ეს საკითხი განხილული .ინტერსექტორული პერსპექტივიდან და საჭიროებს სიღრმისეულ
კვლევებს ისეთ სფეროებთან მიმართებით, როგორიცაა ჯანმრთელობა, განათლება და
სოციალური მუშაობა.

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიისსათაური,

დიგიტალური
ჟურნალის/

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა
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საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

კრებულის
დასახელება

და
ნომერი/ტომი

1 ირაკლი
კალანდია

კახა ქეცბაია

РАЗВИТИЕ
ФИЛОСОФИИ В

ГРУЗИИ (КРАТКИЙ
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. სტატიაში ქართული ფილოსოფიის განვითარების ისტორიული გზა და ძირითადი
ტენდენციებია ნაჩვენები. მასში ქართული ფილოსოფია განხილულია, როგორც
კულტურის ფენომენი და ნაჩვენებია მისი როლი და მნიშვნელობა არამარტო
ქართული კულტურის, რამედ მთლიანად საკაცობრიო აზროვნებისათვის.

2. სტატიაში ზოგადად მეცნიერების წინაშე დღეს არსებული უმთავრესი პრობლემებია
წარმოდგენილი და ამ კონტექსტში განხილულია ქართული მეცნიერების
თანამედროვე მდგომარეობა. აღნიშნულია, რომ დრო უდიერად მოექცა მას -
იგულისხმება მეცნიერების პოსტთსაბჭოთა ტრანსფორმაცია, რომელმაც მთელი რიგი
მოულოდნელეობების წინაშე დააყენა იგი, მაგრამ მიუხედავად ამისა თანამედროვე
ქართული მეცნიერება, როგორც უნიკალური ფენომენი კვლავ ინარჩუნებს თავის
ნამდვილ იერ-სახეს და მოწოდების სიმაღლეზე დგას.

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური, დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება
და

ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლ
ობა

გვერდები
ს

რაოდენო
ბა

1 ლია
წულაძე

Georgian Dilemma: Concerns for National
Identity and Quests for Europeanness. ISSN
2345-1041

European
Studies,
[Studii

Europene] 12

ECSA
Moldova

37-61
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2 ლია
წულაძე,

ნანა
მაჭარაშვილ
ი, ქეთევან
ფაჩულია

SOS Tbilisi: Challenges to Environmental
Civic Participation in Georgia.
DOI: 10.1080/10758216.2017.1308228

Problems of
Post-

Communism,
65 (5)

Taylor &
Francis

327-343

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. This article discusses Georgians’ online discourses of national identity in the context of
Europeanisation focusing on two periods perceived by Georgians as the most important steps towards EU
integration: Georgia’s initialling of the Association Agreement with the EU in November 2013 and
signing of it in June 2014. It investigates the ambivalence encountered by Georgians: their strong
aspiration to integrate with the EU is combined with their perception of Europeanisation as a threat to
their national identity. However, national sentiment is expressed differently while performed for the
domestic and international audiences, as well as in the two periods: before Georgia signed the association
agreement with the EU, the domestic discourses revolved around the threats to the national identity, while
this concern seemed to fade and Georgians passionately asserted their Europeanness in front of the
international audience. After signing the association agreement, the discourses intended for the
international community have penetrated into the domestic backstage and Georgians’ concerns have
shifted from the declining national identity to their fragile or even questionable Europeanness.

2. This article discusses two recent cases of environmental civic participation in Georgia involving
resistance to development projects and the attempts to protect public space in the capital city of Tbilisi—
the cases of Vake Park and “Panorama Tbilisi.” Despite their distinct lifecycles and levels of policy
success, the two cases illustrate the same challenges to environmental civic participation in Georgia. The
top-down challenge derives from government officials’ reluctance to involve outside actors in
environmental policymaking and their strategy of labeling environmental activists as politically biased
and controlled by the officials’ political opponents. The bottom-up challenge derives from environmental
activists’ limited policy advocacy capacities, in terms of both strategic diversity and evidence-based
argumentation. These two challenges, reinforced by a cultural context of civic participation characterized
by social nihilism, work together to encourage the exclusion of activists from environmental
policymaking.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 ამირან ბერძენიშვილი სოციალური მოძრაობის

თავისებურება ქართულ
სოციუმში

ivane javaxiSvilis

saxelobis Tbilisis

saxelmwifo

universiteti

socialur da politikur

mecnierebaTa fakulteti

VI saerTaSoriso

samecniero konferencia

`sivrce, sazogadoeba,

politika~

miZRvnili ivane
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javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis

saxelmwifo universitetis

100 wlis iubilesadmi. 21-
23 07. 2018.

მოხსენების ანოტაცია
სოციალური მოძრაობის თავისებურება ქართულ სოციუმში ქართული საზოგადოება როგორც

