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1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, 

გვერდი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

 Neubauer, A. 

Martskvishvili Kh. 

(2018). Creativity and 

Intelligence: A Link to 

Different Levels of 

Human Needs 

Hierarchy? 

Heliyon, Volume 4, Issue 

5, 2018, 

 

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00623 

 ანოტაცია: 

მიუხედავად იმისა, რომ შემოქმედებითობის შესახებ ჩატარებული ადრეული კვლევები უკვე 

მჭიდროდ უკავშირდება ინტელექტის შესწავლას, საკითხი იმის შესახებ, თუ რა სპეციფიკური 

მახასიათებლებით განსხვავდება ინტელექტი და შემოქმედებითობა ერთმანეთისაგან, 

კვლავაც ღიად რჩება. წინამდებარე სტატიაში მიზნად ვისახავთ ვიკვლიოთ, თუ როგორ 

უკავშირდება ინტელექტი და კრეატულობა ადამიანური მოთხოვნილებების იერარქიის 

სხვადასხვა დონეს. კვლევის 342 მონაწილემ შეავსო ინტელელქტისა და კრეატულობის, ასევე, 

ადამიანური მოთხოვნილებების კმაყოფილებისა და ფრუსტრაციის საკვლევი და თვით-

აქტუალიზირებული პიროვნების მახასიათებლების საკვლევი კითხვარები. თუ 

შემოქმედებითობას თვით-აქტუალიზებული პიროვნების მახასიათებლად განვიხილავთ, 

ხოლო ზოგადი ინტელექტის უპირატეს ფუნქციად განვიხლავთ იმას, რომ ის გარემოსთან 

ადაპტაციისა და გადარჩენის მიზნებს ემსახურება, მაშინ, შემოქმედებითობა და ინტელექტი 

მოთხოვნილებათა იერარქიის სხვადასხვა საფეხურებს უნდა უკავშირდებოდეს.  

კვლევაში ჩვენი ვარაუდი დადასტურდა: ინტელექტი დადებითად უკავშირდება 

მოთხოვნილებათა დაბალ საფეხურს, მაშინ როცა კრეატულობის საზომები (დივერგენტული 

აზროვნება; შემოქმდებითი მიღწევები და აქტივობები) აჩვენებს პოზიტიურ კავშირს 

მოთხოვნილებათა იერარქიის ზედა დონესთან. კვლევის სამეცნიერო ღირებულებას 

წარმოადგენს ის, რომ კვლევის შედეგებს წვლილი შეაქვს არსებულ საერთაშორისო 

სამეცნიერო დისკუსიაში ზოგად ინტელექტსა და კრეატულობას შორის არსებულ 

სპეფიციკურ განსხვავებებთან დაკავშირებით. 

 

 Panjikidze, M. Bilman, 

A. Martskvishvili, Kh. 

Chitashvili, M. 

Posttraumatic Growth, 

Personality Factors, and 

Social Support Among 

War-Experienced Young 

Psychological Reports მიღებულია დასაბეჭდად 

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00623


Georgians 

 
ანოტაცია 

პოსტტრავმული ზრდის ფენომენისა და მასთან დაკავშირებული ფაქტორების შესწავლას 

ხანგრძლივი ისტორია აქვს, თუმცა კვლევების მცირე ნაწილია განხორციელებული 

ახალგაზრდებთან. ჩვენი კვლევის მიზანია პოსტტრავმული ზრდის და მასთან 

დაკავშირებული კორელატების - პიროვნული ნიშნებისა და სოციალური მხარდაჭერის 

რაობის შესწავლა იძულებით გადაადგილებულ ბავშვებთან და მოზარდებთან. კვლევაში 

მონაწილეობდა 242 ინდივიდი, საშუალო ასაკი წარმოადგენდა 13.22 (SD=2.73). 

კორელაციური, რეგრესიული და მედიციური ანალიზის მეშვეობით დადგინდა ცვლადებს 

შორის ურთიერთმიმართება. კვლევის შედეგების მიხედვით, პიროვნულ ნიშნებს - 

ექსტრავერსიასა და კეთილსინდისიერებას, ისევე როგორც ინფორმაციული სახის სოციალურ 

მხარდაჭერას აქვს პრედიქტული მნიშვნელობა პოსტტრავმული ზრდისთვის.  ხოლო 

სოციალური მხარდაჭერა წარმოადგენს მედიატორს პიროვნულ ნიშნებსა და პოსტტრავმულ 

ზრდას შორის კავშირის განსაზღვრისას. მოცემული კვლევის შედეგები წარმოადგენს 

ემპირიულ მონაცემს, რომელიც ხელს უწყობს ბავშვებსა და მოზარდებთან პოსტტრავმული 

ზრდის  მექანიზმების შესწავლას. 

 N. Sordia, Kh. 

Martskvishvili. (2018). 

The Relationship 

between Creative 

Potential and Creative 

Achievements: The Role 

of Emotional Traits 

Swiss Journal of 

Psychology 

წარდგენილია დასაბეჭდად 

 

 
ანოტაცია: 

შემოქმედებითი პოტენციალი, რომელიც შემოქმედებით მიღწევებად რეალიზდება ცვლის 

სამყაროს და განსაზღვრავს პროგრესს. იმ ფაქტორების კვლევა, რომელიც შემოქმედებითი 

მიღწევების რეალიზაციაში ეხმარება ადამიანს საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მიუხედავად იმისა, 

რომ პიროვნებისა და შემოქმედებითობის შესახებ ჩატარებული კვლევები დასაწყისიდანვე 

მჭიდროდ უკავშირდებოდა ერთმანეთს, კვლევაც ნათელი არაა ემოციებთან დაკავშირებული 

პიროვნული ნიშნები, კერძოდ, ემოციური კრეატულობა და ემოციური ინტელექტი ეხმარება 

თუ არა შემოქმედებითი პოტენციალის მქონე პიროვნებას ამ პოტენციალის მიღწევებად 

რეალიზებაში. კვლევის 342 მონაწილემ (Mage=21.87, SD=5.84) შეავსო ალტერნატიული 

გამოყენების ამოცანები და წინადადებები; შემოქმედებითი აქტივობებისა და მიღწევების 

სკალა; ემოციური ინტელექტის, როგორც პიროვნული ნიშნის საკვლევი კითხვარი და 

ემოციური კრეატულობის საკვლევი კითხვარი. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ 

სოციალურობა (ემოციური ინტელექტის ფაქტორი) და სიახლე (ემოციური კრეატულობის 

ასპექტი) ასრულებს მოდერატორის როლს კრეატულ პოტენციალსა და მიღწევებს შორის 



კავშირისთვის, მაშინ როცა შემოქმედებითი აქტივობები მედიატორ ცვლადად გვევლინება 

პოტენციალსა და მიღწევებს შორის. კვლევა გვაწოდებს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ 

ემოციებთან დაკავშირებული პიროვნული ნიშნები როგორ შეიძლება უწყობდეს ხელს 

შემოქმედებითი პოტენციალის შემოქმებით მიღწევებად რეალიზებაში, რაც ღირებული 

ინფორმაციაა როგორც პრაქტიკოსი ფსიქოლოგების, ასევე, განათლების სფეროში 

დასაქმებული პროფესიონალებისთვის.  

 ხეჩუაშვილი ლილი „From Rumination to 

Generativity: Mediation 

Effect of Posttraumatic 

Growth“. 

Journal of Loss and 

Trauma 

ბეჭდვაში 

 ხეჩუაშვილი ლილი „Psychometric Properties 

of the Georgian Expanded 

Version of Posttraumatic 

Growth Inventory“  

Journal of Loss and       

Trauma 

ბეჭდვაში 

 

 

2. სხვა პუბლიკაციები: 

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOIან ISSN 

 ნ. სორდია, ხ. 

მარწყვიშვილი (2018). 

ზღურბლის ეფექტი: 

ემოციური ინტელექტის, 

როგორც პიროვნული 

ნიშნის მიმართება 

ემოციურ 

შემოქმედებითობასთან. 

 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი -  ფსიქოლოგია 

 

    მიღებულია დასაბეჭდად  

 
ემოციური ინტელექტისა და ემოციური შემოქმედებითობის შესახებ არსებული კვლევებიდან 

ცნობილია, რომ საქმე ურთიერთდამოუკიდებელ, თუმცა გარკვეულწილად, 

ურთიერთდაკავშირებულ კონსტრუქტებთან გვაქვს  (Ivcevic et al., 2007). ემოციურ 

ინტელექტსა და ემოციურ შემოქმედებითობას შორის კავშირი შესაძლოა ინტელექტსა და 

შემოქმედებითობას შორის კავშირის მსგავსი იყოს (Averill, 1999). კერძოდ, შესაძლოა, ამ 

შემთხვევაშიც არსებობდეს ზღურბლის ეფექტი, რაც ჯერჯერობით დადასტურებული არ 



არის. მიმდინარე კვლევა მიზნად ისახავს სწორედ ამ ცვლადებს შორის არსებული კავშირის 

სპეციფიკის დადგენას ზღურბლის თეორიის შემოწმების საფუძველზე. კვლევაში 

მონაწილეობდა 17-დან 49 წლამდე ასაკის (M=21.87, SD=5.84), 342 ინდივიდი. მონაცემთა 

ანალიზმა დაადასტურა, რომ ემოციური ინტელექტი და ემოციური შემოქმედებითობა 

ურთიერთდამოუკიდებელი, თუმცა ურთიერთდაკავშირებული კონსტრუქტებია. ამ კავშირის 

თავისებურებათა შეფასებისას ჩანს, რომ ემოციური ინტელექტი, როგორც ერთიანი 

კონსტრუქტი, ასევე, მისი კომპონენტები,  ემოციური შემოქმედებითობის პრედიქტორიები 

არიან. სეგმენტური რეგრესიული ანალიზი აჩვენებს, რომ ზღურბლის ჰიპოთეზის 

საფუძვლად მდებარე პრინციპი ემოციურ ინტელექტსა და ემოციურ შემოქმედებითობას 

შორის კავშირის სპეციფიკას განსაზღვრავს. კერძოდ, ემოციური ინტელექტის ორ ფაქტორს - 

სოციალურობა და ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნა - პრედიქტორული ღირებულება აქვს 

ემოციური შემოქმედებითობისთვის მაშინ, როდესაც ემოციური ინტელექტის ქულა 

ზღუბლის მაჩვენებელზე მაღალია; ხოლო ემოციურობისა და თვითკონტროლის ფაქტორებს 

კი - როდესაც ემოციური ინტელექტის ქულა ზღუბლის მაჩვენებლებზე დაბალია.  მოცემული 

კვლევა გვაწვდის ინფორმაციას ემოციურ ინტელექტს, როგორც პიროვნულ ნიშანსა და 

ემოციურ შემოქმედებითობას შორის კავშირის სპეციფიკის შესახებ, რითიც ამ ორი 

კონსტრუქტის ბუნებისა და თავისებურებების შესახებ არსებულ ცოდნას აფართოებს. 

    

 ხეჩუაშვილი ლილი „მოვლენის ტიპი, 

ავტობიოგრაფიული 

მსჯელობა და პერსონალური 

ნარატივის 

ინტრაინდივიდუალური 

ცვალებადობა დროში“.  

GESJ: Education Science and 

Psychology, 2(48), გვ. 9-32 

 

 ჯანანაშვილი თამარი, 

ხეჩუაშვილი ლილი, 

გოგიჩაიშვილი მარიამ 

„თავისუფლების აღკვეთის 

გამოცდილება, 

ავტობიოგრაფიული 

მსჯელობა, მნიშვნელობის 

შექმნა და გენერაციულობა“.  

GESJ: Education Science and 

Psychology,No.1(47), გვ, 3-36. 

 

 ეკა ნადირაძე, თეონა 

ლოდია 

თსუ ფსიქოლოგია მიღებულია დასაბეჭდად 

 

 

 

 

ფსიქოლოგიური მოუქნელობა, რომელიც მიღებისა და მოქმედების თერაპიის ძირეული 

კომპონენტია, ფსიქოპათოლოგიების განვითარების მთავარ ასპექტად მიიჩნევა. წინამდებარე 

ნაშრომი მიზნად ისახავს ფსიქოლოგიურ მოუქნელობასა და ადაპტაციაში ხელის შემშლელ 

ისეთ მდგომარეობებს შორის კავშირის დადგენას, როგორებიცაა დეპრესია და აგრესია. 

კვლევა ჩატარდა ქართულ პოპულაციაზე. მასში მონაწილეობას იღებდა, 14-დან 16-წლამდე, 

157 მოზარდი თბილისის საჯარო სკოლებიდან. მათ შორის 81 იყო ვაჟი, ხოლო 76 გოგონა. 

კორელაციური ანალიზის შედეგად გამოვლინდა ძლიერი დადებითი კავშირი დეპრესიასა და 

ფსიქოლოგიურ მოუქნელობას შორის(r=.68)  ყველა ასაკობრივ და სქესობრივ ჯგუფში. 



ძლიერი დადებითი კავშირი გამოვლინდა აგრესიასა და ფსიქოლოგიურ მოუქნელობას შორის 

(r=.59). ამასთანავე, ფსიქოლოგიურ მოუქნელობას აქვს მედიატორის როლი დეპრესიასა და 

აგრესიას შორის არსებულ კავშირში. ფსიქოლოგიურ მოუქნელობას, დეპრესიასა და აგრესიას 

შორის არსებული მიმართებების დადგენა საშუალებას მოგვცემს განვსაზღვროთ 

ადაპტაციისთვის ხელისშემშლელი მდგომარეობების ძირეული ასპექტები და თერაპიული 

მეთოდების დანერგვით მოზარდებს დავეხმაროთ ემოციური დისრეგულაციების დაძლევაში. 

 

 

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეც 

ნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფი

კაციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 

პროექტის 

სათაური 

პროექტის 

განხორციელები

ს პერიოდი  

 Erasmus + 

Programm 

University of 

Bremen 

 სამეცნიერო 

ხელმძღვანელები: 

პროფ.ლუიზა 

არუთინოვა; 

პროფ. ულრიკე 

პეტერმანი; 

მონაწილეები: 

ასისტენტ 

პროფესორი თეონა 

ლოდია; 

მაგისტრანტები: 

სალომე 

სანადირაძე, ნინო 

მღებრიშვილი. 

 

ბავშვის 

განვითარების 

მდგომარეობის 

შესაფასებელი 

ინსტრუმენტის 

(Entwicklungstest 

für Kinder von 6 

Monaten bis 6 

Jahren - Revision. 

Petermann F. & 

Macha, T. ) 2013 

Frankfurt/M.: 

Pearson 

Assessment)ადაპტ

აცია და 

სტანდარტიზაცია. 

2018-2020წ  

 

 

 

 

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 



 
6.1. 

№ 

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 

სტრუქტურირებული 

სადოქტორო საგანმანათლებლო 

პროგრამების განვითარების 

გრანტი. 

გრანტის №DP2016_16;  

პროექტის სახელწოდება: 

,,კვლევები პოზიტიური 

ფსიქოლოგიაში“ 

სოციალური მეცნიერებები 

ფსიქოლოგია 

2016-2020 

პროექტის ხელმძღვანელი 

მესტვირიშვილი მაია. 

ახალგაზრდა მეცნიერები: 

მარწყვიშვილი ხათუნა  

ფანჯიკიძე მარიამ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

პროექტის სახელწოდება:  ,,კვლევები პოზიტიური ფსიქოლოგიაში“. 

პროექტი მიზნად ისახავს ახალი სადოქტორო პროგრამის „კვლევები პოზიტიურ ფსიქოლოგიაში“ 

განვითარებასა და განხორციელებას. პროგრამა კვლევის ორი ქვედარგისგან შედგება და 

სტრუქტურულად ორი ერთეულის/მოდულის სახით არის წარმოდგენილი: (ა) პოზიტიურ 

ფსიქოლოგია პიროვნების კვლევებში და (ბ) პოზიტიური ფსიქოლოგია კონსულტირებაში. 

პროგრამა მეთოდოლოგიური პლურალიზმის პრინციპზეა აგებული და მონაცემების 

შეგროვებისთვის, ანალიზისა და ინტერპრეტაციისთვის თვისებრივ, რაოდენობრივ და შერეულ 

მეთოდებს იყენებს. პროექტის პირველი წელი სადოქტორო პროგრამის განვითარებასა და 

აკრედიტაციის მიღებას ეთმობა, დანარჩენი სამი წლის განმავლობაში კი დაგეგმილია 

დოქტორანტების პირველი თაობის გამოშვება. უცხოელი ექსპერტები ჩართულნი არიან პროექტის 

განხორციელების ყველა ეტაპზე, იქნება ეს საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება, 

საკონსულტაციო ვიზიტები საქართველოში ან ექსპერტების უნივერსიტეტებში, მათ მიერ 

ჩატარებული ლექციები, სემინარები და ინტენსიური სასწავლო კურსები პროგრამაში ჩართული 

(და სხვა) აკადემიური პერსონალისთვის და დოქტორანტებისთვის. 

 

 

 



შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელები

ს პერიოდი  

2 N YS-2016-8 გრანტის მიმღები, 

მკვლევარი, 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

ხეჩუაშვილი ლილი 

მე და საზოგადოება: 

პერსონალური და მასტერ 

ნარატივები და სოციალური 

ადაპტაცია 

 

  2016-2018 

 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

 ჩიტაშვილი მარინე 

მირცხულავა 

რუსუდან 

ფარჯანაძე დალი 

მაყაშვილი ქეთევან 

 

Dimitri Uzandze 

Selected Works  

Commented by 

contemporary Georgian 

scholars 

Ilia State University 

Press, Tbilisi 2018. გვ. 

5-10, 121-135 

19 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

კრებულში გაერთიანებულია დიმიტრი უზნაძის შრომები, რომლებიც პირველად ითარგმნა 

ინგლისურ ენაზე „ადამიანის ქცევის ფორმები“ და „ომის ფილოსოფია“ და ასევე ოთხი 

დამოუკიდებელი კომენტარი რომელიც ეძღვნება დ.უზნაძის ამ შრომებს და ზოგადად მის 

მემკვიდრეობას. მარინე ჩიტაშვილი ავტორია კრებული წინასიტყვაობის და „ომის ფილოსოფიის“ 

შესახებ კომენტარის. კომენტარის ქართული სრული ვერსია იძებნება ილიას უნივერსიტეტის 

დ.უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ვებზე სექციაში დიმიტრი 

უზნაძე/მემკვიდრეობა.  http://iliauni.edu.ge/uploads/other/43/43528.pdf 

წინასიტყვაობაში განხილულია თითოეული ავტორის კომენტარი და გამოყოფილია ის 

ძირითადი თეზისები, რომლებიც არის განხილული ავტორების მიერ, როგორც განწყობის 

თეორიაში მოცემული დებულებები, რომლებსაც დღესაც არ დაუკარგავთ მნიშვნელობა. 

http://iliauni.edu.ge/uploads/other/43/43528.pdf


წინასიტყვაობა მიმოხილვით ხასიათს ატარებს.  

„დიმიტრი უზნაძე - „ომის ფილოსოფია“. დიმიტრი უზნაძის ამ შრომიდან [ფილოსოფიური ესე] 

განხილულია რამდენიმე ცენტრალური დებულება, რომელიც ერთი მხრივ, წინმსწრებია 

შემდგომში განწყობის ფსიქოლოგიაში პიროვნების ქცევის გაგების მოდელისთვის და მეორე 

მხრივ, ის მიგნებები ადამიანის ინტერსუბიექტურობისა და იდენტობის ფორმირების შესახებ, 

რაც დღეს წარმოადგენს თანამედროვე სოციალური მეცნიერებების აქტუალურ საკითხს. უზნაძის 

მიერ ამ შრომაში განხილულია ისეთი ცნებები, როგორიცაა ‘დანიშნულება’ [დღევანდელი 

ცნებითი აპარატით - ღირებულება] და ასევე ‘კულტურის შემოქმედების აზრი’ [აქტიური 

სუბიექტის, აგენტის კონოტაცია]. დიმიტრი უზნაძისთვის ადამიანის ქცევა დეტერმინირებულია 

მიზნით და ეს მიზანი ანუ მნიშვნელობა, რომელიც ადამიანმა მიანიჭა გარკვეულ ღირებულებას 

(ი)ქვემდებარებს მის სასიცოცხლო მოთხოვნილებებსაც კი და სიკვდილის შიში კარგავს ძალას 

[ვალენტობას] და გარდაიქმნება მხოლოდ ხერხად, საშუალებად და მიზნად დანიშნულების, 

ღირებულების შესრულებისთვის. დიმიტრი უზნაძის ეს დაშვება დღეს კოგნიტური 

ფსიქოლოგიის ფარგლებში მნიშნველობის შექმნის ცენტრალურ პარადიგმას წარმოადგენს.  

 

 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6. 2.უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

 სიმპოზიუმის თავმჯდომარე 

ხათუნა მარწყვიშვილი 

 

სიმპოზიუიმის სახელწოდება 

პოსტტრავმული ზრდა, 

როგორც ტრავმის 

პოზიტიური მემკვიდრეობა: 

პიროვნების, ოჯახისადა 

რელიგიის როლი 

პოზიტიური ფსიქოლოგიის 

ევროპული ასოციაციის 

კონფერენცია, ბუდაპეშტი, 

უნგრეთი, 2018 

 ხათუნა მარწყვიშვილი 

მარიამ ფანჯიკიძე  

ოჯახის ფუნქციონირების 

როლი პოსტტრავმულ 

ზრდაში 

პოზიტიური ფსიქოლოგიის 

ევროპული ასოციაციის 

კონფერენცია, ბუდაპეშტი, 

უნგრეთი, 2018 

 მარიამ ოდილავაძე 

ხათუნა მარწყვიშვილი 

 

სიყვარული, ქორწინება და 

პიროვნება: როცა მსგავსება 

მნიშვნელოვანი 

პოზიტიური ფსიქოლოგიის 

ევროპული ასოციაციის 

კონფერენცია, ბუდაპეშტი, 



უნგრეთი, 2018 

 ნინო აბულაძე 

ხათუნა მარწყვიშვილი 

 

მოხეტიალე გონება და 

მოქმედებებში ჩაძირვა: 

გონების ხეტიალის მიმართება 

ფსიქოლოგიურ კარგად 

ყოფნასთან 

პოზიტიური ფსიქოლოგიის 

ევროპული ასოციაციის 

კონფერენცია, ბუდაპეშტი, 

უნგრეთი, 2018 

მოხსენებების ანოტაცია მოცემულია კონფერენციის abstract book-ში 

 

 

 

 

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. Teona Lodia&Luiza 

Arutinova 

6-th Panhellenic 

Conference of 

Developmental 

Psychology –May, 10-13, 

Thessaloniki, Greece 

https://www.developmentalpsychology2018.gr 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

The relationship between aggression, social behavior in school and personality 

factors in children and adolescents 

The aim of the study was to investigate the Relationship between Aggression, SocialBehavior in School and 

Personality Factors in Children and Adolescents.Research hasbeen conducted in 7 schools in different 

districts of Tbilisi. 414 students (208 girlsand 206 boys), aged from 8 to 13, and their teachershave 

participated in it. Followingresearch instruments were used: (1) A test of the assessment aggressive 

behavior(EAS, Petermann & Petermann. 2000); (2) A teacher assessment check-list for socialand learning 

behavior (LSL, Pertermann & Petermann, 2013); (3) Children’s PersonalityQuestionnaire (CPQ, Cattell, R. 

B), Georgian version developed by us. Each of theused instruments have been shown to have high internal 

consistency. It turned outthat certain personal traits are reliable predictors for predicting response in 

conflictsituations. In particular, in boys, the model combining dominance and sociability factorsexplains 

about 12% of the variability of direct aggression; 19% of the variabilityof indirect aggression is predicted by 

the model combining Q4+ (Tense), E+ (Dominant),F+ (Cheerful), B- (Concrete Thinking) factors.In 

connection with aggressive behavior,an interesting age dynamics was also observed:indirect aggression in 

conflictsituations is more frequent (M = 7.5, p = 0.03) among 11-12 year olds than among 8-9year olds (M = 

6.2, p = 0.03).Some personality traits have predictive value for forms ofaggressive behavior; In connection 



with aggressive behavior and social behavior inschool age was observed dynamics and gender differences. 

2 ლილი 

ხეჩუაშვილი 

„სელფ-მოვლენა კავშირები, 

რეფლექსიური 

გადამუშავება და 

მოვლენების 

ნორმატიულობა, როგორც 

ნარატივის თხრობის 

სტაბილობის 

პრედიქტორები დროთა 

განმავლობაში“. 

პიროვნებისა და 

სოციალური ფსიქოლოგიის 

ასოციაციის ყოველწლიური 

საერთაშორისო 

კონფენერცია, ატლანტა, 

ჯორჯიის შტატი, აშშ 

http://spsp.org/sites/default/files/2018%20Printed

%20Program-

web.pdf?_ga=2.175917026.1188169570.154479978

1-156574283.1544799781 

3 თამარი 

ჯანანაშვილი  

ლილი 

ხეჩუაშვილი 

მარიამ 

გოგიჩაიშვილი 

„გაწყვეტილი ცხოვრება: 

პატიმრობის გამოცდილება, 

ავტობიოგრაფიული 

მსჯელობა და 

გენერაციულობა“. 

პიროვნებისა და 

სოციალური ფსიქოლოგიის 

ასოციაციის ყოველწლიური 

საერთაშორისო 

კონფენერცია, ატლანტა, 

ჯორჯიის შტატი, აშშ 

http://spsp.org/sites/default/files/2018%20Printed

% 20Program-

web.pdf?_ga=2.175917026.1188169570. 

1544799781-156574283.1544799781 

4 ლილი 

ხეჩუაშვილი 

„მოვლენის ტიპი, სელფ-

მოვლენა კავშირები და 

ავტობიოგრაფიული 

მსჯელობა, როგორც 

ნარატივის ცვალებადობის 

პრედიქტორები“. 

საერთაშორისო 

აპლიკაციები და ტრენდები 

ფსიქოლოგიაში, 

საერთაშორისო 

კონფერენცია, პორტო, 

პორტუგალია. 

http://inpact-

psychologyconference.org/2018/conference-

program/ 

5 თამარი 

ჯანანაშვილი 

ლილი 

ხეჩუაშვილი 

მარიამ 

„ალტერნატიული მასტერ 

ნარატივის განვითარებიდან 

გენერაციულობამდე“. 

საერთაშორისო 

აპლიკაციები და ტრენდები 

http://inpact-

psychologyconference.org/2018/conference-

program/ 

http://spsp.org/sites/default/files/2018%20Printed%25
http://spsp.org/sites/default/files/2018%20Printed%25
http://inpact-psychologyconference.org/2018/conference-program/
http://inpact-psychologyconference.org/2018/conference-program/
http://inpact-psychologyconference.org/2018/conference-program/


გოგიჩაიშვილი ფსიქოლოგიაში, 

საერთაშორისო 

კონფერენცია, პორტო, 

პორტუგალია. 

6 ლილი 

ხეჩუაშვილი 

„პოსტტრავმული ზრდა და 

ცხოვრების ისტორიის 

ნარატვების დადებითი 

გადაწყვეტა იძულებით 

ადგილნაცვალ პირებში“. 

მეცხრე ევროპული 

საერთაშორისო 

კონფერენცია პოზიტიურ 

ფსიქოლოგიაში, 

ბუდაპეშტი, უნგრეთი 

https://static.akcongress.com/downloads/ecpp/ecp

p2018_book_of_abstract.pdf 

7 ლილი 

ხეჩუაშვილი 

„მასტერ და 

ალტერნატიული 

ნარატივები: ქართული 

ვერსია“. ოქსფორდის 

უნივერსიტეტისა და შოთა 

რუსთაველის საქართველოს 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის 

,,საქართველოს 

შემსწავლელი 

მეცნიერებების” 

ერთობლივი 

საერთაშორისო 

კონფერენცია, თბილისი, 

საქართველო 

http://rustaveli.org.ge/images/Oxford/%E1%83%9

9%E 

1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A4.%20%E1%

83%91%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A8

%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%2010.0

7.18.pdf 

8 ლილი 

ხეჩუაშვილი 

მარიამ 

გოგიჩაიშვილი 

თამარ 

ჯანანაშვილი  

 

„გაგრძელებული ცხოვრება: 

ფსიქოსოციალური გავლენა 

და კარგად ყოფნის განცდის 

შენარჩუნება ზურგის 

ტვინის ტრავმის შემდეგ 

ეტლით 

მოსარგებლეებში.“სინგაპურ

ი, სინგაპურის რესპუბლიკა. 

http://www.suss.edu.sg/microsites/SASS/WB2018/

about.html 

9 ქეთევან 

მოსაშვილი 

„საზრისის ძიება, 

რელიგიოურობა და 

პოსტტრავმული ზრდა 

იძულებით 

გადაადგილებული პირების 

შემთხვევაში.“ 

მეცხრე ევროპული 

https://static.akcongress.com/downloads/ecpp/ecp

p2018_book_of_abstract.pdf 

 

https://static.akcongress.com/downloads/ecpp/ecpp2018
https://static.akcongress.com/downloads/ecpp/ecpp2018
http://rustaveli.org.ge/images/Oxford/%E1%83%99%25E%201%83%9D%E1
http://rustaveli.org.ge/images/Oxford/%E1%83%99%25E%201%83%9D%E1
http://rustaveli.org.ge/images/Oxford/%E1%83%99%25E%201%83%9D%E1
http://www.suss.edu.sg/microsites/S
https://static.akcongress.com/downloads/ecpp/ecpp2018_book_of_abstract.pdf
https://static.akcongress.com/downloads/ecpp/ecpp2018_book_of_abstract.pdf


საერთაშორისო 

კონფერენცია პოზიტიურ 

ფსიქოლოგიაში. 

ბუდაპეშტი, უნგრეთი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

სოციალური ფსიქოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

2018 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 

 

 

 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: მედეა დესპოტაშვილი, ასოცირებული 

პროფესორი 

 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: პოფესორი: ნანა სუმბაძე, 

ასოცირებული პროფესორები: გიორგი ყიფიანი, ვახტანგ ნადარეიშვილი, ანასტასია 

ქიტიაშვილი, ეკატერინე ფირცხალავა, ასისტენტ პროფესორები:ელენე 

კვანჭილაშვილი, ლია ჩხიკვიშვილი. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

განათლების ფსიქოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

2018 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 

 

 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: მზია წერეთელი,პროფესორი 

 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: ასოცირებული პროფესორი: 

მანანა მელიქიშვილი, ასისტენტ პროფესორები: ირინე გედევანიშვილი, ნინო 

ლაბარტყავა, ია აფთარაშვილი, სოფიო თევდორაძე 
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7. სხვა შედეგები: 
 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება 

და ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

 ირინე გედევანიშვილი  

 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

„განათლება, კვლევა, 

პრაქტიკა“ 

თელავი , საქართველო 

ISSN 2449-2337 

 აფთარაშვილი ია,  

წერეთელი მზია 

განათლების აზიური 

კონფერენცია ACE2018, 

https://ace.iafor.org/,  

ტოკიო, იაპონია.  

http://iafor.org/archives/conference-

programmes/ace/ace-programme-

2018.pdf 

 

 წერეთელი მზია ამერიკის ფსიქოლოგთა 

ასოციაციის ყოველწლიური 

კონვენცია (APA2018), 

სან-ფრანცისკო, აშშ 

 

https://ace.iafor.org/
http://iafor.org/archives/conference-programmes/ace/ace-programme-2018.pdf
http://iafor.org/archives/conference-programmes/ace/ace-programme-2018.pdf
http://iafor.org/archives/conference-programmes/ace/ace-programme-2018.pdf


 

 

 

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

№ 
წიგნის/გამოცემის 

ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 ლაბარტყავა, ნ, ოსიაშვილი 

ქ, საჯაია მ, კობალაძე ქ. 

მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი. 

 

978-9941-8-0352 

 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსა

თაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

ლაბარტყავა, ნ, 

ოსიაშვილი ქ, საჯაია 

მ, კობალაძე ქ. 

მასწავლებლის წიგნი - 

უსაფრთხო სკოლა. 

978-9941-8-0352 

თბილისი. 

მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების 

ეროვნული ცენტრი. 

 

207 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

სახელმძღვანელოში მიმოხილულია უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის თეორიული და 

პრაქტიკული ასპექტები. განხილულია მიდგომები, რომელიც დაეხმარება სკოლას პოზიტიური 

სასწავლო გარემოს შექნაში, სადაც თითოეული ბავშვის უსაფრთხოება იქნება დაცული.  

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

გამოცემის 

ადგილი, 

გვერდების 

რაოდენობა 



დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამომცემლობა 

1 

2 

3 

გედევანიშვილი, 

ი., ლაბარტყავა, 

ნ., თევდორაძე, 

ს., 

მერაბიშვილი, ნ. 

 თაობათა 

თეორიის 

განათლების 

ეროვნულ 

კონტექსტში 

შესწავლის 

მნიშვნელობა. 

 

1512-0333 

საერთაშორისო 

პერიოდული 

სამეცნიერო 

ჟურნალი 

ინტელექტი. 

N1(60), 130-134. 

 

თბილისი 

საქართველოს 

მეცნიერებისა და 

საზოგადოების 

განვითარების 

ფონდი 

,,ინტელექტი’’ 

5 

ანოტაცია 

 

თაობათა თეორიის მკვლევარმა მეცნიერებმა  (ნეილ ჰოუ,  უილიამ სტრაუსი),   აშშ-ს 

ისტორია თაობათა შორის არსებული კონფლიქტების კონტექსტში გაანალიზეს. მათ თაობა 

განმარტეს როგორც ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც დაიბადნენ გარკვეულ 

პერიოდში, განიცადეს ერთიდაიგივე ისტორიული მოვლენების, აღზრდის მსგავსი 

სტილისა და საზოგადოებაში დამკვიდრებული ღირებულებების ზემოქმედება, რამაც 

საბოლოოდ განაპირობა ის, რომ თაობები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან 

ღირებულებებით, პიროვნული მახასიათებლებით, უნარებითა და 

მსოფლმხედველობით (Cherri, 2010; Reisenwitz, 2009; Twenge & all, 2012). აღსანიშნავია, 

ისიც, რომ სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლებს სწავლისადმი განსხვავებული მიდგომები 

აქვთ და სწავლა-სწავლების სხვადასხვა ასპექტებს ანიჭებენ უპირატესობას (Cambiano & all, 

2001). 

ჩვენთვის საინტერესოა თაობათა თეორიის გამოყენება განათლების ფსიქოლოგიის 

სფეროსთვის.  ჩვენს სამომავლო ინტერესს წარმოადგენს  საქართველოს კონტექსტში X 

(დაბადებული 1966-76 წწ, ზრდასრულობის პერიოდი 1988-1994წწ უილიამ ჯ. შროერის 

კლასიფიკაციით) (Schroer, 2008), Y (დაბადებული 1977-1994 წწ, ზრდასრულობის პერიოდი 

1998-2006 წწ) და Z (დაბადებული 1995-2012 წწ ზრდასრულობის პერიოდი 2013-2020წწ) 

თაობების შესწავლა, როგორც განათლების სისტემაში, სწავლა-სწავლების საქმეში, 

ჩართული აქტორებისა. 

უკანასნელი ოცდაათი წლის განმავლობაში საქართველოს განათლების სისტემამ არაერთი 

ძირეული ცვლილება განიცადა, რომლებიც საქართველოში ეროვნულ–

განმათავისუფლებელი მოძრაობის დაწყებას, საბჭოთა კავშირის 

დაშლას, დამოუკიდებლობის აღდგენას, მთელ რიგ საზოგადოებრივ–პოლიტიკურ და 

ეკონომიკურ პროცესებს, საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლას, ევროპულ საგანმანათლებლო 

სივრცესთან ინტეგრაციას, ბოლონიის პროცესის იმპლემენტაციას დაუკავშირდა. 

შესაბამისად,  არსებულმა ცვლილებებმა განაპირობა ის, რომ  Y და Z თაობის 



წარმომადგენლებმა (როგორც განათლების მიმღებებმა) მიიღეს რეფორმის შედეგად 

შეცვლილი საგანმანათლებლო მომსახურება, ხოლო X და Y თაობები, (როგორც განათლების 

გამავრცელებლები) ახალი პროფესიული გამოწვევების წინაშე დადგნენ. 

ამიტომ, განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს თაობებზე მოქმედი მოვლენების: განათლების 

სფეროში გატარებული რეფორმების, თაობების ღირებულებების, პიროვნული 

მახასიათებლების, განათლებისადმი დამოკიდებულების, სწავლის 

მოტივაციის საქართველოს უახლესი ისტორიის კონტექსტში, სიღრმისეული აღწერა. ასევე,  

ყველა იმ ფაქტორების შესწავლა, რომელებიც, სავარაუდოდ,  გავლენას ახდენდეს 

სხვადასხვა თაობათა წარმომადგენლების მიერ სიახლეების მიღებაზე, განათლებისადმი 

დამოკიდებულებაზე და სწავლაში წარმატებაზე.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო 

ინსტიტუტი 

 

2018  წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 

 

 

 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: მაია რობაქიძე, ასოცირებული პროფესორი 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: პროფესორი: ია კუტალაძე 

ასოცირებული პროფესორი: გიორგი გოროშიძე, ასისტენტ პროფესორები:სოფიო 

დოლიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2. სხვა პუბლიკაციები 

 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN  

 გიორგი გოროშიძე დამოკიდებულების 

კონგრუენტული მოქმედების 

და რევერსული შეფასების 

კანონი (განწყობის მოქმედების 

კანონები). განათლების მეც-

ნიერებანი და ფსიქოლოგია, 

რეცენზირებადი ელექტრო-

ნული სამეცნიერო ჟურნალი, 

2018 | No.3(49), გვ. 103-113. 

ISSN 1512-1801 

 გიორგი გოროშიძე საგანმანათლებლო დაწესე-

ბულებების ორგანიზაციუ-ლი 

კლიმატი და აკადემიუ-რი 

კადრების მიმართ დამო-

კიდებულების ოპტიმიზების 

გზები (აკადემიური თანამ-

დებობის დაკავების პრინცი-

პები და პროცედურები). 

განათლების მეცნიერებანი და 

ფსიქოლოგია, რეცენზი-

რებადი ელექტრონული 

სამეცნიერო ჟურნალი, 2018 | 

No.3(49), გვ. 84-97. 

ISSN 1512-1801 

 გიორგი გოროშიძე უმაღლესი განათლების 

ორგანიზაციის მოდელები. 

განათლების მეცნიერებანი და 

ფსიქოლოგია, რეცენზი-

რებადი ელექტრონული 

სამეცნიერო ჟურნალი, 2018 | 

No.2(48), გვ. 102-113. 

ISSN 1512-1801 

 
 

 

 

7. სხვა შედეგები: 
 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება 

და ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  



DOI ან ISSN 

 მაია რობაქიძე 

ქრისტინე ლორთქიფანიძე 

მე-16-ე საერთაშორისო 

კონფერენცია სოციალურ 

მეცნიერებებში, პარიზი,  23-

24 ნოემბერი, 2018 

ISBN 9788890970023 

 გიორგი გოროშიძე უმაღლესი განათლების 

ორგანიზაციული მოდე-ლის 

სრულყოფის გზები. 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია "განათლება, 

კვლევა, პრაქტიკა", შრომები 

თელავი-2018,  გვ. 77-82. 

ISSN 2449-2337 

    

 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსა

თაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ია კუტალაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საბუნებისმეტყველო 

საგნების სწავლა-

სწავლების 

შესაძლებლობები  და 

შედეგები TIMSS 2007-

2015 

მათემატიკისა და 

საბუნებისმეტყველო 

საგნების სწავლისა და 

სწავლების 

საერთაშორისო კვლევა 

ISBN 978-9941-8-0306-2 

 

თბილისის ბეჭდვის 

სამყარო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375 გვ. 
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    ია კუტალაძე 

 

 

მათემატიკის საგნების 

სწავლა-სწავლების 

შესაძლებლობები  და 

შედეგები TIMSS 2007-

2015 

მათემატიკისა და 

საბუნებისმეტყველო 

საგნების სწავლისა და 

სწავლების 

საერთაშორისო კვლევა 

ISBN 978-9941-27-870-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 

საქართველოს მაცნე 

 

 

351 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

რამდენად კარგად ამზადებს სასკოლო განათლების სისტემა ახალგაზრდებსშემდგომი 

სწავლისა და ზრდასრული ცხოვრებისათვის? ამ უაღრესად კრიტიკულ კითხვაზე პასუხის გაცემა 

ქვეყნის მასშტაბით სასკოლო განათლების სისტემაში არსებული სურათის კომპლექსური 

შესწავლით შეიძლება. ამ მიზანს  საერთაშორისო შეფასება  ემსახურება. ის განათლების სისტემის 

ერთგვარი ,,აუდიტია”, რომელიც მკაფიოდ წარმოაჩენს სასკოლო განათლებაში არსებულ 

ვითარებას.  

თანამედროვე, ტექნოლოგიური ინოვაციების ეპოქაში მათემატიკასა და 

ბუნებისმეტყველებაში მოსწავლეთა მიღწევებს განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა. 

სახელმწიფო და საერთაშორისო შეფასებების დიდი ნაწილიც ორიენტერებულია სწორედ ამ 

საგნებში მოსწავლეთა სწავლის შედეგებისა და შესაძლებლობების შეფასებაზე. მათ შორისაა 

TIMSS-ი - ერთ-ერთი ყველაზე ფართომასშტაბიანი შედარებითი (ქროსკულტურული) კვლევა, 

რომელიც მიზნად ისახავს მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების 

ხელშეწყობასმთელს მსოფლიოში.  

უკვე 20 წელია, რაც ყოველ ოთხ წელიწადში ერთხელ, საგანმანათლებლო მიღწევების 

შეფასების საერთაშორისო ასოციაცია (IEA)მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების 

სწავლისა და სწავლების საერთაშორისო კვლევას (TIMSS) წარმართავს მსოფლიოს სხვადასხვა 

ქვეყანაში.TIMSS-იგვაძლევს საგანმანათლებლო სისტემებისთვის მეტად ღირებულ ინფორმაციას 

იმის თაობაზე, თუ როგორია მოსწავლეთა მიღწევები მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო 



საგნებში და რა ზეგავლენას ახდენს საგანმანათლებლო სისტემაში არსებული პოლიტიკა და 

პრაქტიკა მოსწავლეთა მიღწევებზე.  

საქართველო TIMSS-ის კვლევაში 2007 წლიდან მონაწილეობს, შესაბამისად, ჩვენ საშუალება 

გვაქვს გავაანალიზოთ, რა და როგორ შეიცვალა 2007-2015 წლების პერიოდში სასკოლო 

განათლების სისტემაშიმათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლა-სწავლების 

შესაძლებლობებსა და შედეგებში - როგორ იცვლება მოსწავლეთა მიღწევები, როგორ აისახება 

სისტემაში მიმდინარე ცვლილებები სწავლა-სწავლების პროცესსა და მოსწავლეთა შედეგებზე. 

       სწავლის შედეგები: ნაშრომში გაანალიზებულია მოსწავლეთა მიღწევების დინამიკა  2007 

წლიდან 2015 წლამდე მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში; ანალიზი წარმოდგენილია  

შინაარსობრივი და კოგნიტური სფეროების მიხედვით.  

სწავლის შესაძლებლობის შეფასება ასეთი ფართო მასშტაბინი კვლევების კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანი ნაწილია; სწავლის შესაძლებლობა მოიცავს: სწავლებისთვის გამოყოფილ დროს, 

სწავლების შინაარსს, სწავლების ხარისხსა და სასწავლო რესურსებს (Stevens, 1993). სწავლის 

შესაძლებლობის შეფასება გვეხმარება საგანმანათლებლო შედეგების უკეთ გაგებასა და სწორ 

ინტერპრეტირებაში, ასევე, იმ ფაქტორების გამოვლენაში, რომლებიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა 

მიღწევების გაუმჯობესებას;  ნაშრომში გაანალიზებულია  კონტექსტულაური ფაქტორები, 

რომლებიც გავლენას ახდენს მოსწავლეთა მიღწევებზე: ეს ფატორების, სკოლამდელ განათლებაში 

ჩართულობა და სასკოლო მზაობა, სკოლის ადგილმდებარეობა და სტატუსი, ოჯახის 

საგანმანათლებლო რესურსი, სასკოლო რესურსი, სკოლის სოციო-ეკონომიური კომპოზიცია, 

სკოლის აკადემიური გარემო,  სასკოლო უსაფრთხოება (ბულინგი და სხვა), მასწავლებელთა 

კვალიფიკაცია და სწავლებაში  გამოყენებული მეთოდები, მოსწვლეთა მოტივაცია და  

თვითეფექტინობა და სხვა მრავალი ფაქტორი. ნაშრომში ნაცადია  მრავალდონიანი ანალიზით ამ 

კონტექსტუალური ფაქტორების გავლენის  შეფასება, ასევე წარმოდგენილია დინამიკაში ამ 

ფატორების ანალიზი,  რაც გვიჩვენებს  თუ როგორც იცვლება სწავლის შესაძლებლობები  (გარემო 

ფაქტორები) 2007 წლიდან 2015 წლამდე.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სოციალური ფსიქოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

2018 წლის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: მედეა დესპოტაშვილი, ასოც. პროფესორი
პროფესორი: ნანა სუმბაძე
ასოცირებული პროფესორები: გიორგი ყიფიანი, ვახტანგ ნადარეიშვილი, ანასტასია
ქიტიაშვილი, ეკატერინე ფირცხალავა
ასისტენტ პროფესორები: ელენე კვანჭილაშვილი, ლია ჩხიკვიშვილი
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1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI
1 E. Pirtskhalava(2018) Being

here and there: a case study of
Muslim Meskhetians’ identity
and belonging, formation and
reconstruction in the United
States .

Caucasus Survey Published
online: 21 Sep 2018. Taylor
&Francis online

ISSN: 2376-1199 (Print) 2376-1202 (Online)Journal homepage:http://www.tandfonline.com/loi/rcau20

2. სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI ან ISSN

1 Pirtskhalava.E; Burova.I
(2018) Muslim Meskhetians
in Georgia, Social, Ethnic,
and Place Identity.

GESJ: Education Science and
Psychology 2018 N2 (48) pp 57-73
(In Georgian)

ISSN 1512-1801

2 Pirtskhalava.E;Gvetadze;
A. (2018) Acculturation of
Muslim Mekhetians in
Georgia.

GESJ: Education Science and
Psychology 2018 N2 (48) pp 74-
90 ( In Georgian)

ISSN 1512-1801

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული
პროექტები

№
პროექტის

საიდენტიფიკაციო
კოდი

პროექტში ჩართული
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის

განხორციელების
პერიოდი

1 OSGF-
პროექტის კოდი
#20629

ეკატერინე ფირცხალავა
მკვლევარი
ინა ბუროვა- ასისტენტი
ანნა გვეტაძე -
ასისიტენტი

მუსლიმი მესხების ადაპტაცია -
ინტეგრაცის პროცესის დინამიკის
და სამოქალაქო სოციალური
იდენტობის შესწავლა

2017-2018
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7. სხვა შედეგები:

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

1 “Occupied Akhalgori district
and  the Dynamic of
Georgian- Osetian
relations” Janiashvili.L.
Jalabadze. N. Pirtskhalava.
E.

Publisher Ivane Javakhishvili
Institute of History and
Ethology; Shota Rustaveli
National Science Foundation

ISBN: 978-9941-0-7741-8

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან
უნივერსიტეტთან არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი
დაწესებულების (ინსტიტუტის/ ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება
(პერსონალური შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით):

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1
2
3

E. Pirtskhalava. M. Badashvili Similarities and Differences in
Intercultural Intervention amongst the

Georgians Living in EU and USA

2018- ASN 23trd World
Convention oral presentation. NYC
May 3-5, at the Harriman Institute,
Columbia University. The USA

This work describes Georgian Migrant’s life in a new social environment. After the collapse of the
USSR Georgia found itself in a completely new geopolitical and socioeconomic situation. As a
transitional country, it became an emigration generating and immigrant recipient as well as a
transit migration country. The recently developed economic difficulties have led to the highest
levels of out-migration from Georgia. The socio-economic crisis in Georgia that arose in the 1990s
became the major factor leading labor migrants to the United States and Europe in research of
work and subsistence. Based on the data of General Population Census from 2014, the Georgian
population as of January 1, 2015 amounts to 3,729,500 people. According to the census of the last two
decades have shown from a population reduction of around 1,241 (22, 72%) persons. A majority of
emigrants from Georgia have chosen post-Soviet space, their destination of migration was Russia,
Ukraine and Belarus. After 2006, migrating to Russia became more difficult. The economic embargo
of 2006 and the military confrontation between the two countries in 2008 made Russia less attractive
for Georgian emigrants. For Georgian migrants EU country became more attractive. The latest work
of ICMPD - International Center for Migration Policy Development - (2015) has shown Georgian
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migrant stocks by selected Western country of residence are Greece, Cyprus, USA, Germany, Spain.
The purpose of this study is to identify factors, which are important for Georgian migrants for
adaptation process to a new social environment of host society. The study have tried to get answer to
following questions: what was the reason for choosing this country, how migrants came to destination
country, what their social network is like in the host country.This work study the types of
interactions and social network which Georgian migrants us in the country of destination. It
assesses how they find housing and working and the way they build social networks; the processes
of recent feminization of migration. Based on in-depth interviews with migrant, living in
Portugal, in France and in the US, this research explores the issue of social relations, social
network through gender differences, solidarity, ethnic identity among Georgian migrants, and
reciprocity among Georgian migrants and social network of host society, the changes of lifestyle
underwent in several important areas, such as: their role as main breadwinners, the impact of
remittances on lives of thousands of households, the changing family structure and family
relationships, male and female roles in family.

Keywords: Migration, social network, social solidarity, family relationship, gender roles in family,
ethnic identity, integration.
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7. მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი -ლალი ჩოჩია; 

8. უფროსი ინჟინერი, მაგისტრი -ნინო ჩუბინიძე; 

9. უფროსი ინჟინერი,  მაგისტრი - დიმიტრი ჩარკვიანი. 

 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით 

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) 

 

 

1.2. 

№ 

დასრულებულიპროექტისდას

ახელებამეცნიერებისდარგისა

დასამეცნიერომიმართულები

სმითითებით 

                                         

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)  

1 

-საქართველოს 

აგრომინერალური 

ნედლეულის ბაზაზე სოფლის  

მეურნეობისათვის საჭირო 

ორგანო-მინერალური, 

მინერალური,პროლონგირებუ

ლი სასუქების და მცენარეთა 

ზრდის ჰუმატური 

სტიმულატორების მიღების 

ტექნოლოგიების შემუშავება 

ტრადიციული და 

ბიოტექნოლოგიების 

გამოყენებით                   1.7 

სხვა საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებიც 

2.7 გარემოს შემსწავლელი 

ინჟინერია 

2.9 სამრეწველო 

ბიოტექნოლოგია                                 

2015-2018 

ნ. ლომიძე - ტექნოლოგიური ნაწილი; 

მ. კანდელაკი - მიკრობიოლოგიური ნაწილი; 

ლ. ქართველიშვილი -  მეცნიერული ნაწილი; 

ნ. ჩუბინიძე - მიკრობიოლოგიური ნაწილი; 

ჯ. კაკულია- ტექნოლოგიური ნაწილი; 

დ. ჩარკვიანი - ტექნიკური ნაწილი; 

ნ. ჩხობაძე - ტექნოლოიური ნაწილი; 

ლ. ჩოჩია - ქიმიური ნაწილი. 

შ. მალაშხია-ტექნოლოგიური ნაწილი 

1. შესწავლილი იქნა  ცეოლითების მიკრობიოლოგიური აქტივირების შესაძლებლობა. ვინაიდან 

ცეოლითი წარმოადგენს ბუნებრივ ადსორბენტს გადაწყდა მისი გამოყენება, როგორც მატრიცის  

ორგანო-მინერალური და ბიოორგანომინერალური პროლონგირებული სასუქების მისაღებად. ამ 

მიზნის მისაღწევად. შესწავლილი იქნა ცეოლითის ორი სახეობის კლინოპტილიტის და ფილიფსიტის 

მახასიათებელი საბადოები, შეფასებული იქნა მათი ფორიანობა და ფორების პარამეტრები. 

ჩატარებული იქნა ანალიზი მათ მიერ ორგანული და არაორგანული კომპონენტების სორბირებისა. 

ცნობილია რომ კლინოპტილიტის ფორების ზომები მერყეობს 10-40 ნ.მ ფარგლებში. ხოლო რაც 

შეეხება ფილიფსიტს მისი ზომები გაცილებით ნაკლებია. შესწავლილი იქნა აღნიშნული სორბენტის 

მიერ ბიოლოგიური ტრანსფორმაციისას მისი ფორების ზომებისა და სორბციული თვისებების 

გაზრდის  შესაძლებლობა. 

გამოყენებული იქნა სილიკატური ბაქტერია Baccilus mucilaginesus, ნიმუშების გამოტუტვა 
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განხორციელებული იქნა ბაქტერიული  სუბსტრატის 10%, 20% და 30%-იანი კონცენტრაციისათვის. 

დადგენილი იქნა, რომ მიკრობიოლოგიური გამოტუტვა ზრდის სორბციის უნარს 20-30% -ის 

ფარგლებში. 

არაორგანული ნაერთების წყალხსნარების სორბირება რეალიზდება სრულყოფილად ფორიანობის 

შესაძლებლობის გარგლებში. რაც შეეხება არაორგანულ კომპონენტებს ცეოლითებში ლაგდება 

ძირითადში ფულვომჟავები, ხოლო ჰუმატები განლაგდებიან ზედაპირზე და ნაწილაკთაშორის 

სივრცეებში. 

დადგენილია, იქნა ცეოლითის, როგორც ადსორბენტის ინტენსიურობის ცვლილება ფრაქციულ 

ზომებთან მიმართებაში. 

2. შემუშავებული იქნა ტექნოლოგიური სქემა ორგანო-მინერალური და ბიოორგანომინერალური 

სასუქების მისაღებად ტორფის და ტრაქიტების ბაზაზე. 

ორგანო-მინერალური სასუქები წარმოადგენენ ისეთ კომპოზიციას, რომელიც ხელს უშლის ყველა იმ 

უარყოფითი მოვლენის განვითარებას, რომელიც თან ახლავს მინერალური სასუქების ინტენსიური 

გამოყენება, რაც დაკავშირებულია ნიადაგების ეროზიასთან მათ დეჰუმიკაცია ან  სხვა. 

შესწავლილ იქნა ტორფის, როგორც ორგანული ნედლეულის დესტრუქციის შესაძლო მეთოდები 

მისგან, ჰუმუსური მჟავების, ნაერთების და კომპოზიციების მისაღებად. 

შესწავლილ იქნა ტორფის დესტრუქცია მექანიკურად ბურთულებიან წისქვილებში, ვიბრო 

წისქვილებში, მაღალსიჩქარიან დესოლვებში (ბლენდერში). ულტრაიისფერ გამოსხივების 

ზემოქმედებისას, ულტრაბგერით აბაზანაში და სხვა. 

დესტრუქციისას ხარისხების შეფარდებით დადგენილია ჰუმუსური ნივთიერებების გამოყოფის 

ინტენსივობა. პარალელურად შესწავლილი იქნა ტრაქიტის გარდაქმნის ტექნოლოგიური სქემები. 

დადგენილი იქნა, რომ ტრაქიტის ტექნოლოგიური გადამუშავებისას, კერძოდ მისი დაფქვისას სველი 

წესით ხსნარში გადადის მასში აკუმულირებული K2O -ის თითქმის 40-50%. აღნიშნული ხსნარი 

შესაძლებელია გადამუშავებული ტორფთან კომპონირებისას მიღებული იქნას ჰუმუსური 

ნივთიერებები. 

3. შესწავლილი იქნა კალიუმის შემცველი სხვა მინერალური ნედლეულის, კერძოდ გლაუკონიტის და 

ფილიფსიტის მახასიათებლები, მათი გამოყენების მიზნით ორგანო მინერალური სასუქების 

მისაღებად. 

4. შესწავლილი იქნა გლაუკონიტის მიკრობიოლოგიური გარდაქმნის შესაძლებლობა მისი შემცველი 

კალიუმის ხსნარში გადაყვანის მიზნით. დადგენილი იქნა, რომ გლაუკონიტი ხასიათდება 

შედარებით ადვილი იონცვლადობით და ბიოლოგიური გადამუშავებისას მასში არსებული K-ის 90% 

გამოიტუტება. 

5. შესწავლილი იქნა მიკროელემენტების არსებული მინერალური ნედლეულის ბაზა საქართველოში და 

გამოყენების პერსპექტივები კომპლექსური ორგანო-მინერალური და ბიოორგანო-მინერალური 

სასუქების მიღებისათვის. 

ასეთებია: Mg-ის, Mn-ის, Zn-ის,Mo-ის, Co-ის, შემცველი მინერალური ნედლეული, კერძოდ 

დოლომიტი, სერპენტინიტი. მანგანუმის წარმოების ნარჩენები, შლამები ან კუდები, მანგანუმის 

დაბალ ხარისხიანი მადნები, პოლიმეტალური საბადოები და სხვა. შესწავლილი იქნა აღნიშნული 

მიკროელემენტების მცენარეთა მიერ ათვისებადი ფორმების მიღების შესაძლებლობები 

ბიოტექნოლოგიური მეთოდის გამოყენებით. 

6. დადგენილი იქნა Mg-ის მიკროელემენტებად გამოყენებისათვის არსებული ნედლეულიდან, 

როგორიცაა დოლომიტი და სერპენტინიტი, მიკრობიოლოგიური გამოტუტვით შემცველი Mg-ის  
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ათვისებად ფორმებში გადაყვანის შესაძლებლობა. 

7. შესწავლილი იქნა მანგანუმის წარმოების, კერძოდ ჭიათურის ნარჩენების (შლამების)  

მიკროელემენტების წყაროდ გამოყენების შესაძლებლობა დადგენილია რომ აღნიშნული ნედლეული 

შეიცავს 12-16% Mn-ს, გარდა ამისა მასში მრავლადაა სხვადასხვა მიკროელემენტების 

შესაძლებლობის მქონე ნივთიერებები, როგორიცაა Mo, C0, Bo, Cu,  Zn და სხვა. დადგენილი იქნა 

ბიოგამოტუტვით აღნიშნული ნედლეულის ან არსებული მიკროელემენტების 25-50%-ის ხსნარში 

გადაყვანის შესაძლებლობა.  

8. გაანალიზებული იქნა სხვადასხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის საბადოების გამოყენების 

შესაძლებლობები სხვადასხვა ფორმის და ეფექტურობის მცენარეთა მკვებავი ორგანო-მინერალური 

ნაერთების მისაღებად და მოცემულია ზოგიერთი მათგანის აღწერა და გამოყენების ეფექტივობის 

შეფასება. 

9. შესწავლილი იქნა საქართველოში ისეთი ძირითადი ელემენტების როგორიცაა ფოსფორი წყაროები 

(საბადოები) აღწერილია მათი გამოყენების შესაძლებლობები და ეფექტიურობისგაზრდისათვის  

შესაძლო გადამუშავების როგორც ტრადიციული ასევე ბიოტექნოლოგიური მეთოდების 

შესაძლებლობები. 

10. შემუშავებული იქნა ტექნოლოგიური სქემები ორგანო მინერალური სასუქების წარმოებისათვის, 

რომელშიც ჩართულია საქართველოს წიაღისეულის როგორც ორგანული ასევე არაორგანული 

ნედლეულის რესურსები. 

 

 

 

 

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. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 
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ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

1 2 3 4 

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. 

№ 

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 

(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) 
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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 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

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 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 
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კოდი DOI ნომერი/ტომი 

1 

2 

3 

     

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიისსათა-ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილ

ი, გამომცემლობა 

გვერდების

რაოდენობა 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

ლ. ქართველიშვილი 

შ. მალაშხია; 

მ. კანდელაკი; 

ნ. ლომიძე; 

თ. გურული; 

ლ.ჩოჩია 

 

 

 

 

ლ. ქართველიშვილი 

შ. მალაშხია; 

მ. კანდელაკი; 

ნ. ლომიძე; 

თ. გურული; 

ლ.ჩოჩია 

 

სპილენძ-თუთიის სულფიდური 

კონცენტრატის ბაქტერიული 

დაჟანგვის ოპტიმალური 

პარამეტრების დადგენა და 

სპილენძისა და თუთიის 

ბაქტერიული გამოტუტვის 

ინტენსიფიკაციის 

შესაძლებლობის შესწავლა. 

1512-407X 

 

 

ტყიბულის ნახშირშემცველი 

ნარჩენებიდან Al2O3-ის 

კონცენტრატის მიღების 

შესაძლებლობის კვლევა 

ბიოტექნოლოგიური მეთოდის 

გამოყენებით. 

1512-407X 

 

 

სამთო 

ჟურნალი 

ჩაშვებულია 

დასაბეჭდად 

 

 

 

 

 

სამთო 

ჟურნალი 

ჩაშვებულია 

დასაბეჭდად 

 

 

 

ქ. თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

ქ. თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

1. ნაშრომში განხილულია სპილენძ-თუთიის შემცველი სულფიდური მადნის კოლექტიური 

ფლოტოკონცენტრატის ბაქტერიული დაჟანგვის ოპტიმალური პარამეტრები. შესწავლილია 

კონცენტრატიდან სპილენძისა და თუთიის ბაქტერიული გამოტუტვის ინტენსიფიკაციის გზები. 

სპილენძ-თუთიის სულფიდური მადნის კონცენტრატიდან სპილენძისა და თუთიის 

გამოსატუტად გამოყენებული იყო აციდოფილური თიობაქტერია Thiobacillus ferrooxidans - ის 

საკვლევ ობიექტთან ადაპტირებული შტამი. შესწავლილია მადლის და კონცენტრაციის ქიმიური 

და მინერალოგიუი შედგენილობა: მადანი შეიცავს Cu- 0.23% Zn – 0.12%, კონცენტრატის 

შემადგენლობაში შედის Cu - 0.8% Zn – 3.8%. მადნეული სულფიდური მინერალები 

წარმოდგენილია პირიტით, ჰალკოპირიტით და სფალერიტით. ლაბორატორიულ პირობებში 

დადგენილია, რომ ბაქტერიული გამოტუტვის პროცესში ხსნარში გადადის სპილენძის 40%, 
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თუთიის 53.2%. პროცესის ინტენსიფიკაციის შემდეგ ხსნარში გადასულმა სპილენძის რაოდენობამ 

შეადგინა 63%,  თუთიის - 81%. 

 

2. ნაშრომში განხილულია ტყიბულის ნახშირშემცველი ნარჩენებიდან Al2O3 კონცენტრატის მიღების 

შესაძლებლობა ბიოტექნოლოგიური მეთოდით. ცდებისთვის გაომყენებული იყო ტყიბულის 

ქვანახშირის საბადოდან გამოყოფილი სილიკატური ბაქტერიები, კერძოდ Bacllus mucilaginosus. 

ჩატარებული ცდების საფუძველზე შეირჩა ნახშირშემცველი ნარჩენების ბაქტერიული 

გამოტუტვის პროცესის ოპტიმალური პარამეტრები. საწყის სინჯში Al2O3-ს შემცველობა შეადგენს 

27.3%, ხოლო SiO2 – 41.5%,  ბაქტერიული გამოტუტვის შედეგად მყარ ფაზაში Al2O3-ს შემცველობა 

შეადგენს 35.9%, ხოლო SiO2 – 34.8%. 

 

 

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 
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3 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

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 

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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ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 
 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების  (ინსტიტუტის/ცენტ-

რის) დასახელება: 

 

სსიპ- ივაბე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტი 

გეოეკოლოგიისა და გამოყენებითი გეოქიმიის სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება  

 

2.სხვა პუბლიკაციები: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOIან ISSN 

1 David Kuparadze, Paolo 

Bertolotti 

In magazine “Interceram”(1-2). 67 th Volume. 

2018. Germany. Pg 10-19 

www.interceram-review.info 

 

2 David Kuparadze RS Global. “World Science”. #4 (32), Vol. 2; 

Warsaw, Poland. April 2018. Pg.10-18. 

http://ws-conference.com/  

(ISSN 2413-1032) 

 

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 Kakhadze B., Kvinikadze M., 

Tabatadze G., Lobjanidze G., 

Butulashvili T., Kirakosyan V. 

Pover of Geology is the Precondition 

for Regeneration of Economics. 4th In-

ternational Scientific-Practical Confe-

rence on Up-to-date Problems of Geo-

logy. Mineralogical Society of Georgia. 

Georgian Technical University. 29-30 

May, 2018. Tbilisi 

ISBN 978-9941-28-064-1 

http//www.gtu.ge (in English) 

 

2 Kvinikadze M., Pataridze D., 

Kuparadze D., Kirakosyan V., 

Khundadze N. 

Pover of Geology is the Precondition 

for Regeneration of Economics. 4th In-

ternational Scientific-Practical Confe-

rence on Up-to-date Problems of Geo-

logy. Mineralogical Society of Georgia. 

ISBN 978-9941-28-064-1 

http//www.gtu.ge (in English) 

 

http://www.interceram-review.info/
http://ws-conference.com/
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Georgian Technical University. 29-30 

May, 2018. Tbilisi  

3 D.Kuparadze, M.Kvinikadze, 

V.Kirakosyan, D.Pataridze 

XXI International Congress of the 

CBGA, Salzburg, Austria, 10-13 Sep-

tember, 2018. 

https://www.geologica-balcanica.  

eu/sites/default/files/default/files/abs-

tract-books/Geol Balc CBGA 2018%-

20%28eBook%29.pdf (in English) 

ISBN 978-954-90223-7-7 (print) 

ISBN 978-954-90233-8-4 (eBook) 

4 D.Kuparadze, D.Pataridze XXI International Congress of the 

CBGA, Salzburg, Austria, 10-13 Sep-

tember, 2018. 

https://www.geologica-balcanica.  

eu/sites/default/files/default/files/abs-

tract-books/Geol Balc CBGA 2018%-

20%28eBook%29.pdf (in English) 

ISBN 978-954-90223-7-7 (print) 

ISBN 978-954-90233-8-4 (eBook) 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1 მ.კვინიკაძე, დ.ყუფარაძე, 

დ.პატარიძე, ვ.კირაკოსიანი, 

ნ.ხუნდაძე, გ.დაჩიაშვილი 

მე-5 ყოველწლიურ სამეცნიერო კონფე-

რენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის 

აქტუალური პრობლემები“. სსიპ გრი-

გოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. 

14 დეკემბერი, 2018, თბილისი 

 

 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ალექსანდრე 

თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტი, 

გეოეკოლოგიისა და გამოყენებითი გეოქიმიის სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება. 

განყოფილების შემადგენლობა: 

1. მურმან კვინიკაძე - განყოფილების გამგე, წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი 

2. დიმიტრი პატარიძე - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

3. დავით ყუფარაძე - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

4. ვიოლეტა კირაკოსიანი - მეცნიერ-თანამშრომელი 

https://www.geologica-balcanica/
https://www.geologica-balcanica/


12 
 

5. ნინო ხუნდაძე - მეცნიერ-თანამშრომელი 

6. გიორგი დარჩიაშვილი - ინჟინერი 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პრო-

ექტის დასახელება მეცნიერების დარ-

გისა და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრე-

ბის წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

 

”აღმოსავლეთ საქართველოს ტერი-

ტორიის კომპლექსური გეოეკოლოგი-

ური შესწავლა-შეფასება”. 

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერება 

და გარემო, გეოეკოლოგია 

დაიწყო  

01.01.2015 წ.- 

30.06. 2019 წ 

მურმან კვინიკაძე- თემის ხელმძღვანელი; ნიადაგის 

და მცენარეული საფარის ეკოლოგიური შესწავლა. 

დავით ყუფარაძე -წყლის და ფსკერული ნალექების  

ეკოლოგიური საკითხების შესწავლა. დიმიტრი პა-

ტარიძე-რადიაციული საკითხების შესწავლა. ვიო-

ლეტა კირაკოსიანი-საველე ნიმუშების მომზადება 

ქიმიურ ლაბორატორიაში გადასაცემად; ეკოლოგი-

ურ საკითხებში გამოქვეყნებული ლიტერატურის 

დამუშავება. ნინო ხუნდაძე-ეკოლოგიურ საკითხებ-

ში გამოქვეყნებული ლიტერატურის დამუშავება. 

თარგმითი სამუშაოების ჩატარება (ქართულიდან–

ინგლისურად და ინგლისურიდან ქართულად). გი-

ორგი დარჩიაშვილი- ტექნიკური საკითხების მოგ-

ვარება. 

განყოფილების ყველა თანამშრომელი ღებულობს 

მონაწილეობა საველე სამუშაოებში 

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
2015 წლიდან განყოფილება მუშაობს თემაზე: „აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიის კომპლექსური 
გეოეკოლოგიური შესწავლა–შეფასება“, რომლის დასრულება გათვალისწინებულია 2019 წლის ბოლოს 
(ქვემოთ მოცემულია ჩატარებული სამუშაოების მოკლე ანოტაცია).  

განყოფილების საბიუჯეტო თემატიკა ”აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიის კომპლექსური გეოეკო-

ლოგიური შესწავლა-შეფასება”, დაიწყო 2015 წლის 1 იანვრიდან. განყოფილების თანამშრომლების მიერ 

2015-2018 წლებში ჩატარებული იქნა საველე სამუშაოები აღმოსავლეთ საქართველოს თითქმის მთელ ტერი-

ტორიის ფარგლებში - ახალციხის, ბორჯომის, ხაშურის, ქარელის, გორის,  კასპის, დუშეთის, მცხეთის, თბი-

ლისის  რუსთავის, გარდაბნის, ახმეტის, ყვარლის, ლაგოდეხის, თელავის გურჯაანის რაიონებში. რომლის 

დროსაც აღებული იქნა წყლის, ფსკერული ნალექების და ბიომასის სინჯები. ნიადაგის სინჯები აღებული 

იქნა, როგორც სასოფლო-სამეურნრო სავარგულებიდან, ასევე ავტომაგისტრალის დასწვრივ. განყოფილების 

თანამშრომლების მიერ დამუშავებული იქნა საველე სამუშაოების დროს აღებული მასალა და გადაცემული 

იქნა ხიმიურ ლაბორატორიაში. აღებულ სინჯებში განსაზღვრული იქნა მძიმე და ტოქსიკური ელემენტები 

(Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cd, Mn, As).  მიღებული სინჯების ანალიზის საფუძველზე აგებული იქნა დიაგრამები, 

გრაფიკები და ცხრილები, სადაც ნაჩვენებია მძიმე და ტოქსიკური ელემენტების განაწილების კანონზომიე-

რება. გამოყოფილია რამოდენიმე ანომალური უბანი.  ყველა ეს მონაცემები საფუძვლად დაედო მოხსენებას: 

„მდინარე მტკვრის ხეობის გეოეკოლოგიურ–ეკონომიკური საკითხები“, რომელიც წარმოდგენილი იქნა 2016 

წლის 9 დეკემბერს სამთო ინსტიტუტის მე–3 ყოველწლიურ სამეცნიერო კონფერენციაზე.  
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ამავე წლებში განყოფილების თანამშრომლების მიერ მომზადებული და გამოქვეყნებული იქნა 9 სამეცნიერო 

სტატია. ყველა სტატიების დასახელება, გამოქვეყნების თარიღი და გამოცემის დასახელება მოყვანილია წინა 

2015-2018 წწ. წლიურ ანგარიშებში. 

აღნიშნულ თემაზე საბოლოო ანგარიშის დასრულება გათვალისწინებულია 2019 წლის პირველ ნახევარში 

(როცა მიღებული იქნება 2018 წლის საველე სამუშაოების დროს აღებული  სინჯების ქიმიური ანალიზების 

პასუხები). 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

მ.კვინიკაძე, დ.პატარიძე, დ. ყუფარა-

ძე, ვ.კირაკოსიანი, ნ.ხუნდაძე 

საქართველოში ჰიდროელექტროსად-

გურების მშენებლობა და მასთან და-

კავშირებული კლიმატური პირობე-

ბის ეკოლოგია. (ინგლისურ ენაზე) 

29-30 მაისი, 2018 “საქარ-

თველოს ტექნიკური უნი-

ვერსიტეტი”. თბილისი 

2 ბ.კახაძე, მ.კვინიკაძე, გ.ტაბატაძე, ლო-

ბჟანიძე, თ.ბუტულაშვილი, ვ.კირაკო-

სიანი. 

ლუხუნის დარიშხანის საბადოს ეკო-

ლოგიური პრობლემები და მათი ეკო-

ნომიკური ზარალის შეფასება. (ინგ-

ლისურ ენაზე) 

29-30 მაისი, 2018 “საქართ-

ველოს ტექნიკური უნი-

ვერსიტეტი”. თბილისი 

3 მ.კვინიკაძე, დ.პატარიძე, დ. ყუფარა-

ძე, ვ.კირაკოსიანი, ნ.ხუნდაძე, გ. დარ-

ჩიაშვილი 

გეოდინამიკური ეკოლოგია 

 

14 დეკემბერი, 2018, თბი-

ლისი. 

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის

 სამთო ინსტიტუტი 

 

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

ანოტაცია: 
გეოდინამიკური ეკოლოგია - ესაა  ახალი მიმართულება გეოლოგიაში, რომელიც შეისწავლის ლითოსფეროს 

ეკოლოგიურ ფუნქციებს (პირობებს), მათი ფორმირების კანონზომიერებას დროისა და სივრცეში და მათ 

ცვალებადობას, გამოწვეულს ბუნებრივი ან ტექნოგენური მიზეზებით.  

გეოდინამიკური ეკოლოგიის შესწავცლის ობიექტად მიჩნეულია ლითოსფეროს ზედაპირული ნაწილი, 

რომელზედაც შესაძლებელია ტექნოგენური ზემოქმედება. ეს ის ნაწილია, სადაც განვითარებულია ბიო-

ტური და მათ შორის ადამიანთა საზოგადოება. 

ამ პროცესების სისტემატიკა გამოიყურება შემდეგნაირად: 

პირველი ჯგუფი - კატასტროფული, რომლის შედეგად უშუალო საფრთხე ექმნება ადამიანის სიცოცხლეს.  

მეორე ჯგუფი - არასასურველი გეოლოგიური პროცესები, რომლის შედეგად ადამიანი იძულებულია შეიც-

ვალოს საცხოვრებელი ადგილი. 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ყველა კატასტროფა აუცილებელია დამთავრდეს ადამიანის სხვერპლით. აქე-

დან გამომდინარე მიღებულია კატასტრიფების კლასიფიკაცია, რომლის პარამეტრების (სიჩქარე, ამპლიტუ-

და, აზევების სიმაღლე, ფართობის მოცულობა, მოქმედების რადიუსი და სხვა) მიხედვით შედგენილია შკა-

ლა. დადგენილია, რომ რაც უფრო ინტენსიურად არის გამოვლენილი კატასტროფული პროცესები, მათ უფ-

რო დიდია ადამიანთა მსხვერპლი. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მსხვერპლის რაოდენობის სიდიდე რამო-

დენიმე ფაქტორზეა დამოკიდებული. 

პირველი ფაქტორი ეს არის ადამიანის დასახელების სიმჭიდროვე. ხშირია შემთხვევა, რომ ბუნებრივი პრო-
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ცესებით წარმოქმნილი კატასტროფის ინტენსიობა დიდი არ არის, მაგრამ სხვერპლი შთაბეჭდავია. 

მეორე ფაქტორად შეიძლება დასახელდეს არადასახელებულ რეგიონებში წარმოქმნილი კატასტროფები. აქ 

შეიძლება ეს პროცესი მაქსიმალურად იქნას გამოვლენილი, მაგრამ მსხვერპლის არარსებობის გამო იგი 

ნაკლები ნიშნით შეფასდეს. 

მესამე ფაქტორია კატასტროფის ზონაში მცხოვრები მოსახლეობის გათვითცნობიერების და ტექნიკური დო-

ნის არსებობა, რაც საშუალებას იძლევა წინასწარი პროგნოზირების პირობებს, ეს კი თავისთავად გამორიც-

ხავს ან ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად ამცირებს ადამიანის მსხვერპლის რაოდენობას. 

სახეობების მიხედვით კატასტროფები შეიძლება გამოყოფილი იქნას - პლანეტარული, რეგიონალური და 

ლოკალური.  

პლანეტარული კატასტროფებია დედამიწაზე კომეტის, ან მისი ორბიტის სფეროში რომელიმე გიგანტური 

ასტეროიდის აფეთქება და დაშლა. რეგიონალურ კატასტროფებში ჩაითვლება მიწისძვრა, ცუნამი, ტაიფუნი, 

ვულკანის ამოფრქვა, წყალდიდობა, გვალვა. ლოკალურ კატასტროფის კატეგორიაში გაერთიანებულია 

ღვარცოფი, ზვავი, კარსტული ჩაქცევები, წყალდიდობა, მეწყერი და სხვა. 

ერთ-ერთი საინტერესო და უაღრესად საჭორო საკითხს  წარმოადგენენ ეკოლოგიური პროცესების შეფასება 

სოციალურ-ეკონომიკური კრიტერიუმების კუთხით. როგორც ცნობილია, ყველა ბუნებრივი, თუ ტექნოგე-

ნური პროცესების ზემოქმედება ეკოსისტემაზე და ადამიანზე შეიძლება გაზომილი იქნას ფულადი გამოსა-

ხულებით. მაგალითად, საქართველოსთვის და თითქმის მთელი კავკასიისათვის მიწისძვრების და მეწ-

ყრულ პროცესებს აქვს მიყენებული ყველაზე დიდი ეკონომიკური ზარალი. პლანეტარული მასშტაბით ერ-

თიანი ეკონომიკური კრიტერიუმების შემუშავება და მათი დანერგვა საკმაოდ დიდ სირთულეს წარმოად-

გენს. 

ეკონომიკური ზარალი ორი სახით შეიძლება იყოს წარმოდგენილი: პირდაპირი და არაპირდაპირი. პირდა-

პირი ეკონომიური ზარალი გამოიხატება ადამიანის სიცოცხლის, დაინვალიდებული ადამიანების შენახვი-

სათვის გაცემული საჭირო  თანხის რაოდენობით. არაპირდაპირი ეკონომიკური ზარალი განისაზღვრება იმ 

პროდუქციის ნაკლებობით, რომელიც დაკავშირებულია საწარმოებთან, რომლებიც განლაგებულნი არიან 

გეოლოგიური პროცესების ზემოქმედების ზონაში. 

 

6. 2.უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 მ.კვინიკაძე, დ.ყუფარაძე, ვ.კირა-

კოსიანი, დ.პატარიძე,  

Geo-ecology of magisterial pipeline cor-

ridors (for example, the Kazbegi-Red 

Bridge section, Caucasus). 

10-13 სექტემბერი, 2018,  ზალ-

ცბურგი, ავსტრია 

2 დ.ყუფარაძე, დ.პატარიძე Catastrophic landslide in Tbilisi (Geor-

gia, Caucasus) and the way of its 

engineering solution aftermath 

10-13 სექტემბერი, 2018,  ზალ-

ცბურგი, ავსტრია 

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

 

დაწესებულებას 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”. 
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ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  (ინსტიტუტის/ 

ცენტრის) დასახელება: 

ალექსანდრე თვალჭრელიძის  სახელობის  მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტი 

ენერგეტიკული რესურსებისა და ახალი ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი 

განყოფილება 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI  

    

 

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  

    

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ

იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფიკა

ციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  
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6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

1 №217120 მაია ჭიჭინაძე, ელისო 

ყვავაძე, ინგა 

მარტყოფლიშვილი 

„ადრე ბრინჯაოს ხანის 

მოსახლეობა-მათი ყოფისა და 

გარემო პირობების შეცნობა 

პალინოლოგიური კვლევის 

მიხედვით“ 

2016-2019 

2 №YS15_1.2.1.5_113 პროექტის 

ხელმძღვანელი მაია 

ჭიჭინაძე 

,,პალინოლოგიის როლი 

დასავლეთ საქართველოს 

ანტიკური ხანის სამაროვნების 

კვლევაში’’ 

2015-2017 

3 № 31/60 
 

ნანული 

ასლანიკაშვილი 

 

ასლან სულაძე-

ხელმძღვანელი 

მირიან თოფჩიშვილი 

ლალი ახალბედაშვილი 

მახტანგ იორაშვილი 

ზაურ კილასონია 

„აღმოსავლეთ საქართველოს 

ღრმად დაძირული მეზო-

კაინოზოური ნალექების 

ნავთობგაზიანობის 

პერსპექტივების შეფასება“ 

2013-2016 

 

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 R.Kvatashidze, 

 M.Otarashvili, 

 I. Kvatashidze, 

 

 Power of geology is the 

precondition for regeneration of 

economics; Technical 

University; Tbilisi       

 

ISBN 978-9941-20-832-4 
 

 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 
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№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

    

 

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

№ 
 

წიგნის/გამოცემის ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

    

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

    

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ 

ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და 

ხელმძღვანელის მითითებით): 

განყოფილების ხელმძღვანელი-მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი-სულაძე ასლანი 

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი -კვატაშიძე რევაზი 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი -ჭიჭინაძე მაია 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი -გელაძე  ვახტანგი 

მეცნიერ თანამშრომელი -კილასონია ზაური 

მეცნიერ თანამშრომელი -იორაშვილი ვახტანგი 

წამყვანი ინჟინერი-ნოზაძე იური  

ექსპერტი თერმულ წყლებში (აკონტროლებს თერმულ წყლებზე ბურღვით სამუშაოებს) 
 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

1.1. 

 № 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 
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მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

მითითებით) 

1 

 

საქართველოში გავრცელებული 

დანალექ და ვულკანოგენურ-

დანალექ  ქანებში არსებული 

გაბნეული და 

კონცენტრირებული ორგანული 

ნივთიერების კატაგენეზისის 

ხარისხის მაჩვენებლების 

პალინოლოგიურ მონაცემებთან 

შეპირისპირება და კორელაცია 

მეცნიერების დარგი - გეოლოგია 

სამეცნიერო მიმართულება - 

ორგანული გეოქიმია. 

2014-2018 წწ. 

ასლან სულაძე- ხელმძღვანელი 

 

 

ძირითადი შემსრულებლები: 

მაია ჭიჭინაძე- პალეონტოლოგი 

ვახტანგ იორაშვილი - 

ქვანახშირის მიმართულებით  

ზაური კილასონია - ნავთობისა 

და გაზის მიმართულებით 

იური ნოზაძე - პროექტის 

ტექნიკური მომსახურება. 

2 აჭარის მადნიანი რაიონის 

(შუახევი-ქედა)  მეორადი 

კვარციტების ოქროს და იშვიათი 

მეტალების პოტენციალის 

განსაზღვრა  და მათი 

გადამუშავების ეკოლოგიური 

პრობლემები. 

მეცნიერების დარგი - გეოლოგია 

სამეცნიერო მიმართულება -  

ფერადი, ძვირფასი და იშვიათი 

მეტალები.  

2014-2018 წწ. რევაზ კვატაშიძე- 

ხელმძღვანელი, ძირითადი 

შემსრულებელი 

ნესტან გეგია 

ლალი ახალბედაშვილი 

გურამ როდონაია 

ოთარ მაჭავარიანი 

იური ნოზაძე 

ირაკლი კვატაშიძე - პროექტის 

ტექნიკური მომსახურება. 

3 საქართველოს თერმული და 

სამრეწველო დანიშნულების 

წყლის პოტენციალის 

განსაზღვრა 

მეცნიერების დარგი - გეოლოგია 

სამეცნიერო მიმართულება -  

ენერგეტიკული რესურსები. 

2014-2018 წწ. ვახტანგ გელაძე - ხელმძღვანელი 

 

ძირითადი შემსრულებელი 

ნოდარ ცერცვაძე- სამრეწველო 

წყლის მიმართლებით 

იური ნოზაძე - პროექტის 

ტექნიკური მომსახურება. 

1. მიმდინარეობდა სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები საქართველოსა და მის მიმდებარე კავკასიის 

რეგიონებში გავრცელებული დანალექი და ვულკანოგენურ დანალექი ქანების მეორადი (კატაგენეტური) 

გარდაქმნების ხარისხის დასადგენად. სამუშაოები, ატარებდნენ მკაფიოდ გამოკვეთილ გამოყენებით 

ხასიათს. ჩატარებული იქნა კვლევები პალინოლოგიური მეთოდით, ქანებში არსებული 

კონცენტრირებული და გაბნეული ორგანული ნივთიერების კატაგენეზის ხარისხის 

განსასაზღვრავად. მიღებული შედეგები საინტერესოა როგორც მენიერული, ასევე პრაქტიკული 

თვალშაზრისით. კვლევები აღნიშნული მიმართულებით გრძელდება. 
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2.  საანგარიშო, 2018 წელს, კონკრეტული ინვესტორისათვის დეტალური შესწავლის მიზნით სალიცენზიოდ 

მომზადდა ობიექტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ჩაქვის 

საკრებულოს მიმდიბარე ტერიტორიაზე.  ჩატარდა ძველი სამთო გამონამუშევრების აღდგენითი 

სამუშაოები. აღებულია 37 სინჯი, 14 დასინჯვის შედეგები საკმაოდ მაღალია. იმის გამო, რომ საკითხი ეხება 

ძვირფას ლითონებსა და იშვიათ მეტალებს, თავს ვიკავებთ მონაცემების გასაჯაროებისაგან. 

3. საანგარიშო, 2018 წელს,  მომზადდა მასალები საქართველოს წყლის რესურსებზე. პრეზენტაცია გაიმართა   

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმფო უნივერსიტეტში „საქართველოს წყლის 

რესურსები“, სადაც განხილული იყო საკითხები: 

      1.  წყლის რესურსების როლი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისზრდაში.  

      2. საქართველოს წყლის რესურსები და ქვეყნის წყალმოხმარებაზე. 

      3. არსებულ პრობლემებზე.  

მომზადდა რეკომენდაციები საქართველოს წყლის რესურსების ეფექტური გამოყენებისა და მათი 

მოცულობის გაზრდის მიზნით, კერძოდ: 

- სასმელი, სარწყავი და საყოფაცხობრებო-კომუნალური წყალმოხმარების სისტემების მოწესრიგება; 

- წყალაღმრიცხველი მოწყობილობების დამონტაჟება; 

- ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის აღდგენა-სრულყოფა; 

- არაორგანიზებული მორწყვის შემცირება; 

- გეოგრაფიულ-ჰიდროლოგიურად და აგროკლიმატურად დასაბუთებული სარწყავი ნორმების დანერგვა; 

- მორწყვის თანამედროვე ტექნოლოგიების და ტექნიკის დანერგვა; 

- ახალი წყალსაცავების მშენებლობა; 

- წყალმოხმარების უდანაკარგო (ბრუნვითი, განმეორებითი) ტექნოლოგიებზე გადასვლა; 

- სასოფლო-სამეურნეო ტრადიციული მიმართულების გადახედვა ტენის ნაკლებმოყვარული 

კულტურების კულტივაციის შეფასების მიზნით; 

- სასოფლო-სამეურნეო კულტურების შერჩევა წყალმოხმარების გათვალისწინებით; 

- წყლის რესურსების თანამედროვე პოლიტიკის გატარება - კონტროლირებადიდან მართვად 

წყალმოხმარებაზე გადასვლა. 

 

 

  

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 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 
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მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

მითითებით) 

1 

„ადრე ბრინჯაოს ხანის 

მოსახლეობა-მათი ყოფისა და 

გარემო პირობების შეცნობა 

პალინოლოგიური კვლევის 

მიხედვით“ 

მეცნიერების დარგი - 

არქეოლოგია 

სამეცნიერო მიმართულება - 

პალინოლოგია. 

№217120 

 

2016-2019წწ. 

მაია ჭიჭინაძე -ხელმძღვანელი  

 

ძირითადი შემსრულებლები: 

ელისო ყვავაძე  

ინგა მარტყოფლიშვილი 

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 (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 (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 გამოცემის ადგილი, გვერდების რაოდენობა 
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სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამომცემლობა 

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     
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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 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

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 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1    
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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) 

      

 დაწესებულებას 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”. 

სუსან-ჯან : 

1) საჭიროა გელაძესთან და ცერცვაძესთან დაკავშირება ხომ არ აქვთ რაიმე ახალი მასალები 

2) დასაწერია ანოტაციები თითოეულ პროექტზე ცალცალკე. 
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ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  

(ინსტიტუტის/ცენტრის) დასახელება: ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის 

მინერალური ნედლეულის კავკასიის  ინსტიტუტი 

„მინერალური ნედლეულის ეკონომიკის და სტრატეგიული დაგეგმარების სამეცნიერო 

კვლევითი  განყოფილება“ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

    

    

    

 

 

2.სხვა პუბლიკაციები: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOIან ISSN 
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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  

    

    

    

 

 

 

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ

იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფიკა

ციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

      

      

      

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

 

 

 

 

FR/116/9-152/12 ფუნდამენტურ 

სამეცნიერო 

კვლევებში შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის 

“ნედლეულის როლი 

მსოფლიოში: სამეცნიერო 

კვლევა, ანალიზი და 

საქართველოს სტრატეგიული 

ინტერესები“ 

 

2013-2016წწ.   



28 
 

 

 

1 

გრანტი 

კვლევისთვის: 

ხელმძღვანელი: 

ალ.თვალჭრელიძე, 

ძირითადი 

შემსრულებელი: 

მ.ოთარაშვილი 

     

     

 

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 Kh. Tabagari, A. Tvalchrelidze Proceedings of the III 

International Scientific 

Conference Politics around the 

Caucasus. 21st October, 2017. 

Tbilisi: Ivane Javakhishvili 

Tbilisi State University and 

Institute for Georgia’s 

Neighbourhood Studies 

 

2 ა. თვალჭრელიძე, ხ. 

თაბაგარი 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

და პაატა გუგუშვილის 

სახელობის ეკონომიკის 

ინსტიტუტი. პროფესორ 

გიორგი პაპავას დაბადებიდან 

95-ე წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის მასალები 

 

3 А.Г. Твалчрелидзе, З.А.  Материалы Международной 

научно-технической 

ISBN 978-9943-364-87-5 



29 
 

Кутелиа конференции «Интеграция 

науки и практики как 

механизм эффективного 

развития геологической 

отрасли Республики 

Узбекистан». Ташкент, 

Государственный комитет 

Республики Узбеки стан по 

геологии и минеральным 

ресурсам и ГП Институт 

минеральных ресурсов 

4 А.Г. Твалчрелидзе, З.А. 

Кутелиа, А.П. Харлашин, 

С.З. Цабадзе, А.В. Месхиа, 

В.П. Валяев, Г.Э. 

Бочоришвили, Н.Ш. 

Шекриладзе, И.О. 

Сирбиладзе, И.Г. Нарозаули, 

Ю.У. Муладзе, К.Р. Антидзе, 

В.В. Тен. 

Материалы Международной 

научно-технической 

конференции «Интеграция 

науки и практики как 

механизм эффективного 

развития геологической 

отрасли Республики 

Узбекистан». Ташкент, 

Государственный комитет 

Республики Узбеки стан по 

геологии и минеральным 

ресурсам и ГП Институт 

минеральных ресурсов 

ISBN 978-9943-364-87-5 

    

    

 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1 A.G. Tvalchrelidze Proceeding of the 4th Scientific-

Practical Conference on Up-to-

Date Problems of Geology. 

Tbilisi, Mineralogical Society of 

Georgia and Georgian Technical 

University 

ISBN 978-9941-28-064-1 
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2 Tvalchrelidze A. Power of geology is the 

precondition for regeneration of 

economics; Technical 

University; Tbilisi       

ISBN 978-9941-28-064-1 

 

 

3 Kvatashidze R.I. 

Otarashvili M.V 

Kvatashidze I.R. 
 

Power of geology is the 

precondition for regeneration of 

economics; Technical 

University; Tbilisi       

ISBN 978-9941-28-064-1 

 

    

 

 

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

№ 
 

წიგნის/გამოცემის ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

 

 

1 

მონოგრაფია 

ა.თვალჭრელიძე, 

მ.ოთარაშვილი, 

თ.ბერბერაშვილი 

გამომცემლობა - ნეკერი, 

თბილისი   

 

ISBN 978-9941-457-47-0 

 

 

2 

Nozadze I., Otarashvili M, 

Gamyrelidze G, Kvatashidze I, 

Power of geology is the 

precondition for regeneration of 

economics; Technical 

ISBN 978-9941-20-649-8 
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University; Tbilisi   

      

 

3 

Otarashvili M.,.brokishvili M Power of geology is the 

precondition for regeneration of 

economics; Technical 

University; Tbilisi       

ISBN 978-9941-20-832-4 

 

 

 

4 

Tvalchrelidze A. Power of geology is the 

precondition for regeneration of 

economics; Technical 

University; Tbilisi       

ISBN 978-9941-28-064-1 

 

 

 

5 

Kvatashidze R.I. 

Otarashvili M.V 

Kvatashidze I.R. 
 

Power of geology is the 

precondition for regeneration of 

economics; Technical 

University; Tbilisi       

ISBN 978-9941-28-064-1 

 

 

 

 

 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის -ალექსანდრე თვალჭრელიძის 

სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის სამეცნიერო 

სტრუქტურული ერთეული“„მინერალური ნედლეულის ეკონომიკის და 

სტრატეგიული დაგეგმარების სამეცნიერო კვლევითი  განყოფილება“ 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი; ალ. თვალჭრელიძე 

* სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა. 

მ.ოთარაშვილი 

ი. ნოზაძე 

ი.კვატაშიძე 



32 
 

ლ.ქურიძე 

გ.გამყრელიძე 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის და 

სახელება მეცნიერების დარგისა 

და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 

“საქართველოს მინერალური 

რესურსების როლი ქვეყნის 

ეკონომიკური            

 განვითარებისთვის და მათი 

მომზადება ლიცენზირებისა 

და ათვისებისთვის” 

მეცნიერების დარგი - 

გეოლოგია 

სამეცნიერო მიმართულება -  

მინერალური ნედლეულის 

ეკონომიკა. 

2015-2019წწ. 

ა. თვალჭრელიძე - 

ხელმძღვანელი 

მ. ოთარაშვილი - ძირითადი 

შემსრულებელი 

ი. ნოზაძე- ძირითადი 

შემსრულებელი 

ლ.ქურიძე- სახელმწიფო 

ერთიანი სტანდარტების 

პროექტების შემუშავება 

ი. კვატაშიძე- ტექნიკური 

მომსახურების 

უზრუნველყოფა 

გ. გამყრელიძე -  ტექნიკური 

მომსახურების 

უზრუნველყოფა 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

“საქართველოს მინერალური რესურსების როლი ქვეყნის ეკონომიკური            

 განვითარებისთვის და მათი მომზადება ლიცენზირებისა და ათვისებისთვის” 

2015-2018 წლებში განყოფილებაში შესრულებული სამუშაოები შემადგენელი ნაწილია 

ინსტიტუტის ერთიანი პროექტისა „საქართველოს მინერალური ნედლეულის, მათ შორის ოქროს, 

ფერადი ლითონების, სამშენებლო მასალების, სანახელაო ქვების, მყარი საწვავი წიაღისეულის და 

საწვავი გაზის პოტენციალის გეოლოგიური, ტექნოლოგიური და ეკონომიკური შეფასება -  

საბაზრო ურთიერთობებში ჩართვის კონიუნქტურული საფუძვლების ანალიზითა და 
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საინვესტიციო წინადადებების ფორმირებით.“ რომელიც დაიწყო 2014 დან გრძელდება 2018 წლის 

ბოლომდე. 

 ამ პროექტის ფარგლებში  განყოფილებაში 2016-2018 წლებში  მომზადდა რეკომენდაციები 

გეოლოგიური და სამთო სამუშაოების პროექტირების, ლიცენზირების და მართვის საკითხებში   

ქვემოთ  წარმოდგენილი პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით: 

საკანონმდებლო და სხვა შესაბამის ნორმატიულ აქტებში განხორციელდა ცვლილებები, კერძოდ 

სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლაზე დაწესდა ლიცენზიების გაცემა;  

სახელმწიფო მმართველობის სისტემაში განხორციელდა სტრუქტურული ცვლილებები; 

2018 წელის დასაწყისში გაუქმდა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო 

რომლის ფუნქციებშიც შედიოდა წიაღის მართვაც, ხოლო ამა  წლის დასაწყისში  დამოუკიდებელ 

სტრუქტურულ ერთეულად  ჩამოყალიბდა წიაღის ეროვნული საგენტო საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/2, 2018 წლის 4 იანვარი, ქ. თბილისი.  

ჩვენი რეკომენდაციები სტატიის სახით გამოქვეყნდა ISSN 1512-4649 ი. ნოზაძე,  გ.გამყრელიძე. ი 

კვატაშიძე. ახალი ეკონომისტი 1(40), 2016 წელი. 

გამყოფილების თანამშრომლის  ლ. ქურიძის მიერ 2016-2018 წლებში შემუშავდა შემუშავდა რიგი  

სახელმწიფო სტანდარტები:  

1.  სსტ ისო 13006:2012/2016  „კერამიკული ფილები-განმარტებები, კლასიფიკაცია, მახასიათებლები    

და ნიშანდება“  

 2 . სსტ ისო 10545-3:1995/2016  „კერამიკული ფილები-წყლის შთანთქმის, ხილული ფორიანობის, 

ფარდობითი სიმკვრივისა და მოცულობითი სიმკვრივის განსაზღვრა“. 

3. სსტ ისო 10545-12:1995/2016 „ კერამიკული ფილები -ყინვამედეგობის განსაზღვრა“ 

4. სსტ ისო 10545-6:2010/2016 „კერამიკული ფილები სიღრმივი ხახუნის წინააღმდეგობის 

განსაზღვრა არამოჭიქული ფილებისათვის“. 

5. სსტ ისო 10545-7:1996/2016 „კერამიკული ფილები- ზედაპირული  ხახუნის წინააღმდეგობის 

განსაზღვრა მოჭიქურებული ფილებისათვის“. 

6. სსტ ისო 10545-8:2014/2016  „კერამიკული ფილები ხაზობრივი სითბური გაფართოების 

განსაზღვრა“ 

7. სსტ ისო 10545-13:1995/2016  “კერამიკული ფილები ქიმიური მდგრადობის განსაზღვრა“ 

  

 

 

1.2. 

№ 
დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 
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დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

მითითებით)  

1 

„საქართველოს გეოლოგიურ 

ეკონომიკური დარაიონების 

საზღვრების დაზუსტება“ 

მეცნიერების დარგი - 

გეოლოგია 

სამეცნიერო მიმართულება -  

მინერალური ნედლეულის 

ეკონომიკა 

2016წლის 1 ოქტომბერი - 2018 

წლის 31ოქტომბერი 

ა. თვალჭრელიძე - 

ხელმძღვანელი 

ი. ნოზაძე (01021014986)- 

ძირითადი შემსრულებელი, 

საველე ექსპედიციის 

ხელმძღვანელი. 

საველე ექსპედიციის 

მონაწილეები: 

მ.ოთარაშვილი 

ი. კვატაშიძე 

ი.ნოზაძე (01049045758) 

გ.გამყრელიძე 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

განყოფილების თანამშრომლები 2017-2018  წლების გაზაფხულისა და ზაფხულის თვეებში 

ძირითადი პროექტის პარალელურად დაკავებული იყვნენ საველე პირობებში საქართველოს 

გეოლოგიურ ეკონომიკური დარაიონების სქემის (რუკა) პირობითი საზღვრების დასაზუსტებელი 

სამუშაოების შესრულებით. პირობითი საზღვრების დაზუსტების შედეგად ცალკე ქვერაიონად (II) 

გამოიყო ბოლნისის გეოლოგიურ ეკონომიკური რაიონი. დაზუსტდა (I, II, III)  რაიონების 

საზღვრები ძირულის მასივის მოსაზღვრე ადმინისტრაციული ერთეულების ტერიტორიებზე; 

ასევე  ხონის, ბაღდათის, ქუთაისის, ადიგენის, ახალციხის, ქარელის, კასპის, გარდაბნის, 

საგარეჯოს, დუშეთის  ადმინისტრაციული რაიონების ტერიტორიაზე გამავალი შესაბამისი 

გეოლოგიურ-ეკონომიკური რაიონების საზღვრები. საველე ექსპედიციაში განყოფილების 

ძირითად პერსონალთან ერთად  ჩართული იყვნენ შტატგარეშე ახალგაზრდა სპეციალისტები. 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

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 
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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 

(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 

(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 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/წიგნისსათა

ური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (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 
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№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.5. სტატიებიISSN-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/წიგნისსათა

ური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1     
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2 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

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 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

ალ. თვალჭრელიძე, 

ხ. თაბაგარი 

ირანის სანედლეულო ბაზარი 

- გავლენა ეკონომიკურ 

განვითარებაზე 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი და პაატა 

გუგუშვილის სახელობის 

ეკონომიკის ინსტიტუტი. 