პოსტსაბჭოთა ქვეყანა უცილობელი მოდერნიზაციის გამოწვევების წინაშე დგას. თუ ქართულ
საზოგადოებაში არსებობს ისეთი სოციალური ძალები, რომლებსაც სურთ ფეხი აუწყონ
თანამედროვე მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების განვითარების მიმართულებით სვლას, მაშინ მათ
ქვეყნის ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური და კულტურული სისტემების მოდერნიზება
ისე უნდა შეძლონ, რომ დიდი შეფერხებებისა და წინააღმდეგობების მიუხედავად, ქვეყნის
თვითკმარი და საკუთარი კულტურული იდენტობის მატარებელი სოციუმის მიმართულებით
განვითარება წარმატებით/ეფექტიანად განხორციელდეს. ქართულ საზოგადოებაში მოდერნიზება
ძირითადად იმ რეფორმების მეტ-ნაკლები წარმატებით გატარების გზით ხდება, რომელთა
ძირითადი აქტორი პოლიტიკური, პირველ რიგში, სახელისუფლო ძალებია. მაგრამ
განვითარებული სოციალური მოძრაობის, სამოქალაქო აქტივიზმის გარეშე, მხოლოდ
პოლიტიკური ძალები საზოგადოების მოდერნიზაციის რელსებზე წარმატებით გადაყვანას ვერ
შეძლებს. სტატიაში ნაცადია ქართულ სოციუმში იმ სოციალურ აქტორთა მოძიება და მათი
ფუნქციონირების თავისებურებების განსაზღვრა, რომლებიც მოწოდებულია სოციუმის
მოდერნიზაციაში გადამწყვეტი თუ არა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს. ამ მიზნით,
სოციალური მოძრაობის მკვლევართა
თეორიული შრომების ანალიზის საფუძველზე მოცემულია მოდელი, რომლის მიხედვითაც
დგინდება სოციალური მოძრაობის ცხოველქმედებისა და განვითარების სტადიები, შესაბამისად ის
როლიც, რომელიც განვითარების ამა თუ იმ საფეხურზე მდგომ სოციალური მოძრაობის რომელიმე
კონკრეტულ ძალას შეუძლია შეასრულოს. ავტორი მიმოიხილავს თანამედროვე ქართულ
სოციუმში არსებულ მეტ-ნაკლებად ავტორიტეტულსა და აქტიურობით გამორჩეულ სოციალური
მოძრაობის რამდენიმე დაჯგუფებას, რომლებიც საზოგადოებას გააქტიურებისა და არსებული
ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური და კულტურული პრობლემების ეფექტიანი
გადაჭრისკენ მოუწოდებენ, რითაც ქართული საზოგადოების მოდერნიზაციის საქმეს ხელს
უწყობენ. ნაკვლევია ქართული სოციალური მოძრაობის ისეთ წარმომადგენელთა ქმდების
სტრატეგია და ტაქტიკა, როგორებიცაა: „მწვანეთა მოძრაობა”, „მწვანე მუშტი”, „ლაბორატორია
1918”, „ქართველი ფემინისტები”, „აუდიტორია 115”, „თეთრი ხმაური”, „ფაბიანელები”,
„მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი”, „არა ოკუპაციას”, „ქართული მარში” და სხვა. ანალიზის
შედეგად კეთდება დასკვნა, რომ თითოეული მათგანი, საკმაოდ სუსტია და სოციალური მოძრაობის
განვითარების პირველ სტადიაზე _ სოციალური შფოთისა და მღელვარების, პრობლემის
გაცნობიერების, შფოთისა და განგაშის ატეხვის ეტაპზე იმყოფებიან და ძირითადად პროტესტულ
ხასიათს ატარებენ. მიუხედავად იმისა,
რომ დღეს ინფორმაციულ-ციფრულ ეპოქაში ინტერნეტი-სოციალური ქსელები სოციალურ
აქტორებს დიდ გასაქანს აძლევს, ხშირად აქტივობის მოწოდებები მხოლოდ ვირტუალურ სფეროში
რჩება. ამის მიზეზი კი საბჭოური მენტალიტეტის მემკვიდრეობაში უნდა ვეძებოთ, სადაც
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სამოქალაქო აქტივობების ტრადიციები თითქმის არ არსებობდა. თუმცა სოციალური მოძრაობის
ქმედების ეფექტიანობის ზრდა, ერთი მხრივ, ახალგაზრდა თაობების აქტივიზმის გაძლიერების და
მეორე მხრივ, მათ მიერ სოციალური ქსელების გონივრული გამოყენების მიმართულებით მიდის,
რასაც მოძრაობის მესვეურნი კარგად აცნობიერებენ და შესაბამისადაც იყენებენ. დასკვნით ნაწილში
გამოთქმულია მოსაზრება, რომ სამომავლოდ სოციალური მოძრაობა გაძლიერდება და მისი
გავლენა ქართულ სოციუმში კიდევ უფრო გაიზრდება, რაც ხელს შეუწყობს იმას, რომ
მოდერნიზაციის ერთ-ერთი მძლავრი აქტორი მოწოდების სიმაღლეზე აღმოჩნდება და ქართული
საზოგადოების თვითკმარ სოციუმად მოდერნიზების ამოცანა წარმატებით გადაიჭრება.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 თამარ მახარაძე სასწავლო პროცესის მიღმა

დარჩენილი ბავშვები
საქართველოში –
განვითარების
თავისებურებები და
საგანმანათლებლო
საჭიროებები

II საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციაზე “განათლება,
კვლევა, პრაქტიკა“; თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

განათლების მეცნ.
ფაკულტეტი;

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)
გამოქვეყნებულია კონფერენციის მასალებში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 კახა ქეცბაია პოსტმოდერნი და

საზოგადოების
თვითმკლველობა

ivane javaxiSvilis

saxelobis Tbilisis

saxelmwifo

universiteti

socialur da politikur

mecnierebaTa fakulteti

VI saerTaSoriso

samecniero konferencia

`sivrce, sazogadoeba,

politika~

miZRvnili ivane

javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis

saxelmwifo universitetis

100 wlis iubilesadmi. 21-
23 07. 2018.

მოხსენების ანოტაცია
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მოხსენებაში განხილულია საზოგადოებისა და მისი შემსწავლელი მეცნიერების – სოციოლოგიის
პოსტმოდერნული ტრანსფორმაციის საკითხი. მოცემულია პოსტმოდერნული საზოგადოების
მოკლე დახსიათება, რომელშიც ხაზგასმულია, რომ ადამიანისა და საზოგადოების
პოსტმოდერნულმა ტრანსფორმაციებმა თანამედროვე სოციოლოგია ახალი გამოწვევების წინაშე
დააყენა, რამაც აუცილებელი გახადა ალტერნატიული სოციოლოგიის ჩამოყალიბება ე. წ.
პოსტსოციოლოგიის სახით, რომლის თეორიულ მოდელს ჟ. ბოდრიარი იძლევა. მის მიხედვით,
პოსტმოდერნისტულ დისკურსში სოციოლოგია არსებობს არა როგორც ეპისტემოლოგია, არამედ
ზოგადად საზოგადოების თეორია. Mსგავსი ტრანსფორმაცია შეეხო მთელ ცოდნისა და
მეცნიერების სიტემას. თანამედროვე საზოგადოება ტრანს-საზოგადოებად გადაიქცა და
შესაბამისად სოციოლოგია ვერ შეისწავლის მას. პოსტ-საზოგადოება უნდა გაანალიზდეს პოსტ-
სოციოლოგიის მიერ, რომელიც ახალი განზომილების სოციოლოგია იქნება, თუმცა ბევრი
თანამედროვე მეცნიერი მიიჩნევს, რომ ეს სოციოლოგიის სიკვდილია, რაც ალბათ არ არის სწორი.
პოსტ-თანამედროვე საზოგადოების მოკლე დახასიათების საფუძველზე შეგვიძლია ვკითხოთ, არის
თუ არა ეს ყველაფერი მსოფლიო ცივილიზაციის განადგურების (არა მარტო მორალური
თვალსაზრისით, არამედ ფიზიკური არსებობის თვალსაზრისითაც) ნიშანი და პოსტ-მოდერნიზმის
სახით ე.წ. ცივილიზაციურ თვითმკვლელობასთან ხო მარ გვაქცს საქმე. პოსტმოდერნიზმის
მიხედვით, ტრადიციული საზოგადოება და ადამიანი დასრულდა, ამიერიდან ისინი არსებობენ
საკუთარი ვირტუალური წესებით. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს წესები აბსოლუტურად
მიუღებელია რეალური საზოგადოებისთვის და ვირტუალურის დომინირება დიდხანს
გაგრძელდება. ყოველივე ამით იქმნება შთაბეჭდილება, რომ პოსტმოდერნული მდგომარეობით
საზოგადოება თვითმკვლელობას ჩადის (თითქოს ხარაკირს იკეთებს). თუ როგორ შეიძლება ამ
მხრივ განვიტარდეს მოვლენები და სხვა რა სიურპრიზები გველოდება წინ, ამას ალბათ დრო
გვიჩვენებს.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი

1 ნათელა დონაძე

ქალთა ისტორიების
ნარატიული ანალიზი

თსუ, VI საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია

„სივრცე, საზოგადოება,
პოლიტიკა“, 21-23 ივნისი

XXI საუკუნის საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური,
პოლიტიკური, კულტურული, სამართლებრივი და სხვ. მდგომარეობის შესწავლისა და მათი
სოციალური ხასიათის ტიპების დადგენის მიზნით, გავაანალიზე საქართველოში 2017 წელს
კავკასიის ბარომეტრის ფარგლებში ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის შედეგები და ქალთა
ისტორიები (50 ამბავი), მოთხრობილი ფონდის „ღია საზოგადოება-საქართველო“ ქალთა
ეროვნული პროგრამის კონკურსის - „რაიონში მცხოვრები ქალების ინიციატივის მხარდაჭერა“ -
მონაწილეთა მიერ.

რეგიონებში მცხოვრები ქალების სპეციფიკის შესასწავლად კვლევის შედეგები დავთვალე
კვლევაში გათვალისწინებული დასახლების სამი ტიპის მიხედვით: დედაქალაქი, რეგიონული
ურბანული და სოფლის დასახლებები. გამოიკვეთა, რომ ბევრი ნიშნით დასახლების ტიპი
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქალების როგორც სოციალურ და ეკონომიკურ, ისე კულტურულ
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თუ ემოციურ მდგომარეობაზე. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ სოფლად მცხოვრები ქალების
უფრო დიდ წილს აქვს შემოსავალი (ეს შემოსავალი შედარებით დაბალია და ძირითადად 100
დოლარამდეა), ვიდრე რეგიონულ საქალაქო დასახლებებში ან დედაქალაქში ცხოვრებ ქალებს.
თუმცა ზოგადად ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობა სოფლად შედარებით უფრო დაბალია,
ვიდრე ქალაქურ დასახლებებში და თბილისში. სოფლად მცხოვრები ქალები გაცილებით უფრო
უარყოფითად აფასებენ თავიანთ ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ვიდრე დასახლების სხვა
ტიპებში მცხოვრებნი.

ბედნიერების განცდის მიხედვით, სოფლად მცხოვრებ ქალებს ნაკლებად ბედნიერად
მიაჩნიათ თავიანთი თავი. კვლევის შედეგებით ჩანს, რომ ინტერნეტთან დაკავშირებულ
აქტივობებში, კულტურულ ღონისძიებებსა და სამოქალაქო აქტივობაში დედაქალაქში მცხოვრები
ქალები ყველაზე უფრო მაღალი ჩართულობით გამოირჩევიან; ხოლო ეს მაჩვენებელი სოფლის
დასახლებებში ყველაზე დაბალია. თუმცა არჩევნებში მონაწილეობის მაჩვენებელი სოფლად
ყველაზე მაღალია, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქალებში გაცილებით მაღალია მთავრობისგან
მიტოვებულობის განცდა.

ქალთა ისტორიების ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა რეგიონებში არსებული ბევრი
პრობლემა, რომლებზეც ისტორიების ავტორები განსაკუთრებით ამახვილებენ ყურადღებას:
რთული სოციალურ-ეკონომიკური პირობები, უმუშევრობა, მიგრაცია, ძალადობა ოჯახში,
გენდერული დისკრიმინაცია, განათლებისა და ინფორმირებულობის დაბალი დონე, ეიჯიზმი და
სხვ. ავტორთა დიდი უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ რეგიონებში (განსაკუთრებით სოფლად) უფრო
ნათლად ჩანს ქვეყანაში მიმდინარე ცვლილებების შედეგები. ზოგიერთ რაიონში არსებულ
სიტუაციას ართულებს იქ ჩასახლებული იძულებით გადაადგილებულთა და ეკო-მიგრანტთა
დიდი რაოდენობა.

სოფლად მცხოვრები ქალების დიდი უმრავლესობა, მათი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე,
არის ტრადიციით მართული და სხვა ღირებულებებს შორის ეს ღირებულებები წამყვან ადგილს
იკავებს მათ ფასეულობათა სისტემაში. მაგალითად, კარგი მოქალაქისათვის მნიშვნელოვან ნიშან–
თვისებად ტრადიციის დაცვა უფრო მნიშვნელოვნად არის შეფასებული, ვიდრე ეკონომიკურად
გაჭირვებულ ადამიანთა დახმარება და არჩევნებში მონაწილეობა. განსხვავებული შედეგები
მივიღეთ ქალთა ისტორიების ნარატიული გაანალიზების შედეგად: ქალთა ისტორიების ავტორები,
არსებული პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით აქტიურ მონაწილეობას იღებენ (ან უნდათ, რომ
მიიღონ) თავიანთი რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში.
მათი ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, ხელი შეუწყონ რეგიონებში მცხოვრებთა ქალთა დასაქმებას,
მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ინფორმირებულობის დონის ამაღლებას, მათი
უფლებების, გენდერული თანასწორობისა, ჯანმრთელობის დაცვისა და სხვ. მათი ამოცანაა
სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ლია წულაძე (კონფერენციის

ორგანიზატორი)
Between Two Stools: Georgians’
Ambivalent Discourses on
Europeanization.

საერთაშორისო კონფერენცია:
„ევროპეიზაციის
პერფორმანსი - საქართველოს
და აღმოსავლეთ
პარტნიორობის სხვა ქვეყნების
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შემთხვევები.” იანვარი 2018,
საქართველოს პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკა,
თბილისი.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ლია წულაძე On Monocratic Hobby, its Impact

on Environment and those
Opposing it in Georgia.

ბრიტანეთის სოციოლოგიური
ასოციაციის წლიური
კონფერენცია: „იდენტობა,
საზოგადოება და სოციალური
სოლიდარობა.” აპრილი, 2018,
ნიუქასლი, დიდი ბრიტანეთი.

2 ლია წულაძე Politicizing Civic Activism:
Exclusion, Division and Fight for
the Right to the City in Georgia.