პროფესორ გიორგი პაპავას 

დაბადებიდან 95-ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია 

2018 წლის 5 ივნისი, თბილისი 

 

2 ი.კვატაშიძე, რ.კვატაშიძე ზოგადი საკითხები სსიპ გრიგოლ წულუკიძის 
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მ.ოთარაშვილი ხალასთავის ოქრო-სპილენძის 

მადანგამოვლინების თაობაზე 

სამთო ინსტიტუტი, მე- 5 

ყოველწლიური ღია 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

სამთო საქმის და გეოლოგიის 

აქტუალური პრობლემები. 14 

დეკემბერი . 2018 წელი. 

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 

 

A.G. Tvalchrelidze World Gold Industry and Gold 

Markets 

July4-6, 2018, International 

conference and exhibition  “Iran 

Non-Ferrous Industries Market 

& related Tekhnologies”, Tehran 

    2 А.Г.Твалчрелидзе 

З.А. Кутелиа 

Мировая промышленность и 

геополитика золота 

17 августа 2018, Ташкент. 

Международная научно-

техническая конференция 

«Интеграция науки и практики 

как механизм эффективного 

развития геологической 

отрасли Республики 

Узбекистан» 

 

3 

 

А.Г.Твалчрелидзе 

З.А. Кутелиа 

А.П. Харлашин 

С.З. Цабадзе 

А.В. Месхиа 

В.П. Валяев 

Г.Э. Бочоришвили 

Н.Ш. Шекриладзе 

И.О. Сирбиладзе 

И.Г. Нарозаули 

Ю.У. Муладзе 

К.Р. Антидзе 

В.В. Тен 

Современная рациональная 

технология разведки и 

технико-экономической 

оценки золотых и медных 

месторождений 

17 августа 2018, Ташкент. 

Международная научно-

техническая конференция 

«Интеграция науки и практики 

как механизм эффективного 

развития геологической 

отрасли Республики 

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

 

 

 

 

დაწესებულებას თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის მნიშვნელოვანი 

აქტივობაც. 

ანგარიში წარმოდგენილი უნდაიყოს ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) დაელექტრონულივერსიის (CD-

დისკი) სახით. 

ანგარიში, რომელიცარარისშედგენილიამდანართისმოთხოვნებისშესაბამისად, ექსპერტიზას 

(შეფასებას) არექვემდებარებადაშეფასებისშემაჯამებელდოკუმენტშიაღინიშნებაფორმულით“არ 

შეფასდა”. 
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ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 
 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  (ინსტიტუტის/ 

ცენტრის) დასახელება: 

 

 სსიპ ივ . ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი 

სამეცნიერო – კვლევითი ერთეული ალ . თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური 

ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტი  

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI  

    

 

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  

https://www.tsu.ge/data/file_db/konkursi/tavlchshemmenc.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/konkursi/tavlchshemmenc.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/konkursi/tavlchshemmenc.pdf
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5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ

იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფიკა

ციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

      

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში 

ჩართული 

პერსონალი/როლი 

პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

 PHDF-18-630 დავით მაქაძე-

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

„ბერთაკარისა და ბნელი ხევის 

ოქრო- მცირესულფიდური 

ეპითერმული საბადოების 

გეოლოგიური აგებულება:  

 სტრუქტურა, პეტროლოგია და 

ოქროს გამადნების თავისებურებანი“ 

2018-2020 

 

7. სხვა შედეგები:  

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

    

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

    

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

№ 
 

წიგნის/გამოცემის ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 
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7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

    

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ 

ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და 

ხელმძღვანელის მითითებით): 
 

 ალ . თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტი,  

მყარი სასარგებლო წიაღისეულის სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება 

 

განყოფილების ხელმძღვანელი-მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - გელეიშვილი ვაჟა 

 

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი- არევაძე დავითი 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი -გაგნიძე მირიანი 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი- კვიციანი ავთანდილი 

მეცნიერ თანამშრომელი -მაქაძე მირიანი 

მეცნიერ თანამშრომელი- ბენიძე გვარამი 

მეცნიერ თანამშრომელი -გომელაური ავთანდილი 

მეცნიერ თანამშრომელი -აზარიაშვილი ნანა 

მეცნიერ თანამშრომელი -ტყემალაძე მურადი 

წამყვანი ინჟინერი -ტაბაღუა ნინო 

წამყვანი ინჟინერი- კელეპტრიშვილი გიორგი 

წამყვანი ინჟინერი-მაქაძე დავითი 

წამყვანი ინჟინერი- წიკლაური ნინო 

წამყვანი ინჟინერი -ბოკუჩავა ვახტანგი 

1.პროგრამული დაფინანსებით 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) 

 

საქართველოს ბაზალტის 

საბადოები 

(მადანგამოვლინებები) 

და მათი გამოყენების 

პერსპექტივები 

 
ვაჟა გელეიშვილი 

ოთარ მაჭავარიანი 

https://www.tsu.ge/data/file_db/konkursi/tavlchshemmenc.pdf
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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. ბუნებრივი ქვები წარმოადგენენ მაღალი ხარისხის სამშენებლო მასალას. მათი რაციონალური 

გამოყენება მნიშვნელოვნად ზრდის შენობა-ნაგებობების მდგრადობასა და არქიტექტურულ 

გაფორმებას.  

         ბუნებრივი ქვების ექსპლუატაციის პირობები მრავალფეროვანია, რადგანაც მასზე მოქმედებს 

სხვადასხვა ფაქტორი: ჰაერის ტემპერატურის რყევები, ქარი, ნესტი, მექანიკური ზემოქმედება და 

სხვა, რის გამოც მშენებლობაში გარე სამუშაოებისთვის, როგორც წესი, გამოიყენება მდგრადი 

ქანები. ქანების ერთ-ერთ ასეთ ჯგუფს წარმოადგენს ბაზალტური ქანები. 

2. საქართველოში დღეისათვის ბაზალტის ჯგუფის 50-ზე მეტი საბადო და მადანგამოვლინებაა 

ცნობილი, მათგან ყველაზე ძველია იურული, ცარცული და პალეოგენური ასაკის 

პალეობაზალტები აფხაზეთში, იმერეთში, სამეგრელოში, ლეჩხუმში, აჭარა გურიაში და 

ახალგაზრდა - ზედა მესამეულ-მეოთხული ასაკის ბაზალტური ქანები ძირითადად ქვემო 

ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში. 

    ბაზალტების ფართო გავრცელებამ, მოპოვება-გადამუშავების სიმარტივემ, მაღალმა 

მექანიკურმა სიმტკიცემ, ყინვაგამძლეობამ და სხვა განაპირობა მათი გამოყენების ფართო 

სპექტრი: 

 ძირითადი დანიშნულება - საკედლე ქვად, მოსაპირკეთებლად; 

 ბლოკური ქვები - შენობების საძირკვლებად, სანაპიროების კედლებად, ხიდების საყრდენებად და 

სხვა; 

 დიდი ზომის მონოლითური ბლოკები - კოლონებად, სკულპტურულ კომპოზიციებად, 

მემორიალურ ძეგლებად და სხვა; 

 არქიტექტურული - მოსაპირკეთებელ დეტალებად, პროფილურ ელემენტებად, სახურავებად და 

სხვა. 

 მხატვრული - სანახელავო ნაკეთობებად, სკულპტურებად, ძეგლებად და სხვა; 

ბაზალტის ღორღი, ნამცეცი და ქვიშა - სამშენებლო მასალად, მოზაიკური ნაკეთობების 

დეკორატიულ შემავსებლად,  ხელოვნური ბოჭკოსა და ძაფის მისაღებად. 

3. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად ბაზალტების ჯგუფის ქანებისათვის  (55 საბადო და 

მადანგამოვლინება): 

 მოძიებულ იქნა გეოლოგიურ ფონდებში დაცული ინფორმაცია და საავტორო მონაცემები; 

 ცალკეულ მადანგამოვლინებებზე შესრულდა ლაბორატორიული სამუშაოები ქვების ქიმიური 

შედგენილობის, ფიზიკური და მექანიკური თვისებების დასადგენად; 

 დამზადდა ქანების გამჭვირვალე შლიფები და ჩატარდა მათი პეტროგრაფიული (მიკროსკოპული) 

შესწავლა- ქანის სახეობის განსაზღვრა; 

 პერსპექტიულ უბნებზე დათვლილი იქნა საავტორო მარაგები; 

 განისაზღვრა საბადო-გამოვლინებების ადგილმდებარეობის კოორდინატები; 

 ჩატარდა საბადო-გამოვლინებების ფოტოდოკუმენტაცია; 

 ყველა ობიექტიდან აღებულ იქნა მათი მახასიათებელი ქვიური მასალა, საიდანაც დამზადდა 

მოშლიფული და მოპრიალებული სადემონსტარიცო ფილები (ზომით 10x15 სმ), აგრეთვე 

სპეციალური ნიმუშები  ქანების ფიზიკური და მექანიკური თვისებების შესასწავლად; 

 შესრულდა სადემონსტრაციო ნიმუშების სკანირება - ფერადი ფოტოგრაფირება; 

 რეგიონების მიხედვით შედგა სქემატური რუკები  აღნიშნული  ობიექტების ჩვენებით; 
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 მიღებული მონაცემების საფუძველზე შეიქმნა სპეციალური პასპორტები ობიექტების 

ადგილმდებარეობის, ქანის დასახელების, ფერის, დეკორატიულობის, ფიზიკური და მექანიკური 

თვისებების, ქიმიური შემადგენლობის, მარაგების, დამუშავების ხარისხისა და მათი გამოყენების 

სფეროების ჩვენებით. 

4. ნაშრომში მოცემულია ბაზალტის ჯგუფის ქანების 55-მდე საბადო-გამოვლინების ძირითადი 

მახასიათებლები იმერეთის, სამცხე-ჯავახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებიდან. 

თითოეული ობიექტისათვის მოცემულია საპასპორტო მონაცემები: ადგილმდებარეობის, ქანის 

დასახელების, დეკორატიულობის, ფერის, მინერალური და ნივთიერი შედგენილობის, 

ფიზიკური და მექანიკური თვისებების, სამრეწველო ან საავტორო მარაგების, დამუშავების 

ხარისხის და გამოყენების სფეროს ჩვენებით. 

შედგენილია შესაბამისი ქვიური სადემონსტრაციო მასალა ფოტოგრაფირებულია ამ ობიექტების 

ბუნებრივი გამოსავლები და მახასიათებელი ნიმუშები.  

განსაზღვრულია ყველა აღნიშნული ნიმუშის კოორდინატები.  

ეს მონაცემები განთავსდება  ინტერნეტ  გვერდზე.  

5.  პრაქტიკულად  საქართველოს ბაზალტების ჯგუფის 55 საბადო-გამოვლინებისთვის გამზადდა 

მოკლე საინფორმაციო პაკეტი, რაც აღნიშნულ  რეგიონებში ქმნის კარგ გარემოს სათანადო ბიზნეს 

წინადადებების მომზადებისა და დაინტერესებულ ინვესტორთა მოზიდვისათვის. 
 

  

№ 

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 

 

ოქროს გამადნების 

გეოლოგიურ-ძებნითი 

კრიტერიუმების დადგენა 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

საქართველოს 

ვულკანოგენურ-დანალექ  

წარმონაქმნებში (გეოლოგია, 

მინერალური რესურსები) 

01.01. 2015 - 31.12. 2019 

ა. კვიციანი (პროექტის 

ხელმძღვანელი) 

ა. გომელაური 

(შემსრულებელი) 

მ. გაგნიძე (შემსრულებელი) 

ნ. წიკლაური 

(შემსრულებელი) 
 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

                                       2018  წლის მოკლე საინფორმაციო ანგარიში   

კვლევითი პროექტით გათვალისწინებულია ოქროს გამადნების გეოლოგიურ-ძებნითი 

კრიტერიუმების შემუშავება სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს ვულკანოგენურ-დანალექ 

წარმონაქმნებში. 

ენდოგენური საბადოები და მადანგამოვლინებები გამოირჩევიან არა მარტო გენეტური, 

არამედ აგრეთვე მათთვის დამახასიათებელი გეოლოგიური აგებულების თავისებურებებით. 

მიუხედავად აღნიშნულისა მადნიან ობიექტებს, როგორც ერთიანი მადნიანი სისტემის 

შემადგენელ ნაწილებს, გააჩნია ბევრი საერთო ნიშანი.  

ენდოგენური გამადნების გეოლოგიურ-ძებნითი კრიტერიუმების შემუშავება ეფუძნება 
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შესაბამისი ტიპის საბადოების გეოლოგიური მოდელების  შექმნას და მათ ანალიზს, ანალოგიური 

ტიპის ობიექტების გამოვლენის მიზნით. 

წინამდებარე მოკლე საინფორმაციო ანგარიშში განხილულია  თეთრიწყაროს  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ლოკალიზებული შიხილო-სამღერეთის მადანგამოვლინების 

გეოლოგიური თავისებურებები და მათგან გამომდინარე შესაბამისი ტიპის მადნების ძებნის 

ზოგიერთი გეოლოგიური ნიშნები და კრიტერიუმები.  

შიხილო-სამღერეთის ოქროს მადანგამოვლინება განლაგებულია  მდინარე  ხრამის  

მარცხენა ფერდზე და ლოკალიზებულია კამპანური ასაკის  ეგრეთწოდებული გასანდამის წყების 

ქანებში. მადანგამოვლინების ფარგლებში აღნიშნული წყება წარმოდგენილია ალევროლითური, 

ფსამიტური, იშვიათად ლაპილური ანდეზიტ-დაციტური ტუფებით, ტუფომერგელების და 

ტუფოკირქვების იშვიათი შუაშრეებით. წყების ქვედა ნაწილში აღინიშნება აგლომერატული 

ტუფები, ტუფოტურბიდიტები და ლავაკლასტოლითების განფენები. წყების სიმძლავრე აღწევს 

250 – 300 მ. წყების ქანები სუსტად არის  დანაოჭებული და დაბალი კუთხეებით (5 – 150) არიან 

დაქანებული სამხრეთ-აღმოსავლეთით. წყებაში ხშირია სხვადასხვა ზომის,  ფორმის და წოლის 

ელემენტების მქონე რიოლითების, რიოდაციტების, ანდეზიტების, ბაზალტების და დიაბაზების 

სუბვულკანური სხეულები და დაიკები, რომლებიც ხასიათდებიან ჩრდილო-დასავლური, 

ჩრდილო-აღმოსავლური და სუბმერიდიონალური ორიენტაციით. ისინი ქმნიან დადებით 

რელიეფს  შტოკური, დაიკური და ნეკური  ფორმის შვერილების სახით.  წყების ტუფური ნაწილი 

ხასიათდება  ინტენსიური დაბრექჩირებით და ნაპრალოვნებით. 

შიხილო-სამღერეთის ოქრო-მცირესულფიდური მადანგამოვლინება ლოკალიზებულია 

აღნიშნულ მონოკლინურ, მიკრონაოჭებით გართულებულ სტრუქტურაში. 

ობიექტის  გეოლოგიური აგებულების  და მადანგანაწილების თავისებურებანი 

ძირითადად დამოკიდებულია  სტრუქტურულ და მაგმატურ ფაქტორებზე. სტრუქტურული  

ფაქტორი გამოხატულია  ჩრდილო-დასავლეთი, ჩრდილო-აღმოსავლეთი  და სუბგანედური 

რღვევითი სისტემების არსებობით. აღნიშნულთაგან მნიშვნელოვანია ეგრეთწოდებული 

„შიხილო-მამულოს“ მძლავრი (10-80მ) რღვევა, რომლის სატელიტებსაც წარმოადგენენ სხვა 

რღვევები. სავარაუდოდ  მადანმომცემი ხსნარები მოყვებოდნენ აღნიშნულ რღვევას და შემდგომში  

მათი განაწილება  და ლოკალიზაცია მიმდინარეობდა  უფრო დაბალი რანგის, ძირითადად, 

ჩრდილო-დასავლეთი მიმართების რღვევებში, რამაც განაპირობა  მადნიანი ზონის შესაბამისი - 

ჩრდილო-დასავლეთი მიმართულება. მადანგამოვლინების  ტერიტორია  ხასიათდება  ბლოკური 

აგებულებით. 

შიხილო-სამღერეთის მადანგამოვლინების ფარგლებში გამოიყოფა ოქრო-

მცირესულფიდური, პირველადი და მეორადი სპილენძის და ბარიტის მადნის ტიპები. 

ოქრო-მცირესულფიდური გამადნება ლოკალიზებულია მეორად კვარციტებში 

(სილიციტებში) და არგილიზიტებში.    

კვარციტები წარმოდგენილია ინტენსიურად დაბრექჩირებული, დანაპრალიანებული 

კვარც-სერიციტული, კვარც-ჰიდროქარსიანი, კვარც-ალუნიტიანი, იშვიათად კვარც-ადულარიანი 

ფაციესებით. არგილიზიტები აგებულია  კვარც-სერიციტ-ჰიდროქარს-კაოლინიტიანი ფაციესით, 

რომლებიც გაჟღენთილია პირიტის ძარღვაკებით და ჩანაწინწკლებით. ოქროსშემცველი 

კვარციტები და არგილიზიტები ინტენსიურადაა დაჟანგული. 

სპილენძის გამადნება დაკავშირებულია სუსტად გაკვარცებულ, დამსხვრეულ 

პროპილიტიზებულ რიოდაციტურ ტუფებთან და წარმოდგენილია  ინტენსიურად 

მალაქიტიზებული და აზურიტიზებული ქალკოპირიტით. გამადნებული ზონის სიმძლავრე 

მერყეობს 0 – 10 მ-ის ფარგლებში. 
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ბარიტის მინერალიზაცია წარმოდგენილია ძარღვული სხეულებით, რომელთა სიმძლავრე 

მერყეობს  20 – 80 სმ-ს შორის და ლოკალიზებული არიან ბარიტიზებული ზონის ცენტრალურ 

ნაწილში.  

შიხილო-სამღერეთის ღარიბსულფიდური მადანგამოვლინების ფარგლებში 

მეტასომატიტების ზედა დონე წარმოდგენილია ინტენსიურად გამოჟანგული, სუსტად 

გაკვარცებული, ბარიტის შემცველი ვულკანიტებით, რომლებიც სიღრმეში თანდათან გადადიან 

ოქროსშემცველ კვარციტებში, შემდეგ კი ძლიერ პირიტიზირებულ ოქროსშემცველ 

არგილიზიტებში. უფრო ღრმა ჰორიზონტებზე ფიქსირდება სპილენძის გამადნება, 

დაკავშირებული პროპილიტიზირებულ ვულკანიტებთნ. 

საანგარიშო პერიოდში სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს ვულკანოგენურ-დანალექ 

წარმონაქმნებში ლოკალიზებული ზემოთ მოყვანილი და სხვა ოქროსმატარებელი ობიექტების 

გეოლოგიური აგებულების თავისებურებებიდან გამომდინარე,  დგინდება ოქროს გამადნების  

პირდაპირი და არაპიდაპირი გეოლოგიურ-ძებნითი ნიშნები და კრიტერიუმები; ასეთებია: 

1. კვარც-სერიციტიანი,  კვარც-სერიციტ-ალუნიტიანი,  კვარც-სერიციტ- -

ჰიდროქარსიანი,  კვარც-სერიციტ-ადულარიანი სილიციტები (მეორადი კვარციტები) 

კავერზნული  მონოკვარციტების  გულით; 

2. ძლიერ დაბრექჩირებული კვარციტები  შეცემენტებული  უფრო  გვიანდელი  

ნაცრისფერი,  ან  მუქი - მოშავო ფერის  კვარცით; 

3. იაროზიტით გამდიდრებული  კვარციტები; 

4. კალიუმის  მინერალებით  გამდიდრებული   არგილიზიტები; 

5. მსხვილნატეხოვანი ტუფების  ჰორიზონტები, ვულკანური ემანაციების აფეთქების  

(გამადნებამდელი) შედეგად ძლიერ დაბრექჩირებული; 

6. გამადნების ლოკალიზაციისათვის ხელსაყრელი, მისი შემომფარგვლელი 

მაეკრანირებელი, წვრილნატეხოვანი, შრეებრივი, შედარებით  პლასტიკური ტუფები  და  

რიოდაციტური  სუბვულკანური  სხეულები, როგორც ენდოგენური-მადნიანი ფლუიდების 

დამჭერები; 

7. პირიტიზებული, გათიხებული, გაკვარცებული, რიოდაციტური,  პოლიმიქტური  

ტუფები; 

8. სხვადასხვა  შედგენილობის  სუბვულკანური  სხეულების  სიმრავლე; 

9. ინტენსიური ნაპრალოვნება; 

10. მძლავრი ჟანგვითი  ზონის  არსებობა; 

11. ელუვიური ნალექები;   

12. ბარიტის მინერალიზაცია, ობიექტების ზედა ჰიფსომეტრულ დონეებზე; 

13. პროპილიტური მეტასომატური ფორმაცია; 

14. მინერალური ზონალობა. 

15. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი მონაცემებისა,  რეგიონის სხვადასხვა ობიექტებზე 

აღინიშნება ასევე ისეთი ძებნითი ნიშნები და კრიტერიუმები, როგორიცაა მაგალითად რკინა - 

მარგანეცის ენდოგენური გამოვლინებები, რომლებიც შეიძლება წარმოადგენდნენ 

ეგრეთწოდებულ „რკინა-მარგანეცის ქუდებს“ ღრმად განლაგებული ოქრო-სულფიდური 

მადნებისათვის. საკვლევ რეგიონში, აღნიშნულის ანალოგებს შესაძლოა წარმოადგენენ 

თეთრიწყაროს მარგანეცის გამოვლინებები, ასევე რკინისა და მარგანეცის ჟანგებით აგებული 

სხეულები დმანისის რაიონში. 

16. ოქროს მინერალიზაციის პიდაპირი ნიშანია, მათი ქვიშრობული გამოვლინებები, 

რომელიც რეგიონში არაერთია (ხილული ქვიშრობული ოქროს გამოვლინების კარგი მაგალითია 
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რეხა-ხაჩქოის ოქროს შემცველი კვარც-პოლიმეტალური ზონის გადანალექი მასალა  წალკის 

რაიონში). 

 

 

№ 

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 

 
ლუხუმის კომპლექსური 

საბადოს ოქროს პოტენციალი 
 

დ. არევაძე (პროექტის 

ხელმძღვანელი) 

ვ. გელეიშვილი (პროექტის 

შემსრულებელი) 

ბ. გოგოლაძე (პროექტის 

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

ლუხუმის კომპლექსური ოქრო–დარიშხან–საოლავის(სტიბიუმის) საბადოს ათვისების პრობლემა 

წლებია რაც დგას საქართველოს ეკონომიკისა წინაშე. ამ საბადოზე დარიშხანის მადნის  მოპოვება და 

მისგან პროდუქციის (ზესუფთა მეტალური დარიშხანი, დარიშხანის ანჰიდრიდი, და სხვა) წარმოება 

შეწყდა გასული საუკუნის ოთხმოცდაათიან წლებში და დღემდე წარმოების აღდგენის რეალური 

პროექტი არ არსებობს. 

გასული წლის წლიურ ანგარიშში ჩვენ გავაანალიზეთ და წარმოვადგინეთ ინფორმაცია ლუხუმის 

საბადოს დარიშხანისა და საოლავის მარაგებზე და მათ ეკონომიკურ პოტენციალზე.  

წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილია ჩვენს მიერ ბატონებთან ვ. გელეიშვილ–თან და ბ. 

გოგოლაძესთან ერთად  შესრულებული  ლუხუმის საბადოს ოქროსშემცველობის  ანალიზი. 

ლუხუმის ოქრო-დარიშხან-სტიბიუმის საბადო მდებარეობს კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთ 

კალთებზე საქართველოს რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის მხარის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე. 

საბადო გეოგრაფიულად შემოისაზღვრება მდინარე რიონის მარჯვენა შენაკადის ლუხუნის წყლის 

სათავეებითა და ამ უკანასკნელის მარცხენა შენაკადით მადნის ღელეთი. 

საბადოს მადნიანი ველის ფართობია დაახლოებით 10 კმ2, ხოლო თვით გამადნებული ზონა 0,5 კმ2-ია. 

    რაიონის გეოლოგიურ შესწავლას ას წელზე მეტი ხნის ისტორიააქვს, მაგრამ ლუხუმის საბადოს 

ტერიტორია განსაკუთრებით ინტენსიურად შეისწავლებოდა მხოლოდ გასული საუკუნის ოცდაათიანი 

წლებიდან, როდესაც აღმოჩენილი იქნა დარიშხანის მდიდარი გამადნება. 

       სამოცდაათიანი წლების ბოლოდან დარიშხანთან და სტიბიუმთან ერთად ოქროს გამადნებასაც 

მიექცა ყურადღება, მაგრამ რთული პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციის გამო კვლევები 

ბოლომდე არ ჩატარებულა. 

      წარმოდგენილი ანალიზის მიზანია არსებულ ფაქტიურ მასალაზე დაყრდნობით  წარმოდგენილი 

იქნეს ლუხუმის ოქრო-დარიშხან-სტიბიუმის კომპლექსური საბადოს ოქროს C1 და C2  მარაგები და P1და 

P2 კატეგორიების რესურსები. 

ოქროს პროგნოზული რესურსების გამოთვლა P1 კატეგორიით                                                             

ლუხუმის საბადოს ოქროსშემცველი მადნები წარმოშობილია რღვევითი სტრუქტურების გასწვრივ 
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განვითარებული ღია ნაპრალების პირობებში და დაკავშირებულია სპეციფიკური შემადგენლობის 

გარკვეულ ჰორიზონტებთან. 

საბადოზე გამოიყოფა ოქროსშემცველი მადნიანი სხეულების  სამრეწველო ტიპები - 

მეტამორფოგენული  ოქრო-არსენოპირიტის და ძარღვული ოქრო-არსენოპირიტ-შეელიტ-ანთიმონიტის 

(კომპლექსური). ეს სხეულები განლაგებულია საბადოს აღმოსავლეთ ნაწილში და თითქოს 

იზოლირებულია რეალგარ-აურიპიგმენტის მადნების საერთო მასიდან. 

ოქროს საშუალო შემცველობები დათვლილია ორივე მადნის ტიპებისათვის ერთად (ცხრილი 3  და 4). 

სასარგებლო კომპონენტის საშუალო შემცველობის გამოთვლისას შედეგებში გათვალისწინებულია 

0,5 გ/ტ მეტი შემცველობის ოქროს ყველა სინჯი. ასევე სუსტად მინერალიზირებული ქანების მცირე 

სიმძლავრის ინტერვალები (შტ.18) მადნიანი სხეულების ჰორიზონტალურ სინჯებსა (მიმართების 

მართობულად) თუ ვერტიკალურ ღარულ სინჯებს (მიმართებაზე) შორის. მხედველობაში არაა 

მიღებული ის მადნიანი სხეულები, სადაც ოქროს შემცველობა 1.5გ/ტ-ზე ნაკლებია (I და III მადნიანი 

სხეული). 

ასეთი მეთოდით განსაზღვრული ოქროს საშუალო შემცველობა  18, 19, 23, 27 შტოლნების 

ჰორიზონტებზე შეადგენს 4,07 გ/ტ, მადნის ზონების საშუალო სიმძლავრე 3.0მ-ს, საშუალო სიგრძე 74.0 მ-

ს, ხოლო მადნის მოცულობითი წონა 2.6 ტ/მ3. 

მადნიანი სხეულების სიმძლავრეების განსაზღვრისას მხედველობაში მიიღებოდა მხოლოდ ამ 

გამონამუშევრებში, მადნიანი სხეულების მიმართების მართობულად აღებული ღარული სინჯების 

მონაცემები. 

ლუხუმის საბადოს სამთო გამონამუშევრების დაზვერილი ფართია 60 000მ2. ფაქტიურად დადგენილი 

გამადნების სიღრმე შეადგენს 150მ (მანძილი ზედაპირიდან 18 შტოლნის ჰორიზონტამდე), ხოლო სიგრძე 

400მ-ს (შტ. N18 სიგრძე სანგრევამდე). 

არსებული ნორმატივების გათვალისწინებით, ოქროს შემცველი ძარღვული ზონების გავრცელების 

სიღრმე P1 კატეგორიისათვის განსაზღვრულია 300მ-ით, ამასთან პროდუქტიული ლუხუმის წყება 

აღმოსავლეთ დაბოლოებიდან (სთ. N18 სანგრევი) გაიდევნება კიდევ 300 მ-ზე - სულ 700მ-მდე 

(400მ+300მ), სადაც იკვეთება სუბმერიდიანული გარდიგარდმო რღვევით. საბადოს აღმოსავლეთი 

ფლანგის დასავლეთ საზღვრად მიღებულია კვარც-ანთიმონიტიანი და რეალგარ-აუროპიგმენტიანი 

მინერალიზირებული გარდამავალო ზონა. 

საბადოზე დადგენილი ძებნა-შეფასებითი ნიშნები მიუთითებენ ოქროს გამადნების კავშირს 

ლუხუმის წყება აღმოსავლეთ ფლანგთან, სადაც ოქრო დათვლილია N 18, 19, 23 და 27 შტოლნებით.  

გამომდინარე ზემოთქმულიდან, მთლიანად P1 კატეგორიის პროგნოზული რესურსებისათვის 

საბადოს აღმოსავლეთი ოქროს შემცველი ფართი განისაზღვრა:  

  300 x 700 = 210 000 მ2 

აღნიშნულ ფართს უნდა გამოაკლდეს 60 000 მ2, სადაც უკვე დათვლილი გვაქვს ოქროს მარაგი C2 

კატეგორიაში 1229.5კგ, მადნის რესურსი 301 970ტ. 

  210 000 – 60 000 = 150 000 მ2 

დაძიებულ ფართზე C2 კატეგორიის მარაგების გამოთვლისას მადნიანი სხეულები სამთო 

გამონამუშევრებში დაიკიდა 25-25 მ-ით ზევით და ქვევით, სულ 50 მ-ით. ამ ფართის P1 კატეგორიის 

რესურსების გამოთვლისას გამოყოფილ მადნიან ბლოკებს კიდევ უნდა დავუმატოთ 25-25მ ზემოთ და 

ქვემოთ, აქაც სულ 50 მ. ე.ი. ამ ფართში ოქროს რაოდენობა და მადნის რესურსი C2 = P1 და  გამოიხატება 

რიცხვებში: 

 მეტალი P1= 1229.5 კგ  

მადნის რესურსი 301970 ტ.  

ხოლო მათი ჯამი  
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 მეტალი C2+ P1= 20459.0კგ 

 მადნის რესურსი 603940ტ 

გამომდინარე ზემოთქმულიდან, ანალოგიის მიხედვით შეგვიძლია გამოვთვალოთ: 

 თუ 600 000მ2 გვაქვს 2459.0კგ ოქრო 

 მაშინ 150 000მ2 ფართში – x , რაც უდრის 6147.5 კგ. 

ასევე მადნიანი რესურსის განსაზღვრისას: 

 60 000მ2 – 603 940 ტ მადანი 

 1500 00მ2 – x, რაც უდრის 1 509 850ტ 

ამგვარად, ლუხუმის დარიშხანის საბადოს აღმოსავლეთი უბნის ოქროს პროგნოზული რეაურსი P1 

კატეგორიაში შეადგენს 6147.5 კგ, მადნის რესურსი კი 1.5მლნ/ტ. 

აქვე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ დღეისათვის ლუხუმის საბადოს აღმოსავლეთი უბანი, სადაც 

დათვლილი იქნა ოქროს მარაგები C2 კატეგორიაში სამთო გამონამუშევრებით დაფარულია დაახლოებით 

50%-ით, რაც გვაძლევს უფლებას ვივარაუდოთ, რომ საბადოზე ჩვენს მიერ გამოთვლილი მარაგები C2  

კატეგორიისა და P1 პროგნოზული რესურსისათვის უნდა გაორმაგდეს. 

    ოქროს პროგნოზული რესურსების გამოთვლა  P2   კატეგორიით:  

პროგნოზული რესურსების გამოთვლა შესრულდა არსებული მეთოდური მითითებით.  

საპროგნოზო მარაგების პარამეტრების დასადგენად გამოყენებული იქნა ლუხუმის საბადოს 

შესწავლილი უბნების მონაცემები, სადაც გამოვლენილი იქნა მადნიანი სხეულები ოქროს მნიშვნელოვანი 

შემცველობებით. შეფასებითი პარამეტრების მისაღებად გამოყენებულია სამთო გამონამუშევრების და 

მინერალური ზონების პირველადი დასინჯვის შედეგები. 

ლუხუმის მადნიანი ველის ფარგლებში ოქროს რესურსების (P2 კატეგორიაში) პროგნოზირებისათვის 

მიღებულია: ოქროს შემცველობა 4,07 გ/ტ, მადნიანი სხეულის საშუალო სიმძლავრე 3,0 მეტრი, 

მოცულობითი წონა კი შეადგენს 2.6 ტ/მ3. ის განსაზღვრულია ლუხუმის ექსპლოატაციაში მყოფი 

სამრეწველო მარაგებისათვის.  

საპროგნოზო ფართი განლაგებულია ლუხუმის საბადოს ჩრდილო-დასავლეთით 1,2 კმ2-ზე და 

დაკავშირებულია სინკლინური ნაოჭის ჩრდილო ფერდთან, სადაც შიშვლდება ლუხუმის წყების ქანები. 

ეს უბანი შემოსაზღვრულია სუბმერიდიონალური ორი რღვევით და გართულებულია მცირე 

რღვევითი სტრუქტურებით, რომელთა გასწვრივ ლოკალიზებულია კომპლექსური ლითოქიმიური 

ანომალიები. ეს სტრუქტურები მიმართებაზე გაიდევნება 1000 მეტრზე. დასავლეთიდან 

აღმოსავლეთისაკენ ეს უბანი ისაზღვრება ზემოთ ნახსენები სუბმერიდიონალური რღვევებით. 

შესაბამისად ეს ფართი შეიცავს ოქროს მინერალიზაციის პირდაპირ და ირიბ ნიშნებს. 

ამ სტრუქტურების საპროგნოზო სიღრმედ მიღებულია მიმართებაზე გადევნებული სიგრძის ერთი 

მესამედი - 330 მეტრი. მადნიანის სხეულების საერთო სიმძლავრე სამივე უბანზე შეადგენს 9.0მ-ს. 

შესაბამისად, ოქროს P2 კატეგორიით საპროგნოზო რესურსების ბლოკის მოცულობა ოქროს შემცველი 

მადნიანი სხეულისათვის შეადგენს: 1000მ×330მ×9მ=2 970 000მ3. 

ოქროს პროგნოზული რესურსების გამოსათვლელად გამოყენებულია ფორმულა: 

                                Q=Cn×d×v 

                  სადაც,  Q-ოქროს პროგნოზული რესურსია ტონებში 

                               Cn-ოქროს საშუალო შემცველობა-გრ/ტ 

                               d-მადნის მოცულობითი წონაა-ტ/მ3 

                               v-მადნიანი სხეულის მოცულობა-მ3 

          საიდანაც  Q=4.07 x 2.6 x 2 970 000 = 31.4 ტ. 

     სულ მოცემულ ფართზე ოქროს პროგნოზული რესურსი P2 კატეგორიით შეადგენს:  

          მეტალი = 31.4 ტ მადნის რესურსი = 7.72 მლნ. 
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ლუხუმის კომპლექსური საბადოს მარაგები და პროგნოზული რესურსები 

შეფასების მაჩვენებლები მაჩვენებლების მნიშვნელობა (სიდიდე) 

 

I ოქროს მარაგები C2 კატეგორიით 

მოსალოდნელი გეოლოგიურ-

სამრეწველო ტიპი 

 

ძარღვული და სულფიდიზირებული ძარღვული 

ზონები ოქროსშემცველ კომპლექსურ საბადოებში 

1. ოქროს შემცველობა 1.5გრ/ტ და ზევით 

2. ოქროს კიდურა შემცველობა 0,5 გრ/ტ 

3. ოქროს საშუალო შემცველობა 4.07 გ/ტ 

4. მადნის მოცულობითი წონა 2.6 ტ/მ3 

5. მადნის რესურსები 301970 ტ, მათ შორის C1-120790ტ 

6. ოქროს მარაგები 1229.5 კგ მათ შორის C1-492.0კგ 

 

II ოქროს რესურსების მახასიათებლები კატეგორია P1 

მოსალოდნელი გეოლოგიურ-

სამრეწველო ტიპი 

 

ძარღვული ოქრო-არსენოპირიტ-შეელიტ-ანთიმონიტის 

(კომპლექსური)  და ოქრო-არსენოპირიტშემცველი 

სხეულები 

   ოქროს საშუალო შემცველობა 4,07 გრ/ტ 

  მადნიანი სხეულების საშუალო           

სიმძლავრე 

3.0 მ. 

   გამადნების სიღრმე 300 მ. 

   გამადნების სიგრძე 700 მ 

   მადნის მოცულობითი წონა 2.6ტ/მ3 

   ოქროსშემცველი მადნის 

რესურსი 

1.5 მლნ/ ტონა 

   ოქროს პროგნოზული რესურსი 6.15 ტონა 

III ოქროს რესურსების მახასიათებლები კატეგორია P2 

მოსალოდნელი გეოლოგიურ-

სამრეწველო ტიპი 

 

ძარღვული ოქრო-არსენოპირიტ-შეელიტ-ანთიმონიტის 

(კომპლექსური)  და ოქრო-არსენოპირიტშემცველი 

სხეულები 

  ოქროს შემცველობა 4.07 გრ/ტ 

  მადნიანი სხეულების საშუალო  

სიმძლავრე 

9.0 მ. 

 მადნის მოცულობითი წონა 2.6 ტ/მ3 

 გამადნების სიგრძე მიმართებაზე 1000 მ 

 გამადნების სიღრმე 330 მ 

მადნიანი სხეულის მოცულობა 2 970 000 მ3 
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ოქროსშემცველი მადნის რესურსი 7.72 მლნ. ტონა 

ოქროს პროგნოზული რესურსები 31.4 ტონა 

 

ლუხუმის მადნიანი ველის პერსპექტიულობის შეფასება და დასკვნები 

ლუხუმის მადნეული ველის ფარგლებში გამოვლენილია მრავალი მადანგამოვლინება და ძარღვი, 

რომლებიც ჯერ-ჯერობით სათანადოდ არ არის შესწავლილი და ამდენად დაუდგენელია მათი 

მნიშვნელობა და როლი ველის პოტენციური პერსპექტიულობის შეფასებაშიც კი. 

უფრო მეტიც, დარიშხანის ოქროსა და სტიბიუმის მარაგები დათვლილია მხოლოდ მთავარი 

მადნიანი ზონის ფარგლებში, მადნიანი ველის სართო პროგნოზული შეფასება კი გაკეთებული არ არის. 

შედარებით კარგადაა შესწავლილი, ლუხუმის საბადო,რომელიც განეკუთვნება საკუთრივ 

დარიშხანის საბადოთა უნიკალურ ჯგუფს, რომლის მადნებიდან (რეალგარი AsS და აურიპიგმენტი AS2S3) 

მიიღება განსაკუთრებული სიწმინდის ანუ განსაკუთრებული თვისებების მქონე მეტალური დარიშხანი 

და დარიშხანის ანჰიდრიდი (AS2O3), რომლებიც ფართოდ გამოიყენებიან მეცნიერებისა და ტექნიკის 

ისეთ დარგებში, როგორიცაა ნახევარგამტარების დამზადება, კვანტური ელექტრონიკა, ხელსაწყოები, 

ოპტიკური მინის შედუღება, ელექტროგრაფია, მედიცინა  და სოფლისმეურნეობა და ა.შ. 

გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს ჩატარებული სამუშაოების შედეგად ლუხუმის საბადოს 

აღმოსავლეთ ფლანგზე შტ.N18-ის, 19-ის, 23-ისა  და 27-ის ჰორიზონტებზე და ხუთ ზედაპირულ შურფში 

გამოვლენილია  კვარც-ანთიმონიტისა და არსენოპირიტ-პირიტის ოქროსშემცველი ზონები. 

მადნეულ ველში ჩატარებული სამუშაოების შედეგად საკირეს-ღელეს, შუა-ღელეს, კოლექტორისა“ და 

„მიხოს“ ძარღვებისა და მთავარი მადნიანი ზონის სამხრეთ უბნებზე გამოვლენილია ოქროსა და 

სტიბიუმის რამდენიმე მძლავრი გეოქიმიური ანომალია და მინერალიზირებული ზონები. 

საჭიროა გაგრძელდეს გეოლოგიური სამუშაოები ოქროზე, სტიბიუმზე და დარიშხანზე, არა მარტო 

საბადოს, არამედ მადნიანი ველის ფარგლებში  საერთოდ. მიგვაჩნია, რომ ეს შესაძლებელია და იგი უნდა 

გაკეთდეს მხოლოდ რეალურ ფარგლებში  და ოპერატიულად. 

სხვადასხვა ავტორების მიერ დღემდე დათვლილი პროგნოზული რესურსები და გამოსათვლელი 

პარამეტრების სიდიდე და მაჩვენებლები მოითხოვს დაზუსტებას. უნდა მოხდეს პროგნოზული და 

კონდიციური მარაგების რეალური შეფასება. 

მადნეული ველის პერსპექტივები, როგორც ამას ერთხმად აღნიშნავს ყველა მკვლევარი, ვისაც კი ამ 

საკითხზე უმუშავია, საკმაოდ შთამბეჭდავია და იგი მეტ ყურადღებას მოითხოვს. 
 

1.2. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 

კახეთის რეგიონის სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების 

მინერალურ-რესურსული 

ფაქტორები - რეგიონის 1:500000 

მასშტაბის მინერაგენიული რუკის 

და ალაზანგაღმა კახეთის 1:200000 

მასშტაბის პროგნოზულ-

მეტალოგენული რუკის შედგენა. 

მეცნიერების დარგი: მადნეული 

დაწყება 01.01.2015წ.-

დამთავრება 31.12.2018წ. 
 

გ. ბენიძე - პროექტის 

ხელმძღვანელი 

მ. მაქაძე -შემსრულებელი 

დ.მაქაძე-შემსრულებელი 
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საბადოების გეოლოგია-

მეტალოგენია. არამადნეული 

საბადოების მინერაგენია. 

სამეცნიერო მიმართულება: 

ფერადი მეტალებისა და ოქროს 

საბადოების პროგნოზირება 

(პროგნოზულ-ძებნითი 

კრიტერიუმების შემუშავება. 

არამადნეული საბადოების 

სამრეწველო პოტენციალის 

შეფასება. 

 

დამთავრებული კვლევითი პროექტის 2018 წელს შესრულებული  

სამუშაოების შედეგები 

 

შესრულებული სამუშაოების შედეგები შეჯამებულია სამეცნიერო-კვლევით ანგარიშში, 

რომელსაც თან ახლავს კახეთის რეგიონის 1:500000 მასშტაბის მინერაგენიული (არამეტალური 

მყარი წიაღისეულის) და ალაზანგაღმა კახეთის 1:200000 მასშტაბის პროგნოზულ-

მეტალოგენიური რუკა. 

კახეთის რეგიონი 13340,5 კვ.კმ. საერთო ფართობით მორფოსტრუქტურულ თავისებურებათა 

და მინერალურ-რესურსული მახასიათებლების მიხედვით იყოფა ორ ნაწილად: ალაზანგაღმა ანუ 

მთიან (ჩრდილო) და ალაზანგამოღმა ანუ ბარის (სამხრულ) კახეთად. პირველის 

მინერაგენიისთვის დამახასიათებელია ფერადი მეტალების (სპილენძი, ტყვია, თუთია) 

მრავალრიცხოვანი მადანგამოვლინებები და მცირე საბადოები, რომლებიც რიგ შემთხვევებში 

ოქროს მინერალიზაციით არიან გამოვლენილნი. მეორე სრულიად სტერილურია ლითონურ 

გამადნებებზე, მაგრამ ხასიათდება არალითონური მყარი სასარგებლო წიაღისეულის სახეობათა 

ფართო სპექტრით. 

ალაზანგაღმა კახეთი წარმოაგდენს სეგმენტს კავკასიონის ქვედა-შუაიურული ფიქლებრივ-

ტერიგენული სარტყელისა, რომელიც გაიდევნება კავკასიონის ქედის მთელს მიმართებაზე. 

აღნიშნულ სარტყელთან დაკავშირებულია სპილენძ-პოლიმეტალური პროფილის 

მადანმატარებელი მეგასისტემა. იგი მოიცავს სხვადასხვა გენერაციის მადანმატარებელ სისტემებს, 

რომელთა ფორმირება ხდებოდა იურული კიდურა ზღვის ევოლუციის პრეკოლიზიურ 

(სპრედინგულ) და სინკოლიზიურ (კოლიზიურ) ეტაპებზე. შესაბამისად გამოიყოფა 

სპრედინგული (სინსედიმენტაციური) და კოლიზიური (პოსტსედიმენტაციური) 

მადანმატარებელი სისტემები. 

სპრედინგული მადანმატარებელი სისტემები დახასიათებული სტრატიფორმული და 

მემკვიდრეობით სტრატიფორმული კოლჩედანური გამადნებებით განსხვავებული ინტენსივობით 

არიან გამოვლენილნი იურული კიდურა ზღვის სხვადასხვა ნაწილებში მისი განვითარების 

სხვადასხვა საფეხურებზე სხვადასხვა ტიპის ვულკანური აქტივობების კვალდაკვალ. გამოიყოფა 

სპრედინგული ზონების ფორმირებასა და მათთან დაკავშირებული  სტრატიფორმული 

კოლჩედანური მადანწარმოქმნის სამი ეტაპი: სინემურულ-ადრეპლინსბახური, 

გვიანპლინსბახურ-ადრეტოარსული და აალენ-ადრებაიოსური, რომელთა შესატყვისია შესაბამისი 

ასაკის მადანმატარებელი სერიები და მათი სინქრონული მაგმური ფორმაციები: ანტიდრომული 

რიოლით-დაციტ-ანდეზიტ-ბაზალტური, ნატრიუმიანი ბაზალტების და კონტრასტული ბაზალტ-
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რიოლითური. ამასთან სტრატიფორმული კოლჩედანური მადანწარმოქმნა მაგმური ფორმაციების 

ბაზალტურ მდგენელებთანაა დაკავშირებული. 

ალაზანგაღმა კახეთის ფარგლებში სტრატიფორმული და მემკვიდრეობით სტრატიფორმული 

საბადოები ცნობილი არ არის. თუმცა აქ ზემოთ ჩამოთვლილი სტრატიფორმული 

მადანწარმოქმნის სამი დონიდან კარგად არის გამოხატული ორის-სინემურულ-

ადრეპლინსბახურის და გვიანპლინსბახურ-ადრეტოარსულის სტრუქტურული, ლითოლოგიურ-

ფაციალური და ვულკანოგენური მახასიათებლები: მადანმაკონტროლებელი სუბგანედური და 

მადანმაგენერირებელი სუბმერიდიონალური ღრმული რღვევები და სინემურულ-

ქვედაპლინსბახური და ზედაპლინსბახურ-ქვედატოარსული მადანმატარებელი სერიები, 

რომლებთანაც დაკავშირებულია შესაბამისი ასაკების ანტიდრომული რიოლით-დაციტ-ანდეზიტ-

ბაზალტური და ნატრიუმიანი ბაზალტების ფორმაციები. ამასთანავე აზერბაიჯანიდან 

საქართველოს ტერიტორიაზე უშუალოდ გაიდევნება ფილიზჩაის, კაცდაგის და საგატორის 

საბადოების შემცველი მადანმატარებელი სტრუქტურები, წარმოდგენილი შესაბამისად 

(სამხრეთიდან ჩრდილოეთით) მაწიმის (კეხნამედანის), ცენტრალური (კაცდაგის) და ნინიგორის 

(ჯიხიხის) მადანმატარებელი სისტემებით. ამ გარემოებების გათვალისწინებით შემუშავებული  

პროგნოზული კრიტერიუმების საფუძვეზე აღნიშნული მადანმატარებელი სისტემების 

ფარგლებში ალაზანგაღმა კახეთის ტერიტორიაზე გამოყოფილია და ნაჩვენებია პროგნოზულ-

მეტალოგენიურ რუკაზე სპრედინგული ბუნების სტრატიფორმულ და სპრედინგულ-კოლიზიურ 

მემკვიდრეობით-სტრატიფორმულ კოჩედანურ გამადნებებზე პერსპექტიული ფართობები: 

А ფართობები პერსპექტიული სრატიფორმულ კოლჩედანურ-პოლიმეტალურ გამადნებებზე 

(ფილიზჩაის ტიპი) გამოყოფილია მაწიმის (კეხნამედანის) რღვევის საგებ გვერდში 

ზედაპლინსბახურ-ქვედატოარსულ მადანმატარებელ სერიაში, მასთან სინქრონული ბაზალტური 

განფენების არეალში: 1. მაწიმი-ბაისუბნის შუამდინარეთში, 2. მდ. სტორის ქვემო წელში, 3. მდ. 

ალაზნის აუზის სამხრეთ ნაწილში. 

Б ფართობები პერსპექტიული მემკვიდრეობით სტრატიფორმულ კოლჩედანურ-პიროტინ-

პოლიმეტალურ გამადნებაზე (კაცდაგის ტიპი) გამოყოფილია სინემურულ-ქვედაპლინსბახური 

მადანმატარებელი სერიის ფარგლებში ანტიდრომული რიოლით-დაციტ-ანდეზიტ-ბაზალტური 

ფორმაციის გავრცელების არეალში კაცდაგის სტრუქტურის გაგრძელებაზე მაწიმი-

ლაგოდეხისხევის შუამდინარეთში. 

В ფართობები პერსპექტიული მემკვიდრეობით სტრატიფორმულ კოლჩედანურ-პიროტინ-

თუთია-სპილენძის გამადნებაზე (საგატორის ტიპი) გამოყოფილია ნინიგორის (ჯიხიხის) და 

უღელტეხილის სუბგანედური ღრმული რღვევების არეალში ზედაპლინსბახურ-ქვედატოარსული 

მადანმატარებელი სერიის ფარგლებში საგატორის მადანმატარებელის სტრუქტურის 

გაგრძელებაზე. 

ალაზანგაღმა კახეთის ფიქლებრივ- ტერიგენული სარტყელის ფარგლებში კოლიზიურ 

მადანმატარებელ სისტემებთან დაკავშირებული მრავალრიცხოვანი (197), მადნიანი კვანძების 

სახით განლაგებულიმ მადანგამოვნინებაა დაფიქსირებული. ისინი წარმოდგენილია ფერადი 

მეტალების ძარღვული, ჩანაწინწკლულ-ძარღვაკული და შტოკვერკული მადნებით, რომლებშიც 

გამოიყოფა სპილენძ-პიროტინული (ქალკოპირიტ-პიროტინული), პირიტ-ქალკოპირიტული, 

პიროტინ-პოლიმეტალური, პირიტ-პიროტინ-პოლიმეტალური, პირიტ-პოლიმეტალური და 

ტყვია-თუთიის მინერალური ტიპები. ამ მადანგამოვლინებათა უმრავლესობა მცირე მარაგებისა 

და არახელსაყრელი ფიზიკურ-გეოგრაფიული თუ სამთო-ტექნიკური პირობების გამო 

პრაქტიკულ ინტერესს არ იმსახურებს. ამავე დროს ზოგიერთი მადნიანი კვანძის მცირე მასშტაბის 

საბადოს ბაზაზე შეიძლება ჩამოყალიბდეს მცირე სამთო-მომპოვებელი საწარმო. ეს საბადოები, 
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უპირველეს ყოვლისა სპილენძ-პიროტინული შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას როგორც 

ნედლეულის (სპილენძის) ბაზა შაბიამნის საწარმოებლად და ამ ქიმიკატით კახეთის 

ტრადიციული მევენახეობის რეგიონის უზრუნველსაყოფად. გარდა ამისა შეიძლება მიღებულ 

იქნას სპილენძის, ტყვიისა და თუთიის კონცენტრატები ფერადი მეტალურგიისათვის. მცირე 

საწარმოს წესით დამუშავებაზე რეკომენდირებულია:  

1.  სტორის მადნიანი კვანძის აბანოს საბადო ტყვიისა და თუთიის საავტორო მარაგით 80.0 

ათასი ტონა.   

2. დიდხევის მადნიანი კვანძს ართანის საბადო სპილენძის სავარაუდო მარაგით 110.0-120.0 

ათასი ტონა. 

3. ჩელთის მადნიანი კვანძის სავანისხევის საბადო სპილენძის სავარაუდო მარაგით 60.0 

ათასი ტონა. 

4. უღელტეხილის მადნიანი კვანძის ვაშლოვანის საბადო P1 კატეგორიის პროგნოზული 

რესურსებით: სპილენძის 420.0 ათასი ტონა, თუთიის 360.0 ათასი ტონა. 

 ოქრო ფერადი მეტალების თანამგზავრია როგორც ადრეოროგენული (შუაიურული),ისე 

გვიანოროგენული (ნეოგენ-ანთროპოგენული) გენერაციის მადანმატარებელ სისტემებში. 

შესაბამისად სპილენძ-პოლიმეტალური მადნების თითქმის ყველა მინერალური ტიპი შეიცავს 

ოქროს მეტნაკლები რაოდენობით. ამასთან ყველაზე მაღალი შემცველობებით ხასიათდება პირიტ-

პოლიმეტალური მადნები. 

ეპიგენეტური მადნიანი მინერალიზაციის ადრეოროგენული პიროტინული ეტაპის 

ევოლუციის დროს ქალკოპირიტ-პიროტინული სტადიის შემდეგ ნარჩენი ჰიდროთერმალური 

ხსნარების ხარჯზე განვითარებული კვარც-ქალკოპირიტული (პირიტით) მადანწარმოქმნის 

პროცესი სრულდება ოქრო-ბისმუტ-ტელურის მინერალური ასოციაციის ფორმირებით, რომელიც 

ბევრ სპილენძ-პოლიმეტალურ მადანგამოვლინებაზეა გამოვლენილი და განსაღვრავს მათ 

ოქროიანობას. მადნიანი მინერალიზაციის მეორე, გვიანოროგენული, პირიტული (პირიტ-

პოლიმეტალური) ეტაპის მადნებში აღნიშნული მინერალური ასოციაცია არ გვხვდება. ამავე 

დროს ორივე ეტაპის მადნებისთვის დამახასიათებელია მათი ჩანაცვლება მიმართებაზე 

მცირესულფიდური კვარც-ძარღვული და კვარციტული უბნებით, რომელთა გავრცელების 

ფართებზე სავარაუდოდ შეიძლება აღმოჩნდეს ოქროს მასშტაბური დაგროვებები. ამ მხრივ მეტად 

საინტერესოა მდ.სტორის ხეობაში სტორის წყების არკოზული ქვიშაქვების ფონზე 

განვითარებული ინტენსიური ჰიდროთერმალური შეცვლის ზონები წარმოდგენილი მეორადი 

კვარციტების კვარც-ქლორიტ-სერიციტული და კვარც-სერიციტული ფაციესებით, რომლების 

გაჯერებულია კვარც-მცირესულფიდური (პირიტით ან პიროტინით) და კვარც-კალციტ 

მცირესულფიდური (პირიტით) ძარღვებით. ერთ-ერთი ასეთი ზონიდან აღებულ შტუფურ 

სინჯებში დაფიქსირებულია ოქროს საკმაოდ შთამბეჭდავი შემცველობები. 

ალაზანგაღმა კახეთის ფიქლებრივ ტერიგენულ ნალექებში ფართოდ წარმოდგენილი 

შეცოცებითი რღვევების გასწვრივ განვითარებულ დაქერცვლის ზონებში ხშირად ინტენსიურად 

არის გამოვლენილი პტიგმატიტური ტიპის მცირე სულფიდური კვარც-ძარღვული 

მინერალიზაცია. ოქროს შემცველობა ამ ძარღვებში ჩვეულებრივ მეათედი გ/ტ-ის ფარგლებშია, 

მაგრამ ცალკეულ სინჯებში 4.0 გ/ტ-ზე აღწევს. აღნიშნული დაქერცვლის ზონები კვარც-

მცირესულფიდური პტიგმატიტური ძარღვების ფართო გავრცელებით წარმოადგენენ 

პერსპექტიულ სტრუქტურებს ოქროს სამრეწველო მნიშვნელობის დაგროვებების 

გამოვლენისათვის. კერძოდ ხაზი ესმება ხეილის ტიპის (აშშ, სამხრეთ კაროლინა) ოქროს საბადოს 

აღმოჩენის შესაძლებლობას.  

მოტანილი და სხვა პროგნოზული ორიენტირები კავკასიონის ქვედა - შუაიურული 
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ფიქლებრივი ტერიგენული სარტყელის ალაზანგაღმა კახეთის სეგმენტს წარმოადგენენ 

ოქრომადნიანობაზე პერსპექტიულ რეგიონად რომელიც სასურველია მოცული იყოს ძებნა-

შეფასებითი სამუშაოებით ამ მეტალზე.  

არალითონური მყარი სასარგებლო წიაღისეული ფართოდ არის წარმოდგენილი კახეთის 

რეგიონში უპირატესად მის სამხრეთ ნაწილში. აღნიშნული მინერალურ-რესურსული კომპლექსის 

ინფრასტრუქტურა განხილულია ნედლეულის მომხმარებელ დარგებთან შესაბამისობაში. ამასთან 

შეპირისპირებულია საბადოები სახელმწიფო ბალანსზე რიცხული მარაგებით, საავტორო 

მარაგებით და პროგნოზული რესურსებით. შესაბამისად ილუსტრირდება კომპელქსის 

შემადგენელი ნაწილების დღევანდელი მდგომარეობა და მათი გაფართოების პერსპექტივები. 

სასარგელო წიაღისეულის სახეობები დიფერენცირებულია ცალკეულ ბლოკებად მომხმარებელი 

დარგების მიხედვით. ესენია: 

I. სათბობ-ენერგეტიკული ნედლეული-მურა ნახშირის გამოვლინებები. 

II. დამხმარე ნედლეული მეტალურგიისთვის-საფლუსე კირქვები. 

III. ნედლეული სამშენებლო ინდუსტრიისათვის. ეს ბლოკი  ყველაზე მძლავრია. მასში 

ნედლეულის სახეობათა შემდეგი ჯგუფებია გაერთიანებული: 1.მოსაპირკეთებელი საბლოკე 

ქვები,დეკორატიული ღორღისა და ნამცეცის („ კროშკა’’) ნედლეული-მაგნური ქანები; 2. 

მოსაპირკეთებელი საფილე ქვები და დეკორატიული ნამცეცის ნედლეული - 

მარმარილოები,გამარმარილოებული კირქვები; 3. საკედლე სახერხი ქვები-კირქვები; 4. საღორღე 

ინერტული მასალა-კირქვები; 5. დეკორატიული ღორღისა და ნამცეცის ნედლეული-ქვიშაქვები; 6. 

სახურავი ფიქლები; 7. საცემენტე კირქვები; 8.საკირე კირქვები; 9.თიხა-თაბაშირი გაჯის 

წარმოებისათვის; 10.სააგურე თიხები; 11. სამშენებლო ქვიშა, ხრეში და ღორღი. 

IV. ნედლეული კერამიკის წარმოებისათვის - კერამიკული თიხები. 

V. აგრომადნები-თიხა-თაბაშირი ბიცობი ნიადაგების მოსათაბაშრებლად. 

აღნიშნულ ბლოკებში გაერთიანებული საბადოები დაფიქსირებულია რეგიონის 1:50000 

მასშტაბის მინერაგენიულ რუკაზე. თანდართულ ცხრილშ კი მოყვანილია ცნობები მათი 

მასშტაბების და ექსპლოატაციის შესახებ. საბადოების ნაწილი დახასიათებულია სახელმწიფო 

ბალანსზე რიცხვული მარაგებით,ლიცენზირებულია და მუშავდება. მეორე ნაწილის საბადოებზე 

საავტორო მარაგები ან პროგნოზული რესურსებია დათვლილი და არ მუშავდება. თუმცა მათგან 

ზოგიერთის ნედლეული აკმაყოფილებს სახ. სტანდარტის მოთხოვნებს და მათი დამუშავება 

ეკონომიკურად ხელსაყრელია. ასეთებს ჩვენ რეკომენდაციას ვუწევთ საექსპლოატაციოდ. 

წარმოდგენილი მასალები-რეგიონის მინერალურ-რესურსული კომპლექსის შესწავლისა და 

გამოყენების სფეროებში შექმნილი მდგომარეობის ანალიზის შედეგები გვიჩვენებს,რომ სამთო-

მომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობის აღმავლობის შესაძლებლობები კახეთში 

საკმაოდ დიდია. 
 

 

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 “ვულკანური პროცესების 01/11/2017-01/11/2019 მირინ მაქაძე - პროექტის 
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ზეგავლენა ეკოსისტემების 

აბიოტურ და ბიოტურ 

კომპონენტებზე - სამხრეთ 

საქართველოს ვულკანური არეალის 

მაგალითზე”   

მეცნიერების დარგი-გეოლოგია, 

სამეცნიერო მიმართულება-

ვულკანოლოგია. 

PhD_F_17_235. 

ხელმძღვანელი 

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

     წარმოდგენილი ანგარიში არის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროექტის გრანტით 

დაფინანსების კონკურსში გამარჯვებული პროექტის: „ვულკანური  პროცესების ზეგავლენა 

ეკოსისტემების აბიოტურ და ბიოტურ კომპონენტებზე - სამხრეთ საქართველოს ვულკანური 

არეალის მაგალითზე“ მე-2 საანგარიშო პერიოდის შუალედური ანგარიში. 

      აღნიშნულ საანგარიშო პერიოდში გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული იყო 4 ამოცანის 

შესრულება. პირველი ესაა საკვლევ ობიექტზე ჰოდროთერმულად შეცვლილი ზონების ფიქსირება 

თანამგზავრული აეროფოტოსურათების დეშიფრირების საშუალებით. აღნიშნული ამოცანის 

ფარგლებში მოხდა გოდერძის უღელტეხილის მიდამოებში ჰიდროთერმულად შეცვლილი 

ზონების დაფიქსირება და საველე სამუშაოების ჩატარებისათვის შესაბამისი მარშუტების 

დაგეგმვა და დატანა რუკაზე. საველე სამუშაოები განხორციელდა გოდერძის უღელტეხილის, 

ქისათიბის დიატომიტების საბადოს და დაემატა რამდენიმე მარშუტი: კორხის, თოკის, 

ხერთვისის, ტოლოშის და დმანისის მიდამოებში. აღნიშნული მარშუტების დამატება საჭირო 

გახდა რადგანაც საკვლევი თემით განსაზღვრული ერთ-ერთ- ძირითადი ნაწილი, რაც 

ვულკანური პროცესების ზემოქმედებას შეეხება ეკოსისტემების აბიოტურ ნაწილზე, სწორედ 

სამხრეთ საქართველოს ვულკანური არეალის ამ ტერიტორიებზე დაიკვირვება. საველე 

სამუშაოების დროს მოხდა ჭრილების დეტალური აღწერა, ფოტოგრაფირება, ნიმუშების აღება 

როგორც ვულკანოგენ დანალექი და ვულკანური წყებებიდან, ასევე ტუფებში განამარხებული 

ფლორიდან სხვადასხვა გეოქიმიური და რენდგენოსტრუქტურული ანალიზებისთვის. სულ 

აღებულია 300 მდე ნიმუში, რომელიდანაც გეოქიმიური კვლევისთვის შეირჩა 36 

წარმომადგენლობითი სინჯი, რომელიც გადაიგზავნა კანადის ლაბორატორიაში (MS analytical) 

საანალიზოდ ICP-MS- დანადგარზე. საველე სამუშაოების დროს გოდერძის უღელტეხილის 

მიდამოებში აღებული განამარხებული ფლორის ნიმუშები განისაზღვრა საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმის პალეობიოლოგიის ინსტიტუტის ბალეობოტანიკის განყოფილებაში. 

ფოთლების განსაზღვრის დროს აღმოჩნდა, რომ 12 ნაპოვნი სახეობიდან 11 არ იყო გოდერძის 

წყებაში ნანახი, რაც კვლევის ერთ-ერთი სიახლეა. გარდა ამისა მოხდა გოდერთის წყების 

პიროკლასტური ნაწილის ფაციესური დანაწილება, გამოყოფილია რამდენიმე ლითოფაციესი, 

რომელთა ზუსტი დიაგნოსტიკა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. დამზადებულია საველე სამუშაოების 

დროს აღებული ქანების ასამდე გამჭვირვალე ანათალი, რომელთა კვლევაც ხორციელდება 

პოლარიზაციული მიკროსკოპის საშუალებით. კვლევის ამ ეტაპზე მიღებული შედეგების 

განხილვა მოხდა 2 საერთაშორისო კონფერენციაზე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკულ კონფერენციაზე გეოლოგიის დარგის თანამედროვე 

პრობლემების შესახებ, სადაც გაკეთდა მოხსენება შემდეგი სათაურით: „ზედამიოცენ-

ქვედაპლიოცენური გოდერძის წყების აგებულება (გოდერძის უღელტეხილი, სამხრეთ 
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საქართველო): პალეოგარემოს რეკონსტრუქციის საფუძვლებით“  და აზერბაიჯანში, ქალაქ ბაქოში 

გამართულ ახალგაზრდა მეცნიერების და სტუდენტების VII საერთაშორისო კონფერენციაზე, 

პოსტერული პრეზენტაცია თემით: „ზედამიოცენ-ქვედაპლიოცენური გოდერძის წყების 

აგებულება (გოდერძის უღელტეხილი, სამხრეთ საქართველო)“. ორივე პროდუქტზე (აბსტრაქტი 

და პოსტერი) მითითებულია რომ აღნიშნული კვლევა ხორციელდება შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით. 
 

 

 

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 (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 (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. კრებულები6 

№ 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 

 

მერაბ ბუჩუკური, 

მურად 

ტყემალაძე 

ტაძრის მოხატულობის 

მოხსნის მეთოდოლოგიის 

შემუშავებისთვის. 

 ISSN 1512-1321 

საქართველოს 

სიძველენი, N21 

 

თბილისი, 

„ბეჭდვითი 

სიტყვის 

კომბინატი“ 

12 

2 მ. ტყემალაძე 

 

ოქროს როლი და 

მნიშვნელობა 

ხატწერაში 

ISSN 978-9941-9473-8-4 

თბილისის 

სასულიერო 

აკადემიისა და 

სემინარიის 

საკონფერენციო 

მოხსენებათა 

თბილისის 

სასულიერო 

აკადემიისა და 

სემინარიის 

გამომცემლობა 

8 
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კრებული 

 

3 მ. ტყემალაძე 

მ. მაქაძე 

ფონოლითი, როგორც 

ნედლეული მრეწველობის 

სხვადასხვა დარგისათვის  

ISSN 1512-407X 

სამთო ჟურნალი, ტ2, 

N41.  

თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

6 

4 მ. ტყემალაძე 

გ. ნადარეიშვილი 

აჭარა-იმერეთის (მესხეთის) 

ქედის სიენიტ-ტრაქიტის 

ჯგუფის ქანების კვლევა 

ალუმინის ოქსიდის 

ნედლეულად ვარგისობის 

თვალსაზრისით  

ISSN1512-0457 

საქართველოს 

ნავთობი და გაზი N32.  

თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

11 

5 Makadze M. 

Makadze D. 

Kobakhidze N. 

 

„Architecture Of The 

Upper Miocene-Lower 

Pliocene Goderdzi 

Suite (Goderdzi Pass Area, 

South Georgia): Implications 

For Paleoenvironmental 

Reconstruction“ 

ISBN 978-9941-28-064-1 

Book of Abstracts,  “Technical 

University”, 

Tbilisi 2018. 

3 

6 Bluashvili D.  

Benashvili K.  

Makadze D.    

Mindiashvili G. 

Bluashvili V. 

“The newest data about 

the Mushuristskali Gold 

Occurrence (Upper Svaneti)”  

ISBN 978-9941-28-064-1 

Book of Abstracts,  “Technical 

University”, 

Tbilisi 2018. 

3 

7 Geleishvili V. 

Makadze D. 

Japaridze N. 

“Problems of prediction 

of gold mineralization”  

ISBN 978-9941-28-064-1 

Book of Abstracts,  “Technical 

University”, 

Tbilisi 2018. 

3 

8 Geleishvili V. 

Makadze D. 

Japaridze N. 

“Free gold forms in 

major deposits of Georgia” 

ISBN 978-9941-28-064-1 

Book of Abstracts,  “Technical 

University”, 

Tbilisi 2018. 

2 

9 ა. კვიციანი 

 

ოქროს გამადნების 

ძებნის კრიტერიუმები 

ზედაცარცულ 

ვულკანოგენურ-დანალექ 

ქანებში სამხრეთ-

აღმოსავლეთ 

საქართველოს მაგალითზე 

აბსტრაქტების 

წიგნი 

თბილისი, 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

თბილისი 

2018 

1 

10 მ. გაგნიძე 

დ. ჭეიშვილი 

ახალი მონაცემები 

მუშევანი 2 ოქრო-

სპილენძის საბადოს 

გეოლოგიის შესახებ. სტუ 

საქართველოს 

მინერალოგიური 

აბსტრაქტების 

წიგნი 

თბილისი 

2018 

3 

https://www.researchgate.net/publication/328963148_The_newest_data_about_the_Mushuristskali_Gold_Occurrence_Upper_Svaneti?_sg=ip7CXQkHOAUQol_hPLg-PeJTt7CfeWyhvTaDjYv-Si1qdU2TgdT-gwXco0fsfdrC5ALkCagMYpcGKjqpr8j19UXkUtWQX25tXVCCZGNp.tkY8ZVjG8ej0rr9YlAvdRpkr0hqXqDVQMU0VEudT1W5C-t3SKxQqXdoMB52Ak5fC5Y-oXpDbjZHG3nDKDe06wQ
https://www.researchgate.net/publication/328963148_The_newest_data_about_the_Mushuristskali_Gold_Occurrence_Upper_Svaneti?_sg=ip7CXQkHOAUQol_hPLg-PeJTt7CfeWyhvTaDjYv-Si1qdU2TgdT-gwXco0fsfdrC5ALkCagMYpcGKjqpr8j19UXkUtWQX25tXVCCZGNp.tkY8ZVjG8ej0rr9YlAvdRpkr0hqXqDVQMU0VEudT1W5C-t3SKxQqXdoMB52Ak5fC5Y-oXpDbjZHG3nDKDe06wQ
https://www.researchgate.net/publication/328963148_The_newest_data_about_the_Mushuristskali_Gold_Occurrence_Upper_Svaneti?_sg=ip7CXQkHOAUQol_hPLg-PeJTt7CfeWyhvTaDjYv-Si1qdU2TgdT-gwXco0fsfdrC5ALkCagMYpcGKjqpr8j19UXkUtWQX25tXVCCZGNp.tkY8ZVjG8ej0rr9YlAvdRpkr0hqXqDVQMU0VEudT1W5C-t3SKxQqXdoMB52Ak5fC5Y-oXpDbjZHG3nDKDe06wQ
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საზოგადოება   
11 ა. კვიციანი 

მ. გაგნიძე 

ა. გომელაური 

ოქროს მატარებელი 

დიორიტული 

კომპლექსები, ლუხრის 

კვარც-ოქრო 

მცირესულფიდური 

მადანგამოვლინების 

მაგალითზე (ზემო 

სვანეთი) 
ISSN 1512-407X 

სამთო ჟურნალი, ტ2, 

N41.  

თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

4 

 

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 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1     

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      

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 

 
მაქაძე მ. 

მაქაძე დ. 

კობახიძე ნ. 

ზედამიოცენ-ქვედაპლიოცენური 

გოდერძის წყების აგებულება (გოდერძის 

უღელტეხილის მიდამოები, სამხრეთ 

საქართველო): პალეოგარემოს 

რეკონსტრუქციის საფუძვლებით 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

29-30 მაისი, 2018წ 

 ბლუაშვილი დ. 

მებაშვილი ქ. 

მაქაძე დ. 

მინდიაშვილი გ. 

ბლუაშვილი ვ. 

უახლესი მონაცემები მუშურისწყლის 

ოქროს გამოვლინების შესახებ (ზემო 

სვანეთი) 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

29-30 მაისი, 2018წ 

 გელეიშვილი ვ. 

მაქაძე დ. 

ჯაფარიძე ნ. 

ოქროს გამადნების 

წინასწარმეტყველების პრობლემები 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

29-30 მაისი, 2018წ 

 გელეიშვილი ვ. 

მაქაძე დ. 

ჯაფარიძე ნ. 

ხალასი ოქროს ფორმები საქართველოს 

ძირითად საბადოებში 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

29-30 მაისი, 2018წ 

 ა. კვიციანი 

 

ოქროს გამადნების ძებნის 

კრიტერიუმები ზედაცარცულ 

ვულკანოგენურ-დანალექ ქანებში 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს 

მაგალითზე 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

29-30 მაისი, 2018წ 

 მ. გაგნიძე 

დ. ჭეიშვილი 

ახალი მონაცემები მუშევანი 2 ოქრო-

სპილენძის საბადოს გეოლოგიის შესახებ. 

სტუ საქართველოს მინერალოგიური 

საზოგადოება   

ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

29-30 მაისი, 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 

 
Davit Makadze. David 

Bluashvili. Mirian Makadze. 

Nino Kobakhidze. 

„THE REMOTE SENSING 

RESULTS OF BERTAKARI-

BNELI KHEVI DEPOSITS AND 

THEIR HOSTROCKS (BOLNISI 

ORE FIELD, SOUTH 

GEORGIA). 

Baku. 2018. 

https://www.researchgate.net/publication/328414583_THE_REMOTE_SENSING_RESULTS_OF_BERTAKARI-BNELI_KHEVI_DEPOSITS_AND_THEIR_HOSTROCKS_BOLNISI_ORE_FIELD_SOUTH_GEORGIA?_sg=ip7CXQkHOAUQol_hPLg-PeJTt7CfeWyhvTaDjYv-Si1qdU2TgdT-gwXco0fsfdrC5ALkCagMYpcGKjqpr8j19UXkUtWQX25tXVCCZGNp.tkY8ZVjG8ej0rr9YlAvdRpkr0hqXqDVQMU0VEudT1W5C-t3SKxQqXdoMB52Ak5fC5Y-oXpDbjZHG3nDKDe06wQ
https://www.researchgate.net/publication/328414583_THE_REMOTE_SENSING_RESULTS_OF_BERTAKARI-BNELI_KHEVI_DEPOSITS_AND_THEIR_HOSTROCKS_BOLNISI_ORE_FIELD_SOUTH_GEORGIA?_sg=ip7CXQkHOAUQol_hPLg-PeJTt7CfeWyhvTaDjYv-Si1qdU2TgdT-gwXco0fsfdrC5ALkCagMYpcGKjqpr8j19UXkUtWQX25tXVCCZGNp.tkY8ZVjG8ej0rr9YlAvdRpkr0hqXqDVQMU0VEudT1W5C-t3SKxQqXdoMB52Ak5fC5Y-oXpDbjZHG3nDKDe06wQ
https://www.researchgate.net/publication/328414583_THE_REMOTE_SENSING_RESULTS_OF_BERTAKARI-BNELI_KHEVI_DEPOSITS_AND_THEIR_HOSTROCKS_BOLNISI_ORE_FIELD_SOUTH_GEORGIA?_sg=ip7CXQkHOAUQol_hPLg-PeJTt7CfeWyhvTaDjYv-Si1qdU2TgdT-gwXco0fsfdrC5ALkCagMYpcGKjqpr8j19UXkUtWQX25tXVCCZGNp.tkY8ZVjG8ej0rr9YlAvdRpkr0hqXqDVQMU0VEudT1W5C-t3SKxQqXdoMB52Ak5fC5Y-oXpDbjZHG3nDKDe06wQ
https://www.researchgate.net/publication/328414583_THE_REMOTE_SENSING_RESULTS_OF_BERTAKARI-BNELI_KHEVI_DEPOSITS_AND_THEIR_HOSTROCKS_BOLNISI_ORE_FIELD_SOUTH_GEORGIA?_sg=ip7CXQkHOAUQol_hPLg-PeJTt7CfeWyhvTaDjYv-Si1qdU2TgdT-gwXco0fsfdrC5ALkCagMYpcGKjqpr8j19UXkUtWQX25tXVCCZGNp.tkY8ZVjG8ej0rr9YlAvdRpkr0hqXqDVQMU0VEudT1W5C-t3SKxQqXdoMB52Ak5fC5Y-oXpDbjZHG3nDKDe06wQ
https://www.researchgate.net/publication/328414583_THE_REMOTE_SENSING_RESULTS_OF_BERTAKARI-BNELI_KHEVI_DEPOSITS_AND_THEIR_HOSTROCKS_BOLNISI_ORE_FIELD_SOUTH_GEORGIA?_sg=ip7CXQkHOAUQol_hPLg-PeJTt7CfeWyhvTaDjYv-Si1qdU2TgdT-gwXco0fsfdrC5ALkCagMYpcGKjqpr8j19UXkUtWQX25tXVCCZGNp.tkY8ZVjG8ej0rr9YlAvdRpkr0hqXqDVQMU0VEudT1W5C-t3SKxQqXdoMB52Ak5fC5Y-oXpDbjZHG3nDKDe06wQ
https://www.researchgate.net/publication/328414583_THE_REMOTE_SENSING_RESULTS_OF_BERTAKARI-BNELI_KHEVI_DEPOSITS_AND_THEIR_HOSTROCKS_BOLNISI_ORE_FIELD_SOUTH_GEORGIA?_sg=ip7CXQkHOAUQol_hPLg-PeJTt7CfeWyhvTaDjYv-Si1qdU2TgdT-gwXco0fsfdrC5ALkCagMYpcGKjqpr8j19UXkUtWQX25tXVCCZGNp.tkY8ZVjG8ej0rr9YlAvdRpkr0hqXqDVQMU0VEudT1W5C-t3SKxQqXdoMB52Ak5fC5Y-oXpDbjZHG3nDKDe06wQ
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2 Mirian Makadze. Bejan 

Tutberidze. Mariam 

Akhalkatsishvili. Davit Makadze. 

Nino Kobakhidze. 

ARCHITECTURE OF THE 

UPPER MIOCENE-LOWER 

PLIOCENE GODERDZI SUITE 

(GODERDZI PASS AREA, 

SOUTH GEORGIA)” 

Baku. 2018. 

3 Nino Kobakhidze. Victor Alania. 

Tamar Beridze. Anzor 

Giorgadze. Davit Maqadze. 

 

“STRUCTURAL AND 

STRATIGRAPHIC 

ARCHITECTURE IN 

PALEOGENE EXTENSIONAL 

SEDIMENTARY BASIN: AN 

EXAMPLE FROM THE 

EASTERN ACHARA-TRIALETI 

FOLD-AND-THRUST BELT, 

GEORGIA” 

Baku. 2018. 

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

 

 დაწესებულებას 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.researchgate.net/publication/328637639_ARCHITECTURE_OF_THE_UPPER_MIOCENE-LOWER_PLIOCENE_GODERDZI_SUITE_GODERDZI_PASS_AREA_SOUTH_GEORGIA?_sg=cnYQpFZcq4G0T9JBAdxEdcXwpB3Qmjucab5_of80lyYqfe4Gm2lU4h7RjXdBmkr8rfFQHCKZi9pwqcKrL35JDQkzTMiSRVVhsCQY_-zP.Pgg0LT7pJobUmum7fuICPvzkL6gmrg_-KmJJEfgw0W1fWvZATBC4MW9Gly2c00S8LoXKkyGN-N1pkZv16M1VLA
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ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  (ინსტიტუტის/ 

ცენტრის) დასახელება: 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიის 

ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI  

    

    

    

 

 

2. სხვა პუბლიკაციები: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN  

1. ვ. ნადირაძე სამთო ჟურნალი #1(40),  

გვ. 62-65, 2018 

 

ISSN 1512 – 407X 

    

    

 

 

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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5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ

იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფიკა

ციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

      

      

      

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

     

     

     

 

7. სხვა შედეგები:  

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

    

    

    

 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1 ვ. ნადირაძე მე-5 ყოველწლიური ღია 

სამეცნიერო კონფერენცია 

„სამთო საქმის და 

გეოლოგიის აქტუალური 

პრობლემები“, გრიგოლ 

წულუკიძის სამთო 

ინსტიტუტი 

 

2 ჰ. სალუქვაძე 

ნ. კაცაძე 

მე-5 ყოველწლიური ღია 

სამეცნიერო კონფერენცია 

„სამთო საქმის და 
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ზ. ლოლაძე 

ნ. ოდიკაძე 

მ. გავაშელიშვილი 

ნ. ნასრაშვილი 

მ. აფხაზავა 

გეოლოგიის აქტუალური 

პრობლემები“, გრიგოლ 

წულუკიძის სამთო 

ინსტიტუტი 

    

    

 

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

№ 
 

წიგნის/გამოცემის ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

    

    

    

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

1  გ. ნადარეიშვილი, 

 მ. თოფჩიშვილი 

საქართველო მეზოზოურ 

დროში  

გამოცემულია 2018 

2  ვ. გელეიშვილი, 

 ო. მაჭავარიანი  

საქართველოს 

ბაზალტების საბადოები 

და მათი გამოყენების 

პერსპექტივები  

მზადაა გამოსაცემად 

    

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ 

ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და 

ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

რეგიონული გეოლოგიისა და კარტირების ს.კ. განყოფილება 

განყოფილების ხელმძღვანელი - ოთარ მაჭავარიანი 

 
მეცნიერ თანამშრომელი - ნადირაძე ვაჟა 

მეცნიერ თანამშრომელი - ოდიკაძე ნელი 

მეცნიერ თანამშრომელი - სალუქვაძე ჰამლეტი 

წამყვანი ინჟინერი- გავაშელიშვილი მანანა 
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წამყვანი ინჟინერი- ლოლაძე ზურაბი 

წამყვანი ინჟინერი- ნასრაშვილი ნელი 

წამყვანი ინჟინერი- აფხაზავა მაია 

1.პროგრამული დაფინანსებით 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 დაწყების და პროექტში ჩართული პერსონალი 
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პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

დამთავრების წლები  (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 (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 (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 გამოცემის ადგილი, გვერდების 
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სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამომცემლობა რაოდენობა 

1 

 

გ. ნადარეიშვილი, 

მ. თოფჩიშვილი 

 

მონოგრაფია-

საქართველო 

მეზოზოურ დროში 

თბილისი, 2018, 

გამომც.: შპს 

„პოლიგრაფისტი“ 

136 

2 ვ. გელეიშვილი,  

ო. მაჭავარიანი 

საქართველოს 

ბაზალტების საბადოები 

და მათი გამოყენების 

პერსპექტივები 

მზადაა 

გამოსაცემად 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. ნაშრომში განხილულია საქართველოს და მომიჯნავე ტერიტორიების დანალექი 

საფარის ფორმირების და მეზოზოურ დროში გეოლოგიური განვითარების 

საკითხები რიფტოგენეზისისა და მასთან დაკავშირებული მძლავრი ეფუზიური 

ვულკანიზმის ფონზე. აღნიშნული პროცესების რეკონსტრუქციის მოდელის 

შექმნის მიზნით შესწავლილი და გაანალიზებულია პალეოვულკანოლოგიური, 

ფაციესური ანალიზის, პალეოტექტონიკური, გეოფიზიკური, ბურღვის (200 

ჭაბურღილის) და სხვა მონაცემები, რის შედეგადაც წარმოდგენილია 

განვითარების გეოდინამიკური სურათი, გამოყოფილია გეოლოგიური ისტორიის 

ძირითადი ტენდენციები და ეტაპები. წიგნი განკუთვნილია  გეოლოგთა ფართო 

წრისათვის. 

2. ნაშრომში ზოგადად მოცემულია ბაზალტის ჯგუფის ქანების დახასიათება და მათი  

გამოყენების სფეროები, საქართველოს ბაზალტების 55 საბადო-გამოვლინების 

საპასპორტო მონაცემები  - გეოლოგიურ ფონდებში დაცული ინფორმაციები და 

საავტორო მონაცემი, გაპრიალებული და მოშლიფული ფილების და მათი 

ბუნებაში აღების ადგილების ფოტოები, ქიმიური, ფიზიკურ-მექანიკური 

მაჩვენებლები, სამრეწველო და საავტორო- (პროგნოზული) მარაგები, გამოყენების 

სფეროები - მოსაპირკეთებელ და სამშენებლო ქვებად და ხელოვნური 

(ბაზალტური) ბოჭკოსა და ძაფის მისაღებად. ნაშრომი განკუთვნილია  

მკითხველთა ფართო წრისათვის და ინვესტორების მოსაზიდად. 

 

 

4. 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) 

 

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 

 

 

ვ. ნადირაძე ნავთობის 

საბადოთა 

გენეზისი და 

მათი ძებნის 

პერსპექტივები 

საქართველოს 

ტერიტორიაზე,  

სამთო 

ჟურნალი 

#1(40), 2018 

თბილისი, 

სურამის 13,  შპს 

„პოლიგრაფისტი“ 

4 
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ISSN 1512 – 407X 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. ნაშრომში განხილულია ნავთობის წარმოშობის არაორგანული (აბიოგენური) 

კონცეფცია და განხილულია ამ კონცეფციის დამადასტურებელი ფაქტები. 

კავკასიის, რომლის ნაწილსაც საქართველო წარმოადგენს, ტექტონიკურ 

განვითარებას ორთოგონალურ-დიაგონალური მიმართების ლინეამენტები 

განსაზღვრავენ. სასარგებლო წიაღისეულის, მათ შორის ნავთობის საბადოთა, 

განაწილებაში მთავარი როლი მერიდიანულ ლინეამენტებს ეკუთვნით. ისინი 

განედური მიმართების სტრუქტურებთან ერთად ქმნიან ტექტონიკურ 

კვანძებს, რომლებსაც უკავშირდებიან როგორც მყარი წიაღისეულის, ასევე 

ნავთობის საბადოები. საქართველოს ტერიტორიაზე ნავთობის საბადოების 

ძებნა-ძიებისას განსაკუთრებული ყურადღება სტრუქტურულ ფაქტორს უნდა 

მიექცეს - კერძოდ, მერიდიანულ სტრუქტურებს, მათ შორის შავი 

ზღვისპირეთში და შავი ზღვის აკვატორიაში ფიქსირებულებს. 

 

 

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 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

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 

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 

 

ვ. ნადირაძე 

 

 

 

 

 

 

ჰ. სალუქვაძე 

ნ. კაცაძე 

ზ. ლოლაძე 

ნ. ოდიკაძე 

მ. გავაშელიშვილი 

ნ. ნასრაშვილი 

მ. აფხაზავა 

საქართველოს ლინეამენტური 

სტრუქტურების 

მორფოლოგიური და 

მეტალოგენიური ანალიზი 

 

 

 

წყნეთი-სამადლოს 

საავტომობილო გზის 

დამეწყრილ უბანზე 

განვითარებული 

გეოდინამიკური პროცესები 

მე-5 ყოველწლიური ღია 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

თბილისი, გრიგოლ 

წულუკიძის სამთო 

ინსტიტუტი, 

14.12.2018  

 

მე-5 ყოველწლიური ღია 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

თბილისი, გრიგოლ 

წულუკიძის სამთო 

ინსტიტუტი, 14.12.2018 
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

1. საქართველოს ტერიტორიაზე ჩვენ მიერ  ჩატარებული კვლევების შედეგად  

ბევრი ახალი რღვევითი სტრუქტურა გამოვლინდა, რომლებიც 

ორთოგონალურ-დიაგონალური სისტემის ბადეს ჰქმნიან და შეესაბამებიან 

დედამიწის რეგმატიკული ბადის პლანეტარულ ზონებს. საქართველოს 

ტექტონიკურ ჩამოყალიბებაში და სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა 

განაწილებაში მნიშვნელოვანია ჩრდილო-დასავლეთის მიმართების 

ტრანსრეგიონალური ლინეამენტური ზონა, რომელიც ირანის ტერიტორიიდან, 

კავკასიის გავლით, უკრაინის ფარამდე ვრცელდება.   საქართველოს 

ტერიტორიაზე ის რამოდენიმე ელემენტისაგან შედგება. მის ღერძულ ნაწილს 

წარმოადგენს რღვევათა სისტემა, რომელიც ართვინ-ბოლნისის ბელტიდან 

აფხაზეთამდე აკონტროლებს ოქროს, სპილენძ-პოლიმეტალურ,  რკინის, 

მანგანუმის,  ბარიტის, ვერცხლისწყლის, სპილენძის საბადოებსა და 

გამოვლინებებს.   მის პარალელურ  რაჭა-სვანეთის რღვევათა სისტემასთან 

დაკავშირებულია ბარიტის, ტყვია-ცინკის,  ვერცხლისწყლის, ოქროს, 

ვოლფრამის, მოლიბდენის, დარიშხანის და ანთიმონის საბადოები. ღერძული 

ზონის სამხრეთით, აჭარასა და გურიაში ვლინდება ლინეამენტის სეგმენტი, 

რომელიც ასევე ირანის ტერიტორიიდან იდევნება და რომელიც მთელ 

მიმართებაზე აკონტროლებს სხვადასხვა ლითონის უამრავ საბადოს.  

საქართველოს ტერიტორიაზე ამ სტრუქტურას უკავშირდება სპილენძ-

პოლიმეტალური - ოქროთი, მერისის მცირე საბადო და ოქროს გამოვლინებები 

როგორც აჭარაში, ასევე გურიაში.  მიგვაჩნია, რომ აჭარა-გურიაში არსებული 

გამადნების დონე არ შეესაბამება მისი მაკონტროლებელი ლინეამენტის 

მასშტაბურობას და რაიონის პერსპექტივები არაა ბოლომდე გამოვლენილი.  

 

2. ნაშრომში განხილულია ის ძირითადი ფაქტორები, რომლებმაც განაპირობეს მდ. 

ვერეს სელურ-მეწყრული მოვლენები და მათთან დაკავშირებული 

წყალდიდობა. საკვლევ ტერიტორიაზე დისტანციური მეთოდებით დადგინდა 



74 
 

საშიში გეოლოგიური პროცესების არსებობა. შედგენილია სათანადო შინაარსის 

რუკა. კვლევის მიხედვით მოცემულია რეკომენდაციები მომავალში ზონების 

შესწავლის აუცილებლობაზე. 

 

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) 

      

 დაწესებულებას 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”. 
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ანგარიშის ფორმა № 2 
 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება 

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ალექსანდრე 

თვალჭრელიძის სახ. მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტი 

____________________________________________________________________________ 

  
 

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის დასახელება 

ანალიტიკური  ცენტრი „გეოანალიტიკა“  

_____________________________________________________________________________ 

 

  

სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა ხელმძღვანელის 

მითითებით  

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი-თოდრაძე გულნარა 
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი- ახალბედაშვილი ლალი; ლორია ნათელა 

მეცნიერ თანამშრომელი- სურგულაძე რუსუდანი; ჯანაშვილი ნონა; ჩხეტიანი ნათელა; ჯალაღანია 

სოფო 

წამყვანი ინჟინერი-აბზიანიძე მარინე; ბაჩიაშვილი მზია; ჯიქია თინა; ბროკიშვილი მაია; თოდრაძე 

ლამარა; გაგნიაშვილი ნინო; უკლება მაია; ნარსია დარეჯანი; ჩხეიძე ნინო; ბოკუჩავა ნიკა 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

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 

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 
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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 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 
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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 

 

 

Akhalbedashvili L., 

Kvatashidze R.,Todradze 

Loria N., Janashvili N., 

Jalaghania S., 

Gagniashvili N. 

Obtaining of ferric-

containong catalyst on 

the base of zeolitic 

matrix, 
ISSN 3162-2364 

 
Sciences of Europe 

Praha, Czech 

Republic, 
Editorial office: 

Křižíkova 384/101 

Karlín, 186 00 Praha 

4 

შრომაში მოცემულია  რკინის იონების ლოკალიზაციის ადგილების და კრისტალური  სტრუქტურის  

ცვლილებების  კვლევის შედეგები მოდიფიცირებულ ბუნებრივ ცეოლით კლინოპთილოლიტში (CL) 
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ძეგვის  საბადოდან (საქართველო).კრისტალური სტრუქტურის  შენარჩუნება მოდიფიცირების 

პროცესის ყველა სტიდიაზე  მოწმდებოდა რენტგენოფაზური ანალიზის მეთოდით. ელექტრონული 

პარამაგნიტური რეზონანსის მეთოდით დადგინდა ცეოლითის სტრუქტურაში ლოკალიზებულ Fe
3+ 

იონების ჟანგვა-აღდგენთი  მდგომარეობა  FeDecCL-I და FeDecCL-II სისტემებში. მომზადებული 

ნიმუშების სრული ქიმიური ანალიზი ტარდებოდა ატომურ-აბსორბციული, ფოტოკოლორიმეტრული, 

ტიტრიმეტრული და გრავიმეტრული ანალიზის მეთოდების გამოყენებით. აას - მეთოდი 

ხორციელდებოდა პერკინ-ელმერ ფირმის „AAnalyst 200” მოდელის ხელსაწყოზე. 

დეჰიდრატირებული და დეჰიდროქსილირებული ცეოლითები, რომლებიც შეიცავენ რკინას  Fe
3+-ის 

კათიონების სახით, შეიძლება მომზადდნენ მხოლოდ გახურებით ჟანგბადის ატმოსფეროში. 

სტრუქტურული Fe
3+-ის იონები მდგრადია აღდგენის მიმართ, მაგრამ Fe

3+-ის იონები იონმიმოცვლით 

უბნებში ადვილად აღდგებიან.  

რკინის ლოკალიზაციის ადგილები FeDecCL-III-ის ნიმუშის სტრუქტურაში, რომელიც მომზადებულია 

სველი გასრესვის მეთოდით, არ არიან დაკავშირებული მესრის ჟანგბადთან.  Fe
3+-ის იონები CL-ში 

განლაგებულნი არიან ათწევრიანი  A არხების ცენტრებში და წარმოქმნიან დეფორმირებული 

ბრტყელი კვადრატის ფორმის Fe2p- ტეტრაამინოკომპლექს ორი დამატებითი წყლის მოლეკულასთან 

ერთად. რვაწევრიან B არხებში განლაგებული რკინა წარმოქმნის ბრტყელ კვადრატის ფორმის აკვა-

კომპლექს. ეს  გათვალისწინებულ უნდა იქნას Fe
3+-ის იონის ცეოლითის თვისებებზე გავლენის 

შეფასებისას, განსაკუთრებით ცეოლითების კატალიზურ თვისებებზე.   

 

 

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 

 

თ.კეკელიძე, ნ.კეკელიძე, 

ლ.ახალბედაშვილი, გ. 

მაისურაძე,ბ.კვირკველია, 

გ.ცოტაძე, ა.მსხილაძე 

The content of antioxidants – 

phenolic compounds, in red wines 

of Georgia “Kindzmarauli” and 

“Saperavi“ 

2018 წლის 12-15 აპრილი, 

ამსტერდამი (ნიდერლანდები) 

 19th International Congress on 

Nutrition & Health 

ფიზიკო-ქიმიური კვლევების შედეგებმა აჩვენა, რომ ქართული წითელი ღვინოები   

განსაკუთრებით მიღებული ტრადიციული კახური მეთოდით, გამოირჩევიან ფენოლური 

ნაერთების მაღალი შემცველობით. სამარკო ღვინოები „ქინძმარაული“ და „საფერავი“ და 

შესაბამისი საწყისი მასალები მოგვაწოდა მეღვინეობა „ხარებამ“. 

ექსპერიმენტები  ტარდებოდა  მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიის მეთოდის 

გამოყენებით. ქრომატოგრაფიული დაყოფა  ხდებოდა Agilent 1200 Technologies ქრომატოგრაფზე  



81 
 

CI8 HPLC 5 მკმ  ქრომატოგრაფიულ სვეტზე, რომელიც აღჭურვილი იყო გრადიენტური ტუმბოთი, 

ულტრაიისფერი დეტექტორით, მართვის და მონაცემთა დამუშავების კომპიუტერული სისტემით.  

საანალიზოდ ნიმუშის შეყვანა ხორციელდებოდა ავტოსემპლერით, ელუენტად გამოყენებული 

იყო აცეტონიტრილი-HPLC (Sigma-Aldrich),  ძმარმჟავა, ბიდისტილატი. ექსტრაქციისთვის 

ვიყენებთ  60%–იან ეთანოლს.  

მიღებული შედეგების შესაბამისად საანალიზო ღვინოებში იდენტიფიცირებული იყო შემდეგი 

მჟავეები: ფერულის მჟავა, (-)ეპიკატექინი, დიჰირდოკვერციტინი, რუტინი, ო-კუმარის მჟავა, 

რესვერატროლი, კვერცეტინი,  p-ჰიდროქსიბენზოის მჟავა და სხვა. მათი შემცველობა იზრდებოდა 

შემდეგი თანამიმდევრობის მიხედვით: ღერო→კანი→რბილობი→წვენი→ღვინო. ფენოლური ნაერთების 

საერთო რაოდენობა ყველაზე მაღალია ქვევრში დაყენებულ „საპერავი“ს ღვინოში (1120 მგ/ლ), ევროპული 

მეთოდით მიღებულ „საპერავი“ს ღვინოსთან შედარებით (700-750 მგ/ლ). 

რესვერატროლის შემცველობის მიხედვით ყველა შესწავლილი ღვინო მიეკუთვნება ძალიან კარგი 

ღვინოების კლასს (7მგ/ლ-ზე მეტი); 2012 წლის „საფერავი“ კი მიეკუთვნება გამორჩეულ ღვინოებს, 

ვინაიდან რესვერატროლის შემცველობა მასში შეადგენს 18 მგ/ლ. იდენტიფიცირებული ღვინოები 

მოქმედებენ როგორც ანტიოქსიდანტები და ზრდიან ღვინის საკვებ და სამკურნალო  თვისებებს.  

 

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

აქტივობაც. 

 

1. ლაბორატორიაში შესრულდა თსუ-ს საბუნებიემეტყველო ფაკულტეტის მაგისტრანტ ნინო 

გაგნიაშვილის  ნაშრომი თემაზე ,,მძიმე მეტალების-Zn, Cu, Pb, Mn, Co იონმიმოცვლითი 

სორბციის შესწავლა მოდიფიცირებულ მორდენიტზე“, რომელიც შესრულებულია ქიმიის 

მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად (ხელმძღვანელი უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი, ქიმიის მეცნ.დოქტორი ლალი ახალბედაშვილი). ასევე, ამ მაგისტრანტმა 

მაოიპოვა სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამაგისტრო გრანტი 

თემაზე ,,მძიმე მეტალების-Zn, Cu, Pb, Mn, Co იონმიმოცვლითი სორბციის შესწავლა 

მოდიფიცირებულ მორდენიტზე“, 2018 წლის 20 თებერვალ გაფორმებული #MR2017_1.4_18 

საგრანტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადლდებულებები შესრულებულია. 

2. ლაბორატორიის თანამშრომელმა, მეცნიერ თანამშრომელმა ნონა ჯანაშვილმა ჩააბარა თსუ-ს 

დოქტორანტურაში. თემა:“ ბუნებრივი და სინთეზური ცეოლითების ადსორბციური 

თვისებების შესწავლა  As(III), As(V), Sb(III) და Sb(V) ნაერთების მიმართ“ 

(ხელმძღვანელიუფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმიის მეცნ.დოქტორი ლალი 

ახალბედაშვილი). 

3. ლაბორატორიის თანამშრომელმა ნინო გაგნიაშვილმა ჩააბარა თსუ-ს დოქტორანტურაში. 

თემა:“ მოდიფიცირებული სორბენტების შერჩევა მძიმე მეტალების ქრომის, თუთიის, ტყვიის 

და კადმიუმისაგან  ზედაპირული წყლების   გასაწმენდად“ (ხელმძღვანელი უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი, ქიმიის მეცნ.დოქტორი ლალი ახალბედაშვილი).  

4. დადებულია 120  ხელშეკრულება და შესრულებულია 76000 ლარის სამუშაოები. 

 

    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”. 
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ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  

(ინსტიტუტის/ცენტრის) დასახელება: 

 

სსიპ  თსუ, ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის  მინერალური ნედლეულის 

კავკასიის ინსტიტუტი 

 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1 N. Rcheulishvili 

N. Palavandishvili 

L. Zubashvili 

Pover of Geology is the Preconditi-

on for Regeneration of Economics. 

4th International Scientific-

Practical Conference on Up-to-date 

Problems of Geology. Mineralo-

gicalSociety of Georgia. Georgian 

TechnicalUniversity. 

 29-30 May, 2018. Tbilisi 

ISBN 978-9941-28-064-1 

http//www.gtu.ge(in English) 

 
 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

(ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 

შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

სსიპ  თსუ, ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის  მინერალური ნედლეულის 

კავკასიის ინსტიტუტი 

საინჟინრო-გეოლოგიური, გეოფიზიკური და ჰიდროგეოლოგიური სამეცნიერო-კვლევითი 

განყოფილება 

 

1.ნ. რჩეულიშვილი- განყოფილების გამგე 

2. ნ. ფალავანდიშვილი - მეცნიერ თანამშრომელი 

3. ა. მესხია - მეცნიერ თანამშრომელი, 0.5 განაკვეთი 

4. ე. კაცაძე - მეცნიერ თანამშრომელი, 0.5 განაკვეთი 

5. ლ.ზუბაშვილი - მეცნიერ თანამშრომელი 
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6. ლ. კობესაშვილი - წამყვანი ინჟინერი 

7. გ. როდონაია - წამყვანი ინჟინერი 

8. თ. ცაგარელი - ინჟინერი 

 

 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი  

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარ-

გისა და სამეცნიერო მიმარ-

თულების მითითებით 

 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 
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1. 

„ჰიდროგეოლოგიური 

საფუძვლების მომზადება 

მარნეულის რაიონის ფერმერულ 

მეურნეობებში  სარწყავი 

მიწისქვეშა წყლების 

ავტონომიური სისტემების 

შესაქმნელად“ 

დედამიწის შემსწავლელი 

მეცნიერებები: 

ჰიდროგეოლოგია; 

სასოფლო-სამეურნეო 

მელიორაცია 

 

1.01.2013 -30.06.2019 

 

 

ნოდარ რჩეულიშვილი - მთავარი 

მეცნიერ თანამშრომელი -  

კვლევების მიმართულებების და 

მიმდევრობის დაგეგმვა. არსებუ-

ლი და მოპოვებული მონაცემე-

ბის კომპლექსური ანალიზი. 

დასკვნით ანგარიშზე მუშაობის 

პროცესის კოორდინაცია. 

ნოდარ ფალავანდიშვილი - მეც-

ნიერ თანამშრომელი, ჰიდრო-

გეოლოგი - კამერალური და სავე-

ლე კვლევების წარმოება. 

მოპოვებული ჰიდროგეოლოგიუ-

რი ინფორმაციის ანალიზი. დასკ-

ვნითი ანგარიშის შედგენაში 

მონაწილეობა. 

ლია ზუბაშვილი - მეცნიერ 

თანამშრომელი, გეომორფოლოგი 

- კამერალური და საველე სა-

მუშაოების წარმოება. ლანდშაფ-

ტების მორფოლოგიის კვლევა.  

დასკვნითი ანგარიშის შედგენაში 

მონაწილეობა. 

გურამ როდონაია - წამყვანი 

ინჟინერი, ანალიტიკური სამუ-

შაოების წარმოების და საკვლევი 

ობიექტების მონიტორინგის 

ტექნიკური უზრუნველყოფა  

2. 

მცირე კავკასიონის ნაოჭა 

სისტემის აჭარა-თრიალეთის 

ზონის გეოფიზიკური 

(გრავიტაციის და მაგნიტური 

ველის) რუკების შედგენა და 

მათი ინტერპრეტაცია 

დედამიწის შემსწავლელი 

მეცნიერებები - გეოფიზიკა 

 

1.01.2013 -30.06.2019 

 

ანზორ მესხია-მეცნიერ 

თანამშრომელი, -  კვლევების მი-

მართულებების და მიმდევრობის 

დაგეგმვა. არსებული 

გეოფიზიკური  მონაცემების 

მოპოვება, აციფრვა. რუკების 

შედგენა, კომპლექსური 

ანალიზი.  ანგარიშის შედგენა, 

მუშაობის პროცესის კოორ-

დინაცია. 

ლალი კობესაშვილი - წამყვანი 
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ინჟინერი - გეოფიზიკური  

მონაცემების მოპოვება, 

კომპიუტერული 

უზრუნველყოფა 

ნესტორ კაცაძე - მეცნიერ 

თანამშრომელი, კვლევის 

გეოლოგიური მონაცემებით 

უზრუნველყოფა 

თემურ ცაგარელი - ინჟინერი, 

სამუშაოების ტექნიკური 

უზრუნველყოფა 

 

 

 

 

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

კული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია. 

№1 

მიმდინარე წელს ჩატარებული კვლევები აქცენტირებული იყო მოპოვებულიფაქტიური მასალით, პრო-

ექტით დასახული მიზნებისა და ამოცანების განხორციელების  შესაძლებლობის შეფასებაზე. 

 საველე სამუშაოები მოიცავდა როგორც საკვლევი ობიექტების მონიტორინგს, ასევე ფერმერულ 

მეურნეობებში მიწისქვეშა წყლების მოხმარებისათვის ახალი წყალპუნქტების გამოვლენას. წარმოებდა 

წყლის ტექნოგენური დაგროვებების, ტბორების, ფუნქციონალური ხანგრძლივობის პერსპექტივების შეს-

წავლა. განხილვის საგანს წარმოადგენდა, წყალაღების პუნქტების საექსპლუატაციო რესურსის შესაბამისი, 

ავტონომიური საირიგაციო სისტემების ფუნქციონირების ტექნიკური  პრობლემები.  

გამომუშავდა მცირე სარწყავი სისტემების შესაქმნელი საპროექტო შემოთავაზებების საფუძვლები,  ე.წ. 

სტანდარტული პროექტების შექმნის გზით. არსებული წყალპუნქტის რესურსის ბაზაზე, ფერმერს, 

კონკრეტული მოთხოვნილების შესაბამისად, ავტონომიური საირიგაციო სისტემის პრაქტიკული განხორცი-

ელებისათვის საჭირო აღჭურვილობის ნუსხა და სათანადოდანახარჯების პარამეტრები, სტანდარტული 

შაბლონების შევსების გზით ჩამოუყალიბდება.  

ჯანდარას სავარგულების, საშუალო წარმადობის საირიგაციო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველ-

საყოფად, გამოიკვეთა კონკრეტული  სრულყოფილი საპროექტო წინადადების შემუშავების აუცილებლობა.  

აღინიშნა ტექნოგენური ტბორების ფუნქციონირების პირდაპირი კავშირი გენეზისთან - წყალმომარა-

გების სისტემების გაუმართაობის მიზეზთან  თუ გეოლოგიური გარემოს მორფოლოგიური ლანდშაფტის 

თავისებურებასთან. 

 

2019 წლის პირველ ნახევარში დასრულდება შემაჯამებელი ანგარიშის შედგენა და წარედგინება სამეც-

ნიერო საბჭოს. 

№2 
           2018 წელს აჭარა-თრიალეთის ზონისთვის მაგნიტური და გრავიტაციის ველის რუკების საბოლოო 

ვარიანტი შედგა, მონაცემების კომპლექსური ანალიზის საფუძველზე დაზუსტდა დაფარული, შესაძლო 

მაგმური სხეულების და რღვევების ადგილმდებარეობა და გავრცელების მიმართება.  დასრულდა მუშაობა 
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გრავიმეტრიის და მაგნიტური ველის მონაცემების კომპლექსურ ინტერპრეტაციაზე. გამოიყო 

პერსპექტიული ზონები სასარგებლო წიაღისეულის გამოსავლენად.  
 

2019 წლის პირველ ნახევარში დასრულდება შემაჯამებელი ანგარიშის შედგენა და წარედგინება სამეც-

ნიერო საბჭოს. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

ნ. რჩეულიშვილი 

 ნ. ფალავანდიშვილი 

 ლ. ზუბაშვილი 

გეოლოგიურ გარემოში 

არსებული ტექნოგენური 

გენეზისის წყალდაგროვების 

წარმონაქმნების, სარწყავი 

სისტემების წყალაღების 

პუნქტებად გამოყენების 

შესაძლებლობის შესახებ 

(მარნეულის რეგიონის 

მაგალითზე),  (ინგლისურ ენაზე) 

 

29-30 მაისი, 2018, “საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 

თბილისი 

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

 

 

დაწესებულებას თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის მნიშვნელოვანი 

აქტივობაც. 

წლების მანძილზე, განყოფილებაში მიმდინარეობს კვლევები, ურწყავი სავარგულების (მცირე 

თუ დიდი) ირიგაციაში მიწისქვეშა წყლების ადგილობრივი (in situ) პოტენციალის ათვისების შესა-

ძლებლობის  გამოსავლენად. ამ პრობლემის გადაწყვეტა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არიდული, 

ნახევრადუდაბნო, კლიმატური პირობების რეგიონებისათვის - მარნეულის, დავით გარეჯის უდაბნოს, 

შირაქის და სხვა. გარკვეული, ობიექტური და სუბიექტური, მიზეზების გამო, ეს პრობლემა გამწვავდა 

გასული საუკუნის 90-იანი წლების შემდეგ, რაც განსაკუთრებით მძიმედ დააწვა პრივატიზირებული 

მცირე ფართების (0.25 – 5 ჰა) მეპატრონეებს. მცირე წარმადობის მიწისქვეშა წყლების ავტონომიურ 

ირიგაციაში მოხმარება შესაძლებელი გახდა თანამედროვე, ეკონომიური, ტექნოლოგიების 
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განვითარების წყალობით, ჰოლო მაღალმინერალიზებული წყლების კონდიციებამდე დაყვანის 

ალბათობა, დემინერალიზაცია-კონდიცირების ტექნოლოგიების სრულყოფის პარალელურად 

გაიზარდა. ამ ფონზე მნიშვნელოვანი გახდა მიწისქვეშა წყლების შემცველი ფენების გამოვლენა და 

ათვისება საექსპლუატაციო ბურღვის წარმოების გზით, რაც წინასწარი  პროგნოზული 

რეკომენდაციების არსებობას მოითხოვს. რეკომენდაციების შემუშავება, საძიებო ბურღვის 

საფუძველზე, ხანგრძლივი, შრომატევადი და ძვირადღირებული პროცესია. გეოფიზიკური 

მეთოდებით მიწისქვეშა წყლების გამოვლენა, შედარებით იაფ და დროში შემჭიდროებულ მეთოდიკას 

წარმოადგენს. საქართველოში აპრობირებულია წყალშემცველი ფენების ელექტროზონდირებით 

გამოვლენის ტექნოლოგია. გარეჯის უდაბნოს გეოლოგიური აგებულებისა და ჰიდროგეოლოგიური 

პირობების  საარქივო, ლიტერატურული, მკვლევარების პრივატული მონაცემების (ბ-ნუჩა ზვიადაძის 

შესწავლის, აგრეთვე პირადი ინიციატივით გარეჯის უდაბნოში წარმოებული გეოლოგიური 

დაზვერვების საფუძველზე, ჩამოყალიბდა მოსაზრება მიწისქვეშა წყლების ადგილობრივი რესურსის 

გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ (საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 

სამეცნიერო შრომათაკრებული, „მოამბე“, #2,(36),  2016წ., გვ.68-75). საძიებო-საექსპლუატაციო 

ბურღვის წარმოებისათვის, წინასწარი პროგნოზული რეკომენდაციების შესამუშავებლად, 

მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდიკების განხილვა შეფასების საფუძველზე, გარეჯის უდაბნოს 

გეოლოგიურ-ჰიდროგეოლოგიური გარემოსათვის, ოპტიმალურად მისადაგებულად 

გეორადიოლოკაციის, გეოსკანირების, ტექნოლოგია იქნა მიჩნეული. გეოსკანერების (GPR) მსოფლიო 

ბრენდების შესწავლის საფუძველზე, აგრეთვე  პროდუქციის  მწარმოებელ კომპანიებთან უშუალო 

კონტაქტის შემდეგ,  დასახული ამოცანების შესასრულებლად, სათანადო აპარატურის ოპტიმალური 

ნუსხის შედგენა მოხერხდა. საქართველოში გეოფიზიკურ კვლევებში გეორადიოლოკაციის 

ტექნოლოგიები დანერგილი არ არის. ქვეყნისათვის ეს თანამედროვე, იაფი, კომპაქტური აპარატურით 

დაკომპლექტებული, მობილური  ტექნოლოგიის აპრობაცია იქნება. 

წინასწარი კვლევების  შედეგად მოპოვებული მასალა საფუძველს წარმოადგენს საგრანტო 

დაფინანსებით უზრუნველყოფილი საპროექტო წინადადებების კონკურსში მონაწილეობის 

მისაღებად. 

 

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“არშეფასდა”. 
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ანგარიშის ფორმა № 1 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   

ალ.  თვალჭრელიძის სახელობის  მინერალური ნედლეულის კავკასიის 

ინსტიტუტი 

სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრებისა და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის 

სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება  

 

* სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი -  ნესტანი  გეგია,  ინჟინერიის  დოქტორი, 

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  

 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  

კარინე ხაჩატურიანი - უფროსი მეცნიერ  თანამშრომელი 

 ნინო შეყრილაძე - უფროსი მეცნიერ  თანამშრომელი 

ეკატერინე უკლება - მეცნიერ  თანამშრომელი 

თამარ გურული - მეცნიერ  თანამშრომელი 

გულნაზი ენუქიძე - წამყვანი ინჟინერი 

თორნიკე იმედაძე - წამყვანი ინჟინერი 

გიორგი დვალიშვილი - ინჟინერი 

ნელი გეგია - ინჟინერი 

ლუდმილა ენუქიძე - ინჟინერი 

ვიქტორ ცაგარეიშვილი - ინჟინერი 

რენე დვალიშვილი - ლაბორანტი 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
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1.2 პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტები  

1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით  

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრები

ს წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

სამცხე-ჯავახეთის ჩურჩუტო-ჭიხელის 

საბადოს ბენტონიტური თიხების სრული 

ტექნოლოგიური ტესტირება და  მისი 

სამრეწველო გამოყენების 

შესაძლებლობის დადგენა.   

 

     სასარგებლო წიაღისეულის 

დამუშავება; 

 ქიმიური ტექნოლოგია. 

 

 

 

 

2016 - 2019 

 

 

 

 

 

კარინე ხაჩატურიანი -ხელმძღვანელი 

ნესტანი გეგია -კონტროლი პროექტზე  

თ. გურული - ექსპერიმენტების ჩატარება 

გ. როდონაია - გეოლოგიური ნაწილი  

ნ. გეგია - ექსპერიმენტების 

მოსამზადებელი სამუშაოები 

ვ. ცაგარეიშვილი - აპარატურაზე 

პასუხისმგებელი 

რ. დვალიშვილი - სინჯების მომზადება  
 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

აწყურისა და მის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე  გამოვლენილი, დღემდე 

უცნობი  კერამიკული თიხების 

გეოლოგიურ - ტექნოლოგიური 

ტესტირება. 

 

 სასარგებლო წიაღისეულის  

დამუშავება; 

ქიმიური ტექნოლოგია. 

 

 

 

 

2017 – 2019 

 

 

 

 

 

ნესტანი გეგია - ხელმძღვანელი 

გ. ენუქიძე - პასუხისმგებელი  

ნ. შეყრილაძე -  კონსულტაციები  

რ. კვატაშიძე - გეოლოგიური ნაწილი 

თ. გურული - ექსპერიმენტებს ჩატარება 

ე. უკლება - ექსპერიმენტების ჩატარება 

თ. იმედაძე -  სინჯების აღება - ჩამოტანა 

ლ. ენუქიძე -ექსპერიმენტების  ჩატარება  

ნ. გეგია - ექსპერიმენტების  ჩატარება 

გ. დვალიშვილი - სინჯების მომზადება 

3 

 

 

 

სეგრეგაციული გამოწვის პროცესის 

გამოყენების შესაძლებლობის დადგენა 

სამხრეთ კავკასიის (ბოლნისის რაიონი) 

ჟანგვის ზონის ოქროშემცველი მეორადი 

კვარციტებიდან და სპილენძის 

ოქსიდური მადნებიდან ფერადი და 

კეთილშობილი ლითონების ამოსაღებად. 

    გარემოს შემსწავლელი ინჟინერია - 

სამთო და სასარგებლო  წიაღისეულის 

გადამუშავება    

 

 

2017 - 2020 

(რუსუდან ჩაგელიშვილი- ხელმძღვანელი) 

ნესტანი გეგია - თანახელმძღვანელი 

ე. უკლება - ექსპერიმენტების ჩატარება 

 

   (ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   

რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიის და 

ელექტროქიმიის ინსტიტუტისა და  ალ. 

თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური 

ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის  

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

 

     1.    2018 წელს განსაზღვრული იქნა ჩურჩუტო-ჭიხელის საბადოს ბენტონიტური თიხების 

ორი საკვლევი ნიმუშის სხვადასხვა ტექნოლოგიური პარამეტრი, რომელთა მნიშვნელობები 

მოყვანილია ცხრ. 1   

                                                                                                                                         ცხრილი 1 

№

№ 

  

ტექნოლოგიური პარამეტრი 

ჩურჩუტო-ჭიხელის ბენტონიტური თიხა 

სინჯი № 1 სინჯი № 2 

 1.  ბენტონიტური რიცხვი, (სმ3) 14,0 11,0 

 2.   წყალბად იონების კონცენტრაცია  (pH) 8,95 8,95 

 3.  თიხური შემდგენის მასური წილი, (%) 36,58 

(ფრ. -0,1+0 მმ) 

87,59 

(ფრ. -0,04+0 მმ) 

 4.  წყალშთანთქმის კოეფიციენტი 0,85 0,9 

 5.  წყალგაცემის (ფილტრაციის) მაჩვენებელი დასაშვებ ზღვარზე  

ნაკლები 

დასაშვებ ზღვარზე  

ნაკლები 

 6.  თიხური ქერქის სისქე, (მმ) 0,5 0,5 

 7.   მიმოცვლითი კატიონების კონცენტრაცია, 
 (მგ-ეკვ/100 გ თიხაზე) 

28,66 30,6 

 8.  წყალში ხსნადი მარილები,  

(მგ-ეკვ/100 გ თიხაზე) 

2,74 2,61 

 9.  ადსორბციის მაჩვენებელი, (მგ/გ) 60,0 62,5 

 

        განსაზღვრული იქნა მონტმორილონიტის მასური წილი კმნი-ში გაკორექტირებული 

მეთოდით, რომლის დროსაც  მიღებული შედეგები ( სინჯი № 1 – 5,7 %; სინჯი № 2 – 4,5 %)  

მნიშვნელოვნად ნაკლებია ჩვენს მიერ ადრე გამოყენებული მეთოდებით დადგენილ 

მნიშვნელობებზე.   
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ჩატარებულია ბენტონიტური თიხების გაჯირჯვებადობის მნიშვნელობების შედარება, 

რომლებიც მიღებული იქნა სამი ერთმანეთისაგან განსხვავებული მეთოდიკების  

გამოყენებით: მეთოდიკა 1 - წონაკი 25 გ (ადუღებით); მეთოდიკა 2 - წონაკი 20 გ;    

მეთოდიკა 3 - წონაკი 2 გ;   შედეგები მოყვანილია ცხრილში 2.  

 

                                                                                                                        ცხრილი 2 

ბენტონიტური თიხების გაჯირჯვებადობა 

№ ბენტონიტური თიხის ნიმუში 

 

გაჯირჯვებადობა, (%) 

მეთოდიკა 1 მეთოდიკა 2 მეთოდიკა 3 

 1. ჩურჩუტო-ჭიხელი 

სინჯი № 1 

 

13,81 

 

14,3 

 

3,5 

 2.  ჩურჩუტო-ჭიხელი 

სინჯი № 2 

 

13,5 

 

14,3 

 

5,0 

 

ვინაიდან აღნიშნულ თიხებში მონტმორილონიტის შემცველობა და დისპერსულობა 

ძალიან დაბალია, აღნიშნული ბენტონიტური სინჯების   გამოყენებას  საყალიბედ  აზრი  არ 

აქვს. 

 კვლევები აღნიშნული მიმართულებით გრძელდება. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  2018 წელს აწყურის კერამიკული თიხების ცალკეულ უბნებისათვის  

შედგენილი იქნა ლითოსტრატიგრაფიული ჭრილები და რუკაზე დატანილი იქნა 

მათი ზუსტი კორდინატები. 

შეცხობის ტემპერატურისა და ინტერვალის დასადგენად, წარმოდგენილი 

სინჯებისგან როგორც პლასტიკურად, ასევე დაწნეხვით  დაყალიბებული ფილები 

გამოიწვა სხვადასხვა  ტემპერატურებზე. ასევე, დადგენილი იქნა  ცეცხლმედეგობა და 

თიხის სინჯების ლღობის ტემპერატურა. შედეგები მოცემულია ცხრილში 1. 
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                                                                                                                         ცხრილი 1 

 

№ სინჯის 

ნომერი 

ტემპერატურა 0C შეცხობის 

ინტერვალი, 
0C 

ცეცხლმედეგობა 

შეცხობის ლღობის 

1 1 1150 1200 50 ადვილად 

ლღობადი 

2 2 1150 1200 50 ადვილად 

ლღობადი 

3 3 1150 1200 50 ადვილად 

ლღობადი 

4 5 1170 1200 30 ადვილად 

ლღობადი 

5 6 1150 1200 50 ადვილად 

ლღობადი 

 

მე-4 სინჯი 1000 0C ტემპერატურაზე გამოწვისას დაიბზარა და გაფუვდა.  

რიგითი გეოლოგიური სინჯებისგან  (მეოთხე სინჯის გარდა) შედგენილ იქნა 

შეწონილი ტექნოლოგიური სინჯი და ჩატარებული იქნა   მისი ქიმიური ანალიზი.   

ქიმიური ანალიზის შედეგები წარმოდგენილია ცხრილში 2. 

 

ცხრილი 2 

ქიმიური ანალიზის შედეგები 

 

შემცველობები, %-ში 

სინეს

ტე 

ხურ.   

დან.             

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO P2O5 MnO CaO MgO SO3 Na2O K2O 

4,5 9,9 45,4 0,7 14,9 4,5 0,3 0,3 0,1 9,4 2,7 0,8 2,2 1,8 

          

 განსაზღვრული იქნა ტექნოლოგიური სინჯის ფიზიკური თვისებები: სიმკვრივე ნაყარ და 

დატკეპნილ მდგომარეობაში, თიხურ-მტვრისებრი ფრაქციის რაოდენობა, 

გრანულომეტრული შედგენილობა, სამუშაო წყალშემცველობა და პლასტიკურობა. 

         კვლევის შედეგები წარდგენილი იქნა  გ. წულუკიძის სახელობის სამთო ინსტიტუტის 

ყოველწლიურ კონფერენციაზე. 

         2018 წლის პროგრამა შესრულებულია სრულად.  
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         კვლევები გრძელდება. 

   

      

        3.   კვლევის ობიექტს წარმოადგენს ქვემო ბოლნისის ოქროშემცველი მეორადი 

კვარციტები, რომლებიც შეიცავენ რკინას ჰემატიტისა და ლიმონიტის, ხოლო სპილენძს - 

მალაქიტის და აზურიტის სახით,  ასევე, თავისუფალ ოქროსა და ვერცხლს. ამ მადნის 

სპექტრული ანალიზის შედეგები მოცემულია ცხრილში 1, ხოლო ქიმიური ანალიზის 

შედეგები - ცხრილში 2. 
                                                                                                                                     ცხრილი 1 

                                           სპექტრული ანალიზის შედეგები 

 

შემცველობა, % 

Si Al Mg Ca Fe Mn Ni Ti Cu Pb Na 

ფუძე 10-12  1,0 1,2 0,25 0,03 0,8  0,1 0,3 

                                                                                                                 

                                                                                                                               ცხრილი  2 

მეორადი კვარციტების ქიმიური შედგენილობა 

 

შემცველობა 

% გ/ტ 

SiO2 Sსაერთო Ca Fe Cu Mn Au Ag 

65,70 0,037 0,26 2,98 0,02 0,19 2,0 20,0 

     

 ექსპერიმენტებისთვის  მადანი დაიფქვა  -10 მკმ-მდე. რეაგენტებად გამოყენებული იყო 

აქტიური ნახშირი მარკით „ტექნიკური“  ზომით - 16 მკმ, ნატრიუმის ქლორიდი - 15%. 

სეგრეგაციული გამოწვისთვის გამოყენებული იყო  მაღალტემპერატურული ღუმელი, 

რომელშიც მოთავსებულია კვარცის რეაქტორი.  სარეაქციო არეში ჟანგბადის მოხვედრის 

თავიდან ასაცილებლად,  გახურებისა და კაზმის გაცივების დროს აზოტი მიეწოდება მცირე 

რაოდენობით ( 30 სმ3/წთ).   

     მადანთან რეაგენტების შერევა ხდება ცივ მდგომარეობაში და კარგად არევის შემდეგ 

ჩაიტვირთება რეაქტორში. თავდაპირველად აზოტი მიეწოდება  გაზრდილი ნაკადით 15 – 20 

წთ-ის განმავლობაში. ამის შემდეგ კი მას ვამცირებთ სამუშაო ნორმამდე, რეაქტორს 

მოვიყვანთ მბრუნავ მდგომარეობაში - 10 ბრ/წთ და ვიწყებთ ტემპერატურის აწევას საჭირო 

სიჩქარით ( 10 გრ/წთ ). ღუმელში კაზმის დაყოვნება ხდება მოცემულ ტემპერატურაზე 

განსაზღვრული დროის განმავლობაში, შემდეგ რეაქტორი ცივდება 1000C-მდე აზოტის 

არეში. 

             გაცივებულ სეგრეგაციის პროდუქტი გამდიდრდა ფლოტაციური მეთოდით   
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დაწვრილმანების გარეშე. ფლოტაციის დროს პულპის pH შეადგენდა  7,5-8, შემკრებად 

გამოყენებული იქნა კალიუმის ბუთილის ქსანტოგენატი - 100 გ/ტ, ამქაფებელად  T-80 - 50 

გ/ტ. ძირითადი და  საკონტროლო ფლოტაციის ხანგრძლივობა იყო 10-10 წთ.  მოცემული 

მადნის სეგრეგაციული მეთოდით გადამუშავებისთვის ოპტიმალური პირობების 

დასადგენად ჩატარდება  ექსპერიმენტები სხვადასხვა  ფაქტორების ზემოქმედების  

შესასწავლად. 

          ჩატარდა ორი ექსპერიმენტი 850 0C-ზე, სეგრეგაციით მიღებული ორივე  პროდუქტი 

გაერთიანდა და ჩატარდა მისი  გამდიდრება  ფლოტაციური მეთოდით. ექსპერიმენტის 

შედეგები მოცემულია ცხრილში 3. 

                                                                                                                              ცხრილი 3 

დასახელება გამოსავალი, 

%  

შემცველობა ამოკრეფა, % 

გ/ტ % 

Au  Ag Cu  Au Ag Cu 

კონცენტრატი 18.1 8.8 - 0.09 79.6 - 76.8 

კუდები 81.9 0.5 - 0.006 20.4 - 23.2 

სეგრეგაციის 

პროდუქტი 

100.0 2.0 20 0.021 100.0 - 100.0 

         პირველი ექსპერიმენტის შედეგი  დამაკმაყოფილებელია. სეგრეგაციის პროცესი 

მიმდინარეობს, შესასწავლია მასზე სხვადასხვა ფაქტორების გავლენა, რათა მიღწეული იქნას  

ოქროს, ვერცხლისა და სპილენძის მაქსიმალურ ამოკრეფა.  

ასევე,  მადნის სეგრეგაციული გამოწვის სამი ცდა ჩატარდა არგონის გარემოში. მიღებული 

სეგრეგაციის პროდუქტები გაეთიანდა  და ჩატარდა  მისი გამდიდრება ფლოტაციური 

მეთოდით. შედეგებმა მადნიდან მეტალების ამოკრეფის გაცილებით დაბალი შედეგი აჩვენა, 

რის შემდეგაც გადაწყდა, რომ მადნის სეგრეგაციის პროცესი ჩატარდეს მხოლოდ აზოტის 

გამოყენებით.  

სეგრეგაციის პროცესი ასევე, ჩატარდა მადნის გამდიდრების ფლოტაციურ 

კონცენტრატზე. ძირითადი ფლოტაციის კონცენტრატი შეიცავდა 4,6 გ/ტ ოქროს, ხოლო 

საკონტროლო ფლოტაციის კონცენტრატი - 1,1 გ/ტ ოქროს.  ოქროს ამოღების ხარისხი 80 % -ს 

შეადგენდა, ხოლო სპილენძის - 70 % -მდე. მადნის კონცენტრატს ჩაუტარდა სეგრეგაციული 

გამოწვა.  სეგრეგაციის პროდუქტი შეცხვა მკვრივი ბურთულების სახით და მისი   

ფლოტაციური გამდიდრება ვერ მოხერხდა, ვინაიდან სეგრეგაციის პროდუქტის დაფქვა არ 

არის  მიზანშეწონილი, იგი გამოიწვევდა მეტალის ფაზის მოცილებას ნახშირის 

ზედაპირიდან.     

დასტურდება, რომ სეგრეგაციის პროცესი უნდა ჩატარდეს მადანზე და არა 

გამდიდრების შედეგად მიღებულ კონცენტრატზე. შესაძლებელია შეცხობის პროცესზე 

მადნის ფლოტაციური გამდიდრების დროს გამოყენებულმა რეაგენტებმა მოახდინეს 

გავლენა. 

როგორც სეგრეგაციის პროცესების, ასევე მიღებული პროდუქტების გამდიდრების  

მიმართულებით კვლევები  გრძელდება. 
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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) 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

ნ.გეგია, გ.ენუქიძე, 

კ.ხაჩატურიანი, ე. უკლება, 

თ. გურული, ლ.ენუქიძე 

ახალციხის კერამიკული 

ნედლეულის ნივთიერებრივი 

შედგენილობისა და ზოგიერთი 

ტექნოლოგიური თვისების 

შესწავლა 

 

 

14 დეკემბერი, თბილისი, 

სამთო ინსტიტუტი 

    

           კვლევის მიზანს წარმოადგენს კერამიკული ნედლეულის ახალი წყაროების  

გამოვლენა და  მათი ისეთი  ტექნოლოგიების დამუშავება, რომელიც უზრუნველყოფს 

აღნიშნული ნედლეულის გამოყენებას  მრეწველობის სხვადასხვა დარგებში. აღნიშნული 

მიზნის მისაღწევად შესწავლილი იქნა ახალციხის მიმდებარე ტერიტორიიდან 

წარმოდგენილი სამი სინჯის ნივთიერებრივი შედგენილობა და  ზოგიერთი  ფიზიკურ-

ტექნოლოგიური თვისება, რომლებსაც მნიშვნელოვნად განაპირობებს  მათი 

მინერალოგიური შედგენილობა და  განსაზღვრავს  მათი წარმოქმნის პირობები.  

          ჩატარებული კვლევების შედეგად დადგენილ იქნა, რომ წყალშთანთქმის მიხედვით, 

ახალციხის კერამიკული ნედლეულის სინჯებიდან მხოლოდ საშუალოპლასტიკური ორი 

სინჯი 10500C ტემპერატურაზე გამოწვისას   აკმაყოფილებს სტანდარტის მოთხოვნებს და 

შეიძლება გამოყენებული იქნას კედლის შიგა მოპირკეთებისათვის, ხოლო  1100 0C 

ტემპერატურაზე გამომწვარი ფილები აკმაყოფილებს სტანდარტის  მოთხოვნებს გარე 

ფასადისათვის.   მაღალპლასტიკური სინჯისგან დამზადებული    ფილები 1000 0C  
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გამოწვისას იბზარება, რის გამოც მათი გამოყენება მამჭლევებელი დანამატის გარეშე  

შეუძლებელია. 

 

 

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) 

      

 დაწესებულებას 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”. 

         განყოფილებამ  გაიმარჯვა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიუროს მიერ, 2018 წელს - გამოცხადებულ გამარტივებულ ელექტრონულ 

ტენდერში - ნიმუშების საანალიზოდ მომზადება და  კონსულტაციები.   

 

    წელს განყოფილებაში ჩატარდა მეორადი კვარციტების მორეცხვის შლამების 

ტექნოლოგიური ტესტირება. 

 

       წლის განმავლობაში განყოფილებას სხვადასხვა კომპანიებთან დადებული აქვს  7 

ერთწლიანი ხელშეკრულება.   
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ძანაშვილი, ე. შაფაქიძე, 
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მ. ავალიანი,  
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Impact factor 2018 – Under 
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3 მ. ავალიანი,  
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ვ. კვესელავა 

European Chemical Bulletin ; 7/8 
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პუბლიკაციისთვის) 

Impact factor 2018 - Under 

evaluation 

 DOI: 10.13140/RG.2.2.27159.42402 

4 Marina Avaliani,  

E. Shapakidze 

Chemical Sciences Journal 

(open access - Journal Impact 

Factor 1.4* ; 2.9* (5 Year Journal 

https://www.omicsonline.org/proceedings/areas-

of-crystallization-of-double-condensed-

phosphates-of-ag-and-trivalent-metals-and-

regularities-of-their-formation-91394.html 

https://www.omicsonline.org/open-access-journals-impact-factors.php#impact-factor
https://www.omicsonline.org/open-access-journals-impact-factors.php#impact-factor
https://www.omicsonline.org/proceedings/areas-of-crystallization-of-double-condensed-phosphates-of-ag-and-trivalent-metals-and-regularities-of-their-formation-91394.html
https://www.omicsonline.org/proceedings/areas-of-crystallization-of-double-condensed-phosphates-of-ag-and-trivalent-metals-and-regularities-of-their-formation-91394.html
https://www.omicsonline.org/proceedings/areas-of-crystallization-of-double-condensed-phosphates-of-ag-and-trivalent-metals-and-regularities-of-their-formation-91394.html
https://www.omicsonline.org/proceedings/areas-of-crystallization-of-double-condensed-phosphates-of-ag-and-trivalent-metals-and-regularities-of-their-formation-91394.html
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And Applied Chemistry. Book/Abstr. 1, გვ.15 

ISBN 978-9941-28-320 

7 M. Avaliani, E. Shapakidze The 5th International Conference on Organic 

and Inorganic Chemistry. Paris.  

https://organic- 

chemistry.chemistryconferences.org 

8 მ. ავალიანი, დ. ძანაშვილი, ე. 

შაფაქიძე, ნ. ესაკია 

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ISSN   1512-0686 

9 მ. ავალიანი, დ. ძანაშვილი, ე. 

შაფაქიძე, ნ. ესაკია 

POLYCHAR -26 ; Annual World Forum on 

Advanced Materials ; Book/Abstracts ; 1, გვ. 

URI : 

https://www.researchgate.net/public
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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  

1 კერამზიტის წარმოების ხერხი რ. სხვიტარიძე, ე. შაფაქიძე, თ. 

ვაშაკიძე, ი. გიორგაძე, შ. ვერულავა, 

გ. სიბაშვილი 

AP 2018 14404 A  

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ

იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფიკა

ციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

      

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკა

ციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

1 AR-18-343 ე. შაფაქიძე - ძირ. შემსრ, 

ი. გეჯაძე - ძირ. შემსრ, 

სტიქიისადმი ზემდგრადი და 

ენერგოეფექტური ბეტონების 

შემვსებ-შემავსებლად, ფორიან 

ნაკეთობებად საქართველოს 

19.12.2018 – 

19.12.2022 

101.  

და მოხსენების ონლაინ-ვერსია სტატიის 

სახით გვ. 1-9 

ation/329416917_ 

10 მ. ავალიანი, ვ. ჩაგელიშვილი, მ. 

გველესიანი, ნ. ბარნოვი, ვ. 

კვესელავა, ნ. ესაკია, ე. შაფაქიძე 

5th International Conference 

“Nanotechnologies”, November 19 – 22, 2018, 

Tbilisi, Georgia (Nano – 

2018), Abstracts, p. 15 

ISBN 978-9941-28-320 

11 ე. შაფაქიძე, მ. ნადირაშვილი, ვ. 

მაისურაძე, ი. გეჯაძე, მ. ავალიანი 

5th International Conference 

“Nanotechnologies”, November 19 – 22, 2018, 

Tbilisi, Georgia (Nano – 

2018), Abstracts, p. 163 

ISBN 978-9941-28-320 
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ი. ქამუშაძე - ძირ. შემსრ, 

ლ. გაბუნია - ძირ. შემსრ, 

თ. პეტრიაშვილი - ძირ. შემსრ. 

 

თიხოვანი ქანების მოდიფიცირება 

     

 

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 მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე 

Marina Avaliani, Elena 

Shapakidze - cloudfront.net 

E-Poster for 5-th 

International Conference on 

Organic and Inorganic 

Chemistry; Paris; France, 12-

13 July, 2018 

 DOI: 10.13140/RG.2.2.11335.19364 

 

2 მ. ავალიანი, დ. ძანაშვილი, 

ე. შაფაქიძე, ნ. ესაკია 

Annual World Forum on 

Advanced Materials , ი. 

ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

საქართველო 

https://www.researchgate.net/publication/329424657 

_Polychar_26_abstractAvaliani_all 

3 მ. ავალიანი, 

ვ.  ჩაგელიშვილი,  

მ. გველესიანი, 

ნ. ბარნოვი, ვ. კვესელავა, 

ე. შაფაქიძე, ნ. ესაკია 

ნანო-2018, საქართველო, 

თბილისი, ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

 DOI 

 10.13140/RG.2.2.27447.78241 

 

4 მ. ავალიანი,  

გ. ცაგარელი, 

მ. გველესიანი, 

ნ. ბარნოვი... 

ე. შაფაქიძე 

8-th Intern. Conf. on 

Chemistry and Chemical 

Education - Synthesis, 

properties and structure of 

inorganic compounds.  Minsk 

State University, Belarus 

URI  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/195423 

 

 

https://d2cax41o7ahm5l.cloudfront.net/cs/eposter-pdfs/areas-of-crystallization-of-double-condensed-phosphates-of-ag-and-trivalent-metals-and-regularities-of-their-formation-organic-and-inorganic-chemistry-2018-organic-and-inorganic-chemistry-2018.pdf
https://d2cax41o7ahm5l.cloudfront.net/cs/eposter-pdfs/areas-of-crystallization-of-double-condensed-phosphates-of-ag-and-trivalent-metals-and-regularities-of-their-formation-organic-and-inorganic-chemistry-2018-organic-and-inorganic-chemistry-2018.pdf
https://www.researchgate.net/publication/329424657
http://elib.bsu.by/handle/123456789/195423
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7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

    

 

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

№ 
 

წიგნის/გამოცემის ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

    

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

    

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ 

ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და 

ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

სილიკატების და სამშენებლო მასალების ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი 

განყოფილება: 

1. ელენა შაფაქიძე - ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, მთავარი მეცნიერ  

                                თანამშრომელი, განყოფილების გამგე; 

2. იოსებ გეჯაძე - ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, უფროსი მეცნიერ  

                             თანამშრომელი; 

3. მარინე ნადირაშვილი - ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, უფროსი 

                                            მეცნიერ თანამშრომელი; 

4. ვერა მაისურაძე - ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, მეცნიერ  

                                თანამშრომელი;  

5. იზოლდა ქამუშაძე - ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, მეცნიერ  

                                            თანამშრომელი;  

6. ლამარა გაბუნია - ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, მეცნიერ თანამშ.;  

7. ევგენი ხუჭუა - მეცნიერ თანამშრომელი;  
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8. ლევან ვაწაძე - წამყვანი ინჟინერი.  

 

 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით 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 

ახალი სახის ენერგოეფექტური 

მჭიდების მიღების შესაძლებლობების 

კვლევა ადგილობრივი მთის ქანების 

და საწარმოო ნარჩენების 

საფუძველზე    

2017 -2021 

ე. შაფაქიძე - ხელმძღვანელი; 

ი. გეჯაძე - შემსრულებელი; 

მ. ნადირაშვილი - შემსრულებელი; 

ვ. მაისურაძე - შემსრულებელი; 

ე. ხუჭუა - შემსრულებელი;  

ლ. ვაწაძე - შემსრულებელი. 

საანგარიშო პერიოდში  ჩატარდა 2018 წლის კალენდარული გეგმის მიხედვით   გათვალისწინებული 

სამუშაოები, კერძოდ, გაგრძელდა კვლევა ალუმოსილიკატური ბუნებრივი და ტექნოგენური 

მასალების ბაზაზე წიდატუტიანი მჭიდების (წტმ) თვისებების გაუმჯობესებაზე მუშაობა. 

კვლევის მიზნების მისაღწევად შესრულდა ნედლეული კომპონენტების დაფქვა სხვადასხვა 

ხვედრითი ზედაპირით, რამაც მოგვცა საშუალება გაგვესაზღვრა ნედლეული დისპერსიულობის 

გავლენა მიღებული მჭიდების ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებზე. 

შესწავლილი იქნა იგნიმბრიტის, ტრაქიტის, იტალიური და ზესტაფონის  წარმოების 

გრანულირებული წიდების დაფქვისუნარიანობა, რისთვისაც მოწმდებოდა მათი ხვედრითი 

ზედაპირი დაფქვის დროის სხვადასხვა ხანგრძლივობის შემდეგ. შედეგები მოცემულია ცხრილში: 

ცხრილი      

ნედლეული 

კომპონენტი 

ხვედრითი ზედაპირი, სმ2/გ  

დაფქვის ხანგრძლივობა, წთ.  

10 20 30 40 50 60 120 180 

იგნიმბრიტი 3200 5300 5900 6000 - - - - 

ტრაქიტი 2700 4900 5500 5600 - - - - 

იტალიური 

გრან. წიდა 
- 1900 2850 3700 4200 5100 - - 

ზესტაფონის 

გრან. წიდა 
- - - - 1200 2000 2700 3550 
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მიღებული შედეგებიდან ჩანს, რომ ნედლეული კომპონენტები ძლიერ განსხვავდებიან 

ერთმანეთისგან და დაქვისუნარიანობის მიხედვით. მასალების დაფქვის სიწმინდესთან ერთად 

იზრდება მათი რეაქციისუნარიანობაც, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს წტმ-ს ფიზიკურ-მექანიკური 

თვისებებისთვის. 

მჭიდების კომპოზიციები მზადდებოდა როგორც კომპონენტების ერთად დაფქვით, ასევე ცალ-ცალკე 

დაფქული კომპონენტების შერევით. როგორც მიღებულმა შედეგებმა გვიჩვენა, დაფქვის სიწმინდის 

ზრდასთან ერთად წტმ-ს სიმტკიცე მატულობს 5-10%-ით. 

აგრეთვე შესწავლილი იქნა ნედლეულის თერმული აქტივაციის გავლენა მათ 

რეაქციისუნარიანობაზე. იტალიური და ზესტაფონის წიდები გამოიწვა 800, 1000 და ბ სხვადასხვა 

რეჟიმით. 800 0C-ზე დამუშავებისას იცვლებოდა დაყოვნების დრო: 30. 60 და 90 წთ. 800 0C-ზე 

დამუშავებული წიდებისგან მიღებული მჭიდების მექანიკური სიმტკიცეები პრაქტიკულად 

უცვლელი დარჩა, ამიტომ შემდგომი კვლევები ამ ტემპერატურის ფარგლებში აღარ გაგრძელდა. 

შემდგომი კვლევები ჩატარდა 1000 და 1200 0C-ზე  სხვადასხვა გახურება-გაცივების რეჟიმით 

დამუშავებულ წიდებზე. დაყოვნება მაქსიმალურ ტემპერატურაზე ხდებოდა 30 -60 წთ 

ხანგრძლივობით და წყალში შოკური გაცივების მეთოდით. ასე მივაღწიეთ წიდების კრისტალური 

მესერის დესტაბილიზაციას, მინისებური ფაზის რაოდენობის მომატებას და, შესაბამისად მასალის 

აქტიურობის. ეს მიმართულება გაცილებით პერსპექტიული აღმოჩნდა, ვინაიდან მიღებული წტმ-ების 

მექანიკურმა სიმტკიცემ 15-20%-ით მოიმატა. 

2 

ადგილობრივი თიხა-ფიქლების 

კვლევა მსუბუქი ფოროვანი 

შემავსებლების მიღების 

ტექნოლოგიის შემუშავების მიზნით 2017 -2019  

ე. შაფაქიძე - ხელმძღვანელი; 

ი. გეჯაძე - შემსრულებელი; 

ი. ქამუშაძე - შემსრულებელი; 

ლ. გაბუნია - შემსრულებელი; 

ე. ხუჭუა - შემსრულებელი;  

ლ. ვაწაძე - შემსრულებელი. 

2018 წელს ჩასატარებელი კვლევები ითვალისწინებდა თიხა-ფიქლების წინასწარ მომზადებას: 

დამსხვრევას, ფრაქციონირებას და შემდგომ თერმულ დამუშავებას აფუების მიზნით. 

მომზადდა ფრაქციები: ქვიშის (2.5 - 5.0, 1.25 - 2.5, 0.63 - 1.25, 0.315 - 0.63, 0.16 - 0.315 და <0.16 მმ) და 

ღორღის (20 – 40, 10 – 20,  5-10 მმ).  

თითოეული ფრაქცია დამუშავდა თერმულად და განისაზღვრა აფუების ტემპერატურები და 

მაქსიმალურ ტემპერატურაზე დაყოვნების დრო. 

ნიმუშების წინასწარი თერმული მომზადება განისაზღვრა 200- 450 0C ტემპერატურულ ინტერვალში 

10 - 30 წთ დაყოვნებით. ექსპერიმენტებით დადგინდა თერმომომზადების ოპტიმალური 

ტემპერატურები და დაყოვნების დრო თითოეული ფრაქციისთვის, რომელიც გამორიცხავდა 

ნიმუშების თვითაფეთქებადობის და დანაწევრების პროცესების განვითარებას. განსაზღვრულ იქნა 

თვითაფეთქებადობის ტემპერატურები. 

ნიმუშების აფუების უნარის განსაზღვრის მიზნით ჩატარდა ცალკეული ფრაქციების თერმული 

დამუშავება 1100, 1150, 1200 და 1240 0C ტემპერატურებზე, მაქსიმალურ ტემპერატურაზე დაყოვნების 

სხვადასხვა დროის მიხედვით. თერმოდამუშავება ჩატარდა სხვადასხვა ტემპერატურული რეჟიმით. 

შეირჩა ოპტიმალური ვარიანტი. ასევე განისაზღვრა აფუების მაქსიმალურ ტემპერატურაზე 

დაყოვნების ოპტიმალური ხანგრძლივობა, აფუების ოპტიმალური ინტერვალი, რომელიც 

უზრუნველყოფს ნიმუშების ერთგვაროვანი თანაბარფორებიანი სტრუქტურის ჩამოყალიბებას.  

  



106 
 

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 

სტიქიისადმი ზემდგრადი და 

ენერგოეფექტური ბეტონების შემვსებ-

შემავსებლად, ფორიან ნაკეთობებად 

საქართველოს თიხოვანი ქანების 

მოდიფიცირება. 

 

მიმართულება: 2. ინჟინერია და 

ტექნოლოგიები 

 

ქვე-მიმართულება: 2.5 მასალათა 

ტექნოლოგია 

 

კატეგორია: 2.5.1 მასალათა ტექნოლოგია 

  

AR-18-343 

 

19.12.2018 – 19.12.2022 ე. შაფაქიძე - ძირ. შემსრ, 

ი. გეჯაძე - ძირ. შემსრ, 

ი. ქამუშაძე - ძირ. შემსრ, 

ლ. გაბუნია - ძირ. შემსრ, 

თ. პეტრიაშვილი - ძირ. შემსრ. 

 

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2018 წ.19 დეკემბერს გაფორმდა საგრანტო ხელშეკრულება რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდთან. 
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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 (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 (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 

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 სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI  

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და  ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერ-

დების 

რაოდე-

ნობა 

1 

2 

3 

4 

 

მ. ავალიანი  

დ. ძანაშვილი,  

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ესაკია 

 

Condensed Phosphates: New 

Inorganic Polymers With A 

Variety Of Applications 

DOI: 

10.13140/RG.2.2.31563.44325 

J. Materials Research ; 

33/23 (მიღებულია 

პუბლიკაციისთვის 

12.2018), იმპაქტ-

ფაქტორი 1,48 

აშშ, ნიუ-

ჯერსი 

Apple 

Academic Press 

25 
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შესწავლილია პოლივალენტური მეტალების ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატები, ჩატარებულია   

მათი სინთეზი და   კვლევა ; ვრცელ ნაშრომში განხილულია ფოსფორ-შემცველ ნაერთთა ახალი 

კლასის - არაორგანული პოლიმერების თვისებები და ჩატარებულია შედარება ამ ტიპის ნაერთებისა 

სხვა არაორგანულ პოლიმერებთან, რომლებიც ცნობილია ბოლოდროინდელი უახლესი სამეცნიერო 

ლიტერატურიდან,  განხილულია მათი გამოყენების ფართო  შესაძლებლობები ახალი ტექნიკის, 

იქნება ეს   ნანოტექნოლოგიები, თუ სხვა სფეროები. ჩვენი მეცნიერული ძიების მიზანი იყო არა 

მხოლოდ სისტემატური კვლევების ჩატარება,  ორმაგი კონდენსირებული ოლიგო-, პოლი– და 

ციკლოფოსფატების მიღების მიზნით, მათი აგებულების დადგენა და თერმული გარდაქმნების 

შესწავლა, არამედ მიღებული ნაერთების შემდგომი გამოყენების შესაძლებლობების შესწავლაც. 

ნაშრომში წარმოდგენილია  სინთეზირებული დღემდე უცნობი გალიუმ-ვერცხლის და სკანდიუმ-

ვერცხლის კონდენსირებული მჟავა დი- და ტრიფოსფატების,   აგრეთვე ორმაგი 

ციკლოტეტრაფოსფატების - სინთეზის და კვლევის  შედეგები. აღნიშნული   არაორგანული 

პოლიმერები მიღებულია ჩვენს მიერ დანერგილი მეთოდიკით,  პოლიფოსფორმჟავათა ხსნარ-

ნალღობებიდან 130°C-350°C ტემპერატურულ ინტერვალში, შესწავლილია მათი აგებულება, 

დადგენილია საკრისტალიზაციო არეები. 
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გამოცემის 
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უნგრეთი 
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Physical Society 

(APS) ; AOSIS  

და სხვა 

15 

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია ანალიზის და 

სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით, განსაკუთრებით უკანასკნელი ათწლეულის 

მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესით და მნიშვნელოვანი მიღწევებით 

კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო წლებში იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი 

მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და 

ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ 

პირველად იქნა სინთეზირებული და შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი 

ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ 

გამოყენებას ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია 

მათი რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა თვისებები. 
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ბეტონი მიეკუთვნება ფრიად ენერგო- და მასალატევად სამშენებლო მასალათა ჯგუფს. ამავე დროს, 

ბეტონის ყველაზე ძვირადღირებულ კომპონენტს ცემენტი წარმოადგენს. ცემენტში და ბეტონში 

პუცოლანური დანამატების გამოყენება - ეს არის ცემენტის კლინკერული ნაწილის ეკონომიის 

ეფექტური მეთოდი. ბოლო დროს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს მეტაკაოლინი, 

როგორც ცემენტის ეფექტური პუცოლანური დანამატი.  მეტაკაოლინის დამატება ცემენტის 

სიმკვრივის, წყალგაუმტარობის და სიმტკიცის გაზრდის საშუალებას იძლევა, და ამით განაპირობებს 

ცემენტის, როგორც ბეტონის ენერგოტევადი და ძვირადღირებული პროდუქტის ხარჯის შემცირებას. 

მეტაკაოლინი მიიღება კაოლინური თიხების თერმული დამუშავებით. , რომელთა საბადოები 

საკმაოდ შეზღუდულია. ამის გამო მიმდინარეობს სამუშაოები მეტაკაოლინის მისაღებად 

ჩვეულებრივი პოლიმინერალური თიხებისგან, რაც ამ მასალას უფრო იაფს და ხელ მისაწვდომს 

გახდიდა. 

ლაბორატორიული ექსპერიმენტები ჩატარებულია მდ. დურუჯის ხეობიდან აღებული თიხური 

ფიქლების გამოყენებით, რისთვისაც დამუშავდა სპეციალური ტემპერატურული მოდიფიცირების 

რეჟიმი მეტაკაოლინის მაქსიმალური რაოდენობით დასაფიქსირებლად. 

გამომწვარი თიხური ფიქლების პუცოლანური თვისებების განსაზღვრის მიზნით გამოყენებული იქნა 

მეთოდიკა: ASTM C 311-05 - Standard Test Methods for Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans 

for Use in Portland-Cement Concrete. 
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ბეტონის ყველაზე ძვირადღირებულ კომპონენტს ცემენტი წარმოადგენს. ცემენტში და ბეტონში 
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გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე,  

გეოპოლიმერული 

მჭიდების მიღება 

კალცინირებული 

საქართველოს 

კერამიკსთა 

ასოციაციის ჟურნალი 

საქართველო, 

თბილისი 

9 

https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
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4 

5 

6 

7 

8 

ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი, 

მ. ავალიანი  

გ. თოდრაძე,  

ე. ხუჭუა 

თიხური ფიქლების 

საფუძველზე  

(Development Of 

Geopolymeric Binding 

Materials Based On 

The Calcinated Shales) 

ISSN  1512-0325 

„კერამიკა და მოწინავე 

ტექნოლოგიები 

(Ceramics and 

Advanced Technologies) 

ტ. 20, N2 (40), გვ. 3-7  

 

 

ცემენტის წარმოება ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ენერგო- და მასალატევად წარმოებად მსოფლიო 

ინდუსტრიაში, რაც გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს გარემოს. ამის გამო მსოფლიოს მეცნიერების 

ძალისხმევა დიდი ხანია მიმართულია პორტლანდცემენტის ალტერნატივის - უკლინკერო მჭიდების 

შექმნისკენ.  ასეთ ალტერნატივად მოიაზრება გეოპოლიმერები, რომლებიც მასალათა ახალ ტიპს 

მიეკუთვნებიან და რომელთა წარმოება არ არის დაკავშირებული მაღალტემპერატურულ სინთეზთან. 

გეოპოლიმერების წარმოების ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტს მეტაკაოლინი წარმოადგენს. რომელიც 

მიიღება მინერალი კაოლინიტის ან კაოლინური თიხების კალცინირებით  500–800°С-ზე. ამ 

მინერალების რაოდენობა მსოფლიოში შეზღუდულია, ამის გამო განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს 

მეტაკაოლინის მიღება თიხური ფიქლებისგან, რასაც წინამდებარე სტატია ეძღვნება. 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და  ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერ-

დების 

რაოდე-

ნობა 

1 

2 

3 

4 

5 

ე. შაფაქიძე, მ. 

ნადირაშვილი, 

ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე,  

მ. ავალიანი 

 

Modifying The Properties Of The 

Cement At Addition Of Metakaolin 

Received By Heat Treatment Of 

Shales 

(ცემენტის თვისებების 

მოდიფიცირება თიხური 

ფიქლების თერმოდამუშავებით 

მიღებული მეტაკაოლინის 

დამატებით)  

ISBN 978-9941-28-320 

Partner Journals : Nano 

Studies, European 

Chemical Bulletin, 

Characterization and 

Application of 

Nanomaterials. J. of Pharm. 

And Applied Chemistry. 

Book/Abstr.  

ტ. 1 

საქართველო, 

თბილისი 

1 

ბოლო წლებში მთელ მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს მეტაკაოლინი, როგორც 

ცემენტის ეფექტური პუცოლანური დანამატი. მეტაკაოლინის დანამატი (მაღალი ხვედრითი 

ზედაპირიდან გამომდინარე - 13000 სმ2/გ) ცემენტის სიმკვრივის, წყალგაუმტარობის და  სიმტკიცის 

გაზრდის საშუალებას იძლევა, ამით კლინკერის, როგორც ცემენტის წარმოების ყველაზე 

ენერგოტევადი და ძვირფასი პროდუქტის - კლინკერის ხარჯის შემცირებას განაპირობებს. 

მეტაკაოლინი მიიღება კაოლინური თიხების თერმული დამუშავებით, რომელთა მარაგები ძლიერ 

შეზღუდულია. ამიტომ მიმდინარეობს კვლევები მეტაკაოლინის მიღებაზე ჩვეულებრივი 

პოლიმინერალური თიხებისგან, რაც საგრძნობლად გააიაფებდა ამ მასალას და უფრო 

ხელმისაწვდომს გახდიდა.  

ჩვენი ექსპერიმენტებისთვის გამოიყენებოდა ნაშალი თიხური ფიქლების ნატანი მდ. დურუჯის 

ხეობიდან, რომელიც ღვარცოფული პროცესების შედეგად კავკასიის ქედიდან არის ჩამოტანილი. 
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თიხური ფიქლები შესწავლილია ქიმიური, პეტროგრაფიული, რენტგენოფაზური და დიფერენციულ-

თერმული ანალიზების მეთოდებით, რომელთაც გამოავლინეს ფაზური გარდაქმნების ტენდენცია 20 
0С-დან 1000 0С-მდე. 

შემუშავებულია თიხური ფიქლების თერმული დამუშავების რეჟიმი, რა დროსაც მეტაკაოლინის 

წარმოქმნის მაქსიმალური რაოდენობა ფიქსირდება. ლაბორატორიული ტესტირების შედეგად 

დადასტურდა თერმულად მოდიფიცირებული თიხური ფიქლების მაღალი პუცოლანური თვისებები.  

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

მ. ავალიანი,  

გ. ცაგარელი,  

მ. გველესიანი, 

ნ. ბარნოვი, 

შ. მახათაძე, 

ლ. ბაღათურია, 

ე. შაფაქიძე 

 

ერთ- და სამვალენტიანი 

მეტალების შემცველი 

მრავალკომპონენტიანი 

სისტემების კვლევა 

კონდენსირებული 

ფოსფატების სინთეზის 

მიზნით  

ISBN 978-985-405-911-2 

Sviridov Readings 

2018 : Chemistry 

and Chemical 

Education  

 

Minsk, Belarus,  

v. I ;Krasiko-

Print,  გვ. 53-

54. 

2 

ჯერ კიდევ ბერცელიუსის ნაშრომებიდან მოყოლებული, როდესაც იქნა ნახსენები პირველად 

ფოსფატები, და დღევანდელობით დამთავრებული,  როდესაც ფოსფორის კონდენსირებული 

ნაერთები, ანუ არაორგანული პოლიმერები გამოიყენება მოწინავე ტექნიკის სხვადასხვა სფეროში, 

უპრიანია დაგროვილი ინფორმაციული მასალა გავრცელებული და გამოყენებული იქნას არა 

მხოლოდ სამეცნიერო პუბლიკაციების სახით, არამედ ჩართული იქნას სტუდენტი-

ახალგაზრდობისთვის განკუთვნილ სალექციო მასალებში. ამას ემსახურება სხვადასხვა სამეცნიერო 

ფორუმი და მათ შორის  

- Sviridov Readings 2018 : Chemistry and Chemical Education - მიზანმიმართულად განკუთვნილი 

საგანმანათლებლო პროგრამებში ახალი სამეცნიერო მონაცემების ჩართვაზე.  

 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება 

და  ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

მ. ავალიანი, 

ვ.  ჩაგელიშვილი  

მ. გველესიანი, 

ნ. ბარნოვი, 

 ვ. კვესელავა, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ესაკია 

Areas Of 

Crystallization Of 

Condensed 

Scandium And 

Sylver 

Phosphates And 

Regularities Of 

Their Formation. 

ISBN 978-9941-28-

Partner Journals : Nano 

Studies, European 

Chemical Bulletin, 

Characterization and 

Application of 

Nanomaterials. J. of 

Pharm. And Applied 

Chemistry. Book/Abstr. 

თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

1 
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320 ტ. 1 

სამეცნიერო ლიტერატურაში არ მოიძიება ინფორმაცია სკანდიუმის და ვერცხლის არაორგანული 

პოლიმერების შესახებ. ჩვენს მიერ უკვე აპრობირებული მეთოდით, პოლიფოსფორმჟავათა არიდან 

შედარებით მაღალ ტემპერატურათა ინტერვალში განხორციელებული ზე;ოთ ნახსენები ოლიგო- და 

პოლიმერების სინთზე. მოცემულია ამ ახალი არაორგანული პოლიმერების სინთეზის 

ტემპერატურული ინტერვალები და ნაერთთა საკრისტალიზაციო არეები. განხილულია მიღებული 

არაორგანული პოლიმერების შედგენილობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე და საწყისი 

კომპონენტების თანაფარდობებზე. 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერ-

დების 

რაოდე-

ნობა 

1 

2 

3 

4 

მ. ავალიანი,  

დ. ძანაშვილი, 

 ე. შაფაქიძე,  

ნ. ესაკია 

POLYCHAR -26 Annual 

World Forum on Advanced 

Materials ; Book/Abstracts  

 მოხსენების ონლაინ-

ვერსია ელექტრონული 

სტატიის სახით 

 

Google Scholar &Researche Gate ;    

URI : 

329416917_ 

Google Scholar 

& Researche 

Gate ;     

9 

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     
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2 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

მ. ავალიანი, 

გ. ცაგარელი,  

მ. გველესიანი, 

ნ. ბარნოვი, 

შ. მახათაძე, 

ლ. ბაღათურია, 

ე. შაფაქიძე 

8-th International 

Conference on Chemistry 

and Chemical Education 

Sviridov Readings 2018. 

ISBN 978-985-405-911-2 

Minsk, Belarus,  v.1 

Krasiko-Print 

2 

სკანდიუმის და ვერცხლის ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატები მიღებულია  სხვადასხვა 

თანაფარდობისას :   15/2.5/1; 15/3.5/1; 15/5.0/1; 15/6.0/1; 15/7.5/1; 15/10.0/1; აგრეთვე: 15/2.5/1.5; 15/3.5/1.5; 

15/5.0/1.5; 15/6.0/1.5; 15/7.5/1.5; 15/10.0/1.5 as well as: 18/2.5/1.5; 18/3.5/1.5; 18/5/0/1.,5; 18/6.0/1.5; 18/7.5/1.5; 

18/10.0/1.5. ნაერთები შესწავლილია გარდა  ქიმიური ანალიზისა, აგრეთვე რენტგენოსპექტრალური 

ანალიზით. მოტანილია კვლევების შედეგები. ჩვენს მიერ მიღებული ახალი არაორგანული ოლიგო- და 

პოლიმერული ნაერთების სხვადასხვა კლასების განხილვის შედეგად, განზოგადებულია ორმაგი მჟავა 

დიფოსფატის, მჟავა ტრიფოსფატის, ასევე ორმაგი ციკლო-ტეტრაფოსფატების თვისებები და შედარებულია 

ისინი სხვადასხვა პოლივალენტური მეტალების ანალოგიურ ნაერთებთან. მოტანილია რენტგენოფაზური 

ანალიზის შედეგების განზოგადება. 
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ვ. მაისურაძე,  

ი. გეჯაძე,  

მ. ავალიანი,  

გ. თოდრაძე    

DOI: 

10.13140/RG.2.2.27578.85446 

Elaboration of the Optimal 

Mode for Heat Treatment of 

Shales  For Obtaining 

Metakaolin 

European Chemical 

Bulletin ; 7/8 

(მიღებულია 

პუბლიკაციისთვის 

2018) 

უნგრეთი 

American 

Physical Society 

(APS) ;AOSIS 

7 

ბეტონი მიეკუთვნება ფრიად ენერგო- და მასალატევად სამშენებლო მასალათა ჯგუფს. ამავე დროს, 

ბეტონის ყველაზე ძვირადღირებულ კომპონენტს ცემენტი წარმოადგენს. ცემენტში და ბეტონში 

პუცოლანური დანამატების გამოყენება - ეს არის ცემენტის კლინკერული ნაწილის ეკონომიის 

ეფექტური მეთოდი. ბოლო დროს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს მეტაკაოლინი, 
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როგორც ცემენტის ეფექტური პუცოლანური დანამატი.  მეტაკაოლინის დამატება ცემენტის 

სიმკვრივის, წყალგაუმტარობის და სიმტკიცის გაზრდის საშუალებას იძლევა, და ამით განაპირობებს 

ცემენტის, როგორც ბეტონის ენერგოტევადი და ძვირადღირებული პროდუქტის ხარჯის შემცირებას. 

მეტაკაოლინი მიიღება კაოლინური თიხების თერმული დამუშავებით. , რომელთა საბადოები საკმაოდ 

შეზღუდულია. ამის გამო მიმდინარეობს სამუშაოები მეტაკაოლინის მისაღებად ჩვეულებრივი 

პოლიმინერალური თიხებისგან, რაც ამ მასალას უფრო იაფს და ხელ მისაწვდომს გახდიდა. 

ლაბორატორიული ექსპერიმენტები ჩატარებულია მდ. დურუჯის ხეობიდან აღებული თიხური 

ფიქლების გამოყენებით, რისთვისაც დამუშავდა სპეციალური ტემპერატურული მოდიფიცირების 

რეჟიმი მეტაკაოლინის მაქსიმალური რაოდენობით დასაფიქსირებლად. 

გამომწვარი თიხური ფიქლების პუცოლანური თვისებების განსაზღვრის მიზნით გამოყენებული იქნა 

მეთოდიკა: ASTM C 311-05 - Standard Test Methods for Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans 

for Use in Portland-Cement Concrete. 
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მ. ნადირაშვილი, 
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ი. გეჯაძე,  

თ. პეტრიაშვილი, 

მ. ავალიანი  

გ. თოდრაძე,  

ე. ხუჭუა 

ISSN  1512-0325 

  

საქართველოს 

კერამიკოსთა 

ასოციაციის 

ჟურნალი 

„კერამიკა და 

მოწინავე 

ტექნოლოგიები 

„(Ceramics and 

Advanced 

Technologies ტ. 20, 

N2 (40), გვ. 3-7 

საქართველო, 

თბილისი 

 

9 

ცემენტის წარმოება ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ენერგო- და მასალატევად წარმოებად მსოფლიო 

ინდუსტრიაში, რაც გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს გარემოს. ამის გამო მსოფლიოს მეცნიერების 

ძალისხმევა დიდი ხანია მიმართულია პორტლანდცემენტის ალტერნატივის - უკლინკერო მჭიდების 

შექმნისკენ.  ასეთ ალტერნატივად მოიაზრება გეოპოლიმერები, რომლებიც მასალათა ახალ ტიპს 

მიეკუთვნებიან და რომელთა წარმოება არ არის დაკავშირებული მაღალტემპერატურულ სინთეზთან. 

გეოპოლიმერების წარმოების ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტს მეტაკაოლინი წარმოადგენს. რომელიც 

მიიღება მინერალი კაოლინიტის ან კაოლინური თიხების კალცინირებით  500–800°С-ზე. ამ 

მინერალების რაოდენობა მსოფლიოში შეზღუდულია, ამის გამო განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს 

მეტაკაოლინის მიღება თიხური ფიქლებისგან, რასაც წინამდებარე სტატია ეძღვნება. 
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მ. ავალიანი, 

დ. ძანაშვილი, 

ე. შაფაქიძე, 

ნ. ესაკია 

Condensed Phosphates: New 

Inorganic Polymers With A 

Variety Of Applications 

DOI: 

10.13140/RG.2.2.31563.44325 

J. Materials 

Research ; 33/23 

(მიღებულია 

პუბლიკაციისთვის 

12.2018), იმპაქტ-

ფაქტორი 1,48 

აშშ, ნიუ-ჯერსი 

Apple Academic 

Press 

25 

შესწავლილია პოლივალენტური მეტალების ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატები, ჩატარებულია   

მათი სინთეზი და   კვლევა ; ვრცელ ნაშრომში განხილულია ფოსფორ-შემცველ ნაერთთა ახალი 

კლასის - არაორგანული პოლიმერების თვისებები და ჩატარებულია შედარება ამ ტიპის ნაერთებისა 

სხვა არაორგანულ პოლიმერებთან, რომლებიც ცნობილია ბოლოდროინდელი უახლესი სამეცნიერო 

ლიტერატურიდან,  განხილულია მათი გამოყენების ფართო  შესაძლებლობები ახალი ტექნიკის, 

იქნება ეს   ნანოტექნოლოგიები, თუ სხვა სფეროები. ჩვენი მეცნიერული ძიების მიზანი იყო არა 

მხოლოდ სისტემატური კვლევების ჩატარება,  ორმაგი კონდენსირებული ოლიგო-, პოლი– და 

ციკლოფოსფატების მიღების მიზნით, მათი აგებულების დადგენა და თერმული გარდაქმნების 

შესწავლა, არამედ მიღებული ნაერთების შემდგომი გამოყენების შესაძლებლობების შესწავლაც. 

ნაშრომში წარმოდგენილია  სინთეზირებული დღემდე უცნობი გალიუმ-ვერცხლის და სკანდიუმ-

ვერცხლის კონდენსირებული მჟავა დი- და ტრიფოსფატების,   აგრეთვე ორმაგი 

ციკლოტეტრაფოსფატების - სინთეზის და კვლევის  შედეგები. აღნიშნული   არაორგანული 

პოლიმერები მიღებულია ჩვენს მიერ დანერგილი მეთოდიკით,  პოლიფოსფორმჟავათა ხსნარ-

ნალღობებიდან 130°C-350°C ტემპერატურულ ინტერვალში, შესწავლილია მათი აგებულება, 

დადგენილია საკრისტალიზაციო არეები. 
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მ. ავალიანი  

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ე. შაფაქიძე,  

მ. გველესიანი 

ნ. ბარნოვი,  

ვ. კვესელავა 

Areas Of Crystallization Of 

Condensed Scandium And 

Sylver 

Phosphates And Regularities Of 

Their Formation 

DOI: 

10.13140/RG.2.2.27159.42402 

European Chemical 

Bulletin ; 7/8 

(მიღებულია 

პუბლიკაციისთვის 

ნოემბ. 2018) 

უნგრეთი 

American 

Physical 

Society 

(APS) ;AOSIS  

15 

უკანასკნელი ათწლეულის მანძილზე კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  

განპირობებულია ანალიზის და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით, არაორგანული 

პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესით და მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. 

სწორედ ბოლო წლებში იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი 

ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, იქნება ეს 

ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა სინთეზირებული და 

შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების 60-ზე მეტი ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი, 

რომლებიც შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი ხასიათდებიან მთელი რიგი 

საინტერესო და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ გამოყენებას ტექნიკის თუ 

მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია მათი რენტგენომეტრული 

მახასიათებლები, შესწავლილია თვისებები. 
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შავი ნახშირბადის 
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შემუშავება 
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№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
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პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

1 

 

№ 216704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.გ.წურწუმია-    

ხელმძღვანელი; 

2.დ.გოგოლი-     

კოორდინატორი; 

3.ნ.ქოიავა- 

შემსრულებელი; 

4.ლ.ბერიაშვილი-  

შემსრულებელი; 

5.თ.ლეჟავა-  

შემსრულებელი; 

6. ნ. ჯოხაძე-   

დამხმარე,  

ანალიტიკოსი; 

7.გ.გორელიშვილი- 

დამხმარე, ინჟინერი; 

მანგანუმისა და მისი ნაერთების 

მიღების ჰიდროელექტრომეტა-

ლურგიული ტექნოლოგიის 

შემუშავება 

30.11.  2016 - 

30.11.  2018 

2 YS17_32 ნიკოლოზ ნიორაძე, 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

ნანოსტრუქტურული ნახშირბადის 

ზედაპირებზე ფუნქციონირებული 

რედოქს პროტეინების 

ვოლტამეტრული დახასიათება 

 

საანგარიშო 

პერიოდი II 

3 FR17_570 ნიკოლოზ ნიორაძე, 

ძირითადი პერსონალი 

სპილენძის იონების 

კომპლექსწარმოქმნა გლობულურ 

ცილებთან, პოლიპეპტიდებთან და 

ამინომჟავებისგან თვითაწყობილ 

ფირებთან: მათი უნიკალური 

ელექტრო-გადამტანი თვისებების 

ფუნდამენტური და გამოყენებითი 

ასპექტები 

საანგარიშო 

პერიოდი II 

     

 

7. სხვა შედეგები: 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 
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№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის 

სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1 T.A. Marsagishvili, G.D. Tatishvili*,  

N.Sh. Ananiashvili, M.P. Gachechiladze,  

J.A. Metreveli, E.T. Tskhakaia, 

M.N. Machavariani 

3rd International 

Conference “Inorganic 

Materials Science 

Modern Technologies 

and Methods”. October 

8-11, 2018, Tbilisi, 

Georgia, 

ISBN- 978-9941-28-320-8 

2 T. Marsagishvili, G. Tatishvili,  

N.Ananiashvili, J. Metreveli, 

 M. Gachechiladze, E. Tskhakaia, 

 M. Matchavariani, N. Giorgadze 

5th International 

Conference 

“Nanotechnologies” 

November 19 – 22, 

2018, Tbilisi, Georgia  

(Nano – 2018). 

ISBN- 978-9941-8-0534-9 

3 N. Giorgadze, N. Ananiashvili, M. 

Gachechiladze, M. Matchavariani,  

G. Tatishvili.     

XIV Ukrainian 

conference on 

macromolecules. Kyiv, 

Ukraine, October, 15-

18, 2018. 

http://ihvs.kiev.ua/konferentsiyi-vms/ 

4 Nino Giorgadze, Natela Ananiashvili, Manana 

Gachechiladze, Marine Matchavariani, 

GrigorTatishvili 

International 

Symposium of 

Chemical Engineering 

and Materials    

SICHEM 2018, 6-7 

September, Bucharest, 

Romania 

 

5  L.Gurchumelia, S. Tkemaladze, 

O.Chudakova 

9th Global Chemistry 

Congress. July 23-24, 

2018. Lisbon , 

Portugal  

ISSN: 2329-6798   

 DOI: 10,4172/2329-6798. C1-009 

 

6  L. Gurchumelia, M.  Tsaraxov,  S.Tkemaladze, 

F.  Bejanov, L. Tkemaladze.   

 9th Global Chemistry 

Congress. July 23-24, 

2018. Lisbon , 

Portugal . 

ISSN: 2329-6798      

DOI: 10,4172/2329-6798. C1-008 

 

 

7 

 L. Gurchumelia  Prceedings of  

5th World Congress on 

Chemical Engineering 

and catalysis.  Aug. 28 

-29, Paris, France 

ISSN: 2090-4568  

 DOI: 10,4172/2090-4568. C1-004 

 

8 G.Tsurtsumia, 

D.Shengelia, 

N.Koiava, 

T.Lezhava, 

D. Gogoli, 

L.Beriashvili, 

4th International 

Conference on 

Electrochemistry, June 

11-12, 2018; Rome, 

Italy. 

DOI: 10.4172/2090-4967-C1-003 

http://ihvs.kiev.ua/konferentsiyi-vms/
https://doi.org/10.4172/2090-4967-C1-003


9 
 

S.Suladze  

 

9 G.Tsurtsumia, 

D.Shengelia, 

N.Koiava, 

T.Lezhava, 

D. Gogoli, 

L.Beriashvili, 

S.Suladze 
 

International 

Conference on Science, 

Engineering and 

Technology 

https://worldresearchibrary.org. 
ID: RF-ICSETANTA-21048-1840 

10 David  G. Gogoli and Gigla S.Tsurtsumia 6th International 

Conference And 

Exhibition On 

Materials Science And 

Chemistry. May 17-18, 

2018, Roma, Italy. p. 

91 

DOI: 10.4172/2169-0022-C5-105 

11 N.Gegeshidze 

M.Tsintsadze 

L.Skhirtladze 

A.Mamulashvili 

T.Edilashvili 

 

International Mini-

Symposiun 

“Bioactive Compounds, 

Antimicrobial and 

Biomedical Products & 

Materials for 

Protection of Human 

and Environment” 

May 4-5, 2018, Tbilisi,  

Geotgia 

p.56-57 

ISBN: 978-9941-13-699-3 (pdf) 

12 M. Qochiashvili 

M. Tsintsadze 

F.Chiragov 

T. Tusiashvili 

N.Bolqvadze 

International Mini-

Symposiun 

“Bioactive Compounds, 

Antimicrobial and 

Biomedical Products & 

Materials for 

Protection of Human 

and Environment” 

May 4-5, 2018, Tbilisi,  

Georgia 

p.38-39 

ISBN: 978-9941-13-699-3 (pdf) 

13 N. Kilasonia 

M. Tsintsade 

M. Mamiseishvili 

N. Tabuashvili 

International Mini-

Symposiun 

“Bioactive Compounds, 

Antimicrobial and 

Biomedical Products & 

Materials for 

Protection of Human 

ISBN: 978-9941-13-699-3 (pdf) 

https://worldresearchibrary.org/
https://doi.org/10.4172/2169-0022-C5-105


10 
 

and Environment” 

May 4-5, 2018, Tbilisi,  

Georgia p.57-58 

14 T. Giorgadze 

M. Tsintsadze 

 D. Lochoshvili 

M. Kereselidze 

International Mini-

Symposiun 

“Bioactive Compounds, 

Antimicrobial and 

Biomedical Products & 

Materials for 

Protection of Human 

and Environment” 

May 4-5, 2018, Tbilisi,  

Georgia 

p.58-59 

ISBN: 978-9941-13-699-3 (pdf) 

15 I. Ugrekhelidze 

M. Tsintsadze 

A. Mahharamov 

E. Topuria 

N. Imnadze 

International Mini-

Symposiun 

“Bioactive Compounds, 

Antimicrobial and 

Biomedical Products & 

Materials for 

Protection of Human 

and Environment” 

May 4-5, 2018, Tbilisi,  

Georgia 

p.79-80 

ISBN: 978-9941-13-699-3 (pdf) 

16 D.Margievi 

N.Gegeshidze 

M.Tsintsadze 

N.Kilasonia 

International 

Conference of Students 

International 

Conference of Students 

and Young Scientists 

and Young Scientists 

“CHEMISTRY TODAY 

AND IN FUTURE” 

“CHEMISTRY TODAY 

AND IN FUTURE” 

November 16-17, 2018, 

Tbilisi,GeorgiaP. 53-54 

ICSYS-2018 

17 Z.Gogberashvili 

M.Tsintsadze 

N.Gegeshidze 

International 

Conference of Students 

International 

Conference of Students 

and Young Scientists 

and Young Scientists 

“CHEMISTRY TODAY 

AND IN FUTURE” 

ICSYS-2018 



11 
 

“CHEMISTRY TODAY 

AND IN FUTURE” 

November 16-17, 2018, 

Tbilisi, Georgia P. 54-

56 

18 I. Gurgenidze, T.Chelidze, Sh.Japaridze, 

S.Shegirdelashvili 

5th International 

Conference 

“Nanotechnologies“, 

November 19-22, 2018, 

Tbilisi, Georgia 

ISBN 978-9941-28-320-8 

19 

ე.ქაჩიბაია 

რ.იმნაძე 

თ.პაიკიძე 

International 

conference “Topical 

problems of energy 

conversion in lithium 

electrochemical 

System. Sankt-

Petersburg. 17-

20september. 2018 

ISBN 978-5-905240-64-5 

YDK 544 

BKK 24-57 

20 გ. ცაგარელი, შ. მახათაძე, მ. სოსელია, ნ. 

მაისურაძე 

SVIRIDOV READING 

2018  

8th International 

Conference on 

Chemistry and 

Chemical Education, 

Minsk, Belarus. 

UDC [546+378.016:54] (082) 

ISBN 978-985-405-911-2 

21 ნ. გასვიანი, გ. ყიფიანი, რ. კოკილაშვილი, 

ჯ. ქერქაძე, გ. რუაძე. 

“ქიმიის მიღწევები 

და პერსპექტივები“ 

აკადემიკოს გივი 

ცინცაძის 

დაბადებიდან 85 

წლისადმი 

მიძღვნილი 

საერთაშორისო - 

სამეცნიერო -

მეთოდური 

კონფერენცია. ფგ 

„მეორადი პოლიპროპილენის 

ბაზაზე დამზადებული 

პოლიმერული მასალების 

გალვანური მოალუმინება 

დაბალტემპერატურული 

ნალღობი ელექტროლიტიდან“ 

გვ.164-166 

ISBN: 978-9941-13-699-3 (pdf) 

22 Tamar Makharadze, Shukri Japaridze, Teona 
Makharadze. INVESTIGATION OF 
COMPLEX FORMATION PROCESS OF 
ZINC WITH MACROMOLECULAR 
ORGANIC SUBSTANCES, ISOLATED 
FROM NATURAL WATERS IN 
HOMOGENEOS SYSTEM AT pH=5.    
 

 
PolyChar26  World  
Forum  on Advanced  
Materials. Abstracts.  
2018, 10-13 
September, Tbilisi, 
Georgia.   p. 63. 
 

Tamar Makharadze, ShukriJaparidze, 
TeonaMakharadze.INVESTIGATION 
OF COMPLEX FORMATION 
PROCESS OF ZINC WITH 
MACROMOLECULAR ORGANIC 
SUBSTANCES, ISOLATED FROM 
NATURAL WATERS IN 
HOMOGENEOS SYSTEM AT pH=5.    
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სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან არსებული  

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო 

ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა 

და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი 

  ინსტიტუტში ფუნქციონირებს 11 სამეცნიერო ლაბორატორია, სადაც მუშაობს 134 თანამშრომელი 

(მეცნიერები, ლაბორანტები, ინჟინრები). 

2015 წლიდან ინსტიტუტი მუშაობს 10 წლიანი პროგრამით:  

ნანოქიმიის, ზოგიერთი ადგილობრივი ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგიებისა და 

ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება  

პროგრამა ხორციალდება სამი ქვეპროგრამით: 

I ქვეპროგრამა:  

არარეგულარულ ნანო- და მეზოსკოპურ ქიმიურ და ელექტროქიმიურ სისტემებში მუხტისა და 

ენერგიის გადატანის პროცესების კომპლექსური შესწავლა და სათანადო ტექნოლოგიების 

მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება 

II ქვეპროგრამა: 

საქართველოს წიაღისეულისა და მეორადი ტექნოგენური ნედლეულის გადამუშავების რაციონალური 

ტექნოლოგიების მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება და ახალი მასალების მიღება 

III ქვეპროგრამა: 

ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და სამედიცინო კვლევებისათვის ახალი მეთოდების შემუშავება. 

2018 წელს შესრულებული იყო 27 პროექტი: 

I ქვეპროგრამის ფარგლებში:  7 პროექტი  

I I ქვეპროგრამის ფარგლებში:  9 პროექტი  

ინსტიტუტის სამეცნიერო ერთეულების მიხედვით 2018 წელს შესრულებული თემების ანგარიშები  

და ყველა შედეგები მოცემულია დანართებში ( იხ.დანართები 1-11) 

 



 

ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

ლაბორატორიის დასახელება 

 

რ.დოღონაძის თეორიულ კვლევათა ლაბორატორია 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

1 L Gurchumelia, M. 

Tsarakhov , S. Tkemaladze, 

T. Machaladze,  

F. Bejanov, O.Chudakova.   

Modern Chemistry and Applications.  April 30, 

2018. Volume 6, Issue 2, pp.1-4. 

 

 DOI: 10,4172/2329-6798. 

100257   

ISSN:2329-6798 

 

2   L.Gurchumelia,  

 G. Bezarashvili 

    

 Bulletinof  the  Georgian  National  Academy  of 

Sciences, 2018,  vol. 12,   №  1, pp.70-75. 

   ISSN -0132-1447 

 

2.სხვა პუბლიკაციები: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1 T. Marsagishvili, 

G. Tatishvili,  

M. Machavariani, 

 E. Tskhakaia, 

 N. Ananiashvili, 

 J. Metreveli and  

M. Kikabidze-Gachechiladze 

The Ukrainian Journal of Physics, 

 

(submitted) 

 

ISSN 

0372-400Х (Edition in Ukrainian) 

2071-0186 (Edition in English) 

2071-0194 (in electronic form)  

DOI 10.15407 

2 Marsagishvili, T., 

 Tatishvili, G., 

Ananiashvili, N., 

 Metreveli, J., 

 Gachechiladze, M., 

 Tskhakaia, E.,  

  Matchavariani, M.,  

Giorgadze, N.,  

Samkharadze Z 

European Chemical Bulletin 

(submitted) 

 

ISSN 2063-5346 

 

 

3. საერთაშორისო პატენტები: 



№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური 

გამომგონებელი/ები და 

პატენტმფლობელი/ები  

პატენტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

1 System and method for tire 

conversion into carbon 

black, liquid and gaseous 

products 

V.Khusidman, V. Jorjadze, 

T.Marsagishvili, A. Peikrishvili,    

G. Tatishvili 

US 9,663,662B1 

 

4. ეროვნული პატენტები 
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური  

გამომგონებელი/ები და 

პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

1. ცეცხლმაქრი ფხვნილები. პატენტმფლობელი - ლ. 

ღურჭუმელია.  

გამომგონებლები:  მ.ცარახოვი, ფ. 

ბეჟანოვი, თ. მაჩალაძე, ს. 

ტყემალაძე, ლ.ტყემალაძე, ო. 

ჩუდაკოვა, ო. თვარაძე 

საპატენტო განაცხადი ნომერი  AU 

2018 14765 / 2 (დადებითი 

გადაწყვეტილება) 

2.  მანგანუმის დაბალხარისხოვანი 

მადნებიდან მეტალური 

მანგანუმის მიღების ხერხი 

 

პატენტმფლობელი - ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

გამომგონებლები:  

ლ.ღურჭუმელია, ა. 

გიგინეიშვილი, ზ. ბუაჩიძე, ა. 

ჭირაქაძე, გ. ონიაშვილი, გ. 

ზახაროვი. 

საპატენტო განაცხადი ნომერი  AU 

2018 139 78 / 1 (დადებითი 

გადაწყვეტილება) 

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიე

რო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფი

კაციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

1 მეცნიერებისა და 

ტექნოლოგიების 

ცენტრი უკრაინაში 

(მტცუ) 

/G3C ტექნოლოგიების 

კორპორაცია (აშშ) 

P 716 მენეჯერი: 

 

თ.მარსაგიშვილი 

 

ძირითდი 

პერსონალი: 

 

გ.ტატიშვილი 

ნ.ანანიაშვილი  

მ.მაჭავარიანი 

მ.გაჩეჩილაძე 

ჯ.მეტრეველი 

ე.ცხაკაია 

ნ.გიორგაძე 

 

დამხმარე პერსონალი:  

გ.მეგრელი 

ნარჩენი 

საბურავების 

გადასამუშავებელი 

რეაქტორისა და 

შავი ნახშირბადის 

გამდიდრების 

სისტემის 

შემუშავება 

2018-2019 (1-2კვ) 

 

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 



№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

 საგრანტო 

ხელშეკრულება # 

216770 

სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი: ლალი 

ღურჭუმელია,  

პროექტის 

კოორდინატორი: 

მურმან ცარახოვი, 

ძირითადი პერსონალი: 

გ. ბეზარაშვილი, ფ. 

ბეჟანოვი, ს.ტყემალაძე. 

დამხმარე პერსონალი: 

ვ. ტყემალაძე -

ინჟინერი,  თ. მაჩალაძე 

- ქიმიკოსი, ლ. 

ტყემალაძე ქიმიკოს-

ტექნოლოგი, ო. 

ჩუდაკოვა -ლაბორანტი, 

დ. ტატიშვილი-

ლაბორანტი. 

 

ახალი ტიპის ცეცხლმაქრი 

ფხვნილები და ქაფ–სუსპენზიები 

დამზადებული ადგილობრივი 

მინერალური ნედლეულის 

საფუძველზე 

30.11.2016  -  

30.05.2019 

 

7. სხვა შედეგები: 

 

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 T.A. Marsagishvili, G.D. Tatishvili*,  

N.Sh. Ananiashvili, M.P. Gachechiladze,  

J.A. Metreveli, E.T. Tskhakaia, 

M.N. Machavariani 

3rd International Conference 

“Inorganic Materials Science 

Modern Technologies and 

Methods”. October 8-11, 

2018, Tbilisi, Georgia, 

ISBN- 978-9941-28-320-8 

2 T. Marsagishvili, G. Tatishvili,  

N.Ananiashvili, J. Metreveli, 

 M. Gachechiladze, E. Tskhakaia, 

 M. Matchavariani, N. Giorgadze 

5th International Conference 

“Nanotechnologies” 

November 19 – 22, 2018, 

Tbilisi, Georgia  

(Nano – 2018). 

ISBN- 978-9941-8-0534-9 

3 N. Giorgadze, N. Ananiashvili, M. 

Gachechiladze, M. Matchavariani,  

G. Tatishvili.     

XIV Ukrainian conference on 

macromolecules. Kyiv, 

Ukraine, October, 15-18, 

2018. 

 

4 Nino Giorgadze, Natela Ananiashvili, Manana International Symposium of  



Gachechiladze, Marine Matchavariani, 

GrigorTatishvili 

Chemical Engineering and 

Materials    SICHEM 2018, 6-

7 September, Bucharest, 

Romania 

5  L.Gurchumelia, S. Tkemaladze, 

O.Chudakova. 

       

9th Global Chemistry 

Congress. July 23-24, 2018. 

Lisbon , Portugal  

ISSN: 2329-6798   

 DOI: 10,4172/2329-6798. C1-

009 

 

6  L. Gurchumelia, M.  Tsaraxov,  S.Tkemaladze, 

F.  Bejanov, L. Tkemaladze.   

 9th Global Chemistry 

Congress. July 23-24, 2018. 

Lisbon , Portugal . 

ISSN: 2329-6798      

DOI: 10,4172/2329-6798. C1-

008 

 

 

7 

 L. Gurchumelia  Prceedings of  5th World 

Congress on Chemical 

Engineering and 

catalysis.  August 28 -29, 

Paris,  France 

ISSN: 2090-4568  

 DOI: 10,4172/2090-4568. C1-

004 

 

 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

    

 

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

№ 
 

წიგნის/გამოცემის ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

    

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

    

 

სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და 

ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

1. რ.დოღონაძის თეორიულ კვლევათა ლაბორატორია 

 
თ.მარსაგიშვილი - ლაბორატორიის ხელმძღვანელი 

გ.ტატიშვილი            -  მთავარი მეც.თან 

ნ.ანანიაშვილი           -  მთავარი მეც.თან 



მ.მაჭავარიანი             - უფ. მეც.თან 

მ.გაჩეჩილაძე              - უფ. მეც.თან 

ე.ცხაკაია                      - უფ. მეც.თან 

ლ.ღურჭუმელია         - უფ. მეც.თან 

ჯ.მეტრეველი             -  მეც. თან 

ზ.ხუციშვილი              -მეც. თან 

ნ.გიორგაძე                   -ინჟინერი 

გ.მეგრელი                    -ინჟინერი 

 

 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კრისტალის ზედაპირზე 

მოლეკულების ადსორბციის 

სპექტროსკოპია გარდამავალი 

(თეორიული ნაწილი-2018 

წლის ეტაპი) 

ნახშირბადშემცველი 

ნედლეულიდან ( მათშორის, 

მეორადი ნედლეულიდან)ნანო- 

და მეზო- მასალების მიღების 

მეთოდების შემუშავება. 

მიღებული მასალის გამოყენების 

შესაძლებლობების 

დადგენა(გარდამავალი) 

2018 წლის ეტაპი: 

ახალი ადსორბენტები, 

მიღებული მცენარეული 

ნარჩენებისგან , წყლის 

ადსორბციული 

გაწმენდისათვის 

 

2018-2020 

 

თ.მარსაგიშვილი -ხელმძღვანელი 

ძირითდი პერსონალი: 

გ.ტატიშვილი 

ნ.ანანიაშვილი  

მ.მაჭავარიანი 

მ.გაჩეჩილაძე 

ჯ.მეტრეველი 

ე.ცხაკაია 

ნ.გიორგაძე 

 

დამხმარე პერსონალი:  

გ.მეგრელი 

2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხელმძღვანელი            

თ.მარსაგიშვილი -                

ძირითდი პერსონალი:        

გ.ტატიშვილი            

მ.მაჭავარიანი 

 

ხელმძღვანელი      

თ.მარსაგიშვილი - 

ძირითდი პერსონალი: 

გ.ტატიშვილი 

ნ.ანანიაშვილი  

მ.მაჭავარიანი 

მ.გაჩეჩილაძე 

ჯ.მეტრეველი 

ე.ცხაკაია 

ნ.გიორგაძე 

დამხმარე პერსონალი:  

გ.მეგრელი 

 

 

 



 

3. 

 

ახალიტიპის, 

ეკოლოგიურადუსაფრთხოცეცხ

ლმაქრიდაცეცხლდამცავიმასალ

ებისშემუშავებაადგილობრივიმ

ინერალურინაედლეულისადამა

თინარჩენებისსაფუძველზე.გარ

დამავალი 

 

 

 

 

2015 – 2019  

 

პროექტის 

ხელმძღვანელი:უფრ.მეც.თან. 

ლ.ღურჭუმელია 

შემსრულებელი:  

მეც.თან.ზ. ხუციშვილი - 

ქიმიკოსი, მინერალური 

ნედლეულის დამუშავება 

კომპოზიციური ცეცხლმაქრი 

ფხვნილებისა და ქაფ-

სუსპენზიების დამზადება; 

ცეცხლდამცავი მასალების 

დამზადება და მათი 

ექსპლოატაციური 

თვისებების შესწავლა. 

 

 

1. კრისტალის ზედაპირზე მოლეკულების ადსორბციის სპექტროსკოპია 

მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში სხვადასხვა შენადგენლობის კრისტალები ფართოდ 

დამკვიდრდნენ როგორც უმთავრესი სტრუქტურული მასალები მაღალტექნოლოგიურ 

პროდუქტებში. ფაქტიურად, კრისტალური ელემენტების შემცველი პროდუქტები გამიყენება 

ადამიანის მოღვაწეობის თითქმის ყველა სფეროში დაწყებული ყოველდღიური ცხოვრებიდან და 

დამთავრებული კოსმოსით. უკანასკნელ წლებში აქტიურად ვითარდება სამეცნიერო-კვლევითი 

მიმართულებები დაკავშირებული მცირე ზომის, საიმედო და ეკონომიური ხელსაწყოების 

შექმნასთან, რომლებიც გამოიყენება სახვადასხვა ობიექტებში პარამეტრების კონტროლისათვის. 

ამ სფეროებში სამუშაოების აქტუალობა დაკავშირებულია რიგი პრობლემების გადაჭრასთან 

ავიაციასა და კოსმოსში, ნავთობისა და გაზის წარმოებაში, რკინიგზის 

ინდუსტრიაში,რობოტოტექნიკაში, მადიცინასა და ეკოლოგიაში. დღესდღეისობით, 

პიეზოელექტრიკების თვისებების მქონე მასალები ფართოდ გამოიყენება მანქანათმშენებლობასა 

და ელექტრონიკაში. პიეზოელექტრიკული სენსორები გამოიყენება მექანიკური პარამეტრების 

გასაზომად: ძალის, წნევის, აჩქარების, მასის, კუთხური სიჩქარის, დეფორმაციის და სხვ.; ასევე 

გაზების კონცენტრაციების და შემადგენლობის გასაზომ ხელსაწყოებში, ტენიანობის, მიკრომასის, 

სითბოს გამზომ ხელსაწყოებში (თერმულ სენსორებში, ხარჯის გამზომ სენსორებში და სითბური 

ნაკადების გამზომ სენსორებში). სიზუსტისა და გარჩევის უნარიანობის თვალსაზრისით ეს 

სენსორები მნოშვნელოვნად გაუმჯობესებულია შედარებით იმ სენსორებთან, რომლებიც 

დაფუძნებულია სხვა ფიზიკურ პრინციპებზე.  

 შემუშავებულია თეორიული საფუძვლები პიეზოელექტრიკული სენსორებისთვის, 



რომლებიც არეგისტირირებენ მიკრონაწილაკების ადსორბციას კონდენსირებული გარემოს 

ზედაპირზე. 

 

 პიეზოელექტრიკებში მექანიკური დეფორმაციის შემთხვევაში ჩნდება ელექტრული 

პოლარიზაცია, რომელიც იწვევს ელექტრომაგნიტური ტალღების გამოსხივებას. ეს მოვლენა 

შეიძლება გამოყენებლ იქნას პიეზოელექტრიკების ზედაპირზე ადსორბციის პროცესის 

შესასწავლად. ამ პროცესის აღსაწერად შესაფერის აპარატს წარმოადგენს ჰამილტონიანის 

ფორმალიზმი და დაგვიანებადი გრინის ფუნქციების აპარატი.  

 

 პირველად მიღებულ იქნა ადსორბციის პროცესით გამოწვეული გამოსხივების ვექტორ-

პოტენციალის გამოსახულება გრძელ-ტალღოვან მიახლოებაში. მიღებულია თეორიული 

ფარდობები სისტემის დენის სიმკვრივისათვის და გრინის ფუნქციის პოლარიზაციის 

ოპერატორებისთვის, რომლებიც თავის მხრივ შეიძლება გამოისახოს გარემოს კომპლექსური 

დიელექტრიკული შეღწევადოების საშუალებით. მიღებულია ანალიზური გამოსახულება 

ადსორბციის ელემენტარული აქტის ალბათობისთვის. ნაჩვენებია, რომ ადსორბციის პროცესით 

გამოწვეული ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ინტენსივობა განისაზღვრება კრისტალის 

სტრუქტურით და დაფორმაციის ზომით, რომელიც დამოკიდებულია დროზე. შედეგად, 

რადგანაც დეფორმაცია იცვლება დროში და ელექტრომაგნიტური  გამოსხივებაასევე იცვლება 

დროში ეს დაკვირვების საშუალებას იძლევა სიხშირულ სპექტრზე და კრისტალზე გარეშე 

ზემოქმედების მახასიათებლებზე.  

 

 

ელექტრომაგნიტური გამოსხივების რხევითი სპექტრი კრისტალის კონტაქტის დროს პოლარულ 

სითხესთან. 

 

 ფაზათა გამყოფ ზედაპირის, მყარი სხეული (პიეზოკრისტალი) - პოლარული სითხე, 

სტრუქტურა ზემოქმედებს მუხტის გადატანის ჰეტეროგენული პროცესის კინეტიკაზე და 

ადსორბციის პროცესზე. სისტემის ელექტრული სიმკვრივის განაწილება ფაზათა საზღვართან 

ახლოს არის განმსაზღვრელი ბევრი პროცესისათვის ამ შემთხვევაში. კრისტალის ზედაპირთან 

ახლოს მუხტის სიმკვრივის განაწილება არათანაბარია, რაც აღძრავს ელექტროსტატიკურ ველს. 

როცა მყარი სხეული კონტაქტშია პოლარულ სითხესთან კრისტალის ველის ზემოქმედებამ 

შეიძლება გამოიწვიოს სითხის მოლეკულების მუხტის სიმკვრივის გადანაწილება. თავის მხრივ, 

დამუხტული ნაწილაკების არათანაბარმა მოძრაობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრომაგნიტური 

გამოსხივება სისტემაში.   

 ჩვენ განვიხილავთ თეორიულ მოდელს, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელია 

კრისტალისა და პოლარული სითხის საზღვარზე, რელაქსაციური პროცესით შექმნილ სივრცეში 

ელექტრომაგნიტური ველის ვექტორ-პოტენციალის განსაზღვრა 103 – 105 ჰც სიხშირულ 

დიაპაზონში. 

 ელექტრონული სიმკვრივის გადანაწილება დაკავშირებულია როგორც გარემოს 

მოლეკულების მუხტის სიმკვრივის განაწილების ცვლილებათან, ასევე ამ გარემოში გახსნილი 

ცალკეული იონების ტრანსლაციურ-როტაციულ მოძრაობასთან. ის დაკავშირებლია ასევე გარემოს 

მოლეკულების პოლარიზაციასთან, ამ მოლეკულების დიპოლური მომენტების მმართულების 

ცვლილებასთან და მოლეკულების მოძრაობასთან.   