ევროპის სოციოლოგიური
ასოციაციის კონფერენცია:
„სოციალური
ტრანსფორმაციები,
რომელშიც ვცხოვრობთ.”
სექტემბერი, 2018,
სოციალური კვლევების
უმაღლესი სკოლა (SASS), ნოვა
გორიცა, სლოვენია.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ
გამოქვეყნებულა)

სხვა აქტივობა:
ლია წულაძე მიწვეულ იქნა ECSA Moldova-ს მიერ სამეცნიერო ჟურნალის European Studies
[Studii Europene] სარედაქციო კოლეგიის წევრად.
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1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

 

 

 

 

2. სხვა პუბლიკაციები: 

 

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორებ

ი 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი

ო კოდი  

DOI ან ISSN  

 ქეთევან 

ჭკუასელი - 

განათლების 

სოციალური 

ფუნქცია 

 ქართული სამეცნიერო ელექტრონული 

ჟურნალი-განათლების მეცნიერებები და ფსიქოლოგია 

http://gesj.internetacademy.org.ge/ge/admin_ge.php?b_sec=e

du 

0,9801, 2012Ринц: 

2016,  0,314 

 

 

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეც

ნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფი

კაციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 

პროექტის 

სათაური 

პროექტის 

განხორციელები

ს პერიოდი  

1 ევროკავშირის 

ERASMUS+ 

585587-EPP-

1-2017-1-IL- 

EPPKA2- 

CBHE-JP 

 

ქეთევან ჭკუასელი, 

მონაწილე, 

მასწავლებელი -

მკვლევარი 

იზაბელა 

პეტრიაშვილი, 

ინსტიტუციური 

ASSET: შეფასების 

ინსტრუმენტები 

ახალი სასწავლო 

გარემოსთვის 

უმაღლეს 

სასწავლებლებში. 

 

15.10.2017-

15.10.2020 

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

 Rusieshvili Manana, 

Gabunia Kakha, 

Petriashvili Izabella 

„Multilanguage 

Strategies in 

Tertiary Education 

(Using the example 

of Georgia)“ 

 

 

International Journal of Multilingual Education 

 

 

E ISSN 1512-3146, # 

11, გვ. 112-115 

http://gesj.internetacademy.org.ge/ge/admin_ge.php?b_sec=edu
http://gesj.internetacademy.org.ge/ge/admin_ge.php?b_sec=edu


მენეჯერი; 

მკვლევარი/მასწავლ

ებ ელი/ტრენერი. 

ეფემიახარაძე, 

მონაწილე, 

მასწავლებელი-

მკვლევარი 

 

2 ევროკავშირის 

ERASMUS+ 

 

573322-EPP-

1-2016-1-IL- 

EPPKA2-  

CBHE-JP 

 

ქეთევან ჭკუასელი, 

მონაწილე, 

მასწავლებელი- 

მკვლევარი 

იზაბელა 

პეტრიაშვილი, 

ინსტიტუციური 

მენეჯერი; 

მკვლევარი/მასწავლ

ებელი/ტრენერი. 

ნინო ჩახუნაშვილი, 

მონაწილე, 

მასწავლებელი- 

მკვლევარი 

 

CURE: 

კურიკულუმის 

რეფორმა 

დემოკრატიული 

პრინციპებისა და 

სამოქალაქო 

განათლების 

ხელშეწყობისათვ

ის  ისრაელსა და 

საქართველოში 

15.10.2016-

15.08.2019 

 

 

 

7. სხვა შედეგები: 
 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება 

და ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

 ეფემია ხარაძე მეთერთმეტე საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

„განათლება და 

მეცნიერებაXXI 

საუკუნეში:რეალობა, 

გამოწვევები, პერსპექტივები“, 

გორის სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი,გორი, 

        გამოცემის პროცესშია 



საქართველო, 16-17.11.2018 

 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

,,ხარისხიან განათლებაზე 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

საქართველოს 

ბავშვებისთვის“. 

2016-2019წწ ქეთევან ჭკუასელი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

გაეროს ბავშვთა ფონდი, ფონდი ,,ინოვე“ და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2016-2019 წლებში ახორციელებს პროექტს ,,ხარისხიან 

განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა საქართველოს ბავშვებისთვის“. 

 

პროექტის საფუძველზე პროექტში მონაწილე საქართველოს ყველა უნივერსიტეტმა შეიმუშავა 

დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების 300-კრედიტიანი პროგრამა, რომელიც 

თითოეული უნივერსიტეტისათვის ორიგინალურია. კურიკულუმი მოიცავს საგნობრივ/სასწავლო 

მოდულს 180 კრედიტის ოდენობით, პედაგოგიურ მოდულს 60 კრედიტის ოდენობით, 

სამაგისტრო მოდულს 30 კრედიტის ოდენობით და სასკოლო პრაქტიკის მოდულს 30 კრდიტის 

ოდენობით. თითოეული მოდულის შემუშავებას საფუძვლად დაედო წინასწარი ერთწლიანი 

თეორიული კვლევა ამ ტიპის პროგრამების შესწავლისა უცხოეთის გამოცდილების მაგალითზე 

/კვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია საერთაშორისო პუბლიკაციებში 2016 წელს/ და ემპირიული 

კვლევის მასალები აღნიშნული თეორიული მოდელის ადაპტირებისა ქართულ 

საგანმანათლებლო სივრცესთან. კერძოდ, შესწავლილი იქნა სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა 

და სკოლის დირექტორთა შეხედულებანი და დაკვეთები დაწყებითი სკოლის მასწავლებელთა 

მიმართ.თეორიული და ემპირიული კვლევის შედეგები შეჯერდა პროექტის ექსპერტებთან. 

შედეგად, 2018 წლის ივლისში პროგრამამ გაიარა აკრედიტაცია უცხოელი ექსპერტების 

მონაწილეობით და მიმდინარე წლის სექტემბერში განხორციელდა პროგრამაზე პირველი ნაკადის 



ჩარიცხვა. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა მე-7 მე-12 კლასების მასწავლებლის 300-კრედიტიანი 

პროგრამის შემუშავებაზე 

 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

ქეთევან ჭკუასელი 

სამოქალაქო აღზრდა 

და განათლების 

სოციალური ფუნქცია 

საკითხავი მასალა 

სალექციო 

კურსისათვის 

,,სამოქალაქო 

განათლება და 

დემოკრატია 

საქართველოში: 

გამოწვევები და 

განვითარების გზები 

თბილისი - 2018 გვ.132-141 

ვრცელი ანოტაცია(ქართულ ენაზე) 

 

აღნიშნული კურსი შეიქმნა ერასმუს+ პროექტის ,,კურიკულუმის რეფორმა სამოქალაქო 

განათლებისა და დემოკრატიის პრინციპების ხელშეწყობისათვის მასწავლებელთა მომზადების 

პროგრამებში ისრაელსა და საქართველოში“(პროექტის ნომერი: 573322-EP-1-2016-IL-EPPKA2-

GBHE-JP)ფარგლებში.  