 ელექტრომაგნიტური ველის ვექტორ-პოტენციალი  წერტილში დროის t მომენტში 

შიძლება გამოვცახოთ ასე:  

                                                                                           (1) 

სადაც   არის დენის სიმკვრივე   წერტილში, с არის ელექტრომაგნიტური ტალღების 

გავრცელების სიჩქარე მოცემულ გარემოში, რომელიც განსხვავდება სინათლის გავრცელების 

სიჩქარისგან ვაკუუმში სიჩქარის გადანორმირებით [1]. 

 თუ მუხტის მოძრაობა გამოწვეულია გარეშე წყაროს ელექტრომაგნიტური ველის 

ზემოქმედებით, რომელიც მოქმედებს მუხტზე კრისტალის მხრიდან, მაშინ წრფივი გამოძახილის 

თეორიის ფარგლებში, დენის სიკვრივის კვანტურ სტატისტიკური საშუალო მნიშვნელობა 

შეიძლება ასე გამოვსახოთ:  

                             (2) 

სადაც  არის გარეშე წყაროს ელექტრომაგნიტური ველის დაძაბულობა, 

 არის დროის დაგვიანებადი გრინის ფუნქცია:  

                                    (3) 

გრინის ფუნქცია  შეიძლება გამოვსახოთ სისტემის პოლარიზაციის ოპერატორების გრინის 

ფუნქციის საშუალებით. ამისათვის ჩვენ ვითვალისწინებთ დამოკიდებულებას სისტემის  

პოლარიზაციასა და  დენის სინკვრივეს შორის:   

                                                                                                       (4) 

შედეგად გრინის ფუნქციის ფურიე კომპონენტისთვის მივიღებთ: 

                                                                   (5) 

 გრინის ფუნქცია  შეიძლება გამოსახულ იქნას გარემოს დიელექტრიკული 

შეღწევადობის საშუალებით [2] და შესაბამისად, გრძელტალღოვან მიახლოებაში სისტემის 

ვექტორ-პოტენციალის ფურიეს დროის კომპონენტებისათვის მივიღებთ: 

                                       (6) 

ინტეგრირება -ით ფორმულებში (2) და (6) უნდა მოხდეს კრისტალსა და ნაწილაკს შორის 

მინიმალური ( ) მანძილის თვალისწინებით. ეს მაძილი ტოლია კრისტალსა და მოცემულ 

ნაწილაკს შორის ქიმიური ბმის სიგრძის (თუ ქიმიურ ბმა შესაძლებელია), ან უფრო დიდია (თუ 

ნაწილაკი არ ქმნის ქიმიურ ბმას). კერძოდ, ამ შემთხვევაში ხდება ორმაგი ელექტრონული შრის 

ფორმირება მყარი სხეული-სითხის გამყოფ ზედაპირზე, რომელიც განსაზღვრავს ჰეტეროგენული 

და ადსორბციული პროცესების ბუნებას.    



 

ადსორბციული პროცესები 

 

 ჩვენ ვიხილავთ ადსობციულ პროცესებს პიეზოკრისტალი-სითხის ფაზათა გამყოფ 

ზედაპირზე ერთი ადსორბირებადი ნაწილაკის მონაწილეობით. ნაწილაკის შიდამოლეკულური 

რხევები აღიწერება ჰარმონიულ მიახლოებაში, ელექტრონული მდგომარეობები ადიაბატურ 

მიახლოებაში. ადსორბციული პროცესების შესწავლისას ნულოვან მიახლოებაში ჩვენ ავიღებთ 

მოცემულ ზედაპირზე ადსორბირებული ნაწილაკის შესაბამის მახასიათებლებს გაზურ ფაზაში. ეს 

მახასიათებლები შეიძლება მიღებულ იქნას როგორც კვანტურ-მექანიკური გათვლების შედეგად, 

ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას შესაბამისი პარამეტრების ექსპერიმენტული მნიშვნელობები 

როგორც ეს მახასიათებლები. 

 

 სისტემის ჰამილტონიანს საწყის მდგომარეოაში აქვს სახე: 

                                                                                (7) 

სადაც  არის ხსნარის ჰამილტონიანი,   არის პიეზოკრისტალის ჰამილტონიანი,   არის 

ადსორბირებული ნაწილაკის ჰამილტონიანი,   არის ნაწილაკსა და კრისტალს შორის 

ურთიერთქმედების ჰამილტონიანი,   არის ნაწილაკსა და ხსნარს შორის ურთიერთქმედების 

ჰამილტონიანი და კრისტალსა და ხსნარს შორის ურთიერთქმედების ჰამილტონიანი.    

უფრო ხელსაყრელია  ურთიერთქმედების გამოსახვა არა ვექტორ-პოტენციალის, არამედ 

ელექტრული ველის დაძაბულობის საშუალებით: 

                              (8) 

სადაც  არის გარემოს საშუალო პოლარიზაცია კრისტალის ზედაპირთან და 

ადსორბირებლ ნაწილაკთან ახლოს,   არის გარემოს პოლარიზაციის სითბური 

ფლუქტუაციები,  არის ელექტრული ველის დაძაბულობა,  რომელსაც ქმნიან კრისტალი 

და ნაწილაკი  წერტილში,  არის შიდამოლეკულური რხევების ნორმალური კოორდინატების 

ნაკრები.   

კრისტალისა და ადსორბირებული ნაწილაკის მიერ შექმნილი ველის ზემოქმედების ქვეშ 

ადგილი აქვს გარემოს პოლარიზაციას. გარემოს პოლარიზაციის ენერგია დიელექტრიკულ 

მიახლოებაში ტოლია: 

                                                                   (9) 

შედეგად,  ჰამილტონიანიდან პოლარიზებული გარემოს  ჰამილტონიანზე გადასვლისას 

საწყისი მდგომარეობისთვის მივიღებთ:  

                      (10) 



ნათელია, რომ პოლარული გარემო თავის მხრივ მოქმედებს კრისტალსა და ნაწილაკზე. 

ფაქტობრივად, ფლუქტუაციურ-დისიპაციურ თეორემის თანახმად, გარემოს პოლარიზაციის 

კვანტურ-სტატისტიკურ საშუალო მნიშვნელობას აქვს სახე:    

                                                                                                  (11)   

პოლარიზებული გარემოს ზემოქმედებით ნაწილაკი დამატებით პოლარიზდება და 

დახასიათდება   დიპოლური მომენტის i-ური ბმის არა გაზურ-ფაზური მნიშვანელობით, 

არამედ  დიპოლური მომენტის i-ური ბმის შესაბამისი მნიშვნელობით პოლარულ გარემოში.  

+                          (12)  

აქ  არის ნაწილაკის i-ური ბმის პოლარიზაციის ტენზორი,  არის ნაწილაკის მუხტის სიმკვრივე 

(წერტილოვან მიახლოებაში),   და  არის i-ური დიპოლის (წერტილოვან მიახლოებაში) და 

სიმძიმის ცენტრის რადიუს-ვექტორები;   და  არის გრინის ფუნქციები, რომლებიც 

გამოხატავენ სისტემის ელექტრული ველის დაძაბულობებს:  

             (13) 

 

თუ (11) და (13) ფორმულებს ჩავსვამთ (9) თანაფარდობაში, მივიღებთ გამოსახულებას 

ურთიერთქმედებისათვის , რომელიც შესაძლებლობას იძლევა მივიღოთ 

პოლარიზებული და სოლვატირებული ნაწილაკისა და კრისტალის მახასიათებლები. თუ 

კრისტალის პოტენციალი ნულის ტოლია, ზედაპირის სოლვატაციის ეფექტი მცირეა. ამ 

შემთხვევაში ზედაპირის სოლვატაციის ეფექტის შესასწავლად საჭიროა კრისტალის ელექტრული 

სიმკვრივის განაწილების გათვალისწინება ზედაპირთან ახლოს. იონური კრისტალებისთვის ეს 

განაწილება შეიძლება მოდელირებულ იქნას რაიმე მილევადი ფუნქციით კრისტალის ზედაპირის 

პერპენდიკულარული მიმართულებით. შემდეგში, სიმოკლისთვის, ჩვენ უგულებელვყოფთ ამ 

ეფექტს და სოლვატაციას და დავუშვებთ, რომ კრისტალი არ არის დამუხტული.  

 

 ელექტრული ველის ველის დაძაბულობა  გავშალოთ მწკრივად 

შიდამოლეკულური რხევების ნორმალური კოორდინატების მიხედვით და წარმოვადგინოთ 

პოლარიზებული სოლვატირებული ნაწილაკის ჰამილტონიანი ამ ფორმით:  

                                                                                  (14) 

სადაც 

 

=                                                                                                      (15) 



შედეგად, სისტემის ჰამილტონიანს საწყის მდგომარეობაში ექნება სახე: 

                       (16) 

სადაც  არის ადსორბირებადი ნაწილაკის სოლვატაციის ენერგია:  

                  (17) 

 

ეს გამოსახულება მხედველობაში იღებს გარემოს სივრცითი ეფექტების დისპერსიას და 

საშუალებას იძლევა თავიდან ავიცილოთ დიელექტრიკული შეღწევადობის საკითხი ახლო 

დისტანციებზე, რომელიც, როგორც ცნობილია არ ემთხვევა დიელექტრიკული შეღწევადობის 

სტატიკურ მნიშვნელობას.  

 ადსორბირებადი ნაწილაკის ჰამილტონიანი   შეიძლება დაყვენილ იქნას დიაგონალურ 

ფორმამდე რაიმე კოოორდინატთა სისტემაში  (წონასწორული სიგრძეებით   და 

შიდამოლეკულური რხევების სიხშირეებით ). ადსორბირებადი ნაწილაკის სიხშირული 

სპექტრი დამოკიდებული იქნება გარემოს (სითხის) თვისებებზე და ელექტრონული სიმკვრივის 

განაწილებაზე ნაწილაკთან ახლოს. რადგან, ნაწილაკის ადსორბციის განმავლობაში 

ელექტრონული სიმკვრივე იცვლება შეიცვლება ნაწილაკის შიდამოლეკულური რხევების 

სიხშირეებიც.         

 საწყისი მდგომარეობის ჰამილტონიანის ანალოგიურად, შეიძლება დავწეროთ საბოლოო 

მდგომარეობის ჰამილტონიანი : 

        (18) 

სადაც 

              (19) 

 

ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ თერმული ფლუქტუაციების ხასიათი არ იცვლება ადსორბციის 

განმავლობაში, ე.ი. . 

ადსორბციის ელემენტარული აქტის ალბათობა შეიძლება დაიწეროს შემდეგი ფორმით: 

             (20) 

სადაც n და  არის სისტემის რხევითი მდგომარეობების კვანტური რიცხვები საწყის და საბოლოო  

მდგომარეობებში,   არის სისტემის თავისუფალი ენერგია საწყის მდგომარეობაში,  , , , 

 არის ენერგეტიკული სპექტრი და ტალღური ფუნქციები სისტემის საწყის და საბოლოო  

მდგომარეობებში შესაბამისად,  არის ურთიერთქმედების დიაგონალური ელემენტი, რომელსაც 

მივყავართ ადსორბციამდე.   



მარტივი გარდაქმნების შემდეგ გამოსახულება ალბათობისთვის  შეიძლება ჩავწეროთ ასე:  

(21) 

სადაც 

                    (22) 

აქ  არის ფერმის დონის ენერგია.   

(21) გამოსახულების შემდგომი გამარტივება მოითხოვს ზოგიერთ მოდელურ დაშვებებს. 

ელექტრული ველის დაძაბულობა  (იხ. ფორმულები (8) და (16)) შეიძლება გავშალოთ 

მწკრივად სოლვატირებული პოლარიზებული ნაწილაკის ნორმალური კოორდინატების  

გადახრების მიხედვით შესაბამისი წონასწორული მნიშვნელობებიდან :   

                     (23) 

შედეგად მივიღებთ: 

 

(24) 

სადაც 

 

                                                                                                    (25) 

არის პოლარული გარემოს ურთიერთქმედებები ნაწილაკის სტატიკურ ველთან ელექტრონის 

გადატანამდე და გადატანის შემდეგ შესაბამისად, და  

 ;                                  

(26) 

არის ნაწილაკის შიდამოლეკულური რხევების ურთიერთქმედებები გარემოს პოლარიზაციის 

ფლუქტუაციებთან საწყის და საბოლოო მდგომარეობებში შესაბამისად.  

 ამგვარად, შედეგები ადსორბციის ალბათობისათვის, დამატებითი დეტალიზაციის 

გარეშე, შეიძლება მიღებულ იქნას მოდელისათვის, როელშიც ადგილი აქვს მხოლოდ 

ელექტრონის ნაწილობრივ გადატანას ადსორბციის დროს. ამ შემთხვევაში: 



  

 

·  

(27) 

სადაც  არის მეორე წარმოებული -თი და  არის შემდეგი განტოლების ამონახსნი: 

 

(28) 

თუ ნაწილაკს აქვს ნულოვანი წონასწორული მომენტი, მაშინ და ფუნქციებში უნდა 

გავითვალისწინოთ ნაწილაკის კულონური ველები ელექტრონის გადანამდე და გადატანის 

შემდეგ.თუ ნაწილაკის დიპოლური მომენტის წარმოებული მცირეა, მაშინ და 

გამოსახულება ადსორბციის ალბათობისთვის საგრძნოლად მარტივდება:  

 

(29) 

შესაბამის განტოლებას   განსაზღვრისათვის აქვს სახე:  

 

 (30) 

 



ზემოთ მიღებული თანაფარდობები ადსორბციული პროცესების კვლევის საშუალებას იძლევიან 

საკმაოდ დიდ რაოდენობის მოდელებისთვის. განზოგადოებები გარკვეული რაოდენობის 

მოდელებისთვის, კერზოდ, ელექტრონის გადატანისთვის ნაწილაკიდან კრისტალზე და 

ნახევარგამტარული კრისტალებისთვის საკმაოდ მარტივია.ასევე შესაძლებელია არა-

კონდონისეული და ანჰარმონიულობის ეფექტების გათვალისწინება.   

დასკვნები 

 პირველად იქნა მიღებული გამოსახულება ადსორბციული პროცესით აღძრული 

გამოსხივების ვექტორ-პოტენციალისთვის გრძელტალღოვან მიახლოებაში. მიღებულია 

თეორიული თანაფარდობები სისტემის დენის სიმკვრივისათვის და პოლარიზაციის 

ოპერატორების ერთ-ნაწილაკიანი გრინის ფუნქციისათვის, რომელიც თავის მხრივ 

შეიძლება გამისახოს გარემოს კომპლექსური დიელექტრიკული შეღწევადობის 

საშუალებით.  

  მიღებულია ანალიზური გამოსახულება ადსორბციის ელემენტარული აქტის 

ალბათობისთვის და განტოლებები ადსორბირებადი ნაწილაკის შიდამოლეკულური 

რხევების სპექტრის განსასაზღვრავად. ნაჩვენებია, რომ ადსორბციული პროცესით 

გამოწვეული  ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ინტენსივობა განისაზღვრება 

კრისტალის სტრუქტურით და დეფორმაციის ზომით, რომელიც იცვლება დროში. 

შედეგად, რადგანაც დეფორმაცია იცვლება დროში, ელექტრომაგნიტური გამოსხივების 

ინტენსივობა ასევე იცვლება დროში, ეს კი დაკვირვების საშუალებას იძლევა სიხშირულ 

სპექტრზე და კრისტალზე გარეშე ველის ზემოქმედების მახასიათებლებზე.  
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2.ახალი ადსორბენტები, მიღებული მცენარეული ნარჩენებისგან , წყლის ადსორბციული 

გაწმენდისათვის 

მცენარეული ნარჩენები-ხის ნახერხი, კაკლისა და თხილის ნაჭუჭები, ატმისა და ვაშლ-ატამას 

კურკები,  ხორბლის, სიმინდის და სხვა მიეკუთვნებიან მეორად მატერიალურ რესურსებს.  სხვა 

ტიპის ნარჩენებისაგან განსხვავებით, მათ მარაგებს ახასიათებთ განახლებადობა  მცენარეების 

ზრდა-განვითარების ხარჯზე . 



 უახლოეს ხანებში მცენარეულმა ნარჩენებმა შესაძლოა შეცვალონ მრავალი მასალა, მათი 

კომპლექსური სტრუქტურის გამო. წარმოებასა და ყოფაცხოვრებაში ყოველდღიურად გროვდება 

ორგანული ნარჩენების უზარმაზარი რაოდენობა.   მცენარეული ნარჩენებიდან პრაქტიკულად 

შესაძლებელია მიიღონ  ყველაფერი, რასაც ღებულობენ ქვანახშირიდან, ნავთობიდან და 

ბუნებრივი აირიდან, კერძოდ: სხვადასხვა პოლიმერები, სპირტები, ამინომჟავები, გამხსნელები, 

აქტივირებული ნახშირი და სხვ. 

ტოქსიკური და მავნე ნივთიერებებისგან  ადსორბციული გაწმენდის თანამედროვე 

ტექნოლოგიის განვითარების ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად გვევლინება ახალი, იაფი 

და ეფექტური ადსორბენტების შექმნა. ლიტერატურული მონაცემების ანალიზმა აჩვენა, რომ 

ამჟამად გამოყენებული ადსორბენტები მცენარეული ზეთებისა და ჩამდინარე წყლების, 

ნავთობპროდუქტებისა და ორგანული გამხსნელების გაწმენდისათვის, ხასიათდებიან მაღალი 

თვითღირებულობით და მიღება-რეგენერაციის რთული ტექნოლოგიებით.  ამიტომ ახალი, იაფი 

და ეფექტური ადსორბენტების შექმნა, განსაკუთრებით ნაჩენების ბაზაზე,  აქტუალურ ამოცანას 

წარმოადგენს.მათ ბაზაზე  მიღებულ ადსორბენტებს აქვთ ფოროვანი სტრუქტურა, რაც 

მნიშვნელოვნად ზრდის ადსორბენტის ხვედრითი ზედაპირის ფართობს, ამ მასალების კარგი 

სორბციული თვისებები სწორედ განპირობებულია  მაღალი ფორიანობით, განვითარებული 

ზედაპირითა და  მექანიკური სიმტკიცით.  

 

მოცემული სამუშაოს მიზანს წარმოადგენდა  რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის ინსტიტუტში დამუშავებული ტექნოლოგიის  [1] მიხედვით   , სხვადასხვა  

პირობებში  მიღებული ადსორბენტების  სორბციული თვისებების კვლევა.  

ქვემოთ მოცემულია თხილის ნაჭუჭის, ხის ნახერხის, ნექტარინის და აქტივირებული 

ნახშირის ქიმიური შემადგენლობა, გაზომილი  მასკანირებელ ელექტრონულ მიკროსკოპზე.  

 

 

ნიმუში ნიმუშების ქიმიური შემადგენლობა % 

 C O Ca K Si S Fe Ni Cu Zn Al F Cr 

თხილის 

ნაჭუჭი 

85,08 10,69 2,07 0,56 0,14 0,17 0,49 0,37 0,20 0,24    

ხის 

ნახერხი 

94,61 4,28 0,51 0,10    0,20 0,03 0,23 0,04 0,01  

ნექტარინი 92,06 7,17 0,09 0,27   0,33      0,07 



აქტ. 

ნახშირი 

89,55 8,69 0,70 0,36 0,01  0,09  0,38 0,01 0,04 0,18  

 

აგრეთვე, მოცემულია GEMINI VII_ზე გაზომილი    ხვედრითი ზედაპირები, მიკროფორების ფართობები და 

მოცულობება. მათი მნიშვნელობები მოტანილია ცხრილში.  

ნიმუში ზედაპირის ფართი მიკროფორების 

ფართობი 

მიკროფორების 

მოცულობა 

თხილის ნაჭუჭი 637,33 მ2/გ 427,65მ2/გ 0,20 სმ3/გ 

ხის ნახერხი 492,95 მ2/გ 391,76მ2/გ 0,18სმ3/გ 

ნექტარინი 520,10მ2/გ 427,84 მ2/გ 0,19 სმ3/გ 

აქტ.ნახშირი 708,70 მ2/გ 473,78 მ2/გ 0,21 სმ3/გ 

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ჩვენს მიერ მიღებული მასალები არ დამუშავებულა დამატებით 

გააქტივების მიზნით  (როგორც ეს ხდება ადსორბენტების მიღების ცნობილ ტექნოლოგიებში, სადაც 

გამოყენებულია დამატებითი ქიმიური რეაგენტები აქტიური ზედაპირის გასაზრდელად-მაგ.გააქტივებული 

ნახშირის შემთხვევა). 

თუმცა ცხრილიდან კარგად  ჩანს, რომ ზედაპირის ფართის მიხედვით, ერთმანეთთან 

ახლოს დგას  თხილის ნაჭუჭის ნახშირი  და აქტივირებული ნახშირი.  

ჩვენს მიერ გამოკვლეულ იქნა თხილის ნაჭუჭის, ხის ნახერხის ვაშლ-ატამას (ნექტარინის), 

ბამბუკისა და ხის ნახერხის ნიმუშების სორბციული შესაძლებლობები, ორგანული 

მჟავისა(ძმარმჟავას) და ხსნარიდან სპილენძის იონების ადსორბციის მაგალითზე. დადგენილ იქნა, 

რომ მაღალი სორბციული თვისებებით გამოირჩევა (მჟავას შემთხვევაში)  ხის ნახერხი და თხილის 

ნაჭუჭი (იხ. ანგარიში 2017). 

ანალოგიური კვლევა ჩავატარეთ მძიმე ლითონების შემცველ წყალხსნარებში. დაკვირვება 

ხდებოდა სპილენძის სულფატის, ტყვიის ქლორიდისა  და კადმიუმის აცეტატის მოდელურ 

ხსნარებზე. მონაცემები მოცემულია ცხრილებში 

 

 

ცხრილი 1 

Cu(II) ადსორბცია, თხილის ნაჭუჭებისგან მიღებული ნახშირის სხვადასხვა ზომის 

ფრაქციის სორბენტებზე, ხსნართან კონტაქტის ხანგრძლივობისგან დამოკიდებულებით 



(mსორბ. =1გ., Vხსნ. = 100 მლ, C(cu++)საწყ.=0,64 გ/ლ), to = 22÷25,C0) 

 

ცხრილი 1 

ფრაქციის 

ზომა, 

(მკმ) 

 

სორბენტის ხსნართან კონტაქტის ხანგრძლივობა, სთ 

2 22 44 64 

ხსნარის კონცენტრაცია,  გ/ლ 

315 0,45325 0,396 0,364 0,36 

400 0,4265 0,3275 0,3425 0,36425 

700 0,512 0,483 0,458 0,472 

 Cu(II) ადსორბცია,მგ/გ 

315 18,675 24,4 27,6 28 

400 21,35 31,25 29,75 27,575 

700 12,8 15,7 18,2 16,8 

 Cu(II) ადსორბცია,% 

315 29,2 38,1 43,1 43,8 

400 33,4 48,8 46,5 43 

700 20 24,5 28,4 26,25 

 

 

ცხრილი 2 

Cu(II)ადსორბცია,ხის ნახერხისგან მიღებული ნახშირის სხვადასხვა ზომის ფრაქციის 

სორბენტებზე  ხსნართან კონტაქტის ხანგრძლივობისგან დამოკიდებულებით 

(mსორბ. =1გ., Vხსნ. = 100 მლ, C(cu++)საწყ.=0,64 გ/ლ), to = 22÷25,C0) 

 

ცხრილი2 

ფრაქციის 

ზომა, 

(მკმ) 

 

სორბენტის ხსნართან კონტაქტის ხანგრძლივობა, სთ 

2 22 44 64 

ხსნარის კონცენტრაცია,  გ/ლ 

315 0,4772 0,5512 0,5537 0,5607 

400 0,4520 0,5295 0,51625 0,5337 

700 0,4337 0,4735 0,5370 0,4995 



 Cu(II) ადსორბცია,მგ/გ 

315 16,275 8,875 8,625 7,925 

400 18,8 11,05 12,375 10,625 

700 20,625 16,65 10,3 14,05 

 Cu(II) ადსორბცია,% 

315 25,4 13,9 13,5 12,4 

400 29,4 17,3 19,3 16,6 

 
 

700 32,2 26 16 22 

 

ც

ხრილი 3 

Cu(II)ადსორბცია,  ვაშლ-ატამას კურკებისაგან (ნექტარინი) მიღებული ნახშირის 

სხვადასხვა ზომის ფრაქციის სორბენტზე ხსნართან კონტაქტის ხანგრძლივობისგან 

დამოკიდებულებით 

(mსორბ. =1გ., Vხსნ. = 100 მლ, C(cu++ )საწყ.=0,64 გ/ლ), to = 22÷25,C0) 

 

ცხრილი 3 

ფრაქციის 

ზომა, 

(მკმ) 

 

სორბენტის ხსნართან კონტაქტის ხანგრძლივობა, სთ 

2 22 44 64 

ხსნარის კონცენტრაცია,  გ/ლ 

315 0,2325 0,6115 0,53425 0,60425 

400 0,4605 0,5395 0,52575 0,52775 

700 0,68075 0,64975 0,52175 0,476 

 Cu(II) ადსორბცია,მგ/გ 

315 40,75 2,85 10,575 3,575 

400 17,95 10,05 11,425 11,225 

700 0,925 0,025 11,825 16,4 

 Cu(II) ადსორბცია,% 

315 63,7 4,5 16,5 5,6 

400 28 15,7 17,9 17,5 

700 1,5 0,039 18,5 25,6 

 



                                                                                                                                        ცხრილი 4 

Cu(II)ადსორბცია,  აქტივირებულინახშირის სხვადასხვა ზომის  ფრაქციის სორბენტებზე 

ხსნართან კონტაქტის ხანგრძლივობისგან დამოკიდებულებით 

(mსორბ. =1გ., Vხსნ. = 100 მლ, C(cu++)საწყ.=0,64 გ/ლ), to= 22÷25,C0) 

 

ცხრილი 4 

ფრაქციის 

ზომა, 

(მკმ) 

 

სორბენტის ხსნართან კონტაქტის ხანგრძლივობა, სთ 

2 22 44 64 

ხსნარის კონცენტრაცია,  გ/ლ 

315 0,3240 0,44075 0,3782 0,4332 

400 0,4620 0,4132 0,3702 0,4035 

700 0,4752 0,3422 0,3955 0,5722 

  

Cu(II) ადსორბცია,მგ/გ 

315 31,600 19,925 26,175 20,675 

400 17,800 22,675 26,975 23,650 

700 16,475 29,775 24,450 6,775 

 Cu(II) ადსორბცია,% 

315 49,4 31,1 41 32,3 

400 27,8 35,4 42,1 37 

700 74,3 46,5 38,2 10,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



გრაფიკი 1 

Cu(II) ადსორბცია, თხილის ნაჭუჭებისგან მიღებული ნახშირის სხვადასხვა ზომის 

ფრაქციის სორბენტებზე, ხსნართან კონტაქტის ხანგრძლივობისგან დამოკიდებულებით 

(mსორბ. =1გ., Vხსნ. = 100 მლ, C(cu++)საწყ.=0,64 გ/ლ), to= 22÷25,C0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გრაფიკი 2 



Cu(II)ადსორბცია, ხის ნახერხისგან  მიღებული ნახშირის სხვადასხვა ზომის ფრაქციის 

სორბენტებზე  ხსნართან კონტაქტის ხანგრძლივობისგან დამოკიდებულებით 

(mსორბ. =1გ., Vხსნ. = 100 მლ, C(cu++)საწყ.=0,64 გ/ლ), to= 22÷25,C0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

გრაფიკი 3 

Cu(II)ადსორბცია,  ვაშლ-ატამას კურკებისაგან (ნექტარინი) მიღებული ნახშირის 

სხვადასხვა ზომის ფრაქციის სორბენტზე ხსნართან კონტაქტის ხანგრძლივობისგან 

დამოკიდებულებით 

(mსორბ. =1გ., Vხსნ. = 100 მლ, C(cu++ )საწყ.=0,64 გ/ლ), to = 22÷25,C0) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გრაფიკი  4 

Cu(II)ადსორბცია,  აქტივირებულინახშირის სხვადასხვა ზომის  ფრაქციის სორბენტებზე ხსნართან 

კონტაქტის ხანგრძლივობისგან დამოკიდებულებით 

(mსორბ. =1გ., Vხსნ. = 100 მლ, C(cu++)საწყ.=0,64 გ/ლ), to = 22÷25,C0) 

 



 

როგორც ცხრილებიდან და გრაფიკებიდან ჩანს  

1. თხილის ნაჭუჭის ნახშირზე ადსორბცია უტოლდება გააქტივებულ ნახშირზე ადსორბციას, 

თუმცა თხილის ნაჭუჭისგან მიღებულ ნიმუშზე მაქსიმალური ადსორბცია მიიღწევა 22 

საათის შემდეგ, ხოლო გააქტივებულ ნახშირზე - 44 საათის შემდეგ. 

2. ფრაქციების ზომების მიხედვით მაქსიმალური ადსორბცია მიიღწევა 700 მკმ მარცვლის 

ზომების ფრაქციაზე. 

 

 

 

 

 

3.ახალიტიპის, ეკოლოგიურად უსაფრთხო ცეცხლმაქრი და ცეცხლდამცავ იმასალების 

შემუშავება ადგილობრივი მინერალური ნაედლეულისა და მათი ნარჩენების საფუძველზე 

(გარდამავალი) 

 

დღეისათვის  ცეცხლისაგან  დაცვის  ერთერთ  უმნიშვნელოვანეს მეთოდად ითვლება 

მასალისა და კონსტრუქციის ზედაპირული დამუშავება. ზედაპირული დამუშავებისათვის 

გამოიყენება ზედაპირული დამცავი ნივთიერებები, რომლებიც  ამცირებენ  წვადი  მასალის  

აალების უნარს, აფერხებენ ალის გავრცელებას  მასალის ზედაპირზე  და ზრდიან კონსტრუქციის 

ცეცხლმედეგობას.   ზედაპირული  დამცავი ნივთიერებები არსებობენ სხვადასხვა სახის:  

შესაგოზი ნივთიერებები, საფარი მასალები  და ლაქ–საღებავები.  როგორც ცნობილია, 

ზედაპირული დამცავი მასალების ძირითადი  შემადგენელი კომპონენტებია:  შემკვრელი 

ნივთიერებები, ანტიპირენები  და  შემავსებლები.  შემკვრელად გამოყენებულია როგორც 

ორგანული, ასევე არაორგანული ნივთიერებები. არაორგანული შემკვრელები ხასიათდებიან 

უფრო დაბალი ექსპლუატაციური თვისებებით: დაბალი სიმტკიცით, მაღალი 

ჰიგროსკოპულობითა და ხსნადობით,  დაბალი ატმოსფერომედეგობით  და სხვა. ამიტომ  უფრო 



ხშირად  შემკვრელად გამოიყენება  ორგანული ნივთიერებები.  როგორც  წესი, ორგანული  

ნივთიერებები ადვილად  წვად ნივთიერებათა კლასს მიეკუთვნებიან  და მათი წვადობის  უნარის  

შესამცირებლად  საჭირო ხდება  ანტიპირენების  დამატება [3,4,5].  ყველაზე  ეფექტური 

ანტიპირენებია   ფოსფორ და ჰალოგენშემცველი ორგანული და არაორგანული ნივთიერებები. 

იმისდა მიხედვით, თუ როგორ ურთიერთქმედებენ ისინი პოლიმერებთან  ან საწყის 

მონომერებთან, არსებობენ ინერტული და რეაქციული ტიპის  ანტიპირენები.  ინერტული 

ანტიპირენების გამოყენება არ არის დაკავშირებული უშუალოდ  პოლიმერის წარმოებასთან, ის 

მექანიკურად ერევა პოლიმერს  მისი გადამუშავების პროცესში, რაც რამდენადმე ამარტივებს და 

აფართოებს ახალი ცეცხლდამცავი მასალების მიღების  შესაძლებლობებს. მაგრამ  ამავე დროს,  

მათ გააჩნიათ მთელი რიგი ნაკლოვანებებიც  როგორებიცაა:  გავლენა პოლიმერული მასალების 

ფიზიკა–მექანიკურ თვისებებზე,  მიგრაცია  მასალის ზედაპირზე,  წყლითა და სხვა გამრეცხი 

საშუალებებით გამორეცხვის უნარი და სხვა. ამიტომ დღესდღეობით უფრო მეტად იზრდება 

მოთხოვნილება რეაქციული ანტიპირენების  გამოყენებაზე.  რეაქციულ ანტიპირენებს 

ძირითადად მიეკუთვნებიან ფოსფორორგანული მონომერები, რომლებიც მონაწილეობენ 

პოლიმერიზაციისა და  პოლიკონდენსაციის  რეაქციებში და წარმოქმნიან თანაპოლიმერებს  

მაღალი ცეცხლმედეგი თვისებებით,  რაც   განპირობებულია  მაათი დესტრუქციისას  დამცავი  

პოლიფოსფატური აფსკის წარმოქმნით, რომელიც აფერხებს  ჟანგბადის  მიწოდებას  რეაქციის 

ზონაში [5, 6, 7]. 

სერიული წარმოების ზედაპირულ  დამცავ  მასალებში შემკვრელად ძირითადად  

გამოყენებულია  ორგანული პოლიმერული ნივთიერებები. ხანძარუსაფრთხოების  

ასამაღლებლად მათ  უმატებენ  რეაქციულ  ანტიპირენებს – ქლორ და ფოსფორორგანულ 

მონომერებს,  რომლებიც  უშუალოდ მონაწილეობენ პოლიმერიზაციისა და პოლიკონდენსაციის  

პროცესებში  და წარმოქმნიან თანაპოლიმერებს  მაღალი ცეცხლმედეგობით, მაგრამ ხშირად 

დაბალი  ექსპლოატაციური  თვისებებით.  ამავე დროს ცნობილია, რომ ქლორისა  და ფოსფორის 

შემცველობა ზრდის პოლიმერული მასალის კვამლწარმოქმნის უნარსა და ტოქსიკურობას. 

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ რეაქციული ანტიპირენების გამოყენება დაკავშირებულია  საკმაოდ  

ძვირადღირებულ  და  რთულ პროცესებთან, რომლებიც  ჯერ–ჯერობით არ არის  სრულყოფილად  

შესწავლილი. ამ დროს  ძირითადად მიიღება  დაბალმოლეკულური  პოლიმერები, რომლებიც 

ვერაკმაყოფილებენთანამედროვემოთხოვნებსარატოქსიკური, 

ეფექტურიდაუნივერსალურიგამოყენებისთვალსაზრისით [6,7].  

როგორც ლიტერატურული ანალიზი გვიჩვენებს,  ცეცხლმედეგობის მახასიათებლები 

ხშირად  ურთიერთსაწინააღმდეგოა.  ერთ–ერთი მათგანის  გაუმჯობესებას  თან სდევს მეორის  

გაუარესება.  ამრიგად, სამშენებლო მასალებისა  და კონსტრუქციების  ცეცხლმედეგობის  

ამაღლება მოითხოვს   დამცავი  მასალების  კომპლექსური მახასიათებლების  ოპტიმიზაციას. 

საქართველოში ცეცხლდამცავი 

მასალებისწარმოებაარარსებობსდაიგიმთლიანადიმპორტზეადამოკიდებული. აღსანიშნავია, რომ 

ყველაზე იაფი იმპორტული ცეცხლდამცავი მასალებიც კი, თავისი წარმოებისა და მიწოდების 

ხარჯების გათვალისწინებით, რამდენჯერმე  უფრო ძვირი ჯდება სამამულო წარმოების 

ცეცხლდამცავ მასალებთან შედარებით, ამიტომ მიზანშეწონილია ყველა სახელმწიფოში 

არსებობდეს ადგილობრივი წარმოების ცეცხლდამცავი საშუალებები. 

 

 ზემოთ აღნიშნული პრობლემების  გათვალისწინებით,  ჩვენ ვთავაზობთ მინერალური 

ნედლეულის საფუძველზე  ახალი ტიპის, ეკოლოგიურად უსაფრთხო,  მაღალეფექტური, იაფი და 

უნივერსალური   ცეცხლდამცავი  საფარების  დამზადების  გზებს. 

პროექტის მიზანია ახალი ტიპის, ეკოლოგიურად უსაფრთხო,  მაღალეფექტური, 



უნივერსალური,  ცეცხლდამცავი  მასალების დამზადება მინერალური ნედლეულის 

მაღალდისპერსული, კომპოზიციური ფხვნილების გამოყენებით, რომლებიც ცეცხლდამცავ 

მასალებში  თვითონ ასრულებენ ინერტული ანტიპირენის როლს.   

მიღებული  საფარები შესაძლებელია გამოყენებული იქნას პრაქტიკულად  ყველა ტიპის 

სამშენებლო მასალებისა და კონსტრუქციების ცეცხლისაგან დასაცავად  და  უზრუნველყოფს  

როგორც მიწისზედა  ასევე მიწისქვეშა  ნაგებობების ხანძარ–უსაფრთხოების  დაცვას.  მათი 

დამზადების ტექნოლოგია არსებითად  განსხვავდება  სერიული  წარმოების  

იმპორტულიცეცხლდამცავი  მასალების დამზადების ტექნოლოგიისაგან. ცეცხლდამცავი  

საფარები მზადდებამხოლოდ  შემკვრელი  ნივთიერებებისა და  შემავსებლების მექანიკური 

შერევით და არ საჭიროებს ძვირადღირებული, ფოსფორ და ჰალოგენშემცველი ანტიპირენების  

დამატებას. ეს  ერთის მხრივ  ამარტივებს მასალის დამზადების ტექნოლოგიურ პროცესს  და 

მეორეს მხრივ ამცირებს მიღებული მასალის ღირებულებას, რაც  თავის მხრივ აისახება 

ცეცხლდამცავი საფარების  დაბალ თვითღირებულებაში იმპორტულ ანალოგებთან შედარებით. 

შემკვრელი ნივთიერებები  და შემავსებლები  შევარჩიეთ  მათი მაღალი ექსპლოატაციური 

თვისებების  შესაბამისად და იმფაქტორებისგათვალისწინებით, 

რომლებიცმიუთითებენწვისპროცესებისშემცირებაზე. შემკვრელად  შევარჩიეთ 

პოლიურეთანული  ფისები, რომელთა პოპულარობა განპირობებულია დაბალი  ფასითა  და 

დამზადების  მარტივი  ტექნოლოგიური პროცესით –  საწყისი პროდუქტების,  სხვადასხვა  

სიბლანტის მქონე თხევადი იზოციანატური და პოლიოლური  კომპონენტების, გარკვეული 

თანაფარდობით  მექანიკური  შერევისას, ჩვეულებრივ ტემპერატურაზე,  მიმდინარეობს 

პოლიმერიზაცია  მაღალი  ხარისხითა  და დიდი სიჩქარით. ზედაპირი  სრულად  მყარდება  60 – 

180 წმ–ის განმავლობაში.  ყოველივე  ეს  საშუალებას  იძლევა  პოლიურეთანული  ფისების  

საფუძველზე,  მარტივი  ტექნოლოგიური  პროცესით,  ადგილზევე დამზადდეს  სხვადასხვა სახის 

დამცავი  მასალები  გამოყენების  პირობებისა  და მოთხოვნილებების შესაბამისად. ამავე დროს, 

პოლიურეთანულ  ფისებს სერიულად  გამოყენებულ   შემკვრელ  ნივთიერებებთან  შედარებით,  

გააჩნიათ  მთელი რიგი უპირატესობები:  ეკოლოგიური უსაფრთხოება,  მაღალი ადგეზიური 

სიმტკიცე პრაქტიკულად ყველა ტიპის მასალასთან (ხე, მეტალი, ბეტონი,  ასფალტი,  და სხვა);  

მაღალი ჰიდროიზოლაციური და ანტიკოროზიული  თვისებები;  თერმო და ყინვამედეგობა;  

მაღალი ელასტიურობა,  დაბალი ელექტრო  და სითბოგამტარობა;  დაბალი წვადობის უნარი, რაც 

იმითაა განპირობებული, რომ  მათი,  როგორც აზოტშემცველი  ორგანული ნივთიერებების,  

წვისას გამოიყოფა  აირადი ნივთიერებები:  NO და   NH3, რომლებიც  ადვილად უერთდებიან 

ორგანულ თავისუფალ  რადიკალებს და იწვევენ  ჯაჭვური რეაქციების შეწყვეტასა და 

ტემპერატურის შემცირებას [8]. 

 შემავსებლად  ვიყენებთ  მინერალური ნედლეულის კომპოზიციურ მაღალდისპერსულ 

ფხვნილებს.  ნედლეული: ცეოლითები, პერლიტები., დოლომიტები და თიხაფიქლები შერჩეულია 

მათი მაღალი ექსპლოატაციური თვისებებისა და იმ ფაქტორების გათვალისწინებით, რომლებიც 

მიუთითებენ წვის პროცესების შემცირებაზე. ამის საშუალებას გვაძლევს მათი ქიმიური და 

თერმოგრავიმეტრიული  ანალიზი.  Mცნობილია, რომ ისინი ძირითადად არიან სილიკატური 

წარმოშობის და შეიცავენ ტუტე და ტუტემიწა ლითონთა ჰიდროქსიდებს, კარბონატებს, 

ბიკარბონატებს, სილიკატებს, Fe და Al ჰიდროქსიდებს და კრისტალიზაციურ წყალს. ამიტომ, 

მათი ინტენსიური გაცხელებისას ადგილი აქვს უწვადი გაზების,  წყლის ორთქლისა და ლითონთა 

ოქსიდების გამოყოფას. გამოყოფილი უწვადი გაზები და წყლის ორთქლი ალის ზონაში 

ასრულებენ ფლეგმატიზატორის როლს, ხოლო ზედაპირულ ზონაში იწვევენ აფუებული შრის 

წარმოქმნას. აფუებული შრე, ლითონთა ოქსიდების დამცავი აპკი და კოქსიდური შრე ქმნის 

“ცეცხლზღუდვის” ეფექტს [9, 10].  ეს კი იმაზე მიუთითებს, რომ ისინი ხასიათდებიან ქრობის  



მაღალი ჰომოგენური ეფექტით. ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ ცეოლითების, პერლიტების, 

დოლომიტებისა და თიხაფიქლების მაღალდისპერსული კომპოზიციური ფხვნილებისათვის 

დამახსიათებელია  ქრობის მაღალი ჰეტეროგენული ეფექტი, რომელიც გულისხმობს რეაქციის 

აქტიური ცენტრების ჰეტეროგენულ დაღუპვას ფხვნილის მყარ ნაწილაკთა ზედაპირზე. ამაზე 

მიუთითებს აღნიშნული ნედლეულისათვის ატომური ჟანგბადის რეკომბინაციის კოეფიციენტის 

მაღალი მნიშვნელობები (γ0-  2,6 10-3 6,5 10-3, რომლებიც განსაძღვრულია ელექტრო-

პარამაგნიტური რეზონანსის მეთოდით), რაცმნიშვნელოვნადაღემატება სუფთა კვარცისა და 

ტუტე  და ტუტემეტალთა სულფატების რეკომბინაციის კოეფიციენტების მნიშვნელობებს (γ0~ 10-

4).  მაშასადამე, ჩვენს მიერ შერჩეული შემავსებლები ალის ზონაში ახდენენ  წვის პროცესების  

როგორც ჰომოგენურ ასევე ჰეტეროგენულ ინჰიბირებას, ხოლო ზედაპირულ ზონაში წარმოქმნიან  

იზოლაციურ დამცავ  ფენას, რომელიც აფერხებს სითბოს გადაცემას  წვად  მასალაზე  და  

გამორიცხავს  წვადი მასალის უშუალო კონტაქტს ჰაერთან.   მაშასადამე ისინი ანტიპირენენბის 

მსგავსად  ხასიათდებიან  მაღალი ინჰიბიტორული და ცეცხლმაქრი თვისებებით. აღნიშნული 

შემავსებლები,  ინერტული ანტიპირენების მსგავსად  არ მონაწილეობენ  პოლიმერის მიღების  

პროცესში,  შესაძლებელია  მათი  მექანიკური  შერევა   შემკვრელ პოლიმერულ ნივთიერებასთან 

გადამუშავების დროს,  ხოლო  მათგან  განსხვავებით  კი  ხასიათდებიან მაღალი 

ექსპლოატაციური თვისებებით: აქვთ დაბალი კოშტვადობის უნარი, არიან ეკოლოგიურად 

უსაფრთხო,  პრაქტიკულად უხსნადი,  მდგრადი ატმოსფერული და ქიმიური ზემოქმედების 

მიმართ და არ ხდება მათი მიგრაცია მასალის ზედაპირზე  და გამორეცხვა ექსპლოატაციის 

პერიოდში. 

 ყოველივე  ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე შეგვიძლია  ვივარაუდოთ, რომ   ჩვენს 

მიერ შერჩეული შემავსებლები კომპოზიციურ ცეცხლდამცავ მასალებში თვითონ  შეასრულებენ 

ინერტული ანტიპირენების როლს. ამიტომ კომპოზიციურიცეცხლდამცავი  საფარები 

მომზადდებამხოლოდ  შემკვრელი  ნივთიერებებისა და  შემავსებლების   მექანიკური  შერევით, 

არ საჭიროებენ მათ ქიმიურ გადამუშავებასა და ძვირადღირებული, ფოსფორ და 

ჰალოგენშემცველი ანტიპირენების დამატებას. 

            ცეცხლდამცავი საფარები არა მარტო ეფექტურად  უნდა  იცავდნენ  მასალის  ზედაპირს 

ცეცხლის ზემოქმედებისაგან, არამედ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში  უნდა ინარჩუნებდნენ 

თავიანთ თვისებებს, რომელთა ცვლილებაც ამცირებს საფარის ეფექტურობას. საფარის 

ეფექტურობა განისაზღვრება არა მხოლოდ მათი ინჰიბირების უნარით, არამედ მათი 

ექსპლოატაციური თვისებებითაც, რომელთა შორისაც უმნიშვნელოვანესებია: ადგეზიური 

სიმტკიცე, სიმტკიცე დარტყმისას, ხვედრითი სიმკვრივე, ჰიგროსკოპულობა, თერმო და 

ყინვამედეგობა და ხელოვნური დაბერება. 

     აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ცეოლითები როგორც ძლიერი ადსორბენტები, ხასიათდებიან 

ტოქსინების მიმართ მაღალი სელექციური იონმიმოცვლისა და შთანთქმის უნარით, რაც 

განპირობებულია მათი კარკასული აგებულების თავისებურებით და შიგაკრისტალური 

მოცულობის მიწვდომადობით.  როგორც ცნობილია ცეოლითები სამგანზომილებიანი (Al, Si, O)-

იანი კარკასული სტრუქტურის მქონე ალუმოსილიკატებია. კარკასის თავისებურებას 

განაპირობებს  რეგულარული არხთა სისტემა და ურთიერთდაკავშირებული სიღრუეების 

არსებობა, რომლებშიც მოთავსებულია ტუტე და ტუტემიწა მეტალთა კათიონები და წყლის 

მოლეკულები ე.წ. „ცეოლითური წყალი“. კათიონები და წყლის მოლეკულები სუსტად არიან 

დაკავშირებული კარკასთან და შესაძლებელია მათი ნაწილობრივი ან სრული ჩანაცვლება 

იონმიმოცვლით ან მოცილება დეჰიდრატაციით კარკასის რღვევის გარეშე. “ცეოლითური წყლის” 

გამოყოფა (გარკვეულ ტემპერატურაზე - 300 -3500C)  ერთის მხრივ იწვევს ცეოლითების შემცველი 

კომპოზიციური მასალების ზედაპირზე აფუებული შრის წარმოქმნას  (რაც აფერხებს მასალის 

http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98&action=edit&redlink=1


ზედაპირზე ალის გავრცელებას), ხოლო მეორეს მხრივ მათ სტრუქტურაში წარმოიქმნება 

სიცარიელეები სხვადასხვა ფორმების ღრუებისა და  არხების სახით, რაც ქმნის მიკროფორების 

სისტემას, რომლის მოცულობა შეადგენს ცეოლითური კარკასის სრული მოცულობის 25-50%. 

 სწორედ ამ არხების მეშვეობით აღწევენ მოლეკულები (ან ატომები) ცეოლითის შიდაკრისტალურ 

თავისუფალ მოცულობაში.  ამრიგად,  წყლის მოცილების შემდეგ ცეოლითების სორბციული 

თვისებები  მნიშვნელოვნად იზრდება, ისინი  ემსგავსებიან  მიკროფოროვან კრისტალურ 

„გუბკას“, რომელიც ადვილად შთანთქავს სხვადასხვა სახის ტოქსიკურ ნივთიერებებს.   

      ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ  ჩვენს მიერ 

მიღებული დამცავი საფარები არა მარტო ეფექტურად დაიცავენ  მასალის  ზედაპირს ცეცხლის  

ზემოქმედებისაგან, არამედ  მათ ექნებათ უნარი მნიშვნელოვნად შეამცირონ  მბჟუტავი კერებიდან 

გამოყოფილი კვამლისა და ტოქსიკურ ნივთიერებათა კონცენტრაცია ხანძრის ზონაში, რაც 

მნიშვნელოვნად ზრდის დამცავი საფარის ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას.  

ექსპერიმენტულ კვლევები  ჩატარებულია ხის  მასალებისათვის ცეცხლდამცავი საფარის 

დასამზადებლად. შემკვრელად გამოყენებული იყო პოლიურეთანული ფისები და ნატრიუმის 

პოლიმეტაფოსფატები, ხოლო შემავსებლად ცეოლითების, პერლიტების, დოლომიტებისა და 

თიხაფიქლების კომპოზიციური ფხვნილები. მიღებული  დამცავი საფარებისათვის   

ექსპლოატაციური თვისებებიშევისწავლეთ სტანდარტული ლაბორატორიული მეთოდებით: - 

ადგეზიური  სიმტკიცე  F (მგპა) – ძალა, რომელიც  საჭიროა დამცავი საფარის ასახლეჩად  ნიმუშის 

ზედაპირიდან; 

- სიმტკიცე დარტყმისას S  (სმ)  – მაქსიმალური სიმაღლე, საიდანაც განსაზღვრული მასის 

ტვირთის დაცემა ნიმუშის  ზედაპირზე არ იწვევს დამცავი საფარის ხილულ დაზიანებას; 

-  საფარის  სიმკვრივე  –  ρ0  (გრ/სმ3) . რომელიც გამოითვლება ფორმულით: 

ж

KжK

B

mmm

m


)(
0


  

     სადაც,     Bm  - საფარის მასა ჰაერში,  გრ; 

жm  - საფარის  მასა სითხეში, გრ ;  

Km - სამაგრის წონა სითხეში,  გრ ; 

ж - სითხის სიმკვრივე, გრ/სმ3. 

 

– ჰიგროსკოპულობა В (%) –  დამცავი საფარის ტენშთანთქმის უნარი, რომელიც გამოითვლება  

ფორმულით:                                                               

А

АБ
B


  

  სადაც Б - არის ნიმუშის მასა გამოცდის შემდეგ (ტენშთანთქმის შემდეგ) , გრ; 

А -   მასა  გამოცდის წინ (ტენშთანთქმამდე), გრ.  

-  ხელოვნური დაბერება – საფარის ეფექტურობის შენარჩუნების უნარი მაღალი ტემპერატურისა 

და ტენიანობის ზემოქმედების შედეგად.  

ექსპერიმენტული მონაცემები გვიჩვენებს, რომ ცეცხლდამცავი საფარები დამზადებული  

პოლიურეთანების საფუძველზე ხასიათდებიან უფრო მაღალი ექსპლოატაციური თვისებებით 

(ადგეზიური სიმტკიცე –1,3–1,6 მგპა;  სიმტკიცე დარტყმისას – 72–75 სმ; ჰიგროსკოპულობა – 0%– 

0,05%). პოლიმეტაფოსფასტების  საფუძველზე დამზადებული ცეცხლდამამცავ მასალებთან 

შედარებით (ადგეზიური სიმტკიცე –0.8–1 მგპა; სიმტკიცე დარტყმისას –55–60 სმ; 

ჰიგროსკოპულობა – 0.2%–0.4% ). 



 

 

 

ამრიგად, 

 პროექტის ფარგლებში  შემუშავებულია ახალი ტიპის  ცეცხლდამცავი საფარის 

დამზადების ტექნოლოგიური სქემა, რომელიც  პრინციპულად განსხვავდება 

სერიული წარმოების ცეცხლდამცავი მასალისდამზადების    ტექნოლოგიისაგან. ის 

არის მარტივი და არ მოითხოვს  დიდ ეკონომიკურ დანახარჯებს, რაც 

მნიშვნელოვნად აისახება მასალის დაბალ თვითღირებულებაზე იმპორტულ 

ანალოგებთან შედარებით. 

 მიღებული საფარები თავიანთი ექსპლოატაციური თვისებებით სრულად 

აკმაყოფილებენ მშენებლობაში გამოყენებული მასალებისადმი   ნორმატიული 

დოკუმენტაციით  წაყენებულ მოთხოვნილებებს: არიან ეკოლოგიურად უსაფრთხო; 

პრაქტიკულად უხსნადი;  მდგრადი ატმოსფერული და ქიმიური ზემოქმედების 

მიმართ;  არ ხდება მათი მიგრაცია მასალის ზედაპირზე  და გამორეცხვა 

ექსპლოატაციის პერიოდში; აქვთ მაღალი ექსპლოატაციური თვისებები: მაღალი 

ადგეზიური  სიმტკიცე პრაქტიკულად ყველა ტიპის მასალასთან.  მაღალი 

ჰიდროიზოლაციური და ანტიკოროზიული  თვისებები; დაბალი ელექტრო  და 

სითბოგამტარობა;  თერმო და ყინვამედეგობა; ზედაპირი  არ  სკდება და არ 

იქერცლება  დიდ ტემპერატურულ ინტერვალში; 

 

 

 

 
 

 

 
 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

 

1 

საგრანტო ხელშეკრულება # 

216770 

30.11.2016  -  30.05.2019 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: 

ლალი ღურჭუმელია,  

პროექტის 

კოორდინატორი:მურმან 

ცარახოვი, 



ძირითადი პერსონალი: გ. 

ბეზარაშვილი, ფ. ბეჟანოვი, 

ს.ტყემალაძე. 

დამხმარე პერსონალი: ვ. 

ტყემალაძე -ინჟინერი,  თ. 

მაჩალაძე - ქიმიკოსი;  ლ. 

ტყემალაძე ქიმიკოს-

ტექნოლოგი;  ო. ჩუდაკოვა -

ლაბორანტი;  დ. ტატიშვილი-

ლაბორანტი. 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

ცეცხლმაქრი ფხვნილების ეფექტურობის ამაღლების მიზნით მოვახდინეთ ჩვენს მიერ 

დამზადებული კომპოზიციური ფხვნილის (ცეოლითი+პერლითი+თიხა–ფიქალი) მოდიფიცირება 

დოლომიტებითა და ამოფოსებით, რომლებიც ხასიათდებიან მაღალი ინჰიბირების უნარით, 

რაზეც მიგვითითებს მათი თერმოგრავიმეტრიული ანალიზი. ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ 

ჩვენს მიერ მიღებული კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილები, რომლებიც მზადდება 

ცეოლითების, პერლირების, თიხა–ფიქლების, დოლომიტებისა და ამოფოსების საფუძველზე, 

სერიული წარმოების ცეცხლმაქრი ფხვნილებისაგან განსხვავებით, ხასიათდებიან წყალთან და 

ქაფთან  კარგი შეთავსებადობით.  ისინი მიეკუთვნებიან ჰიდროფილურ ნივთიერებებს  და 

ხასიათდებიან მაღალი დამასველებელი უნარით. მათ საფუძველზე  სუსპენზიების  დამზადების 

დროს ფხვნილის ნაწილაკები თანაბრად  ნაწილდება წყალში და არ ხდება მათი შეწეპება და  

კონსოლიდირება. რაც იმაზე მიუთითებს რომ აღნიშნული ფხვნილების საფუძველზე 

შესაძლებელია  მდგრადი სუსპენზიების დამზადება. მიღებულ  სუსპენზიებში ზედაპირულად 

აქტიური ნივთიერებების დამატება ზრდის წყლის ზედაპირულ დაჭიმულობას  დაშეღწევადობის 

უნარს, ამავე დროს ახდენს ფხვნილის სრულ ფლოტაციას (ანუ გაზის ბუშტუკები მიეკვრება   

ფხვნილის ნაწილაკებს და ამოიტანს მათ ზედაპირზე), რის გამოც მოსახერხებელი ხდება 

ფხვნილის გაფრქვევა წყალთან და ქაფთან ერთად. ამრიგად, ქაფ–სუსპენზიები მზადდება ჩვენს 

მიერ მიღებული მაღალდისპერსული (200 მკ–მდე), კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების, 

წყლისა და ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების   (გამრეცხი საშუალებების) მექანიკური 

შერევით და არ საჭიროვებს მათ დამატებით ქიმიურ გადამუშავებას. ამრიგად ქაფ–სუსპენზიების 

დამზადების ტექნოლოგიური სქემაარის მარტივი, რაც აისახება მასალის დაბალ 

თვითღირებულებაზე. 

ქაფ–სუსპენზიების  ეფექტურობისათვის შერჩეულია ფხვნილის ოპტიმალური მოცულობითი 

კონცენტრაცია (რაც თავის მხრივ განსაზღვრავს სუსპენზიის სიბლანტეს) და   ამქაფებლის 

მინიმალური რაოდენობა, რომელიც ახდენს ფხვნილის ნაწილაკების სრულ ფლოტაციას. ქაფ–

სუსპენზიების ეფექტურობა განისაზღვრება როგორც მათი ცეცხლმაქრი უნარით,  ასევე მათი 



ექსპლოატაციური თვისებებით.  ყველაზე მნიშვნელოვან თვისებას წარმოადგენს  სუსპენზიისა  

და  ქაფის მდგრადობა.  სუსპენზიის მდგრადობა ძირითადად დამოკიდებულია  ფხვნილის 

დისპერსულობასა  და  სუსპენზიის  სიბლანტეზე, რომელიც თავის  მხრივ  დამოკიდებულია  

ფხვნილის მოცულობით კონცენტრაციაზე.  

 სუსპენზიის  სიბლანტე განისაზღვრება ამრევ მექანიზმიანი კაპილარული ვისკო–ზიმეტრული 

მეთოდით,  რომელიც ითვალისწინებს მუდმივი მორევის პირობებში კაპილარული მილიდან 

სუსპენზიისა და  წყლის გამოდინების  დროთა  თანაფარდობას  და  გამოითვლება  ფორმულით: 

 
 

სადც:   - წყლის სიბლანტეა და გრ/სმ.წ; 

 – შესაბამისად სუსპენზიისა და წყლის სიმკვრივე, გრ/სმ3; 

  სუსპენზიისა  და წყლის ჩამოდინების დრო,  წმ.  

 

ქაფის მდგრადობა -  (წმ) არისდრო, რომლისგანმავლობაშიცხდება 50% თხევადიფაზისგამოყოფა. 

ექსპერიმენტალური კვლევების შედეგად დადგენილია,  რომ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული 

ცეცხლმაქრი ფხვნილების საფუძველზე დამზადებული   სუსპენზიები(სიბლანტე–0,015 პუაზი 

(გრ/სმ.წ) და ფხვნილის მოცულობითი კონცენტრაცია 20–25%)  მიეკუთვნება მდგრადი 

სუსპენზიების კლასს,  ხოლო მასში მცირე რაოდენობით ზედაპირულად აქტიური ნივთიერების 

დამატება ზრდის სუსპენზიის სიბლანტეს, ახდენს ფხვნილის აქაფებას (ქაფის მდგრა-დობა 

შერჩეულია 20–30 წთ.)   და სრულ ფლოტაციას, რაც უზრუნველყოფს ხანძრის  კერაში ფხვნილის, 

წყლისა და ქაფის ერთდროულად მიწოდებას.  

მოდიფიცირებული ფხვნილებისა და  ქაფ–სუსპენზიების ცეცხლმაქრი უნარის 

განსაზღვრისათვის, ვიყენებთ პოლიგონურ მეთოდებს, რომლებიც ითვალისწინებს სხვადასხვა 

კლასის სტანდარტული ხანძრების ქრობას ცეცხლმაქრი კონსტრუქციების გამოყენებით და 

საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ: 

– ცეცხლმაქრი მასალის მინიმალური რაოდენობა, რომელიც იხარჯება ხანძრის კერის 

ჩასაქრობად ანუ მასური ხარჯი – G (კგ/მ2),ქრობისდრო -  (წმ) და მიწოდების ინტენსივობა 

– I (კგ/მ2∙წმ).    

ექსპერიმენტული კვლევები ფხვნილებისათვის ჩატარებულია A (ხის მასალები)  და B (თხევადი 

საწვავი) კლასის სტანდარტული ხანძრებისათვის, ხოლო ქაფ–სუსპენზიებისათვის მხოლოდ  A 

(ხის მასალები) კლასის სტანდარტული ხანძრებისათვის, რადგან B (თხევადი საწვავი) კლასის 

ხანძრებისათვის  წყლის გამოყენება დაუშვებელია.  

ექსპერიმენტალური კვლევების შედეგად დადგენილია, რომ  ჩვენს მიერ მიღებული ცეცხლმაქრი 

ფხვნილები  ხასიათდებიან უფრო დაბალი ცეცხლმაქრი უნარით, ვიდრე მათ საფუძველზე 

დამზადებული  ქაფ-სუსპენზიები.  მიღებულ ქაფ-სუსპენზიებს აქვთ ფხვნილებთან შედარებით 

გაცილებით მაღალი გამაცივებელი ეფექტი და შეღწევადობა, ხოლო წყლისა და ქაფებისაგან 

განსხვავებით ისინი ახდენენ წვის პროცესების როგორც ჰომოგენურ ასევე ჰეტეროგენულ 

ინჰიბირებას.   

ამრიგად,   ქაფ–სუსპენზიები ხასიათდებიან გაცილებით მაღალი ცეცხლმაქრი უნარით ვიდრე  



წყალი  და ფხვნილები ცალ–ცალკე.  ხოლო   ქაფ–სუსპენზიებში   ამოფოსის დამატება, რომელიც 

ხსნად  მდგომარეობაში  ძლიერი  ინჰიბიტორია, კიდევ უფრო ზრდის ქაფ–სუსპენზიის 

ცეცხლმაქრ უნარს. ამრიგად, ჩვენს მიერ მიღებული ქაფ-სუსპენზიების გამოყენება შესაძლებელია 

მასშტაბური ხანძრების, კერძოდ ტყის ხანძრების ქრობისათვის. 

ამავედროს,  ცნობილია, რომ ცეოლითები და ამოფოსები, როგორც კომბინირებული სასუქები, 

ამცირებენ ნიადაგის მჟავიანობას, არეგულირებენ ფოსფორის, კალიუმისა და აზოტის იონების 

მიმოცვლას ნიადაგში, ახდენენ მიკროორგანიზმების კულტივიზაციას და მათი განვითარების 

სტიმულირებას, რაც თავის მხრივ ნიადაგის ნაყოფიერების მაჩვენებელია. ხოლო მეორეს მხრივ, 

ცეოლითები როგორც ძლიერი ადსორბენტები, ხასიათდებიან რადიონუკლიდების, სხვა 

რადიოაქტიური ელემენტებისა და ტოქსინების მიმართ მაღალი სელექციური იონმიმოცვლისა და 

შთანთქმის უნარით, რის გამოც ისინი მნიშვნელოვნად ამცირებენ ტოქსიკური ნივთიერებების 

შემცველობას გარემოში, აფერხებენ რადიონუკლიდებისა და ტოქსინების მოხვედრას ნიადაგში და 

იცავენ მას რადიოაქტიური დაბინძურებისაგან. ცეოლითები ასევე ხასიათდებიან რადიაციული 

მდგრადობითა და შეუქცევადი სორბციულობით. 

ყოველივე აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ჩვენს მიერ მიღებული 

ცეცხლმაქრი ფხვნილები და ქაფ-სუსპენზიები არამარტო ეფექტურად ჩააქრობენ ხანძარს, არამედ 

მათ შეუძლიათ მნიშვნელოვნად შეამცირონ ტოქსიკურ ნივთიერებათა კონცენტრაცია ხანძრის 

ზონაში,  მოახდინონ ხანძრისაგან დაზიანებული ნიადაგის რეგენერაცია და ტოქსიკური 

ნივთიერებებით დაბინძურებული ტერიტორიების რეაბილიტაცია. 

ამრიგად,  ექსპერიმენტული  კვლევების საფუძველზე  დადგენილია, რომ  ჩვენს  მიერ მიღებული 

ცეცხლმაქრი ფხვნილები  ეფექტურობით  არ ჩამოუვარდებინ  იმპორტულ ანლოგებს  და მათგან 

განსხვავებით არიან უჰალოგენო,  ეკოლოგიურად  უსაფრთხო, უნივერსალური  და  გაცილებით  

იაფი. ამავე დროს ისინი ხასიათდებინ წყალთან და ქაფთან მაღალი  შეთავსებადობით.   ამიტომ  

მათი გამოყენება შესაძლებელია ყველა კლასის ხანძრების ჩასაქრობად, ისეთ დაბალ 

ტემპერატურებზეც, სადაც ვერ ხერხდება CO2, წყლისა და ქლადონების გამოყენება. ხოლო 

წყალთან დაქაფებთან კომპლექსში (ქაფ-სუსპენზიები) - მასშტაბური ხანძრების, კერძოდ ტყის 

ხანძრების ქრობისათვის. 

ცეცხლმაქრი ფხვნილებისა და  ქაფ–სუსპენზიების მასშტაბური გამოყენებისათვის მეტად 

მნიშვნელოვანია ცეცხლმაქრი მასალის ხაძრის კერაში მიწოდების ინტენსივობის შერჩევა, 

რომელიც  უზრუნველყოფს  ხანძრის ქრობას მინიმალურ დროში მასალის მინიმალური ხარჯით.  

ეს მოითხოვს ცეცხლმაქრი უნარის განსაზღვრას ცეცხლმაქრი მასალის სხვადასხვა ინტენსივობით  

მიწოდების პირობებში.  ცეცხლმაქრი უნარის განსაზღვრა ძირითადად ხდება  პოლიგონური 

გამოცდებით, რომლებიც არიან საკმაოდ ძვირადღირებული. ისინი მოითხოვენ, როგორც 

ცეცხლმაქრი მასალის ასევე საწვავის დიდი რაოდენობით ხარჯვას,  ამიტომ პროექტის 

ფარგლებში,  სხვადასხვა ტიპის ხანძრების განვითარების ნორმატიული პირობების 

გათვალისწინებით, ჩვენს მიერ შემუშავებულია ცეცხლმაქრი უნარის განსაზღვრის 

ექსპერიმენტალური მეთოდიკა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ ფხვნილებისა და 

ქაფ-სუსპენზიების ცეცხლმაქრი უნარი მათი ხანძრის კერაში სხვადასხვა ინტენსივობით 

მიწოდების შემთხვევაში, ანუ შევისწავლოთ დამოკიდებულება ქრობის დროს, მასურ ხარჯსა და 

მასალის მიწოდების ინტენსივობას შორის. ასეთი ექსპერიმენტების საფუძველზე შესაძლებელია 

დავადგინოთ ცეცხლმაქრი მასალის ქრობის  ოპტიმალური პირობები.   

  პროექტის ფარგლებში  აწყობილია  ცეცხლმაქრი უნარის განმსაზღვრელი დანადგარი, რომელიც 



საშუალებას გვაძლევს ლაბორატორიულ პირობებში , მცირე ზომის ნიმუშებისათვის  

განვსაზღვროთ ფხვნილებისა და ქაფ-სუსპენზიების   ცეცხლმაქრი უნარი.  ქრობის მექანიზმისა 

და ოპტიმალური პირობების დასადგენად  საჭიროა მასალის ცეცხლმაქრი უნარის განსაზღვრა   

ხანძრის კერაში მისი სხვადასხვა ინტენსივობით მიწოდების პირობებში. ამ მოთხოვნების 

შესაბამისად მოვახდინეთ  აღნიშნული დანადგარის მოდერნიზაცია და   მას დავუმატეთ ცვლადი 

სიხშირის გენერატორი ტრანსფორმატორით   -твк-110м (2 -9v), რომელიც ფხვნილის მიწოდების 

ინტენსივობის  ცვლილებისა და ვარირების საშუალებას გვაძლევს.  

   ამრიგად, დანადგარი გვაძლევს საშუალებას შევისწავლოთ დამოკიდებულება  ქრობის დროის, 

მასური ხარჯისა დამიწოდების ინტენსივობას შორის.   

 

 

 

 

 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდას

ახელებამეცნიერებისდარგისა

დასამეცნიერომიმართულების

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 

ნარჩენი საბურავების 

გადასამუშავებელი 

რეაქტორისა და შავი 

ნახშირბადის გამდიდრების 

სისტემის შემუშავება 

ქიმიური ტექნოლოგიები 

ეკოლოგია 

 

P 716 

მეცნიერებისა და 

 

2018 -2019 

 

თ.მარსაგიშვილი- მენეჯერი 

ძირითდი პერსონალი: 

გ.ტატიშვილი 

ნ.ანანიაშვილი  

მ.მაჭავარიანი 

მ.გაჩეჩილაძე 

ჯ.მეტრეველი 

ე.ცხაკაია 

ნ.გიორგაძე 



ტექნოლოგიების ცენტრი 

უკრაინაში (მტცუ) /G3C 

ტექნოლოგიების კორპორაცია 

(აშშ) 

 

დამხმარე პერსონალი:  

გ.მეგრელი 

პროექტი სრულდება კერძო დამკვეთისა და სტცუ-ს გავლით. 

2018 წელს გათვალისწინებული ყველა ამოცანა შესრულებულია ქიმიურ ნაწილში. საინჟინრო 

ნაწილში ჯერ  კიდევ  მიმდინარეობს მუშაობა. 

მეორადი საბურავების გადამუშავებით სპეციალურად შექმნილ დანადგარში რეაგენტისა (წყლის 

ორთქლი) და პროცესში წარმოქმნილი აირების გამოყენებით მიიღება ნახშორბადოვანი მასალა ე.წ. 

„შავი ნახშირბადი“, რომლის გამოყენებაც შემდგომ სხავადასხვა მიზნისათვის არის შესაძლებელი. 

ახალი საბურავების წარმოებისათვის „შავი ნახშირბადი“ გაიწმინდა სილიციუმისა და ზოგიერთი 

მეტალისაგან, პრინტერებსა და საღებავებში გამოსაყენებლად კი გაიწმინდა სილიციუმის, 

გოგირდისა და ზოგიერთი მეტალისაგან. 

გაწმენდილი და გამდიდრებული პროდუქტის სისუფთავე შეესაბამება ამერიკულ სტანტარტს 

(მღებულია დადებითი დასკვნა სიდ რიჩერდსონის ლაბორატორიიდან, აშშ). 

 

პროექტი გაგრძელდება  2019 წელს (1-2 კვარტალი). 

 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათა-ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი

, გამომცემლობა 

გვერდე

-ბის 

რაოდე-

ნობა 

1 L.Gurchumeli

a  

 

G.Bezarashvil

i 

 

Homogeneous  

Inhibition  of  Flame  

Propagation 

ISSN -0132-1447 

Bulletin of  the  

Georgian  

National  Academy  of   

Sciences, 2018,  vol.12, 

№  1, pp.70-75. 

საქართველო 

 მეცნიერებათა  

ეროვნული  

აკადემია, 

თბილისი 

5 

 



 

 

5.4. სტატიები 
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ავტორი/ 
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საიდენტიფიკაც
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კრებულის 

დასახელება 
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ი 

გამოცემისადგილი, 
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გვერდები

ს 

რაოდენო

ბა 

1 
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 G. Tatishvili, 

 M. Machavariani,  

E. Tskhakaia,  

N. Ananiashvili,  

J. Metreveli and  

M. Kikabidze-

Gachechiladze 

 

 

 

 

 

Spectroscopy of 

adsorption of 

molecules on the 

surface of 

crystal(submitted) 

ISSN0372-400Х 

(Edition in 

Ukrainian) 

2071-0186 

(Edition in 

English) 

2071-0194 (in 

electronic form)  

DOI 10.15407 

The 

Ukrainian 

Journal of 

Physics, 2018 

 

 

 

 

 

 

Издательский дом 

"Академ-периодика" 

Украина. Киев, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Marsagishvili, T.,  
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Matchavariani, M., 

Giorgadze, N., 

Samkharadze Z. 

 

Use of 

nanocarbon, 

obtained from 
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modification of 
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coatings(submitte

d) 

 

 

 

 

 

European 

Chemical 

Bulletin 

 

 

 

უნგრეთის 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერება-თა 

აკადემიის მხარდაჭერთ 

ბეჭდავს Deuton-X.    

Budapest 
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პიეზოელექტრიკებში მექანიკური დეფორმაციის შემთხვევაში აღიძვრება ელექტრული 

პოლარიზაცია, რომელიც იწვევს ელექტრომაგნიტური ტალღების გამოსხივებას. ეს 

მოვლენა შეიძლება გამოყენებულ იქნას პიეზოელექტრიკის ზედაპირზე ადსორბციის 

შესწავლისას. საკვლევი პროცესის აღსაწერად ხელსაყრელიაჰამილტონიანის 

ფორმალიზმისა და დაგვიანებადი გრინის ფუნქციების აპარატის გამოყენება.  

გრძელტალღოვან მიახლოებაში პირველად იქნა მიღებული გამოსახულება ადსორბციის 

პროცესით გამოწვეული გამოსხივების ვექტორ-პოტენციალისთვის. ჩატარებულია 

თეორიული გათვლები სისტემის დენის სიმკვრივისა და ერთ-ნაწილაკიანი გრინის 

ფუნქციის პოლარიზაციის ოპრატორებისთვის, რომლებიცთავის მხრივ, შეიძლება 

გამოისახოს გარემოს კომპლექსური დიელექტრიკული შეღწევადობის საშუალებით. 

მიღებულია ანალიზური გამოსახულება ადსორბციის ელემენტარული აქტის 

ალბათობისთვის. ნაჩვენებია, რომ ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ინტენსივობა, 

რომელიც გამოწვეულია ადსორბციის პროცესით, განისაზღვრება კრისტალის 

სტრუქტურით და დეფორმაციის ზომით, რომელიც არის  დროის ფუნქცია. შესაბამისად, 

რადგანაც დეფორმაცია იცვლება დროში, ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ინტენსივობა 

ასევე იცვლება დროში, ეს დაკვირვების საშუალებას იძლევა სიხშირულ სპექტრზე და 

კრისტალზე გარეშე ზემოქმედების მახასიათებლებზე.  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

ამჟამად მზარდი პოპულარობით სარგებლობენ მინიატურული ხელსაწყოები, რომლებიც 

მოიხმარენ მცირე ოდენობის ენერგიას და ამავდროულად ახორციელებენ ხელსაწყოების 

მთელი კომპლექსის ფუნქციებს. ასეთი ხელსაწყოების შესაქმნელად საჭიროა  ახალი 

მასალები, რომელთა წარმოებაში ძალიან დიდ როლს თამაშობენ  ნანოზომების მქონე 

ნაწილაკები. ნანოზომის ნაწილაკების ურთიერთქმედება მყარ მატრიცასთან, რომელშიც ეს 

ნაწილაკებია შეყვანილი, ძირითადად დამოკიდებულია ამ ნაწილაკების თვისებებზე, 

ზომებზე და განაწილებაზე.  

ჩვენ მივიღეთ კომპოზიციური მასალები სასურველი თვისებებით მექანიკურ 

მახასიარბლებთან, ელექტრულ გამტარებლობასთან, მაგნიტურ და სხვ. თვისებებთან 

მიმართებაში.  

ასევე მიღებულია ნანონახშირბადოვანი მასალები, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება 

სხვადასხვა ტიპის რეზინების, კაბელების, სორბციული მასალებისა და სხვ. წარმოებაში.  

ახალი თერმოქიმიური მეთოდით მიღებულია ნანონახშირბადოვანი მასალები სხვადასხვა 

მეორადი ნედლეულდან, ასევე სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენებიდან (ხის ნახერხი, ხილის 

კურკები, ნახშირის წარმოების ნარჩენები). მიღებული მასალების შემადგენლობის 

ანალიზი ჩატარდა სკანირების ელექტრონული მიკროსკოპის გამოყენებით (SEM). 

ნანომასალების ზედაპირის ფართისა და ფოროვნების განსაზღვრა განხოერციელდა Gemini 

VII ხელსაწყოს საშუალებით.  

ნანონახშირბადოვანი ნაწილაკები შეიძლება გამოყენებულ იქნას კომპოზიციურ ელექტრო-

დანაფარებში მათი დიდი ზედაპირის ფართობის, მაღალი ფოროვნების და 

ზემინიატურული სტრუქტურის გამო. ნახშირბადოვანი ნანომასალების გამოყენებით 

მიღებულ იქნა ელექტროქიმიური დანაფარები Cu – C   და შესწავლილ იქნა მათი 

ტრიბოლოგიური თვისებები.    

ასევე დადგინდა ნანონახშირბადოვანი ნაწილაკების კონცენტრაცია, როცა კომპოზიციურ 

ელექტრო-დანაფარებს აქვთ საუკეთესო ტრიბოლოგიური თვისებები.  

 

 

6. სამეცნიერო  ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

2 

 

N,Ananiashvili 

 

 

N.Giorgadze 

 

Investigation of nanocarbonic powders and 

their use inelectrochemical coatings of metals. 

 

Use of nanocarbon, obtained from secondary 

raw material, for modification of composition 

October 8-11, 2018, Tbilisi, 

Georgia 

 

November 19 – 22, 2018, 



  coating Tbilisi, Georgia 

მოხსენებები გამოქვეყნებულიაფორუმის მასალებში 

 

6. 2.უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

   4 

 

 

5  

G. Tatishvili 

 

GrigorTatishvili 

 

L.Gurchumelia,. 

        

 

L. Gurchumelia,  

 

 

 

L.Gurchumelia     

 

Investigation of sorption ability of materials 

obtained by thermal conversion of polymers, 

sawdust and nutshell 

Sorption ability of nanomaterials obtained by 

thermal conversion of various polymers 

 

Development of technology for production of 

new types, eco-safe fire-extinguishing powders 

based on local mineral raw materials” ISSN: 

2329-6798    DOI: 10,4172/2329-6798. C1-009 

 

Elaboration of new types, environmentally safe 

fire- extinguishing powders and establish the 

conditions of extinguish optimum and effective 

use of such powders  

ISSN: 2329-6798     DOI: 10,4172/2329-6798. 

C1-008 

 

Elaboration of fire- extinguishing foam-

suspensions based  on new types, 

environmentally safe fire-extinguishing  

powders  and evalution of their efficiency 

ISSN: 2090-4568   DOI: 10,4172/2090-4568. C1-

004 

Kyiv, Ukraine, October, 15-18, 

2018. 

2018, 6-7 September, Bucharest, 

Romania.  

 

July 23-24, 2018. Lisbon , 

Portugal . 

 

 

 

 

July 23-24, 2018. Lisbon , 

Portugal  

 

 

 

 

August 28 -29, Paris,  France. 

6 N.Ananiashvili Targeted Initiative “CBRN Export Control on 

Dual Use Materials and Technologies in 

Central Asia” ,Third Seminar  

Export Control Seminar_November 

 

5-6, 2018_Yerevan, Armenia 

 

მოხსენებები გამოქვეყნებულიაფორუმის მასალებში 

 

 



 



ანგარიშის ფორმა № 1 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

ლაბორატორიის დასახელება:   

              გ.აგლაძის სახ. ელექტროქიმიისა და ელექტრომეტალურგიის ლაბორატორია 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

1. David Gogoli And Gigla 

Tsurtsumia 

Research Journal of 

Pharmaceutical, Biological and 

Chemical Sciences. July–August 

2018, RJPBCS 9(4), pp. 1678- 1686 

ISSN: 0975-8585 

2 ელენე კვარაცხელია,  

რუსუდან კურტანიძე 

Chemical Problems, 2018,  

№ 1, გვ. 63-68. 
 

ISSN 2221-8688 

    

 

 

2.სხვა პუბლიკაციები: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOIან 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  

1 მანგანუმის 

ოქსიდური 

მადნების 

გამოტუტვის 

გ.წურწუმია,ჯ,შენგელია,ნ.ქოიავა,თ.ლეჟავა,დ.გოგოლი, 

ლ.ბერიაშვილი,ს.შიგარდელაშვილი 

14617/1. მიღებულია 

დოკუმენტური დასკვნა 

დადებითი 

გადაწყვეტილების 

შესახებ (5.10. 2018წ) 



ხერხი 
 

    

    

 

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ

იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფიკა

ციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

      

      

      

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

1 № 216704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.გ.წურწუმია-    

ხელმძღვანელი; 

2.დ.გოგოლი-     

კოორდინატორი; 

3.ნ.ქოიავა- 

შემსრულებელი; 

4.ლ.ბერიაშვილი-  

შემსრულებელი; 

5.თ.ლეჟავა-  

შემსრულებელი; 

6. ნ. ჯოხაძე-   

დამხმარე,  

ანალიტიკოსი; 

7.გ.გორელიშვილი- 

დამხმარე, ინჟინერი; 

მანგანუმისა და მისი ნაერთების 

მიღების ჰიდროელექტრომეტა-

ლურგიული ტექნოლოგიის 

შემუშავება 

30.11.  2016 - 

30.11.  2018 

2 YS17_32 ნიკოლოზ ნიორაძე, 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

ნანოსტრუქტურული ნახშირბადის 

ზედაპირებზე ფუნქციონირებული 

რედოქს პროტეინების 

ვოლტამეტრული დახასიათება 

 

საანგარიშო 

პერიოდი II 

3 FR17_570 ნიკოლოზ ნიორაძე, 

ძირითადი პერსონალი 

სპილენძის იონების 

კომპლექსწარმოქმნა გლობულურ 

ცილებთან, პოლიპეპტიდებთან და 

ამინომჟავებისგან თვითაწყობილ 

ფირებთან: მათი უნიკალური 

ელექტრო-გადამტანი თვისებების 

ფუნდამენტური და გამოყენებითი 

ასპექტები 

საანგარიშო 

პერიოდი II 

  



 

 

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 G.Tsurtsumia, 

D.Shengelia, 

N.Koiava, 

T.Lezhava, 

D. Gogoli, 

L.Beriashvili, 

S.Suladze 

4th International Conference on 

Electrochemistry, June 11-12, 2018; 

Rome, Italy. 

 

 

DOI: 10.4172/2090-4967-C1-003 

2. G.Tsurtsumia, 

D.Shengelia, 

N.Koiava, 

T.Lezhava, 

D. Gogoli, 

L.Beriashvili, 

S.Suladze 
 

International Conference on Science, 

Engineering and Technology 
https://worldresearchibrary.org. 
ID: RF-ICSETANTA-21048-1840 

3. David  G. Gogoli and Gigla 

S.Tsurtsumia 

6th International Conference 

And Exhibition On Materials 

Science And Chemistry. May 
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1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და 

სამეცნიერომიმართულების 

მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 . ბიომაკრომოლეკულების 

არაწრფივი ოპტიკური 

მეთოდებით თეორიული და 

რაო 

2018 წ ეტაპი 

          მხედველობის 

მექანიზმის თეორიული 

შესწავლა არაწრფივი 

ოპტიკური მეთოდების 

გამოყენებით: ზოგადი 

თეორიული ანალიზი, 

მათემატიკური ალგორითმის 

შექმნა და რაოდენობრივი 

2017-2019 ხელმძღ.:  მ.ზაქარაია, 

შემსრულებლები: დ.გოგოლი 

და ა.ბენაშვილი/ 

 



გამოთვლები 

დენობრივი კვლევა   

 

 

2 
გარდამავალი ლითონის 

ოქსიდების/გრაფენის 

ელექტროდის შემცველი 

ჰიბრიდული 

სუპერკონდენსატორის 

ფიზიკური მოდელის შემუშავება 

2018-2021 

უფ. მეც. თან. ნიკოლოზ ნიორაძე 

(ხელმძღვანელი) 

უფ. მეც. თან. გიორგი 

გორელიშვილი 

(ძირითადი შემსრულებელი) 

მეც.თან. დავით გოგოლი 

(ძირითადი შემსრულებელი) 

3 “კოროზიამედეგი მანგანუმ-

შემცველი შენადნობებისა და 

კომპოზიციური დანაფარების 

ელექტროქიმიური საფუძ-

ვლების შემუშავება“ 

(2015-2019) 

2018წ.ეტაპი:„ მანგანუმშემც-

ველი შენადნობების Mn-Bi-

Zn ელექტროგამოლექვის 

კანონზომიერებების 

შესწავლა  ელექტროლიზის 

პირობებისაგან 

დამოკიდებულებით“.  

მეც. დარგი: ქიმია და 

ქიმიური ტექნოლოგია 

სამეცნ. მიმართულება: 

„საქართველოს წიაღისე-

ულისა და მეორადი 

ტექნოგენური ნედლეულის 

გადამუშავების რაციონა-

ლური ტექნოლოგიების 

მეცნიერული საფუძვლების 

შემუშავება და ახალი 

მასალების მიღება“  

 

2015 -2019 წწ. 

 

1.მთავარი მეც. თან. 

გ.წურწუმია (ხელმძღვანელი); 

როლი: ექსპერიმენტების 

დაგეგმვა და შედეგების 

გაანალიზება; 

1.უფ.მეცნ. თან. ნ.ქოიავა 

(შემსრულებელი); როლი: 

ელექტროლიტების მომზადება 

და ექსპერიმენტების ჩატარება 

და შედეგების ანალიზში 

მონაწილეობა; 

2. .უფ.მეცნ. თან.  

     ი. კახნიაშვილი 

(შემსრულებელი); როლი: 

ქიმიური და სპექტრული 

ანალიზების ჩატარება; 

3.მეც. თან. დ. გოგოლი 

(შემსრულებელი);როლი: 

ელექტროგამოლექვის 

ექსპერიმენტების ჩატარება და 

შედეგების განხილვაში 

მონაწილეობა; 

4. ინჟინერი ლ.ბერიაშვილი 

(0.5საშ.ერთ.);როლი; 

ექსპერიმენტალური 

დანადგარის მომსახურება და 

ცდებში მონაწილეობა; 



 

 

 

 

5. ნ. ჯოხაძე (0.5საშ.ერთ.); 

როლი: ქიმიური ანალიზების 

ჩატარება და ექსპერიმენტის 

წინა მოსამზადებელი 

სამუშაოების ჩატარება. 

4 

არადეფიციტური 

მეტალური 

კატალიზატორებით 

მოდიფიცირებული 

საანოდე მასალების 

შემუშავება სათბობის 

ელემენტებისათვის და მისი 

გამოყენებით ჩამდინარე 

წყლების გაწმენდა 

ტოქსიკური 

მინარევებისაგან. 

2015-2019 

პაატა ნიკოლეიშვილი 

(ხელმძღვანელი)  - 

სამეცნიერო სამუსაოების 

დაგეგმვა, მუშაობის 

გაკონტროლება, შედეგების 

ანალიზი.  

ვ. კვესელავა (უფროსი 

მეცნიერ თანამშრომელი); 

სამეცნიერო ცდების 

დაგეგმვა, სამეცნიერო 

სედეგების შეკრება და 

სისტემატიზაცია. 

სამეცნიერო პუბლიკაციების 

მომზადება 

გ. გორელიშვილი (უფროსი 

მეცნიერ თანამშრომელი); 

სამეცნიერო ცდების მოწყობა 

და განხორციელება 

რ. კურტანიძე (მეცნიერ  

თანამშრომელი); 

სამეცნიერო ცდების მოწყობა 

და განხორციელება 

დ. შარაბიძე (მეცნიერ  

თანამშრომელი);სამეცნიერო 

ცდების მოწყობა და 

განხორციელება 
 

    

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

 

1. ბიომაკრომოლეკულების არაწრფივი ოპტიკური მეთოდებით თეორიული და რაოდენობრივი 



კვლევა   

2018 წ ეტაპი 

          მხედველობის მექანიზმის თეორიული შესწავლა არაწრფივი ოპტიკური მეთოდების 

გამოყენებით: ზოგადი თეორიული ანალიზი, მათემატიკური ალგორითმის შექმნა და 

რაოდენობრივი გამოთვლები 

           

          მხედველობის კორექციის, ნაადრევი სიბეცის, ასტიგმატიზმისა და სხვა პრობლემების 

აღმოსაფხვრელად, მხედველობის მექანიზმის დადგენა მოლეკულურ დონეზე დღესაც 

აქტუალურია. ცნობილია რომ A ვიტამინის ნაკლებობა ორგანიზმში იწვევს ე.წ. ქსეროფტალმიას. 

ამ დროს ადამიანს უვითარდება სიბეცე, როდესაც ბადურის მხედველობითი რეცეპტორების 

ნორმალური  ფუნქციონირება ირღვევა და ბინდის პირობებში ქვეითდება მგრძნობელობა. 

           მოლეკულურ დონეზე მხედველობის რეცეპტორების აგზნების სტადიები დეტალურად 

შეისწავლეს უოლშმა და მისმა კოლეგებმა. საწყის სტადიაზე A ვიტამინი, ანუ  რეტინოლი 

იჟანგება და გადადის A ვიტამინის ფიზიოლოგიურად აქტიურ ალდეჰიდში - რეტინალში.  

ნორმალურ მდგომარეობაში ეს უკანასკნელი შეიცავს ორმაგ   cis  ბმებს და მოიხსენიება  11 – cis  

რეტინალად.  ამ ფორმით ის შემდგომ უერთდება ოპსინს (ბადურის ჩხირების ცილა) და 

წარმოქმნის  როდოპსინს, ძლიერი შთანთქმის უნარით  500 ნმ  სპექტრალურ უბანში.  

როდოპსინის რეტინალური კომპონენტი სინათლის შთანთქმის შედეგად განიცდის 

იზომერიზაციას და გადადის უფრო მდგრად მდგომარეობაში - მთლიანად ტრანს-რეტინალში. 

მოცემული პროცესი ხასიათდება რეტინალის კონფორმაციული ცვლილებით და ოპსინისგან მისი 

მოცილებით. ამ დროს  ოპსინი უფერულდება. სინათლის ზემოქმედებით გამოწვეული 

აღნიშნული კონფორმაციული ცვლილება ბადურის რეცეპტორებისათვის ერთგვარ ჩამრთველ 

მექანიზმად გვევლინება. დასასრულ, ფერმენტის ზემოქმედებით, რომელსაც რეტინალ- 

იზომერაზას უწოდებენ, მთლიანად ტრანს-რეტინალი განიცდის იზომერიზაციას და          

უბრუნდება 11-ცის-იზომერის კონფიგურაციას. ამით რეაქციათა თანამიმდევრობა, რომლებიც 

მხედველობის „პურპურის“  ცვალედობის ციკლს შეადგენენ, სრულდება. 

              მხედველობის მექანიზმში მონაწილე მოლეკულების სპექტრული თვისებებისა   და 

სტრუქტურული ცვლილებების  უფრო ღრმა შესწავლა შესაძლებელი გახდა ლაზერუ-ლი 

ტექნიკის განვითარებისა და ბიოლოგიური მაკრომოლეკულების შესასწავლად მათი დანერგვის 

შემდეგ. გარდა მნიშვნელოვანი ფუნქციონალური დატვირთვისა, განსახილ- ველი ობიექტები 

გამოირჩევიან მარტივი გეომეტრიული სტრუქტურით, სინათლის კომბინაციური გაბნევისადმი 

აქტიური თავისუფლების ხარისხების მინიმალური რაო- დენობით, გამოკვეთილი სტრუქტურის 

მქონე შთანთქმის სპექტრებითა და სხვა. ცნობილია რომ სინათლის რეზონანსული კომბინაციური 

გაბნევის შესაბამისი აგზნების პროფილები (REPs), ისევე როგორც კოჰერენტული ანტი-სტოქსური 

გაბნევის (CARS) აგზნების პროფილები, იმავე სპექტრალურ უბანში დაიმზირება, რომელშიც 



შთანთქმის სპექტრები. სამივე ეს მახასიათებელი ე.წ. ვიბრონული (ელექტრონულ-რხევითი) 

კომპო- ნენტების სუპერპოზიციას წარმოადგენს, რომელთა ფორმირებაშიც (გაგანიერებაში) სხვა- 

დასხვა მექანიზმი მონაწილეობს. მათ შორის შიდა-მოლეკულური რელაქსაციური პრო- ცესი, 

გარემოს არაერთგვაროვნებით გამოწვეული გაგანიერება, სპინ-ორბიტალური ურ- თიერთქმედება 

და ა.შ. რაც შეეხება ვიბრონული მდგენელების ინტენსივობას, მათ, პირ- ველ  რიგში 

განსაზღვრავენ აგზნების შედეგად წონასწორული კოორდინატების წანაცვლ- ებანი. აღნიშნული 

წონასწორული კოორდინატების ზუსტი განსაზღვრა წარმოადგენს სპექტროსკოპიის ძირითად 

ამოცანას. მიუხედავად იმისა, რომ დაგროვილი ექსპერიმენ- ტული მასალა იძლევა აღნიშნული 

გეომეტრიული ცვლილებების განსაზღვრის საშუალე- ბას, ლიტერატურაში მოყვანილი 

თეორიული გამოთვლის შედეგები საგრძნობლად განს- ხვავდება ერთმანეთისაგან. ეს იმითაა 

განპირობებული, რომ ავტორთა ნაწილი ვიბრონუ- ლი მდგენელების ფორმირება-გაგანიერებას 

მიაწერს შიდა რელაქსაციურ პროცესებს და მათ ფორმას ლორენცის ფუნქციით აღწერს, ნაწილი კი 

განმსაზღვრელ ფაქტორად გარემ- ოს არაერთგვაროვნებას მიიჩნევს და კომპონენტებს გაუსის 

ფუნქციით ახასიათებს. როგ- ორც ჩვენმა წინასწარმა გამოთვლებმა აჩვენა, გაუსისა და ლორენცის 

წვლილები გაგანიე- რებაში თანაზომადია, ხოლო ვიბრონულ მდგენელებს ფოიგტის ფორმა აქვთ. 

          მიმდინარე წლის ეტაპი მივუძღვენით რეტინალის CARS-ის აგზნების პროფილების 

რაოდენობრივ დამუშავებას ადრე, ჩვენს მიერ მიღებული [ 1-2 ]  ფორმულების ბაზაზე. ჩვენი 

მიდგომა უზოგადესია და მექანიზმების თაობაზე აპრიორული დაშვებებისაგან თავისუფალი. 

CARS-ის პროფილებისათვის  [1] - ში მიღებულ გამოსახულებაში, სამწუ- ხაროდ კორექტული 

შეცდომაა გაპარული, რის გამოც, ქვევით,  დაზუსტებული სახით მოგვყავს 
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 ფუნქცია   υ;ξ   სპექტროსკოპიაში ცნობილია როგორც ფოიგტის ( Voigt ) მრუდი და 

წარმოადგენს გაუსისა და ლორენცის ფუნქციების „ხვეულს“. ხოლო წარმოსახვითი ნა- წილი 

დისპერსიული მრუდის სახელით მოიხსენიება. დეტალებისათვის იხილე [3]. იქვე მოყვანილია 

ასიმპტოტიკები ξ << 1 და ξ >> 1 ზღვრული შემთხვევებისათვის. გამოსავალი ფორმულის ბაზაზე 

ჩვენ დავამუშავეთ CARS-ის პროფილები ბეტა-კაროტინისათვის ბენ- ზოლში /იხ. [2]/ და საკმაოდ 

სარწმუნო  შედეგები /შეჯერებული RRS აგზნების პროფილ- ებთან და შთანთქმის სპექტრთან/ 

მივიღეთ თეორიული პარამეტრებისათვის. ანალოგი- ური კომპლექსური ანალიზი 

რეტინალისათვის დაგეგმილი გვაქვს 2019 წლისათვის, რი- სთვისაც დამუშავებული გვაქვს 

ზოგადი მათემატიკური ალგორითმი. 

ლიტერატურა: 

[1]   M.G.Zakaraya and G.M.Chonishvili  (2014)  Bull. Georg. Acad. Sci.  v. 8, p. 72;                       [2]   

M.G.Zakaraya, D.G.Gogoli, L.D.Beriashvili and G.M.Chonishvili       (in press);                      [3]   

M.G.Zakaraya and  J.Ulstrup   (19880,  Optics Commun. v. 68,  p. 107. 

2. გარდამავალი ლითონის ოქსიდების/გრაფენის ელექტროდის შემცველი ჰიბრიდული 

სუპერკონდენსატორის ფიზიკური მოდელის შემუშავება 

 

შესავალი 

თანამედროვე მსოფლიოში გარემოს გლობალური ცვლილების ფონზე დიდი ყურადღება ექცევა უფრო 

ეფექტიანი ენერგო სისტემების  შემუშავებას. ამგვარი სისტემების რიცხვშია ელექტროქიმიური 

სუპერკონდენსატორები, რომლების ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საგრძნობლად განვითარდა. ამგვარი 

სუპერკონდენსატორები ხასიათდებიან მაღალი დამუხტვა/განმუხტვის სიჩქარით და მაღალი სიმძლავრით.  

ელექტროქიმიური კონდენსატორები შეიძლება დაიყოს ელექტროქიმიური ორმაგი შრის 

სუპერკონდენსატორებად და ჰიბრიდულ კონდენსატორებად. დიდი ყურადღება ექცევა თანამედროვე, 

მაღალგავითარებეული ზედაპირის მქონე საელექტროდო მასალების გამოყენებას სუპერკონდენსატორებში 

რათა მიღწეული იქნეს საგრძნობი ენერგიის აკუმულირება სუპერკონდენსატორში და  შენარჩუნებული 

იყოს ტრადიციული კონდენსატორებისათვის დამახასიათებელი მაღალი სიმძლავრე.  

ელექტროქიმიისა და ელექტრომეტალურგიის ლაბორატორიაში მიმდინარე პროექტის: „გარდამავალი 

ლითონის ოქსიდების/გრაფენის ელექტროდის შემცველი ჰიბრიდული სუპერკონდენსატორის ფიზიკური 

მოდელის შემუშავება“ პირველი ეტაპის ფარგლებში მიღებულია გარდამავალი ლითონის (მანგანუმი)/ 

გრაფენის კომპოზიტი, რომელიც უნდა გამოიცადოს სუპერკონდესატორების საელექტროდო მასალად.  

 

ექსპრიმენტული ნაწილი 

ლექტროსინთეზირებული გრაფენი/MnO2 კომპოზიტი მომზადდა ერთსაფეხურიანი ელექტროქიმიური 

პროცესის საშუალებით, პოტენციოსტატ/გალვანოსტატური სისტემის გამოყენებით. ერთსაფეხურიანი 

ელექტროსინთეზი განხორციელდა ცილინდრული ფორმის ელექტროქიმიურ უჯრედში 

(ელექტროქიმიური სისტემა წარმოდგენილია ნახაზზე 1), მანგანუმის სულფატის მონოჰიდრატის (0.5M  

MnSO4·H2O) და ნატრიუმის სულფატის (0.4M Na2SO4) ხსნარში. მუშა ელექტროდს წარმოადგენდა გრაფიტის 



ცილინდრული ღერო (55 X 6 მმ), დამხმარე ელექტროდს - პლატინის ფირფიტა, ხოლო შესადარებელ 

ელექტროდს ქლორვერცხლის (Ag/AgCl) ელექტროდი.  

 
ნახაზი 1. MnO2/გრაფენის კომპოზიტის მისაღები ელექტროქიმიური სისტემა 

 

გრაფიტის ღეროს მუშა ფართი წარმოადგენდა 169.56 მმ2.  ელექტროსინთეზი განხორციელდა 

პოტენციოსტატ CH instrument 600E (ოსტინი, ტექსასი, აშშ) საშუალებით ქრონოამპერომეტრულ რეჟიმში 

ციკლის (ნახაზი 2)  მრავალჯერადი განმეორებით. ქრონოამპერომეტრული რეჟიმის პარამეტრების 

დადგენამდე განისაზღვრა გრაფიტის ელექტროდის უდენო პოტენციალი დროში (ნახაზი 3). მიღებული 

ქრონოამპერომეტრული მრუდის ფრაგმენტი წარმოდგენილია ნახაზ 4-ზე.  

 
ნახაზი 2. პოტენციალი - დროის ციკლი  

 

აბაზანის მოცულობაში დაგროვებული გრაფენი/MnO2 კომპოზიტის და ხსნარის სეპარაცია განხორციელდა 

ფილტრაციით. გრაფენი/MnO2 ნალექი გაირეცხა რამდენჯერმე გამოხდილი წყლით და გაშრა ჰაერზე 

ოთახის ტემპერატურაზე.  