 

ანოტაცია 

განათლება სოციალური ფენომენია. მისი აღმოცენება, არსობრივად ადამიანის გაჩენას ემთხვევა. 

სახელმწიფოებრივი და მიზანმიმართული ხასიათი განათლებისა და სწავლების პროცესმა 

ანტიკურ ცივილიზაციაში შეიძინა. 

 

განათლების სახელმწიფოებრივმა ხასიათმა განაპირობა მისი  სოციალური საჭიროებების, 

სოციალური ფუნქციების 

განსაზღვრა.„სოციალურიფუნქციაისროლია,რომელსაცსოციალურიინსტიტუტიასრულებს 

საზოგადოებისდაკვეთებთანმიმართებით“. 

 

განათლების სოციალური ფუნქციები დროისა და ეპოქის შესაბამისად იცვლება. მაშასადამე, 

განათლების სისტემამ,როგორც სოციალურმა ინსტიტუტმა, საზოგადოების განვითარების 

თვალსაზრისით, მოქმედების მიზანი და პროცესი საზოგადოების დაკვეთების შესაბამისად უნდა 

ააგოს. 



 

თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცეში აქტუალური გახდა სწავლის შედეგის ცნება. სწავლის 

შედეგი ასახავს იმ კომპეტენციების ფლობას, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე შრომის 

ბაზრის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. შესაბამისად, განათლების სოციალური ფუნქცია 

წარმოადგენს პიროვნების მომზადება იმ სწავლის შედეგების შესატყვისად, რომელიც 

აუცილებელია თანამედროვე საზოგადოების არსებობისა და განვითარებისათვის. 

 

საქართველოს განათლების სიტემის სოციალური ფუნქციები ასახულია დოკუმენტებში - 

საქართველოს ზოგადი განათლები ეროვნული მიზნები, საქართველოს კანონები ზოგადი და 

უმაღლესი განათლების შესახებ. 

 

თანამედროვე ადამიანი ცხოვრობს საერთაშორისო სივრცეში. შესაბამისად, გლობალურად, 

განათლების სოციალური ფუნქციების პრიორიტეტულ მიმართულებებად დღეს, თანამედროვე 

ადამიანებში ზოგადსაკაცობრიო ნორმების დაცვისა და დემოკრატიულ კულტურაში 

ცხოვრებისათვის აუცილებელი კომპეტენციების ფორმირება გახდა. 

 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

ეფემია ხარაძე დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის 

კომპეტენტურობის 

პრობლემური საკითხები 

კლასის მართვის პროცესში 

მეთერთმეტე საერთასორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

„განათლება და 

მეცნიერებაXXI 

საუკუნეში:რეალობა, 

გამოწვევები,პერსპექტივები“, 

გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, გორი, 

საქართველო, 16-17.11.2018 

 რუსუდან სანაძე 

 

EFQM-ის მოდელის 

გამოყენება უმაღლეს 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში 

განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრის წლიური 

შემაჯამებელი კონფერენცია 

,,უმაღლესი განათლების 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

განახლებული სისტემის 

დანერგვა:შედეგებიდა 

შემდგომი ნაბიჯები“. 



მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 

 

 

6. 2.უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

ეფემია ხარაძე Значение экологического 

воспитания в начальных 

классах общеобразовательной 

школы 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

პრაქტიკული კონფერენცია 

„Проблемы и перспективы 

профессиональной подготовки 

специалистов в условиях 

евроинтеграции“, 

ქ.კროპივნიცკი უკრაინა, 19-

20.04.2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

 

დაწესებულებას თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოსს ხვა, მისთვის მნიშვნელოვანი 

აქტივობაც. 

ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი(2 ეგზემპარად) და ელექტრონული ვერსიის(CD-

დისკის) სახით. 

ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის შესაბამისი მოთხოვნების შესაბამისად, 

ექსპერტიზას(შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში აღინიშნება 

ფორმულით „არ შეფასდა“. 

1.    2018 წლის 21 დეკემბერს ჩატარდა სტუდენტური 78-ე საუნივერსიტეტო კონფერენცია, 

განათლების     მეცნიერებათა     დეპარტამენტის     საგანმანათლებლო     პროგრამების 

სტუდენტები   მონაწილეობდნენ   კონფერენციაში,   ხოლო   ქეთევან   ჭკუასელს   

მათი ხელმძღვანელობისათვის უნივერსიტეტის სიგელი გადაეცა  . 

2.    2018      წლის      25      სექტემბერს      განათლების      მეცნიერებათა      დეპარტამენტის 

წარმომადგენლებმა      მონაწილეობა      მიიღეს      მეცნიერებისა      და      ინოვაციების 

საერთაშორისო ფესტივალში 

       დეპარტამენტის      მასწავლებელთა      მიერ      მომზადებულმა      დაწყებითი      განათლების 

დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებმა ,,გავხადოთ სწავლა სახალისო“ ფორმატის 

ფარგლებში ფესტივალზე   მოსულ   სტუმრებს   გააცნეს   მათემატიკის,   ბიოლოგიის   და   

ქართული   ენის სწავლების პროცესში სახალისო სასწავლო აქტივობები. 



3.    2018 წლის 10 ნოემბერს ინსტიტუტმა ჩაატარა მასწავლებელთა VII საუნივერსიტეტო 

კონფერენცია, „უნივერსიტეტი სკოლას-სკოლა უნივერსიტეტს“ -   ,,განმავითარებელი შეფასება 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში“; კონფერენციის ფარგლებში მუშაობდა 5 სამუშაო ჯგუფი: 

 განმავითარებელი შეფასება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში - ადმინისტრაციის ხედვა და 

გამოცდილება; 

 

 განმავითარებელი შეფასების პრობლემატიკა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში დაწყებითი 

განათლების საფეხურზე სწავლის პროცესში; 

 

 

 განმავითარებელი შეფასების პრობლემატიკა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში მათემატიკასა და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების პროცესში; 

 

 განმავითარებელი შეფასების პრობლემატიკა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში ქართული ენის 

სწავლების პროცესში; ზაქარია ქიტიაშვილმა წარმოადგინა მოხსენება „განმავითარებელი შეფასება, 

როგორც სწავლების ტექნოლოგია“. 

 

 

 განმავითარებელი შეფასების პრობლემატიკა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში ჰუმანიტარული და 

საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების პროცესში; 

 

4.  2018        წელს        განათლების        მეცნიერებების        დოქტორანტების        პროექტი 

,,ინტერდისციპლინური  კვლევების  ლაბორატორია  თსუ-ის  დოქტორანტებისთვის“ დაფინანსდა 

თსუ-ის სტუდენტური პროექტების კონკურსის ფარგლებში. 

5. 2018  წლის  განმავლობაში  პერმანენტულად  ტარდებოდა სემინარები, კოლოკვიუმები და 

თემატური განხილვები ინსტიტუტის დოქტორანტების მონაწილეობით; 

6. 2018  წელს  განათლების  მეცნიერებათა  დეპარტამენტში  დაცვისთვის  მომზადდა  3 

სადისერტაციო ნაშრომი, ამასთანავე 43 მაგისტრანტმა დაიცვა სამაგისტრო ნაშრომები. 

7.   2018  წელს  განათლების  მეცნიერებათა  დეპარტამენტმა  7  ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლასთან   გააფორმა      მემორანდუმები.   ამჟამად   დეპარტამენტი   41   სკოლასთან 

თანამშრომლობს. 

8. განათლების        მეცნიერებების        დეპარტამენტში        გერმანიის        საერთაშორისო 

თანამშრომლობის   საზოგადოებასთან   (GIZ)   ,,კერძო   სექტორის   განვითარება   და პროფესიული 

განათლება სამხრეთ კავკასიაში“  პროექტის  ფარგლებში მიმდინარეობს პროფესიული განათლების 

მასწავლებლის მომზადების ახალი სამაგისტრო პროგრამის შემუშავება. 



9.  2018   წელს   განათლების   მეცნიერებათა   დეპარტამენტს   სამუშაო   ვიზიტით   ეწვია ერასმუს+    

პროექტის    ,,კურიკულუმის    რეფორმა    სამოქალაქო    განათლებისა    და დემოკრატიის     

პრინციპების     ხელშეწყობისათვის     მასწავლებელთა     მომზადების პროგრამებში ისრაელსა და 

საქართველოში“ ხელმძღვანელი რონდა სოფერი. 

10. 2018 წელს ქეთევან ჭკუასელი, როგორც განათლების ექსპერტი პერმამენტულად იყო ჩართული 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ეგიდით მიმდინარე 

განათლების სისტემის სამართლებრივი დოკუმენტების შემუშავების, განხილვისა და 

კონსულტირების პროცესებში.  

11. 2018 წელს ეფემია ხარაძე მოიწვიეს ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო 

სამეცნიერო პედაგოგიური ჟურნალის „Образование в 21-ом веке“ სარედაქციო კოლეგიის 

წევრად(education21@ysu.am ).  

12. 2018 წელს პერმანენტულად ტარდებოდა გასვლითი საჯარო ლექციები ვარიანსა და ხოვლეში.



 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

კოგნიტური და კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო 

ინსტიტუტი 

 

2018 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 

 

 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: თამარ გაგოშიძე, პროფესორი 

 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: პროფესორი: ლალი 

სურმანიძე, ასოცირებულიპროფესორები: ირაკლი იმედაძე, თამარ აბაშიძე, ირინე 

ჟვანია. ასისტენტ პროფესორები: შორენა მამუკაძე, ვლადიმერ გამსახურდია. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2. სხვა პუბლიკაციები: 

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

 მ. მაჭავარიანი-

წერეთელი 

ლ.სურმანიძე 

თ.გაგოშიძე 

 

“TSU PSYCHOLOGY” 

2018/03/11 

 

 

 

ვლადიმერ ლადო 

გამსახურდია 

ინტეგრაციული 

ფსიქოლოგიური და 

ქცევითი მეცნიერებები, 

ტომი და გვერდი ჯერ 

მინიჭებული არ არის 

რადგან ბეჭდურად 

მომავალ წელს 

დაიბეჭდება 

https://doi.org/10.1007/s12124-018-9466-2 

 ვლადიმერ ლადო 

გამსახურდია 

კულტურა და 

ფსიქოლოგია, 

ტომი 24, ნომერი 2, 

გვ. 545-559 

https://doi.org/10.1177/1354067X18791977 

 

 

 

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

 FR/352/2-200/14 ი. იმედაძე (პროექტის 

ხელმძღვანელი),  ზ. 

ვახანია, მ. 

ბალიაშვილი,რ.საყვა

რელიძე, თ. ჩხეიძე, ნ. 

ვახანია 

განწყობის ქართული 

ფსიქოლოგიური სკოლის 

ცნებითი აპარატი - თეორიული 

და გამოყენებითი მხარეები 

2015-2018 



 YS17-43 პროექტის 

ხელმძღვანელი 

ქართველთა აკულტურაციისა 

და შინაგანი დიალოგისათვის 

მისი მნიშვნელობის კვლევა  

1.01.2018-

31.12.2019 

 

 

 

7. სხვა შედეგები: 
 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 

 

პუბლიკაციის 

ავტორი/ები 

 

კონფერენციის 

სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN 

 

 ვლადიმერ 

გამსახურდია 

სელფის მკვლევართა 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

http://www.dialogicalself2018.com/abstracts.pdf 

 

 

 

 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება 

და ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

 

1 

ი.ჟვანია, ა.ქიტიაშვილი, 

თ.აბაშიძე 

II საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციაზე “განათლება, 

კვლევა, პრაქტიკა“; თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

განათლების მეცნ. 

ფაკულტეტი; 

ISSN – 2449-2337 

განათლების მიღმა დარჩენილი 

ახალგაზრდების განათლების 

მიღების ბარიერები და 

კარიერული გეგმები 

 

 
 

 

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 



№ 
წიგნის/გამოცემის 

ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

 ი. იმედაძე. ფსიქოლოგიის 

ისტორია: ანტიკური 

ხანიდან ჩვენ დრომდე 

მწიგნობარი 978-9941-473-09-8 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

2-200 ფსიქოლოგია, 

ფსიქოლოგიის ისტორია; 

FR/352/2-200/142 

2015-2018 

ი. იმედაძე (პროექტის 

ხელმძღვანელი),  ზ. ვახანია, 

მ. 