 
ნახაზი 3. ღია წრედის პოტენციალის ცვლილება დროში 

 

ჩატარდა გრაფენი/MnO2 კომპოზიტის ფხვნილის ატომურ-ადსორბციული ანალიზი (DRAWELL AA320N) და 

დადგინდა Mn შემცველობა კომპოზიტურ ფხვნილში 76%. 



 
ნახაზი 4. ქრონოამპერომეტრული მრუდის ფრაგმენტი 

დასკვნა 

პროექტის მიმდინარე ეტაპის განმავლობაში შემუშავდა და ჩამოყალიბდა გრაფენი/MnO2 - ის კომპოზიტის 

ერთსაფეხურიანი ელექტროსინთეზის  განხორციელების პროტოკოლი. დადგინდა მანგანუმის შემცველობა 

კომპოზიტში. 

 

 
3. მანგანუმშემცველი    შენადნობის Zn-Bi-Mn   ელექტროგამოლექვის კანონზომოერების შესწავლა 

ელექტროლიზის პირობებისაგან დამოკიდებულებით 

 

შესწავლილია კოროზიულად მდგრადი, ხარისხიანი თუთია-ბისმუტ-მანგანუმის (Zn-Bi-Mn),  

გალვანური დანაფარების მიღების პირობები. დანაფარი  შესაძლებელია გამოყენებული იქნას 

მანქანათმშენებლობაში  ფოლადის ზედაპირის  კოროზიისაგან პროტექტორული დაცვისათვის.  

ლიტერატურაში სამმაგი შენადნობის გალვანური დანაფარების მიღების შესახებ ინფორმაცია არ 

მოიპოვება. შენადნობის დანაფარში აქტიური ლითონების მანგანუმისა და თუთიის 

შემცველობასთან ართად ელექტროდადებითი ბისმუტის არსებობა განაპირობებს კოროზიის 

მიმართ მდგრადობის გაზრდას, განსაკუთრებით ქლორ-იონების შემცველ გარემოში. 

გალვანური დანაფარის მისაღები ელექტროლიტი მზადდებოდა შემდეგნაირად. ცალკე პორცია 

0.2ლ  დისტილირებულ წყალს მორევის პირობებში ვამატებდით 2.0-3.5გ ბისმუტის ნიტრატს  

[Bi(NO3)3∙5H2O] თეთრი სუსპენზიის წარმოქმნამდე; მეორე პორცია 0.35ლ  დისტილირებულ  

წყალში    ვხსნიდით  70-110გ ნატრიუმის ციტრატს  (Na3C6H5O7∙5,5H2O)  ინტენსიური მორევის 

პირობებში და ამ უკანასკნელს  ვამატებდით  ბისმუტის ნიტრატის სუსპენზიის წყალხსნარს  

კონტროლირებად  pH 3.5-4.5 ფარგლებში (გოგირდმჟავას დამატებით)  და ვაგრძელებდით 

მორევას 25-30 წთის განმავლობაში კომპლექსწარმოქმნის  შედეგად  ბისმუტის ნიტრატის  სრულ 

გახსნამდე. ამის შემდეგ მიღებულ ხსნარში შეგვქონდა 20-40 გ თუთიის სულფატი (ZnSO4∙7H2O)  

და მისი გახსნის შემდეგ ვამატებდით   მანგანუმ-ამონიუმის სულფატების შემცველ ხსნარს, 

რომელსაც ვამზადებდით ცალკე შესაბამისი სუფთა მარილების  90-140 გ MnSO4∙H2O და 160-200გ  



(NH4)2SO4  გახსნით  0,35ლ  დისტილირებულ წყალში. მიღებული ხსნარის pH დაგვყავდა 3.0-4.5-

მდე და მოცულობას ვასებდით 1 ლ-მდე. 

ელექტროგამოლექვის პროცესს ვატარებდით შემდეგ პირობებში:   pH 3.0-4.5, კათოდური დენის 

სიმკვრივე 10-25 ა/დმ2, ტემპერატურა 25-350C, ელექტროლიტის განუწყვეტელ ცირკულაციას 

ვახორციელებდით  ტუმბოს გამოყენებით (მოცულობითი სიჩქარე 0.5ლ/წთ), კათოდად 

ვიყენებდით ფოლადის ფირფიტას, ხოლო ანოდად  ბისმუტის ელექტროდს; 

ელექტროგამოლექვის ხანგრძლივობა შეადგენდა 10-15წთ. ფოლადის კათოდზე 

ელექტროგამოლექვით მივიღეთ მოთეთრო-ნათელი ფერის წვრილკრისტალური კოროზიამედეგი  

შენადნობის    დანაფარი, რომელიც უძლებდა 450 კუთხით მოღუნვას ბზარის გაჩენის გარეშე. 

შენადნობის  დანაფარის  დენითი გამოსავალი 28,82-33,23%; დანაფარის კოროზიის სიჩქარე 0,3-

0,45 გ/მ2∙სთ.  

ელექტროლიზის  კონკრეტული მაგალითები  მოყვანილია ქვემოთ ცხრილში. 

                                                                                                                                     ცხრილი 

ელექტროლიტის შემადგენლობა და 

ექსპერიმენტში გაზომილი  პარამეტრები 

შემადგენლობები და გაზომილი 

პარამეტრების მნიშვნელობები 

მაგალითი      

№1 

მაგალითი 

№2 

მაგალითი 

№3 

მანგანუმის სულფატი - MnSO4∙H2O ,         გ/ლ 90 120 140 

თუთიის სულფატი -     ZnSO4∙7H2O ,         გ/ლ                       20 30 40 

ბისმუტის ნიტრატი-      Bi(NO3)3∙5H2O ,     გ/ლ                                             2,0 2,5 3,5 

ამონიუმის სულფატი - (NH4)2S04 ,               გ/ლ 160 180 200 

ნატრიუმის ციტრატი-Na3C6H5O7∙5,5H2O,  გ/ლ 70 90 110 

გოგირდმჟავა       -          H2SO4 ,                    გ/ლ 30 40 50 

კათოდური დენის სიმკვრივე ,                  ა/დმ2 10 15 25 

ტემპერატურა,                                                  0C 25 30 35 

ელექტროგამოლექვის ხანგრძლივობა,       წთ 10 13 15 

pH 3,0 3,5 4,5 

კათოლიტის ცირკულაციის მოცულობითი     



სიჩქარე, ლ/წთ 0,5 0,5 0,5 

დანაფარის დენითი გამოსავალი,                   % 28,82 32,75 33,23 

 შენადნობში თუთიის  შემცველობა,       მას.% 79,77 79,11 78,13 

შენადნობში ბისმუტის  შემცველობა,     მას.% 11,88 12,43 13,31 

შენადნობში მანგანუმის  შემცველობა,   მას.% 8,35 8,46 8,56 

შენადნობის  კოროზიული პოტენციალი (Eკორ.) 

3% NaCl-ის წყალხსნარში, მვ (ნაჯ. Ag/AgCl 

მიმართ) 

 

-1015 

 

-1025 

 

-1020 

კოროზიის  სიჩქარე,    გ/მ2∙სთ          0.45 0,3 0,4 

პოლარიზაციული წინააღმდეგობა, kΩ 28,4 35,2 33,4 

 

დანაფარის გარეგნული სახე 

მოთეთრო 

ფერის, 

მკვრივი, 

წვრილკრი-

სტალური 

მოთეთრო 

ფერის, 

მკვრივი, 

წვრილკრი-

სტალური 

მორუხო 

ფერის 

მკვრივი, 

წვრილკრი- 

სტალური                                         

ცხრილში მოყვანილი მონაცემებიდან ჩანს, რომ  ელექტროგამოლექვით  ფოლადის ზედაპირზე 

მიღებულია მაღალი ანტიკოროზიული თვისებების მქონე თუთია-ბისმუტ-მანგანუმის 

შენადნობის  დანაფარები.   

 

1 

არადეფიციტური 

მეტალური 

კატალიზატორებით 

მოდიფიცირებული 

საანოდე მასალების 

შემუშავება სათბობის 

ელემენტებისათვის და მისი 

გამოყენებით ჩამდინარე 

წყლების გაწმენდა 

ტოქსიკური 

მინარევებისაგან. 

2015-2019 

პაატა ნიკოლეიშვილი 

(ხელმძღვანელი)  - 

სამეცნიერო სამუსაოების 

დაგეგმვა, მუშაობის 

გაკონტროლება, შედეგების 

ანალიზი.  

ვ. კვესელავა (უფროსი 

მეცნიერ თანამშრომელი); 

სამეცნიერო ცდების 

დაგეგმვა, სამეცნიერო 

სედეგების შეკრება და 

სისტემატიზაცია. 

სამეცნიერო 

პუბლიკაციების მომზადება 



გ. გორელიშვილი (უფროსი 

მეცნიერ თანამშრომელი); 

სამეცნიერო ცდების 

მოწყობა და 

განხორციელება 

რ. კურტანიძე (მეცნიერ  

თანამშრომელი); 

სამეცნიერო ცდების 

მოწყობა და 

განხორციელება 

დ. შარაბიძე (მეცნიერ  

თანამშრომელი);სამეცნიერ

ო ცდების მოწყობა და 

განხორციელება 
 

 

ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის პირდაპირი ჟანგვის სათბობის ელემნტის ანოდური ელექტროდის 

დამზადება და სათბობის ელემენტის კონსტრუირება 

 

1.ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის პირდაპირი ჟანგვის სათბობის ელემენტისათვის ელექტროდის - 

ანოდის დამზადება 

ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტი გამოცდილი იყო როგორც წყალბადის წყარო ჟანგბად-წყალბადის 

სათბობის ელემენტისათვის. სათბობის ელემენტად შერჩეული იყო ოთხუჯრედიანი 

პროტონგაცვლითი მემბრანით აღჭურვილი დენის წყარო (სურ. 1), რომელიც შესდგებოდა შემდეგი 

ნაწილებისაგან: ორგანული მინის გარე ჩარჩოებისაგან, სპილენძის დენართმევისაგან, წყალბადის 

განმანაწილებელი ნახშირბადის ფირფიტისაგან, ჟანგბადის განმანაწილებელი ნახშირბადის 

ფირფიტისაგან, მემბრანა-ელექტროდული ანაკრებისაგან. ეს ანაკრები წარმოადგენდა კატიონ-

გაცვლით Nafion 115 მემბრანას, რომლის ერთ მხარეზე  დაცხობილია ჟანგბადის აღსადგენი 

ელექტროდი, ანუ კათოდი (ნახშირბადოვანი ქსოვილი, რომელზედაც დაფენილია 

ნახშირბადოვანი მური XC72  პლატინის კატალიზატორთან ერთად). მემბრანის მეორე მხარეს 

დაცხობილია წყალბადის დასაჟანგი ელექტროდი, ანუ ანოდი, რომელსაც აქვს კათოდის მსგავსი 

შედგენილობა. ჰერმეტულობა უზრუნველყოფილია ტეფლონის შუასადებებით. 



 

სურ. 1. წყალბად- ჟანგბადის სათბობის ელემენტი 

  
სურ.2. გარე ჩარჩო სპილენძის დენმიმყვანით და წყალბადის მისაწოდებელი  

             შტუცერებით 

  
სურ. 3. ელექტროდ-მემბრანული ანაკრები 



  
სურ. 4. ელექტროდ-მემბრანული ანაკრები ჟანგბადის და წყალბადის 

                       გამანაწილებელი ნახშირბადული დენამრთმევებით 

 

 

ნახ. 13-ზე მოყვანილია გაერთიანებული სქემა NaH2PO2-ის რიფორმინგის ლაბორატორიული 

დანადგარისა და სათბობის ელემენტის, რომელშიც სათბობად გამოყენებული იყო რიფორმინგის 

პროცესში გენერირებული წყალბადი (წყალბადის გენერაციის სქემა აღწერილია ზემოთ). 

ჰიპოფოსფიტის რიფორმინგის კატალიზატორად გამოყენებული იყო 4,5 სმ2 ნიკელის ფირფიტის 

სუბსტრატზე დაფენილი CoB2O4. სარეაქციო ზონაში ვაწოდებდით (4М NaH2PO2 + 4М NaOH) 

ნარევის შემცველ ხსნარს. წყალბადის გენერაციის პროცესი ჩატარებული იყო 400C-ის 

ტემპერატურაზე. 

 
  

 ნახ. 13. სათბობის ელემენტში წყალბადის მიწოდებისა და ელექტრული 



                          მახასიათებლების გაზომვის სქემა 

  

 
სურ. 5. სათბობის ელემენტში წყალბადის მიწოდებისა და ელექტრული მახასიათებლების 

გაზომვის სქემა 

რიფორმინგის პროცესში გენერირებული წყალბადი მიეწოდებოდა სათბობის ელემენტის ანოდს, 

სადაც  ხდებოდა წყალბადის დაჟანგვა პროტონამდე. პროტონი კათიონიტური მემბრანის გავლით 

ხვდებოდა კათოდს და  მიწოდებული ჰაერის ჟანგბადთან ერთად იღებდა მონაწილეობას 

აღდგენის რეაქციაში წყლის წარმოქმნით. წყალბადის ჟანგვის შედეგად წარმოქმნილი 

ელექტრონები  გადიოდნენ გარე წრედში, სადაც ხდებოდა ძაბვისა და დენის გაზომვა. 

  
ნახ. 14. სათბობის ელემენტის მუშაობის პრინციპული სქემა 

სათბობის ელემენტის ვოლტ-ამპერული მახასიათებლების აღრიცხვა ხორციელდებოდა შემდეგი 

თანმიმდევრობით. დენის წყაროში წყალბადის მიწოდების შემდეგ კათოდური ვოლტმეტრის 

მეშვეობით მიმდინარეობდა ღია წრედის ძაბვის აღრიცხვა. შემდეგ ხდებოდა წრედის შეკვრა და 

წინაღობის ეტაპობრივი შემცირება 10000 ომიდან 0,1 ომამდე. პარალელურად ყოველ წინაღობაზე 

იზომებოდა ელემენტის ძაბვა და დენი.  იზომებოდა აგრეთვე მოკლე ჩართვის დენიც. ძაბვისა და 

დენის ნამრავლით ვგებულობდით მაქსიმალურ სიმძლავრეს და შესაბამის წინაღობაზე ხდებოდა 



ელემენტის ჩართვა და დროში დენისა და ძაბვის კონტროლი. 

ნახ. 15-ზე ნაჩვენებია წყალბად ჟანგბადის სათბობის ელემენტის ვოლტ- ამპერული 

მახასიათებლები, კერძოდ, ძაბვის დამოკიდებულება დენზე და სიმძლავრის დამოკიდებულება 

დენზე, საიდანაც ჩანს, რომ ოთხი პარალელურად ჩართული ელემენტის ღია წრედის ძაბვა აღწევს 

3,5 ვოლტს, ხოლო მოკლე ჩართვის დენი შეადგენს 2330 მა, მაქსიმალური სიმძლავრე 2770 მვტ 

ელემენტს გააჩნია 1530 მა დენის დროს.  

  
ნახ.15. წყალბად-ჟანგბადის სათბობის ელემენტის ვოლტ-ამპერული მახასიათებლები 

 

 სიმძლავრის მაქსიმალური მნიშვნელობის განსაზღვრის შემდეგ განისაზღვრა ელემენტის 

გამოცდის დენი ანუ 1530 მა, რასაც ელემეტი იძლევა 5 ომ დატვირთვის დროს.  ვოლტ-ამპერული 

მონაცემების განსაზღვრის შემდგომ ელემენტი ჩაირთო 5 ომ გარე დატვირთვაზე და დროში 

იზომებოდა ელენტის მიერ გენერირებული ძაბვა და დენი. 



 
  

ნახ.16. წყალბად-ჟანგბადის სათბობის ელემენტის დენისა და ძაბვის დამოკიდებულება დროზე 

ნახ. 16-ზე ნაჩვენებია ელემენტის მიერ გენერირებული დენისა და ძაბვის დამოკიდებულება 

დროზე. ელემენტი მუშაობდა 5 სთ-ის განმავლობაში.  ცდის დაწყებიდან ბოლომდე დენის 

ცვლილება იყო  50 მა-ს, ხოლო ძაბვის 0,15 ვ. ელემენტის მიერ ძაბვისა და დენის შემცირება 

განპირობებულია ორი ფაქტორით. პირველი მდგომარეობს ნიკელის სუბსტრატზე არსებულ 

კატალიზატორზე ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის რეფორმინგის პროდუქტების დაგროვების შედეგად 

კატალიზატორის აქტიური ცენრების გადაფარვაში, რასაც მოჰყვება გამოყოფილი წყალბადის 

რაოდენობის შემცირება დროში, რაც თავის მხრივ ამცირებს წყალბადის წნევას სათბობის 

ელემენტის ანოდზე. მეორე მიზეზი არის სათბობის ელემენტის კათოდზე ელექტროქიმიური 

რეაქციის შედეგად წყლის წარმოქმნა, რომელიც ავსებს აირ-დიფუზიური კათოდის ფორებს და 

აფერხებს ჟანგბადის მიწოდებას კატალიზატორის ზედაპირზე, ანელებს ელექტროქიმიურ 

პროცესს. საერთო ჯამში დენისა და ძაბვის ვარდნა 5 სთ-ის განმავლობაში უმნიშვნელოა. 

2.პირდაპირი მოქმედების ჟანგბად- ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის სათბობი ელემენტის ანოდების 

მომზადება 

 მომდევნო კვარტალში გათვალისწინებულია პირდაპირი მოქმედების ჟანგბად- ნატრიუმის 

ჰიპოფოსფიტის სათბობის ელემენტის დამზადება, რომელშიც უშუალოდ ანოდზე მოხდება 

ჰიპოფოსფიტის მიწოდება და ჟანგვა, ხოლო კათოდზე -  ჟანგბადის მიწოდება. კათოდად 

გამოვიყენებთ ჟანგბადის აღდგენის კლასიკურ აირ- დიფუზიურ ელექტროდს, ხოლო ანოდად 

დაგეგმილია საჭირო კატალიზური მახასიათებლების მქონე  ელექტროდის დამზადება-



გამოყენება. 

 როგორც, ზემოთ ავღნიშნეთ ყველაზე სტაბილურ სუბსტრატს წარმოადგენს ნიკელის 

ფირფიტა, რომელის ერთი მხარე დაფარულია ფოროვანი ნიკელით. ანოდის მომზადებისას 

ვხელმძღვანელობდით ზემოთ აღწერილი სქემით. 25 სმ2 (5X5 სმ2) ნიკელის ფირფიტას 24 სთ-ის 

განმავლობაში ვჟღინთავდით CoSO4-ის წყალხსნარში, შემდეგ ფირფიტას ვათავსებდით 

ნატრიუმის ბოროჰიდრიდის წყალხსნარში. ქიმიური რეაქციის შედეგად ფირფიტის ზედაპირზე 

და ფორებში ფორმირდება CoB-ის შემცველი ნაერთი. მომდევნო ეტაპზე ფირფიტის შესაბამისი 

ტემპერატურული დამუშავებით მიიღებოდა CoB2O4  კატალიზატორი.  

 გამოყენებული იქნება ასევე ნახშირბადის ქსოვილით დამზადებილი  ელექტროდი ზედ 

დაფენილი CoB2O4 კატალიზატორით. აღნიშნული მასალა  მომზადდა შემდეგი ტექნოლოგიით: 

CoB2O4  კატალიზატორის და ნახშირბდის მურის CX-72 1:1 თანაფარდობით ნარევს  ემატება 

იზოპროპილენის სპირტი და პოლიტეტრაფტორეთილენის სუსპენზია, სარეველას გამოყენებით 

ირევა სამი საათის განმავლობაში. მიღებული სუსპენზია პულვერიზატორის საშუალებით 

დაიფრქვევა ნახშირბადის ქსოვილზე და გამოიწვება 250 oC-ზე მუფელის ღუმელში 20 წუთის 

განმავლობაში. 

  სამმაგი Mn-Co-Zn შენადნობის გალვანური დანაფარები მიღებულია სულფატური  

ხსნარიდან, რომელსაც კომპლექსწარმომქმნელ აგენტად დამატებული აქვს ნატრიუმის ციტრატი. 

ელექტრო-გამოლექვისათვის გამოყენებული ელექტროლიტის შემადგენლობა: 0.3 მოლ/ლ Mn2+ + 

0.6 მოლ/ლ  (NH4)2SO4 + 0.1მოლ/ლ Zn2+ + 0.1მოლ/ლ Co2+ + 0.2მოლ/ლNa3Cit; ელექტრო-გამოლექვა 

ჩატარებულია დიაფრაგმიან აბაზანაში კათოლიტის მუდმივი ცირკულაციის პირობებში 100 

მლ/წთ სიჩქარით, სპილენძის ან ფოლადის ფირფიტების კათოდებზე (ფართი 4სმ2); კათოდური 

დენის სიმკვრივე  16-25 მა/დმ2; pH 3.5-4.5 ფარგლებში, ტემპ. 300C, გამოლექვის ხანგრძლივობა 15-

30 წთ. ანოდებად გამოყენებულია ტიტანის ბადისებური ელექტროდები, რომელთა ზედაპირი 

მოდიფიცირებულია RuO2 (ე.წ. DSA ელექტროდები), ხოლო ანოლიტად გამოყენებულია 0.5 

მოლ/ლ Na2SO4. ელექტროგამოლექვის შედეგად მიიღება მკვრივი, მოვერცხლისფრო  დანაფარები. 



 

სურ. 6.  Co-ის შემცველი ელექტროდები. 

შესაძლებელია ელექტროგამოლექვით მიღებული შენადნობის დანაფარებში ბორის  

შეყვანაც (1-6%-მდე) გამოყენებულ ელექტროლიტში სხვადასხვა ბორშემცველი ნაერთების 

დანამატების არსებობის პირობებში.  

3. ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის პირდაპირი ჟანგვის სათბობის ელემენტის დიზაინის შემუშავება 

კონსტრუირებულია ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის პირდაპირი ჟანგვის სათბობის ელემენტი, 

რომელიც წარმოადგენს ფილტრ-პრესული ტიპის ელექტროქიმიურ უჯრედს (ნახ. 1), მასში გაზ-

დიფუზიური კათოდი და კობალტ-ბორშემცველი კატალიზატორით მოდიფიცირებული 

ფოროვანი ნიკელის ორიგინალური ანოდი მოთავსებულია პოლივინილქლორიდისაგან 

დამზადებულ ჩარჩოებში (სურ.1). ანოდური ჩარჩოს უკანა  

 

სურ. 1. საანოდე მასალა - ფოროვანი ნიკელი (მარჯვნივ). ანოდურ ჩარჩოში განთავსებული 

კატალიზატორით დოპირებული ფოროვანი ნიკელი 

მხარე აღჭურვილია ელექტროლიტის შემავალი და გამომავალი მილყელებით, ხოლო კათოდური 



ჩარჩო - გაზ-დიფუზიურ ელექტროდზე ჟანგბადის (ჰაერის) მისაწოდებელი და გამოსაყვანი 

მილყელებით. ელექტროდებს შორის სივრცეში ელექტროლიტის საცირკულაციოდ 

გამოყენებულია პოლივინილქლორიდისაგან დამზადებული ხსნარის გამანაწილებელი, რომლის 

ელასტიური გარე ფენები უზრუნველყოფს ჩარჩოებთან შემჭიდროვებას, რითაც მიიღწევა 

ფილტრ-პრესული კონსტრუქციის ჰერმეტულობა. გაზ-დიფუზიური კათოდის დენამრთმევად 

გამოყენებულია ნიკელის ფირფიტა. ელექტროლიტის ცირკულაცია ხორციელდება ტუმბოს 

საშუალებით, კათოდს უკანა მხრიდან კომპრესორის საშუალებით მიეწოდებოდა ჰაერი, წნევის 

კონტროლი ხორციელდებოდა მანომეტრის საშუალებით. კათოდისა და ანოდის დენამრთმევები 

მიერთებულია გარე დატვირთვის წინაღობის წყობურზე, დენისა და ძაბვის სიდიდეების 

კონტროლი ხორციელდებოდა მაღალი წინაღობის შესაბამისად ამპერმეტრისა და ვოლტმეტრის   

საშუალებით (ნახ. 2). 

 

ნახ. 1.  პირდაპირი მოქმედების ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის სათბობის ელემენტი და 

კონსტრუქციის სქემა  

 
 

ნახ. 2.  ჰაერი (O2)-NaH2PO2 პირდაპირი მოქმედების სათბობის ელემენტის მუშაობის 



პრინციპიალური სქემა. 

 

1.2. 

 

 

 

 

1.2. 

№ 

დასრულებულიპროექტისდას

ახელებამეცნიერებისდარგისა

დასამეცნიერომიმართულების

მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 
პროექტის შემსრულებლები 

1 

 

ქარვის მჟავას 

ალკენწარმოებულების 

ელექტროლიტური 

დისოციაციის პროცესების 

თეორიული ანალიზი და 

მათი პარამეტრების 

განსაზღვრა ორიგინალური 

განტოლებების გამოყენებით. 

მეცნიერების დარგი: ქიმია             

მიმართულება: ეკოლოგიური 

უსაფრთხოებისა და 

სამედიცინო                           

კვლევებისათვის ახალი 

თანამედროვე კვლევითი                           

მეთოდების შემუშავება 

2018 წელი ელენე კვარაცხელია -   

პროექტის ხელმძღვანელი  

 

რუსუდან კურტანიძე -  

ძირითადი შემსრულებელი 

2. III  ქვეპროგრამის ფარგლებში 

 

მიმართულება 3:  მყარი 

ნარჩენების კომპლექსური 

უტილიზაცია  

 

პროექტი:   სხვადასხვა 

წარმოშობის 

2014- 2018 წწ 

პროექტის ხელმძღვანელი- 

მთავარი მეცნ. თან. თინათინ 

ლეჟავა  

 

შემსრულებლები:უფრ.მეც.თა

ნ.ნანა ქოიავა;                                     

უფრ.მეც.თან. იზოლდა 

კახნიაშვილი;მეც.თან. დავით 



ნახშირბადშემცველი 

ნარჩენებისგან  ბრიკეტული 

საწვავის ფორმირების 

ეფექტური ტექნოლოგიის 

შემუშავება    

გოგოლი 

 

 

1. ქარვის მჟავას ალკენწარმოებულების ელექტროლიტური დისოციაციის პროცესების 

თეორიული ანალიზი და მათი პარამეტრების განსაზღვრა ორიგინალური 

განტოლებების გამოყენებით. 

 

შესავალი 

 ქარვის მჟავა და მისი სხვადასხვა წარმოებული ფართოდ გამოიყენება ორგანულ 

სინთეზში და პოლიმერთა წარმოებაში, მონაწილეობს ბიოლოგიურად მნიშვნელოვან 

კრებსის ციკლში. ტრანს- და ცის-ეპოქსიქარვის მჟავები გამოიყენება მეზო- და L-ღვინის 

მჟავების მისაღებად და აგრეთვე ისინი მონაწილეობენ სხვადასხვა მიკრობიოლოგიურ 

გარდაქმნებში. მოცემული მჟავების სასარგებლო თვისებები მრავალ შემთხვევაში 

დაკავშირებულია მჟავა-ფუძურ წონასწორობასთან მათ ხსნარებში და შესაბამისად ამ 

მჟავების დისოციაციის პარამეტრებთან, რომელიც არ არის ბოლომდე შესწავლილი. 

ამიტომ ამ ორფუძიანი სუსტი ორგანული მჟავების ელექტროლიტური დისოციაციის 

პროცესების კვლევა წარმოადგენს არა მარტო მეცნიერულ, არამედ აგრეთვე პრაქტიკულ 

ინტერესს, რადგანაც სწორედ მათი ხსნარების თავისებურებები განაპირობებენ მათ 

გამოყენებას ზემოდ აღნიშნულ დარგებში.  

       ჩვენს მიერ შემოთავაზებულია სხვადასხვა საფეხურების დისოციაციის კონსტანტების 

ახლო სიდიდეთა მქონე სუსტი მრავალფუძიანი ორგანული მჟავების დისოციაციის სხვადასხვა 

პარამეტრების განსაზღვრის ორიგინალური მეთოდი (E.Kvaratskhelia, R.Kvaratskhelia. The 

Degrees of Dissociation of Weak Multibasic Organic Acids. J. Solution Chem., 2007, v. 36, № 6, p.787-

792). შემოთავაზებულია აგრეთვე “პარციალური” დისოციაციის ხარისხის ცნება (E. 

Kvaratskhelia, R. Kvaratskhelia. The “Partial” Degrees of Dissociation of Weak Multibasic Organic 

Acids. J. Solution Chem., 2009, v. 38, № 3, pp. 345-349), რომელიც ასეთი მჟავების დისოციაციის 

პროცესებში არსებული რთული წონასწორობების უფრო დეტალური ანალიზის საშუალებას 

იძლევა. ამ წლის ანგარიშში ეს მეთოდი გამოყენებულია ქარვის მჟავას 

ალკენწარმოებულების (მეთილენქარვის, ტრანს-ეპოქსიქარვისა (ტრანს-

ეთილენოქსიდდიკარბონმჟავას) და ცის-ეპოქსიქარვას (ცის-ეთილენოქსიდდიკარბონმჟავას) 

მჟავების) ელექტროლიტური დისოციაციის თავისებურებათა ანალიზისათვის.  

 

http://www.springerlink.com/content/1572-8927/
http://www.springerlink.com/content/1572-8927/


სამუშაოში გამოყენებული მეთოდი 

 

 სუსტი ორფუძიანი ორგანული მჟავას დისოციაციის ორივე საფეხურისათვის მასათა 

მოქმედების კანონის განტოლებები შეიძლება იყოს წარმოდგენილი შემდეგნაირად (იმ 

შემთხვევაში, თუ მოცემული მჟავას დისოციაციის პროცესები ხასიათდება “გადაფარულ 

წონასწორობათა” ეფექტით): 
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სადაც K1 და K2  წარმოადგენენ ორივე საფეხურის თერმოდინამიური დისოციაციის 

კონსტანტებს, c – მჟავას საერთო (ანალიზური) კონცენტრაცია,  α1 და α2 წარმოადგენენ ამ 

საფეხურების დისოციაციის ჩვეულებრივ ხარისხებს, α′2 არის მეორე საფეხურების 

დისოციაციის “პარციალურ” ხარისხი, F1 და F2 წარმოადგენენ აქტიურობის კოეფიციენტების 

შემცველ წევრებს:    
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იმის გათვალისწინებით, რომ დისოციაციის “პარციალური” ხარისხი უფრო ზუსტად 

ასახავს შესწავლილი მჟავების დისოციაციის თავისებურებებს, მიზანშეწონილი იქნებოდა 

შემდეგნაირად წარმოგვედგინა განტოლებები α1 და α′2- ის პირდაპირი განსაზღვრისათვის: 
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α1 და α′2- ის მნიშვნელობები შეიძლება იყოს განსაზღვრული ამ ორი კვადრატული 

განტოლების თანმიმდევრობითი ამოხსნით. α1, α2 და α′2-is მნიშვნელობები 

დაკავშირებულია ერთმანეთთან შემდეგი განტოლებით:                                                                

                                                               
1

2'

2



                                                                        (7) 

α2- ის სიდიდე შეიძლება ასევე განსაზღვრული იყოს განტოლების (5) და შემდეგი 

განტოლების: 
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თანმიმდევრობითი ამოხსნით. 

    აქტიურობის კოეფიციენტების სიდიდეები გათვლილი იყო დებაი-ჰიუკელის კანონის 

მეორე მიახლოების განტოლების დახმარებით:                        

                        
IBa

IAz
f
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                                                          (9) 

სადაც ai წარმოადგენს კათიონისა და ანიონის მაქსიმალური მიახლოების მანძილს, A და B 

წარმოადგენენ წყლის თვისებებზე დამოკიდებულ კონსტანტებს მოცემულ 

ტემპერატურაზე, zi არის იონის მუხტი. იონური ძალა )21()2( '

2121   ccI . 

არადისოცირებული მჟავას აქტიურობის კოეფიციენტი ერთის ტოლად არის მიჩნეული. 

        სხვადასხვა იონიზირებული და არაიონიზირებული ფორმების კონცენტრაციები 

განისაზღვრება შემდეგი განტოლებებით: 
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        ზემოთ მოყვანილი განტოლებების დახმარებით შესწავლილი მჟავების დისოციაციის 

პარამეტრების განსაზღვრისათვის საჭირო დისოციაციის კონსტანტების სიდიდეები 

აღებულია შემდეგი ფუნდამენტური ცნობარიდან (ცხრილი 1): 

 

1. Langes’s Handbook of Chemistry. John. A. Deen (Editor), 15th Edition, McGraw-Hill, Inc, 

New York, St. Louis, San Francisco etc., 1999. 

2. D. Dobos, Electrochemical data. Mir Publishers, Moscow, 1980. 
 

ცხრილებში 2-4 მოყვანილია შესწავლილი მჟავების დისოციაციის პარამეტრების 

სიდიდეები მათ განზავებულ (0.0001 - 0.01M) ხსნარებში. 

 

ცხრლი 1.  ქარვის მჟავას ალკენწარმოებულების 

დისოციაციის კონსტანტები 25°C-ზე 

მჟავა K1 K2 

მეთილენქარვის  

ტრანს-ეპოქსიქარვის 

ცის-ეპოქსიქარვის 

1.41×10−4 

0.01175 

0.01148 

3.55×10−6 

       5.623×10−4 

1.202×10−4 

 

ცხრილი 2. მეთილენქარვის მჟავას დისოციაციის  

პარამეტრები 25°C-ზე 



c, M α1 α2 α′2 pH 

0.0001 

0.0002 

0.0004 

0.0006 

0.0008 

0.001 

0.002 

0.004 

0.006 

0.008 

0.01 

0.6796 

0.5625 

0.4481 

0.3864 

0.3460 

0.3167 

0.2376 

0.1755 

0.1463 

0.1283 

0.1158 

0.03222 

0.01753 

0.009069 

0.006145 

0.004659 

0.003758 

0.001925 

0.000986 

0.000667 

0.000506 

0.000408 

0.04741 

0.03116 

0.02024 

0.01590 

0.01347 

0.01187 

0.008102 

0.005620 

0.004561 

0.003942 

0.003524 

4.152 

3.941 

3.745 

3.635 

3.560 

3.503 

3.330 

3.164 

3.068 

3.002 

2.950 

 

ცხრილი 3. ტრანს-ეპოქსიქარვის მჟავას დისოციაციის  

პარამეტრები 25°C-ზე 

c, M α1 α2 α′2 pH 

0.0001 

0.0002 

0.0004 

0.0006 

0.0008 

0.001 

0.002 

0.004 

0.9966 

0.9905 

0.9768 

0.9632 

0.9503 

0.9380 

0.8853 

0.8085 

0.7711 

0.6476 

0.5057 

0.4222 

0.3656 

0.3241 

0.2129 

0.1317 

0.7737 

0.6538 

0.5177 

0.4383 

0.3847 

0.3455 

0.2405 

0.1629 

3.760 

3.495 

3.240 

3.095 

2.994 

2.917 

2.681 

2.452 



0.006 

0.008 

0.01 

0.7531 

0.7102 

0.6753 

0.09731 

0.07791 

0.06534 

0.1292 

0.1097 

0.09676 

2.323 

2.233 

2.166 

 

      

 

ცხრილი 4. ცის-ეპოქსიქარვის მჟავას დისოციაციის  

პარამეტრები 25°C-ზე 

c, M α1 α2 α′2 pH 

0.0001 

0.0002 

0.0004 

0.0006 

0.0008 

0.001 

0.002 

0.004 

0.006 

0.008 

0.01 

0.9934 

0.9854 

0.9702 

0.9561 

0.9430 

0.9307 

0.8783 

0.8021 

0.7469 

0.7041 

0.6693 

0.4645 

0.3271 

0.2134 

0.1610 

0.1303 

0.1099 

0.06298 

0.03513 

0.02479 

0.01932 

0.01591 

0.4678 

0.3319 

0.2200 

0.1684 

0.1382 

0.1181 

0.07171 

0.04380 

0.03319 

0.02744 

0.02377 

3.843 

3.590                     

3.336 

3.187                 

3.081             

2.998 

2.745 

2.501 

2.364 

2.270 

2.198  

 

                   

         ჩვენ მივიღეთ აგრეთვე შედარებით მარტივი სახის ემპირიული განტოლებები, 

რომელთა დახმარებით შესაძლებელია სხვადასხვა დისოციაციის პარამეტრების 

მნიშვნელობების სწრაფი მიახლოებითი განსაზღვრა. 



 

                                                                მეთილენქარვის მჟავა 

                                                                

                                                                                             (14) 

                                                                (c = 0.0001 - 0.001M)                                                                                                                                             

                                                                                             (15) 

                                                                (c =  0.0001 - 0.006M)                                                                

                                                                                        (16) 

                                                                (c =  0.0001 - 0.002M)                                                              

                                                                                               (17)                                                                 

                                                                 (c =  0.0001 - 0.01M) 

 

     ტრანს-ეპოქსიქარვის მჟავა 

 

                                                                                           (18) 

                                                               (c =  0.0001 - 0.004M) 

                                                                                           (19) 

                                                               (c =  0.0001M) 

                                                                                                (20) 

                                                                            (c = 0.0001 - 0.0002M)                                                              

                                                                                                          (21)                                                                           

                                                               (c =  0.0001 - 0.01M) 
 

 

 

ცის-ეპოქსიქარვის მჟავა 

                                                                                                    (22) 



                                                           (c =  0.0001 - 0.002M) 

                                                                                         (23) 

                                                           (c =  0.0001M) 

                                                                                          (24) 

                                                           (c =  0.0001 - 0.0004M) 

                                                                                            (25) 

                                                           (c =  0.0001 - 0.01M) 

 

 

 

მიღებული შედეგები 

 

1. ავტორების მიერ შემუშავებული სუსტი მრავალფუძიანი ორგანული მჟავების 

დისოციაციის პროცესების ანალიზის ორიგინალური მეთოდის გამოყენებით 

შესწავლილია ქარვის მჟავას ალკენწარმოებულების ((მეთილენქარვის, ტრანს-

ეპოქსიქარვისა (ტრანს-ეთილენოქსიდდიკარბონმჟავას) და ცის-ეპოქსიქარვის (ცის-

ეთილენოქსიდდიკარბონმჟავას) მჟავების) ელექტროლიტური დისოციაციის რთული 

პროცესების კანონზომიერებები.  

2. განსაზღვრულია ისეთი მნიშვნელოვანი დისოციაციის პარამეტრები, როგორიცაა 

ყველა საფეხურის ჩვეულებრივი და “პარციალური” ხარისხები (ეს უკანასკნელი 

სიდიდე ავტორების მიერ არის შემოთავაზებული), ყველა ანიონისა და 

არადისოცირებული მჟავას მოლეკულების კონცენტრაცია, pH-ის სიდიდეები 

აღნიშნული მჟავების განზავებული ხსნარების კონცენტრაციის ფართო ინტერვალში 

(0.0001 - 0.01M).  

3. დებაი–ჰიუკელის თეორიის მეორე მიახლოების განტოლების დახმარებით 

გათვლილია ორივე მჟავას  სხვადასხვა ანიონებისა და წყალბადის იონების 

აქტიურობის კოეფიციენტები მჟავების კონცენტრაციის ზემოთ აღნიშნულ 

ინტერვალში.  

4. შემოთავაზებულია შედარებით მარტივი სახის ემპირიული განტოლებები, რომელთა 

დახმარებით შესაძლებელია სხვადასხვა დისოციაციის პარამეტრების სიდიდეების 

სწრაფი მიახლოებითი განსაზღვრა. 
 
 
 



 
 
 
 

2. სხვადასხვა წარმოშობის ნახშირბადშემცველი ნარჩენებისგან  ბრიკეტული საწვავის ფორმირების 

ეფექტური ტექნოლოგიის შემუშავება 

 

 

უკანასკნელ ასწლეულში ენერგომატარებლების წარმოებასა და მოხმარებაში შექმნილი 

მდგომარეობიდან (ნახშირბადშემცველი ნარჩენების უტილიზაციის პრობლემა, 

ენერგომატარებლებზე ფასების მუდმივი მატება) გამომდინარე  დაგეგმილი სამეცნიერო- 

კვლევითი პროექტის მიზანი გახდა თბური ენერგიის შედარებით იაფი ალტერნატიული წყაროს- 

ნახშირბადშემცველი ნარჩენების ყველა სპექტრის უტილიზაციით  საწვავი ბრიკეტების 

დამზადების კონკურენტუნარიანი ტექნოლოგიის დამუშავება. 

პროექტის ფარგლებში: 

 

1. ალტერნატიულ ენერგომატარებლებზე: 

 საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნების შესწავლამ აჩვენა, 

რომ: ნახშირის ბრიკეტების მსოფლიო წარმოება 110 მილიონი ტონაა წელიწადში  და 

ყოველწლიურად იმატებს;  მსოფლიო მასშტაბით განახლებადი ენერგიის  წყაროების RES 

[renewable energy source]  საერთო მოცულობაში ბიოენერგიის (ბიომასიდან მიღებული) 

წილი შეადგენს 54%, ხოლო თვით RES -ის წილის ზრდა  2020 წლისთვის გამომუშავებული 

ენერგიის  საერთო მოცულობაში  20%-მდეა ნავარაუდევი;  ენერგომატარებლების (საწვავი 

ბრიკეტების ) დეფიციტი ევროპაში 12 მილიონ ტონას აღემატება; ევროატლანტიკის 

ქვეყნები ძირითადად მოიხმარს ბიომასის ბრიკეტებს, ხოლო რუსეთი ნახშირის ბრიკეტებს. 

საერთაშორისო ბაზარზე ბიომასის ბრიკეტის საბითუმო ფასია 150÷200 €/ტ, ნახშირის 

ბრიკეტისა 110÷130 €/ტ. 

 საქართველოს სამომხმარებლო ბაზრის ანალიზმა აჩვენა, 

რომ რესპუბლიკის მთლიანი მოსახლეობის 47,5 სოფლის მოსახლეობაა, რომლის უდიდესი 

ნაწილი გათბობისა და საკვების მოსამზადებლად იყენებს მერქნის შეშას, ვინაიდან 

სათბობის სხვა ალტერნატიული წყარო მათთვის მიუწვდომელია მაღალი ფასებისა და 

ტექნიკური საშუალებების არ არსებობის გამო. 

2. გაკეთდა საქართველოში სანედლეულო ბაზის - ნახშირისა და ბიომასის ნარჩენების  

მოცულობისა და განაწილების შეფასება: 

 

 სახელმწიფობალანსზეაყვანილ 402 მლნტქვანახშირს (60-68 % C, ტყიბულ-შაორის 



საბადო მუშავდება 1947 წლიდანდა აღნიშნული მარაგების გარდა შეიცავს  1 მლრდ 

ტონაზე მეტ პროგნოზულ  რესურსებს)   და 82 მლნ ტ მურა ნახშირს (68-70 % C, ვალე-

ახალციხის საბადო მოქმედებს 1951 წლიდან) და მათი ფუნქციონირების შედეგად 

წარმოქმნილ დაახლოებით 13 მილიონ ტონამდე ტექნოგენურნარჩენს (24-32% C) 

[საქართველოს ქიმიური მრეწველობა, გვ.75,93,237],  შეუძლია  საწვავ ბრკეტებზე    

ევროპის  მოთხოვნა (12 მილიონი ტონა წელიწადში) დააკმაყოფილოს მომდევნო 40-45 

წლის განბმავლობაში, ხოლო პროგნოზული რესურსების გათვალისწინებით 

დაახლოებით 15 წელი  ნახშირის ბრიკეტების მსოფლიო წარმოება დღევნდელი 

მწარმოებლობით (110-130 მილიონი ტონა წელიწადში). საერთაშორისო ბაზარზე 

მიმდინარე წლის მონაცემებით ნახშირისა  (40 $/ტონა) და ნახშირის ბრიკეტების (110-

130€/ტონა) ფასების შედარება ნათლად გვიჩვენებს ბრიკეტების წარმოების 

განვითარების ეფექტურობას.    

 

 გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდისა (GEF) და გაეროს განვითარების პროგრამის 

(UNDP) დაფინანსებით (1 მილიონი აშშ დოლარი)  საქართველოს გარემოსა და 

ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული  ოთხწლიანი 

(2013-2016 წწ) პროგრამის „ ბიომასის წარმოებისა და გამოყენების ხელშეწყობა 

საქართველოში“ ფარგლებში ჩატარებული ბიომასის წარმოებისა და მოხმარების 

პოტენციალის კვლევის [www.ge.undp.org, www.biomass.ge], შედეგების მიხედვით: 

საქართველოს მთლიანი  ენერგომოხმარების 30% მოდის საცხოვრებელ სექტორზე, 

რომლის 70%  შეიძლება უზრუნველყოფილი იქნას   ადგილობრივი ბიომასის ენერგიის 

მეშვეობით, რომელიც პრაქტიკულად არ გამოიყენება; სათბობი ბრიკეტების 

წარმოებისათვის ყველაზე მიმზიდველია კახეთი, იმერეთი, სამეგრელო და ზემო 

სვანეთი. 

 

3. განხორციელებული სამეცნიერო-კვლევითი და საინჟინრო-საკონსტრუქტორო სამუშაოების 
შედეგად: 
 

 როგორც ნახშირის ნარჩენებისგან, ისე პრაქტიკულად ყველა ტიპის ბიომასისაგან, 

დასაბრიკეტებელ მასაში ორგანული შემკვრელის-“Naralex”-ის[IT P 0001334842] 

გამოყენებით უცხოელ კოლეგებთან ერთად ტესტირებული იქნაეკოლოგიურად სუფთა, 

მაღალი თბოუნარიანობის მქონე საწვავი ბრიკეტების ფორმირების  პროცესი. 

 

 კონსტრუირებული იქნა ენერგოდამზოგი მოწყობილობა ბრიკეტირებისათვის [GE P 2012 

5648], რომელშიც დასაბრიკეტებელი მასის ერთჯერადი გატარებით ავტომატურ რეჟიმში 

ხდება მიზნობრივი პროდუქტის საწვავი ბრიკეტებისა და პალეტების ფორმირება. 

მოწყობილობა მუშაობს შემდეგნაირად: ნედლეულისა და შემკვრელის ბუნკერში 

შესაბამისად იტვირთება წინასწარ დანაწევრებული და გამშრალი ნედლეული და 

შემკვრელი. ამძრავს მოძრაობაში მოყავს დოზატორები და სარევი. შერევის ბუნკერში 

http://www.ge.undp.org/


დოზატორების საშუალებით პროპორციული რაოდენობით იტვირთება ნედლეული, 

შემკვრელი და ხდება დასაბრიკეტებელი ნარევის მომზადება, რომელიც ტექნოლოგიურ 

მასად ყალიბდება რეაქტორში და ყალიბის გავლის შემდეგ იძლევა ცილინდრულ ბრიკეტს 

ან პალეტებს (ჩხირებს). მზა პროდუქტის ფორმისა და ზომების (სიგრძე, დიამეტრი) 

რეგულირება შესაძლებელია ყალიბების ცვლილებით. მოწყობილობა მუშაობს 

ავტომატური მართვის რეჟიმში [სურ.1]. 

 

 დაზუსტებული იქნა 20-40 კგ/სთ წარმადობის ბრიკეტირების მოწყობილობის ძირითადი 

ტექნოლოგიური კვანძებისა და კონსტრუქციული ელემენტების პარამეტრები, შედგენილი 

იქნა მუშა ესკიზები, მოძიებული იქნა შესაბამისი მასალები და  დამზადდა ბრიკეტირების  

ტექნოლოგიური კვანძის მოდელი (სურ.2). ტექნოლოგიური კვანძი მოიცავს ნედლეულის  

და შემკვრელის ბუნკერებს, დოზატორებს, შემრევს, რეაქტორს, ორ ელექტროამძრავს, 

ავტომატური მართვის პულტს.  დანადგარის მუშაობა მარტივი და უსაფრთხოა. 

საჭიროების შემთხვევაში ადვილია თითოეული ნაწილის შეცვლა, რემონტი და 

მომსახურება. დანადგარის  ზომებია: სიმაღლე-2მ, სიგრძე-1,2 მეტრი, სიგანე- 0,4მ, მასა 

100კგ. ძირითადი მახასიათებლებია: მუშა ტემპერატურა 1400C,  ძაბვა 380 ვოლტი, 

სიმძლავრე 3კვტ/სთ, ნედლეულის ბუნკერის მოცულობა- 0,05 მ3 (=19კგ ბიომასა), 

პოლიმერის ბუნკერის მოცულობა- 0,001მ3 .  

 

 

 
სურ.1. მოწყობილობა რიკეტირებისათვის 

 

 



 
 

სურ. 2. 20-40კგ/სთ წამადობის საწვავი ბრიკტებისა და პელეტების  

დამამზადებელი ტექნოლოგიური კვანძის მოდელი 

 

 მოხდა მისი საექსპლოატაციო უნარიანობის შემოწმება, დამზადებული იქა როგორც  

ნახშირის ნარჩენების ისე ბიომასის კერძოდ ნახერხის გადამუშავებით  საწვავი 

ბრიკეტებისა და პელეტების ნიმუშები [სურ.3]. შემკვრელად ტექნოლოგიურ მასაში 

პოლიმერის სავაჭრო ნიშნით „NARALEX”-ის 2%-მდე  დამატებით. ბიომასის ბაზაზე 

ფორმირებული ბრიკეტები  (სიმკვრივე 0,8-1,2 გ/სმ3)ხასიათდება: მაღალი 

თბოუნარიანობით 22-25მჯ/კგ; ტენისა და წყლის მიმართ მდგრადობით- ბრიკეტები 

წყალში გაჩერებისას დეფორმირდება, მაგრამ არ იშლება, გაშრობის შემდეგ ისევ იწვის; 

აალდება პირდაპირი ღია ალით; იწვის სუნისა და ბოლის გარეშე;  წვის ხანგრძლიობა 30-

40წთ, ტყიბულის ნახშირის გამამდიდრებელი ფაბრიკის ნარჩენი შლამებიდან 

მომზადებული ნიმუშების წვის სითბოა 12,3- 12,5მჯ/კგ, ნაცრიანობა 31,8- 32,2%, სიმტკიცე 

დაწნეხვაზე, 3,0-3,2მპა. 

 
სურ. 3.  დანადგარზე ფორმირებული  ნახშირისა და ბიომასის  ბრიკეტები  

და  პელეტები. 

 

 მოწყობილობის ტექნიკური პასპორტის შემუშავებისათვის, მისი შემდგომი სერიული 

წარმოებისა და კომერციალიზაციისათვის საჭირო დოკუმენტციების მოსამზადებლად 



მოდელი გაგზავნილია  გერმანიაში,  ფირმა  “Naralex Maschinen UG”-ში,  

ტესტირებისათვის. მიმდინარეობს აღნიშნული მიმართულებით სამუშაოების 

გასაგრძელებლად თანხების მოძიება. 

 

 საწვავი ბრიკეტების წარმოების ტექნოლოგიური ხაზის მოდერნიზაციისათვის  

პროდუქტის ხარისხის გაზრდისა და წარმოების ეკონომიკური მაჩვენებლების 

გასაუმჯობესებლად  ჩვენს მიერ შემუშავებულია ტექნოლოგიური ხაზი, რომელიც 

უზრუნველყოფს ნებისმიერი წარმოშობის ნახშირბადშემცველი მყარი ნარჩენებისგან 

(ნახშირი, ბიომასა) ევროპული სტანდარტის პროდუქტის მიღებას. ტექნოლოგიური 

ხაზი მოიცავს: მასალის დანაწევრებას, შრობას, ბრიკეტების ფორმირებას და 

შეფუთვას.ტექნილოგიური სქემის ბაზაზე [სურ.4] შესაძლებელია მცირეტონაჟიანი 

წარმოების ორგანიზება, იმ რეგიონებსა და სოფლებში სადაც ლოკალურად ხდება 

აღნიშნული ნარჩენების  დაგროვება.ტექნოლოგიური სქემა ანალოგებთან შედარებით 

კომპაქტურია, მარტივია აპარატურული გაფორმებით, გამოირჩევა ტექნოლოგიური 

პროცესის სრული ავტომატიზაციით და მექანიზაციით, დაბალი ენერგო -

დანახარჯებით და აუმჯობესებს გარემოს ეკოლოგიურ სიტუაციას. 

 

 
 

სურ.4. საწვავი ბრიკეტების დამამზადებელი ტექნოლოგიური ხაზის ბლოკ- სქემა. 

1. ბრიკეტირების აპარატი,2. საშრობი, 3. ტრანსპორტერი, 4.კონვეიერი, 5. სამსხვრეველა,                           

6. დისპერგატორი 

 

 ბრიკეტების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის ერთ-ერთი ძირითადი კვანძის 

ნედლეულის შრობის პროცესის ეფექტურად წარმართვისთვის შემუშავებულია საშრობი 

მოწყობილობის კონსტრუქციები [GE P 2014 6126,  GE U2017  1917]. 

 



 
 

სურ.5. საშრობი მოწყობილობების შემუშავებული კონსტრუქციები 

 

 

 შემუშავებული ტექნოლოგიური სქემით ნებისმიერი ტიპის ნახშირბადშემცველი ნარჩენის 

გადამუშავებით წელიწადში 800-1000 ტონა საწვავი ბრიკეტების/პელეტების 

საწარმოებლად დაზუსტებული იქნა ტექნოლოგიური პროცესის ძირითადი სტადიების 

განსახორციელებელი აპარატურის სიმძლავრეები და მათი დღევანდელი საბაზრო 

ღირებლებებიდან გამომდინარე  მთლიანი ტექნოლოგიური ხაზის საორიენტაციო ფასი 

(ცხრ. 1).როგორც ცხრილიდან  ჩანს ტექნოლოგიური ხაზის ღირებულება განისაზღვრება 

არასტანდარტული ახალი კონსტრუქციის ბრიკეტირების მოწყობილობით, რომელიც 

უზრუნველყოფს პრაქტიკაში ჩანერგილი  ხაზების  3-4 ტექნოლოგიური კვანძის 

გაერთიანებას. გათვლილი იქნა აგრეთვე აუცილებელი საწარმოო ფართი, რომელიც 500კვმ 

არ აღემატება.  

ცხრილი 1. 

ხარჯები ტექნოლოგიური ხაზის  მოწყობილობებზე 

 

N  დასახელება სიმძლავრე, კვატი ფასი , € 

 

1  ბრიკეტირების მოწყობილობა 4,0 20000 

 

2 სამსხვრეველა 3,0 3000 

 

3 საშრობი 2,0 6000 

 



4 ტრანსპორტიორი 1,0 5000 

 

5 დისპერგატორი 0,75 6000 

 

6 კონვეიერი 0,75 5000 

 

 სხვა ხარჯები  8000 

 

                                       სულ  53000 

 

 

 შემუშავებული ბრიკეტირების მოწყობილობის,  მასში ფორმირებული  პროდუქტების და 

მის ბაზაზე მოდიფიცირებული საწვავი ბრიკეტების წარმოების ტექნოლოგიური ხაზის 

პოტენციური მომხმარებლები  არიან  ქვეყნის თბომომარაგების მარეგულირებელი 

სააგენტოები, ქალაქის მუნიციპალიტეტები, ის კომპანიები და ფირმები, რომლებიც 

ამჟამად აწარმოებენ საწვავ ბრიკეტებს ან პერსპექტივაში გათვალისწინებული აქვთ მათი 

წარმოების ორგანიზება.  

 შემუშავებული ტექნოლოგიური ხაზის ლიცენზირების, ადგილობრივ პირობებში 

დანერგვა-გამოცდისა, მის მიერ გამოშვებული პროდუქტების სერთიფიცირების 

შემთხვევაში შეიქმნება მყარი საფუძველი, როგორც  ტექნოლოგიური ხაზის ისე 

პროდუქციის  ექსპორტისათვის. 

 პროექტის შედეგებიდან მოგების მიღების ძირითადი ვარიანტია კვლევის შედეგების 

გამოყენების უფლებების, პატენტებისა  გაყიდვა  და პოტენციურ მომხმარებლებთან 

ხელშეკრულებების გაფორმება. 

4. შესრულებული სამუშაოების შესახებინფორმაციაწარდგენილია: 

 საქართველოს ინოვაციების და ტექოლოგიების სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ  

გამოფენაზე „ქართული ინოვაციები და გამოგონებები ბიზნესისათვის“ (თბილისი,2014 წ.); 

 საერთაშორისო თანამშრომლობის “Green Ventures 2015” ფორუმზე (ქ. ლაიფციგი, გერმანია, 

2015წ.) ენეგოეფექტურობის, ნარჩენების გადამუშავების და  განახლებადი მასალების 

მიმართულებით; 

 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე - თანამედროვე კვლევები და მათი 

გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში 

(ურეკი, 2016 წ.);  

 „ტექინფორმის“ ინიციატივით საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების 

ბიზნეს ბიულეტენში და ვებ-გვერდზე www.ixpos.de(2017წ.); 



 ჩინეთის ლიაოჩენგის უცხოელი პროფესიონალებისთვის ორგანიზებულ კონფერენციაზე 

ტექნოგენური ნარჩენების გადამუშავების მიმართულბით (ქ. ლიაოჩენგი, შანდონგის 

პროვინცია, ჩინეთში 2018 წ.). 

 

 

 

 

ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის პირდაპირი ჟანგვის სათბობის ელემნტის ანოდური ელექტროდის 

დამზადება და სათბობის ელემენტის კონსტრუირება 

 

1.ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის პირდაპირი ჟანგვის სათბობის ელემენტისათვის ელექტროდის - 

ანოდის დამზადება 

ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტი გამოცდილი იყო როგორც წყალბადის წყარო ჟანგბად-წყალბადის 

სათბობის ელემენტისათვის. სათბობის ელემენტად შერჩეული იყო ოთხუჯრედიანი 

პროტონგაცვლითი მემბრანით აღჭურვილი დენის წყარო (სურ. 1), რომელიც შესდგებოდა შემდეგი 

ნაწილებისაგან: ორგანული მინის გარე ჩარჩოებისაგან, სპილენძის დენართმევისაგან, წყალბადის 

განმანაწილებელი ნახშირბადის ფირფიტისაგან, ჟანგბადის განმანაწილებელი ნახშირბადის 

ფირფიტისაგან, მემბრანა-ელექტროდული ანაკრებისაგან. ეს ანაკრები წარმოადგენდა კატიონ-

გაცვლით Nafion 115 მემბრანას, რომლის ერთ მხარეზე  დაცხობილია ჟანგბადის აღსადგენი 

ელექტროდი, ანუ კათოდი (ნახშირბადოვანი ქსოვილი, რომელზედაც დაფენილია 

ნახშირბადოვანი მური XC72  პლატინის კატალიზატორთან ერთად). მემბრანის მეორე მხარეს 

დაცხობილია წყალბადის დასაჟანგი ელექტროდი, ანუ ანოდი, რომელსაც აქვს კათოდის მსგავსი 

შედგენილობა. ჰერმეტულობა უზრუნველყოფილია ტეფლონის შუასადებებით. 



 

სურ. 1. წყალბად- ჟანგბადის სათბობის ელემენტი 

  
სურ.2. გარე ჩარჩო სპილენძის დენმიმყვანით და წყალბადის მისაწოდებელი  

             შტუცერებით 

  
სურ. 3. ელექტროდ-მემბრანული ანაკრები 



  
სურ. 4. ელექტროდ-მემბრანული ანაკრები ჟანგბადის და წყალბადის 

                       გამანაწილებელი ნახშირბადული დენამრთმევებით 

 

 

ნახ. 13-ზე მოყვანილია გაერთიანებული სქემა NaH2PO2-ის რიფორმინგის ლაბორატორიული 

დანადგარისა და სათბობის ელემენტის, რომელშიც სათბობად გამოყენებული იყო რიფორმინგის 

პროცესში გენერირებული წყალბადი (წყალბადის გენერაციის სქემა აღწერილია ზემოთ). 

ჰიპოფოსფიტის რიფორმინგის კატალიზატორად გამოყენებული იყო 4,5 სმ2 ნიკელის ფირფიტის 

სუბსტრატზე დაფენილი CoB2O4. სარეაქციო ზონაში ვაწოდებდით (4М NaH2PO2 + 4М NaOH) 

ნარევის შემცველ ხსნარს. წყალბადის გენერაციის პროცესი ჩატარებული იყო 400C-ის 

ტემპერატურაზე. 

 
  

 ნახ. 13. სათბობის ელემენტში წყალბადის მიწოდებისა და ელექტრული 



                          მახასიათებლების გაზომვის სქემა 

  

 
სურ. 5. სათბობის ელემენტში წყალბადის მიწოდებისა და ელექტრული მახასიათებლების 

გაზომვის სქემა 

რიფორმინგის პროცესში გენერირებული წყალბადი მიეწოდებოდა სათბობის ელემენტის ანოდს, 

სადაც  ხდებოდა წყალბადის დაჟანგვა პროტონამდე. პროტონი კათიონიტური მემბრანის გავლით 

ხვდებოდა კათოდს და  მიწოდებული ჰაერის ჟანგბადთან ერთად იღებდა მონაწილეობას 

აღდგენის რეაქციაში წყლის წარმოქმნით. წყალბადის ჟანგვის შედეგად წარმოქმნილი 

ელექტრონები  გადიოდნენ გარე წრედში, სადაც ხდებოდა ძაბვისა და დენის გაზომვა. 

  
ნახ. 14. სათბობის ელემენტის მუშაობის პრინციპული სქემა 

სათბობის ელემენტის ვოლტ-ამპერული მახასიათებლების აღრიცხვა ხორციელდებოდა შემდეგი 

თანმიმდევრობით. დენის წყაროში წყალბადის მიწოდების შემდეგ კათოდური ვოლტმეტრის 

მეშვეობით მიმდინარეობდა ღია წრედის ძაბვის აღრიცხვა. შემდეგ ხდებოდა წრედის შეკვრა და 

წინაღობის ეტაპობრივი შემცირება 10000 ომიდან 0,1 ომამდე. პარალელურად ყოველ წინაღობაზე 

იზომებოდა ელემენტის ძაბვა და დენი.  იზომებოდა აგრეთვე მოკლე ჩართვის დენიც. ძაბვისა და 

დენის ნამრავლით ვგებულობდით მაქსიმალურ სიმძლავრეს და შესაბამის წინაღობაზე ხდებოდა 



ელემენტის ჩართვა და დროში დენისა და ძაბვის კონტროლი. 

ნახ. 15-ზე ნაჩვენებია წყალბად ჟანგბადის სათბობის ელემენტის ვოლტ- ამპერული 

მახასიათებლები, კერძოდ, ძაბვის დამოკიდებულება დენზე და სიმძლავრის დამოკიდებულება 

დენზე, საიდანაც ჩანს, რომ ოთხი პარალელურად ჩართული ელემენტის ღია წრედის ძაბვა აღწევს 

3,5 ვოლტს, ხოლო მოკლე ჩართვის დენი შეადგენს 2330 მა, მაქსიმალური სიმძლავრე 2770 მვტ 

ელემენტს გააჩნია 1530 მა დენის დროს.  

  
ნახ.15. წყალბად-ჟანგბადის სათბობის ელემენტის ვოლტ-ამპერული მახასიათებლები 

 

 სიმძლავრის მაქსიმალური მნიშვნელობის განსაზღვრის შემდეგ განისაზღვრა ელემენტის 

გამოცდის დენი ანუ 1530 მა, რასაც ელემეტი იძლევა 5 ომ დატვირთვის დროს.  ვოლტ-ამპერული 

მონაცემების განსაზღვრის შემდგომ ელემენტი ჩაირთო 5 ომ გარე დატვირთვაზე და დროში 

იზომებოდა ელენტის მიერ გენერირებული ძაბვა და დენი. 



 
  

ნახ.16. წყალბად-ჟანგბადის სათბობის ელემენტის დენისა და ძაბვის დამოკიდებულება დროზე 

ნახ. 16-ზე ნაჩვენებია ელემენტის მიერ გენერირებული დენისა და ძაბვის დამოკიდებულება 

დროზე. ელემენტი მუშაობდა 5 სთ-ის განმავლობაში.  ცდის დაწყებიდან ბოლომდე დენის 

ცვლილება იყო  50 მა-ს, ხოლო ძაბვის 0,15 ვ. ელემენტის მიერ ძაბვისა და დენის შემცირება 

განპირობებულია ორი ფაქტორით. პირველი მდგომარეობს ნიკელის სუბსტრატზე არსებულ 

კატალიზატორზე ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის რეფორმინგის პროდუქტების დაგროვების შედეგად 

კატალიზატორის აქტიური ცენრების გადაფარვაში, რასაც მოჰყვება გამოყოფილი წყალბადის 

რაოდენობის შემცირება დროში, რაც თავის მხრივ ამცირებს წყალბადის წნევას სათბობის 

ელემენტის ანოდზე. მეორე მიზეზი არის სათბობის ელემენტის კათოდზე ელექტროქიმიური 

რეაქციის შედეგად წყლის წარმოქმნა, რომელიც ავსებს აირ-დიფუზიური კათოდის ფორებს და 

აფერხებს ჟანგბადის მიწოდებას კატალიზატორის ზედაპირზე, ანელებს ელექტროქიმიურ 

პროცესს. საერთო ჯამში დენისა და ძაბვის ვარდნა 5 სთ-ის განმავლობაში უმნიშვნელოა. 

2.პირდაპირი მოქმედების ჟანგბად- ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის სათბობი ელემენტის ანოდების 

მომზადება 

 მომდევნო კვარტალში გათვალისწინებულია პირდაპირი მოქმედების ჟანგბად- ნატრიუმის 

ჰიპოფოსფიტის სათბობის ელემენტის დამზადება, რომელშიც უშუალოდ ანოდზე მოხდება 

ჰიპოფოსფიტის მიწოდება და ჟანგვა, ხოლო კათოდზე -  ჟანგბადის მიწოდება. კათოდად 

გამოვიყენებთ ჟანგბადის აღდგენის კლასიკურ აირ- დიფუზიურ ელექტროდს, ხოლო ანოდად 

დაგეგმილია საჭირო კატალიზური მახასიათებლების მქონე  ელექტროდის დამზადება-



გამოყენება. 

 როგორც, ზემოთ ავღნიშნეთ ყველაზე სტაბილურ სუბსტრატს წარმოადგენს ნიკელის 

ფირფიტა, რომელის ერთი მხარე დაფარულია ფოროვანი ნიკელით. ანოდის მომზადებისას 

ვხელმძღვანელობდით ზემოთ აღწერილი სქემით. 25 სმ2 (5X5 სმ2) ნიკელის ფირფიტას 24 სთ-ის 

განმავლობაში ვჟღინთავდით CoSO4-ის წყალხსნარში, შემდეგ ფირფიტას ვათავსებდით 

ნატრიუმის ბოროჰიდრიდის წყალხსნარში. ქიმიური რეაქციის შედეგად ფირფიტის ზედაპირზე 

და ფორებში ფორმირდება CoB-ის შემცველი ნაერთი. მომდევნო ეტაპზე ფირფიტის შესაბამისი 

ტემპერატურული დამუშავებით მიიღებოდა CoB2O4  კატალიზატორი.  

 გამოყენებული იქნება ასევე ნახშირბადის ქსოვილით დამზადებილი  ელექტროდი ზედ 

დაფენილი CoB2O4 კატალიზატორით. აღნიშნული მასალა  მომზადდა შემდეგი ტექნოლოგიით: 

CoB2O4  კატალიზატორის და ნახშირბდის მურის CX-72 1:1 თანაფარდობით ნარევს  ემატება 

იზოპროპილენის სპირტი და პოლიტეტრაფტორეთილენის სუსპენზია, სარეველას გამოყენებით 

ირევა სამი საათის განმავლობაში. მიღებული სუსპენზია პულვერიზატორის საშუალებით 

დაიფრქვევა ნახშირბადის ქსოვილზე და გამოიწვება 250 oC-ზე მუფელის ღუმელში 20 წუთის 

განმავლობაში. 

  სამმაგი Mn-Co-Zn შენადნობის გალვანური დანაფარები მიღებულია სულფატური  

ხსნარიდან, რომელსაც კომპლექსწარმომქმნელ აგენტად დამატებული აქვს ნატრიუმის ციტრატი. 

ელექტრო-გამოლექვისათვის გამოყენებული ელექტროლიტის შემადგენლობა: 0.3 მოლ/ლ Mn2+ + 

0.6 მოლ/ლ  (NH4)2SO4 + 0.1მოლ/ლ Zn2+ + 0.1მოლ/ლ Co2+ + 0.2მოლ/ლNa3Cit; ელექტრო-გამოლექვა 

ჩატარებულია დიაფრაგმიან აბაზანაში კათოლიტის მუდმივი ცირკულაციის პირობებში 100 

მლ/წთ სიჩქარით, სპილენძის ან ფოლადის ფირფიტების კათოდებზე (ფართი 4სმ2); კათოდური 

დენის სიმკვრივე  16-25 მა/დმ2; pH 3.5-4.5 ფარგლებში, ტემპ. 300C, გამოლექვის ხანგრძლივობა 15-

30 წთ. ანოდებად გამოყენებულია ტიტანის ბადისებური ელექტროდები, რომელთა ზედაპირი 

მოდიფიცირებულია RuO2 (ე.წ. DSA ელექტროდები), ხოლო ანოლიტად გამოყენებულია 0.5 

მოლ/ლ Na2SO4. ელექტროგამოლექვის შედეგად მიიღება მკვრივი, მოვერცხლისფრო  დანაფარები. 



 

სურ. 6.  Co-ის შემცველი ელექტროდები. 

შესაძლებელია ელექტროგამოლექვით მიღებული შენადნობის დანაფარებში ბორის  

შეყვანაც (1-6%-მდე) გამოყენებულ ელექტროლიტში სხვადასხვა ბორშემცველი ნაერთების 

დანამატების არსებობის პირობებში.  

3. ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის პირდაპირი ჟანგვის სათბობის ელემენტის დიზაინის შემუშავება 

კონსტრუირებულია ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის პირდაპირი ჟანგვის სათბობის ელემენტი, 

რომელიც წარმოადგენს ფილტრ-პრესული ტიპის ელექტროქიმიურ უჯრედს (ნახ. 1), მასში გაზ-

დიფუზიური კათოდი და კობალტ-ბორშემცველი კატალიზატორით მოდიფიცირებული 

ფოროვანი ნიკელის ორიგინალური ანოდი მოთავსებულია პოლივინილქლორიდისაგან 

დამზადებულ ჩარჩოებში (სურ.1). ანოდური ჩარჩოს უკანა  

 

სურ. 1. საანოდე მასალა - ფოროვანი ნიკელი (მარჯვნივ). ანოდურ ჩარჩოში განთავსებული 

კატალიზატორით დოპირებული ფოროვანი ნიკელი 

მხარე აღჭურვილია ელექტროლიტის შემავალი და გამომავალი მილყელებით, ხოლო კათოდური 



ჩარჩო - გაზ-დიფუზიურ ელექტროდზე ჟანგბადის (ჰაერის) მისაწოდებელი და გამოსაყვანი 

მილყელებით. ელექტროდებს შორის სივრცეში ელექტროლიტის საცირკულაციოდ 

გამოყენებულია პოლივინილქლორიდისაგან დამზადებული ხსნარის გამანაწილებელი, რომლის 

ელასტიური გარე ფენები უზრუნველყოფს ჩარჩოებთან შემჭიდროვებას, რითაც მიიღწევა 

ფილტრ-პრესული კონსტრუქციის ჰერმეტულობა. გაზ-დიფუზიური კათოდის დენამრთმევად 

გამოყენებულია ნიკელის ფირფიტა. ელექტროლიტის ცირკულაცია ხორციელდება ტუმბოს 

საშუალებით, კათოდს უკანა მხრიდან კომპრესორის საშუალებით მიეწოდებოდა ჰაერი, წნევის 

კონტროლი ხორციელდებოდა მანომეტრის საშუალებით. კათოდისა და ანოდის დენამრთმევები 

მიერთებულია გარე დატვირთვის წინაღობის წყობურზე, დენისა და ძაბვის სიდიდეების 

კონტროლი ხორციელდებოდა მაღალი წინაღობის შესაბამისად ამპერმეტრისა და ვოლტმეტრის   

საშუალებით (ნახ. 2). 

 

ნახ. 1.  პირდაპირი მოქმედების ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტის სათბობის ელემენტი და 

კონსტრუქციის სქემა  

 
 



ნახ. 2.  ჰაერი (O2)-NaH2PO2 პირდაპირი მოქმედების სათბობის ელემენტის მუშაობის 

პრინციპიალური სქემა. 

 

 

 

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 

ნანოსტრუქტურული ნახშირბადის 

ზედაპირებზე ფუნქციონირებული რედოქს 

პროტეინების ვოლტამეტრული დახასიათება, 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, ქიმიური 

მეცნირებანი, ბიოლოგიური მეცნიერებანი, 

YS17_32 

2017-2019 
ნიკოლოზ ნიორაძე 

(ხელმძღვანელი) 

ელექტროქიმიური კვლევებისათვის მზადდებოდა გლოკოლიზირებული ცოტოქრომით 

მოდიფიცირებული ოქროს ელექტროდის საკვლევი ნიმუში  ყოველი ექსპერიმენტის წინ შემდეგი 

პროცედურის თანახმად: მექანიკურად მუშავდებოდა ოქროს ელექტროდის ზედაპირი (ფართი: 1.76 მმ2)  

ალუმინის ოქსიდის ნანოზომის (50 ნმ) ფხვნილის საშუალებით. ხდებოდა მექანიკურად დამუშავებული 

ოქროს ელექტროდის ზედაპირის შემდგომი  ელექტროქიმიური დამუშავება გოგირდმჟავას (0.1 M) ხსნარში. 

გასუფთავებულ ოქროს ზედაპირზე ხდებოდა ცისტეინის თვითაწყობადი ორგანული ფირის აგება ოქროს 

ელექტროდის ჩაყურსვით ცისტეინის ხსნარში (20 mM) ნახევარი საათით. ცისტეინით მოდიფიცირებული 

ოქროს ელექტროდი თავსდებოდა ლაქტოზით გლიკოზილირებული  ციტოქრომის (1 mM ციტოქრომი 

ფოსფორის ბუფერში) ხსნარში ერთი ღამის განმავლობაში. ოქროს 

ელექტროდი/ცისტეინი/გლიკოზილირებული ციტოქრომის კომპოზიტის ციკლური ვოლტამეტრია 

განხორციელდა ელექტროქიმიურ სამელექტროდიან უჯრედში (ნახაზი 1), 0.1 M ფოსფატის ბუფერულ (PBS) 

ხსნარში.  



 

ნახაზი 1. ელექტროქიმიური სამელექტროდიანი უჯრედი; ა) ელექტროქიმიური სისტემა, ბ) გლიკოზლირებული 

ციტოქრომი  თვითაწყობადი ორგანული ფირით მოდიფიცირებულ ოქროს ზედაპირზე.  

ვოლტამეტრული მრუდების (ნახაზი 2) გადასაღებად გამოყენებული იყო პოტენციოსტატი/გალვანოსტატი 

CHI 600E. თვითაწყობადი ორგანული ფირებით (ცისტეინი) მოდიფიცირებულ ოქროს ელექტროდზე 

მიმაგრებული გლიკოზილირებული (ლაქტოზა) ციტოქრომის ციკლურმა ვოლტამეტრიამ (სისტემაში დენის 

ცვლილება პოტენციალის ციკლური ცვლილებით) ნათლად გამოკვეთა კათოდური (ციტოქრომის 

აღდგენის) და ანოდური (ციტოქრომის დაჟანგვის) პიკები (ნახაზი 2, მრუდი 1) არამოდიფიცირებულ ოქროს 

ელექტროდზე ჩატარებული ვოლტამეტრიის მრუდთან შედარებით (ნახაზი 2, მრუდი 2).  

 

ნახაზი 2.  ცისტეინი/გლიკოზილირებული ციტოქრომით მოდიფიცირებული (მრუდი 1) და არამოდიფიცირებული 

(მრუდი 2) ოქროს ელექტროდის ციკლური ვოლტამეტრული მრუდები ფოსფატის ბუფერულ ელექტროლიტში.  

ოქროს ელექტროდი/ცისტეინი/გლიკოზილირებული ციტოქრომის კომპოზიტის პულსირებული 

ვოლტამეტრია განხორციელდა ელექტროქიმიურ სამელექტროდიან უჯრედში, 0.1 M ფოსფატის ბუფერულ 

(PBS) ხსნარში. პულსირებული მრუდების (ნახაზი 3) გადასაღებად გამოყენებული იყო 

პოტენციოსტატი/გალვანოსტატი CHI 600E. იმპულსურმა ვოლტამეტრიამ (სისტემაში დენის ცვლილება 

პოტენციალის მყისიერი ცვლილებით) აგრეთვე აჩვენა განსხვავება მოდიფიცირებულ (ნახაზი 3, მრუდი 1) 

და არამოდიფიცირებულ (ნახაზი 3, მრუდი 2) საკვლევ ნიმუშებს შორის. 



 

ნახაზი 3. ცისტეინი/გლიკოზილირებული ციტოქრომით მოდიფიცირებული (მრუდი 1) და არამოდიფიცირებული  

(მრუდი 2) ოქროს ელექტროდის იმპულსური ვოლტამეტრული მრუდები ფოსფატის ბუფერულ ელექტროლიტში. 

1 2 3 4 

2 

სპილენძის იონების 

კომპლექსწარმოქმნა გლობულურ 

ცილებთან, პოლიპეპტიდებთან და 

ამინომჟავებისგან თვითაწყობილ 

ფირებთან: მათი უნიკალური 

ელექტრო-გადამტანი თვისებების 

ფუნდამენტური და გამოყენებითი 

ასპექტები, FR17_570 

2017-2020 

დიმიტრი ხოშტარია - ხელმძღვანელი, 

მაია მახარაძე - კოორდინატორი 

სოფიო უჩანეიშვილი - ძირითადი პერსონალი, 

თინათინ დოლიძე - ძირითადი პერსონალი, 

თორნიკე ქიმერიძე - ძირითადი პერსონალი, 

ლაშა ლალიაშვილი - ძირითადი პერსონალი, 

ნიკოლოზ ნიორაძე - ძირითადი პერსონალი 

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. 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. 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 საინტერესო შედეგები. 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

 

 

2.2. ადგილობრივი გრანტები 

№ 

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 გრანტის№216704 

„მანგანუმისა და მისი 

ნაერთების მიღების 

ჰიდროელექტრომეტალურგი

ული  ტექნოლოგიის 

შემუშავება“ 

სამეცნიერო მიმართულება : 

ინჟინერია და ტექნოლოგიები; 

ქვემიმართულება: ქიმიური 

პროცესების ტექნოლოგია; 

 

 

დაწყება 30.11.2016 

დამთავრება 30.11.2018 

გ.წურწუმია-პროექტის 

ხელმძღვანელი; 

დ.გოგოლი-კოორდინატორი 

ნ.ქოიავა-ძირითადი 

შემსრულებელი; 

თ.ლეჟავა-ძირითადი 

შემსრულებელი; 

ლ.ბერიაშვილი-ძირითადი 

შემსრულებელი; 

გ.გორელიშვილი-ინჟინერი, 

დამხმარე პერსონალი; 

ნ.ჯოხაძე-ანალიტიკოსი, 

დამხმარე პერსონალი; 

 

 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

 

მეოთხე საანგარიშო პერიოდში, საგრანტო ხელშეკრულებით დასახული ამოცანის შესრულების მიზნით, 

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მანგანუმის ოქსიდური მადნების გადამუშავების   ახალი 

ჰიდროელექტრომეტალურგიული ტექნოლოგიური სქემის მიხედვით, რომელიც  ითვალისწინებს სამი 

პროდუქტის - ელმ-ის, ემდ-ს და მანგანუმის სულფატის მონოჰიდრატის (მსმ)  ერთდროულ მიღებას, 



ჩატარებული იყო კვლევა მსხვილლაბორატორიულ მასშტაბში  ყველა თანმიმდევრული პროცესებისათვის   

ოპტიმალური პირობების დაადგენის მიზნით. ახალი, ერთიანი ტექნოლოგიური სქემა შედგება  

ერთმანეთთან დაკავშირებული ორი ტექნოლოგიური ხაზისაგან.   პირველი  ტექნოლოგიური ხაზი  

ითვალისწინებს:  

ა) მანგანუმის ოქსიდური მადნების მაღალტემპერატურული აღდგენის შედეგად მიღებული MnO-ს 

შემცველი  ნედლეულის  კონც. გოგირდმჟავათი გამოტუტვას;  

ბ) MnSO4-ის ხსნარის  ჰიდროლიზურ და სულფიდურ  გაწმენდას Fe3+, Ni2+ , Co2+ და სხვა  ლითონების 

კათიონებისაგან;  

გ) გაწმენდილი  MnSO4-ის კონცენტრირებული ხსნარის მაღალტემპერატურული  ავტოკლავური 

დამუშავებით კრისტალური MnSO4∙H2O მიღებას; 

 დ) ავტოკლავიდან  გამოსული ნამუშევარი MnSO4-ის  ცხელი ხსნარის მიწოდებას ანიონიტური AMI 7001S 

მემბრანით გაყოფილი ელექტროქიმიური რეაქტორის ანოდურ განყოფილებაში, სადაც ანოდზე 91-920C-ზე 

98-99% დენითი გამოსავლით მიიღება   γ-MnO2.  

 პირველ ტექნოლოგიურ ხაზთან დაკავშირებული მეორე ტექნოლოგიური ხაზი ითვალისწინებს:  

ა) ავტოკლავში მიღებული  კრისტალური MnSO4∙H2O-დან  და ტექნიკური (NH4)2SO4-დან მომზადებული 

ხსნარების  (NH4)2S-ით   გაწმენდას და სუფთა მანგანუმ-ამონიუმის სულფატების ხსნარის მიწოდებას 

მემბრანიანი ელექტროქიმიური  რეაქტორის კათოდურ განყოფილებაში, სადაც კათოდზე 30-350C-ზე  

მიიღება ელექტროლიზური  ლითონური Mn  60%-იანი დენითი გამოსავლით.  

გაერთიანებული ახალი ჰიდროელექტრომეტალურგიული ტექნოლოგიის ძირითადი კვანძის -   

მემბრანიანი ელექტროქიმიური  რეაქტორისა და მასთან კავშირში მყოფი თბური ტუმბოს 

დანადგარისათვის    დათვლილია მატერიალური და თბური ბალანსები; დათვლილია მემბრანიან 

რეაქტორში შემოტანილი და გატანილი სითბოს რაოდენობა  რეაქტორის დამყარებული რეჟიმში მუშაობის 

სრული პერიოდის განმავლობაში. მაგ. 1 სთ განმავლობაში ანოლიტში და კათოლიტში შესული და 

გამოსული სითბოს  რაოდენობის მიხედვით ანოლიტს უნდა მიეწოდოს 3023.61კჯ  სითბო, ხოლო 

კათოლიტს უნდა აერთვას 1539.11კჯ სითბო. ენერგეტიკული ანალიზიდან ჩანს, რომ ანოლიტის 

სტაბილური ტემპერატურის შესანარჩუნებლად საჭიროა მუდმივი 839.84 ვტ სიმძლავრის თბური ენერგიის 

მიწოდება, მაშინ როცა კათოლიტს, პირიქით, უნდა აერთვას 427.53ვტ-ის სითბო. ეს სხვაობა მეტყველებს 

თბური ტუმბოს გამოყენების უპირატესობაზე სხვა ტექნიკურ საშუალებებთან შედარებით.   

მემბრანიანი ელექტრო-ქიმიური რეაქტორის ელექტროდებზე მიღებული პროდუქტების დენით 

გამოსავალზე ელექტროლიზის ძირითადი პარამეტრების ოპტიმალური  პირობების დადგენის მიზნით  

განხორციელდა რეაქტორში მიმდინარე პროცესების მათემატიკური მოდელირება (COMSOL)  პროგრამის 

გამოყენებით.  ელექტროქიმიურ რეაქტორში ჩატარებული ელექტროქიმიური პროცესების კომპიუტერული 

სიმულაციის პროგრამის “Comsol”-ს გამოყენებით დადგინდა კათოდური და ანოდური პროცესების 

ოპტიმალური პარამეტრები და მიღებული შედეგების ფარდობითი ცდომილებები რეალურ პროცესებთან 

შედარებით. იგი  შეადგენს 2-5%-ს. 

ქვემოთ, ნახაზზე მოყვანილია ყველა თანმიმდევრული პროცესებისათვის ძირითადი ოპტიმალური 

პარამეტრების მნიშვნელობები. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 

3.1. 

№ 

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 

(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 კვლევითიპროექტის 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 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

    

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 



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. 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. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიისსათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 



1 

 

ელენე 

კვარაცხელია,  

რუსუდან 

კურტანიძე 

ქარვის მჟავის 

ეთილწარმოებულების 

ელექტროლიტური 

დისოციაციის 

თავისებურებანი;  

ISSN 2221-8688 

Chemical 

Problems, 

2018,  

№ 1, გვ. 63-

68. 

 

ბაქუ, 

აზერბაიჯანი;  

აზერბაიჯანის 

ეროვნული 

მეცნიერებათა 

აკადემია 

6 

   ავტორების მიერ შემუშავებული სუსტი მრავალფუძიანი ორგანული მჟავების 

დისოციაციის პროცესების ანალიზის ორიგინალური მეთოდი გამოყენებულია  

ქარვის მჟავას ეთილწარმოებულების: DL-2,3-დიეთილ და მეზო-2,3-დიეთილქარვის 

მჟავების დისოციაციის პარამეტრების  შესასწავლად. იყო განსაზღვრული 

სხვადასხვა საფეხურების დისოციაციის ხარისხების (მეორე საფეხურის 

„პარციალური“ ხარისხის ჩათვლით), სხვადასხვა იონიზირებული და 

არაიონიზირებული ფორმების კონცენტრაციების, წყალბადის იონებისა და დი- და 

მონოიონების აქტიურობის კონცენტრაციების მნიშვნელობები აღნიშნული მჟავების 

განზავებულ (0.0001 - 0.01M) ხსნარებში. შემოთავაზებულია შედარებით მარტივი 

სახის ემპირიული განტოლებები, რომელთა დახმარებით შესაძლებელია სხვადასხვა 

დისოციაციის პარამეტრების სიდიდეების სწრაფი მიახლოებითი განსაზღვრა. 

 

 

 

 

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 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

David Gogoli 

And Gigla 

Tsurtsumia 

Electrodeposition of 

Mn-Zn alloy 

coatings with 

manganese content 

from  sulfate-EDTA 

solution in the 

presence of sodium 

selenate additive 

Research Journal 

of 

Pharmaceutical, 

Biological and 

Chemical 

Sciences. July–

August 2018, 

RJPBCS 9(4), 

ISSN: 0975-8585 

SCImago Institutions 

Ranking of India 

pp. 1678- 1686 

9 გვერდი 



ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ელექტროგამოლექვით  მიღებულია  ნანოკრისტალური ზომის და გლობულარული ფორმის  

Mn-Zn შენადნობის  ბრჭყვიალა-სარკისებური დანაფარები   Mn მაღალი შემცველობით  

ხსნარში 5 g l-1 ZnSO4 •7H2O + 10 g l-1 EDTA + 58 g l-1 MnSO4 + 68 g l-1 (NH4)2SO4 , რომელიც  

დანამატის სახით შეიცავს  0.33 g l-1 ნატრიუმის სელენატს (Na2SeO4); pH 3-5.5; t=300C; დენის 

სიმკვრივე 0.1-0.175mA cm-2; დაფარვის დრო τ=15წთ;   დანაფარის  შედგენილობა: 97.5-98.5% 

Mn, 2.5-1.5% Zn; შენადნობის დენითი გამოსავალი  45.2-51.7%. რენტგენოფაზური ანალზით 

ფიქსირდება კუბური α-მანგანუმისა და ჰექსაგონალური ε-Zn-Mn ფაზის შესაბამისი 

დიფრაქციული მაქსიმუმები. 

ნატრიუმის სელენატის დანამატი და  ხსნარში არსებული კომპონენტების კონცენტრაციები 

და ბუნება   მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ  ბრჭყვიალა-სარკისებური Mn-Zn შენადნობის  

დანაფარის მიღებაზე. ციკლური ვოლტამპერომეტრიისა და პოტენციალის ხაზოვანი გაშლის 

ვოლტამპერომეტრიის მეთოდებით დადგენილია, რომ სელენატის დანამატი ამუხრუჭებს 

წყალბადის  გამოყოფის არასასურველ რეაქციას, რომელიც მიმდინარეობს   მანგანუმ-

თუთიის ერთდროული გამოლექვის  პროცესებთან  ერთად. ჰაერზე დანაფარები, მანგანუმის 

მაღალი შემცველობით, იფარება  მოშავო მანგანუმის ჰიდროქსო-ოქსიდური ფენით. 

შენადნობის  დანაფარის  კოროზია  შესწავლილია   აერირებულ 3.5% NaCl ხსნარში. 

დანაფარში მანგანუმის მაღალი შემცველობა   განაპირობებს მის მაღალ უარყოფით 

კორზიულ პოტენციალს  დასაფარი  რკინის კოროზიის პოტენციალთან შედარებით, რაც 

უზრუნველყოფს რკინის ანოდურ დაცვას კოროზიისაგან. 

 

 

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. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6. 2.უცხოეთში 

 

№ მომხსენებელი/ მოხსენებისსათაური ფორუმისჩატარების 



მომხსენებლები დროდაადგილი 

1 

 

თინათინ ლეჟავა  2018 წლის 13-14 დეკემბერი, ქ. 

ლიაოჩენგი, ჩინეთი 

 

უცხოელი პროფესიონალებისთვის ორგანიზებულ კონფერენციაზე წარდგენილი იყო   ტექნოგენური 

ნარჩენების გადამუშავების შვიდი ინოვაციური ტექნოლოგია ფლაიერების სახით. 

 



 

ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

ლაბორატორიის დასახელება 

 

ლ. ჯაფარიძის სახელობის დენის ქიმიური წყაროებისა და საელექტროდე მასალების 

ლაბორატორია  

 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

 გ. ცაგარელი, შ. მახათაძე, მ. 

სოსელია;ნ. მაისურაძე, 

Research Journal of Pharmaceutical, 

Biological and Chemical Sciences. 

დაიბეჭდება 2019 წ, ტ. 10, №1   

 

 

 

4. ეროვნული პატენტები 

 
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური  

გამომგონებელი/ები და 

პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

1 ელექტროლიზური აბაზანა 

მანგანუმის დიოქსიდის 

მისაღებად 

გამომგონებელები და 

პატენტმფლობელები: თემურ 

ჩახუნაშვილი, თეიმურაზ როყვა, 

ჟიული ქებაძე, ზინაიდა ვაწაძე 

პატენტი U1963, სასარგებლო 

მოდელი 

გაცემის თარიღი: 2018-04-05 

2 ანოდი ელექტროლიზური 

მანგანუმის დიოქსიდის 

მისაღებად 

გამომგონებელები და 

პატენტმფლობელები: თემურ 

ჩახუნაშვილი, თეიმურაზ როყვა, 

ჟიული ქებაძე, მერაბ 

დადუნაშვილი, ზინაიდა ვაწაძე 

პატენტი U2018 1977Y, 

სასარგებლო მოდელი 

გაცემის თარიღი: 2018-07-31 

3 კათოდი ელექტროლიზური 

მანგანუმის დიოქსიდის 

მისაღებად 

გამომგონებელები და 

პატენტმფლობელები: თემურ 

ჩახუნაშვილი, თეიმურაზ როყვა, 

ჟიული ქებაძე, ზინაიდა ვაწაძე, 

მერაბ დადუნაშვილი 

პატენტი U2018 1978Y, 

სასარგებლო მოდელი 

გაცემის თარიღი: 2018-07-31 

4  
yuTis formis 
eleqtrolizeri 
manganumis dioqsidisa 
da wyyalbadis 
misaRebad  
 
 

 

ჟ. ქებაძე 
c. gagniZe 
m. boloTaSvili 

თ. ჩახუნაშვილი 
q. ugreliZe 
l. kakuria 
 

   

 
 

GE U 2018 1961 Y 
 
 



    

 

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

1 FR17_478 გ.ცაგარელი-პროექტის 

ხელმძღვანელი, 

შ.მახათაძე - 

კოორდინატორი, 

მ.სოსელია-ძირითადი 

პერსონალი, 

ნ.მაისურაძე-დამხმარე 

პერსონალი 

რკინითმოდიფიცირებულიმანგან

უმისდიოქსიდისნანოფირების და 

სუსპენზიის მიღება 

სუპერკონდენსატორებისათვის 

19.12.2017-

19.12.2020 წელი 

 

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 ე.ქაჩიბაია 

რ.იმნაძე 

თ.პაიკიძე 

International conference 

“Topical problems of energy 

conversion in lithium 

electrochemical System. Sankt-

Petersburg. 17-20september. 

2018 

ISBN 978-5-905240-64-5 

YDK 544 

BKK 24-57 
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1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამ

ეცნიერებისდარგისადასამეცნიერომიმა

რთულებისმითითებით 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1 

 

საქართველოს მანგანუმშემცველი 

ნადლეულის ბაზაზე კონკურენტ-

უნარიანი პროდუქციის წარმოების 

ორგანიზაციის მეცნიერულ-

ტექნიკური, ტექნოლოგიური და 

საპროექტო საკითხების დამუშავება.  

მენიერების დარგი: ქიმიური 

ტექნოლოგია.  

სამეცნიერო მიმართულება: 

საქართველოს წიაღისეულისა და 

მეორადი ტექნოგენური ნედლეულის 

გადამუშავების რაციონალური 

ტექნოლოგიების მეცნიერული 

საფუძვლების შემუშავება და ახალი 

მასალების მიღება.  

2018-2020წწ. 1. თემურ ჩახუნაშვილი, პროექტის 

ხელმძღვანელი, პროექტის წლიური 

გეგმის შედგენა, მისი კონტროლი, 

შედეგების განხილვა, წლიური 

ანგარიშის შედგენა.  

2. თეიმურაზ როყვა, უფრ. მეცნ. 

თანამშრომელი, ელექტროლიზის 

დანადგარის აწყობა, ანოდების 

დამზადება, ელექტროლიზის ცდების 

ჩატარება, ანგარიშის შედგენა.  

3. ზინაიდა ვაწაძე, მეცნ. 

თანამშრომელი, გამოტუტვის 

დანადგარის აწყობა, გამოტუტვისა და 

ხსნარების გაწმენდის ცდების 

ჩატარება, ანგარიშის შედგენა 

4. მერაბ დადუნაშვილი, ინჟინერი, 

აღდგენის ღუმელის მოყვანა მუშა 

მდგომარეობაში, ცდების ჩატარება, 

მონაცემების მოხსნა.  

5. ნანული ბუთლიაშვილი, მეცნ. 

თანამშრომელი, ქიმ. ანალიზის 



მეთოდიკის დამუშავება, ანალიზის 

ჩატარება, შედეგების განხილვაში 

მონაწილეობა.  

6. დალი ძანაშვილი, უფრ. მეცნ. 

თანამშრომელი, ელემენტური 

ანალიზის ჩატარება რენტგენო-

ფლუორესცენტული ანალიზის 

ხელსაწყოზე, შედეგების განხილვა.  

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

საქართველოს უმნიშვნელოვანეს ბუნებრივ ნედლეულს წარმოადგენს მანგანუმის მადნები. 

ჭიათურის მანგანუმის მადნების მოპოვებისა და გადამუშავების ისტორია 130 წელიწადზე მეტს 

ითვლის. აღნიშნული მადნების მოპოვებისა და გამდიდრების პროცესში წარმოიშვება დიდი 

რაოდენობით საწარმოო ნარჩენები გამდიდრების კუდებისა და შლამების სახით, რომლებშიც 

მანგანუმის შემცველობა საშუალოდ შეადგენს 13-20%-ს, რაც იწვევს სტრატეგიული ლითონის – 

მანგანუმის მნიშვნელოვან დანაკარგებს და ამავე დროს აუარესებს ეკოლოგიურ სიტუაციას 

ჭიათურის რეგიონში. დღემდე ეს ნარჩენები არ პოულობს მეტნაკლებად მნიშვნელოვან 

გამოყენებას, მიუხედავად მთელი რიგი სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო 

სამუშაოების ჩატარებისა. ამის მთავარი მიზეზი, ჩვენი აზრით, არის ის, რომ აქამდე ჩატარებული 

პრაქტიკულად ყველა სამუშაო მიმართული იყო წარმოების ნარჩენებიდან მანგანუმის 

კონცენტრატების მისაღებად ისევ ფეროშენადნობების წარმოებისათვის, რამაც ეკონომიკურად არ 

გაამართლა.  

ჩვენს მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა და გათვლებმა აჩვენა, რომ ეკონომიკური 

თვალსაზრისით გაცილებით გამართლებულია საწარმოო ნარჩენებიდან ქიმიურ-

ტექნოლოგიური გადამუშავებით ბაზარზე მოთხოვნილების მქონე მანგანუმშემცველი 

პროდუქციის წარმოება.  

სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოებიდან სამრეწველო 

წარმოებაზე გადასვლისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შესაბამისი პროდუქციის 

საცდელი წარმოების მოწყობა, რომელიც არის დამაკავშირებელი ხიდი მეცნიერებასა და 

წარმოებას შორის. მაგრამ საცდელი წარმოების მოწყობა გაცილებით მეტ დაფინანსებას 

მოითხოვს, ვიდრე კვლევითი და საცდელი სამუშაოები. როგორც წესი, საცდელი წარმოების 

მოწყობაში ძირითად ხარჯების გაღება ხდება იმ იურიდიული ან ფიზიკური პირის მიერ, 

რომელიც სამრეწველო წარმოების ორგანიზაციაში არის დაინტერესებული. ამიტომ 

ინვესტიციების მოსაზიდად საჭიროა საცდელი წარმოების მოწყობასთან დაკავშირებული 

საკითხების წარმოდგენა შესაბამისი ფორმის სამეცნიერო-ტექნიკური, ტექნოლოგიური და 

საპროექტო დოკუმენტაციის სახით, რომლის საფუძველზე პოტენციურ ინვესტორს შეეძლება 

დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღება საცდელი წარმოების დაფინანსების შესახებ.  

რაც შეეხება მანგანუმის მნიშვნელობას, მანგანუმის მადნები წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს 

სტრატეგიულ ნედლეულს. წამყვანი ინდუსტრიული ქვეყნების უმრავლესობას (აშშ, იაპონია, 

ჩინეთი, საფრანგეთი და სხვ.) არ გააჩნია მანგანუმის ხარისხიანი მადნების საკუთარი საბადოები, 



თუმცა ძირითადად შემოზიდულ ნედლეულზე მათ შექმნეს მანგანუმის ნაერთების მძლავრი  

მრეწველობა. მანგანუმის შემცველი ნაერთების მნიშვნელობა მრეწველობის თანამედროვე 

დარგებისათვის არა თუ მცირდება, არამედ მნიშვნელოვნად იზრდება. ეს განსაკუთრებით 

შეეხება მანგანუმის მადნების ქიმიურ-ტექნოლოგიური გადამუშავებით მიღებულ პროდუქტებს, 

როგორიცაა ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდი (ემდ), ელექტროლიზური მეტალური 

მანგანუმი, მანგანუმის მონოოქსიდი, მანგანუმის სულფატი და სხვ. ამ ქიმიური პროდუქტიდან 

პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ემდ. მისი სამრეწველო მასშტაბით წარმოება ითვლის მხოლოდ 

65-70 წელიწადს. ბოლო 50 წლის განმავლობაში მისი წარმოების მოცულობა 8-ჯერ გაიზარდა და 

კვლავ განაგრძობს ზრდას.  

ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით საქართველოში, რომელსაც მანგანუმის 

მადნების მნიშვნელოვანი მარაგები გააჩნია, უნდა აღორძინდეს და განვითარდეს 

კონკურენტუნარიანი მანგანუმშემცველი ქიმიური პროდუქციის წარმოება.  

ამ მიზნით ჩვენს მიერ ჩატარებული იყო ჭიათურის დაბალხარისხოვანი მადნებისა და 

წარმოების ნარჩენების ქიმიურ-ტექნოლოგიური გადამუშავების კვლევები.  

გამოსაკვლევად აღებული იყო ჭიათურის წარმოების ნარჩენების ორი პარტია: პირველი 

მათგანი შეიცავდა 7,3% საერთო მანგანუმს და 4,2% მანგანუმის დიოქსიდს. მეორე პარტია  

(შლამები) შეიცავდა 13,0% საერთო მანგანუმს და 11,6% MnO2-ს. I პარტიის გადამუშავებისაგან 

მანგანუმის დაბალი შემცველობის გამო თავი შევიკავეთ, ხოლო მეორე პარტიამ გაიარა ჩვენს 

მიერ შემუშავებული მანგანუმშემცველი ნედლეულის ქიმიურ-ტექნოლოგიური გადამუშავების 

სრული ციკლი.  

შლამებზე ჩატარებულმა საცრითმა ანალიზმა გვიჩვენა, რომ საჭირო გრანულომეტრია 

(მინუს 200 მკმ) ჰქონდა ნიმუშის მხოლოდ 13,5%-ს, რამაც გვიჩვენა მისი შემდგომი 

დაწვრილმანების, კერძოდ, დაფქვის აუცილებლობა. მომზადდა დაფქული შლამის კაზმი 

ტყიბულის ქვბანახშირთან ერთად (ნახშირბადის შემცველობა 78%) საჭირო პროპორციით, 

რომელსაც უტარდებოდა ერთობლივი გადასრესა ბურთულიან წისქვილში ჰომოგენიზებული, 

საჭირო გრანულომეტრიის მქონე სინჯის მისაღებად.  

კაზმის აღსადგენად ვიყენებდით მაღალი სიზუსტის იმპორტულ მუფელის ღუმელს 

(ტემპერატურის შენარჩუნების სიზუსტე ±3°C, ღუმელის ელექტრული სიმძლავრე 3,6 კვტ). 

აღდგენის პროცესი ტარდებოდა 800-850°C ტემპერატურის ფარგლებში, 1,0-1,5 საათის 

განმავლობაში. მანგანუმის აღდგენის ხარისხი სტაბილურად მაღალი იყო და შეადგენდა 97-100 

%-ს.  

გოგირდმჟავური გამოტუტვის ცდები ტარდებოდა ცილინდრულ რეაქტორში 80-85°C 

ტემპერატურაზე მუდმივი მორევის პირობებში. გამოტუტვისა და მინარევებისაგან გაწმენდის 

პროცესი ტარდებოდა ჩვენს მიერ შემუშავებულ რეჟიმში  მავნე მინარევებისაგან. პირველ რიგში, 

მძიმე ლითონებისაგან სრული გაწმენდით. მიღებული მანგანუმის სულფატის ხსნარები თავისი 

შემადგენლობით როგორც თვისობრივად, ისე რაოდენობრივად (ხსნარის კონცენტრაციით) 

სრულად შეესაბამებოდა ელექტროლიზის პირობებს. ელექტროლიზი ტარდებოდა 95-97°C 

ტემპერატურაზე, 70-100 ამპერი/მ2 ანოდური დენის სიმკვრივეზე. ძაბვა აბაზანაზე შეადგენდა 

2,0±2,5 ვოლტს.  

ელექტროლიზის ციკლის დამთავრების შემდეგ ტიტანის ანოდებზე გამოლექილი 



მანგანუმის დიოქსიდი მექანიკური დარტყმებით იხსნებოდა ანოდებიდაგნ, იმსხვრეოდა, 

იფქვებოდა კერამიკულ წისქვილში, ირეცხებოდა ონკანის წყლით, ნეიტრალდებოდა ნატრიუმის 

ტუტით, იფილტრებოდა ნუტჩ-ფილტრზე და შრებოდა ელექტრულ საშრობში 105°C 

ტემპერატურაზე.  

ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ მიღებულ ემდ-ში ძირითადი ნივთიერების - მანგანუმის 

დიოქსიდის შემცველობა შეადგენდა 92,0-92,6%, რაც მნიშვნელოვნად აღემატებოდა MnO2-ის 

საერთაშორისოდ მიღებულ ნორმას (არანაკლებ 91,0%). რაც შეეხება მძიმე ლითონებს, მათი 

შემცველობა პროდუქტში შეადგენდა რამდენიმე მკგ/გ-ს (ppm), რაც აგრეთვე საერთაშორისო 

ნორმების ფარგლებშია.  

საანგარიშო პერიოდის, აგრეთვე ბოლო წლების კვლევების საფუძველზე ჩვენს მიერ 

დამუშავებულია ემდ-ისა და სხვა მანგანუმშემცველი ნაერთების მიღების საბაზო სამრეწველო 

ტექნოლოგია, რომლის დადებითი მხარეები და უპირატესობები ამ პროდუქტების წარმოების 

კლასიკურ სტანდარტულ ტექნოლოგიასთან შედარებით შემდეგია:  

1. მანგანუმშემცველი ნედლეულის კომპლექსური გადამუშავება, მადნის გოგირდმჟავური 

გამოტუტვის შედეგად წარმოქმნილი მყარი ნარჩენის - შლამის კვალიფიციური უტილიზაციის 

ჩათვლით.  

2. ძირითადი ნედლეულის - მანგანუმის მადნებისა და კონცენტრატების, აგრეთვე წარმოების 

ნარჩენების ადგილზე გადამუშავება, რასაც ნედლეულის ტრანსპორტირების ხარჯები 

პრაქტიკულად ნულამდე დაყავს.  

3. ენერგიის თანამედროვე, ყველაზე გამოყენებად წყაროებთან ერთად (ბუნებრივი აირი, 

ორთქლი, ელექტროენერგია) მზისა და ქარის ენერგიის უშუალო გამოყენება ტრანსფორმაციის 

გარეშე.  

4. წარმოებაში წარმოქმნილი თბური ენერგიის დანაკარგების მინიმუმამდე დაყვანა და მათი 

ადგილზე უტილიზაცია.  

5. რიგი ადგილობრივი მასალების გამოყენება ტექნოლოგიურ პროცესში (ტყიბულის 

ქვანახშირი მანგანუმის მადნების აღსადგენად, ადგილობრივი კირი და კირქვა თხევადფაზური 

პროცესების ჩასატარებლად და სხვ.).  

6. სამრეწველო წარმოების ოპტიმალური სიმძლავრის არჩევა და დასაბუთება.  

7. მანგანუმის სულფატის ხსნარის ელექტროლიზის ოპტიმალური რეჟიმის შერჩევა და მისი 

მკაცრად დაცვა როგორც ტექნიკური საშუალებების, ასევე მომსახურე პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლებით.  

8. ელექტროლიზის პროცესში გააქტივებული, ოპტიმალური მახასიათებლების მქონე 

ტიტანის ანოდების გამოყენება.  

9. ემდ-ის მისაღებად ოპტიმალური კონსტრუქციისა და სიმძლავრის ელექტროლიზური 

აბაზანების დამუშავება, დამზადება და გამოყენება.  

10. სხვადასხვა დანიშნულების პროდუქციის მისაღებად შესაბამისი ნედლეულის შერჩევა.  

11. მთელ ტექნოლოგიურ პროცესში მავნე მინარევების მოცილებისა და დამაბინძურებელი 

კომპონენტების პროდუქტებში გადასვლის თავიდან აცილების ეფექტური მეთოდების 

გამოყენება.  

12. წარმოების კულტურის მაქსიმალური ამაღლების მიზნით მომსახურე პერსონალის აყვანა 



მხოლოდ საკონკურსო წესით, პერსონალის პერმანენტული სწავლება, ხარისხის მართვის 

მეთოდების დანერგვა წარმოების ყველა სფეროში.  

13. მექანიზაციის, ავტომატიზაციისა და ოპტიმიზაციის მეთოდების მუდმივი სრულყოფა.  

14. შრომის ნაყოფიერების ამაღლების ხარჯზე პერსონალის ადექვატური ანაზღაურების 

მიღწევა, რაც, თავის მხრივ, გაზრდის წარმოების ეფექტურობას.  

ჩვენი ტექნოლოგიის ყველა ზემოაღნიშნული სიახლე, დადებითი მხარე და უპირატესობა 

გამოიცდება და შემოწმდება გამსხვილებულ მასშტაბში ჩვენს მიერ დამუშავებულ და 

დაპროექტებულ საცდელ დანადგარზე, სადაც მოეწყობა შესაბამისი პროდუქციის საცდელი 

წარმოება, რომელიც რეგულარულად გამოუშვებს დაგეგმილ პროდუქციას.  

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევებისა და კონსტრუქციული გაანგარიშებების საფუძველზე 

საცდელი წარმოებისათვის შერჩეულია 20 სტანდარტული და დამუშავებულია 40-მდე 

არასტანდარტული მოწყობილობა.  

აღნიშნული სტანდარტული მოწყობილობა ფაქტიურად წარმოადგენს სამრეწველო 

წარმოებაში გამოყენებულ მოწყობილობას და მისგან განსხვავდება მხოლოდ სიმძლავრით და 

ზომებით (მადნის დასაფქვავი წისქვილი, გამოტუტვისა და ხსნარების გაწმენდის რეაქტორები, 

ცვლადი დენის გამმართველი, კოროზიამედეგი ცენტრიდანული ტუმბოები, უწყვეტი 

მოქმედების მბრუნავი დოლური ღუმელი და სხვ.). რაც შეეხება არასტანდარტულ 

მოწყობილობას, ის წარმოადგენს ჩვენს მიერ კონსტრუირებულ და დაპროექტებულ 

მოწყობილობას, რომელშიაც დამუშავებული ტექნოლოგიის გარკვეული პროცესები და 

ოპერაციები სრულდება და რაშიაც განივთებულია ჩვენი სიახლეები პატენტების და ნოუ-ჰაუს 

სახით.  

ასეთი მოწყობილობებია: საწყისი ნედლეულის შრობის მოწყობილობა, თბომცვლელები 

ხსნარებისა და ფხვნილოვანი მასებისათვის, ელექტროლიზური აბაზანა და მისი ძირითადი 

კვანძები (კორპუსი და მისი ქიმიური და თბური დაცვა, ანოდები, კათოდები, დენმიმიყვანები, 

ელექტროდების ჩატვირთვისა და ამოტვირთვის მოწყობილობა და სხვ.), სხვადასხვა 

კონსტრუქციისა და დანიშნულების საცავები, ანოდებისა და დამსხვრეული მანგანუმის 

დიოქსიდის მარცვლების გარეცხვისა და ნეიტრალიზაციის მოწყობილობა და სხვ.  

საცდელი წარმოების დანიშნულება იქნება დამუშავებული ტექნოლოგიის გამსხვილებულ 

მასშტაბში გამოცდა, ტექნოლოგიური პარამეტრებისა და ხარჯვითი კოეფიციენტების 

დაზუსტება, მიზნობრივი პროდუქტის საცდელი პარტიების მიღება და მათი ადგილზე და 

პოტენციურ მომხმარებლებთან და მყიდველებთან ტესტირება. გარდა ამისა, საცდელი 

წარმოების ფუნქცია არის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის მიერ ტექნოლოგიურ პროცესში 

ღრმად ჩაწვდომა, საექსპლუატაციო დოკუმენტაციაში კარგად გარკვევა, ტექნოლოგიური 

რეგლამენტის ათვისება და მის ბაზაზე სამუშაო ინსტრუქციების დამუშავება უშუალოდ 

პროცესის მომსახურე პერსონალისათვის (ოპერატორებისათვის). ყოველივე ეს აამაღლებს 

წარმოების კულტურას, გაუადვილებს პერსონალს ტექნოლოგიური რეჟიმის დაცვას და 

მთლიანად წარმოებას მაღალი ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების მიღწევას.  

 

1.1. 



№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდა

სახელებამეცნიერებისდარგის

ადასამეცნიერომიმართულები

სმითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

2 

მადნეულის სპილენძ–

კოლჩედანური საბადოების 

კარიერული წყლების 

გაწმენდა–გადამუშავება 

ადგილობრივი ნედლეულის 

გამოყენებით. 

-   - ქიმიური ტექნოლოგია; 

-   - ეკოლოგია.  

  

2018-2020 წ. წ.  

რუსუდან დუნდუა -       

თემის ხელმძღვანელი და 

შემსრულებელი  

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 

და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1.   ბარიტ-პოლილითონური სულფიდური ნალექის   გაყოფის მიზნით მისგან სელექციური 

ბარიტისა და სულფიდური კონცენტრატების მისაღებად გამდიდრების მეთოდის გამოყენებით 

კვლევების ჩასატარებლად  დამუშავებულ იქნა (გაიწმინდა სულფიდური გამოლექვით) 20 ლ 

მადნეულის კარიერული წყალი და მიღებულ იქნა 0.240 კგ ბარიტ-პოლილითონური 

სულფიდური ნალექი;   განისაზღვრა  მისი ქიმიური შედგენილობა კლასიკური ქიმიური 

ანალიზისა და ატომურ-აბსორბციული  მეთოდების გამოყენებით.   

     ნალექი შეიცავს(%): Cu - 2.18;  Fe -16.02; Zn-2.16; Cd - 0.023; Ca-0.71; Al2O3-4.78;   BaSO4 60.38; SiO2-

3.16. 

      2.  მოძიებულ იქნა  საინფორმაციო მასალა   გამდიდრების მეთოდების შესახებ ბარიტ-

პოლილითონური  სულფიდური  ნალექიდან  ბარიტის გამოყოფის მიზნით.  მივიღეთ 

კონსულტაციები მეგობრული თანამშრომლობის (არაოფიციალურად) ფარგლებში ტექნიკური 



უნივერსიტეტისა და კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის გამამდიდრებლებისაგან. 

აწყობილ იქნა გამდიდრების  სქემა ზეთოვანი ფლოტაციის მეთოდის გამოყენებით (რეაქტივები, 

ლაბორატორიული ტექნიკა); ამჟამად მიმდინარეობს საძიებო სამუშაოები.    

     პარალელურად  ვამზადებთ ლაბორატორიულ საფლოტაციო აპარატს კვლევების 

ჩასატარებლად გამდიდრების სხვა მეთოდით - ქაფიანი ფლოტაცის მეთოდით. 

       შედეგები ცნობილი გახდება ქიმიური ანალიზების ჩატარების შემდეგ, რომელსაც  ვგეგმავთ 

მომავალ წელს. 

       ველით დადებით შედეგებს.  

  

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

3 

ნიკელის ნანოზომის ფხვნილის 

მოღება ელექტროლიზიორში 

ორშრიანი ხსნარით 
 

გ.ცაგარელი-პროექტის 

ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი, 

შ.მახათაძე - უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი, 

მ.სოსელია-მეცნიერ თანამშრომელი 

ნ.მაისურაძე-მეცნიერ 

თანამშრომელი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე 

 

მრეწველობისა და ტექნიკის სხვადასხვა დარგში ნიკელის ფხვნილს დიდი გამოყენება აქვს. ის 

გამოიყენებააკუმულატორების, მაგნიტების, ელექტროკონტაქტების, საღებავების, კატალიზატორებისა და 

მრავალი სხვა პროდუქციის მისაღებად.ელექტროქიმიურად მიღებულ ნიკელის ფხვნილს იყენებენ 

ელექტრონიკაში, ფხვნილოვან მეტალურგიაში და სპეციალური დაფარვებისთვის. საქართველოში 

მიმდინარეობს სამხედრო დანიშნულების ნაკეთობების შემუშავება, რომლის აუცილებელ კომპონენტს ნიკელის 

ფხვნილი წარმოადგენს.  

     მოცემული სამუშაოს მიზანი იყო სპეციალურად დამზადებულ ელექტროლიზერში ორი სითხის (რომელიც 

ერთმანეთს არ ერევა) გამოყენებით ელექტროქიმიური მეთოდითნანოზომისნიკელის ფხვნილის მიღება. 

აბაზანაში ორი სითხის განშრევება ხდებოდა. ქვედა შრეს ნიკელის მარილისწყალხსნარიწარმოადგენდა, ხოლო 



ზედა შრესქსილოლი. აბაზანაშივერტიკალურად განლაგებულიმბრუნავი დისკოს ფორმის კათოდის 

ზედაპირზენიკელის ჩანასახებიწარმოქმნებოდა. როდესაც ნიკელით დაფარული ელექტროდის ნაწილი 

ორგანულ სითხეში გადაინაცვლებდა ნიკელის წვრილდისპერსული ნაწილაკები ქსილოლში გადადიოდა და 

წარმოიქმნებოდა ზოლი. ზოლის ფილტრაციითნიკელის ფხვნილის გამოყოფა ხდებოდა. 

უჟანგავი ფოლადისგან დამზადებული დისკოს კათოდის დიამეტრი 10 სმ  უდრიდა. ბრუნვას ელექტროძრავა 

უზრუნველყოფდა. ანოდად ნიკელის ფირფიტა გამოიყენებოდა. ელექტროლიზი მიმდინარეობდა 1 ლ 

მოცულობის წყალხსნარში: 250 გ/ლ NiCl26H2O+ 30 გ/ლ NH4Cl. სისტემის ზედა შრეს წარმოადგენდა 1ლ 

ქსილოლში გახსნილი 5გ/ლ ოლეინმჟავა. ჩატარებული ცდების შედეგად დადგინდა ელექტროლიზის 

ოპტიმალური რეჟიმი: კათოდური დენის სიმკვრივე 0,25 ა/სმ2, ტემპერატურა 25-28˚C. ამონიუმის მარილი 

ემატებოდა ხსნარს საჭირო მჟავიანობის შესაქმნელად, pH≈ 4. სუფთა ქსილოლის  (ოლეინმჟავას გარეშე) 

გამოყენებისასელექტროქიმიურად მიღებული ნიკელის ძირითადი მასა ელექტროდზე  და ელექტროლიტის 

ფაზაში გადადიოდა. ქსილოლშიოლეინმჟავას შეტანით ნიკელის ძირითადი ნაწილი ორგანულ ფაზაში 

გროვდებოდადაქსილოლში წარმოიქმნებოდა წვრილდისპერსული ზოლი. როგორც ჩანს,ელექტროლიტში 

ახლად მიღებული ნიკელის მცირე ზომის ნაწილაკებზე ზედაპირულად აქტიური ოლეინმჟავას მოლეკულები 

ადსორბირდება, რაც ხელს უშლიდა ელექტროდის ზედაპირზე მოწესრიგებული  მსხვილკრისტალური 

მკვრივი ნალექის წარმოქმნას. ოლეინმჟავას მოქმედების შედეგადქსილოლის ფაზაში  ნიკელის 

წვრილდისპერსული  ნაწილაკების „ჩარეცხვა“ ხდება. წარმოიქმნებოდა მდგრადი ზოლი. 

     ორგანულ ფაზაში   ზოლის წარმოქმნას ხელს უწყობს აგრეთვე ელექტროდის პოლარიზაცია. ამ შემთხვევაში 

დენის სიმკვრივის გაზრდის შედეგად კათოდის ზედაპირთან ნიკელის იონების კონცენტრაცია მცირდება და 

ზედაპირისკენ მათი დიფუზიის სიჩქარე იზრდება. ამის შედეგად ჩანასახების ზრდის ლოკაციებში ნიკელის 

იონების ჩაშენება ძნელდება და ახალი ჩანასახების წარმოქმნა ადვილდება.  

მაღალდისპერსული ნიკელის ორგანული ზოლის წარმოქმნას დაბალი ტემპერატურაც აადვილებს. ჩვენ 

სამუშაოში აბაზანის გაცივება ყინულიანი წყლით ხდებოდა. ჯოულის სითბოს გამოყოფის გამო 25˚-ზე უფრო 

დაბალი ტემპერატურის მიღება არ ხერხდებოდა. ეს ტექნიკური პრობლემა შემდგომში იქნება გადაწყვეტილი. 

     მიღებული ნიკელის დენით გამოსავალი 77% შეადგენდა. მაღალი პოლარიზაციის პირობებში წყალბადის 

გამოყოფაც მიმდინარეობდა. მრავალი მკვლევარის აზრით წყალბადის გამოყოფაწვრილდისპერსული ნიკელის 

წარმოქმნის პროცესზე დადებითად მოქმედებს.  

ფაზებში მიღებული ნიკელის განაწილება მოხდა შემდეგნაირად: ორგანულ ზოლში - 48,5%; ელექტროდზე 

დალექილი - 33,6%; წყალხსნარის ფაზაში - 17,9%.  

 

 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

4 

 2 

manganumis 

dioqsidisaელექტროსინთეზისა 

da შესაბამისი სისტემის დენის 

3 

 J.qebaZe 

4 

q.ugreliZe 



წყაროების კვლევა ახალი, 

პერსპექტიული მასალების 

(ელექტროლიტების, 

ელექტროდების, დენგამტარი 

დანამატების) გამოყენებისას 

 

საქართველოს წიაღისეულისა 

და მეორადი ტექნოლოგიური 

ნიდლეულის გადამუშავების 

რაციონალური ტექნოლოგიების 

მეცნიერული საფუძვლების 

დამუშავება და ახალი 

მასალების მიღება 

l.kakuria 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპი 

გარდამავალი კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 წინამდებარე ანგარიშში მოტანილია ბიპოლარულ ელექტროლიზერში მანგანუმის დიოქსიდის 

ელექტრო სინთესზის პროცესის კვლევის ძირითადი შედეგები და მიმდინარე და ადრინდელ პერიოდში 

მიღებული ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდის (med) ნიმუშების ელექტროქიმიური აქტივობის 

მახასიათებლები. med გამოყენება ყველაზე გავრცელებული პირველადი (ერთჯერადი გამოყენების) 

დენის ქიმიური წყაროების _ MnO2-Zn სისტემის გალვანური ელემენტების დასამზადებლად, 

რომლებზეც მოთხოვნილება, მათი სიიაფისა და კარგი საექსპლოატაციო თვისებების გამო, 

განუწყვეტლივ იზრდება. 

 წარმოდგენილი სამუშაო ესადაგება ელექტროქიმიურ ტექნოლოგიაში დღეს არსებულ ორ 

ტენდენცას. ესენია: ძვირადღირებული ლითონური საელექტროდე მასალების ჩანაცვლება იაფი 

ნახშირბადული მასალებით და მონოპოლარული ელექტროლიზერების შეცვლა ბიპოლარულით. ახალი 

თაობის ნახშირბადული (პოლიმერული, პიროლიზური, ბოჭკოვანი, კომპოზიციური...) მასალების 

ეფექტურ გამოყენებას ელექტროქიმიაში განაპირობებს მათი ისეთი თვისებები, როგორიცაა: კარგად 

განვითარებული ზედაპირი, კარგი ელექტროგამტარობა, მდგრადობა აგრესიულ გარემოში, საკმაო 

მექანიკური სიმტკიცე და თერმომედეგობა. ასეთ მასალებს წარმოება უშვებს ძაფის, ჩალიჩის, თოკის, 

ქსოვილისა და ქეჩის სახით, რაც დიდ შესაძლებლობას იძლევა ელექტროდის კონსტრუქციის 

შერჩევისას[1]. აღსანიშნავია ასეთი მასალების თვისებების მოდიფიკაციის შესაძლებლობაც 

ელექტროქიმიური მეთოდებით[2]. რაც შეეხება ბიპოლარულ ელექტროლიზერებს_ისინი ხასიათდებიან 

მეტი კომპაქტურობით, კონსტრუქციული მასალებისა და ელექტროენერგიის ნაკლები ხარჯითა და 

მომსახურების სიმარტივით[3,]. 

წარმოდგენილ ცხრილში მოტანილიამანგანუმის დიოქსიდისა და წყალბადის ელექტროსინთეზის 

პროცესების შედარება ელექტროდების მონოპოლარული და ბიპოლარულ ჩართვისას ტიტანის 

ანოდების გამოყენებით. 

cxr.1 



 

                 med-is  eleqtrosinTezi titan-გრაფიტის ბიპოლარულ ელექტროდებზე 

 

    

# 

   procesis           

  maxasiaTebeli 

ganzomileba monopolaruli 

CarTva 

bipolaruli 

CarTva 

1. D denis Zala  a 6.60 1.10 

2. Aanoduri denis simkvrive 

(sawyisi) 

ma/sm2 10(saSualo) 10 

3. kaToduri denis simkvrive ma/sm2 5(saSualo) 5 

4. Ddenis moculobiTi 

simkvrive 

a/m3 650 650 

5. Zabva (jamuri, saSualo) 3 2.72 13.74 

6. deniT gamosavali % 105.5 105.9 

7. Eeleqtro energiis 

xvedriTi xarji                  

kvt.sT/kg 1.530 1.344 

8. xvedriTi energiis xarjis 

Semcireba 

%  _ 12.1 

 

პირველ შემთხვევაში პარალელურად ჩართულ 6 ორლიტრიან ელექტროლიზერს მიეწოდებოდა 6,6ა 

დენი, ხოლო მეორე შემთხვევაში მიმდევრობით ჩართულ ელექტროლიზერებს—1,1ა ანუ იგივე 

სიდიდის ეფექტური დენი. ორივე შემთხვევაში მახასიათებლები იყო ერთნაირი: მანგანუმის 

სულფატის კონცენტრაცია—100-110გ/ლ, გოგირდმჟავის კონცენტრაცია—10-15გ/ლ, ანოდური (ტიტანის 

ღეროები) დენის სიმკვრივე-10მა/სმ2, კათოდური (გრაფიტის ღეროები) დენის სიმკვრივე-5მა/სმ2, 

ხსნარის ტემპერატურა—90-920ჩ, პროცესის ხანგრძლივობა—30სთ, გამოყენებული ელექტროდები და 

დენის მიმყვანები—ერთი და იგივე, ელექტროდების ზედაპირის საწყისი მდგომარეობა—იდენტური. 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, ელექტროენერგიის ხვედრითი ხარჯი ელექტროდების ბიპოლარული 

ჩართვისას 12%-ით ნაკლებია.  

სამუშაოს მეორე ნაწილი ითვალისწინებსდა მანგანუმის დიოქსიდისა და წყალბადის 

ელექტროსინთეზის პროცესების ანალოგიურ შედარებას ანოდებად ნახშირბადულ-ბოჭკოვანი 

მასალის(ნბმ) გამოყენებისას(ცხრ.2) ამასთან, ანოდური დენის სიმკვრივე ყველა ელექტროლიზერში იყო 

სხვადასხვა. 

ცხრ.2 



             med-is  eleqtrosinTezi nbm -გრაფიტის ბიპოლარულ ელექტროდებზე 

 

    

# 

   procesis           

  maxasiaTebeli 

ganzomileba monopolaruli 

CarTva 

bipolaruli 

CarTva 

1. D denis Zala  a 2.80 0.56 

2. Aanoduri denis simkvrive ma/sm2 5.7-20.0  5.7-20.0 

3. kaToduri denis simkvrive ma/sm2 2.54(saSualo) 2.54 

4. Ddenis moculobiTi 

simkvrive 

a/m3 330 330 

5. Zabva (jamuri, saSualo) 3 2.94 14,13 

6. deniT gamosavali % 109.0 109.5 

7. Eeleqtro energiis 

xvedriTi xarji 

Kkvt.sT/kg 1.634 1.513 

8. xvedriTi energiis xarjis 

Semcireba 

% _ 7,4 

 

წარმოდგენილი ცხრილების მონაცემების განხილვისას გათვალისწინებულია ორი პირობითობა: 1. 

დენით გამოსავალი ნაანგარიშევია ანოდზე გამოლექილი პროდუქტის_მანგანუმის ელექტროლიზური 

დიოქსიდის (med) რაოდენობის მიხედვით, რომელიც გარდა MnO2 – ისა შეიცავს საკმაო რაოდენობით 

წყალს, მანგანუმის დაბალ ჟანგეულებსა დასხვა მინარევებს. შესაბამისად, დენით გამოსავალი 

რიცხობრივად აღემატება 100%-ს; 2. ნბმ-ის ჩალიჩის ჭეშმარიტიზედაპირის გაანგარიშების სიძნელის 

გამო ანოდური დენის სიმკვრივე მოცემულია მა/სმ ერთეულებში (საჭიროების შემთხვევაში იგი 

გადაგვყავს მა/გ ერთეულებში). 

ელექტროდთა ჩართვისას მონოპოლარული წესიდან ბიპოლარულზე გადასვლის აუცილებელი პირობა 

იყო ელექტროლიზის მაჩვენებლების (დენის სიმკვრივის, ხსნარის კონცენტრაციებისა და 

ტემპერატურის, ელექტროდთა ზომებისა და მათ შორის მანძილების) განმეორება. განსაკუთრებული 

ყურადღება დაეთმო ელექტროდთა ზედაპირის მდგომარეობის ზუსტ განმეორებას. იმისათვის რომ 

თავიდან აგვეცილებინა ე.წ. დენის გაპარვა, ყველა ელექტროქიმიური უჯრედი მოვათავსეთ ცალკე 

ჭიქაში. აღნიშნული პირობებიდან გამომდინარე, ელექტროდთა მონოპოლარული ჩართვის 

ბიპოლარული ჩართვით შეცვლისას დაფიქსირებული ელექტროენერგიის ხვედრითი ხარჯის შემცირება 

(ცხრ.#1 და#2) ჩვენი აზრით, გამოწვეულია ჯოულის სითბოსა და ძაბვის ვარდნის შემცირებით 

ელექტროწრედის გარე (დენის გამმართველსა და ელექტროლიზორების ბატარეას შორის) ნაწილში. 

დენის ძალა წრედის აღნიშნულ ნაწილში მცირდება პირველ შემთხვევაში 6.60-იდან 1.10ა-დე (ცხრ.1) 

და2.80ა-დან 0.56ა-დე_მეორე შემთხვევაში (ცხრ.2). ცნობილია, რომ ძაბვის ვარდნა დენის ძალის, ხოლო 



სითბური ეფექტი_ მისი კვადრატის პროპორციულია.   ცხრილიში3 მოყვანილია ელექტროსინთეზის 

ზემოგანხილულ ექსპერიმენტებში მიღებული med-is  2  ნიმუშის ბაზაზე დამზადებული MnO2-Zn 

sistemis ტუტე მოდელური დენის წყაროს საშუალო ელექტროტექნიკური მახასიათებლები. 

   დენის წყაროების განმუხტვა ხდებოდა 20 ომ გარე წინაღობაზე,მუდმივ რეჟიმში, ოთახის ტემპერატურაზე.   

                                                                                                                                          ცხრ.3 

 

                                           დენის წყაროების განმუხტვის მახასიათებლები                                                                   

 ელექტროტექნიკური 

მახასიათებლები 

    განზომილება               საანოდე მასალა  

გრაფიტი nbm  

1 ღია წრედის ძაბვა 3 1.49 1.49  

2 საწყისი ძაბვა 3 1.29 1.30  

3 საბოლოო ძაბვა 3 0.90 0.90  

4 განმუხტვის 

ხანგრძლივობა 

წთ 150 152  

5 ელექტროტევადობა მა.სთ 125 129  

6 ხვედრითი 

ელექტროტევადობა 

მა.სთ/გ 149 154  

 

             როგორც ცხრილიდან ჩანს, საანოდე მასალად nbm-ის გამოყენების შემთხვევაში (მიღებული 

პროდუქტი ანიდთან ერთად იფქვებოდა) გალვანური ელემენტების ელექტროტევადობა უმნიშვნელოდ, 

მაგრამ მაინც აღემატება ტიტანის ანოდზე მიღებული  med-is  შესაბამის მაჩვენებელს. 

      ზემოთ აღნიშნულ ორივე ექსპერიმენტში გამოყენებული ბიპოლარული ელექტროდები 

შედგებოდა ორი მასალისაგან, პირველ შემთხვევაში_ტიტანი გრაფიტი, მეორე შემთხვევაში _nbm – 

გრაფიტი. შემდეგი ექსპერიმენტი Hჩატარდა ერთი მასალის _მცირენაცრიანი საელექტროდე გრაფიტის 

გამოყენებით. ასე, რომ ყუთის ფორმის ელექტროლიზერში მოთავსებული ელექტროდის ერთი მხარე 

მუშაობდა ანოდად, მაორე მხარე_კათოდად. ისე როგორც წინა შემთხვევაში, აღნიშნული ბიპოლარული 

ელექტროლიზერის ეფექტურობის წარმოსაჩენად, მისი ელექტროდები შემდგომში ჩავრთეთ 

მონოპოლარულად. ცხრილში 4 მოყვანილია ამ ორი პროცესის ელექტროტექნიკური მახასიათებლები. 

med-isa da wyalbadis eleqrosinTezi მცირენაცრიანი grafitis 

                                bipolarul eleqtrodebze 

                                                                                                      ცხრ.4 

 

# 

P 

procesis maxasiaTeblebi 

ganzomi

leba 

 

monopola

ruli 

CarTva 

bipolaruli 

CarTva 

 



 

1. 

 

xsnaris moculoba 

 

l 

 

2.5 

 

2.5 

 

 

2. 

 

eleqtroqimiuri ujredis 

raodenoba 

 

cali 

 

3 

 

3 

3. denis Zala eleqtro 

qimiur ujredSi 

 

 

a 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

4. eleqtrolizeris deniTi 

datvirTva 

 

 

a 

 

0.75 

 

0.25 

5. deniT gamosavali % 96.2 99.1 

6. eleqtroenergiis xvedriTi 

xarji 

vt.sT/g 2171 2015 

 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, ბიპოლარულ ელექტროლიზერში დენით გამოსავალი მეტია 3.0%-ით, 

ხოლო ელექტროენერგიის ხვედრითი ხარჯი ნაკლებია 7.2%-ით ვიდრე მონოპოლარულში. ამის 

მიზეზები, გარდა ზემოთაღნიშნულისა, არის: ა) ძაბვის ვარდნის სიმცირე ელექტროდის სისქეში, იგივე 

სიდიდესთან შედარებით, ელექტროდის სიგრძეში; ბ) ძაბვის კონტაქტური ვარდნის გამორიცხვა 

შუალედურ ელექტროდებზე. 

     შემდეგი ექსპერიმენტი, რომელიც ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდისა და წყალბადის 

ერთდროული მიღების ელექტროქიმიური აბაზანის მუშაობის კვლევას ეძღვნება, ითვალისწინებს 

ელექტროდებად მხოლოდ ნახშირბადული ბოჭკოვანი მასალის გამოყენებას. ელექტროლიზერში 

მოათავსეთ4 ელექტროდი: ორი განაპირა მონოპოლარული (კათოდი და ანოდი) და ორი 

შუალედური_ბიპოლარული, რომელთა ერთი მხარე მუშაობს როგორც კათოდი, ხოლო მეორე_როგორც 

ანოდი. Eელექტროლიზერის ელექტრო-ტექნიკური მახასიათებლები მოყვანილია ცხრილში, სადაც 

შედარებისათვის მოცემულია ყველა აღნიშნული ელექტროდის მონოპოლარულად ჩართვის შესაბამისი 

სიდიდეები.        

cx.5 



med-isa da wyalbadiseleqrosinTezinbm -is 

bipolaruleleqtrodebze 

   

 

# 

Pprocesis 

maxasiaTeblebi 

ganzomileba 

 

Mმonopola

ruli 

CarTva 

 

bipolaruli 

CarTva 

 

1 

 

Xsnaris moculoba 

 

l 

 

1.5 

 

1.5 

 

 

2. 

 

Eleqtroqimiuri ujredis 

raodenoba 

 

cali 

 

3 

 

3 

3. denisZalaeleqtro- 

qimiur ujredSi 

 

 

a 

 

0.3 

 

 

0.3 

 

4. Eleqtrolizeris deniTi 

datvirTva 

 

 

a 

 

0.9 

 

0.3 

5. deniTgamosavali % 109.2 109.7 

6. Eleqtroenergiis 

xvedriTi xarji 

vt.sT/g 1.609 1.501 

 

როგორც ცხრილიდან  ჩანს, 

ელექტროდებისჩართვისმეთოდისცვლილებასდენისგამოსავალზეპრაქტიკულადარმოუხდენიაგავლენა. 

თუმცა, იგიაღემატებაუნაცროგრაფიტისელექტროდებისშესაბამისმახასიათებლებს (ცხრ.4). 

რაცშეეხებაელექტროენერგიისხვედრითხარჯს, ისევე, როგორც წინა ექსპერიმენტში, სახეზეა მისი 

შემცირება ელექტროდების ბიპოლარულად მუშაობის შემთხვევაში. ამასთან ეს სიდიდე საგრძნობლადაა 

შემცირებული გრაფიტის ელექტროდების მონაცემებთან შედარებით. 

ცხრილში 6 მოყვანილია ელექტროსინთეზის ორ უკანასკნელ ექსპერიმენტში (ცხრ.4და5) მიღებული 

med - ის ნიმუშების ბაზაზე  MnO2-Zn სისტემის ტუტე მოდელური დენის წყაროების საშუალო 

ელექტროტექნიკური მახასიათებლებიEეს ნიმუშები, ისე როგორც წინა შემთხვევაში (ცხ.3) 

ელექტროდიდან მოხსნის შემდეგ მუშავდებოდა საწარმოო რეგლამენტით გათვალისწინებულ 



პირობებში: გარეცხვაNN NaOH - ის ცხელ (90-950C) ხსნარში  (med: NaOH =40:1); გამოშრობა 95-1000C- ზე 

6სთ-ის  განმავლობაში; გაცრა საცერში 016. Dდენის წყაროების გამოცდა ხდებოდა ზემოთ მოყვანილ 

პირობებში. 

                                                                                                   

cxr.6 

                     დენის წყაროების განმუხტვის მახასიათებლები 

 Eeleqtroteqnikuri 
maxasiaTeblebi 

ganzomileba saeleqtrode masala 
grafiti nbm 

1 Ria wredis Zabva 3 1.49 1.49 
2. sawyisi Zabva 3 1.26 1.31 
3. saboloo Zabva 3 0.90 0.90 
4. ganmuxtvis xangrZlivoba  wT 145 156 
5. eleqtrotevadoba Mma.sT 121 130 
6. xvedriTi eleqtrotevadoba Mma.sT/g 144 154.8 

    როგორც ცხრილიდან ჩანს, გრაფიტზე  მიღებულ med -ზე დამზადებული გალვანური ელემენტის 

ტევადობა ჩამორჩება სტანდარტით გათვალისწინებულ მოთხოვნას ამ მაჩვენებელზე ( 125 მა.სთ). ჩვენი 

აზრით, ეს გამოიწვია იმან, რომ ელექტროდიდან პროდუქტის მოხსნის დროს მასში საკმაო 

რაოდენობით გადავიდა საელექტროდე მასალაც. რაც შეეხება ნბმ-ზე მიღებული პროდუქტის მაღალ 

მაჩვენებელს, მასში აისახა საელექტროდე მასალის მინარევის დადებითი გავლენა 

ელექტროტევადობაზე. თუმცა, ეს არის მხოლოდ ხარისხობრივი შეფასება.ზუსტი რაოდენობრივი 

მახასიათებლის დასადგენად საჭირო იქნება დამატებითი კვლევის ჩატარება. 

D    დასკვნები: 

1.  med –ის მიღებისას ბიპოლარულ აბაზანაში, სხვადასხვა საელექტროდე მასალის გამოყენებით, 

საშუალოდ 7%-ით ნაკლები ელექტროენერგია იხარჯება; 

2.  შესწავლილი მაგალითებიდან დენით გამოსავალი ყველაზე მაღალი ნახშირბადულ-ბოჭკოვანი 

მასალის ანოდების გამოყენებისას დაფიქსირდა; 

3. Eელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება ბიპოლარულ აბაზანაში, მონოპოლარულთან შედარებით, 

გამოიწვეულია სითბური და ძაბვის დანაკარგების შემცირებით; 

4.  ნახშირბადულ-ბოჭკოვანი მასალის მინარევი ანოდურ პროდუქტში (მათი ერთად დაფქვის გამო) 

აუმჯობესებს შესაბამის სისტემის ტუტე გალვანური ელემენტის ელექტროტექნიკურ მახასიათებლებს. 

literatura 

1. Интенсификация электрохимических процессов. Сборник научных трудов под ред. А.П.Томилова. М., ,,Наука ,,, 

1998,216с. 

2. Варенцов В.К., Варенцова В.И. Модификация электродных свойств углеродно-волокнистых материалов 

электролизом водных растворов .//Электрохимия. 2001,т.37,№1,с.811-820. 

3. Pletcher D., Walsh F.C. Industrial Electrochemistry. London, New York. 1990, 653 p. 



 

 

 
 

1.2. 

№ 

დასრულებულიპროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით)  

1 2 3 4 

1 

Li-იონური ბატარეებისათვის 
რკინით მოდიფიცირებული 
iMexNi0,5-xMn1,5O4 (სადაც 
0,1≤x≤0,4) -ტიპის ნაერთების 
საფუძველზე საკათოდე 
მასალების სინთეზი, ფაზური 
შედგენილობა და სტრუ-
ქტურული თავისებურებები 

კვლევის მეცნიერება-
ენერგეტიკა, საინჟინრო 
მასალათმცოდნეობა. 

მეცნიერების მიმართულება-

ფუნდამენტური კვლევები 

 

01.01.2018-31.12.2018 

ე.ქაჩიბაია(ქიმიის მეცნიერებათა 

დოქტორი)-პროექტის ხელმძღვა-

ნელი, დასახული ამოცანების 

მისაღწევად გაწეული  სამუშაოს 

საერთო ხელმძღვანელობა. 

რ.იმნაძე(აკადემიური დოქტორი)-

Li-იონური ბატარეებისათვის პერ-

სპექტიული საკათოდე მასალების 

შექმნის პრობლემებისადმი მიძღ-

ვნილი ლიტერატურული მასალ-

ების მოძიება და დამუშავება. 

საკათოდე მასალების სინთეზის 

პროცესში მინაწილეობა. 

 თ.პაიკიძე(აკადემიური დოქ-

ტორი)-მოცემული შედგენილ-ობის 

საკათოდე მასალების ნიმუშების 

სინთეზის მეთოდების შემუშავება. 

მათი ფაზური შედგე-ნილობისა და 

ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების 

შესწავლა.    

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიულიდ პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

დღეისათვის ბატარეები ძალიან მნიშვნელოვან ტექნოლოგიურ ობიექტებს წარმოადგენენ. 

ამასთან, მათი უმრავლესობა - დაწყებული ავტომობილების ასამუშავებლად გამოყენებადი ტყვია-

ოქსიდურიდან, დამთავრებული მცირე ზომის ლითიუმის ელემენტებით (რომელიც გამოიყენება 

ელექტრული წიგნებიდან საათების ჩათვლით), შედგებიან სამი ძირითადი კომპონენტისაგან: 

ანოდი, კათოდი და ელექტროლიტი. ამიტომ, ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ახალი ტიპის 

ბატარეების შესაქმნელად უფრო იაფი და მეტად ეფექტური, გაუმჯობესებული მახასიათებლების 

მქონე ამ სამი კომპონენტის შემუშავება მიმდინარეობს. 

მოსახლეობის რაოდენობის მუდმივი ზრდა და ტრადიციული საწვავის საბადოების გამოფიტვა 



აუცილებელს ხდის მწვანე ქიმიის საფუძველზე იაფი ალტერნატიული ენერგიის დაგროვების 

სისტემების შექმნას, რომელთათვისაც დამახასიათებელია მაღალი ეფექტურობა, მუშაობის 

ხანგრძლივი ვადა და მაღალი უსაფრთხოება. ლითიუმ-იონურ ბატარეებს, გააჩნიათ რა მაღალი 

სიმკვრივე და ეფექტური მუშაობის უნარი, რის გამოც გარემოს არ ანაგვიანებს, დღეისათის 

მოხმარებად ელექტრონიკაში დომინანტური მდგომარეობა უკავიათ. უფრო მეტიც, ლითიუმ-

იონური ბატარეების გამოყენება პერსპექტიულად ითვლება ტექნიკის ისეთ უფრო რთულ 

უბნებში, როგორიცაა EVs და HEV. რაც შეეხება დანახარჯებს ა და ნედლეულს, Fe-Mn-ის ბაზაზე 

სისტემები ეკონომიურად მიმზიდველია ბუნებაში რკინისა და მანგანუმის დიდი შემცველობის 

გამო.  ამიტომ ლია-ს საკათოდე მასალები, რომლებიც რკინასა და ნიკელს შეიცავს, შეიძლება 

კომერციულ LiCoO2-ზე იაფ პერსპექტიულ ალტერნატივას წარმოადგენდეს. 

ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ახალი ტიპის ბატარეების შესაქმნელად მიმდინარეობს უფრო იაფი და 

უფრო ეფექტური საკათოდე მასალების შემუშავების სამუშაოები. როგორც უკვე იყო აღნიშნული, 

დღეისათვის Li-იონური ბატარეები მოთხოვნადია. ამასთან, ლია-ს საკათოდე მასალების 

ელექტროქიმიური თვისებები განპირობებულია (რეგულირდება) მათი სინთეზის მეთოდებით, გამოწვის 

პროცესითა და სხვა ფაქტორით. 

წარმოდგენილი სამუშაოს მიზანი (2018 წლის ანგარიში) მდგომარეობდა დღეისათვის პრაქტიკაში 

გამოყენებადი  რკინით მოდიფიცირებული  Li-მანგანუმიანი შპინელის საფუძველზე პერსპექტიული 

საკათოდე მასალების შემუშავებაში, რაც მიოცავდა: 

1. LiMexNi0.5–xMn1.5O4 (სადაც Mex=Fe)-ტიპის ნიმუშების შპინელური სტუქტურის 

კრისტალიზაციის განსაზღვრას. 

2. ფაზურად-სუფთა, ჰომოგენური, ნანოსტრუქტურული კუბური შპინელის ნიმუშების მიღების 

პირობების ოპტიმიზაციას. 

3. LiMexNi0.5–xMn1.5O4-ის (მადოპირებელი მეტალი Mex=Fe) საფუძველზე საკათოდე მასალების 

სტრუქტურაზე, მორფოლოგიასა და ფაზურ შედგენილობაზე გამოყენებული სინთეზის 

მეთოდის გავლენის შესწავლას. 

ჩატარებული სამუშაოების მიმდინარეობისას გამოყენებული იყო Fe-ით დოპირებული                          

LiMexNi0,5-xMn1,5O4 (სადაც0,1≤x≤0,4)-ტიპის ნაერთების მიღების მყარფაზური მეთოდები. 

წარდგენილი სამუშაოს ფარგლებში: 

1. შემუშავებულია რკინით მოდიფიცირებული ლითიუმ-მანგანუმიანი შპინელების - LiMexNi0,5-

xMn1,5O4 (სადაც Me=Fe და x=0,1÷0,4) საფუძველზე პერსპექტიული საკათოდე მასალები; 

2. ოპტიმიზირებულია საწყისი რეაგენტების - Li2CO3, Mn2O3, Ni2O3 და Fe2O3 - საფუძველზე 

ფაზურად-სუფთა, ჰომოგენური, ნანოსტრუქტურული კუბური შპინელის ნიმუშების მიღების 

პირობები; 



3. გამოყენებულია სინთეზის შემდეგი მყარფაზური მეთოდები: 

ა). მაღალტემპერატურული მეთოდი (700 OC-ზე) - თერმოდამუშავების პროცესში შესაბამისი 

ნარევის ორჯერადი გაფხვიერებით. 

ბ). სინთეზის უწყვეტი მაღალტემპერატურული მეთოდი (700 OC). 

გ). გალღობა-გაჯერების ორსაფეხურიანი მეთოდი (I  - T1=180 OC-ზე τ1=2,5 სთ; II – T2=700 OC-ზე 

τ2=5 სთ). 

4. რენტგენოფაზური და რენტგენოსტრუქტურული, აგრეთვე, სხვა მეთოდით ანალიზის შედეგად 

დადგენილია, რომ LiFe0,3Ni0,2Mn1,5O4 -შედგენილობის ფაზურად-სუფთა ნიმუშები, რომლებიც 

მიღებული იყო 700 OC-ზე თერმოდამუშავების უწყვეტი მეთოდით (№ 2) და, აგრეთვე, № 

1მეთოდით, შეესაბამება ფაზურად-სუფთა კუბურ შპინელს (ASTM-736). 

5. № 2 მეთოდით მიღებული LiFe0,4Ni0,1Mn1,5O4-შედგენილობის საკათოდე მასალა წარმოადგენს 

ფაზურად-სუფთა შპინელს, სხვა ფაზები არ შეიმჩნევა. 

6. საკათოდე მასალები Fe-Mn-ის ბაზაზე ეკონომიკურად მიმზიდველია ბუნებაში რკინისა და 

მანგანუმის მაღალი შემცველობის გამო. 

7. ლითიუმ-იონური ბატარეებისათვის (ლია) საკათოდე მასალები, რომლებიც მანგანუმს,რკინასა 

და ნიკელს შეიცავენ, შეიძლება კომერციული Li2CoO2-ისა და LiMn2O4-ის იაფი პერსპექტიული 

ალტერნატივა გახდენენ.  

 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

2.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის სახელმწიფო 

სამეცნიერო გრანტი (კოდი 

FR17_478). 

19.12.2017-19.12.2020 წწ. 

გ.ცაგარელი-პროექტის 

ხელმძღვანელი, 

შ.მახათაძე - კოორდინატორი, 

მ.სოსელია-ძირითადი 



სამეცნიერო მიმართულება: 1-

საბუნებისმეტყველო 

1,4. ქიმიური მეცნიერებანი 

(ელექტროქიმია) 

 

პერსონალი, 

ნ.მაისურაძე-დამხმარე 

პერსონალი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია(ქართულენაზე) 

მანგანუმის დიოქსიდის (მდ) თხელი ფირების ელექტროქიმიური დალექვა ხორციელდებოდა პლატინის 

ელექტროდზე, რომლის ფართობი შეადგენდა 0,16 სმ2. დენით გამოსავლის დასადგენად ვიყენებდით 

ქრონოამპერომეტრიულ და ქრონოპოტენციომეტრიულ მეთოდებს. მდ-ის ფირების ელექტროქიმიური 

გახსნა შევისწავლეთ ნეიტრალურ - Na2SO4და მჟავე - H2SO4ხსნარებში. ნეიტრალურ ხსნარებში 

ელექტროქიმიური გახსნა მცირე სიჩქარით მიმდინარეობდა. მჟავე არეში გახსნა 0,1M – 2MH2 SO4ხსნარების 

დიაპაზონში შევისწავლეთ. მიღებულმა შედეგებმა გვიჩვენა, რომ 1MH2SO4 ხსნარში კათოდური გახსნა 

ოპტიმალურ პირობებში მიმდინარეობს. ელექტროქიმიური გახსნა H2SO4 ხსნარებში  სხვადასხვა 

პოტენციალებზე განვახორციელეთ. მდ-ის გახსნა ძალიან სწრაფად მიმდინარეობდა 0,2 ვ-ზე ( 

ქლორვერცხლის შედარების ელექტროდის მიმართ) უფრო დაბალი პოტენციალების პირობებში და ამიტომ 

გახსნაზე დახარჯული მუხტის ზუსტი განსაზღვრა გაძნელებული იყო, ხოლო უფრო მაღალი 

პოტენციალების უბანში შედარებით სქელი ფირების გახსნას დიდი დრო სჭირდებოდა. ამიტომ ფირების 

ელექტროქიმიური  გახსნისთვის ყველაზე ხელსაყრელი პირობები შევარჩიეთ - 1MH2SO4 ხსნარი და 

პოტენციალი 0,2 ვ. პოტენციოსტატურ პირობებში გახსნა შევისწავლეთ 1,05ვ; 1,10ვ; 1,15ვ და 1,2 ვ 

პოტენციალებზე. მიღებულ ქრონოამპეროგრამებზემდ-ის ფირის სრული გახსნის წერტილის დადგენა 

გაძნელებილი იყო, ამიტომ გახსნაზე დახარჯული მუხტის განსაზღვრასამ მეთოდით საკმარისი სიზუსტე 

არ გააჩნდა.გალვანოსტატურ პირობებში მიღებულ ქრონოპოტენციოგრამებზემდ-ის გახსნის უბანი უფრო 

მკვეთრად არის გამოსახული, ამიტომ მუხტის განსაზღვრის სიზუსტეც უფრო მაღალია. დასმული ფირის 

მასის დასადგენად ვიყენებდით განტოლებას 

 

სადაც m – არის მასა, გ; I - დენის ძალა, ა;F - ფარადეს მუდმივა; რიცხობრივი კოეფიციენტი მდ-ის 

ელექტროქიმიურ ეკვივალენტს წარმოადგენს. ფირის სისქის განსაზღვრისთვის,ლიტერაყურულ 

მონაცემებზე დაყრდნობით, მდ-ის სიმკვრივედ მივიჩნიეთ 4,2 გ/სმ3. ურკინო ხსნარებიდან მიღებული მდ-ის 

დენით გამოსავალი 100% შეადგენდა, ხოლო ხსნარში რკინის იონების თანაობისას მიღებული მდ-ის დენით 

გამოსავალი რკინის იონების კონცენტრაციის ზრდასთან ერთად მცირდებოდა და ფირის მისაღებად 

გამოყენებული ოპტიმალური კონცენტრაციის პირობებში (10-3M Fe2+) 70% აღწევდა. მდ-ი სხვადასხვა სისქის 

ფირების გავლენა მათ ელექტროქიმიურ თვისებებზე ციკლური ვოლტამპერომეტრიის მეთოდით იყო 

შესწავლილი. ციკლირებას ვაწარმოებდით 0.5M Na2SO4 ხსნარში, პოტენციალების ინტერვალში 0,1 ვ - 09 ვ, 

პოტენციალის სკანირების სიჩქარე 50 მვ/წ შეადგენდა. ფირების სისქის ცვლილებისას 50 ნმ-დან 200 ნმ-მდე 

ტევადობა პირდაპირპროპორციულად იზრდებოდა, რაც პროცესის მდ-ის მთელ მასაში, და არა ზედაპირზე, 

მიმდინარეობაზე მიუთითებს. ასეთი ქცევა მდ-ში ნანოზომის მარცვლებისა და ფორების არსებობით და 

აგრეთვე მის სტრუქტურაში Fe3+იონების ჩანერგვით აიხსნება. ეს ფაქტორები  ფირის ელექტროგამტარობას 

აუმჯობესებენ და  პროტონის მყარ ფაზაში დიფუზიის სიჩქარეს ზრდიან. მდ-ის კონდენსატორულ 

თვისებებს შექცევადი  სწრაფად მიმდინარე ჟანგვა-აღდგენითი რეაქცია განაპირობებს   



MnO2 + H+ + e- = MnOOH 

პროცესის მსვლელობისას Mn(III) გადადისMn(IV) და პირიქით  მონაცვლეობით. მრავალი მკვლევარის 

აზრით პროცესის სიჩქარეს მყარ ფაზაში პროტონის დიფუზია განსაზღვრავს. ამიტომ პროტონის დიფუზიის 

ხელშემწყობი ფაქტორები შესამჩნევად აუმჯობესებენ მდ-ის ფირის ელექტროქიმიურ თვისებებს 

კათიონების გავლენა მდ-ის ფირის მიღებაზე და მის ელექტროქიმიურ თვისებებზეLi, Naდა K მარილთა 

ხსნარებში იყო შესწავლილი. ფირის ფორმირების პოტენციალის შერჩევისთვის Mn2+ანოდური დაჟანგვის 

პოლარიზაციული მრუდები იყო გადაღებული. მიღებულ ვოლტამპეროგრამებს პიკის ფორმა ჰქონდა. Na+და 

K+ იონების შემცველ ხსნარებში მიღებული პიკების პოტენციალები პრაქტიკულად ერთმანეთს დაემთხვა, 

ხოლო Li+ იონის შემთხვევაში პიკის პოტენციალი 50 მვ-ით ანოდურ მხარეს იყო გადაადგილებული. 

შესწავლილი კათიონებისთანაობისას მიღებული ფირების ციკლური ვოლტამპეროგრამების ინტეგრირებით 

მათი ტევადობა განვსაზღვრეთ.  

Na2SO4-ის ხსნარში მიღებული ციკლური ვოლტამპეროგრამების სახე მართკუთხედის ფორმას უახლოვდება, 

რაც ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციის შექცევადობის მაღალი ხარისხის მაჩვენებელია. Li2SO4და K2SO4 

შემთხვევაში შექცევადობის ხარისხი უფრო დაბალია. Na2SO4-ის ხსნარში მიღებული ფირების კუთრი 

ტევადობაც საგრძნობლად უფრო მაღალი იყო. K+ იონების შემთხვევაში ფირს დაახლოებით 40%-ით, ხოლო 

Li+ იონის შემთხვევაში 60%-ით ნაკლები ტევადობა ჰქონდათ. ამიტომაც მდ-ის მიღებასა და თვისებებზე 

სხვადასხვა ანიონების  გავლენა Na+იონების თანაობისას იყო შესწავლილი. ციკლური 

ვოლტამპეროგრამების გადაღებამ აჩვენა, რომ შესწავლილი ანიონებისთანაობისას მიღებული ფირების 

ტევადობა იზრდებოდა შემდეგი რიგის მიხედვით CH3COO-˂F-˂Cl-˂ NO3
- ˂SO4

2-. ამრიგად, Na2SO4-ის ხსნარში 

მიღებულ ფირებს ციკლური ვოლტამპეროგრამების ყველაზე კარგი ფორმა და ტევადობა ახასიათებდა. 

ფტორიდ და აცეტატ იონების შემცველ ხსნარებში მიღებული ფირების დაბალი ტევადობა, როგორც ჩანს, 

წყალხსნარში მათი ჰიდროლიზით აიხსნება. ხსნარის შედარებით მაღალი pH-ის მნიშვნელობა მიღებული 

ფურების ელექტროქიმიურ თვისებებზე უარყოფით გავლენას ახდენს. 

ელექტროქიმიურიკონდენსატორებისთვის გამოსაყენებელი ელექტროდები უნდა გამოირჩეოდეს მაღალი 

ქიმიური და მექანიკური მდგრადობით და ციკლირების მაღალი ხარისხით. პირველ საანგარიშო პერიოდში 

იყო ნაჩვენები, რომ 1000 ციკლის შემდეგ, რომელიც 9 საათზე მეტ ხანს გრძელდებოდა, ტევადობა 10% 

მცირდებოდა, ხოლო მრუდე დაახლოებით პირველი 5 ციკლის შემდეგ მრუდის ფორმა პრაქტიკულად არ 

იცვლებოდა. მოცემულ სამუშაოში გალვანოსტატურ პირობებში  ელექტროქიმიური გახსნა გამოვიყენეთ 

ფირის მასის დასადგენად ციკლირების ჩატარებამდე და 215 ციკლის განხორციელების შემდეგ. ცდამ აჩვენა, 

რომ ფირის მასა პრაქტიკულად არ შეცვლილა, რაც მიუთითებს რკინით დოპირებულიმდ-ის ფირის კარგ 

მდგრადობაზე.    
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დღეისათვის Li-იონური ბატარეები (ლია) მნიშვნელოვან ტექნოლოგიურ ობიექტს 

წარმოადგენენ. ამჟამად წარმოჩნდა საკათოდე მასალების ახალი კლასი, რომელთათვისაც 

პირველი დამუხტვის დროს ჟანგბადის გამოყოფისას შექცევადი ტევადობის გარდა არის 

დამახასიათებელი. ეს ნაერთები მოიხსენი-ება როგორც კომპოზიციური საკათოდე მასალები - 

xLi2MnO3•(1-x)LiMeO2 (სადაც  M=Mn, Ni, Co, Cr). საწყის განმუხტვაზე  >4,5 V (Li+/Li) ხდება 

არააქტიური კომპონენტიდან - Li2MnO3 ჟანგბადის გამოყოფა, რაც ააქტიურებს მას შემდგომი 

ელექტროქიმიური ციკლირებისათვის. დღეისათვის ეს მასალები საერ-თაშორისო დონეზე 
 



ინტენსიური შესწავლისა და შემუშავებების საგანს წარმოადგენენ. ითვლება, რომ Li2MnO3-ის 

თვისებების გამო ლითიუმით მდიდარ საკათოდე მასალებს შეუძლიათ უზრუნველყონ ლია-ს 

მაღალი ელექტროქიმიური მახასიათებლები.  

პერსპექტიული საკათოდე მასალის - xLi2MnO3•(1-x)LiMeO2 შემადგენელ კომპონენტად 

ფაზურად-სუფთა, ნანოსტრუქტურული მონოკლინური სტრუქტურის მქონე Li2MnO3-ის 

მისაღებად გამოყენებ-ული იყო სხვადასხვა მყარფაზური მეთოდი: 

მეთოდი 1 - დაფუძნებული მყარფაზური რეაქციის პროცესში საწყისი რეაგენტების (MnCO3, 

LiOH, γ-MnO2 და Li2CO3) მექანოქიმიურ დამუშავებასა და შემდგომ გამოწვაზე. 

მეთოდი 2 - გალღობა-გაჯერების პროცესი, რომლის დროსაც ხდება LiOH-ისა და 

MnO2/Mn3O4-ის ნარევის წინასწარი გამოწვა ჰაერზე 470 და 530 oC-ზე, ხოლო შემდგომ კი 

სხვადასხვა ტემპერატურაზე 0÷1000 oC-ინტერვალში თერმოდამუშავება. 

მეთოდი 3 - დაფუძნებული საწყისი რეაგენტების - Li-ისა და Mn-ის აცეტატების 

ევთექტიკური ნარევების თერმულ დაშლაზე და შემდგომ თერმოდამუშავებაზე. 

დადგენილია, რომ Li2MnO3-ის ფაზურად-სუფთა, ნანოსტრუქტურული ნიმუშები, მიღებული 

ლითი-უმისა და მანგანუმის აცეტატების საფუძველზე, ხასიათდებიან მონოკლინური 

სტრუქტურით. 230-310-400-500 oC ინტერვალში გამოწვის პროდუქტების რანტგენოფაზური 

და რენტგენოსტრუქტურული ანალიზით მტკიცდება ორმაგი ევთექტიკური ნარევის დაშლა 

და 1,0 ნმ ზომის ნაწილაკების მქონე Li2MnO3-ის წარმოქმნა, რომლებსაც მონოკლინური 

სტრუქტურა ახასიათებთ. 

ნანოზომის საკათოდე მასალების მისაღებად ვარგისი სინთეზის სპეციალური მეთოდების 

შემუშავებას მათი კინეტიკური მახასიათებლების გაუმჯობესება შეუძლია. ნაწილაკების 

ზომების ნანო-მაშტაბამდე შემცირებამ შეიძლება მიგვიყვანოს ელექტროდი/ელექტროლიტის 

კონტაქტის ზედაპირის გაზრდამდე, მესრის დელითირების დროს მექანიკური ძაბვის 

შემცირებასა და საკათოდე მასალაში ლითიუმი/ელექ-ტროლიტი გადატანის სიგრძის 

შემცირებამდე. მცირე ნაწილაკების გამო ლითიუმის იონები შეძლებენ მოკლე გზით 

დიფუნდირდნენ მესრის გავლით ცენტრიდან ზედაპირამდე. ეს კი მაღალ ელექტროქი-მიური 

მახასიათებლებსა და ტევადობის კარგი შენახულობას უზრუნველყოფს. კარგად 

კრისტალიზი-რებულ ნანონაწილაკებს ხელი შეუძლია შეუწყოს ლითიუმის უფრო სწრაფ 

დიფუზიას და, შესაბამი-სად, უზრუნველყოს მაღალი სამუშაო მახასიათებლები. 
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https://www.omicsonline.org/proceedings/areas-of-crystallization-of-double-condensed-phosphates-of-ag-and-trivalent-metals-and-regularities-of-their-formation-91394.html
https://www.omicsonline.org/proceedings/areas-of-crystallization-of-double-condensed-phosphates-of-ag-and-trivalent-metals-and-regularities-of-their-formation-91394.html
https://www.omicsonline.org/proceedings/areas-of-crystallization-of-double-condensed-phosphates-of-ag-and-trivalent-metals-and-regularities-of-their-formation-91394.html
https://www.omicsonline.org/proceedings/areas-of-crystallization-of-double-condensed-phosphates-of-ag-and-trivalent-metals-and-regularities-of-their-formation-91394.html
https://doi.org/10.4172/2150-3494-C4-027
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2.სხვა პუბლიკაციები: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOIან ISSN 

1. მ. ავალიანი Nano Studies ;  17-18, 21-24 DOI: 

10.13140/RG.2.2.13040.76807 

2. მ. ავალიანი Apple Academic Press, 

USA, 
 Materials Science 
Composite Materials 
Engineering 
Modeling and 
Technology 

(in press). თანხმობა 

ბეჭდვაზე 11.08.18, რედ. 

A.K. HAGHI 

DOI : 

10.13140/RG.2.2.14089.34403 

3. მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ნ.ბარნოვი, ნ. ესაკია, მ. 

გველესიანი, შ. მახათაძე 

Apple Academic Press, 

USA, Composite 

Materials Engineering 

and Technology 

DOI: 10.13140/RG.2.2.31613.82408/1 

 

4 მ. ავალიანი, ე. შაფაქიძე ელექტრონული 

პუბლიკაცია 

DOI:  

 10.13140/RG.2.2.11335.19364 

5 მ. ავალიანი, გ. 

ცაგარელი, მ. 

გველესიანი, 

ნ. ბარნოვი, 

შ. მახათაძე, 

ლ. ბაღათურია, 

ე. შაფაქიძე 

Sviridov Readings 2018 : 

Chemistry and Chemical 

Education, Minsk, 

Belarus,  v. I ;Krasiko-

Print,  გვ. 53-54. 

 

 

ISBN 978-985-405-911-2 

6. ე. შაფაქიძე, მ. 

ნადარიშვილი, ვ. 

მააისურაძე, ი. გეჯაძე, ტ. 

პეტრიაშვილი, 

მ.ავალიანი  

გ. თოდრაძე, ე. ხუჭუა 

ჟურნალი კერამიკა და 

მოწინავე ტექნოლოგიები 

(Ceramics and Advanced 

Technologies ტ. 20, N2 

(40), გვ. 3-7 

ISSN  1512-0325 

7. მ. ავალიანი Partner Journals :Nano 

studies, European Chemical 

Bulletin, Characterization 

and Application of 

Nanomaterials. J. of Pharm. 

And Applied Chemistry. 

Book/Abstr. 1, გვ.14 

ISBN 978-9941-28-320 

8 მ. ავალიანი, 

ვ.  ჩაგელიშვილი,  

მ. გველესიანი, 

ნ.ბარნოვი, ვ. კვესელავა, 

Partner Journals : Nano 

Studies, European Chemical 

Bulletin, Characterization 

and Application of 

ISBN 978-9941-28-320 

http://www.appleacademicpress.com/category.php?id=19
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ე. შაფაქიძე, ნ. ესაკია Nanomaterials. J. of Pharm. 

And Applied Chemistry. 

Book/Abstr. 1, გვ.15 
9. ე. შაფაქიძე, მ. 

ნადარიშვილი, ვ. 

მააისურაძე, ი. გეჯაძე, 

მ. ავალიანი 

Partner Journals :Nano 

studies, European Chemical 

Bulletin, Characterization 

and Application of 

Nanomaterials. J. of Pharm. 

And Applied Chemistry. 

Book/Abstr. 1, გვ.163 

ISBN 978-9941-28-320 

10 მ. ავალიანი, დ. 

ძანაშვილი, ე. შაფაქიძე, 

ნ. ესაკია 

საქართველოს ქიმიური 

ჟურნალი 

ISSN   1512-0686 

11. მ. ავალიანი, დ. 

ძანაშვილი, ე. შაფაქიძე, 

ნ. ესაკია 

POLYCHAR -26 ; Annual 

World Forum on Advanced 

Materials ; Book/Abstracts ; 

1, გვ. 101.  

და მოხსენების ონლაინ-

ვერსია სტატიის სახით 

გვ. 1-9 

URI : 

https://www.researchgate.net/publication/329416917_ 

 

 

4. ეროვნული პატენტები 
№ საპატენტო თემატიკის სათაური  გამომგონებელი/ები და 

პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

 კარიერული და სამრეწველო 

ჩამდინარე წყლების 

გადამამუშავებელი 

ელექტროქიმიური რეაქტორი.   

 

ცისანა გაგნიძე, ჟიული 

ქებაძე, რუსუდან 

ჩაგელიშვილი, ვაჟა 

ჩაგელიშვილი. 

№ 14965/1  განხილვის 

პროცესშია. 

 

 

 

 

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ

იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფიკა

ციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  
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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. მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე 
 
Marina Avaliani, Elena 
Shapakidze - cloudfront.net 

E-Poster for 5-th 

International Conference on 

Organic and Inorganic 

Chemistry; Paris; France, 12-

13 July, 2018 

 DOI: 10.13140/RG.2.2.11335.19364 

 

2. მ. ავალიანი, დ. ძანაშვილი, 

ე. შაფაქიძე, ნ. ესაკია 
Annual World Forum on 

Advanced Materials , ი. 

ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

საქართველო 

https://www.researchgate.net/publication/329424657 

_Polychar_26_abstractAvaliani_all 

3.  მ. ავალიანი ნანო-2018, საქართველო, 

თბილისი, ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ISBN 978-9941-28-320 

4. მ. ავალიანი, 

ვ.  ჩაგელიშვილი,  

მ. გველესიანი, 

ნ.ბარნოვი, ვ. კვესელავა, 

ე. შაფაქიძე, ნ. ესაკია 

ნანო-2018, საქართველო, 

თბილისი, ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

 DOI 
 10.13140/RG.2.2.27447.78241 

 

5. ე. შაფაქიძე, მ. 

ნადარიშვილი, ვ. 

მააისურაძე, ი. გეჯაძე, 

მ. ავალიანი 

ნანო-2018, საქართველო, 

თბილისი, ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

DOI: 10.13140/RG.2.2.19059.17446 

6. მ. ავალიანი,  

გ. ცაგარელი, 

მ. გველესიანი, 

ნ. ბარნოვი... 

ე. შაფაქიძე 

8-th Intern. Conf. on 

Chemistry and Chemical 

Education - Synthesis, 

properties and structure of 

inorganic compounds.  
Minsk State University, 

Belarus 

URI  
http://elib.bsu.by/handle/123456789/195423 
 

 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

№ 
 

წიგნის/გამოცემის ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

https://d2cax41o7ahm5l.cloudfront.net/cs/eposter-pdfs/areas-of-crystallization-of-double-condensed-phosphates-of-ag-and-trivalent-metals-and-regularities-of-their-formation-organic-and-inorganic-chemistry-2018-organic-and-inorganic-chemistry-2018.pdf
https://d2cax41o7ahm5l.cloudfront.net/cs/eposter-pdfs/areas-of-crystallization-of-double-condensed-phosphates-of-ag-and-trivalent-metals-and-regularities-of-their-formation-organic-and-inorganic-chemistry-2018-organic-and-inorganic-chemistry-2018.pdf
https://www.researchgate.net/publication/329424657
http://elib.bsu.by/handle/123456789/195423
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ISBN 

 Alexander V. Vakhrushev, 
DSc; A. K.Haghi, PhD; 

V თავის ავტორი  

მ. ავალიანი 
 
 

Apple Academic Press, USA  ISBN: 9781771887960 
Pages:  235p w/index 
Binding Type: Hardback 
 

 Alexander V. Vakhrushev, 
DSc; A. K.Haghi, PhD; 

VIII თავის ავტორები : 

მ. ავალიანი, 

ვ. ჩაგელიშვილი, 

ნ. ბარნოვი, 

მ, გველესიანი, 

ნ, ესაკია, 

შ. მახათაძე 
 

Apple Academic Press, USA Idem 

    

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და 

ხელმძღვანელის მითითებით): ადგილობრივი წიაღისეულისა და მინერალური 

ნედლეულის ქიმიური გადამუშავების ლაბორატორია, ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა 

დოქტორი ვ. ჩაგელიშვილი. 

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა :  

უფროსი მეცნ. თან.,   ქიმიის მეცნ. აკად. დოქტორი   მ. ავალიანი 

უფროსი მეცნ. თან.,   ტექნ. მეცნ. აკად.  დოქტ.   რ. ჩაგელიშვილი 

უფროსი მეცნ. თან.,   ტექნ. მეცნ. აკად.  დოქტ.   ლ. ბაღათურია 

მეცნ. თან.   ნ. ბარნოვი 

მეცნ. თან.   მ. გველესიანი 

ინჟინერი ე. შოშიაშვილი 

ინჟინერი ზ. სამხარაძე 

ქ. ჩიქოვანი 

გ. მაღრაძე 

გრ. იმნაძე 

 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით 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 

1 

პროექტი:  არაორგანული 

პოლიმერების- 

კონდენსირებული 

ფოსფატების სინთეზი და 

ფუნდამენტური კვლევა. 

არაორგანული ქიმია; ახალი 

მასალები და ტექნოლოგიები. 

არაორგანული პოლიმერების 

მიმართულება 

 

2014-2024 

თემის ხელმძღვანელი - მ. ავალიანი 

ძირითადი შემსრულებელი: 

ნ.ბარნოვი (სინთეზების ჩატარების 

მოსამზადებელი სამუშაოები და 

სინთეზების ჩატარება); მ.გველესიანი  

(ანალიზების ჩატარება);  ე.შოშიაშვილი,  

შ.მახათაძე, ნ.ესაკია (დახმარება 

სადღეღამისო მორიგეობებზე შედარებით 

მაღალ-ტემპერატურული კვლევებისას, 

სამუშაოთა წარმოება    პოსტ-სინთეზების 

პერიოდში). 
 

2 

„ჭიათურის მანგანუმის 

წარმოების ნარჩენების  

გადამუშავების 

ტექნოლოგიური სქემებში   

გამოტუტვის და სასაქონლო 

პროდუქტების მიღების 

ეტაპების   ოპტიმიზაცია“. 

 

წარმოების ნარჩენების  

სასაქონლო პროდუქტად 

გადამუშავების 

ტექნოლოგიები 

 

2018 -2022 

 თემის ხელმძღვანელი - ვ. ჩაგელიშვილი  

ძირითადი შემსრულებელი: გ.  მაღრაძე 

(ლაბორატორიული დანადგარების აწყობა 

მონტაჟი,   ექსპერიმენტების ჩასატარებლად 

საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოების 

შესრულება და ექსპერიმენტების  ჩატარება);   

გრ. იმნაძე  (ექსპერიმენტების 

ჩასატარებლად საჭირო მოსამზადებელი 

სამუშაოების შესრულება და 

ექსპერიმენტების  ჩატარება);   

ე.შოშიაშვილი (ანალიზური სამუშაოები);                               

ნ. ბარნოვი (ანალიზური სამუშაოები, 

ლიტერატურული ძიება); ქ. ჩიქოვანი 

(ანალიზური სამუშაოები, 

ლიტერატურული ძიება);   

ლ. ბაღათურია (ლიტერატურული ძიება);      

დ. ძანაშვილი (ნიმუშების 

რენდგენოსტრუქტურული, ატომურ 

ადსორბციული და 

რენდგენოფლუორესენციული კვლევები); 
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ჟ. ქებაძე (ექსპერიმენტების შედეგად 

მიღებული მანგანუმის ორჟანგის ნიმუშების 

ელექტრული ტევადობის დადგენა). 

3 

„სეგრეგაციული გამოწვის 

პროცესის გამოყენების 

შესაძლებლობის დადგენა 

სამხრეთ კავკასიის (ბოლნისის 

რაიონი) ჟანგვის ზონის 

ოქროშემცველი მეორადი 

კვარციტებიდან და სპილენძის 

ოქსიდური მადნებიდან 

ფერადი და კეთილშობილი 

ლითონების ამოსაღებად“. 

გარემოს შემსწავლელი 

ინჟინერია - სამთო და 

სასარგებლო  წიაღისეულის 

გადამუშავება. 

2017 - 2020 

თემის ხელმძღვანელი - რ. ჩაგელიშვილი  

ძირითადი შემსრულებელი: ვაჟა 

ჩაგელიშვილი; ცისანა გაგნიძე; ლამზირა 

ბაღათურია; ალ. თვალჭრელიძის; ნესტან 

გეგია.  

 

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

1. მსოფლიოს მეცნიერთა მიერ წარმოებული კვლევებისას უმთავრესი აქცენტი ყოველთვის 

კეთდებოდა ორგანული პოლიმერული ნაერთების სინთეზზე ; თუმცა ხაზგასასმელია, რომ 

არაორგანული პოლიმერების ქიმია საკმაოდ საინტერესო თანამდეროვე მიმართულებაა. 

არაორგანული პოლიმერები მრავალი  უნიკალური და საინტერესო თვისებებით გამოირჩევა 

და ამ მიზეზის გამო უკანასკნელ წლებში მეცნიერთა ყურადღება დაიმსახურა  სრულიად 

სამართლიანად. სწორედ ამიტომ ჩვენი ჯგუფის მიზანია არაორგანული პოლიმერების სინთეზი 

და კვლევა. კონდენსირებული ნაერთები, კერძოდ კი კონდენსირებული ფოსფატები 

არაორგანული პოლიმერების კლასია, რომელთაც განსაკუთრებულად მდიდარი და 

რთული ქიმური ბუნება გააჩნიათ და საინტერესო თვისებების მრავალფეროვანი სპექტრი 

ახასიათებთ. ეს  განაპირობებს მათი გამოყენების ფართო პერსპექტივებს - ფოტო- და 

კათოდ-ლუმინესცენტურ მასალებად,  მაღალ-ეფექტურ, ეკოლოგიურად სუფთა  

კატალიზატორებად, მაცემენტებელ, შემკვრელ აგენტებად, ახალი ტექნიკის სხვადასხვა 

დარგში და განსაკუთრებით - ნანოტექნოლოგიების  სფეროში.  

2018 წელს ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა პოლივალენტური მეტალების ორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატები, კვლევები მიმდინარეობდა ტემპერატურულ ინტერვალში 120-

330 °C. ჩატარებულია ახალი არაორგანული პოლიმერების სინთეზი და   კვლევა ; ჩვენი 

მეცნიერული ძიების მიზანი იყო აღნიშნულ სფეროში სისტემატური კვლევების შედეგად  

ორმაგი კონდენსირებული ოლიგო-, პოლი– და ციკლოფოსფატების მიღება, მათი აგებულების, 

შედგენილობის დადგენა და თერმული გარდაქმნების შესწავლა Li–Ga,  Li-Sc  და Ag-Ga -ის 

შემცველ სისტემებში. კონკრეტულად -  პოლიკომპონენტურ სისტემებში - - -
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  სინთეზირებულია  სხვადასხვა შედგენილობის ახალი არაორგანული ოლიგომერები და 

პოლიმერები. ესენია გალიუმ-ვერცხლის პოლიმერული ნაერთები - ორმაგი მჟავა 

დიფოსფატები     ;  მჟავა ტრიფოსფატი    

აგრეთვე ლითიუმ-სკანდიუმის ორმაგი კონდენსირებული ნაერთები, დღემდე უცნობი 

, , ,  ,  ლითიუმ-გალიუმის 

კონდენსირებული მჟავა დი- და ტრიფოსფატები,  , , 

 აგრეთვე ლითიუ;-გალიუმის ორმაგი  

ტრიფოსფატი  და გრძელჯაჭვიანი პოლიფოსფატი  . პოლიფოსფატის 

სტრუქტურის ფრაგმენტი შემდეგია (ნახ. 1): 

 

                    

                    ნახაზი 1. პოლიფოსფატი  სტრუქტურის ფრაგმენტი 

დავადგინეთ, რომ სტრუქტურის ძირითადი შემადგენელი ნაწილია P-O-P ჯაჭვები, რომლებიც 

დაკავშირებულია ერთმანეთთან ჟანგბადის ატომების ხიდით. იდენტურობის პერიოდია 4 

ტეტრაედრია, ერთ ელემენტარულ რგოლში შედის ორი ასეთი ჯაჭვი.  

ყველა სინთეზირებული ნაერთი შესწავლილია რენტგენოფაზური, თერმოგრავიმეტრული 

ანალიზით, ზოგიერთი, ყველაზე საინტერესო კრისტალური აგებულების მქონე ნაერთი  

შესწავლილია რენტგენოსპექტრალური ანალიზით (მაგალითისთვის იხ. ნახ. 2) ელექტრონულ 

მიკროსკოპული კვლევა მიმდინარეობდა იაპონური კომპანია JEOL -ის მასკანირებელი 

ელექტრონული მიკროსკოპის  JSM-6510LV გამოყენებით, აღჭურვილი Oxford Instrument -ის   X-

MaxN 20 ტიპის ენერგოდისპერსიული მიკრორეტგენოსპექტრალური ანალიზატორით. 

ელექტრონული მიკროფოტოგრაფიები მიღებულია 20 კვ ამაჩქარებელ ძაბვაზე, როგორც არეკვლილ 

(BES) ასევე მეორად (SEI) ელექტრონების საშუალებით. მიკრორენტგენოსპექტრალური ანალიზი 

ტარდებოდა ნიმუშის როგორც წერტოლოვანი არიდან, ასევე მისი ზედაპირის გარკვეული 

ფართიდან.  
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             ნახაზი 2. გალიუმის ციკლური ფოსფატის მონოკრისტალის მიკროფოტოგრაფია. 

 კვლევათა საფუძველზე დადგენილია ნაერთთა აგებულება, სტრუქტურა, იზომორფიზმი და 

თვისებები. დადგენილია, რომ გალიუმის მიღებულ მჟავა ტრიფოსფატს გააჩნია 

იონთმიმომცვლელის თვისებები და მისი გამოყენება შესაძლებელია, როგორც იონთმიმომცვლელი 

აგენტისა. ეს იონთმიმომცვლელი რეკომენდებულია პრაქტიკული გამოყენებისთვის, ვინაიდან ის 

ცვლის ორივე პროტონს სხვა იონებზე. 

გაფორმებულია სტატიები საზღვარგარეთულ სამეცნიერო ჟურნალებში, როგორც იმპაქტ-ფაქტორის 

მქონე, ასევე რეინტინგულ  ბეჭდვით მედიაში. გარდა ამისა, სტატიები გამოქვეყნებულია 

საქართველოს მასშტაბით გამოცემულ სამეცნიერო ჟურნალებში. მიღებული გვაქვს მონაწილეობა 

როგორც ადგილობრივად გამართულ, ასევე საზღვრებს გარეთ მოწყობილ საერთაშორისო 

სამეცნიერო ფორუმებში. ჩვენს მიერ მიღებული სამეცნიერო პროდუქტის მაღალ  ხარისხზე  

მეტყველებს საკმაოდ ფართო უახლესი ციტირებები ჩვენზე უცხოერ პროფესიულ მედიაში.  

ამერიკის შეერთებულ შტატებში Apple Academic Press, USA - იბეჭდება მონოგრაფია სათაურით  

Composite Materials Engineering Modeling and Technology, რომლის ორი თავის ავტორია 

მარინე ავალიანი. წიგნი წარმოადგენს ინოვაციური წარმოების სტრატეგიებისა და გამოყენების 
მეთოდოლოგიების კომპილაციას, რომლებიც ხშირად გამოიყენება თანამედროვე კომპოზიციური 
(კომპოზიტური) მასალების წარმოებისას. წიგნი მიზნად ისახავს შესაბამისი კომპოზიტების 
განვითარებას მაკრო- და ნანოსკალური ფუნქციების ეფექტური გამოყენებისათვის. იგი მოიცავს 
პოლიმერული და ე.წ. « კომპოზიციური » ანუ კომპოზიტური მასალების რამდენიმე ძირითად 
ასპექტს, მათ შორის მათი სინთეზის ისტორიას,  სამეცნიერო მასალებს მათი მატრიცების 

გაძლიერების/არმირების შესახებ, მონაცემებს მატრიცულ მასალების შესახებ, ინფორმაციებს 

მექანიკური და  ფიზიკური თვისებების თაობაზე, ვრცელ თეორიასა და აპლიკაციებს. წიგნში  
განიხილულია მრავალრიცხოვანი, უკვე შესწავლილი კომპოზიტური მასალების მეცნიერული 

კვლევის განვითარება სხვადასხვა მატრიცების გამოყენებით. სწორედ ამ მიზნით მე-5 და მე-8 

თავებში ავტორი მ. ავალიანი (და თანაავტორთა ჯგუფი-იხ. მე-8 თავი ) ფოკუსირდება 

კონდენსირებულ ნაერთთა ახალ კლასებზე - პირველად მიღებულ ორმაგ კონდენსირებულ 

ფოსფატებზე, მათ სინთეზზე, სტრუქტურაზე / აგებულებაზე, თვისებებზე. განხილულია და 

დასაბუთებულია მათი გამოყენების პერსპექტივები. 

დასკვნის სახით :  

საანგარიშო 2018 წელს თემის ჩარჩოებში პუბლიკაციათა საერთო რაოდენობა - 16, 

მათ შორის იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში - 5, 

საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა - 6. 

 

2. ჭიათურის  სამრაწველო რეგიონის მანგანუმის  მადნების გამამდიდრებელი  ფაბრიკების    
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ნარჩენები (კუდები,შლამები)   ტრადიციულად  ექვემდებარეობდენ  უტილიზაციას      

სპეციალურ შლამსაცავებში.      ჯერ კიდევ  გასული  საუკუნის ბოლოდან მოყოლებული ეს   

შლამსაცავები რამოდენიმე  ათეული მილიონი ტონა    ოქსიდური  ლამითაა  გადავსებული.  

ამჟამად მომქმედი გამამდიდრებელი ფაბრიკები დარჩენილი არიან შლამსაცავების გარეშე,  რის 

გამოც მათი წარმოების  ნარჩენები პრაქტიკულად   გროვდება ღია ცის  ქვეშ,  რაც უაღრესად 

ართულებს როგორც ჭიათურის სამრეწველო  რეგიონის,  ასევე  მდინარეებისყვირილასა და 

რიონის  კალაპოტების  ეკოლოგიურ სიტუაციას.   რეგიონის ლანდშაპის თავისებურება,   არ 

იძლევა   სამრეწველო პოტენციალის     შესაბამისი მოცულობის ახალი   შლამსაცავების  

აშენების შესაძლებლობას. ეს   პრობლემები მნიშვნელოვნად აფერხებენ რესპუბლიკაში 

მანგანუმის   სამრეწველო პოტენციალის  ეკოლოგიურად უსაფრთხო    ზრდის   

შესაძლებლობას. 

პრობლემებთან მიმართებით,  „ადგილობრივი წიაღისეულისა და მინერალური ნედლეულის 

ქიმიური გადამუშავების ლაბორატორია“-ში მუდმივად  ვითარდებოდა   მანგანუმის მადნების 

ფლოტაციური გამდიდრების  ნარჩენების  სასაქონლო პროდუქტებად გადამუშავების 

ტექნოლოგიური სქემები.  2018 წელს ჩატარებული საორიენტაციო კვლევითი სამუშაოების 

საფუძველზე განისაზღვრა  შლამების  გადამუშავების ტექნილოგიური პროცესების     

გამარტივებებიისშემდეგი პერსპექტიული  მიმართულებები: 

1.1. ლაბორატორიაში ადრე შემუშავებული გამოტუტვის პროცესი მოიცავს ოქსიდური 

ნარჩენების მჟავით (აზოტმჟავა ან გოგორდმჟავა) და ნახერხით (ცელულოზა) დამუშავებას. 

სრულყოფილი და დროული გამოტუტვა  მოითხოვს ოქსიდურ მასაზე გარკვეული  

სიჭარბით  მჟავისა და ნახერხის დამატებას[1].  სხვა არსებულ მეთოდებთან შედარებით ეს 

მეთოდი პროცესის  ინტენსივობის, ეკოლოგიურობის დათვითღირებულების  

თვალსაზრისით მნიშვნელოვნად უფრო მომგებიანია.  მაგრამ პროცესს ახასიათებს  

შედეგად თავისებურება.შლამების გამოტუტვისას მიღებული სუსპენზიის გაფილტვრით 

მიიღება ძირითადად SiO2-ის  შემცველი  ნალექი რომელიც გადამუშავებული შლამის წონის 

70-80%-ია. ნახერხის თანაობისას შლამის გამოტუტვისას სისპენზიის ფილტრაციის შემდეგ 

მიღებულ  ნალექში ყოველთვის რჩება  ნახერის მჟავით დამუშავების  ნარჩენები. ასეთი 

ინერტული მასის სამშენებლო ინდუსტრიაში ( მხოლოდ ცემენტის წარმოება) გამოყენება 

შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ამმინარევებისგანნალექის შემდგომი გასუფთავების შემდეგ, 

რაც თავისთავად დიდ  ფინანსურ დანახარჯებს მოითხოვს. თავისთავად ჭიათურის 

რეგიონის ნარჩენების პრობლემის გადაწყვეტა ერთ დონეზე აყენებს როგორც შლამებიდან  

ნარჩენი მანგანუმის სასაქონლო პროდუქტად გარდაქმნის საკითხს, ასევე ინერტული მასის ( 

შლამების 70-80%) სასაქონლო პროდუქტად გამოყენების საკითხს. გამოტუტვის შედეგა 

მიღებული ინერტული მასისადმი წაყენებული ეს მოთხოვნაპრაქტიკულად გამოუყენებლად 

ხდის  იმ მნიშვნელოვან დადებით ეფექტს, რომელსაც იძლევა გამოტუტვის  პროცესში 

ნახერხის (ცელულოზის) როგორც იაფი პროდუქტის ჩართვა.გარდა ამისა, დღესდღეობით  

რესპუბლიკაში არ ფუნქციონირებს ხეტყის გადამუშავების ისეთი ინტენსივობის 

საწარმოები, რომლებიცსტაბილურად უზრუნველყოფენ ჭიათურის რეგიონის შლამების 
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გადამუშავებისათვის საჭირო მოთხოვნებს.  

1.2. საანგარიშო პერიოდში ჩატარებულია საორიენტაციო  ლაბორატორიული ცდები 

რომლებშიც ნახერხის მაგივრად გამოყენებული იყო ნახერხის აზოტმჟავაში წინასწარი 

დამუშავების   პროდუქტის ფილტრატი, გლიცერინი, ეთილის სპირტი და შაქარი. ოთხივე  

შემთხვევაში შლამიდან მანგანუმისა და მეტალების გამოტუტვის პროცესი მიმდინარეობს 

ინტენსიურად. შლამების  გამოტუტვისას გლიცერინი, ეთილის სპირტი და შაქრი 

გამოყენებული იყო  ერთი და იგივე მოლური რაოდენობებით. ჩატარებული  საორიენტაციო 

ცდების საფუძველზე დადგენილია შაქრის მნიშვნელოვანი უპირატესობა ეთილის 

სპირტთან, გლიცერინთან და ნახერხის აზოტნჟავაში წინასწარი დამუშავევის პროდუქტთან 

შედარებით როგორც პროცესის ინტენსივობის ასევე რეაგენტის თვითრირებულების 

თვალსაზრისით.  ნედლეულის საკითთან მიმართებაში მეტედ საინტერესოა ამჟამად  

მომქმედი აგარის შაქრის ქარხანა. ამ ქარხნის წარმოების ნარჩენები ერთის მხრივ თავისი 

ხარისხით წარმატებით შეიძლება გამოყენებულ იქნას სასაქონლო შაქრის ნაცვლად, ხოლო 

მეორეს მხრივ რაოდენობით და მიწოდების სტაბილურობით დააკმაყოფილებს  ჭიათურის 

შლამების გადამუშავების მოთხოვნს.  ანალოგიური ქარნები ფუნქციონირებენ ჩვენს 

მეზობელ რესპუბლიკებშიც.    

1.3. საორიენტაციო ცდების საფუძველზე დადგენილია შემდგომ კვლევებში შაქრის როგორც 

აღმდგენელის ზუსტი დოზირება. შაქრის რაოდენობის სიჭარბე (ისევე როგორც დანარჩენი 

ზემოთჩამოთვლილი ორგანული რეაგენტების) იწვევს    შემდეგ სირთულეებს: 

გართულებულია სუსპენზიის ფილტრაცია; მნიშვნელოვნად იცვლება სუსპენზიის 

ფილტრატიდან მინარევი ლითონების (Fe, Ca, Al და  …) ამიაკური ხსნარით გამოლექვის pH-

ები; შესასწავლია ამ მეთოდით  მიღუბული Mn(NO3)2-ის ოზონით დაჟანგვის  პირობები. 

2.1. ჭიათურის შლამების  სასაქონლო პროდუქტად  გადამუშავების 

ერთერთიმნიშვნელოვანი პროდუქტია  მანგანუმის დიოქსიდი, რომელიც მიღება 

მანგანუმის ნიტრატულ ხსნარებშიოზონის გატარებით. ლაბორატორიაში ადრე 

შემუშავებული  ტექნოლოგია [2] გულისხმობს   პროცესი ჩატარებას რეაქტორში რომელშიც 

მრავალჯერადი ცირკულაციის პირობებში ოზონის 

წვრილდისპერსულიბუშტებისმრავალჟერად გატარდებას მანგანუმიოს ნიტრატის ხსნარში 

და მიიღება მანგანუმის ორჟანგი. ლაბორატორიულ და მსხვილ ლაბორატორიულ ეტაპებზე 

ეს მექანიზმი სხვასთან შედარებით წარმატებულია.  მაგრამ არსებული რეაქტორის 

კონსტრუქცია     მეტად რთულია  და გარა ამისა გამორიცხავს პროცესის  სრულ 

დამთავრებამდე  რეაქტორიდან   პროდუქტის ამოღებას.    პროდუქტის ამოღება   

ხორციელდება  რექატორის დაშლის შემდეგ, რაც წარმოების პირობებში მოითხოვს დროს, 

დამატებით საწარმოო ტექნიკურ პერსონალს და ართულებს  პროცესის უწყვეტად  

წარმართვას. 

2.2. 2018 წლის კვლევითი სამუშაოების გეგმით ამ  პროცესისათვის გათვალისწინებულია 

რეაქტორის  შექმნა, რომელშიც ოზონით ორვალენტიანი მანგანუმის იონის დაჟანგვა 

ოთხვალენტიანამდე. მეთოდიკა გულისხმობდა რეაქტორში ოზონის მუდმივი მიწოდების 

პირობებში მანდანუმის ნიტრატის ხსნარის წვრილდისპერსული   აირზოლის  შეშვებას. 
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აპარატურული აღჭურვილობის  უმთავრეს ელემენტს  წარმოადგენდა მანგანუმის 

ნიტრატის ხსნარის აირზოლად გამფრქვევი მოწყობილობა. შემოწმებული იქნა 

სამომხმარებლო ბაზარზე არსებული სხვადასხვა კონსტრუქციის გამფრქვევები.  

საორიენტაციო ცდების შედეგების საფუძველზე დადგინდა, რომ საჭირო იყო ნისლის 

დონის აირზოლის გამფრქვევი სისტემის შემუშავება. ამ მიზნით შეძენილი და 

გამოყენებული იქნა სამომხმარებლო ბაზარზე არსებული (ძალიან ძვირადღირებული) 

მაღალწნევიანი  ნისლის გამფრქვევის ელემენტები (გასაფრქვევი წყლის წნევა 60-100 

ატმოსფერო, გამფრქვევის ნახვრეტის დიამეტრი  20 მიკრომეტრი, გამფრქვევის მასალა 

უჟანგავი ფოლადი 316 , მაღალწნევიანი პოლიურეტანის სითხის საკომუნიკაციო  მილები 

და მათი გადაბმიკ საშუალებები). ამ სისტემის გარკვეული კონსტრუქციული 

მოდიფიცირების შედეგად შესაძლებელი გახდა 5-7 ატმოდსფერული წნევის პირობებში   

მანგანუმის ნიტრატის ხსნარის  სტაბილური წვრილდისპერსული ნისლის მიღება.  

სარეაქციო რეაქტორში ნიტრატული ხსნარის მაღალი წნევით მიწოდებისათვის   

სქელკედლიანი  პოლისტიროლის მილისგან (კედლის სისქე 15 მმ, მილის შიდა დიამეტრი  

63 მმ, მილის სიმაღლე 70 სმ.)დამზადდა ცილინდრული ჭურჭელი მასში  ელექტროლიტის 

ჩატვირთვის და მაღალი წნევით (5-7 ატმოსფერო) ნისლის გამფრქვეთან მოწოდებისათვის  

საჭირო სამანიპულაციო ელემენტებით. ნისლის გამფრქვევი მიერთებული იყო  20 ლიტრის 

მოცულობის პოლიეთილენის ბალონთან, რომელშიც  მუდმივად გაედინებოდა ჰაერისა და 

ოზონის ნარევი. 

2.3.  მეთოდიკის და ექსპერიმენტული დანადგარის შესამოწმებელი საორიენტაციო  

ცდების დროს გამოყენებული იყო 0,5 ლიტრის მოცულობის,  120  და 60 გრ/ლიტრ 

კონცენტრაციის  მანგანუმის ნიტრატის ხსნარები. პროცესის ხანგძლივობა შეადგენდა   30-35 

წუთს და თავდებოდა აღებული ნიტრატული ხსნარის  სრული გაფრქვევისას.  

ტემპერატურა ცდის პროცესში იყო 8-120C-ის ფარგლებში. ოზონის მიწოდების 

ინტენსივობით  15 გრ/სთ. ჩატარებული იყო ორ-ორი ცდა აღნიშნული ხსნარებისათვის. 

ჩატარებული საორიენტაციო ცდების პირობებში, ოზონირების პროცესში ხსნარის 

კონცენტრაციის შემცირება    მაღალი და დაბალი კონცენტრაციის ხსნარისათვის იყო 30-32 

გრ/ლიტრ.ეს    მცირე გაანსხვავება პირველიმიახლოებით მიუთითებს იმაზე,  რომ  ოზონის 

მიწოდების ინტენსივობა არ იყო საკმარისი  ორ სხვადასხვა აეროზოლში  არსებული 

ორვალენტიანი მანგანუმის სრული  დაჟანგვისათვის , და  დაჟანგული ორვალენტიანი 

მანგანუმის რაოდენობას განსაზღვრავს მხოლოდ ოზონის რაოდენობა სარეაქციო არეში და   

არ არის დამოკიდებული აეროზოლში მანგანუმის კონცენტრაციაზე.  

2.4.  ამ საორიენტაციო ცდების საფუძველზე დადგენილია კვლევების შემდგომი  

სამომავლო მიმართულებები: 1-სარეაქციო ზონაში აეროზოლის  ტემპერატურის გაზრდა 

ელექტროლიტის ტემპერატურის გაზტდის ხარჯზე; 2- ოზონატორის წარმადობის 

მნიშვნელოვანი გაზრდა; 3- ოზონის ხარჯის დადგენა პროდუქტის ერთეული წონისათვის. 

ამათგან მიმართულება  1 მოითხოვს ექსპერიმენტალური დანადგარის გადაკეთებას 

შესაბამისი მასალების გამოყენებით (მასალების კოროზიამედეგობა და მექანიკური 

მედეგობა მაღალი წნევის მიმართ  40-700C-ის პირობებში). 
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3.1. ამჟამად პრაქტიკაში გამოყენებული  მადნების  ქიმიური გამდიდრების მეთოდები, მჟავით  

გამოტუტვის შემდეგ, მოითხოვენ სუსპენზიის გაფილტვრას და შედეგად მიღებული 

ნალექის და ელექტროლიტის შემდგომ  გადამუშავებებს. ჭიათურის შლამების ქიმიური 

გადამუშავების შემთხვევებში [3]  ელექტროლიტის შემადგენლობაში  მიზნობრივი 

მანგანუმის გარდა გამოტუტულია შლამებში არსებული ლითონების ((Fe, Ca, Al და  …)) 

ნაერთები.  ამ ლითონების მოცილება ხდება ელექრტოლიტის  ხსნარიდან  მათი 

სელექციური გამოლექვით ( ზოგიერთ შემთხვევაში ხსნარში NH4ON-ის დამატებით 

გარკვეულ pH-ამდე) და სუსპენზიის შემდგომი გაფილტვრით.ჭიათურის შლამების 

გადამუშავების მიმართ წაყენებული მოთხოვნების   თვალსაზრისით უტილიზაციას უნდა 

ექვემდებარებიდეს ამ ლითონების (Fe, Ca, Al და  …) ნალექებიც. ეს დაკავშირებულია ამ 

ნალექების დამატებით გადამუშავებასთან და გამოყენების სფეროების ძიებასთან.    

3.2.  შლამების მჟავური მეთოდებით გამოტუტვის შედეგად მიღებული, ძირითად SiO2-ის  

შემცველი მასა, პრობლემების გარეშე გამოიყენება ცემენტის წარმოებაში.  სხვადასხვა 

დანიშნულების და მარკი ცემენტის წარმოებების ტექნოლოგიები  ფართოდ   იყენებენ Fe, Ca, 

Al და სხვა ნაერთების შემცველ დანამატებსაც. აქედან გამომდინარე,  ჭიათურის შლამების 

გადამუშავების შემთხვევაში, არის იმის პერსპექტივა,   რომ Fe, Ca, Al გამოლექვა მოხდეს 

უშუალოდ პირველი სუსპენზიიდან SiO2-თან ერთად. ამით ტექნოლოგიურ ციკლში  

აცილებული იქნება სუსპენზიების გაფილტვრის ერთი  პროცესი.    