ბალიაშვილი,რ.საყვარელიძე, 

თ. ჩხეიძე, ნ. ვახანია 4 

 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

 

3.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 



კოდი,  

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი, ქვეყანა 

1 

შ      შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა დასაქმების 

მხარდამჭერი სოციალური 

სერვისების გაუმჯობესება,  

შშმ პირთა  

საკითხების კვლევა, ბრიტანეთის 

საკონსულო (თბილისი), გაეროს 

განვითარების პროგრამა (UNDP) 

 

2018 

თამარ მახარაძე (პროექტის 

კოორდინატორი/მკვლევარი) 

ირინე ჟვანია (მკვლევარი) 

ლინდა სტივენსონი 

(მკვლევარი) 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

წინამდებარე კვლევის მთავარი მიზანია ზემოაღნიშნული პროგრამის   განხორციელების 

თავისებურებების შესწავლა. იმ ფაქტორების გაანალიზება, რომელიც  პროგრამის  ეფექტურობაზე 

მოქმედებს; ძლიერი მხარეებისა და გამოწვევების განხილვა ადგილობრივ და საერთაშორისო 

კონტექსტში. კვლევა ჩატარდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში არსებული შშმ პირთა საკითხების კვლევის ცენტრის მიერ, გაეროს განვითარების 

პროგრამის მხარდაჭერით.  

კვლევა ეფუძნება თვისებრივ მეთოდს -  პირველადი მონაცემების შესაგროვებლად გამოყენებული 

იყო სიღრმისეული ინტერვიუ. კვლევა ჩატარდა დედაქალაქსა და ოთხ რეგიონში (იმერეთი, აჭარა, 

კახეთი და შიდა ქართლი). 

კვლევამ აჩვენა, რომ მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტები აქტიურად მუშაობენ 

მხარდაჭერითი დასაქმების მოდელის დასანერგად; თუმცა, არსებული რაოდენობით, ისინი 

მხოლოდ შშმ პირთა შეზღუდულ რაოდენობას ემსახურებიან. ქმედითი ნაბიჯები არ არის 

გადადგმული მათი რაოდენობის გაზრდის მიმართულებით. დასაქმების ხელშეწყობის 

მომსახურებათა განვითარების  სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მხარდაჭერითი დასაქმების 

კონსულტანტების დახმარებით დასაქმებული შშმ პირების რაოდენობა მცირეა და ის ქვეყანაში შშმ 

პირთა დასაქმების ზოგად სურათს   ვერ ცვლის. მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს შშმ 

პირების სამუშაო ადგილებზე დამაგრება–შენარჩუნება. ასევე ნათელია, რომ პროგრამა ფარავას 

ძირითადად მსუბუქი და საშუალო შეზღუდვის მქონე პირებს. ამავდროულად, ჩვენმა კვლევამ 

აჩვენა, რომ აღნიშნული სახელმწიფო პროგრამა  შშმ პირების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე 

პოზიტიურად მოქმედებს –  მნიშვნელოვნად ზრდის მათში დასაქმებისა და ზოგადად,  

სოციალურად აქტიური ცხოვრების  მოტივაციას. გარდა ამისა, ხელს უწყობს  დამსაქმებლებსა და 

ზოგადაად, საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობების მიმართულებით  ცნობიერების 

ამაღლებას. 

დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების  სახელმწიფო პროგრამის ეფექტურად 



განხორციელებაზე მოქმედი ფაქტორები შეიძლება შემდეგ კატეგორიებად დავაჯგუფოთ: (1) შშმ  

სამუშაოს მაძიებლებთან დაკავშირებული ფაქტორები, (2) დამსაქმებლებთან დაკავშირებული 

ფაქტორები, (3) პროგრამასთან დაკავშირებული ფაქტორები და (4) ზოგად კონტექსტთან 

დაკავშირებული ფაქტორები. 

 

 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

ირაკლი იმედაძე ფსიქოლოგიის 

ისტორია: ანტიკური 

ხანიდან ჩვენ დრომდე 

თბილისი: 

უნივერსალი 

978-9941-473-09-8 

712 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

წიგნაკში საკმაოდ ვრცლად არის გადმოცემული და გაანალიზებულ ფსიქოლოგიის 2500-წლოვანი 

ისტორია, მისი განვითარების ძირითადი ეტაპები და უმთავრესი ტენდენციები. წიგნში 

განხილულია მეცნიერების და, კერძოდ ფსიქოლოგიის მეთოდოლოგიის ძირითადი საკითხები. 

დახასიათებულია ფსიქოლოგიის ძირითადი დარგების ისტორიული ფორმირების პროცესი; 

წიგნი შეიცავს მსოფლიო ფსიქოლოგიის ყველა უმთავრესი თეორიული სისტემისა თუ 

მიმდინარეობის ანალიზს. ეს ანალიზი, ასევე შეაფასებები, ყველაგან, სადაც ეს შესაძლებელია, 

განწყობის ზოგადფსიქოლოგიური კონცეფციის პოზიციებიდან კეთდება. წიგნში განხილულია 

საკუთრივ უზნაძის სკოლის მონაპოვარიც, ისევე, როგორც ქართული ფსიქოლოგიური აზრის 

უფრო ადრინდელი ნიმუშები. ამით გამოირჩევა იგი ფსიქოლოგიის ისტორიის უცხოური 

სახელმძღვანელოებისაგან. 

 

 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

გამოცემის 

ადგილი, 

გვერდების 

რაოდენობა 



დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამომცემლობა 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

ი. იმედაძე 

 

 

 

ი. იმედაძე 

 

 

 

 

 

ი. იმედაძე 

 

 

 

ი. იმედაძე 

მეცნიერების 

ფსიქოლოგია 

 

 

თანამედროვე 

ფსიქოლოგიის 

ზოგიერთი 

მიმდინარეობის 

შესახებ 

 

ობიექტივაცია და 

სუბიეტივაცია 

 

 

კიდევ ერთხელ 

ნებელობის 

ფენომენოლოგიის 

შესახებ 

საქართველოს 

ფსიქოლოგიის 

მაცნე. 2018, 1 

 

საქართველოს 

ფსიქოლოგიის 

მაცნე. 2018, 1 

 

 

 

საქართველოს 

ფსიქოლოგიის 

მაცნე. 2018, 1 

 

კრებული: 

ფსიქოლოგიური 

გამოკვლევები 

თბილისი, 

მწიგნობარი 

 

 

თბილისი, 

მწიგნობარი 

 

 

 

 

თბილისი, 

მწიგნობარი 

 

 

ბათუმი,  

გამომცემლობა 

„ბათუმის 

უნივერსიტეტი“ 

37 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1. სტატიაში გადმოცემულია შედარებით ახალი დარგის „მეცნიერების ფსიქოლოგიის“ 

ყველაზე ძირითადი მონაცემები და მიდგომები.კერძოდ: მეცნიერთა კოგნიტური სფეროს 

კვლევის შედეგები; გენიოსობის პრობლემა; მეცნიერთა პროვნული თვისებები და მათი 

ტიპოლოგია; მეცნიერთა რელიგიურობის საკითხი; სოციალურ-ფსიქოლოგიური 

ფაქტორების გავლენა მეცნიერებაზე; სამეცნიერო სკოლების დახასიათება და სხვა საკითხები. 