3.3.  საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული საორიენტაციო ცდების საფუძველზე დადგენილია, 

რომ შლამების გამოტუტვის შედეგად მიღებულ პირველივე სუსპენზიაზე  NH4ON-ის 

დამატებით (pH 4-4,5-ის  პირობებში) შეიძლება განხორციელდეს SiO2-თან ერთად Fe, Ca, Al 

ნაერთების  გამოლექვა, ხსნარში  მანგანუმის რაოდენობის  პრაქტიკული შენარჩუნებით.  

შემოთავაზებული მეთოდიკა მოითხოვს დეტალურ შემოწმებას  სამომავლო 

ლაბორატორიული ცდების  საფუძველზე.  

 

ლიტერატურა: 

1. ჭიათურის მანგანუმის შლამების  გამოტუტვა აზოტმჟავასა და ხის ნახერხის  

გამოყენებით. თ. ჭყონია, ბ, ფურცელაძე, ე. შოშიაშვილი, ი. ჩხაიძე, მ.   სვანიძე. 

საქართველოს  მეცნიერებათა ეროვმული აკადემიის  მაცნე, ქიმიის სერია, 2010 ტ. 36, #1. 

გვ. 9-12. გვ. 584-592. 

2. ოზონი ქიმიურ ტექნოლოგიაში. ბ.ფურცელაძე, გრ. ტატიშვილი, ჯ. ბურჯანაძე, გ, 

წივწივაძე, გ. ბურჯანაძე.  საქართველოს  მეცნიერებათა ეროვმული აკადემიის  მაცნე, 

ქიმიის სერია, 2016, ტ. 42, #4. გვ. 584-592. 

3. აზოტმჟავათი ნატრიუმის ან კალიუმის ქლორიდის გამოყენებით ოქსიდური 

არაკონდიციური მადნების  და წარმოების  ნარჩენების  ტექნილოგიის დამუშავება  

მანგანუმის ნაერთების  წარმოების  მიზნით. თ. ჭყონია, ბ, ფურცელაძე, ე. შოშიაშვილი, 
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ი. ჩაჩანიძე, მ. ჭკადუა. საქართვლოს მეცნიერებათა აკადემია, არაორგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის ისტიტუტის 2004-2005 წწ ანგარიში.   

3. საქართველოში ფერადი და კეთილშობილი ლითონების შემცველი სულფიდური და 

კვარციტული მადნები სხვადასხვა ნაირსახეობით ფართოდ არის წარმოდგენილი ბოლნისის 

რაიონში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე, აჭარაში, რაჭაში, სვანეთში და სხვ. ასევე, ძირითად 

სულფიდურ მადნებთან ერთად აღსანიშნავია დაბალხარისხიანი, ძნელად გამდიდრებადი 

ოქროშემცველი სპილენძის ოქსიდური, შერეული მადნები, მეორადი კვარციტები, რომელთა 

მიმართ ინტერესი განუხრელად იზრდება.  

ამ მადნების ტრადიციული მეთოდებით გამდიდრება ყოველთვის ეფექტური არ არის - დაბალია 

მეტალების კონცენტრატში ამოკრების ხარისხი, დიდია დანაკარგები კუდებში. ამ შემთხვევაში 

პერსპექტიულად გვესახება სეგრეგაციული მეთოდის გამოყენება, რომელიც  უზრუნველყოფს ამ 

მადნების ეფექტურ კომპლექსურ გადამუშავებას სასარგებლო კომპონენტების მაქსიმალური 

ამოღებით.  

სეგრეგაციის მეთოდის ქიმიზმი ვრცლად 2017 წლის ანგარიშში გვქონდა წარმოდგენილი. 

ძირითადად სეგრეგაციული გამოწვის მეთოდი გულისხმობს პირველ ეტაპზე - ნეიტრალურ ან 

სუსტაღმდგენელ გარემოში მადნის მაღალტემპერატურულ (700-9000C) გადამუშავებას 

ნახშირისა და ტუტემეტალთა ქლორიდის თანაობისას. გამოწვის შედეგად მიღებული 

სპილენძისა და კეთილშობილი მეტალების ქლორიდები აღდგებიან ნახშირბადიანი 

აღმდგენელის ზედაპირზე წყალბადით, რომელიც წარმოიქმნება წყლის ორთქლის 

ურთიერთქმედებით ნახშირბადთან. მიღებული მეტალური სპილენძის და კეთილშობილი 

ლითონების ნაწილაკები იკრიბებიან ნახშირბადიანი აღმდგენელის ირგვლივ. გადამუშავების 

მე-2 ეტაპზე - მიღებული მასის ფლოტაციურ გამდიდრებას კონცენტრატის მიღების მიზნით, 

რომელშიც თავს იყრის სპილენძი და კეთილშობილი ლითონები, რომელთა შემცველობა 

გაცილებით მაღალია, ვიდრე ჩვეულებრივი ფლოტაციის გზით მიღებულ კონცენტრატში. 

ჩვენი კვლევის ობიექტს წარმოადგენს ქვემო ბოლნისის ოქროშემცველი მეორადი კვარციტები, 

რომლებიც შეიცავენ რკინას გემატიტის და ლიმონიტის სახით, სპილენძს - მალაქიტის და 

აზურიტის სახით, არაწვრილდისპერსულ თავისუფალ ოქროს და ოქროსთან ერთად ვერცხლს. ამ 

მადნის სპექტრალური ანალიზის შედეგები მოცემულია ცხრილ 1-ში, ხოლო ქიმიური ანალიზის 

შედეგები - ცხრილ 2-ში. 

                                                                                                                       ცხრილი 1 

                      ქვემო ბოლნისის ჟანგვის ზონის მეორადი კვარციტების  

                                           სპექტრალური ანალიზის შედეგები 

 

 

Si, % 

Al, % Mg, % Ca, % Fe, % Mn,% Ni, % Ti, % Cu, % Pb, % Na, % 

ფუძე 10-  1,0 1,2 0,25 0,03 0,8  0,1 0,3 
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12 

 

                                                                                                                 ცხრ. 2 

მეორადი კვარციტების ქიმიური შედგენილობა 

SiO2, % Sსაერთო, % SSO4, % Ca, % Fe,% Cu,% Mn,% Au,  გ/ტ Ag, გ/ტ 

65,70 0,037 0,111 0,26 2,98 0,02 0,19 2,0 20,0 

 

ექსპერიმენტებისთვის დამზადდა მადანი ნაწილაკების ზომით  -10 მკმ. რეაგენტებად 

გამოყენებული იყო ელემენტური აქტიური ნახშირი მარკით „ტექნიკური“  -16 მკმ -ის ზომის. 

სეგრეგაციული გამოწვისთვის გამოყენებულია მაღალი ტემპერატურის ღუმელი, რომელშიც 

მოთავსებულია კვარცის რეაქტორი შიგა დიამეტრით 40 მმ, სამუშაო ნაწილის სიგრძე -290 მმ, 

რომელიც იტევს 30 გ.-მდე მადანს. რეაქტორიდან ჰაერის ჟანგბადის გამოსადევნად და სარეაქციო 

არეში ჟანგბადის მოხვედრის თავიდან აცილების მიზნით გახურების პერიოდში, სამუშაო 

ტემპერატურის დროს და ნაკაზმის გაცივების დროს მიეწოდება მცირე რაოდენობით ( 30 სმ3/წთ) 

აზოტი ბალონიდან. გამოყოფილი აირები დრეკადი რეზინის მილით გაედინება ჰიდროჩამკეტში.  

მადანთან რეაგენტების შერევა ხდება ცივ მდგომარეობაში ( C – 1,5 %, NaCl – 1% ). კარგად არევის 

შემდეგ ჩაიტვირთება რეაქტორში. თავდაპირველად რეაქტორის განბერვა ხდება აზოტის 

გაზრდილი ნაკადით 15 – 20 წთ-ის განმავლობაში. ამის შემდეგ აზოტის ნაკადს ვამცირებთ სამუშაო 

ნორმამდე, რეაქტორს მოვიყვანთ მბრუნავ მდგომარეობაში - 10 ბრ/წთ და ვიწყებთ ტემპერატურის 

აწევას საჭირო სიჩქარით ( 10 გრ/წთ ). ღუმელში კაზმის დაყოვნება ხდება მოცემულ 

ტემპერატურაზე განსაზღვრული დროის განმავლობაში, შემდეგ რეაქტორი ცივდება 1000C-მდე 

აზოტის არეში. 

გაცივებული სეგრეგაციის პროდუქტი ექვემდებარება ფლოტაციას წინასწარი დაწვრილმანების 

გარეშე. ფლოტაცია ტარდება შემდეგ პირობებში: პულპის pH  10-11, შემკრები კალიუმის ბუთილის 

ქსანტოგენატი - 100 გ/ტ, ამქაფებელი  T-80   - 100 გ/ტ. ძირითადი ფლოტაციის ხანგრძლივობა - 10 

წთ, საკონტროლო ფლოტაციის ხანგრძლივობა - 10-15 წთ ეს პირობები აღებულია 

ლიტერატურიდან და პირადი გამოცდილებიდან. მოცემული მადნის სეგრეგაციული მეთოდით 

გადამუშავებისთვის ოპტიმალური პირობების დასადგენად ჩატარებული იქნება ექსპერიმენტები 

თითოელი ფაქტორის შესასწავლად. 

ღუმელის მცირე წარმადობის გამო ჩატარდა ორი ექსპერიმენტი 8500 -ზე, რის შედეგადაც მიღებული 

ორივე სეგრეგაციის პროდუქტი ერთად არეული გადაცემული იქნა მნკი-ს მადნების გამდიდრების 

ლაბორატორიაში ფლოტაციური მეთოდით გასამდიდრებლად. ექსპერიმენტის შედეგები 

მოცემულია ცხრილ 3-ში. 
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                                                                                                                      cxr.3 

meoradikvarcitebissegregaciuli gamowvis Sedegad miRebuli segregaciis produqtis 

flotaciuri gamdidrebis Sedegebi 

                                                                                  ტemperatura_8500C, NaCl - 1%,  C  - 1,5 %,                      

                                                                                           ხანგრძლივობა - 60 წთ.                                                             

dasaxeleba გamosavali,   

% 

Sedgeniloba Gგanawileba, % 

Au, 

გ/ტ 

Ag, 

გ/ტ 

Cu, 

გ/ტ 

Au Ag Cu 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

koncentrati 18.1 8.8 - 0.09 79.6 - 76.8 

kudebi 

 

81.9 0.5 - 0.006 20.4 - 23.2 

სegregaciis 

produqti 

100.0 2.0 20 0.021 100.0 - 100.0 

 

შედეგი პირველი ექსპერიმენტისთვის დამაკმაყოფილებელია, რამაც გვიჩვენა, რომ სეგრეგაციის 

პროცესი მიმდინარეობს, მხოლოდ სხვადასხვა ფაქტორების ცვლილების შედეგად შიძლება 

მივაღწიოთ ოქროს, ვერცხლის და სპილენძის მაქსიმალურ ამოღებას. მთავარია ოქროს ამოღების 

ხარისხის გაზრდა. დამაკმაყოფილებელ ნიშნულამდე მიღწევის შემდეგ მოხდება ვერცხლის 

რაოდენობის განსაზღვრა, რაც ჩვენთვის პრობლემას წარმოადგენს. 

შემდეგი ექსპერიმენტისთვის  მადნის სეგრეგაციული გამოწვის სამი ცდა ჩატარდა აზოტის 

ნაცვლად არგონის გარემოში. მიღებული სეგრეგაციის პროდუქტები შეერთდა, ჩატარდა მათი 

ფლოტაცია. შედეგებმა მადნიდან მეტალების ამოღების გაცილებით დაბალი ხარისხები აჩვენა, რის 

შემდეგაც გადაწყდა, რომ მადნის სეგრეგაციის პროცესი ჩატარდეს მხოლოდ აზოტის გარემოში. 

მაღალი ხარისხის კონცენტრატის მიღების მიზნით სეგრეგაციის პროცესი ჩატარდა მადნის 

ფლოტაციურ კონცენტრატზე. ბოლნისის რაიონის საბადოს მეორადი კვარციტების ფლოტაციური 

გამდიდრება შესრულდა მნკი-ს მადნების გამდიდრების ლაბორატორიაში. ძირითადი ფლოტაციის 

გზით მიღებული I კონცენტრატი შეიცავდა 4,6გ/ტ ოქროს, ხოლო გადაწმენდით მიღებული II 

კონცენტრატი - 1,1 გ/ტ ოქროს. რადგან ორივე კონცენტრატის გამოსავალი 50 % -ს აღემატებოდა, 

კონცენტრატებში ოქროს შემცველობა დაბალი იყო. ოქროს ამოღების ხარისხი 80 % -ს შეადგენდა, 

ხოლო სპილენძის - 70 % -მდე. ჩატარდა აგრეთვე ექსპერიმენტი 500 გ. მადნის ფლოტაციურ 

გამდიდრებაზე. ჩატარდა მხოლოდ ძირითადი ფლოტაცია, რის შედეგადაც მიღებული იქნა 
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მხოლოდ ერთი კონცენტრატი 5,5 გ/ტ ოქროსა და 0,04 % სპილენძის შემცველობით. ოქროს ამოღების 

ხარისხი 80,2 % იყო, ხოლო სპილენძის - 30,6%. ამ შემთხვევაში კონცენტრატის გამოსავალი იყო 25 

%-მდე. საანალიზოდ აღებული სინჯის გამოკლებით დარჩენილ 62,7გ. მადნის კონცენტრატს ორ 

ნაწილად ჩაუტარდა სეგრეგაციული გამოწვა ღუმელის დაბალი წარმადობის გამო. ორივე ცდის 

შედეგად მივიღეთ სეგრეგაციის პროდუქტი, რომელიც ორივე შემთხვევაში იყო შემცხვარი მკვრივი 

ბურთულების სახით. მისი ფლოტაციური გამდიდრება ვერ მოხერხდა, მსხვილი ნაწილაკები 

იჭედებოდნენ ფლოტომანქანაში, ხოლო სეგრეგაციის პროდუქტის დაფქვა არ იყო მიზანშეწონილი, 

იგი გამოიწვევდა მეტალის ფაზის მოცილებას ნახშირის ზედაპირიდან. მადნის კონცენტრატის 

სეგრეგაციული გამოწვის შედეგად მიღებული პროდუქტიდან ორგანული გამხსნელით გამოვყავით 

ნახშირის ფაზა, რომელსაც დარჩენილ მასასთან ერთად ჩაუტარდა სპექტრალური ანალიზი. 

ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ნაწილი ნახშირისა დარჩა შემცხვარ ბურთულებში და 

კეთილშობილი ლითონებიც ძირითადად მოექცა ამ მასაში. ცალკე გამოყოფილ ნახშირთან ერთად 

ოქრო და ვერცხლი არ აღმოჩნდა. ამით დასტურდება, რომ სეგრეგაციის პროცესი უნდა ჩატარდეს 

მადანზე და არა მადნის კონცენტრატზე. შესაძლებელია შეცხობის პროცესზე მადნის გამდიდრების 

დროს გამოყენებულმა რეაგენტებმა მოახდინეს გავლენა. 

არსებული ღუმელის რეაქტორის მცირე გაბარიტების გამო ექსპერიმენტები მხოლოდ 30 გ. მადანზე 

შეიძლება ჩატარდეს. ეს რაოდენობა ფლოტაციისთვის არ არის საკმარისი და საჭირო ხდება 

რამდენიმე ცდის ჩატარება საკმარისი რაოდენობა სეგრეგაციის პროდუქტის დასაგროვებლად. 

ამიტომ დამზადებული იქნა ახალი მოზრდილი ღუმელი თავისი შიგთავსით. დამზადდა აგრეთვე 

სპეციალისტის მიერ კვარცის რეაქტორი, რომელშიც შესაძლებელია მადნის ჩატვირთვა 200 გ.-ის 

ფარგლებში. დამონტაჟდა რეაქტორის ბრუნვისთვის სპეციალური მოწყობილობა. ახალ ღუმელში 

ჩატარდა ექსპერიმენტი და ველოდებით ანალიზის პასუხებს. დაგეგმილი გვაქვს სხვადასხვა 

ფაქტორების გავლენის შესწავლა მადნის სეგრეგაციული გამოწვის პროცესზე. 

 

 

 

 

 

 

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 

კვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე) 
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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. 

№ 

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 

(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 პროექტის დაწყების და პროექტში ჩართული პერსონალი 
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(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

დამთავრების წლები  (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 

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 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 

ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენ

ობა 

1 

 

 

მ. 

ავალიანი 

გალიუმის, 

სკანდიუმის და 

ვერცხლის ორმაგი 

კონდენსირებული 

ფოსფატების კვლევა 

და თერმული 

გარდაქმნები.  DOI: 
10.13140/RG.2.2.13040.7

6807 

 

Nano 

Studies/Europe

an Chemical 

Bulletin 17/18 

თბილისი, გამომც. ნეკერი, 

 Is Accessible at 

www.eurochembull.com:Nanost

udies/ 

index.htm 

4 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე). 

 უკანასკნელ წლებში უაღრესად საინტერესო და ერთ-ერთ პერსპექტიულ მიმართულებად არის 

მიჩნეული შედარებით ნაკლებად შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების ორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატების სინთეზი და   კვლევა ; ფაქტიურად, ეს ფოსფორ-შემცველ ნაერთთა 

ახალი კლასია - არაორგანული პოლიმერები. ინტერესი ამ ტიპის ნაერთების მიმართ განპირობებულია 

მათი გამოყენების ფართო  შესაძლებლობებით ახალი ტექნიკის / ნანოტექნოლოგიების სფეროებში. 

ჩვენი მეცნიერული ძიების მიზანი იყო სისტემატური კვლევების ჩატარება,  ორმაგი კონდენსირებული 

ოლიგო-, პოლი– და ციკლოფოსფატების მიღება, მათი აგებულების, შედგენილობის დადგენა და 

თერმული გარდაქმნების შესწავლა. ნაშრომში წარმოდგენილია  სინთეზირებული დღემდე უცნობი 

გალიუმ-ვერცხლის და სკანდიუმ-ვერცხლის კონდენსირებული მჟავა დი- და ტრიფოსფატების,   

აგრეთვე ორმაგი ციკლოტეტრაფოსფატების - სინთეზის და კვლევის  შედეგები. აღნიშნული   

არაორგანული პოლიმერები მიღებულია ჩვენს მიერ აპრობირებული მეთოდიკით,  

პოლიფოსფორმჟავათა ხსნარ-ნალღობებიდან 130°C-250°C ტემპერატურულ ინტერვალში, 

შესწავლილია მათი აგებულება, თერმოგრავიმეტრული ანალიზის მეშვეობით გამოკვლეულია მათი 

თერმული გარდაქმნები. დადგენილია საკრისტალიზაციო არეები,    

 

№ 

ავტორი/ 

ავტორებ

ი 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენ

ობა 

1 

 

მ. 

ავალიანი 
დ. 

CONDENSED 

PHOSPHATES: NEW 

INORGANIC 

J. Materials 

Research ; 

აშშ, ნიუ-ჯერსი 

Apple Academic Press 

25 

http://www.eurochembull.com:Nanostudies/
http://www.eurochembull.com:Nanostudies/
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2 

 

3 

 

4 

 

ძანაშვილი 

ე. 

შაფაქიძე,  

 

ნ. ესაკია 

 

POLYMERS WITH A 

VARIETY OF 

APPLICATIONS 

DOI: 
10.13140/RG.2.2.31563.4
4325 

33/23 

(მიღებულია 

პუბლიკაციის

თვის 

12.2018), 

იმპაქტ-

ფაქტორი 1,48 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე). 

 შესწავლილია პოლივალენტური მეტალების ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატები, ჩატარებულია   

მათი სინთეზი და   კვლევა ; ვრცელ ნაშრომში განხილულია ფოსფორ-შემცველ ნაერთთა ახალი 

კლასის - არაორგანული პოლიმერების თვისებები და ჩატარებულია შედარება ამ ტიპის ნაერთებისა 

სხვა არაორგანულ პოლიმერებთან, რომლებიც ცნობილია ბოლოდროინდელი უახლესი სამეცნიერო 

ლიტერატურიდან,  განხილულია მათი გამოყენების ფართო  შესაძლებლობები ახალი ტექნიკის, 

იქნება ეს   ნანოტექნოლოგიები, თუ სხვა სფეროები. ჩვენი მეცნიერული ძიების მიზანი იყო არა 

მხოლოდ სისტემატური კვლევების ჩატარება,  ორმაგი კონდენსირებული ოლიგო-, პოლი– და 

ციკლოფოსფატების მიღების მიზნით, მათი აგებულების დადგენა და თერმული გარდაქმნების 

შესწავლა, არამედ მიღებული ნაერთების შემდგომი გამოყენების შესაძლებლობების შესწავლაც. 

ნაშრომში წარმოდგენილია  სინთეზირებული დღემდე უცნობი გალიუმ-ვერცხლის და სკანდიუმ-

ვერცხლის კონდენსირებული მჟავა დი- და ტრიფოსფატების,   აგრეთვე ორმაგი 

ციკლოტეტრაფოსფატების - სინთეზის და კვლევის  შედეგები. აღნიშნული   არაორგანული 

პოლიმერები მიღებულია ჩვენს მიერ დანერგილი მეთოდიკით,  პოლიფოსფორმჟავათა ხსნარ-

ნალღობებიდან 130°C-350°C ტემპერატურულ ინტერვალში, შესწავლილია მათი აგებულება, 

დადგენილია საკრისტალიზაციო არეები. 

 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებ

ის 

რაოდენ

ობა 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

მ. ავალიანი  

 

ვ.  ჩაგელიშვილი, 

 

ე. შაფაქიძე,  

 

მ. გველესიანი 

 

ნ. ბარნოვი,  

 

ვ.კვესელავა 

 

AREAS OF CRYSTALLIZATION 

OF CONDENSED SCANDIUM 

AND SYLVER 

PHOSPHATES AND 

REGULARITIES OF THEIR 

FORMATION 

DOI: 
10.13140/RG.2.2.27159.42402 

European Chemical 

Bulletin ; 7/8 

(მიღებულია 

საპუბლიკაციოდ 

2018წ. ნოემბერში) 

 

უნგრეთი 

American Physical 

Society (APS) ; 

AOSIS  და სხვა 

 

15 

      

კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი განვითარება  განპირობებულია 

https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
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ანალიზის და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით, განსაკუთრებით 

უკანასკნელი ათწლეულის მანძილზე არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესით 

და მნიშვნელოვანი მიღწევებით კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო წლებში იქნა 

ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, 

პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი 

ტეტრა-, ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად იქნა სინთეზირებული 

და შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების 70-ზე მეტი ორმაგი კონდენსირებული 

ფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი ხასიათდებიან 

მთელი რიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ 

გამოყენებას ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. 

მოტანილია მათი რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია აღნიშნულ ნაერთთა 

თვისებები. 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

 

მ. 

ავალიანი 

ON SOME CONDENSED 

PHOSPHATES OF MONO 

AND POLYVALENT METALS 

AND SPHERES OF THEIR 

APPLICATIONS 

 

DOI : 

10.13140/RG.2.2.28837.14562 

Journal of 

Pharmaceutical 

and Applied 

Chemistry 

(JPAC) 

(მიღებულია 

დასაბეჭდად 

10.07.18); 4/4. 

 

Natural Sciences 

Publishing USA 

9 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ჩატარებულია მრავალკომპონენტიანი სისტემების - - -  კვლევა სამვალენტიანი 

მეტალების - გალიუმის, ინდიუმის და სკანდიუმის შემცველობისას. დადგენილია  მიღებული 

ნაერთების აგებულება, შესწავლილია თერმული გარდაქმნები.  

ნაშრომში განხილულია აგრეთვე მრავალკომპონენტიანი სისტემებიდან     - - -                                                     

მიღებულ კონდენსირებულ ორმაგ ნაერთებში სამვალენტიანი მეტალების - გალიუმის, ინდიუმის და 

სკანდიუმის განსაზღვრის შესაძლებლობა გრავიმეტრული – ოქსიქინოლინური მეთოდის 

გამოყენებით. გაანალიზებულია აღნიშნული მეთოდის სხვადასხვა ვარიაციები. შესწავლილია 

სხვადასხვა ფაქტორის : ტემპერატურის, ბუფერული ხსნარების, დამლექავი რეაქტივის რაოდენობის, 

ხსნარის საწყისი და საბოლოო pH –ის გავლენა განსაზღვრის შედეგებზე და ექსპერიმენტული 

მახასიათებლები  შედარებულია ლიტერატურულ მონაცემებთან. 

 მოცემულია მეთოდური რეკომენდაციები კონდენსირებულ ორმაგ ნაერთებში სამვალენტიანი 

მეტალების - გალიუმის, ინდიუმის და სკანდიუმის განსაზღვრის ოქსიქინოლინური მეთოდით 

დალექვის თაობაზე. 



23 
 

M  

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგი

ლი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

3 

ე. შაფაქიძე, მ. 

ნადირაშვილი

, ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე,  

მ. ავალიანი, გ. 

თოდრაძე    

DOI: 

10.13140/RG.2.2.27578.85446 
 

MODIFYING THE PROPERTIES 

OF THE CEMENT AT 

ADDITION OF METAKAOLIN 

RECEIVED BY HEAT 

TREATMENT OF SHALES 

 

European 

Chemical 

Bulletin ; 7/8 

(მიღებულია 

პუბლიკაციის

თვის 2018) 

 

უნგრეთი 

American 

Physical Society 

(APS) ;AOSIS 

9 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

სტატიაში განხილულია გეოპოლიმერული მჭიდების მიღების შესაძლებლობები 

კალცინირებული თიხური ფიქლების საფუძველზე. მოტანილია კალცინირებული თიხური 

ფიქლების ბაზაზე  გეოპოლიმერული მჭიდების მეშვეობით მიღებელი ცემენტის ფიზიკო-

მექანიკური თვისებები. გეოპოლიმერული მჭიდების ფიზიკურ-მექანიკური ტესტირება 

ჩატარდა 2X2X2 სმ ზომის ნიმუშებზე, რომელთა ნაწილი მყარდებოდა ჰაერზე, ნაწილი 

წყალში და ნაწილი ჰაერ-ტენიან გარემოში +20°С ტემპერატურაზე.  შედეგები . 

შემუშავებულია თიხური ფიქლების კალცინირების რეჟიმი მეტაკაოლინის მაქსიმალური 

რაოდენობით სინთეზისთვის. მიღებულია გეოპოლიმერული მჭიდები კალცინირებული 

თიხური ფიქლების საფუძველზე.  დასკვნა. კალცინირებული თიხური ფიქლების 

დამატებით გრანულირებულ წიდასთან, მიღებული გეოპოლიმერული მჭიდების სიმტკიცე 

მატულობს. ამასთან, ჰაერზე გამყარების პირობებში სიმტკიცე უფრო მაღალია, ვიდრე ჰაერ-

ტენიან გარემოში და ბოლოს, უფრო ნაკლები - წყალში.   

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილ

ი, გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

 

2 

მ. 

ავალიანი 

ე, შაფაქიძე 

პრეზენტაცია-პარიზი 

2018.კონდენსირებული 

ფოსფატების 

საკრისტალიზაციო 

არეები.   DOI:  

10.13140/RG.2.2.11335.19364 

ელექტრონული 

პუბლიკაციის 

ვერსია  

DOI:  

Google Scholar / 

Research Gate  

Online version 

4 

https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
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ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

https://www.omicsonline.org/proceedings/areas-of-crystallization-of-double-condensed-phosphates-of-ag-and-
trivalent-metals-and-regularities-of-their-formation-91394.html 
 
 

https://www.omicsonline.org/ArchiveCSJ/organic-inorganic-chemistry-2018-proceedings-posters-accepted-abstracts.php 

 
 

5th International Conference on Organic and Inorganic Chemistry ... 
 
https://www.omicsonline.org/.../organic-inorganic-chemistry-2018... 
 
სტატიის PDF ვერსიაში -  https://www.omicsonline.org/conference-proceedings/2150-3494-C4-027-015.pdf 

აბსტრაქტის ელექტრუნული პუბლიკაციის სახით მოცემულია პირველად სინთეზირებული ახალი 

არაორგანული პოლიმერების სინთეზის ტემპერატურული ინტერვალები და ნაერთთა 

საკრისტალიზაციო არეები. განხილულია მიღებული არაორგანული პოლიმერების შედგენილობის 

დამოკიდებულება ტემპერატურაზე და საწყისი კომპონენტების თანაფარდობებზე. 

 

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 

4 

5 

6 

7 

მ. ავალიანი, გ. 

ცაგარელი, მ. 

გველესიანი, 

ნ. ბარნოვი, 

შ. მახათაძე, 

ლ. ბაღათურია, 

ე. შაფაქიძე 

 

ერთ და 

სამვალენტიანი 

მეტალების შემცველი 

მრავალკომპონენტიანი 

სისტემების კვლევა 

კონდენსირებული 

ფოსფატების 

სინთეზის მიზნით  

ISBN 978-985-405-911-2 

Sviridov 

Readings 2018 : 

Chemistry and 

Chemical 

Education  

 

Minsk, Belarus,  

v. I ;Krasiko-

Print,  გვ. 53-

54. 

2 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ჯერ კიდევ ბერცელიუსის ნაშრომებიდან მოყოლებული, როდესაც იქნა ნახსენები პირველად 

ფოსფატები, და დღევანდელობით დამთავრებული,  როდესაც ფოსფორის კონდენსირებული 

ნაერთები, ანუ არაორგანული პოლიმერები გამოიყენება მოწინავე ტექნიკის სხვადასხვა სფეროში, 

უპრიანია დაგროვილი ინფორმაციული მასალა გავრცელებული და გამოყენებული იქნას არა მხოლოდ 

სამეცნიერო პუბლიკაციების სახით, არამედ ჩართული იქნას სტუდენტი-ახალგაზრდობისთვის 

განკუთვნილ სალექციო მასალებში. ამას ემსახურება სხვადასხვა სამეცნიერო ფორუმი და მათ შორის  

- Sviridov Readings 2018 : Chemistry and Chemical Education - მიზანმიმართულად 

https://www.omicsonline.org/proceedings/areas-of-crystallization-of-double-condensed-phosphates-of-ag-and-trivalent-metals-and-regularities-of-their-formation-91394.html
https://www.omicsonline.org/proceedings/areas-of-crystallization-of-double-condensed-phosphates-of-ag-and-trivalent-metals-and-regularities-of-their-formation-91394.html
https://www.omicsonline.org/ArchiveCSJ/organic-inorganic-chemistry-2018-proceedings-posters-accepted-abstracts.php
../MA/Desktop/5th%20International%20Conference%20on%20Organic%20and%20Inorganic%20Chemistry%20...%0bhttps:/www.omicsonline.org/.../organic-inorganic-chemistry-2018
../MA/Desktop/5th%20International%20Conference%20on%20Organic%20and%20Inorganic%20Chemistry%20...%0bhttps:/www.omicsonline.org/.../organic-inorganic-chemistry-2018
../MA/Desktop/5th%20International%20Conference%20on%20Organic%20and%20Inorganic%20Chemistry%20...%0bhttps:/www.omicsonline.org/.../organic-inorganic-chemistry-2018
../MA/Desktop/5th%20International%20Conference%20on%20Organic%20and%20Inorganic%20Chemistry%20...%0bhttps:/www.omicsonline.org/.../organic-inorganic-chemistry-2018
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განკუთვნილი საგანმანათლებლო პროგრამებში ახალი სამეცნიერო მონაცემების ჩართვაზე.  
 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-

ური, ISSN  

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ე. შაფაქიძე 

 მ 

ნადარიშვილი, 

ვ. მააისურაძე, ი. 

გეჯაძე, ტ. 

პეტრიაშვილი, 

მ.ავალიანი, გ. 

თოდრაძე,  

ე. ხუჭუა 

 

"მეტაკაოლინის 

მისაღებად 

თიხური 

ფიქლების 

თერმული 

დამუშავების 

ოპტიმალური 

რეჟიმის 

შემუშავება". 

Elaboration of the 

Optimal Mode for 

Heat Treatment of 

Shales  For 

Obtaining 

Metakaolin 

 

ISSN  1512-0325 

ჟურნალი 

კერამიკა და 

მოწინავე 

ტექნოლოგიები 

(Ceramics and 

Advanced 

Technologies ტ. 

20, N2 (40) 

საქართველო, 

თბილისი 

5 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ცემენტის წარმოება ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ენერგო- და მასალატევად წარმოებად მსოფლიო 

ინდუსტრიაში, რაც გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს გარემოს. ამის გამო მსოფლიოს მეცნიერების 

ძალისხმევა დიდი ხანია მიმართულია პორტლანდცემენტის ალტერნატივის - უკლინკერო ცემენტები 

შექმნისკენ.  ასეთ ალტერნატივად მოიაზრება გეოპოლიმერები, რომლებიც მასალათა ახალ ტიპს 

მიეკუთვნებიან და რომელთა წარმოება არ არის დაკავშირებული მაღალტემპერატურულ სინთეზთან.     

გეოპოლიმერების წარმოების ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტს მეტაკაოლინი წარმოადგენს. რომელიც 

მიიღება მინერალი კაოლინიტის ან კაოლინური თიხების კალცინირების  500–8000С-ზე. ამ 

მინერალების რაოდენობა მსოფლიოში შეზღუდულია, ამის გამო განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს 

მეტაკაოლინის მიღება თიხური ფიქლებისგან. სამუშაოს მიზანია: ა) თიხური ფიქლების 

კალცინირების რეჟიმის შერჩევა მეტაკაოლინის მაქსიმალური რაოდენობით მიღების მიზნით; ბ) 

კალცინირებული თიხური ფიქლების საფუძველზე გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების მიღება. 

კვლევის პროცესში გამოყენებული იქნა ქიმიური, რენტგენოსტრუქტურული, დიფერენციალურ-

თერმული ანალიზის მეთოდები. თიხური ფიქლების კალცინირება ჩატარდა მუფელის ღუმელში 600, 

700 და 8000С ტემპერატურებზე 2 და 3 საათის დაყოვნებით. კალცინირებული თიხური ფიქლების 

დამატებით გრანულირებულ წიდასთან, მიღებული გეოპოლიმერული მჭიდების სიმტკიცე 

მატულობს. ამასთან, ჰაერზე გამყარების პირობებში სიმტკიცე უფრო მაღალია, ვიდრე ჰაერ-ტენიან 

გარემოში და ბოლოს, უფრო ნაკლები - წყალში.   



26 
 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური,  

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

მ. ავალიანი ზოგიერთი მონო- 

და 

სამვალენტიანი 

კონდენსირებული 

ფოსფატის 

შესახებ და მათი 

გამოყენების 

სფეროების ძიება 

ISBN 978-9941-28-

320 

Partner 

Journals :Nano 

studies, European 

Chemical Bulletin, 

Characterization 

and Application of 

Nanomaterials. J. of 

Pharm. And 

Applied Chemistry. 

Book/Abstr. ტ. 1,  

თბილისი, ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

2 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

განხილულია ჩვენს მიერ სინთეზირებული ის ზოგიერთი მონო- და სამვალენტიანი მეტალის 

კონდენსირებული ფოსფატი, რომელთა გამოყენების სფეროები არის უკვე მოძიებული ან 

გრძელდება ექსპერიმენტები მათი აპლიკაციის  შესაძლებლობათა პოვნით.  

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდ

ების 

რაოდე

ნობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

მ. ავალიანი, 

ვ.  

ჩაგელიშვილი  

მ. გველესიანი, 

ნ.ბარნოვი, 

 ვ. კვესელავა, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ესაკია 

AREAS OF 

CRYSTALLIZATI

ON OF 

CONDENSED 

SCANDIUM 

AND SYLVER 

PHOSPHATES 

AND 

REGULARITIES 

OF THEIR 

FORMATION. 
ISBN 978-

9941-28-320 

Partner Journals : Nano Studies, 

European Chemical Bulletin, 

Characterization and Application of 

Nanomaterials. J. of Pharm. And 

Applied Chemistry. Book/Abstr. ტ. 

1 

თბილისი, 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

1 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

სამეცნიერო ლიტერატურაში არ მოიძიება ინფორმაცია სკანდიუმის და ვერცხლის არაორგანული 

პოლიმერების შესახებ. ჩვენს მიერ უკვე აპრობირებული მეთოდით, პოლიფოსფორმჟავათა არიდან 

შედარებით მაღალ ტემპერატურათა ინტერვალში განხორციელებული ზე;ოთ ნახსენები ოლიგო- და 

პოლიმერების სინთზე. მოცემულია ამ ახალი არაორგანული პოლიმერების სინთეზის 



27 
 

ტემპერატურული ინტერვალები და ნაერთთა საკრისტალიზაციო არეები. განხილულია მიღებული 

არაორგანული პოლიმერების შედგენილობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე და საწყისი 

კომპონენტების თანაფარდობებზე. 

 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათა-ური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდ

ებისრა

ოდენო

ბა 

1 

2 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე, მ. 

ნადარიშვილი, 

ვ. მააისურაძე, 

 ი. გეჯაძე, 

მ. ავალიანი 

Elaboration of 

the Optimal 

Mode for Heat 

Treatment of 

Shales  For 

Obtaining 

Metakaolin 

 

ISBN 978-

9941-28-320 

Partner Journals : Nano Studies, 

European Chemical Bulletin, 

Characterization and Application of 

Nanomaterials. J. of Pharm. And 

Applied Chemistry. Book/Abstr. ტ. 1 

 1 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

ბეტონი მიეკუთვნება ფრიად ენერგო- და მასალატევად სამშენებლო მასალათა ჯგუფს. ამავე 

დროს, ბეტონის ყველაზე ძვირადღირებულ კომპონენტს ცემენტი წარმოადგენს. ცემენტში და 

ბეტონში პუცოლანური დანამატების გამოყენება - ეს არის ცემენტის კლინკერული ნაწილის 

ეკონომიის ეფექტური მეთოდი. ბოლო დროს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით 

სარგებლობს მეტაკაოლინი, როგორც ცემენტის ეფექტური პუცოლანური დანამატი.  

მეტაკაოლინის დამატება ცემენტის სიმკვრივის, წყალგაუმტარობის და სიმტკიცის გაზრდის 

საშუალებას იძლევა, და ამით განაპირობებს ცემენტის, როგორც ბეტონის ენერგოტევადი და 

ძვირადღირებული პროდუქტის ხარჯის შემცირებას. მეტაკაოლინი მიიღება კაოლინური 

თიხების თერმული დამუშავებით. , რომელთა საბადოები საკმაოდ შეზღუდულია. ამის გამო 

მიმდინარეობს სამუშაოები მეტაკაოლინის მისაღებად ჩვეულებრივი პოლიმინერალური 

თიხებისგან, რაც ამ მასალას უფრო იაფს და ხელ მისაწვდომს გახდიდა. 

ლაბორატორიული ექსპერიმენტები ჩატარებულია მდ. დურუჯის ხეობიდან აღებული 

თიხური ფიქლების გამოყენებით, რისთვისაც დამუშავდა სპეციალური ტემპერატურული 

მოდიფიცირების რეჟიმი მეტაკაოლინის მაქსიმალური რაოდენობით დასაფიქსირებლად. 

გამომწვარი თიხური ფიქლების პუცოლანური თვისებების განსაზღვრის მიზნით 

გამოყენებული იქნა მეთოდიკა: ASTM C 311-05 - Standard Test Methods for Sampling and Testing 

Fly Ash or Natural Pozzolans for Use in Portland-Cement Concrete. 
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№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდ

ების 

რაოდე

ნობა 

1 

2 

3 

4 

მ. ავალიანი,  

დ. ძანაშვილი, 

 ე. შაფაქიძე,  

ნ. ესაკია 

POLYCHAR -

26 Annual 

World Forum 

on Advanced 

Materials ; 

Book/Abstract

s  

 მოხსენების 

ონლაინ-

ვერსია 

ელექტრონუ

ლი სტატიის 

სახით 

 

Google Scholar &Researche Gate ;    

URI : 

https://www.researchgate.net/publication/3

29416917_ 

Google Scholar & 

Researche Gate ;     

9 

 

 

 

 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

მ. ა. ავალიანი, 

დ.ი. ძანაშვილი, 

ნ.ვ. ბარნოვი, 

ნ.ა. ესაკია 

 

1512-0686 

ერთვალენტიანი  

და 

სამვალენტიანი 

მეტალების  

ზოგიერთი  

ორმაგი 

კონდენსირებული 

ფოსფატების 

შესახებ 

 

საქართველოს 

ქიმიური 

ჟურნალი N1; 

ტ. 18 

ი. ჯავახიშვილის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

საქართველო 

8 

ნაშრომში   გაანალიზებულია კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი 

განვითერების მიზნები და მიზეზები, არაორგანული პოლიმერებისადმი, როგორც ნაერთთა 

ახალი კლასისადმი დიდი ინტერესი და კვლევის ახალი მეთოდები. განხილულია ჩვენს მიერ 
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მიღებულია ახალი, დღემდე უცნობი, სამვალენტიანი და ერთვალენტიანი მეტალების 

შემცველი კონდენსირებული ნაერთები, როგორიცაა სკანდიუმ-ვერცხლის ორმაგი მჟავა 

დიფოსფატი, მჟავა ტრიფოსფატი, ასევე ორმაგი ციკლო-ტეტრაფოსფატი. სკანდიუმის და 

ვერცხლის ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატები მიღებულია  ტემპერატურულ 

ინტერვალში 120-350℃, ნაერთები შესწავლილია გარდა  ქიმიური ანალიზისა აგრეთვე 

რენტგენოფაზური და თერმოგრავიმეტრული ანალიზის მეშვეობით. მოტანილია 

ინდიცირებული რენტგენოგრამის მონაცემები და შესაბამისი თერმოგრამები. 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 

 

რედ. ა.კ. ჰაგი,  

V თავის ავტორი 

მ. ავალიანი 

Materials Science 

Composite Materials 

Engineering 

Modeling and Technology 

ISBN: 9781771887960 

Apple Academic 

Press, USA 

9 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

წიგნი წარმოადგენს ინოვაციური წარმოების სტრატეგიებისა და გამოყენების მეთოდოლოგიების 
კომპილაციას, რომლებიც ხშირად გამოიყენება თანამედროვე კომპოზიციური მასალების 
წარმოებისას. წიგნი მიზნად ისახავს შესაბამისი კომპოზიტების განვითარებას მაკრო- და 
ნანოსკალური ფუნქციების ეფექტური გამოყენებისათვის. იგი მოიცავს პოლიმერული და ე.წ. 

« კომპოზიციური » ანუ კომპოზიტური მასალების რამდენიმე ძირითად ასპექტს, მათ შორის 
მათი სინთეზის ისტორიულ მასალებს, მათ მატრიცების გაძლიერებას/არმირებას, მატრიცულ 
მასალებს, მექანიკურ თვისებებს, ფიზიკურ თვისებებს, თეორიასა და აპლიკაციებს. წიგნის ეს 
მოცულობა განიხილავს მრავალრიცხოვანი შესწავლილი კომპოზიციური მასალების სამეცნიერო 
განვითარებას სხვადასხვა მატრიცების გამოყენებით. 
სწორედ ამ მიზნით მე-5 თავში ავტორი ფოკუსირდება კონდენსირებულ ნაერთთა ახალ კლასებზე, 

მიღებულ ახალ ნაერთებზე - ორმაგ კონდენსირებულ ფოსფატებზე, მათ აგებულებაზე და თვისებებზე. 

 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

2 რედ. გამომცემელი A. Composite Materials Apple Academic 10 

http://www.appleacademicpress.com/category.php?id=19
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V. Vakhrushev, DSc; 

A. K.Haghi, PhD; 

VIII თავის 

თანაავტორები : 

მ. ავალიანი, ვ. 

ჩაგელიშვილი, 

ნ. ბარნოვი და სხვ. 

 

Engineering 

Modeling and Technology 

 

ISBN: 9781771887960 

Press, USA 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

წიგნი ეძღვნება პოლიმერების ქიმიის განვითარების სხვადასხვა ასპექტს. როგორც ცნობილია, 

მსოფლიოში ძირითადი ტენდენცია ყოველთვის იყო ორგანული პოლიმერების სინთეზი და 

კვლევა, თუმცა უკანასკნელი წლების მანძილზე შეიმჩნევა მზარდი ინტერესი არაორგანული 

პოლიმერებისადმი. წიგნში თავმოყრილია ის ინოვაციური წარმოების სტრატეგიები და 
გამოყენების მეთოდოლოგიები, რომლებიც უმთავრესად გამოიყენება თანამედროვე 
კომპოზიციური მასალების წარმოებისას. წიგნი მიზნად ისახავს შესაბამისი კომპოზიტების 
განვითარებას მაკრო- და ნანოსკალური ფუნქციების ეფექტური გამოყენებისათვის. იგი მოიცავს 
პოლიმერული და ე.წ. « კომპოზიციური » ანუ კომპოზიტური მასალების რამდენიმე ძირითად 
ასპექტს, მათ შორის მათი სინთეზის შესახებ ისტორიულ მასალებს, მათი მატრიცების 

გაძლიერების/არმირების შესაძლებლობებს, მოიცავს მონაცემებს მატრიცულ მასალებზე, მათ 

მექანიკურ თვისებებზე, ფიზიკურ თვისებებზე, ღრმად არის შესწავლილი საკითხის თეორია და 

პრაქტიკული შედეგების აპლიკაციები. მონოგრაფიაში განხილულია მრავალრიცხოვანი 
შესწავლილი კომპოზიტური  მასალების მეცნიერული განვითარების გზები სხვადასხვა 
მატრიცების გამოყენებით. 
 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახე

ლწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

 

5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 
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1 

2 

3 

რედ.-გამომცემლები 

პროფ. ტ.ნ. ვორობიოვა, 

დოქტ. ე.ი. 

ვასილევსკაია. 

გვ, 51-52 ავტორები 

 მ. ავალიანი, 

 გ. ცაგარელი, მ. 

გველესიანი, 

ნ. ბარნოვი, 

შ. მახათაძე, 

ლ. ბაღათურია, 

ე. შაფაქიძე 

8-th International 

Conference on 

Chemistry and 

Chemical Education 

Sviridov Readings 

2018. 

 

Minsk, Belarus,  v.1 

Krasiko-Print 

2 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

სკანდიუმის და ვერცხლის ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატები მიღებულია  

სხვადასხვა თანაფარდობისას :   15/2.5/1; 15/3.5/1; 15/5.0/1; 15/6.0/1; 15/7.5/1; 15/10.0/1; აგრეთვე: 

15/2.5/1.5; 15/3.5/1.5; 15/5.0/1.5; 15/6.0/1.5; 15/7.5/1.5; 15/10.0/1.5 as well as: 18/2.5/1.5; 18/3.5/1.5; 

18/5/0/1.,5; 18/6.0/1.5; 18/7.5/1.5; 18/10.0/1.5. ნაერთები შესწავლილია გარდა  ქიმიური ანალიზისა, 

აგრეთვე რენტგენოსპექტრალური ანალიზით. მოტანილია კვლევების შედეგები. ჩვენს მიერ 

მიღებული ახალი არაორგანული ოლიგო- და პოლიმერული ნაერთების სხვადასხვა კლასების 

განხილვის შედეგად, განზოგადებულია ორმაგი მჟავა დიფოსფატის, მჟავა ტრიფოსფატის, ასევე 

ორმაგი ციკლო-ტეტრაფოსფატების თვისებები და შედარებულია ისინი სხვადასხვა 

პოლივალენტური მეტალების ანალოგიურ ნაერთებთან. მოტანილია რენტგენოფაზური 

ანალიზის შედეგების განზოგადება.  

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 

4 

მ. ავალიანი, 

დ. ძანაშვილი, 

 ე. შაფაქიძე, 

 ნ. ესაკია 

CONDENSED PHOSPHATES: 

NEW INORGANIC 

POLYMERS WITH A 

VARIETY OF 

APPLICATIONS 

DOI: 
10.13140/RG.2.2.31563.44325 

J. Materials 

Research ; 33/23 

(მიღებულია 

პუბლიკაციისთვის 

12.2018), იმპაქტ-

ფაქტორი 1,48 

აშშ, ნიუ-ჯერსი 

Apple Academic 

Press 

25 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

შესწავლილია პოლივალენტური მეტალების ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატები, ჩატარებულია   

მათი სინთეზი და   კვლევა ; ვრცელ ნაშრომში განხილულია ფოსფორ-შემცველ ნაერთთა ახალი 

კლასის - არაორგანული პოლიმერების თვისებები და ჩატარებულია შედარება ამ ტიპის ნაერთებისა 

სხვა არაორგანულ პოლიმერებთან, რომლებიც ცნობილია ბოლოდროინდელი უახლესი სამეცნიერო 

ლიტერატურიდან,  განხილულია მათი გამოყენების ფართო  შესაძლებლობები ახალი ტექნიკის, 

იქნება ეს   ნანოტექნოლოგიები, თუ სხვა სფეროები. ჩვენი მეცნიერული ძიების მიზანი იყო არა 
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მხოლოდ სისტემატური კვლევების ჩატარება,  ორმაგი კონდენსირებული ოლიგო-, პოლი– და 

ციკლოფოსფატების მიღების მიზნით, მათი აგებულების დადგენა და თერმული გარდაქმნების 

შესწავლა, არამედ მიღებული ნაერთების შემდგომი გამოყენების შესაძლებლობების შესწავლაც. 

ნაშრომში წარმოდგენილია  სინთეზირებული დღემდე უცნობი გალიუმ-ვერცხლის და სკანდიუმ-

ვერცხლის კონდენსირებული მჟავა დი- და ტრიფოსფატების,   აგრეთვე ორმაგი 

ციკლოტეტრაფოსფატების - სინთეზის და კვლევის  შედეგები. აღნიშნული   არაორგანული 

პოლიმერები მიღებულია ჩვენს მიერ დანერგილი მეთოდიკით,  პოლიფოსფორმჟავათა ხსნარ-

ნალღობებიდან 130°C-350°C ტემპერატურულ ინტერვალში, შესწავლილია მათი აგებულება, 

დადგენილია საკრისტალიზაციო არეები. 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა 

გვერდებ

ის 

რაოდენ

ობა 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

მ. ავალიანი  

ვ.  

ჩაგელიშვი

ლი, 

ე. შაფაქიძე, 

მ. 

გველესიანი 

 

ნ. ბარნოვი,  

 

ვ.კვესელავა 

 

AREAS OF 

CRYSTALLIZATION OF 

CONDENSED SCANDIUM 

AND SYLVER 

PHOSPHATES AND 

REGULARITIES OF THEIR 

FORMATION 

DOI: 
10.13140/RG.2.2.27159.42402 

European 

Chemical 

Bulletin ; 7/8 

(მიღებულია 

პუბლიკაციის

თვის ნოემბ. 

2018) 

 

უნგრეთი 

American Physical Society 

(APS) ;AOSIS  

 

15 

 
უკანასკნელი ათწლეულის მანძილზე კონდენსირებული ფოსფატების ქიმიის სწრაფი 

განვითარება  განპირობებულია ანალიზის და სინთეზის პროგრესული მეთოდების დანერგვით, 

არაორგანული პოლიმერებისადმი მზარდი ინტერესით და მნიშვნელოვანი მიღწევებით 

კრისტალოქიმიის დარგში. სწორედ ბოლო წლებში იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და აღწერილი ახალი 

მრავალრიცხოვანი ოლიგოფოსფატი, პოლიფოსფატი, ორმაგი კონდენსირებული ფოსფატი და 

ციკლოფოსფატი, იქნება ეს ორმაგი ტეტრა-, ჰექსა-, ოქტა- თუ დოდეკაფოსფატი. ჩვენს მიერ პირველად 

იქნა სინთეზირებული და შესწავლილი პოლივალენტური მეტალების 60-ზე მეტი ორმაგი 

კონდენსირებული ფოსფატი, რომლებიც შეიცავენ აგრეთვე ერთვალენტიან კათიონს. ისინი 

ხასიათდებიან მთელი რიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ 

გამოყენებას ტექნიკის თუ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროში, ასევე ყოფაცხოვრებაში. მოტანილია 

მათი რენტგენომეტრული მახასიათებლები, შესწავლილია თვისებები. 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
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და 

ნომერი/ტომი 

1 

2 

3 

მ. 

ავალიანი 

ON SOME CONDENSED 

PHOSPHATES OF MONO 

AND POLYVALENT METALS 

AND SPHERES OF THEIR 

APPLICATIONS 

 

DOI : 

10.13140/RG.2.2.28837.14562 

Journal of 

Pharmaceutical 

and Applied 

Chemistry 

(JPAC) 

(მიღებულია 

დასაბეჭდად 

10.07.18); 4/4. 

 

Natural Sciences 

Publishing USA 

9 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

მრავალკომპონენტიანი სისტემების M - - - კვლევა ;  კონდენსირებული 

ორმაგი ნაერთების მიღება ერთვალენტიანი, მაგალითად ტუტე მეტალების, ასევე ვერცხლის 

და სხვადასხვა სამვალენტიანი მეტალების - გალიუმის, ინდიუმის და სკანდიუმის 

შემცველობით, საწყისი კომპონენტების სხვადასხვა თანაფარდობისას. დადგენილია 

მიღებული ნაერთების აგებულება, შესწავლილია თერმული გარდაქმნები.   

ნაშრომში განხილულია მრავალკომპონენტიანი სისტემებიდან მიღებულ კონდენსირებულ 

ორმაგ ნაერთებში სამვალენტიანი მეტალების განსაზღვრის შესაძლებლობა გრავიმეტრული 

– ოქსიქინოლინური მეთოდის გამოყენებით. გაანალიზებულია აღნიშნული მეთოდის 

სხვადასხვა ვარიაციები. შესწავლილია სხვადასხვა ფაქტორის : ტემპერატურის, ბუფერული 

ხსნარების, დამლექავი რეაქტივის რაოდენობის, ხსნარის საწყისი და საბოლოო pH–ის 

გავლენა განსაზღვრის შედეგებზე და ექსპერიმენტული მახასიათებლები  შედარებულია 

ლიტერატურულ მონაცემებთან. მოცემულია მეთოდური რეკომენდაციები. 
 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომ

ი 

გამოცემისადგილი

, გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

2 

3 

ე. შაფაქიძე, მ. 

ნადირაშვილი

, ვ. მაისურაძე, 

ი. გეჯაძე,  

მ. ავალიანი, გ. 

თოდრაძე    

DOI: 

10.13140/RG.2.2.27578.85446 
 

MODIFYING THE PROPERTIES 

OF THE CEMENT AT 

ADDITION OF METAKAOLIN 

RECEIVED BY HEAT 

TREATMENT OF SHALES 

 

European 

Chemical 

Bulletin ; 7/8 

(მიღებული

ა 

პუბლიკაცი

ისთვის 

უნგრეთი 

American Physical 

Society 

(APS) ;AOSIS 

9 

https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
https://www.aps.org/
http://www.openjournals.net/
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2018) 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

სტატიაში განხილულია გეოპოლიმერული მჭიდების მიღების შესაძლებლობები 

კალცინირებული თიხური ფიქლების საფუძველზე. მოტანილია კალცინირებული თიხური 

ფიქლების ბაზაზე  გეოპოლიმერული მჭიდების მეშვეობით მიღებელი ცემენტის ფიზიკო-

მექანიკური თვისებები. გეოპოლიმერული მჭიდების ფიზიკურ-მექანიკური ტესტირება 

ჩატარდა 2X2X2 სმ ზომის ნიმუშებზე, რომელთა ნაწილი მყარდებოდა ჰაერზე, ნაწილი 

წყალში და ნაწილი ჰაერ-ტენიან გარემოში +20°С ტემპერატურაზე.  შედეგები . 

შემუშავებულია თიხური ფიქლების კალცინირების რეჟიმი მეტაკაოლინის მაქსიმალური 

რაოდენობით სინთეზისთვის. მიღებულია გეოპოლიმერული მჭიდები კალცინირებული 

თიხური ფიქლების საფუძველზე.  დასკვნა. კალცინირებული თიხური ფიქლების 

დამატებით გრანულირებულ წიდასთან, მიღებული გეოპოლიმერული მჭიდების სიმტკიცე 

მატულობს. ამასთან, ჰაერზე გამყარების პირობებში სიმტკიცე უფრო მაღალია, ვიდრე ჰაერ-

ტენიან გარემოში და ბოლოს, უფრო ნაკლები - წყალში.   

 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

სრაოდენო

ბა 

1 

 

2 

მ. ავალიანი 

ე, შაფაქიძე 

პრეზენტაცია-პარიზი 

2018.კონდენსირებული 

ფოსფატების 

საკრისტალიზაციო არეები.   

DOI:  

10.13140/RG.2.2.11335.19364 

ელექტრონული 

პუბლიკაციის 

ვერსია  

DOI:  

10.13140/RG.2.2.11335.

19364 

იძებნება :  

Google Scholar 

Research Gate  

და მინიჭებული აქვს DOI  

 

4 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

სტატიის PDF ვერსიაში - ელექტრუნული პუბლიკაციის სახით მოცემულია პირველად 

სინთეზირებული ახალი არაორგანული პოლიმერების სინთეზის ტემპერატურული 

ინტერვალები და ნაერთთა საკრისტალიზაციო არეები. განხილულია მიღებული 

არაორგანული პოლიმერების სედგენილობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე და საწყისი 

კომპონენტების თანაფარდობებზე. 

სტატია იძებნება გარდა Google Scholar : Research Gate -ზე DOI: 10.13140/RG.2.2.11335.19364, ასევე 

შესაბამისი პრეზენტაცია E-POSTER  სახით სხვადასხვა ლინკზე, მაგალითად 
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https://www.omicsonline.org/ArchiveCSJ/organic-inorganic-chemistry-2018-proceedings-posters-

accepted-abstracts.php 

https://www.omicsonline.org/conference-proceedings/2150-3494-C4-027-015.pdf 

Marina Avaliani et al., J Chemical Sci 2018, Volume: 9 ; Gv :63 (J. of Chemical Sciences) 

DOI: 10.4172/2150-3494-C4-027 

 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

მ. ავალიანი,  

გ. ცაგარელი,  

მ. გველესიანი, 

ნ. ბარნოვი, 

შ. მახათაძე, 

ლ. ბაღათურია, 

ე. შაფაქიძე 

 

Investigation of 

poly-component 

systems containing 

mono- and trivalent 

metals for the 

synthesis of 

condensed 

compounds. 

 ISBN 978-985-405-

911-2 

 

Sviridov 

Readings 2018 : 

Chemistry and 

Chemical 

Education  

 

Minsk, Belarus,  

v. I ;Krasiko-

Print,  გვ. 53-54. 

2 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ჯერ კიდევ ბერცელიუსის ნაშრომებიდან მოყოლებული, როდესაც იქნა ნახსენები პირველად 

ფოსფატები, და დღევანდელობით დამთავრებული,  როდესაც ფოსფორის კონდენსირებული 

ნაერთები, ანუ არაორგანული პოლიმერები გამოიყენება მოწინავე ტექნიკის სხვადასხვა 

სფეროში, უპრიანია დაგროვილი ინფორმაციული მასალა გავრცელებული და გამოყენებული 

იქნას არა მხოლოდ სამეცნიერო პუბლიკაციების სახით, არამედ ჩართული იქნას სტუდენტი-

ახალგაზრდობისთვის განკუთვნილ სალექციო მასალებში. ამას ემსახურება სხვადასხვა 

სამეცნიერო ფორუმი და მათ შორის  

- Sviridov Readings 2018 : Chemistry and Chemical Education - მიზანმიმართულად 

განკუთვნილი საგანმანათლებლო პროგრამებში ახალი სამეცნიერო მონაცემების 

ჩართვაზე.  

 

 

https://www.omicsonline.org/ArchiveCSJ/organic-inorganic-chemistry-2018-proceedings-posters-accepted-abstracts.php
https://www.omicsonline.org/ArchiveCSJ/organic-inorganic-chemistry-2018-proceedings-posters-accepted-abstracts.php
https://www.omicsonline.org/conference-proceedings/2150-3494-C4-027-015.pdf
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

მ. ავალიანი 

  

Condensed Phosphates: New  

Inorganic Polymers and Diverse 

Spheres of their Application 

სექტემბერი - 2018 

Annual World Forum on 

Advanced Materials  

POLYCHAR -26 

 ი. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო 

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

 

 

№2 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

 

 

მ. ავალიანი 

 

ON SOME CONDENSED 

PHOSPHATES OF MONO AND 

POLYVALENT METALS AND 

SPHERES OF THEIR APPLICATIONS 

 

Nano – 2018 

5th International Conference 

“Nanotechnologies » 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 21 ნოემბერი  

2018 

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

 

№ 3 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

მ. ავალიანი, 

ვ.  ჩაგელიშვილი  

მ. გველესიანი, 

ნ.ბარნოვი, 

 ვ. კვესელავა, 

ე. შაფაქიძე,  

ნ. ესაკია 

AREAS OF CRYSTALLIZATION OF 

CONDENSED SCANDIUM AND 

SYLVER 

PHOSPHATES AND REGULARITIES 

OF THEIR FORMATION 

 
 

Nano – 2018 

5th International Conference 

“Nanotechnologies » 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 21 ნოემბერი  

2018 

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

 

 

№4 მომხსენებელი/ მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 
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მომხსენებლები დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ე. შაფაქიძე,  

მ. ნადარიშვილი, 

 ვ. მააისურაძე, 

 ი. გეჯაძე, 

მ. ავალიანი 

გ. თოდრაძე 

 

Elaboration of the Optimal Mode 

for Heat Treatment of Shales  

For Obtaining Metakaolin 

Nano – 2018 

5th International Conference 

“Nanotechnologies » 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 21 ნოემბერი  

2018 

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

 

 

 

6. 2.უცხოეთში 

 

№ 5 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

 

მ. ავალიანი, 

ე. შაფაქიძე 

Strategic Approach and Future 
Generation Advancements in Organic 
and Inorganic Chemistry: Areas of 

crystallization of double condensed 

phosphates of Ag and trivalent 

metals and regularities of their 

formation. 

 

 

პარიზი, 12-13 ივლისი, 2018 

5th International Conference on 

Organic and Inorganic Chemistry 

Conference Series LLC". 
 

 

3 Ts.Gagnidze 

(R.Chagelishvili, Zhiuli Kebadze) 

Electrolysis purification of quarry 

and industrial wastewater from 

copper ions 

4-7 Nov.2018 

Rio Othon Palace, Rio De Jaeiro 

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

 

 

№ 6 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

მ. ავალიანი, 

 გ. ცაგარელი,  

მ. გველესიანი, 

ნ. ბარნოვი, 

შ. მახათაძე, 

ლ. ბაღათურია, 

ე. შაფაქიძე 

 

Investigation of poly-component 

systems containing mono- and 

trivalent metals in aims for the 

synthesis of condensed compounds. 

ბელარუსის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ფიზიკის და 

ქიმიის პრობლემების 

კვლევითი ინსტიტუტი, 

მინსკი, 10-13 აპრილი, 2018 წ. 
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 

 

დაწესებულებას 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 დაშეფასების შემაჯამებელ დოკუმენტში აღინიშნება 

ფორმულით“არშეფასდა”. 

 

 

 



1 
 

ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 
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  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ქიმ.მეცნ.დოქტორი        ვ.ვარაზაშვილი 

  უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმ.მეცნ.კანდიდატი      მ.ცარახოვი 
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       მეცნიერ მუშაკი               გ.ჯაფარიძე 

                                                                                            ინჟინერი                          ლ.როყვა 

 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

1.2. 

№ 

დასრულებულიპროექტისდასახელებამე

ცნიერებისდარგისადასამეცნიერომიმარ

თულებისმითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

1. 

იშვიათმიწა ელემენტების ზოგიერთი 

კობალტიტის თერმული თვისებები 

პროექტი სრულდება I ქვეპროგრამის - 

არარეგულარულ ნანო- და მეზოსკოპურ 

ქიმიურ და ელექტროქიმიურ 

სისტემებში მუხტისა და ენერგიის 

გადატანის პროცესების კომპლექსური 

შესწავლა და სათანადო ტექნოლოგიების 

საფუძვლების შემუშავება - ფარგლებში 

მიმართულება 5: 

თერმოქიმიური კვლევები 

2017-2018 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

ქიმიის მეცნ.დოქტ. 

თ.მაჩალაძე 

მთავარი მეცნ. თანამშრომელი 

ქიმიის მეცნ.დოქტ. 

ვ.ვარაზაშვილი (2) 

უფროსი მეცნ. თანამშრომლები 

ქიმიის მეცნ.კანდიდატები: 

მ.ცარახოვი (2) 

მ.ხუნდაძე (2) 

რ.ჯორბენაძე (1) 

მეცნიერ მუშაკი 

გ.ჯაფარიძე (1) 

ინჟინერი 

ლ.როყვა (1) 

             (1) საკვლევ ნივთიერებათა სინთეზი და ანალიზი                                       

             (2) კალორიმეტრული და თერმოგრავიმეტრული კვლევები                  

 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი 

თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

იშვიათმიწა ელემენტების კობალტიტების თერმული თვისებები 
 

იშვიათმიწა შემცველ კომპლექსურ ოქსიდებს შორის ერთერთ მნიშვნელოვან ჯგუფს 

წარმოადგენს პეროვსკიტის კრისტალური  სტრუქტურის მქონე კობალტიტები საერთო 

ფორმულით RCoO3- (R=Pr, Nd,SmდაGd). ლანთანოიდების იონის ინდივიდუალური 
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მახასიათებლები დიდ გავლენას ახდენს ნაერთის მაკროსკოპულ პარამეტრებზე და განაპირობებს 

პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით ისეთ მნიშვნელოვან თვისებებს, როგორიცაა 

სტრუქტურული  მახასიათებლები, ელექტროგამტარებლობა, მაგნიტური და დიელექტრიკული 

თვისებები, კატალიზური შესაძლებლობები, სტექიომეტრული სტაბილურობა, ზეგამტარული 

თვისებები, თერმული მახასიათებლები და სხვა /1-5/. 

პეროვსკიტებს ტემპერატურის სხვადასხვა უბანზე აღენიშნებათ გარკვეული სახის 

ტრანსფორმაციები, რომლებიც აისახება მათ ზოგიერთ ფიზიკურ პარამეტრზე – ელექტრული, 

მაგნიტური და სხვა. ტემპერატურის გავლენით გამოწვეული ცვლილებების შესასწავლად ერთ 

ერთ ძირითად ექსპერიმენტულ მეთოდს წარმოადგენს თერმოდინამიკური თვისებების 

ტემპერატურული ფუნქციების ანალიზი. ამიტომ კვლევა ითვალისწინებს შემდეგ ძირითად 

ეტაპებს: ა) იშვიათ მიწა ელემენტების კობალტიტების იდენტიფიკაციას 

რენტგენოსტრუქტურული და ქიმიური ანალიზების საფუძველზე, ბ) თერმოგრავიმეტრულ და 

კალორიმეტრულ კვლევებს ტემპერატურის ფართო დიაპაზონში. 

კობალტიტების სინთეზი განხორციელდა იმ მეთოდიკით, რომელიც დეტალურად არის 

აღწერილი ლიტერატურაში /6/. საწყის მასალებად გამოყენებული იყო მაღალი სისუფთავის 

ნიტრატების წყალხსნარები კათიონების სტექიომეტრული ფარდობის დაცვით, რომელსაც 

ემატებოდა ლიმონის მჟავისა და ეთილენდიმინტეტრაძმარმჟავის ნარევი. ნარევის გახურება 

მიმდინარეობდა ნელი ტემპით (3 K/წთ) 1400 K-მდე და ამ ტემპერატურაზე ყოვნდებოდა 2 საათის 

განმავლობაში. 

სინთეზირებული კობალტიტების მონოფაზურობის დასადგენად ჩავატარეთ მათი 

რენტგენოგრაფული კვლევა. დიფრაქტოგრამები მივიღეთ DPOH-3M რენტგენულ აპარატზე, Cu 

გაფილტრული გამოსხივებით, U-25ev, J-20mv რეჟიმში დიფრაქტოგრამებზე შეიმჩნევა მხოლოდ 

პეროვსკიტებისათვის დამახასიათებელი მაჩვენებლები ყველა ნიმუში ერთფაზიანი და 

პრაქტიკულად სუფთაა. შესაბამისი დიფრაქტოგრამები მოყვანილია ნახ.1-4-ზე. 
 

 
 

ნახ.1. პრაზეოდომის კობალტიტის დიფრაქტოგრამა 
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ნახ.2. niodimisკობალტიტისდიფრაქტოგრამა 

 
 

 
ნახ.3. samariumis კობალტიტის დიფრაქტოგრამა 
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ნახ.4. გადოლინიუმის კობალტიტის დიფრაქტოგრამა 
 

თერმოგრაფული კვლევა ჩატარდა “F.Paulic, J.Paulic, L.Erdei”-ის (უნგრეთი) დერივატოგრაფზე, 

რომელიც საშუალებას იძლევა ერთდროულად მივიღოთ ინფორმაცია ოთხ მონაცემზე: 

ტემპერატურის ცვლილება თ, მასის ცვლილება თG და შესაბამისი დიფერენციალური მრუდეები 

DTA და DTG /7/. 

კვლევის ტემპერატურული ზღვრებია ოთახის ტემპერატურიდან – 10000C-მდე. 

საექსპერიმენტო არე – ჰაერი. ინერტული ნივთიერება Al2O3. ექსპერიმენტი ტარდებოდა 

კერამიკულ ტიგელში. 

კვლევა ჩატარდა ორ სერიად: პირველი სერია შეიცავდა იმ ნიმუშებს, რომლებიც მიღებული 

იყო უშუალოდ სინთეზის შედეგად, ხოლო მეორე სერიაში ხელახლა გაიზომა წინა სერიაში 

ერთხელ უკვე შესწავლილი ნიმუშები მათი დერივატოგრაფებთან ერთად გაცივების შემდეგ. 

საკვლევი ნიმუშების საწყისი მასებია: 

PrCoO3- - 442 მგ 

NdCoO3- - 350 მგ 

SmCoO3- - 330 მგ 

GdCoO3- - 355 მგ 

შესაბამისი თერმოგრამები მოყვანილია ნახ.5-8-ზე. 

პრაზეოდომის კობალტიტის თერმოგრამაზე (ნახ.5-8-ზე) ჩანს, რომ მასის ცვლილების მრუდი 

(TG) მცირდება ცდის მაქსიმალურ ტემპერატურამდე. კლება არაა დიდი და პირველი გახურების 

შემდეგ შეადგენს ~1%. 

პრაზეოდომის კობალტიტი შევისწავლეთ განსაკუთრებით დეტალურად, რათა 

მაქსიმალურად გამოგვევლინა გახურება-გაცივების ციკლის მონაცვლეობის გავლენა თერმულ 

მაჩვენებლებზე. პირველი გახურებისას მასის კარგვაა 1,1%. ენდოთერმული ეფექტი თავს იჩენს 

480-5300C ფარგლებში მაქსიმუმით 4900C-ზე. ხელმეორედ გახურებისას (ნიმუში პირველი 

გახურების შემდეგ ცივდებოდა და ღუმელთან ერთად) მასის კლება ნაკლებია – 0,7%, 
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ენდოთერმული ეფექტი გადაწეულია უფრო დაბალი ტემპერატურებისაკენ და მისი 

მოხაზულობაც უფრო არამკვეთრია. 
 
 

 
 

ნახ.5. პრაზეოდომისკობალტიტისთერმოგრამა 
 

 
 

ნახ.6. ნიოდიმისკობალტიტისთერმოგრამა 
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ნახ.7. სამარიუმის კობალტიტის თერმოგრამა 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ნახ.8. გადოლინიუმის კობალტიტის თერმოგრამა 

 

დამატებითი ინფორმაციის მოსაპოვებლად პრაზეოდომის კობალტიტი შევისწავლეთ 

მაღალტემპერატურულ კალორიმეტრ HT-1500-ზე. პრაზეოდომის კობალტიტის თბური ეფექტის 
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გაზომვა არგონის ატმოსფეროში. დადგინდა რომ არგონის არეში გახურების შემდეგ მასის კლება 

საერთოდ აღარ აღინიშნება არც თბური ეფექტი აღარ ფიგურერბს. DTA მრუდზე შეიმჩნევა 

მხოლოდ სუსტი არასტაბილურობა 310-4300C ფარგლებში. ამ მოვლენის მიზეზი არ არის ნათელი, 

თუმცა შეიძლება ჩაითვალოს, რომ იგი დაკავშირებულია კალორიმეტრის საექსპერიმენტო 

სივრცეში ჟანგბადის პარციალური წნევის ნაკლებობის გამო ჟანგბადის მაქსიმალურ კარგვასთან, 

რომლის აღდგენა წონასწორულ დონემდე მოითხოვს განსაზღვრულ დროს. ამ დასკვნების 

შესამოწმებლად განმეორებითი ექსპერიმენტი არგონში გაზომილი ნიმუშისა ჩავატარეთ 

გარკვეული (ორი თვე) დროის გავლის შემდეგ. ნიმუშმა აღიდგინა ის თვისებები, რაც მას ჰქონდა 

პირველი სერიის ჩატარების შემთხვევაში.   

ნეოდიუმის, სამარიუმისა და გადოლინიუმის კობალტიტის თერმოგრამაზე (ნახ.6-8) არ 

ვლინდება რაიმე სახის თერმული ანომალია, თუმცა მასის კლება აქაც 1% ზღვარშია. 

იშვიათმიწა მეტალების შემცველ კობალტიტების თერმოგრავიმეტრული ანალიზის შედეგად 

გამოვლინდა, რომ ამ ჯგუფის პეროვსკიტებს ახასიათებს არასტაბილურობა ჟანგბადის მიმართ და 

რომ ჟანგბადის სტექიომეტრული ფაქტორის მნიშვნელობა იცვლება ტემპერატურის, გარემოს 

ატმოსფეროს შემადგენლობისა და იშვიათ მიწა ელემენტის იონური რადიუსის მიხედვით. 

პეროვსკიტების თერმული ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა ის გარემოება, რომ მათთვის 

დამახასიათებელია თერმული ანომალიები, რომელიც სავარაუდოდ დაკავშირებულია ჟანგბადის 

არასტექიომეტრობასთან, რაც მასის კლებასთან ერთად ვლინდება ენდოთერმული თბური 

ეფექტის სახით. 

ამ გარემოების დასაზუსტებლად და შესაფასებლად ჩატარდა შესწავლილი ნაერთებიდან 

ყველაზე უფრო გამოკვეთილი ნიმუშის – პრაზედიუმის კობალტიტების PrCoO3-კვლევა 

მაღალტემპერატურული დიფერენციალური სკანირების კალორიმეტრ HT-1500 (“Setaram”) 

გამოყენებით 298-1300K ფარგლებში.  
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ნახ.9. კალორიმეტრHT-500 სქემა 
 

 
 

ნახ.10. კალორიმეტრHT-500 დაგრადუირების მრუდი 
 
 
 

კალორიმეტრის წინასწარი დაგრადუირება განხორციელდა ეტალონური ნაერთების – Sn, Pb, 
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Al, Cu, Agდა Au მიხედვით. ნახაზზე 10 მოცემულია კალორიმეტრის მუდმივას ტემპერატურული 

დამოკიდებულება.  

შესწავლილი პეროვსკიტების მხოლოდ PrCoO3-ს აღმოაჩნდა ისეთი სახის კალორიმეტრული 

ეფექტი, რომელიც მისი რაოდენობრივი შეფასების საშუალებას იძლევა. დანარჩენი 

შედგენილობის კობალტიტებისათვის, თბური ეფექტის სიმცირის ან მისი ტემპერატურის ფართო 

ინტერვალში გავრცელების გამო ვერ მოხერხდა ანომალიის ზუსტი ჩარჩოების დაფიქსირება. 

PrCoO3-ს გარდაქმნის ენთალპიის მნიშვნელობაა: Hგარდ. = 511,6 ჯოული/მოლი, ხოლო 

ტემპერატურული არე 550-5700C  (ნახ.11). 
 

 
 

ნახ.11. პრაზეოდიმისკობალტიტისფაზურიგარდაქმნისთბურიეფექტი 
 

განსხვავება შეიმჩნევა თერმული ანალიზის შედეგად მიღებულ და კალორიმეტრზე ასახულ 

გარდაქმნის ტემპერატურებს შორის, რაც აიხსნება ერთის მხრივ აირადი ატმოსფეროს სხვაობით 

და აგრეთვე ამ ორ მეთოდს დროს საკმაოდ განსხვავებული ტემპერატურის სკანირების რეჟიმით 

(შესაბამისად  10 K/წთ და 1 K/წთ). 

 

მაღალტემპერატურული ენთალპიის ფუნქციის კვლევა 

 

ენთალპიის ტემპერატურული ფუნქციის კვლევა განხორციელდა კვლევის პრინციპზე 

მომუშავე დიფერენციალურ მიკროკალორიმეტრზე. გაზომვების ტემპერატურული ინტერვალია 

25-10000C. გამოყენებული იყო ე.წ. შერევის მეთოდი.  

ცდები ტარდებოდა 50 ან 100 K-ის შუალედებით, ხოლო მოსალოდნელი გარდაქმნის არეში, 

15-20 K-ის შუალედებით. ექსპერიმენტის მონაცემები პრაზეოდიმის და ნეოდიმის 

კობალტიტებისათვის მოცემულია ცხრილებში 2 და 3, ნახაზებზე 7 და 8. 
cdebi tardeboda 50 an 100 K_is SualedebiT, xolo mosalodneli gardaqmnis 

areSi, 15-20 K-is SualedebiT. eqsperimentis monacemebi prazeodimis, neodimis, 

სამარიუმის და გადოლინიუმის kobaltitebisaTvis mocemulia cxrilebSi 1-4, naxazebze 

12-15. 
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PrCoO3-სენთალპია 
 

ცხრილი 1 
 

ექსპერიმენტული მონაცემები  საცნობარო მონაცემები 
# Temperature 

(K) 

(HT-H298.15) 

J/mol 

(HT-H298.15) 

J/mol(Calc) 

% N# Temperature 

(K) 

(HT-H298.15) 

J/mol 

1 372 8314 8853 -6.5 1 400 12124 
2 425 15413 15045 2.4 2 500 23807 
3 477 22277 21120 5.2 3 600 35490 
4 532 27407 27546 -0.5 4 700 57154 
5 590 33701 34322 -1.8 5 800 69607 
6 650 52236 50928 2.5 6 900 82060 
7 700 56990 57154 -0.3 7 1000 94513 
8 759 63189 64501 -2.1 8 1100 106966 
9 819 74340 71973 3.2 9 1200 119419 
10 881 78057 79694 -2.1  

HT
298(298.15-650K) =116.83T-

3607.2 J/mol 

HT
298(650-1200K)  

=124.5T-30017 J/mol 

11 945 84252 87664 -4.0 
12 1010 97559 95758 1.8 
13 1077 104324 104102 0.2 
14 1130 111510 110702 0.7 

 
Cp(298.15-650K) =116.83 J/K.mol 

Cp(650-1200K) =124.5 J/K.mol 

 

NbCoO3-ს ენთალპია 
 

ცხრილი 2 
 

ექსპერიმენტული მონაცემები  საცნობარო მონაცემები 
# Temperature 

(K) 

(HT-H298.15) 

J/mol 

(HT-H298.15) 

J/mol(Calc) 

% N# Temperature 

(K) 

(HT-H298.15) 

J/mol 

1 372 8187 7715 5.8 1 400 11717 
2 425 16249 15291 5.9 2 500 26011 
3 477 21924 22723 -3.6 3 600 40305 
4 532 27726 30585 -10.3 4 700 54599 
5 590 35642 38876 -9.1 5 800 68893 
6 650 43995 47452 -7.9 6 900 83187 
7 700 55376 54599 1.4 7 1000 97481 
8 759 64518 63032 2.3 8 1100 111775 
9 819 74086 71609 3.3 9 1200 126069 
10 881 82625 80471 2.6  

HT
298=138,51T-43043,6 J/mol 

Cp=138.51 J/K.mol 

11 945 90410 89619 0.9 
12 1010 98196 98910 -0.7 
13 1077 102139 108487 -6.2 
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14 1130 110500 116063 -5.0 

SmCoO3-სენთალპია 
 

ცხრილი 3 
 

ექსპერიმენტული მონაცემები  საცნობარო მონაცემები 
# Temperature 

(K) 

(HT-H298.15) 

J/mol 

(HT-H298.15) 

J/mol(Calc) 

% N# Temperature 

(K) 

(HT-H298.15) 

J/mol 

2 425 15172 16984 -11.9 1 400 13822 
3 477 21147 23560 -11.4 2 500 26469 
4 532 28221 30516 -8.1 3 600 39117 
5 590 34730 37852 -9.0 4 700 51764 
6 650 49134 45440 7.5 5 800 64411 
7 700 56597 51764 8.5 6 900 77058 
8 759 63029 59226 6.0 7 1000 89705 
9 819 72033 66814 7.2 8 1100 102353 
10 881 74863 74665 0.3 9 1200 115000 
11 945 83610 82749 1.0  

HT
298 = 

          =126.47T-36766.9 J/mol 

Cp =126.5 J/K. mol 

12 1010 88755 90970 -2.5 
13 1077 96871 99444 -2.7 
14 1130 102990 106147 -3.2 
     

 
 

GdCoO3-ს ენთალპია 
 

ცხრილი 4 
 
 

ექსპერიმენტული მონაცემები  საცნობარო მონაცემები 
# Temperature 

(K) 

(HT-H298.15) 

J/mol 

(HT-H298.15) 

J/mol(Calc) 

% N# Temperature 

(K) 

(HT-H298.15) 

J/mol 

1 425 11100 12224 10.1 1 400 8774 
2 477 18555 19400 -4.6 2 500 22574 
3 532 23427 26990 15.2 3 600 36375 
4 590 32135 34995 -8.9 4 700 50175 
5 650 43537 43275 0.6 5 800 63976 
6 700 48383 50175 -3.7 6 900 77777 
7 759 57142 58318 -2.1 7 1000 91577 
8 819 70100 66598 5.0 8 1100 105378 
9 881 76449 75155 1.7 9 1200 119178 
10 945 83965 83987 0.0  

HT
298= 

          =138,01T-46448,8 J/mol 

Cp=138.0 J/K.mol 

11 1010 96067 92957 3.2 
12 1077 100809 102204 -1.4 
13 1130 108845 109518 -0.5 
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ნახ.12. პრაზეოდიმისკობალტიტისენთალპიისტემპერატურულიფუნქცია 
 
 
 

 
 

ნახ.13. ნეოდიმისკობალტიტისენთალპიისტემპერატურულიფუნქცია 
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ნახ.14. სამარიუმისკობალტიტისენთალპიისტემპერატურულიფუნქცია 
 
 

 

 
 

ნახ.15. გადოლინიუმის კობალტიტის ენთალპიის ტემპერატურული ფუნქცია 
 
 

იშვიათმიწა მეტალების შემცველ კობალტიტების თერმოგრავიმეტრული ანალიზის და 

კალორიმეტრული კვლევების შედეგად გამოვლინდა, რომ ამ ჯგუფის პეროვსკიტებს ახასიათებთ 

არასტაბილურობა ჟანგბადის მიმართ და რომ ჟანგბადის სტექიომეტრული ფაქტორის -ს 
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მნიშვნელობა იცვლება ტემპერატურის, გარემოს ატმოსფეროს შედგენილობისა და იშვიათმიწა 

მელემენტების იონური რადიუსის მიხედვით. 

სხვადასხვა დანიშნულებით გამოყენების მიზნით ამჟამად ინტენსიურად მიმდინარეობს 

პეროვსკიტის სტრუქტურის მქონე კომპოზიციების შერჩევა. განსაკუთრებით პერსპექტიულია 

პეროვსკიტები, როგორც კატალიზატორები და მყაროქსიდურ დენის წყაროების საელექტროდე 

მასალა. ამიტომ მათი პრაქტიკული გამოყენების შემთხვევაში მოწყობილობების გრძელვადიანი 

ექსპლუატაციის დროს კომპოზიციური სტაბილურობის შესანარჩუნებლად და ოპტიმალური 

თერმული პირობების შესარჩევად აუცილებელია თერმოდინამიკური მაჩვენებლების შესახებ 

მიღებული შედეგების გათვალისწინება. 
 

ლიტერატურა 
 
 
1.Gauckler L.J., Beckel D., Buelgler B.E. and all. J.Chimia, 2004, 58,837. 

2.AraKAwa T., Kurachi U., Shiokawa J. Appl. phys. Latt. 1985; 47; 11833.  

3.Spensner M.S., Twigg M.V., Annu.Rev.mater.Res. 2005; 35; 427. 

4.Oganov A., Ono S., Nature 2004; 299; 529. 

5.SambridgeM. Science 2003; 299; 529. 

6.ZheinYangandall. Applied Crystallography. 1992, 42, 153-160. 

7.თ.მაჩალაძე. ტერმული ანალიზი. 2006. ტექნიკური უნივერსიტეტი 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 

    დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი   

1 2 3 4 

 საგრანტო ხელშეკრულება #216770 30.11.2016-

30.05.2019 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: 

ლალი ღურჭუმელია, 

პროექტის კოორდინატორი: 

მურმან ცარახოვი. 

ძირითადი პერსონალი: 

გ.ბეროზაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, 

ს.ტყემალაძე 

დამხმარე პერსონალი: 

ვ.ტყემალაძე-ინჟინერი, 

თ.მაჩალაძე-ქიმიკოსი, 

ლ.ტყემალაძე - ქიმიკოს 

ტექნოლოგი,  

ო.ჩუდაკოვა 

გარდამავალი(მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი 

თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

ანოტაცია წარმოდგენილია დანართში 1 (თ. მარსაგიშვილი) 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
# 

avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდის (DOI) 
 

Jurnalis/ 
krebulis 
dasaxeleba 

da 
nomeri/tomi 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gver-
debis 
rao-

denoba 

1 
2 
3 

L.Gurchumelia, 

M.Tsarakhov, 

S.Tkemaladze, 

T.Machaladze, 

F.Bejanov, 

O.Chudakova 

 

Elaboration of new types, 

environmentally safe fire-

extinguishing powders 

and establish the 

conditions of extinguish 

optimum and effective 

use of such powders. 

 

Modern 

Chemistry and 

Applications. 

April 30, 

2018. 

Volume 6, 

Issue 2 

 

Mod. Chem. Appl. 

anopenacces journal. 

Lisbon, Portugalia 

pp.1-4 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნაშრომშიაღწერილიაახალი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, მაღალეფექტური და იაფი 

კომპოზიციურიცეცხლმაქრიფხვნილები, დამზადებულიადგილობრივი 

მინერალურინედლეულისსაფუძველზე.შესწავლილიამათიექსპლოატაციურითვისებებიდაცე

ცხლმაქრიუნარი. ექსპერიმენტული კვლევების საფუძველზე დადგენილია 
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დამოკიდებულება ქრობის დროს, ფხვნილების ხარჯსა და მიწოდების ინტენსივობას შორის. 

ასეთი ექსპერიმენტების საფუძველზე დადგენილია ცეცხლმაქრი ფხვნილებისათვის ქრობის 

ოპტიმალური პირობები და მათი ეფექტური გამოყენების პირობები. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
# 

avtori/ 
avtorebi 

statiis saTauri,  
ISSN 

Jurnalis/ 
krebulis 
dasaxeleba 

da 
nomeri/tomi 

gamocemis 
adgili, 

gamomcemloba 

gver-
debis 
rao-

denoba 

 
P.Toidze, 

T.Machaladze, 

M.Donadze, 

M.Gabrichidze, 

R.Latsuzbaia, 

T.Agladze 

Examination of Silver 

Nanopartide Core-Shell 

Oleic Acis Bending 

Characteristics 

Bulletin of 

Georgian 

National 

Academy 

Sciences, 

2018, vol.12, 

#3 

Georgian Academy 

Press. 

Tbilisi 

pp. 70-75 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

არაორგანულ-ორგანული „ბირთვი-გარსის“ ტიპის ნანონაწილაკები წარმოადგენს 

ელემენტურ სამშენებლო ბლოკებს ბიოსამედიცინო და კატალიზის დარგის პერსპექტიული 

მასალების - მულტიფუნქციური ჰიბრიდული ნანოკომპოზიტების სინთეზისათვის. ამგვარი 

მასალების კონსტრუირების სტრატეგიის შემუშავებისათვის მნიშვნელოვანია ლითონის 

ნანონაწილაკსა და ლიგანდს შორის ურთიერთქმედების მექანიზმის დადგენა. წარმოდგენილ 

ნაშრომში ოლეინმჟავათი სტაბილიზებული ვერცხლის ნანონაწილაკების სისტემა 

გამოყენებულია მონო და ბი-ლიგანდის შრეების ქემოსორბციის მოდელირებისათვის. ფურიე 

ტრანსმისიური ინფრაწითელი სპექტროსკოპიის, ტერმოგრავიმეტრიის და 

დიფერენციალური თერმული ანალიზის მონაცემები ადასტურებს კარბოქსილის ჯგუფის 

ჯანგბადის ატომების ბიდენტურ ბმას ვერცხლის ნანონაწილაკების ზედაპირსა და 

მონოფენის გარე ზედაპირზე, ლიგანდის მეორეული ფენის ქემოსორბციას ოლეინმჟავათი 

მდიდარ ზოლებში. დესორბციის აქტივაციის ენერგიის (Ea) მასის დანაკარგზე (ლიგანდის 

ზედაპირული კონცენტრაციის) დამოკიდებულების კანონზომიერების ანალიზის 

საფუძველზე გაკეთებულია დასკვნები ოლეინმჟავას ქემოსორბციის მექანიზმის თაობაზე. 

ფართოდ აღიარებული ლანგრიუმის ადსორბციის მოდელის საწინააღმდეგოდ, რომელიც 

ითვალისწინებს აქტივაციის ენერგიის სიდიდის მუდმივობას, ექსპერიმენტული 

მონაცემებიდან გათვლილი Ea-ს სიდიდეები მნიშვნელოვნად იცვლება თერმულად 

დესორბირებული მასალის წვლილთან ერთად, რაც მიგვითითებს ზედაპირის დანაფარის 

შესაბამისი ადსორბციის ენერგიის ცვლილებაზე. ოლეინმჟავას სიჭარბის შემთხვევაში 
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აქტივაციის ენერგიის ზრდა მასის დანაკარგთან ერთად, სავარაუდოდ, გამოწვეულია 

ოლეინმჟავას მოლეკულების დესორბციით მაღალი ადსორბციის ენერგიის ცენტრებიდან. 

 

 
 
 
5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდებისრაოდენობა 

1 

 

 

L Gurchumelia, M. 

Tsarakhov , S. 

Tkemaladze, T. 

Machaladze, F. 

Bejanov, 

O.Chudakova 

Elaboration of new 

types, environmentally 

safe fire- extinguishing 

powders and establish 

the conditions of 

extinguish optimum 

and effective use of 

such powders. 

DOI: 10,4172/2329-

6798. 100257 

 ISSN:2329-6798 

Modern 

Chemistry and 

Applications. 

 2018. Volume 6, 

Issue 2, 

Mod. Chem. 

Appl.anopenacces 

journal.  
Lisbon, Portugalia. 

 

pp.1-4 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

 

ნაშრომში აღწერილია  ახალი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, მაღალეფექტური  და იაფი  

კომპოზიციური  ცეცხლმაქრი ფხვნილები დამზადებული ადგილობრივი მინერალური 

ნედლეულის საფუძველზე. შესწავლილია მათი ექსპლოატაციური თვისებები და 

ცეცხლმაქრი უნარი. ექსპერიმენტალური კვლევების საფუძველზე დადგენილია  

დამოკიდებულება ქრობის დროს, ფხვნილების მასურ ხარჯსა  და  მიწოდების ინტენსივობას  

შორის. ასეთი ექსპერიმენტების საფუძველზე  დადგენილია ცეცხლმაქრი ფხვნილებისათვის   

ქრობის  ოპტიმალური და მათი ეფექტური გამოყენების პირობები. 

 

 

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა 
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 
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№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1. 

 

 

 

 

    

 

  2. 

 

 

 

 

 

  3.   

L. Gurchumelia, M.  Tsaraxov,  

S.Tkemaladze, F.  Bejanov, L. 

Tkemaladze. 

 

 

 

 

 L.Gurchumelia, S. Tkemaladze, 

O.Chudakova. 

  

 

 

 

  L. Gurchumelia, 

Elaboration of new types, 

environmentally safe fire- 

extinguishing powders and 

establish the conditions of 

extinguish optimum and effective 

use of such powders. 

 

 

Development of technology for 

production of new types, eco-safe 

fire-extinguishing powders based 

on local mineral raw materials. 

 

Elaboration of fire- extinguishing 

foam-suspensions based  on new 

types, environmentally safe fire-

extinguishing  powders  and 

evalution of their efficiency. 

 

July 23-24, 2018. Lisbon , 

Portugal . 

 

 

 

   

 

 July 23-24, 2018. Lisbon,  

      Portugal .  

 

 

  August 28 -29, Paris,  France.  

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

 

ყველა მოხსენების მასალები გამოქვეყნებულია) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

კატალიზის  ლაბორატორია  

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

2.სხვა პუბლიკაციები: 

 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

1 В.Ш. Бахтадзе,              

В.П. Мосидзе,     

Н.Д.Харабадзе,                                 

Р. В.  Джанджгава,                 

М.В. Паджишвили ,   

Н.М.Чочишвили 

საქართველოს  ქიმიური  

ჟურნალი ტ.17, № 1, გვ.107-

109 

გამოქვეყნდა  2018  წელს 

ISSN1512-0686 

 

 

სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და 

ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

კატალიზის  ლაბორატორია ,   ხელმძღვანელი- ტ.მ.კ. , მთ. მეცნ. თან.  ვ. ბახტაძე 

       პერსონალური  შემადგენლობა:   

ვ. მოსიძე   ტ. მ. კ. უფრ. მეცნ.თანამშრომელი                                                                                     

ნ. ხარაბაძე , ტ. მ. კ. უფრ. მეცნ. თანამშრომელი                                                                                        
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 რ. ჯანჯღავა, მინჟინერი 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

 
             თემა    2018-2021 წ.წ.  3 1. v. mosiZe, t. m. k. , 



ალუმოსილიკატურ  

სარჩულებზე  CO  -ს  

დაჟანგვის  ოქსიდური  

კატალიზატორების  სინთეზი  

და   გამოყენება  აირგამწმენდ  

ეკოლოგიურ  პროცესებში. 

mecnierebis dargi --- qimia 

da qimiuri teqnologia 

  samecniero mimarTuleba 

--araregularul nano-

damezoskopur qimiur 

sistemebSi muxtisa da 

energiიs gadatanis 

procesebis Seswavla 

dasaTanado 

teqnologiebis 

mecnieruli safuZvlebis 

SemuSaveba 

ეტაპი  2018 წ.  

ალუმოსილიკატურ  

სარჩულზე  მეორადი   

ოქსიდური  დანაფარების  

სინთეზი  და აქტივობის  

განსაზღვრა CO  -ს  დაჟანგვის  

რეაქციაში 

 

 

ufr. Mmecn. 
TanamSromeli   

ექსპერიმენტების  

დაგეგმვა  და  

შესრულება 
 

2. n. xarabaZe , t. m. k. 
ufr. Mmecn. 

TanamSromeli,  

ნიმუშების  მომზადება  

ფიზიკო-ქიმიური  

კვლევებისათვის 
 

3. n. CoCiSvili, t. m. k. 
,ufr.Mmecn. 

TanamSromeli,  

კატალიზატორების  

გამოცდებში  

მონაწილეობა 
4. m. fajiSvili, Mmecn 

.TanamSromeli 

კატალიზატორების  

ნიმუშების  მომზადებასა  და    

გამოცდებში  მონაწილეობა 

5. r. janjRava, 

ინჟინერი, ძირითადი  

აპარატურის  

პროფილაქტიკა  და  

შეკეთება 

4 

 

                   ანოტაცია 

                 CO   -ს  კატალიზური  დაჟანგვა  წარმოადგენს  ატმოსფეროში  მავნე  გამონაბოლქვების  

გაფრქვევის  აცილების  ეფექტურ  მეთოდს.  დღეისათვის  ყველაზე  ცნობილი  ბლოკური  

აირგამწმენდი   კატალიზატორები  შეიცავენ  პლატინის  ჯგუფის მეტალებს  ან  მათ  ნარევებს  

გარდამავალი  ვალენტობის  მქონე  მეტალების : Mn,  Fe, Cr,  Ni,  Co    -  ოქსიდებთან.  ამ  

კატალიზატორების  ძირითადი  ნაკლია  სიძვირე  და  მეორადი  სარჩულის  არასაკმარისი  

მექანიკური  სიმტკიცის  გამო  ძვირფასი  მეტალების  დიდი  დანაკარგები.   ამჟამად  მთელ  



მსოფლიოში  შეინიშნება  გარკვეული  ძვრები,  რათა  ავტოტრანსპორტში  გამოიყენონ  

ჰიბრიდული  ძრავები,  ელექტრომობილები  და      ა. შ.  ცივილიზებული  მსოფლიო  ნავთობის  

საწვავის  მომხმარებელ  ავტოტრანსპორტზე  სულ  უფრო  ამბობს  უარს.  ასეთია  ტენდენცია,  

თუმცა  უახლოეს  ათწლეულებში  არსებული  მდგომარეობის  მნიშვნელოვანი  ცვლილება  

მოსალოდნელი  არ  არის,  რის  გამოც  კატალიზური  მოწყობილობების  სრულყოფის  პრობლემა  

აქტუალურ  ამოცანად  რჩება. 

   ამჟამად,  ავტოტრანსპორტის  გამონაბოლქვი  აირების  გამწმენდი  კატალიზატორების  

დასამზადებლად  იყენებენ  გრანულირებულ  და  მონოლითურ  სისტემებს:  მეტალურ  და  

ალუმოსილიკატურ  ბლოკებს.  კერამიკული  და  მეტალური  ბლოკის  ტიპის  სარჩულების  

ხვედრითი  ფართის  გასაზრდელად  გამოიყენება  ალუმინის,  ცერიუმის,  კალციუმის,  

მაგნიუმის,  ცირკონიუმის  ოქსიდების  დანაფარები.   ცნობილია  მეორადი  დანაფარების  მიღების  

როგორც  ქიმიური,  ასევე  ფიზიკური  მეთოდები:  დიფუზიური  გაჯერება,  სუსპენზიებიდან  

დაფენა  და  გამოლექვა.  ძირითადი  ნაკლია  დანაფარების  არასაკმარისი  სიმტკიცე  და  მცირე  

შეჭიდულობა  პირველად  სარჩულთან, მექანიკური  დანაკარგები,  მაღალი  ენერგეტიკული  და  

ძვირფასი  მეტალების  მაღალი  ხარჯი. 

                   წინა,  2015-17 წ.წ.  სამეცნიერო  კვლევითი  სამუშაოს  ანგარიშში  წარმოდგენილი  იყო  

ალუმოსილიკატური  ( Al-Si  )  სარჩულის   ფრაგმენტებსა  და  ტიტანისა  და  ქრომ-ნიკელის   

ფოლადის  ფირფიტებზე  მანგანუმის,  კალციუმის  და  მაგნიუმის  ოქსიდების  დაფენის  

პირობების  შესწავლის  შედეგები.  განისაზღვრა  მიღებული  ნიმუშების  ფაზური  

შედგენილობები  და  მათი  აქტივობები  CO   -ს   დაჟანგვის  რეაქციაში. 

                 მეორადი  დანაფარები  მიიღებოდა  შემდეგ  პირობებში:  მანგანუმის,  კალციუმის  და  

მაგნიუმის  იონების  კონცენტრაციები  ნიტრატულ  ხსნარში  - 120 გ/ლ;   სარჩულის  ხსნარში  

დაყოვნების  დრო  - 2 საათი;  შემდგომი  შრობა  და  თერმოდამუშავება  400-600  oC   

ტემპერატურულ  ინტერვალში.  სამივე  სერიის  ნიმუშების  აქტივობა  შემოწმდა CO   -ს  

დაჟანგვის  რეაქციაში.  მიღებული  შედეგების  მიხედვით,  მანგანუმის  ოქსიდების  

ალუმოსილიკატურ  და  მეტალურ  სარჩულებზე  დაფენით  მიიღება  მაღალი  სიმტკიცისა  და  

შეჭიდულობის  მქონე  ფენა  და  შეადგენს  40  კგ/  სმ2 - ს.  მეორადი  დანაფარების  შეჭიდულობა  

მცირდება  რიგში: 

Al – Si/MnOx>Al-Si /  CaO =Al-Si/MgO 

         ცხრილი  1.      ლაბორატორიულ  დანადგარზე CO  -ს  დაჟანგვის  რეაქციაში  

კატალიზატორების  აქტივობის   შემოწმების  შედეგები  (  G  კატ. – 1,0 გ;  სარეაქციო  აირი  0,8-1,0  

მოც. %  CO  +  ჰაერი ). 