2. სტატიაში განხილულია სამი ფსიქოლოგიური მიმართულება/კონცეფცია, რომელთაც 

საკმაოდ სერიოზული ადგილი უკავიათ თანამედროვე ფსიქოლოგიური მეცნიერების 

რუქაზე, ესენია:ტრანსპერსონალური ფსიქოლოგია, პოზიტიური ფსიქოლოგიადა რაიან 

დეცის თვითდეტერმინაციის კონცეფცია, გადმოცემულია ამ მიმართულებების/თეორიების 

ძირითადი შინაარსი. შეფასებები და კრიტიკული ანალიზი პირველ რიგში მათი 

მეთოდლოგიური სტატუსის გარკვევის კუთხით არის წარმართული. 

3. განწყობის თეორიის ფარგლებში შემოტანილია ახალი ტერმინი - სუბიექტივაცია. თუ 

უზნაძესეული ობიექტივაციის ტერმინი/ცნება განწყობის სიტუაციურ ფაქტორში შექმნილი 

პრობლემების გადაჭრაზე მიმართულ გონებრივ ქმედებას აღნიშნავს, სუბიექტივაციის 

ცნების ქვეშ მოიაზრება სუბიექტის მიერ განხორციელებული ვოლიტური აქტივობა, 



ნებელობის დონეზე განხორციელებული მოტივაციური პროცესი, რომელიც 

მიართულიაგანწყობის მოტივაციური ფაქტორის, ქცევის მოტივაციური სისტემის 

ფორმირებასა და რეგულაციაზე.  ტერმინი სუბიექტივაცია ადექვატურად გამოხატავს ამ 

პროცესის მთავარ ინტენციას, რამდენადაც მოტივი, უზნაძის კონცეფციაში განიხილება 

როგორც ქცევის სუბიექტური ღირებულება, რომელიც საფუძვლად ედება გადაწყვეტილების 

მიღებას. 

4. გამოკვლევაში განიხილება დ. უზნაძისა და შ. ჩხარტიშვილის პოზიციების დაახლოების 

საკითხი ნებელობითი ქცევის ფენომენოლოგიასთან დაკავშირებით. ეს შესაძლებელია, თუ კი 

სურვილისა (მე მინდა) და საჭიროების (მე უნდა) განცდები განხილული იქნება, როგორც 

მრავალი გარდამავალი ამბივალენტური ვოლიტური განცდისაგან შემდაგარი კონტინიუმის 

უკიდურესი წერტილები. 

 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

თ.მახარაძე,  

თ.აბაშიძე 

“კორპორაციული 

სოციალური 

პასუხისმგებლობა და 

დამსაქმებლის 

მიმზიდველობა. 

ნაწილი D; 14. 

საქართველოს 

მაგალითი(“CSR and 

Employer 

attractiveness“; Part D: 

CSR and Employer 

attractiveness in Eastern 

Europe; 14. THE 

EXAMPLE OF 

GEORGIA) 

1128 Springer 

Int.Publishing AG; 

 

გვ. 50-57 

 

გადაცემულია 

დასაბეჭდად  

 

ხელშეკრულების 

ნომერი: Springer-C-

CTP-05/2016 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 



 

სტატიაში განხილულია საერთაშორისო კვლევის მონაცემები “კორპორაციული სოციალური 

პასუხისმგებლობის შესახებ“, რომელშიც მონაწილეობდა 20 ქვეყნის 25 უნივერსიტეტი. კვლევის 

მიზანი იყო იმ ასპექტების დადგენა, რომელიც პრიორიტეტულია სამსახურის მაძიებელი 

ახალგაზრდებისათვის პოტენციური დამსაქმებლებლის შერჩევისას და არის თუ არა ამ 

თვალსაზრისით განსხვავება სხვადასხვა ქვეყანას შორის. ჩვენს სტატიაში (რომელშიც 

გაანალიზებულია 311 მონაწილის მონაცემი) განხილულია ის ძირითადი მახასიათებლები, 

რომელსაც ითვალისწინებენ ქართველი სტუდენტები დამსაქმებლებლის ძებნისას; ნაცადია 

გამოვლენილი სპეციფიკური ტენდენციების ახსნა სოციო-ეკონომიკურ და ღირებულებით 

კონტექსტში. 

 

 

 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

ი.ჟვანია, 

ა.ქიტიაშვილი, 

თ.აბაშიძე 

„განათლების 

მიღებისა და 

კარიერული წინსვლის 

ბარიერები არასრული 

ზოგადი განათლების 

მქონე 

ახალგაზრდებისათვის 

საქართველოში“  

(Barriers to Education 

and Career Choice for 

Young People with 

Incomplete Secondary 

Education in Georgia) 

ISSN: 

2349-5219 

International 

Journal of 

Innovation and 

Research in 

Educational 

Sciences; 

Volume 5,Issue 

5, Sept. 2018 

საერაშორისო 

ელ.- ჟურნალი 

Pages: 

515-522 

 ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

სტატიაში განხილულია ის ბარიერები, რომელსაც აწყდებიან საბაზო განათლების მქონე 

ახალგაზრდები საქართველოში შემდგომი განათლების მიღებისა და კარიერული არჩევანის 



გზაზე. სტატიაში გაანალიზებულია კვლევის მონაცემები, რომელშიც 344 ახალგაზრდა 

იღებდა მონაწილეობას. აღმოჩნდა, რომ ახალგაზრდების მიერ სწავლის შეწყვეტის თაობაზე 

მიღებული გადაწყვეტილებები სხვადასხვა სიტუაციური, ინსტიტუციური და 

დისპოზიციური  ფაქტორითაა განპირობებული. ახალგაზრდების მიერ დამოუკიდებლად 

მიღებული გადაწყვეტილებები, ხშირ შემთხვევაში, არაინფორმირებული და გაუაზრებელი 

ხასიათისაა, რის გამოც დიდი ხნის მანძილზე სინანულს განიცდიან, თუმცა სხვადასხვა 

მიზეზის გამო ვეღარ ახერხებენ უკან დაბრუნებას განათლებაში და დასაქმების შემთხვევაში 

შრომის ბაზარზე არაკვალიფიციურ, დაბალანაზღაურებად მუშახელს ქმნიან. სტატიის 

დასკვნით ნაწილში წარმოდგენილი რეკომენდაციები ამ კატეგორიის (NEETS) 

ახალგაზრდების სწავლის გაგრძელებისა და კარიერული წინსვლის ღონისძიებების შესახებ. 

 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

თამარ გაგოშიძე 1.  (2018) 

Neuropsychological 

functioning of children with 

epilepsy. EACD-2018 

(European Academy of 

Childhood Disability 

International Conference),  
 

Tbilisi, May, 28-31. Oral 

Presentation 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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