ნიმუშის  დასახელება   CO  -ს  50 %-იანი  

გარდაქმნის  ხარისხის  

ტემპერატურები, oC 

შენიშვნა 



                                 I  II III 

I    სერია   

Al-Si +  MnOx 

Al-Si + MnOx/CuOx 

Al-Si +MnOx ?FeOx 

 Al-Si +MnOx /CoOx 

Al-Si +MnOx /Crox 

Al-Si + MnOx ?NiOx 

 

 

310 

225 

290 

180 

355 

230 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

თითოეული  ცდის  

ხანგრძლივობა  20 -30 სთ 

 

 

 

 
 
 

 

II     სერია   

Al-Si +CoOx 

Al-Si +CoOxCuOx 

Al-Si+  CoOx / NiOx 

Al-Si +CoOx/ CrOx 

 

 

 220 

                 210 

                 235 

                 310 

III   სერია 

Al-Si + CrOx 

Al-Si + CoOx /CrOx 

 Al-Si + MnOxCrOx 

 

 

                275 

                365 

                 360 

 

 

                      მიმდინარე  2018  წლის  საანგარიშო  პერიოდში  ჩატარდა  სამეცნიერო-კვლევითი  

სამუშაოები  ცვლადი  ვალენტობის  მქონე  მეტალების  ( Mn, Co, Fe, Cr, Ni)     ოქსიდების  და  მათი  

ნარევების  ალუმოსილიკატური  (  Al-Si)   სარჩულის  ზედაპირზე  დაფენისა  და  CO   -ს  

დაჟანგვის  რეაქციაში    მათი  კატალიზური  აქტივობის  შესწავლის  მიზნით . 

             შესაბამისი  მეტალების  ნიტრატული  წყალხსნარებიდან    იონური  დიფუზიით  

დამზადდა  Mn,  Co,  Cu,  Ni    და  Cr-  ის  ოქსიდები  შემცველი  შემდეგი  ნიმუშები:   

                I   -   სერია                                         II   -  სერია                      III -   სერია 

    Al-Si +MnOx Al-Si +CoOx Al-Si +Cr 

  მომზადებული  ნიმუშების  ზედაპირულ ფენაში   შეყვანილ  იქნა Mn,  Cu,  Fe,  Co, Ni     და  Cr 

ოქსიდები  და  შემოწმდა  მათი  აქტივობა CO -ს  დაჟანგვის  რეაქციაში  ( ცხრილი 1) 

     როგორც ცხრილი  1   მონაცემებიდან  ჩანს,  CO -ს  50  % -იანი   გარდაქმნის     ტემპერატურების  

ყველაზე  დაბალი   მაჩვენებელი  აქვს     Al-Si + MnOx/CoOx  ნიმუშს  180 oC  ,  რაც    დაბალია Al-

Si/MnOx   და Al-Si / CoOx   ნიმუშებზე CO  -ს  50 %-იანი  გარდაქმნის  ტემპერატურების  

მნიშვნელობებთან  შედარებით  (ცხრილი  2 ). 



ცხრილი 2 .     კატალიზატორების  ნიმუშების   აქტივობა CO-  ს  დაჟანგვის   

რეაქციაში  ( W  =30.103სთ-1,  Vკატ. =1სმ3,  სარეაქციო  აირი: 

     1,0  მოც.  %  CO  + ჰაერი, გრანულების  ზომა =1,5 – 2,0 მმ)  

  

კატალიზატორი CO -  ს  გარდაქმნის  ტემპერატურები,   oC 

25% 50% 70% 90-100 % 

   MnOx /  Al-Si 265 310 350 400-420 

    MeOx /Al-Si 210 220 230 250-270 

 (MnOx + MeOx) /Al-Si 170 185 190 195-210 

-  

                 Mn 2+  იონების  შემცველ  სხვადასხვა  კონცენტრაციების  20 გ/ლ,  60 გ/ლ,  100გ/ლ,  120  

გ/ლ  მანგანუმის  ნიტრატის  წყალხსნარში  ალუმოსილიკატური  სარჩულების  ფრაგმენტების  

დიფუზიური  გაჯერებით  მომზადდა  Al-Si/  MnOx    კატალიზატორის  ნიმუშები.  შრობისა  და  

400-450 oC  ტემპერატურულ  ინტერვალში  თერმოდამუშავების  შემდეგ  მიღებული  ნიმუშების  

პრომოტირება  განხორციელდა  3გ/ლ  პალადიუმის  შემცველი  ხსნარიდან  დიფუზიური  

გაჯერების  მეთოდით.      CO -ს  დაჟანგვის  რეაქციაში  მათი  შემოწმების  შედეგები  მოტანილია  

ცხრილ  3-ში. 

    ცხრილი 3 

ლაბორატორიულ  დანადგარზე CO  -ს  დაჟანგვის  რეაქციაში Al-Si +MnOx/Pd   

კატალიზატორების  შემოწმების  შედეგები  (  G  კატ. – 1,0 გ;  სარეაქციო  აირი  0,8-1,0  მოც. %  CO  +  

ჰაერი,  აირის  მოცულობითი  სიჩქარე W   = 30000 სთ-1) 

ნიმუშის  

დასახელება 

  დიფუზიური  

გაჯერებისას    

-Mn 2+იონების  

კონცენტრაციე

ბი 

ტემპერატურა  

რეაქტორში, oC 

CO  -ს  

გარდაქმნის  

ხარისხი,  % 

შენიშვნა 

Al-Si + MnOx /Pd      60  გ/ლ       180 

200 

200 

      78,0 

         93,6 

        100 

 

 

 

 

 

თითოეული 

ცდის  

ხანგრძლივობ

ა  20-30 საათ) 

 

Al-Si + MnOx /Pd     20გ/ლ         190 

200 

200 

200 

     80,0 

97,0 

100,0 

100,0 

Al-Si =MnOx /Pd       120გ/ლ       200 

      205 

     210 

      210 

    82,6 

90,0 

98,0 

96,5 

 

Al-Si +MnOx /Pd        120გ/ლ      180       77,0 



     190 

     210 

    215 

    220 

      235 

    80,9 

    86,5 

    93,3 

   100,0 

    100,0   

 

 

 

           დ ა ს კ ვ ნ  ა 

            ჩატარებული  კვლევების საფუძველზე  ალუმოსილიკატური  სარჩულის  მეორად  

დანაფარად  და  აქტიურ  კომპონენტად  შესაძლებელია  მანგანუმის  ოქსიდების  გამოყენება.  

თერმომედეგი  ოქსიდების  (CaO,  MgO,  ZrO2   )   ნაცვლად  მეორად  სარჩულად  მანგანუმის  

ოქსიდების  დაფენის  უპირატესობებია:  მეორადი  სარჩულების  სინთეზის  ტექნოლოგიური  

სტადიების  გამარტივება,  კატალიზატორების  აქტიური  კომპონენტების  მექანიკური  

დანაკარგების  მინიმუმამდე  დაყვანა.   მანგანუმის  ოქსიდებისა  და  ზოგიერთი  ცვლადი  

ვალენტობის  მეტალების  ოქსიდების  კომბინაციით  მიღებული  კომპოზიციების  აქტივობა  CO -

ს  დაჟანგვის  რეაქციაში  უფრო  მაღალია  ინდივიდუალურ  კომპონენტებთან  შედარებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-

ური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომ

ი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენ

ობა 

1 

2 

3 

В.Ш. Бахтадзе,              

В.П. Мосидзе,     

Н.Д.Харабадзе,             

Р. В.  

Джанджгава,          

М.В. 

Паджишвили ,   

Н.М.Чочишвили 

Нанесённые   на  

носителе   

модифицированн

ые   Mn - Pd    

катализаторы  для   

очистки    газовых   

выбросов 

дизельных   

моторов  от  CO 

 

საქართველო

ს  ქიმიური  

ჟურნალი 

ტ.17, № 1, 

გვ.107-109 

გამოქვეყნდა  

2018  წელს 

თბილისი,საქართვ

ელოს  ქიმიური  

საზოგადოება 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

     სარჩულზე  დაფენილი  მოდოფიცირებული  Mn - Pd  კატალიზატორები 

              დიზელური  ძრავების  გამონაბოლქვი  აირების   CO -  სგან  გასაწმენდად 

               ვ. ბახტაძე,  ვ. მოსიძე,  ნ. ხარაბაძე,   რ. ჯანჯღავა,   

              მ. ფაჯიშვილი, ნ. ჩოჩიშვილი 

 

                მოტანილია  МПК-1  მარკის  Mn - Pd    კატალიზატორის  საცდელი  პარტიის   

ლაბორატორიული  და  საექსპლოატაციო  შემოწმების  შედეგები.    დიზელური  ძრავების  



გამონაბოლქვი  აირების   CO -სგან  გაწმენდის  პროცესში  ალუმოკალციუმიანი  

სარჩულების  გამოყენება  ზრდის Mn - Pd  კატალიზატორის   მედეგობას  SO2 - ით   

მოწამვლის  მიმართ.   ცხელი  წყლით  ჩარეცხვითი  რეგენერაცია  აღადგენს  Mn - Pd  

კატალიზატორის  აქტივობას   CO -ს  დაჟანგვის  რეაქციაში,  სიმტკიცისა  და  სხვა  ფიზიკო-

ქიმიური  მახასიათებლების  ცვლილების  გარეშე. 

 

 

 

  

შენიშვნა: 2018 წლის ბოლოს ლაბორატორიამ მოიგო გრანტი: 

 



 

ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

ლაბორატორიის დასახელება 

ა. ავალიანის სახელობის ლღობილთა ელექტროლიზის ლაბორატორია 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

 Nodar Gasviani, Gulnara 

Kipiani, Shalva Andguladze, 

Marine Khutsishvili, Nino 

Skhiladze 

Eur. Chem. Bull., 2018, 7(2), 

59-62 

 DOI: 10.17628/ecb.2018.7.59-62 

    

    

 

 

7. სხვა შედეგები: 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 

კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

 ნ. გასვიანი, გ. ყიფიანი, რ. 

კოკილაშვილი, ჯ. ქერქაძე, გ. 

რუაძე. 

“ქიმიის მიღწევები და 

პერსპექტივები“ აკადემიკოს 

გივი ცინცაძის დაბადებიდან 85 

წლისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო - სამეცნიერო -

მეთოდური კონფერენცია. ფგ 

„მეორადი პოლიპროპილენის 

ბაზაზე დამზადებული 

პოლიმერული მასალების 

გალვანური მოალუმინება 

დაბალტემპერატურული 

ნალღობი ელექტროლიტიდან“ 

გვ.164-166 

    

    

 

7    

სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და 

ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

____________________________________________________________________________________ 

ა. ავალიანის სახელობის ლღობილთა ელექტროლიზის ლაბორატორია.  

ხელმძღვანელი - ნოდარ გასვიანი.  



პერსონალი - გულნარა ყიფიანი, მარინე ხუციშვილი, სერგო გასვიანი, ლია აბაზაძე, ნინო 

სხილაძე, გურამ რუაძე 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 

 

1.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულებისმით მითებით 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

1. დაბალტემპერატურული ნალღობიდან  (95-

100)°C  ალუმინის გალვანური დანაფარების 

მიღება ფოლადებზე : CT-3; CT-40; X-18,  ასევე 

ფოლადებზე  25XMФ  და  35MФ, 

რომლებისგანაც მზადდება ლითონთა 

დამაკავშირებელი მოსაჭიმი ხრახნული ტიპის 

ქანჩები და ჭანჭიკები, რომლებზეც დიდი 

მოთხოვნილება მაღალი ძაბვის გადამცემი 

ანძების, ხიდების და სხვა მშენებლობაში.  

ზედაპირულად აქტიური ორგანული 

დანამატების და ლითონი მოდიფიკატორების 

გავლენა ამ პროცესებზე. 

2.  ორი და სამ კომპონენტიანი კომპოზიციური 

მასალების სინთეზი და ამ მასალებით 

ლითონთა დაფარვა და ზედაპირული ლეგირება 

მეტალების Ti და  Ta. 

 

2018 წელი -  

2019 წელი 

ნოდარ გასვიანი - ხელმძღვანელი 

გულნარა ყიფიანი - მკვლევარი 

მარინე ხუციშვილი - მკვლევარი 

სერგო გასვიანი - მკვლევარი 

ლია აბაზაძე - მკვლევარი 

ნინო სხილაძე - ინჟინერი 

გურამ რუაძე - ინჟინერი 

კოროზიაზე მსჯელობისას გვერდს ვერ აუვლით მსოფლიოსადმი მიყენებულ დიდ ეკონომიკურ 

ზარალთან ერთად უდიდეს ეკოლოგიურ ზიანს.  

 მსოფლიოში კოროზიის შედეგად ლითონთა დანაკარგი სუფთა ლითონზე 

გადაანგარიშებით წელიწადში შეადგენს 20 მილიონ ტონაზე მეტს (მსოფლიოში წარმოებული 

თუჯისა და ფოლადის მესამედს)  მანქანადანადგარების, მოწყობილობების, კონსტრუქციების და 

ა.შ. სახით. მათი ახლით შეცვლა, ძველის დემონტაჟი, ახლის მონტაჟი მოითხოვს კოლოსალურ 

ხარჯებს. ზარალი ტექნოლოგიურად განვითარებულ ქვეყნებში შეადგენს წლიური ნაციონალური 

შემოსავლის (2.5-4%). ასე მაგალითად, შეერთებულ შტატებში 3.1%, 275-276 მილიარდი დოლარი 

(დიახ მილიარდი) დოლარი, ეს თანხა წყალში გადაყრილია ეს თანხა შეადგენს თითქმის იმის 

ნახევარს რასაც აშშ ხარჯავდა ყოველწლიურად მთლიანად ნატოს და ქვეყნის ეროვნული 

უშიშროებისათვის (პრეზიდენტ ტრამპამდე).  

 კოროზიით გამოწვეულია აგრეთვე: დაჟანგული მილებიდან და რეზერვუარებიდან 

ნავთობის დანაკარგები, გაჟონილი აირები, კოროზიით დაზიანებულ საცავებში კვების 



პროდუქტების გაფუჭება, შედეგად ადამიანის ჯამრთელობა ზიანდება. 

 გარდა უდიდესი მატერიალური ზარალისა, თვით კოროზიის პროდუქტი, ასევე წარმოება, 

რომელიც უშვებს კოროზიისაგან დამცავ საშუალებებს (ლაქ-საღებავები, პოლიმერები, სხვადასხვა 

ორგანული კომპოზიციები და ა.შ.) უდიდეს ეკოლოგიურ ზიანს აყენებს გარემოს, მიუხედავად 

ამისა მათი გამოყენება კოროზის წინააღმდეგ გრძელდება. ზემოთ თქმულის გათვალისწინებით, 

კოროზიის აცილების ეკოლოგიურად უვნებელი საშუალებების ახალ გზების ძიება არის ერთ-

ერთი უმნიშვნელოვანესი მსოფლიო პრობლემა.  

 ცნობილია, რომ მსოფლიო წარმოების თუთიისა 40-45%, კალის - 35%, სტრატეგიული 

ლითონების ნიკელისა და ქრომის დიდი რაოდენობა იხარჯება სპეციალური დანიშნულების 

ფოლადების დასამზადებლად და კოროზიისაგან დამცავი დანაფარების მისღებად. 

 თუ გავითვალისწინებთ მიღებული შედეგების ფასთან ფარდობას, ამჟამად კოროზიისაგან 

ფოლადების დაცვის შედარებით ყველაზე ხელსაყრელად ითვლება მოთუთიება, თუმცა თუთია 

უკვე დეფიციტურ ლითონებს განეკუთვნება. მიუხედავად იმისა, რომ თუთიის გამოყენებას არც ისე 

დიდი ხნის ისტორია აქვს, მისი მსოფლიო რესურსი უკვე მცირეა. ამიტომ უდიდესი მნიშვნელობა 

ენიჭება იაფი და არადეფიციტური ალუმინის დანაფარების მიღებას. ალუმინის გალვანური 

დანაფარების მიღების იაფი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, ტექნოლოგიურად სრულყოფილი 

მეთოდი ახალ იმპულსს შესძენს და თავისებურ "რევოლუციას" მოახდენ ლითონთა კოროზიისგან 

დაცვის საქმეში. ალუმინის გალვანური დანაფარები ყველა პარამეტრით ჯობია თუთიის 

დანაფარებს, გარდა ამისა გაცილებით იაფი ჯდება. 

წყალხსნარებიდან ალუმინის გალვანური დანაფარების მიღება შეუძლებელია. 

 ალუმინის დანაფარების მიღება დღეისათვის შესაძლებელია რამდენიმე მეთოდით: 

1. ვაკუუმ-პლაზმური გაფრქვევა მაღალ (1500-3000)°C ტემპერატურებზე. ნაკლი - დიდი 

ენერგოდანახარჯები, მიღებული დანაფარების უხარისხობა. 

2. ფტორიდულ-კრიოლიტური ნალღობებიდან (860-1160)°C ტემპერატურებზე 

ძნელადლღობადი და შვიათ ლითონების ელექტროქიმიური ალუმინირება, მაგრამ ამ 

პროცესის განხორციელებაც დიდ სიძნელეებთანაა დაკავშირებული და 

არარენტაბელურია 

3. ალუმინის დანაფარები მიღება შესაძლებელია ქროლიდური ნალღობებიდან (180-220)°C 

ტემპერატურებზე (უკრაინელ ქიმიკოსთა კვლევები). პროცეს თან ახლავს  AlCl3  

ძლიერი „აქროლადობა“ (ჰიდროლიზი). ასევე დიდი რაოდენობით შლამის (Al2O3) 

წარმოქმნა, რაც აბრკოლებს პროცესის წარმართვას. პროცესი ეკოლოგიურადაც 

მიუღებელია.  

4. ალიტირება - ცხელი ალუმინირება ხორციელდება დაბალხარისხიანი ფოლადების 

დიდი ზომის ფურცლების ან ნაკეთობების გამღვალ ალუმინში ამოვლებით (750-800)°C 

ტემპერატურებზე. დანაფარი ხარისხით არ გამოირჩევა, ზედაპირზე წარმოიქმნება 

ინტერმეტალიდი FeAl3, რომელიც აუარესებს რკინის მექანიკურ თვისებებს, მიიღება 

არაერთგვაროვანი დანაფარები და ხშირ შემთხვევაში ადვილად იტკიჩებიან 

სარჩულიდან, მაგრამ პროცესი მასიურია, დიდი წარმადობის. მიღებული პროდუქტი 



გამოიყენება სხვადასხვა მშენებლობებში, ამიტომ მისი ფართო გამოყენება ბევრ 

ქვეყანაში ხდება. 

5. ორგანული ხსნარებიდან ალუმინის ელექტროგამოლექვა არაპრაქტიკულია (მცირე 

სინესტის დროსაც დანაფარი არ მიიღება) დანაფარი ხასიათდება ცუდი ადგეზიით, 

ზოგიერთი ელექტროლიტი ტოქსიკურია, მათი გამოყენება ეკოლოგიური 

თვალსაზრისით არ არის მიზანშეწონილი. ორგანული ნივთიერებების მონაწილეობით 

ალუმინის გალვანური დანაფარების მისაღებად პრაქტიკული თვალსაზრისით 

შედარებით პერსპექტიულია დიეთილ-ეთერის გამხსნელად გამოყენება, მასში დიდი 

სიფრთხილით უნდა ცალ-ცალკე გაიხსნას AlCl3 და LiAl3H4, შემდეგ ამ ხსნარების 

ნარევთა ელექტროლიზით მიიღება ალუმინის დანაფარები. გამოიყენება 

მიკროელექტრონულ ელემენტებში. ორგანული ნივთიერებების მონაწილეობით ყველა 

სისტემა უნდა იყოს საიმედოდ იზოლირებული ატმოსფეროსაგან. ორგანული 

ნაერთების გამოყენება არ არის უსაფრთხო და ეკოლოგიურად უვნებელი, თანაც 

ფართომაშტაბიანი წარმოება, ორგანული ნაერთების გამოყენებით, ალუმინის 

კოროზიამედეგი დანაფარების მისაღებად ძნელად წარმოსადგენია.  

        ორგანული ნაერთების მონაწილეობით მიღებული ალუმინის გალვანური 

დანაფარებით შესაძლებელია შედარებით მცირე პრობლემების მოგვარება. ალუმინის 

დანაფარების მიღების ყველა შესაძლებლობა უნდა იყოს შესწავლილი და დახვეწილი. 

მომავალში ალუმინის გალვანური დანაფარებით არის შესაძლებელი მსოფლიოსათვის 

უდიდესი ზიანის მომტანი კოროზიის შეჩერება. 

  კვლევის მიზანი იყო ჩვენს მიერ შემოთავაზებული დაბალტემპერატურული (94-

110)°C ჰალოგენიდური ნალღობ ელექტროლიტში, რომელსაც ანალოგი არ მოეპოვება, 

სხვადასხვა მარკის ფოლადებზე ფოლად 3, ფოლად 40, X-18, ასევე 25XM და 35MФ, 

რომლებისაგან მზადდება ლითონთა დამაკავშირებელი ხრახნული ქანჩები და ჭანჭიკები, 

რომლებზედაც დიდი მოთხოვნილებაა მაღალი ძაბვის გადამცემი ანძების, ხიდების და სხვა 

მშენებლობაში. 

  ალუმინის დანაფარების მიღების ტექნოლოგიის საბოლოო დაზუსტება მოხდება, 

როგორც ჩვეულებრივი ლაბორატორიული კვლევებით ასევე „მსხვილ“ ექსპერიმენტების 50 

და მეტი სინჯის ერთდროულად ალუმინის დანაფარების მიღების მიზნით მსხვილ 

ლაბორატორიული საპილოტე დანადგარში მიზანი სხვადასხვა ლითონებზე  ფოლად 3, 

ფოლად 40, X-18, ასევე 25XM და 35MФ ფოლადებისაგან ლითონთა დამაკავშირებელი 

(მოსაჭიმი) დეტალების - ქანჩები და ჭანჭიკების ალუმინირების მიზნით, რაზედაც დიდი 

მოთხოვნილებაა ხიდების,  და სხვა მშენებლობაში. პროექტის დამთავრების შემდეგ 

საქართველოში ორი ორგანიზაცია მზადაა ამ განხრის წარმოება გახსნას. მოთხოვნები 

ლაბორატორიაში ინახება, დაიტერესებულ პირებს შეუძლიათ მათი გაცნობა. 

  კვლევის შედეგად დადგენილი იქნა, რომ დანამატების გარეშე პროცესის 

ოპტიმალურ პირობებში (0,03 ა/სმ2) ჩატარებისას სარჩულ მასალებლე (ფოლადებზე) 

მიიღება ნათელი, სარჩულთან კარგი ადგეზიის მქონე, მკვრივი არაუმეტეს 20-30მკმ სისქის 

ალუმინის დანაფარები. ელექტროლიზის მაღალ დენის სიმკვრივეზე ჩატარებისას ადგილი 



აქვს დენდრიტების წარმოქმნას, ეცემა დენით გამოსავალიც. 

 გალვანური დანაფარი უნდა იყოს გლუვი, ნათელი ზედაპირით, სასურველი სისქის, კარგი 

ადგეზიით. ასეთი მოთხოვნების მისაღწევად წყალხსნარებში დანამატებად წარმატებით 

გამოიყენებიან ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნაერთები (ზაონ). გამლღვალი 

ელექტროლიტების ყამოყენებისას მაღალ ტემპერატურაზე ორგანული დანამატების 

გამოყენება შეზღუდულია მათი დაბალი თერმული და ქიმიური მდგრადობის გამო. ამით 

აიხსნება ის ფაქტი, რომ მაღალტემპერატურული გალვანოტექნიკაში ორგანული 

დანამატები არ გამოიყენება. საკვლევ სისტემაში მათი გამოყენებისას გათვალისწინებული 

უნდა იქნეს ორგანული დანამატების ფიზიკურ - ქიმიური თვისებები. ისინი უნდა იყვნენ 

მდგრადნი საკვლევი პოტენციალთა ზღვრებში და თერმულად მდგრადნი საკვლევ 

ტემპერატურებზე.  

შესწავლილია კარბამიდი (CO(NH2)2); β- ნაფტილამინი (Na3H2NC2H4SO3); კალიუმის 

სულფანილატი (C10H7NH2); სახარინის და სხვა გავლენა მიღებული დანაფარის ხარისხზე. 

კვლევის მიზანი იყო, სხვადასხვა ზედაპირულად აქტიური ორგანული დანამატების 

გავლენის შესწავლა მიმდინარე ელექტროქიმიური პროცესის კინეტიკაზე, დანაფარის  სისქე, 

ხარისხზე და ელექტროლიტის მდგრადობაზე.  

ექსპერიმენტი ტარდებოდა სამელექტროდიან ელექტროქიმიურ უჯრედში. 

ვოლტამპერული მრუდების გადაღება ხდებოდა პოტენციოსტატის საშუალებით 1000C  

ტემპერატურაზე პლატინის ელექტროლიტის გამოყენებით. შედარების ელექტროდად 

გამოყენებული იყო პლატინა, ანოდად კი მინა-გრაფიტის ტიგელი, რომელიც ამავე დროს 

ასრულებდა კონტეინერის როლს. 

კვლევის შედეგად დადგენილი იქნება, რომ დანამატების გარეშე პროცესის ოპტიმალურ 

პორობებში (0,03 ა/სმ2) ჩატარებისას სარჩულ მასალებზე (ფოლადებზე) მიიღება ნათელი, 

სარჩულთან კარგი ადგეზიის მქონე, მკვრივი არაუმეტეს 20 – 30 მკმ სისქის ალუმინის 

დანაფარები. ელექტროლიზის მაღალ დენის სიმკვრივეზე ჩატარებისას ადგილი აქვს 

დენდრიტების წარმოქმნას, ეცემა დენით გამოსავალიც. 

საკვლევ ნალღობში კარბამიდის დამატების შემთხვევაში მიიღება გლუვი ზედაპირით, 

ალუმინის ნათელი დანაფარები. 

კარბამიდი ალუმინის ანოდის გახსნაზეც დადებითად მოქმედებს. ანოდის ზედაპირი 

ელექტროლიზის შემდეგ რჩება გლუვი - არახაოიანი, იხსნება თანაბრად, ელექტროლიტი არ 

ჭუჭყიანდება შლამით. ექსპერიმენტის ტემპერატურაზე (~1000C ) კარბამიდი არ ლღვება, არ 

მოქმედებს ჰალოგენიდურ ნალღობთან და არ ცვლის კათოდური დანაფარის შემადგენლობას. 

მაგალითად, 0,1 მოლ % კარბამიდის დამატება საშუალებას გვაძლევს გავზარდოთ დენით 

გამოსავალი 2-ჯერ და დანაფარის სისქე 50 – 60 მკმ-ით. 



   განსხვავებული შედეგები მიიღება β-ნაფტილამინის და კალიუმის სულფანილატი 

დამატებით, მათი დამატებით ელექტროაღდგენის პოტენციალი იზრდება დადებითი 

მიმართულებით, შესაბამისად იზრდება პროცესის სიჩქარე და მიიღება ფორინი დანაფარები. 

ასეთი ტიპის დანაფარები ფართოდ გამოიყენებიან ძირითადად, როგორც სარჩული 

შემდგომში ლაქ – საღებავებით დანაფარების მისაღებად. 

 საინტერესო შედეგი მიიღება ერთდროულად ორი სხვადახვა ტიპის ორგანული 

ნაერთის დამატებით. კარაბამიდის და β-ნაფტილამინის გარკვეული თანაფარდობით 

დამატებით მიიღება წვრილკრისტალური, მკვრივი და შედარებით დიდი სისქის დანაფრები, 

ამავე დროს მნიშვნელოვნად მცირდება ელექტროლიტის აქროლადობაც. 

 შესწავლილი იყო სახარინის გავლენა ალუმინის დანაფარების მიღების პროცესზე, იგი 

წარმატებით გამოიყენება როგორც საუკეთესო ზედაპირულად აქტიური ორგანული დანამატი 

წყალხსნარებში. ჰალოგენიდურ ნალღობში სახარინის გავლენა დანაფარების მიღების 

პროცესზე უმნიშვნელოა, მაგრამ სახარინისა და კარბამიდის ერთდროული დამატების 

შემთხვევაში. მიიღება ალუმინის ნათელი და კარგი ადგეზიის დანაფარები, უკეთესი ვიდრე 

მარტო კარბამიდის დამატების შემთხვევაში. 

 ამრიგად, ჰალოგენიდურ ნალღობში კარაბამიდის დამატებით 2-ჯერ იზრდება 

პროცესის სიჩქარე, შესაბამისად იზრდება დანაფარის სისქე და უმჯობესდება ხარისხი. 

კარაბამიდის და β-ნაფტილანმინის (0,04+0,01) მოლ% თანაფარდობის შემთხვევაში დანაფარის 

ხარისხის გაუმჯობესებასთან ერთად მნიშვნელოვნად მცირდება ელექტროლიტის 

აქროლადობა, რაც ზრდის ელექტროლიტის სტაბილურობას.გლუვი ზედაპირების მქონე 

დანაფარების არამდგრადი ზრდის გამო, ხშირად არ ხერხდება სასურველი სისქის დანაფარის 

მიღება, ვინაიდან ელექტროლიზის დროს კათოდზე წარმოიქმნება დენდრიტები. დანაფარების 

სისქის გაზრდის და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ხშირად გამოიყენება მეტალი - 

მოდიფიკატორები. 

შემოთავაზებულ ნალღობში დადგენილია მოდიფიკატორი ლითონების (ტყვიის, 

კალას, ბისმუტის, მანგანუმის, ცირკონიუმის ქრომის) იონების გავლენა ალუმინის 

ელექტროქიმიური დანაფარების მიღების პროცესზე და დანაფარების ხარისხზე. დანამატებად 

ვიღებდით აღნიშნული მეტალების იონურ ნაერთს (0.01÷0.1)მას%. ლღობილში არსებული 

ალუმინის ჰალოგენიდზე გადაანგარიშებით ან მეტალთა იონები ნალღობში შეგვყავდა 

შესაბამისი ლითონის ანოდური გახსნით. დენის ძალა ანოდ მოდიფიკატორზე იყო 250-1000 –

ჯერ ნაკლები კათოდის დენის ძალასთან  შედარებით და იცვლებოდა ლღობილ 

ელექტროლიტში დანამატ ლითონთა იონების გაზრდის შესაბამისად.  

კათოდებად (სარჩულად) გამოყენებული იყო ფირფიტები X-18, CT 40, CT-3 და  25ХМФ 

და 35МФ ფოლადებისაგან დამზადებული ლითონთა დამაკავშირებელი ხრახნიანი პროფილის 

ნაკეთობები - ქანჩები, ჭანჭიკები, რომელთა ხანმედეგობაზე დიდად არის დამოკიდებული 

კონსტრუქციების, მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ანძების და მრავალი სხვათა 

მდგრადობა და საიმედოობა.  

კათოდური დენის სიმკვრივე იცვლებოდა 0.01-0.05ა/სმ2 ფარგლებში. 



ხოლოEელექტროლიზის ხანგრძლივობა 15-35 წთ ინტერვალში. პროცესის ტემპერატურა (95-

1100C) 

eqperimentis Sedegebma aCvena, rom nalRob eletrolitSi  liTonTa (Pb,Zr, 

Mn,Cr) mcire damatebi (10-6-10-5g.at./molTan) iwvevs kaTodze aluminis 

wvrildispersuli danafaris miRebas. კონცენტრაციის შემდგომი გაზრდისას adgili aqvs 

dendritebis warmoqmnas da danafaris sisqe ar izrdeba. yvelze kargi ხარისხის 

danafarebi miiReba Pb da Zr damatebiT. am SemTxvevaSiAadgili aqvs kaTodze Al-Pb an 

Al-Zr Tanagamoleqvas.A Al-Pb Tanagamoleqvis dros danafari aris gluvi, magram 

sakmaod foriani.  aRსანიშნავია, rom Bi mcire danamatebis SemTxvevaSi adgili aqvს 

dendritebis warmoqmnas, danafari ar miiReba sqeli da mtkice. miRebuli 

danafarebis meqanikuri simtkice izrdeba danamatTa mwkrivSi Bi, Sn, Mn, Pb, Zr, Cr. 

miRebuli danafarebis struqtura da Sedgeniloba isazRvreboda 

metalografiuli, rentgenodifraqciuli, rentgenostruqturuli da qimiuri 

analizebiT. cdis Semdeg danafaris sisqe xSirad isazRvreboda woniთი მეთოდით. 

  Pb დანამატების gamoyenebis SemTxvevaSi, eleqtrolizis dros, Al  mzard 

kristalebsa da Pb minarevebs Soris moqmedebs adsorbciuli tipis urTierTqmedeba. 

Pb minarevebis mcire raodenoba danafarebze moqmedebs, rogorc zedapirulad 

aqtiuri nivTiereba, rac iZleva danafaris sisqis gazrdis SesaZleblobas. 

danafarSi Pb raodenoba ar aRemateba 1% mas. Pb ionebis damatebiT SesaZlebeliა 

kaToduri denis simkvrivis gazrda, ris Sedegadac danafaris sisqe gaizarda 40-60 

mkm-iT. Cr da Mn –is gamoyenebის შედეგად SesaZlebeli gaxda ara marto danafaris 

sisqis gazrda, aგრეთვე Semcirდა eletrolitis aqroladoba, dendritebis da 

Sesabamisad Slamis warmoqmnis procesis siCqarec, rac mniSvnelovnad zrdis 

eleqtrolitis stabilurobas. dadgenilia, rom Mn –is Semcveloba danafarSi 

Seadgens araumetes 2% mas. aseTi tipis masala danafari gamoiyeneba qimiur 

mrewvelobaSi, kvebis mrewvelobaSi da sxva.  

metalografiuli da redgenodifraqciuli analiziT dadginda, rom სარჩულთან 

CT-3 aluminis danafarebis SeWiduloba sakmarisad Zlieria. igive sarCulze 

danafaris SeWidulobas zrdis misi dopireba Cr da Mn da Seadgens 70kg/sm2 - 77kg/sm2 

Sesabamisad, folad X-18-ze 55-60 kg/sm2 ხოლო, tyviiT modificirebuli aluminis 

danafarebis SeWiduloba SedarebiT naklebia da  Seadgens 50kg/sm2. მიღებული 

შედეგები წარმოდგენილია ცხრილ 1-ში. 

 

 

ცხრილი 1. 

 

liTonebze aluminis danafarebis miRebis procesis optimaluri pirobebi 

 



№ sarCuli  

masala 

Aanodi- 

modifikatori 

Tanafa

rdoba 

Im/Ia 

denis 

simkvrive 

I, a/sm2 

danafaris 

sisqe 

h, mkm 

Denis 

gamosavali η% 

1 

2 

3 

CT-3 

X-18 

CT-40 

----------- 

----------- 

----------- 

-----------

- 

-----------

- 

-----------

- 

0,03 

0,04 

0,04 

20 

22 

25 

89,5 

85,5 

86,0 

4 

5 

6 

7 

 

 

CT-3 

Pb 

Zr 

Mn 

Cr 

1/1000 

1/500 

1/500 

1/250 

0,06 

0,05 

0,04 

0,03 

60 

49 

52 

55 

96,0 

92,5 

89,5 

80,0 

8 

9 

10 

 

X-18 

Pb 

Zr 

Mn 

1/1000 

1/500 

1/500 

0,06 

0,05 

0,04 

63 

54 

55 

95,3 

90,4 

91,5 

11 

12 

13 

 

CT-40 

Pb 

Zr 

Mn 

1/1000 

1/500 

1/500 

0,08 

0,05 

0,05 

68 

57 

60 

96,5 

90,0 

91,0 

 

 

 შემოთავაზებული კოროზიამედეგი ალუმინის გალვანური დანაფარების გარდა, 

კოროზიის აცილების საშუალებად გვესახება ალუმინის, მანგანუმის, ძნელადლღობადი და 

იშვიათი ლითონების (Y, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W), არალითონების ბორის და სილიციუმის 

შემცველი ნაერთების ნალღობებიდან ელექტროქიმიური სინთეზით მიღებული 

ინტერმეტალიდების პოლილითონური ფხვნილების ლითონთა ბორიდების და სილიციდების 

გამოყენება ლითონების ფოლადების კოროზია, ცვეთა და თერმომედეგი გალვანური დანაფარების 

და ზედაპირული ელექტროქიმიური ლეგირების მიზნით. კომპოზიციური ნივთიერებების მიღება 

შესაძლებელია აღნიშნული მეტალების (არამეტალების) შემცველი ნაერთების ნალღობებიდან, 

ელექტროქიმიური სინთეზით (600–800)0C ტემპერატურებზე. აღნიშნული მეტალების 

წყალხსნარებიდან არ მიიღებიან. გამონაკლისია Mn. კომპოზიციური ნივთიერებები გამოირჩევა 

კოროზია, ცვეთა და თერმომედეგობით. მათი გამოყენება წარმატებით შეიძლება ლითონთა 

კოროზიის წინააღმდეგ დანაფარების მისაღებად. კომპოზიციური ნივთიერებების 

ელექტროქიმიური სინთეზის პროცესში (600–800)0C აღნიშნულ ტემპერატურებზე, პარალელურად 

ადგილი აქვს კათოდის - სარჩული ლითონის დიფუზიურ (ზედაპირულ) ლეგირებასაც, რაც 

ძალიან მნიშვნელოვანია იძლევა ძვირადღირებული მალეგირებელი მეტალებია ეკონომიის 

საშუალებას. როგორც ცნობილია ლითონების - ფოლადების თვისებები ძირითადა 



განპირობებულია ზედაპირული ფენების შედგენილობით და არა მთლიანად მოცულობითი 

შედგენილობით. ამდენად ნალღობ ელექტროლიტებში ზედაპირული დიფუზიური ლეგირებით 

შესაძლებელია მალეგირებელი ძვირფასი ლითონების ეკონომია. 

 ლეგირებული შრის წარმოქმნის ახსნა ლითონის (კათოდის) მყარ ტანში მხოლოდ 

დიფუზიით რთული წარმოსადგენია, ეს ცნობილი პროცესი იწოდება „ელექტროქიმიური 

ინპლანტაციად“ და ალბათ უნდა აიხსნას იმით, რომ ელექტროლიზის დროს წარმოიქმნება 

„მიკროსკოპული ბზარები“ კათოდის მარცვლების საზღვრებს შორის, რომლითაც 

განპირობებული უნდა იქნას კათოდის სიღრმეში მალეგირებელი ლითონის ნაწილაკების შეღწევა. 

ლითონთა „ინპლანტაციის“ მექანიზმის შესწავლა კათოდის ზედაპირული ფენებში წარმოადგენს, 

როგორც წმინდა მეცნიერულ, ასევე გამოყენებით ინტერესსაც. 

 კომპოზიციური ნივთიერებების ელექტროქიმიური სინთეზს იონურ ლღობილებში 

საფუძვლად უდევს მეტალების და არამეტალების ელექტროაღდგენის მრავალელექტრონიანი 

პროცესები. ორი და მეტი მეტალისაგან შემდგარი ინტერმეტალიდები, მეტალთა ერთგვაროვანი 

ფხვნილები, ბორიდები და სილიციდები იმ შემთხვევაშ მიიღებიან, თუ შემადგენელი 

კომპონენტების თანაგამოლექვა კათოდზე ხდება წონასწორულ (კვაზიწონასწორულ) რეჟიმში. 

მათი გამოყოფის პოტენციალების სხვაობა, 0,2 ვოლტს არ უნდა აღემატებოდეს. ეს შეიძლება 

განხორციელდეს: ა) ბუნებრივად მეტალთა (არამეტალთა) აღდგენის პოტენციალთა სხვაობა, 0,2 

ვოლტის ფარგლებში; ბ) დეპოლარიზატორთა ურთიერთგავლენით - დეპოლარიზატორების 

შერჩევით, რაც უზრუნველყოფს მიზნობრივი მეტალების (არამეტალების) ელექტროქღდგენის 

პოტენციალების დაახლოებას, 0,2 ვოლტის ზღვრებში; გ) ხელოვნურად ნალღობში ჟანგბად-

იონების აქცეპტორების დანამატების (Ba2+, Ca2+, Sr2+, PO3-(NaPO3 ), რაც იწვევს ელექტროლიტის 

ფუძე - მჟაური თვისებების ცვლილებას, შედეგად მეტალების (არამეტალების) კათოდზე 

გამოყოფის პოტენციალთა, 0,2 ვოლტის ფარგლებში მოქცევას. ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც 

ელექტროქიმიური სინთეზში მონაწილეობს ჟანგბადნაერთების მაგალითად, ოქსიანიონების 

MoO42-, VO3-, V3O43- და სხვა. 

 ექპერიმენტი ტარდებოდა ჰალოგენიდურ ნალღობებში 7000C ტემპერატურაზე. 

ვოლტამპერულ მახასიათებლებს ვიღებდით პოტენციოსტატის საშუალებით, სამელექტროდიანი 

ელექტროქიმიური უჯრედის გამოყენებით. კათოდი - დსაფარი ლითონი (ფოლადები), ანოდი - 

ნალღობი ელექტროლიტის კონტეინერად გამოყენებული მინაგრაფიტის ტიგელი, შედარების 

ელექტროდად პლატინის ფირფიტა. მარილები მაღალი სისუფთავის წინასწარ გაუწყლოებულები. 

ელექტროლიზი ტარდებოდა პოტენციოსტატიკურ რეჟიმში. მიღებული პროდუქტის ანალიზი 

ხდებოდა მიკრორენტგენოფაზური ანალიზატორით, რაც ელექტრონული ზონდის საშუალებით 

ნივთიერების მასური წილის განსაზღვრის საშუალებით იძლევა 1 მკმ3 მოცულობაში, როგორც 

მყარი (ერთიანი) პროდუქტის, ასევე ფხვნილების შემადგენლობაში. მიღებულ პროდუქტებს 

უტარდებოდათ რენტგენოფაზური და ქიმიური ანალიზები. ნალღობში ფონს ვამატებდით ცალ-

ცალკე ლითონთა (არალითონთა) შემცველ დეპოლარიზატორებს. ვოლტამპეროგრამაზე 

ფიქსირდებოდა ელექტროაღდგენის პოტენციალები „ტალღები“. შედეგად ორი და მეტი 



დეპოლარიზატორის ნალღობშ ერთად ყოფნის პირობებშ ხდებოდა i-v მახასიათებლების 

გადაღება და საჭიროების შემთხვევაში პოტენცალთა დაახლოების ოპერაციები. 

 ლაბორატორიაში მიღებულია კომპოზიციური მასალები (ნივთიერებები) ამავე დროს 

ხდება ამ კომპოზიციური ნაერთების ინტერმეტალიდების, ლითონთა ფხვნილების - ბორიდების 

და სილიციდებისს ელექტროქიმიური სინთეზის დახვეწა - გაუმჯობესება. მათი მიღება ხდება 

გალვანოსტატიკური ან პოტენციოსტატიკური ელექტროლიზით ნალღობებიდან. 

 8000C პოტენციოსტატიკური ელექტროლიზით -1,3ვ პოტენციალზე მიიღება 

ინტერმეტალიდი YAl3 KCl ნალღობი შეიცავს YF3 1•10-4 მოლ/სმ3 + Na3AlF6 20•10-4 მოლ/სმ3 კათოდი 

პლატინა, სედარების ელექტროდი პლატინა ჟანგბადის პოლარიზაციის სიჩქარე 0,1 ვ/ წმ T=1023K. 

 YAl3 ინტერმეტალიდი მიიღება აგრეთვე გალვანოსტატიკური ელექტროლიზით, შემდეგი 

პირობების დაცვით - ნალღობის სემადგენლობა  KCl (85 % ) +YF3 (12%)+AlF3 (3%) T=1023K 

კათოდური დენის სიმკვრივე 0,2 ა/სმ2. 

 ინტერმეტალიდი YAV, ფონი K, Na/Cl ემატება 10-5 მოლ/სმ3 - YF3(7) +Ca(VO3)2(4) +MgCl2(10) 

კათოდი Pt შედარების ელექტროდი Pt T=973K პოლარიზაციის სიჩქარე 0,1 ვ/ წმ. 

 ამ მეთოდებით სინთეზირებულია ლითონთა ფხვნილები Y-Mo-Mn; Al-Mo-Mn; YalMn; 

Al5(MnSi)2 და სხვა. 

 ამ მასალებით - ნაერთებით ტარდებოდა ფოლადების X-18, CT-40, CT-3, 25ХМФ, და 35МФ 

დაფარვა და ზედაპირული ელექტროქიმიური ლეგირება, რაც დახვეწის პროცესშია. 

 

 

 

4.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნ. გასვიანი, გ. ყიფიანი, 

რ. კოკილაშვილი, ჯ. 

ქერქაძე, გ. რუაძე. 

“ქიმიის მიღწევები და 

პერსპექტივები“ აკადემიკოს გივი 

ცინცაძის დაბადებიდან 85 

წლისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო - სამეცნიერო -

მეთოდური კონფერენცია. ფგ 

საქართველო, თბილისი 

„თბილისი“ 

3 

 



4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაო

დენობა 

 Nodar Gasviani, 

 Gulnara Kipiani,  

Shalva Andguladze, 

Marine Khutsishvili, 

Nino Skhiladze 

 
 DOI: 

10.17628/ecb.2018.

7.59-62 

 
 Eur. Chem. Bull.,  

ელექტრონული 3 

Mn (II) გადადის Mn (VI) და შემდეგ ხდება მისი 3 ფაზიანი აღდგენა ლითონურ მანგანუმამდე 

 



1 
 

 

ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

ლაბორატორიის დასახელება 

 

არაორგანული ნაერთების ფიზიკა-ქიმიის ლაბორატორია 

 

 

 

 

2.სხვა პუბლიკაციები: 
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOIან ISSN 

 ნ.ფრანგიშვილი 

ნ.კილასონია 

მ.მამისეიშვილი 

მ.ცინცაძე 

გ.ცინცაძე 

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი 

 

ISSN 1512-0686 

 ზ.გოგბერაშვილი 

მ.ცინცაძე 

ნ.კილასონია 

დ.ლოჩოშვილი 

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი 

 

ISSN 1512-0686 

 М.Цинцадзе 

Н.Гегешидзе 

Н.Киласония 

М.Кереселидзе 

Л.Схиртладзе 

Д.Лочошвили 

Химический журнал Грузии 

 

ISSN 1512-0686 

 

 

 

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 N.Gegeshidze 

M.Tsintsadze 

L.Skhirtladze 

International Mini-Symposiun 

“Bioactive Compounds, 

Antimicrobial and Biomedical 

ISBN: 978-9941-13-699-3 (pdf) 



2 
 

A.Mamulashvili 

T.Edilashvili 

 

Products & Materials for Protection 

of Human and Environment” 

May 4-5, 2018, Tbilisi,  Geotgia 

p.56-57 

2 M. Qochiashvili 

M. Tsintsadze 

F.Chiragov 

T. Tusiashvili 

N.Bolqvadze 

International Mini-Symposiun 

“Bioactive Compounds, 

Antimicrobial and Biomedical 

Products & Materials for Protection 

of Human and Environment” 

May 4-5, 2018, Tbilisi,  Georgia 

p.38-39 

ISBN: 978-9941-13-699-3 (pdf) 

3 N. Kilasonia 

M. Tsintsade 

M. Mamiseishvili 

N. Tabuashvili 

International Mini-Symposiun 

“Bioactive Compounds, 

Antimicrobial and Biomedical 

Products & Materials for Protection 

of Human and Environment” 

May 4-5, 2018, Tbilisi,  Georgia 

p.57-58 

ISBN: 978-9941-13-699-3 (pdf) 

4 T. Giorgadze 

M. Tsintsadze 

 D. Lochoshvili 

M. Kereselidze 

International Mini-Symposiun 

“Bioactive Compounds, 

Antimicrobial and Biomedical 

Products & Materials for Protection 

of Human and Environment” 

May 4-5, 2018, Tbilisi,  Georgia 

p.58-59 

ISBN: 978-9941-13-699-3 (pdf) 

5 I. Ugrekhelidze 

M. Tsintsadze 

A. Mahharamov 

E. Topuria 

N. Imnadze 

International Mini-Symposiun 

“Bioactive Compounds, 

Antimicrobial and Biomedical 

Products & Materials for Protection 

of Human and Environment” 

May 4-5, 2018, Tbilisi,  Georgia 

p.79-80 

ISBN: 978-9941-13-699-3 (pdf) 

6 D.Margievi 

N.Gegeshidze 

M.Tsintsadze 

N.Kilasonia 

International Conference of Students 

International Conference of Students 

and Young Scientists and Young 

Scientists “CHEMISTRY TODAY 

AND IN FUTURE” “CHEMISTRY 

TODAY AND IN FUTURE” 

November 16-17, 2018, Tbilisi, 

Georgia 

P. 53-54 

ICSYS-2018 

7 Z.Gogberashvili 

M.Tsintsadze 

N.Gegeshidze 

International Conference of Students 

International Conference of Students 

and Young Scientists and Young 

Scientists “CHEMISTRY TODAY 

AND IN FUTURE” “CHEMISTRY 

TODAY AND IN FUTURE” 

November 16-17, 2018, Tbilisi, 

ICSYS-2018 



3 
 

Georgia 

P. 54-56 

 

 

 

სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და 

ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

არაორგანული ნივთიერებათა ფიზიკა-ქიმიის ლაბორატორია 

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ქ. მ. დ., პროფესორი    მ.ცინცაძე 

   შემსრულებლები: ქ.მ.კ., მ.კერესელიძე 

ქ.მ.კ., ლ.სხირტლაძე 

ქ.მ.კ., დ.ლოჩოშვილი 

ქ.მ.კ., ნ.გეგეშიძე 

ქ.მ.კ., ნ.კილასონია 

ს.ჭიჭინაძე 

                                                                                   

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

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) 

 



4 
 

2.2. 

№ 

დასრულებული 

(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ

ელებამეცნიერებისდარგისადასამ

ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით, პროექტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების 

და დამთავრების 

წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 

აპროტონულ გამხსნელებთან 

(დიმეთილსულფოქსიდი და 

N,N-დიმეთილფორმამიდი) და 

მათ წარმოებულებთან 

ზოგიერთი ბიოლითონის   

კოორდინაციული ნაერთების 

სინთეზი და მათი ფიზიკურ-

ქიმიური თვისებების და 

აღნაგობის კვლევა 

 

 

2018 

შემსრულებლები:  

ქ.მ.კ., მ.კერესელიძე 

ქ.მ.კ., ლ.სხირტლაძე 

ქ.მ.კ., დ.ლოჩოშვილი 

ქ.მ.კ., ნ.გეგეშიძე 

ქ.მ.კ., ნ.კილასონია 

ს.ჭიჭინაძე 

 

დასრულებულიკვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე) 

 

დიმეთილსულფოქსიდთან თუთიის ნიტრატის, სულფატის, ქლორიდის და ბრომიდის 

მოლეკულების კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვლევა კვანტურ-ქიმიური ნახევრად 

ემპირიული АМ1 

მეთოდით 

ვაგრძელებთ რა  დიმეთილსულფოქსიდის და N,N-დიმეთილფორმამიდის 

კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვლევას, ჩვენ მიზნად დავისახეთ გარდამავალ ლითონებთან  

აღნიშნული ლიგანდების კომპლექსწარმოქმნისთვის ოპტიმალური პირობების შერჩევა.  

ჩვენს მიერ ჩატარებულია  ნახევრად ემპირიული АМ1 მეთოდით კვანტურ-ქიმიური 

გათვლები, შესწავლილია  დიმეთილსულფოქსიდის და N,N-დიმეთილფორმამიდის 

მოლეკულების  ენერგეტიკული, ელექტრონული და სტრუქტურული მახასიათებლები როგორც 

აირში, აგრეთვე სხვადასხვა გამხსნელებში. დადაგენილია გამხსნელების გავლენა 

დიმეთილსულფოქსიდის და N,N-დიმეთილფორმამიდის 
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მოლეკულებისკომპლექსწარმოქმნისუნარზე [7, 8]. 

 

ნახ. 2.1. დიმეთილსულფოქსიდთან თუთიის ნიტრატის, სულფატის, ქლორიდის და 

ბრომიდის კოორდინაციული ნაერთები 

 

ამ ეტაპზე ჩვენს მიერ ჩატარებულია კვანტურ-ქიმიური გათვლები ნახევრად ემპირიული  

АМ1 მეთოდით ნაერთების სტუქტურული და გეომეტრიული მახასიათებლების დასადგენად 

კონკრეტულად თუთიის ნიტრატის, სულფატის, ქლორიდის და ბრომიდის კომპლექსური  

ნაეთებისთვის ზოგადი ფორმულით ZnХ2(DMSO)2, სადაც  Х = SO42-, NO3-, Cl-, Br-, DMSO - 

დიმეთილსულფოქსიდი. კავნტურ-ქიმიური გათვლების შედეგები მოყვანილია ცხრილ2.1 – 2.9 -

ში.  

ცხრილი 2. 1- ის მონაცემების მიხედვით თუთიის სხვადასხვა მარილებისთვის  

კომპლექსური ნაერთების წარმოქმნის სითბოს დიმეთილსულფოქსიდის მოლეკულასთან 

სხვადასხვა გამხსნელებში უარყოფითი მნიშვნელობები აქვთ, რაც მიუთითებს მოლეკულების 

მდგრადობას. მოლეკულების წარმოქმნის სითბოს მნიშვნელობები იზტდება მწკრივში: 

 

ZnSO4(DMSO)2 ZnBr2(DMSO)2 ZnCl2(DMSO)2 Zn(NO3)2(DMSO)2 

-802.966კჯ/მოლი -669.515კჯ/მოლი -594.306კჯ/მოლი -428.737კჯ/მოლი 

 

სხვა სურათია აღნიშნული მოლეკულეის დიპოლური მომენტების მონაცემების 

შესწავლისასამ შემთახვევაში რაც უფრო დიდია დიპოლური მომენტის მნიშვნელობა, მით უფრო 

მდგრადია მოლეკულა: 
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ZnBr2(DMSO)2 ZnSO4(DMSO)2 ZnCl2(DMSO)2 Zn(NO3)2(DMSO)2 

8.877Д 8.756Д 6.305Д 4.489Д 

 

 

შრომებში [9, 10] მოყვანილია კვანტურ-ქიმიური გათვლების შედეგები  გამხსნელების 

გავლენის დიმეთილსულფოქსიდის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარზე.  მოცემულ 

შემთხვევაში, გათვლების საფუძველზე ჩვენ არ შეგვიძლია ერთგვაროვნად ვიმსჯელოთ მარილის 

ანიონის ბუნებიდან გამომდინარე, მის გავლენაზე კომპლექსწარმოქმნის უნარზე.  

დიმეთილსულფოქსიდის მოლეკულა შეიცავს ორ დონორ ატომს, რომელთაც უნარი აქვთ 

წარმოქმნან ქიმიური ბმები ლითონ-კომპლექსწარმომქმნელთან: ჟანგბადის და გოგირდის 

ატომები. ელექტრონული სიმკვრივეების და ატომებზე უარყოფითი მუხტების ანალიზი 

ZnХ2(DMSO)2 მოლეკულაში, სადაც  Х = SO42-, NO3-, Cl-, Br- (ცხრილი. 2.1) გვიჩვენებს, რომ 

მოლეკულაში ყველაზე მაღალი ელექტრონული სიმკვრივით და უარყოფითი მუხტებით 

ხასიათებნიან  ჟანგბადის ატომები O(4) და O(8) [11]. 

 

ატომი ZnSO4(DMSO)2 ZnCl2(DMSO)2 Zn(NO3)2(DMSO)2 ZnBr2(DMSO)2 

O(4) O(8) O(4) O(8) O(4) O(8) O(4) O(8) 

ელექტრ. 

სიმკვრივე 

6.792 6.737 6.760 6.760 6.715 6.719 6.858 6.880 

მუხტი -0.792 -0.737 -0.760 -0.760 -0.715 -0.719 -0.858 -0.880 

 

 ჟანგბადის ატომის О(4)ატომურიორბიტალების დასახლებისშესწავლისას (ცხრილი 2.1) 

ჩანს, რომ p-ორბიტალების დასახლება მცირდება მწკრივში pxpypz: 

 

№ მოლეკულა ატომი ელექტრონების განაწილება ორბიტალებზე 

2S 2Px 2Py 2Pz 

1 Zn(NO3)2(DMSO)2 O(4) 1.891 1.794 1.760 1.270 

2 ZnSO4(DMSO)2 O(4) 1.875 1.808 1.780 1.329 

3 ZnCl2(DMSO)2 O(4) 1.912 1.801 1.787 1.260 

4 ZnBr2(DMSO)2 O(4) 1.935 1.832 1.797 1.294 
 

 ამრიგად, კვანტურ-ქიმიური გათვლების შედეგად შეგვიძლია დავადგინოთ  რომ 

ZnХ2(DMSO)2 ტიპის მოლეკულაში, სადაც  Х = SO42-, NO3-, Cl-, Br-ქიმიური ბმის წარმოქმნაში 

ლითონ-კომპლექსარმომქმნელთა მონაწილეობას იღებს დიმეთილსულფოქსიდის მოლეკულის 
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ჟანგბადის ატომის О(4).  

Zn(NO3)2(DMSO)2 დაZnSO4(DMSO)2მოლეკულებში ჟანგბადის ატომს О(8)-ს აქვს 

გაუზიარებელი -ტიპის ელექტრონული წყვილი.  უფრო ზუსტად sp2 ტიპის ჰიბრიდული 

ატომური ორბიტალი s–მდგენელით: დასახლება 1.889 (Zn(NO3)2(DMSO)2), 1.883 (ZnSO4(DMSO)2).  

ეს გარემოება აძლიერებს ჟანგბადის ატომის ფუძე თვისებებს,  ანუ მის უნარს წარმოქმნას 

ლითონთან დონორულ-სქცეპტორული ბმა. რაც შეეხება ZnCl2(DMSO)2 и ZnBr2(DMSO)2 

მოლეკულებს, ჟანგბადის ატომის О(8) ატომური ორბიტალების დასახლება ანალოგიურია 

ჟანგბადის ატომის О(4)-ის  p-ორბიტალების დასახლების, და ჩვენ შემთხვევაში მცირდბა 

მწკრივში px py pz: 

 

№ მოლეკულა ატომი ელექტრონების განაწილება ორბიტალებზე 

2S 2Px 2Py 2Pz 

1 ZnCl2(DMSO)2 O(8) 1.912 1.801 1.787 1.260 

2 ZnBr2(DMSO)2 O(8) 1.935 1.832 1.797 1.294 

 

გოგირდის ატომს S(3) თითქოს უნდა გამოევლინა მკვეთრად გამოხატული 

ელექტროდონორული თვისებები.  მაგრამ, როგორც ცხრილი 2.1-დან ჩანს , გარდა იმისა რომ 

გოგირდის ატომს ახასიათებს დადებითი მუხტი ატომზე, ელექტრონული წყვილი მის ატომში 

განლაგებულია 3рz ორბიტალზე, რომლესაც უნარი აქვს - და არა  -ბმების წარმოქმნის ლითონ-

კომპლექსწარმომქმნელთან.  ამრიგად,  ტიპის  გაუწყვილებებლი ელექტრონული წყვილის 

არსებობა გამორიცხავს  S(2) და S(6)  გოგირდის ატომებისთვის  -ბმის წარმოქმნას ლითონი - S(2) 

ან ლითონი - S(6). 

ამრიგად, კვანტურ-ქიმიური გათვლების შედეგემის მიხედვით, ჩვებ შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ ქიმიური ბმის წარმოქმნაში თუთიის ატომთან მონაწილეობას იღება 

დიმეთილსულფოქსიდის მოლეკულის ჟანგბადის ატომი. [11] 
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ცხრილი 2.1.  დიმეთილსულფოქსიდთან თუთიის ნიტრატის, სულფატის, ქლორიდის და 

ბრომიდის მოლეკულების  კომპლექსური ნაერთების წარმოქმნის სითბოს (ΔH), დიპოლური 

მომენტების (μ), ატომებზე მუხტების  (q), ელექტრონული მუხტების და ატომურ ორბიტალებზე 

ელექტრონული განაწილების (s,p) მნიშვნელობები  

 

№ მოლეკულა ΔН, 

კჯ/მო

ლი 

μ, Д ატო

მი 

q ელექტ

რ. 

სიმკვრ

ივე 

ელექტრონების განაწილება 

ორბიტალებზე 

2S 2Px 2Py 2Pz 

 

1 

 

Zn(NO3)2(DMS

O)2 

 

 

-

428.73

7 

 

4.489 

C(1) -0.666 4.666 1.274 1.667 1.116 1.109 

S(2) 1.507 4.493 1.743 0.873 1.873 1.008 

C(3) -0.696 4.696 1.278 1.143 1.179 1.097 

O(4) -0.715 6.715 1.891 1.794 1.760 1.270 

C(5) -0.667 4.667 1.275 1.112 1.146 1.134 

S(6) 1.511 4.489 1.741 0.889 0.825 1.033 

C(7) -0.695 4.695 1.280 1.095 1.188 1.132 

O(8) -0.719 6.719 1.889 1.241 1.184 1.746 

Zn(9

) 

0.793 1.207 0.461 0.228 0.230 0.229 

O(10

) 

-0.586 6.586 1.896 1.704 1.259 1.727 

O(11

) 

-0.566 6.566 1.897 1.814 1.244 1.611 

N(12

) 

0.722 4.278 1.394 0.985 0.947 0.952 

O(13

) 

-0.413 6.413 1.944 1.008 1.800 1.661 

O(14

) 

-0.451 6.452 1.943 1.569 1.520 1.420 

N(15

) 

0.713 4.287 1.396 0.967 0.654 0.971 

2 
ZnSO4(DMSO)2 

 

-

802.96

6 

8.756 

C(1) -0.742 4.742 1.290 1.303 1.074 1.075 

S(2) 1.760 4.240 1.825 0.767 1.765 0.883 

C(3) -0.726 4.726 1.286 1.097 1.263 1.081 

O(4) -0.792 6.792 1.875 1.808 1.780 1.329 

C(5) -0.687 4.687 1.277 1.111 1.127 1.172 

S(6) 1.422 4.578 1.721 0.857 0.965 1.034 

C(7) -0.683 4.683 1.276 1.133 1.127 1.147 

O(8) -0.737 6.737 1.883 1.742 1.358 1.755 

Zn(9

) 

0.791 1.209 0.490 0.209 0.254 0.256 

O(10 -1.019 7.019 1.878 1.823 1.847 1.470 
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) 

O(11

) 

-1.130 7.130 1.894 1.679 1.697 1.859 

S(12

) 

2.893 3.107 0.973 0.711 0.711 0.712 

3 
ZnCl2(DMSO)2 

 

-

594.30

6 

6.305 

C(1) -0.673 4.673 1.278 1.202 1.099 1.093 

S(2) 1.447 4.553 1.739 0.858 0.886 1.070 

C(3) -0.664 4.664 1.277 1.209 1.177 1.102 

O(4) -0.760 6.760 1.912 1.801 1.787 1.260 

C(5) -0.673 4.673 1.278 1.197 1.104 1.094 

S(6) 1.447 4.553 1.739 0.859 0.904 1.052 

C(7) -0.664 4.664 1.276 1.128 1.161 1.098 

O(8) -0.760 6.760 1.012 1.853 1.755 1.240 

Zn(9

) 

0.600 1.400 0.557 0.238 0.233 0.372 

Cl(1

0) 

-0.455 7.455 1.071 1.890 1.931 1.664 

Cl(1

1) 

-0.454 7.454 1.971 1.920 1.925 1.638 

4 
ZnBr2(DMSO)2 

 

-

669.51

5 

8.877 

C(1) -0.613 4.613 1.269 1.162 1.096 1.086 

S(2) 1.264 4.736 1.779 0.885 0.881 1.192 

C(3) -0.627 4.627 1.272 1.096 1.174 1.085 

O(4) -0.858 6.858 1.935 1.832 1.797 1.294 

C(5) -0.738 4.738 1.289 1.161 1.123 1.165 

S(6) 1.824 4.176 1.683 0.830 0.883 0.779 

C(7) -0.739 4.739 1.290 1.190 1.123 1.136 

O(8) -0.880 6.880 1.880 1.767 1.526 1.707 

Zn(9

) 

0.519 1.519 0.620 0.245 0.334 0.282 

Br(1

0) 

-0.295 7.295 1.925 1.802 1.645 1,923 

Br(1

1) 

-0.369 7.369 1.929 1.861 1.806 1.773 

 

ცხრილი 2.2. ბმის სიგრძის  (Rij) და ბმის რიგის  (Pij)  მნიშვნელობები  Zn(NO3)2(DMSO)2 

მოლეკულაში 

        

P1,2 R1,2Å P2,3 R2.3Å P2.4 R2.4Å P4.9 R4.9Å 

1.726 0.890 1.723 0.870 1.599 1.081 2.071 0.508 

P5.6 R5.6Å P6.7 R6.7Å P6.8 R6.8Å P8.9 R8.9Å 

1.725 0.910 1.728 0.854 1.600 1.073 2.065 0.518 

P9.10 R9.10Å P9.11 R9.11Å P10.12 R10.12Å P12.13 R12.13Å 
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2.178 0.361 2.140 0.422 1.272 1.053 1.204 1.403 

P12.14 R12.14Å P11.15 R11.15Å P15.16 R15.16Å P15.17 R15.17Å 

1.208 1.362 1.275 1.042 1.208 1.362 1.202 1.415 

 

ცხრილი2.3. ბმის სიგრძის  (Rij) და ბმის რიგის  (Pij)  მნიშვნელობები 

ZnSO4(DMSO)2მოლეკულაში 

 

P1,2 R1,2Å P2,3 R2.3Å P2.4 R2.4Å P4.9 R4.9Å 

1.739 0.731 1.736 0.769 1.632 0.956 1.999 0.629 

P5.6 R5.6Å P6.7 R6.7Å P6.8 R6.8Å P8.9 R8.9Å 

1.719 0.904 1.719 0.899 1.583 1.083 2.081 0.467 

P9.10 R9.10Å P9.11 R9.11Å P10.12 R10.12Å P11.12 R11.12Å 

1.994 0.633 2.764 0.080 1.588 0.666 1.539 0.687 

P12.13 R12.13Å P12.14 R12.14Å     

1.379 1.167 1.386 1.142     

 

ცხრილი 2.4. ბმის სიგრძის  (Rij) და ბმის რიგის  (Pij)  მნიშვნელობები 

ZnCl2(DMSO)2მოლეკულაში 

        

P1,2 R1,2Å P2,3 R2.3Å P2.4 R2.4Å P4.9 R4.9Å 

1.735 0.840 1.734 0.858 1.563 1.162 2.250 0.288 

P5.6 R5.6Å P6.7 R6.7Å P6.8 R6.8Å P8.9 R8.9Å 

1.735 0.840 1.734 0.858 1.563 1.162 2.250 0.289 

P9.10 R9.10Å P9.11      

2.167 0.796 2.166      

 

ცხრილი 2.5. ბმის სიგრძის  (Rij) და ბმის რიგის  (Pij)  მნიშვნელობები 

ZnBr2(DMSO)2მოლეკულაში 

 

P1,2 R1,2Å P2,3 R2.3Å P2.4 R2.4Å P4.9 R4.9Å 

1.738 0.880 1.738 0.861 1.603 0.917 3.880 0.03 

P5.6 R5.6Å P6.7 R6.7Å P6.8 R6.8Å P8.9 R8.9Å 

1/731 0.753 1.732 0.745 1.535 1.093 2.188 0.301 

P9.10 R9.10Å P9.11      

2.134 1.058 2.188      

 

ცხრილი 2.6. ატომთა შორის სავალენტო კუთხეების მნიშვნელობები 

Zn(NO3)2(DMSO)2მოლეკულაში 

       

C1-S2-C3 C1-S2-O4 C5-S6-C7 C5-S6-O8 S2-O4-Zn9 O4-Zn9-O10 O4-Zn9-O11 

101.4 101.19 100.36 102.80 116.08 113.38 74.14 
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Zn9-O11-N12 O10-N12-O13 O10-N12-O14 Zn9-O11-N15 O11-N15-O16 O11-N15-O17 S2-C1-H18 

129.67 117.01 118.47 126.54 117.76 117.35 113.99 

S2-C1-H19 S2-C1-H20 S2-C3-H21 S2-C3-H22 S2-C3-H23 S6-C5-H24 S6-C5-H25 

108.07 111.80 110.93 108.34 115.05 114.05 107.40 

S6-C5-H26 S6-C7-H27 S6-C7-H28 S6-C7-H29    

112.35 114.55 110.91 109.03    

 

ცხრილი 2.7. ატომთა შორის სავალენტო კუთხეების მნიშვნელობები 

ZnSO4(DMSO)2მოლეკულაში 

       

C1-S2-C3 C1-S2-O4 C5-S6-C7 C5-S6-O8 S2-O4-Zn9 O4-Zn9-O10 O4-Zn9-O11 

103.11 96.44 101.94 106.71 124.64 113.16 58.59 

Zn9-O11-N12 O10-N12-O13 O10-N12-O14 S2-C1-H15 S2-C1-H16 S2-C1-H17 S2-C3-H18 

121.62 110.52 105.91 113.97 109.12 110.23 110.42 

S2-C3-H19 S2-C3-H20 S6-C5-H21 S6-C5-H22 S6-C5-H23 S6-C7-H24 S6-C7-H25 

109.01 113.95 115.24 109.81 110.48 114.09 110.80 

S6-C7-H26       

109.61       

 

ცხრილი 2.8. ატომთა შორის სავალენტო კუთხეების მნიშვნელობები 

ZnCl2(DMSO)2მოლეკულაში 

       

C1-S2-C3 C1-S2-O4 C5-S6-C7 C5-S6-O8 S2-O4-Zn9 O4-Zn9-Cl10 O4-Zn9-Cl11 

100.00 101.54 99.92 101.55 113.54 117.45 86.83 

S2-C1-H12 S2-C1-H13 S2-C1-H14 S2-C3-H15 S2-C3-H16 S2-C3-H17 S6-C5-H18 

114.04 108.80 110.92 111.49 108.50 113.72 114.07 

S6-C5-H19 S6-C5-H20 S6-C7-H21 S6-C7-H22 S6-C7-H23   

108.86 110.82 113.80 111.36 108.55   

 

ცხრილი 2.9. ატომთა შორის სავალენტო კუთხეების მნიშვნელობები 

ZnBr2(DMSO)2მოლეკულაში 

       

C1-S2-C3 C1-S2-O4 C5-S6-C7 C5-S6-O8 S2-O4-Zn9 O4-Zn9-Br10 O4-Zn9-Br11 

100.38 102.93 101.67 102.57 91.72 153.88 61.31 

S2-C1-H12 S2-C1-H13 S2-C1-H14 S2-C3-H15 S2-C3-H16 S2-C3-H17 S6-C5-H18 

108.48 113.59 111.01 113.68 108.45 111.11 109.28 

S6-C5-H19 S6-C5-H20 S6-C7-H21 S6-C7-H22 S6-C7-H23   

113.53 111.10 113.29 109.00 111.60   

 

N,N-დიმეთილფორამიდის ლითონებთა კოორდინაციული ნაერთების 
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ინფრაწითელი სპექტრების ანალიზი 

 

N,N-დიმეთილფორამიდის (DMF) მოლეკულის  კომპლექსწარმომქმნელთან 

(ლითონებთან) კოორდინირების წესის დადგენის მიზნით შესწავლილია 

სინთეზირებული ნაერთების იწ-სპექტრები. 

ლიგანდის და სინთეზირებული კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის იწ 

სპექტრების ჩაწერას ვახდენდით 400-4000 სმ-1 უბანში. ვიყენებდით პოლიკრისტალური 

ნიმუშების ვაზელინის ზეთში გასრესით სუსპენზიების მომზადების მეთოდს. 

სინთეზირებული კოორდინაციული ნაერთების იწ სპექტრების ზოგიერთი 

მახასიათებელი რხევის სიხშირეები მოყვანილია ცხრილი3.1-ში.  

 

ცხრილი3.1. N,N-დიმეთილფორამიდის  და მის საფუძველზე მიღებული 

კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის იწ სპექტრებში ნაპოვნი რხევითი  სიხშირეების 

მინიმუმები (სმ-1) 

DMF  663.43 864.00 1095.42 1257.42 1388.56 

  1442.56 1496.56 1666.28 1959.42 2051.99 

  2113.70 2275.70 2321.99 2507.13 2869.70 

  2931.41 3070.27 3479.13   

CoSO4  6 DMF 542.29 606.60 627.61 670.46 879.51 

  1019.08 1105.99 1140.91 1506.00 3182.91 

NiSO4 4 DMF 463.89 607.39 666.28 832.60 1083.78 

  1635.14 3188.93 3230.23   

CuSO4 4ДМF      441.35 464.65 511.99 532.25 548.50 

  609.64 870.58 1066.88 1670.51 2360.60 

  3145.50     

ZnSO4 4ДМF 417.83 433.06 607.66 988.42 1074.93 

  1625.29 1654.03 2356.54 3234.60 3397.27 
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CoCl2  6ДМF 461.52 561.33 653.00 793.00 1019.09 

  1061.36 1118.50 1250.95 1384.82 1450.05 

  1497.21 1614.26 1644.58 3197.26 3300.12 

  3389.26 3423.33    

NiCl2  6ДМF 422.56 519.77 585.81 626.28 807.92 

  1619.17 1641.58 3175.76 3221.78  

CuCl2  6ДМF 406.96 628.62 699.90 747.76 819.73 

  868.56 1017.65 1061.02 1121.49 1157.37 

  1250.22 1375.96 1431.09 1449.08 1498.88 

  1604.71 1640.98 2022.24 2362.41 3297.50 

  3376.56     

MnCl2  6ДМF 409.92 482.37 560.56 629.98 678.24 

  862.45 1017.63 1061.01 1115.43 1250.89 

  1387.14 1427.34 1447.94 1497.55 1618.40 

  1646.88 3218.26 3320.75 3391.14  

CdCl2 4ДМF 405.39 454.90 485.71 526.46 575.24 

  603.11 680.52 1064.71 1113.77 1251.60 

  1374.34 1433.29 1445.34 1649.69  

 

როგორც გვიჩვენებს სპექტრების ანალიზი,  სინთეზირებული კომპლექსების იწ 

სპექტრებში აღინიშნება DMF-ის მოლეკულისთვის დამახასიათებელი ვალენტური ბმის 

რხევითი სიხშირეები. არაკოორდინირებული DMF-ს მოლეკულის სპექტრში(CO) 

გამოვლენილია  1666.28 სმ-1, ხოლოკოორდინირებულინაერთის შთანთქმისიწსპექტრებს, 

აღნიშნულირხვეისსიხშირეებიმდებარეობს~1635.14 – 1654.03 სმ-1უბანში, ე.ი.   

შემცირებულია12.25-31.14 სმ-1-ით, ანუ გადანაცვლებულია მაღალსიხშირულუბანში. ეს 

კი მიუთითებს, რომ სინთეზირებულ კომპლექსებში DMF-ს მოლეკულის კოორდინირება 

კომპლექსწარმომქმნელ ლითონთან ხორციელდება DMF-ს მოლეკულის კარბონილის 
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ჯგუფის   ჟანგბადის ატომის მეშვეობით [12, 13]. 

კომპლექსური ნაერთების იწ-სპექტრებში1050-1060 სმ-1და 1170 სმ-1 უბანში SO42- 

ჯგუფის რხევითი სიხშირეების შთანთქმის ზოლების იდენტიფიკაცია გაძნელებულია.  

სირთულე გამოწვეულია   1100 – 1150 სმ-1 უბანში ორგანული ლიგანდის რხევითი 

სიხშირეების არსებობით. [12 - 15] 

თუ გავითვალისწინებთ სულფატური ჯგუფის ბიდენტატობას და N,N-

დიმეთილფორმამიდის მოლეკულის შიგასფერულობას, შეგვიძლია ვივარაუდოთ 

სინთეზირებული ნაერთების ოქტაედრული აღნაგობა [Me(DMF)4],სადაც Me = Ni და Zn და 

ტეტრაედრული აღნაგობა [Cu(DMF)2] სადაც Me = Co, Ni, Mn, Cd, Zn  ტიპის კომპლექსური 

ნაერთების შემთხვევაში.  

დასკვნები 

 

1. შესწავლილია ლიტერატურაში მოცემული მასალა აპროტონული გამხსნელების - 

დიმეთილსულფოქსიდი, N,N-დიმეთილფოქმამიდის  ქიმიური და ფიზიკური 

თვისებების შესახებ.  

2. შესწავლილია თუთიის ნიტრატთან, სულფატთან, ქლორიდთან და ბრომიდთან 

დიმეთილსულფოქსიდის მოლეკულის   კომპლექსწარმოქმნის უნარი სხვადასხვა 

გამხსნელში.  ნახევრად ემპირიული АМ1 მეთოდით გამოთვლილია ZnХ2(DMSO)2ტიპის 

(Х = SO42-, NO3-, Cl-, Br-, DMSO - დიმეთილსულფოქსიდი) მოლეკულის ენერგეტიკული, 

ელექტრონული და სხვა სტრუქტურული მახასიათებლები როგორც აირში, ასევე 

სხვადასხვა გამხსნელში. გამოთვლების საფუძველზე შერჩეულია ოპტიმალური 

გამხსნელი კოორდინაციული ნაერთებისთვის.  კვანტურ-ქიმიური გამოთვლების 

თანახმად, დიმეთილსულფოქსიდის მოლეკულის კოორდინირება ლითონთან 

ხორციელდება ჟანგბადის ატომის მეშვეობით. 

3. შესწავლილია თუთიის ნიტრატთან, სულფატთან, ქლორიდთან და ბრომიდთან N,N-

დიმეთილფორმამიდის  მოლეკულის   კომპლექსწარმოქმნის უნარი სხვადასხვა 

გამხსნელში.  ნახევრად ემპირიული АМ1 მეთოდით გამოთვლილია ZnХ2(DMF)2ტიპის (Х 
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= SO42-, NO3-, Br-, DMF – N,N-დიმეთილფორმამიდის) მოლეკულის ენერგეტიკული, 

ელექტრონული და სხვა სტრუქტურული მახასიათებლები როგორც აირში, ასევე 

სხვადასხვა გამხსნელში. კვანტურ-ქიმიური გათვლების დროს გამოყენებულია 

ნახევრადემპირიული AM1,  MNDOდა MP3 მეთოდები.  

4. N,N-დიმეთილფორამიდისკომპლექსწარმომქმნელთან (ლითონებთან) კოორდინირების 

წესის დადგენის მიზნით შესწავლილია სინთეზირებული ნაერთების იწ-სპექტრები. 

სპექტრების შესწავლის საფუძველზე დადგენილია, რომ სინთეზირებულ კომპლექსებში 

N,N-დიმეთილფორამიდისმოლეკულაკოორდინირდება ჟანგბადის ატომის მეშვეობით. 
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დასრულებული 

კვლევითიპროექტისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 

(ქართულენაზე) 

არაწყალხსნართა ელექტროქიმიის ლაბორატორიას წლების განმავლობაში გაფორმებული 

გვაქვს ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი ივ. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის 

ინსტიტუტთან. ისინი აწარმოებენ  მათ მიერ მოყვანილი  მცენარეებისაგან  სამკურნალო 

საშუალებებს, ხოლო ჩვენ, როგორც სეზონურად მოყვანილ მცენარეებში, ასევე ეთერზეთებში 

ვსაზღვრავთ ტოქსიკურ მიკროელემენტებს: ტყვიას, კადმიუმს, სპილენძსა და თუთიას.   

 2018 წელს შევისწავლეთ ტოქსიკური მიკროელემენტების - ტყვიის, კადმიუმის, 

სპილენძისა და თუთიის კონცენტრაციული შემცველობაშემდეგ საკვლევ ობიექტებში: მცენარეთა 

ნაკრები #1, მცენარეთა ნაკრები #2, კრაზანას ბალახი, გვირილა, კულმუხოს ფესვი და ფესურა, 

კამის თესლი, მრავალძარღვას ფოთოლი, მარწყვბალახას ფესვი. 

 ზემოთ ჩამოთვლილ მცენარეულ ნიმუშებში ტოქსიკური მიკროელემენტების, როგორც 

თვისობრივ, ასევე რაოდენობრივ განსაზღვრას ვახდენთ დიფერენციალურ-იმპულსური 

პოლაროგრაფიული მეთოდით. პოლაროგრაფირებას ვახდენთ სამელექტროდიან თერმოსტა-

ტირებულ უჯრედში. კათოდის როლს ასრულებს ვერცხლისწყლის მწვეთავი ელექტროდი (t=3.5 წმ, 

m=2.6 მგ/წმ), ხოლო ანოდისას - პლატინის მავთული. შესადარებელ ელექტროდად გამოიყენება 

ნაჯერი კალომელის ელექტროდი. თითოეული სინჯის მომზადება საანალიზოდ ხდება 

შემდეგნაირად: ვაშრობთ 1000C-ზეერთი საათის განმავლობაში მშრალი ნარჩენის მისაღებად, 

ვწონით და ვათავსებთ მუფელის ღუმელში 450oC-ზე 5 საათის განმავლობაში. მიღებულ ნაცარს 

ვამუშავებთ 1N  HNO3-ის ხსნარით და ვაორთქლებთ. შემდეგ ვამუშავებთ 1N HCl-ის ხსნარით და 

კვლავ ვაორთქლებთ. ასე მინერიზალებულ ნიმუშს ვხსნით 10 მლ 0.1N HCl-ის ხსნარში. მიღებულ 

საკვლევ ხსნარს ვათავსებთ პოლაროგრაფიულ უჯრედში და მრუდების ჩაწერამდე 10 წუთის 

განმავლობაში ვახდენთ განბერვასინერტული აირით (არგონი). პოლაროგრაფიული მრუდების 

ჩაწერა ხდება 25oC ტემპერატურაზე, 0-დან -1,2 ვ-მდე პოტენციალის უბანში.საკვლევი ნივთიერების 

პოლაროგრამის გადაღების შემდეგ, პოლაროგრაფიული პიკის გათვალისწინებით ვამატებთ 

შესაბამის სტანდარტულ ხსნარს. 

 

 

 

ჩატარებული კვლევის შედგად დადგენილი იქნა: 

საანალიზო ობიექტები:                           Pb მკგ/გ                Cu მკგ/გ              Zn მკგ/გ 



1. მცენარეთა ნაკრები (1)                         1.0         12.5                     47.8 

2. მცენარეთა ნაკრები (2)                         1.3                        27.0                     65.46 

3. კრაზანას ბალახი                                  2.63                      31.8                     96.7 

4. გვირილა                                                2.04                      3.01                      99.98 

5. კულმუხოს ფესვი და ფესურა           1.6                        29.4                      65.9 

6. კამის თესლი                                         1.99                      20,1                      97.7 

7. მრავალძარღვას ფოთოლი                 1.5                        24.8                      105.1 

8. მარწყვბალახას ფესვი                          2.4                         1.5                        82.9 

როგორც მიღებული შედეგებიდან ჩანს, არცერთ შესწავლილ მცენარეში ტყვიის შემცველობა 

საერთაშორისო სტანდარტს არ აღემატება. ტყვიის შემცველობა ცოცხალ ორგანიზმში არ უნდა 

აღემატებოდეს 5 მკგ/გ-ს.  რაც შეეხება სპილენძსა და თუთიას, ისინი გარკვეული რაოდენობით 

საჭირო მიკროელემენტებია და ვინაიდან ჩვენს მიერ შესწავლილ მცენარეებს სამკურნალო 

დანიშნულება აქვთ ფარმაცეპტების გადასაწყვეტია მათი რაოდენობრივი  შემცველობის 

მიზანშეწონილობა. აღსანიშნავია,რომარცერთ ნიმუშში კადმიუმი არ აღმოჩნდა. 

2018 წელს ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა - გამხსნელის ბუნების გავლენაბენზოპოლი-

კარბოქსილის მჟავას - პირომელიტის ელექტროქიმიურ ქცევაზე.ბენზოპოლიკარბოქსილის 

მჟავები ფართოდ გამოიყენება როგორც თანამედროვე მედიცინასა და ფარმაკოლოგიაში, ასევე  

ძველთაგანვე ხალხურ მედიცინაში. განსაკუთრებულ ინტერესს წარმოადგენს მათი 

ადსორბციული უნარის დადგენა, რაც თავის მხრივ დაკავშირებულია ცოცხალი ორგანიზმის 

უჯრედში შეღწევადობასთან.  

წინა წლებში ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა კარბოქსილის ჯგუფის სხვადასხვა 

რაოდენობითა და განლაგებით ბენზოპოლიკარბოქსილის ოთხი მჟავას ადსორბციული უნარი 

ფიზიკური თვისებებით განსხვავებულ გამხსნელებში, კერძოდ, წყალში, ერთატომიან სპირტ - 

ეთანოლსა და ორატომიან სპირტ - ეთილენგლიკოლში. ეს გამხსნელები მკვეთრად 

განსხვავდებიან სიბლანტითა და დიელექტრიკული შეღწევადობით.იმის გამო, რომ ეთილენ 

გლიკოლის სიბლანტე  დაახლოებით 20-ჯერ აღემატება წყლისას და ამავე დროს თვითონ გააჩნია 

სპეციფიკური ადსორბციის უნარი, აღნიშნულმა მჟავებმა მასში საერთოდ არ გამოამჟღავნეს 

ადსორბციული უნარი, ხოლო, რაც შეეხება, აღნიშნული მჟავების ადსორბციას წყალსა და 

ეთანოლშიგანსხვავებულია ბენზოპოლიკარბოქსილის მჟავებში კარბოქსილის ჯგუფის 

რაოდენობასა და განლაგებასთან დაკავშირებით.  

2018 

წელსჩვენსმიერშესწავლილიიქნაბენზოპოლიკარბოქსილისმჟავებისერთერთიწარმომადგენლის - 

პირომელიტისმჟავასკინეტიკურიპროცესიეთილენგლიკოლისხსნარში პოლაროგრაფიული 

მეთოდით. ესმჟავაწარმოადგენსბენზოპოლიკარბოქსილისმჟავასოთხიკარბოქსილისჯგუფით 

1,2,4,5 მდგომარებაში. 

ორგანულინივთიერებისკინეტიკურიქცევისშესწავლაპოლაროგრაფიულიმეთოდითეთილენგლიკ

ოლისხსნარშიგანსაკუთრებითსაინტერესოა, 

ვინაიდანამდროსხსნარშინაწილაკებისგადატანახორციელდებაუპირატესადდიფუზიითდა,როგორ

ცუკვედადგენილიგვქონდა,  ეთილენგლიკოლშიამმჟავებსარგააჩნიათადსორბციისუნარი, 



ხოლო,როგორცცნობილია, ორგანული 

ნივთიერებისადსორბციულიუნარიართულებსმისიკინეტიკისდადგენას. 

პირომელიტისმჟავასპოლაროგრაფიულიქცევაშევისწავლეთ როგორც ეთილენგლიკოლში, ასევე 

წყალხსნარშიც. ნახ.1-

ზემოცემულიაპირომელიტისმჟავასკლასიკურიპოლაროგრაფიულიმეთოდითგადაღებულიკონცენ

ტრაციულიდამოკიდებულება 0,5M Na2SO4-ისწყალხსნარში. 

როგორცგრაფიკიდანჩანსპოლაროგრამაზეადგილიაქვსმკვეთრიპიკისწარმოქმნას, 

რომელიცწარმოადგენსპირველირიგისმაქსიმუმს. 

მისიწარმოქმნისმიზეზიაარათანაბარიპოლარიზაციავერცხლისწყლისწვეთისგარშემო, 

რაციწვევსელექტროდისზედაპირთანხსნარისგაძლიერებულმოძრაობას. 

მისიმოსპობისათვისგამოვიყენეთზედაპირულადაქტიურინივთიერება - ჟელატინი. ნახ.2-

ზემოცემულიაგასწორებულიპოლაროგრამა, რომელსაცგააჩნიაორიტალღა, 

ნახევარტალღისპოტენციალებისმნიშვნელობებით E1/2 = -1.1 ვდა E1/2 =- 1.68 ვ. ნახ.3-

ზემოცემულიაპირომელიტისპოლაროგრამა 0,5M Na2SO4-ისეთილენგლიკოლისხსნარში. 

ამპირობებშიცპოლაროგრამაზეადგილიაქვსპირველირიგისმაქსიმუმისწარმოქმნას. 

გასწორებისშემდეგმივიღეთერთტალღიანიპოლაროგრამანახევარტალღისპოტენციალით  E1/2 = -1.9 

ვ.  ვინაიდანპირომელიტისმჟავაარისორფუძიანი, 

წყალშიადგილიაქვსორივეწყალბადისატომისგანმუხტვას, 

ხოლოეთილენგლიკოლშიმხოლოდერთისდაისიცგაცილებითუარყოფითპოტენციალზე.ამისმიზე

ზიუნდაიყოსეთილენგლიკოლისმაღალისიბლანტე,რაცპირომელიტისმოლეკულებისდიფუზიითგ

ადაადგილებას აფერხებს. დიფუზური ტალღისსიმაღლემჟავას კონცენტრაციისპირდაპირ-

პროპორციულია ორივე გამხსნელში,  რისსაფუძველზეცაგებულისაკალიბრომრუდი- 

ნახ.4იძლევაკონცენტრაციისგანსაზღვრისსაშუალებას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ.1. პოლაროგრაფიული მრუდები 0.5 M NaClO4-ის წყალხსნარებში  პირომელიტის მჟავას 
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სხვადასხვა დანამატით:  1- 0; 2 – 3.8·10-4; 3- 1.2·10-3; 4- 2.2·10-3; 5- 3.2·10-3; 6- 3.5·10-3; 7- 4.0·10-3 M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ნახ.2. პირომელიტის მჟავას აღდგენის პოლაროგრაფიული მრუდები 0.5 M NaClO4-ის 

წყალხსნარებში:  1- 0; 2 – 4.0·10-3; 3- 4.0·10-3+ ჟელატინი M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ.3. პოლაროგრაფიული მრუდები 0.5 M NaClO4-ის ეთილენგლიკოლის ხსნარებდან  

პირომელიტის მჟავას სხვადასხვა დანამატით:  1- 0; 2 – 1.0·10-2; 3- 1.6·10-2; 4- 1.9·10-2; 5- 2.0·10-2; 6- 

2.8·10-2; 7- 3.1·10-2; 8- 5.1·10-2 ; 9- 6.0·10-2 ; 10- 7.0·10-2 ; 11- 8.0·10-2 M. 
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ნახ.4. პირომელიტის მჟავას საკალიბრო მრუდი 0.5 M NaClO4-ის წყალხსნარში. 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რაფიელ აგლაძის 

სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტრო ქიმიის ინსტიტუტი 

 
შესწავლილია ოზონის ზემოქმედება ორგანული საღებრის მეთილენლურჯის წყალხსნარზე. 

დადგენილია ოპტიკური სიმკვრივის დამოკიდებულება ოზონირების დროზე 0÷3 წთ.-ის 

ინტერვალში თიოშარდოვანას დამატებით და დამატების გარეშე, რომელიც ატარებს სწორხაზოვან 

ხასიათს 0÷1 წთ.-ის ინტერვალში.  დამოკიდებულება მეთილენლურჯის კონცენტრაციასა და 

ოპტიკურ სიმკვრივეს შორის აღნიშნული ასევე სწორხაზოვანია. გამოთვლილია შთანთქმული 

ოზონის რაოდენობა დროის შესწავლილ ინტერვალში. მიღებული შედეგები საშუალებას იძლევა 

შესწავლილი საღებრის წყალხსნარის გამოყენებისა ოზონის დოზიმეტრიისათვის. 

 

შესავალი 

მსოფლიოში დაგროვილია ოზონის გამოყენების მნიშვნელოვანი გამოცდილება 

სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, კვების 

მრეწველობა, მედიცინა და სხვა, კერძოდ, სოფლის მეურნეობაში ოზონს ფართოდ 

იყენებენ ხილისა და ბოსტნეულის დამუშავებისათვის მათი შენახვის ვადის 

გახანგრძლივების მიზნით. ოზონი მკვეთრად ამცირებს ლპობის გამომწვევ 

მიკროფლორისა და მეტაბოლური პროცესების დონეს [1]. ზოგიერთი ავტორისა და ჩვენს 

მიერ ჩატარებული ცდების საფუძველზე ასევე დადგენილია, რომ ოზონს ახასიათებს 

მცენარეების ზრდის სტიმულირების უნარი, ამაღლებს პროდუქტიულობას და ასევე 

ნაყოფიდან თესლის გამოსავალს [2,3].  

სასიცოცხლო მნიშვნელობა ენიჭება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

საწარმოებიდან ჩამდინარე წყლების გაწმენდას. აღნიშნული წყლების ჩაშვება 

წყალსატევებში არ შეიძლება, რადგან შეიცავს დიდი რაოდენობით ტოქსიკურ 



ნივთიერებებს. ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ერთ-ერთ ეფექტურ საშუალებას  

წარმოადგენს ოზონირება მათი შემდგომი წყალსაცავებში ჩაშვების მიზნით [4]. 

დიდი როლი ენიჭება ოზონის გამოყენებას კვების მრეწველობაში სასურსათო 

პროდუქტების შენახვისათვის უფრო მაღალ ტემპერატურაზე და მეტი დროით, ვიდრე 

სამაცივრო დანადგარებში. დადგენილია, რომ ოზონი არ ახდენს არავითარ მავნე 

ზეგავლენას საკვებ პროდუქტებზე და არ იწვევს მათი კვებითი ღირებულების 

ცვლილებას ეს გამოწვეულია იმით, რომ ოზონი მოქმედებს პროდუქტის მხოლოდ 

ზედაპირზე როგორც ანტისეპტიკი, თვითონ კი სწრაფად იშლება და გადადის უსაფრთხო 

ჟანგბადში.  

ოზონი  წარმატებით გამოიყენება სამედიცინო დანიშნულების  ნაკეთობების 

სტერილიზაციასა და ოზონოთერაპიაში. მას გააჩნია ანთების საწინააღმდეგო, 

იმუნომოდულირების, ბაქტერიოციდული, ვირუსების საწინააღმდეგო, დისბაქტერიოზის 

კორექციისა და მრავალი სხვ. თვისებები. ოზონოთერაპია ეხმარება ორგანიზმს 

დასუსტებული ძალების აღდგენასა და დაავადების დამარცხებაში [5]. 

ოზონის  გამოყენება მოითხოვს მისი კონცენტრაციის  განსაზღვრას. 

ლიტერატურაში ცნობილ მეთოდებს შორის ფართოდ გამოიყენება იოდომეტრული 

მეთოდი [6]. ჩვენ მიერ ადრე შემოთავაზებული იყო ოზონის კონცენტრაციის 

განსაზღვრის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდი, რომელიც ეფუძნებოდა სხვადასხვა 

ორგანული და არაორგანული ნაერთების გამოყენებას [7,8]. 

 

ექსპერიმენტული  ნაწილი 

 

წარმოდგენილ სამუშაოში შესწავლილია საღებრის მეთილენ-ლურჯის გამოყენების 

შესაძლებლობა ოზონის კონცენტრაციის განსაზღვრისათვის. 

სამუშაოს პირველ ეტაპზე  შესწავლილია მეთილენ-ლურჯის წყალხსნარზე  

ოზონის  სხვადასხვა დროით ზემოქმედებისას  ოპტიკური სიმკვრივის ცვლილების 

დამოკიდებულება ოზონირების დროზე. ხსნარის ოზონირება ხორციელდებოდა 0÷3 წთ-

ის ინტერვალში (ნახ.1). 

 



 
ნახ. 1 მეთილენ-ლურჯის 0,002% წყალხსნარის ოპტიკური სიმკვრივის დამოკიდებულება ოზონირების 

დროზე: 1.1-დანამატის გარეშე, 1.2-თიოშარდოვანას დამატებით.  

ნახაზიდან ჩანს, რომ დროის ამ ინტერვალში ოპტიკური სიმკვრივის 

დამოკიდებულება ოზონირების დროზე გამოისახება მრუდით, რომელიც 0÷60 წმ.-ის 

ინტერვალში ატარებს სწორხაზოვან ხასიათს (ნახ.1.1). აღნიშნული გარემოება გვაძლევს 

საშუალებას გამოვიყენოთ მეთილენ-ლურჯის წყალხსნარი დოზიმეტრიულ სისტემად. 

გამოყენების ინტერვალის გაფართოების მიზნით აღნიშნულ წყალხსნარს ვამატებდით 

სხვადასხვა ინჰიბიტორს, რომელთა შორის ყველაზე ეფექტური აღმოჩნდა თიოშარდოვანა 

(ნახ.1.2). როგორც ნახაზიდან ჩანს, სწორხაზოვანი დამოკიდებულება შენარჩუნებულია 3 

წთ.-მდე. 

მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ მეთილენ-

ლურჯის წყალხსნარზე ოზონის ზემოქმედების შესწავლა 0÷60 წმ.-ის ინტერვალში (ნახ.2). 

ნახაზიდან ჩანს,რომ ეს დამოკიდებულება სწორხაზოვანია დანამატის გარეშეც.  

 

 



 
ნახ. 2მეთილენ-ლურჯის წყალხსნარის ოპტიკური სიმკვრივის(D)  

დამოკიდებულება ოზონირების დროზე(t) 

 

სამუშაოს შემდეგ  ეტაპს შეადგენს კალიბრაციული მრუდის აგება ოპტიკური 

სიმკვრივის ცვლილების დამოკიდებულებისა მეთილენ- ლურჯის წყალხსნარის 

კონცენტრაციაზე (ნახ.3). 

 
ნახ.3მეთილენ-ლურჯის წყალხსნარის კალიბრაციული მრუდი 

დამოკიდებულება შთანთქმული ოზონის რაოდენობასა და ხსნარის ოზონირების 

დროს შორის გამოსახულია ნახ.4-ზე. 

 



 
ნახ.4 შთანთქმული ოზონის რაოდენობის დამოკიდებულება დროზე  

ოზონის კონცენტრაციის განსაზღვრისათვის ვსარგებლობდით ცნობილი 

იოდომეტრიული მეთოდით [6]. როგორც ნახაზიდან ჩანს, აღნიშნული დამოკიდებულება 

ატარებს სწორხაზოვან ხასიათს, რაც გვაძლევს ოზონის კონცენტრაციის დადგენის 

საშუალებას მეთილენ-ლურჯის წყალხსნარის ოპტიკური  სიმკვრივის მნიშვნელობის 

მიხედვით. 

დასკვნა 

 

ლიტერატურაშიცნობილიმეთოდით [2]  

დაჩვენსმიერშემოთავაზებულიმეთოდითგანსაზღვრულიოზონისკონცენტრაციაპრაქტიკულადერ

თნაირიადაშეადგენს  0,34.10-2გ/ლ - 0,31.10-2გ/ლ,  შესაბამისად. 

სახამებლისთანაობისასჩატარებულიცდებითგანსაზღვრულიოზონისკონცენტრაცია (λ =600 ნმ )  

0,3.10-2გ/ლემთხვევაცნობილიმეთოდით [2] დადგენილოზონისკონცენტრაციას. 

ამრიგად,  შემოთავაზებულიმეთოდიშედარებითეკონომიურიადაოზონისსწრაფი,    

შედარებითმარტივიგანსაზღვრისსაშუალებასიძლევა. 

მიღებული შედეგების საფუძველზე დადგინდა, რომ საღებარი მეთილენ-ლურჯის 

წყალხსნარის ოპტიკური სიმკვრივის დამოკიდებულება ოზონირების დროზე 

სწორხაზოვანია.  შესწავლილია და დადასტურებულია ანალოგიური დამოკიდებულება 

ოზონის კონცენტრაციასა და ოზონირების დროს შორის. 

ამრიგად, ჩვენ მიერ შემოთავაზებული მარტივი მეთოდი რეკომენდებულია 

ოზონის კონცენტრაციის დოზიმეტრიისათვის. 
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მითითებით) 

1 2 3 4 
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2018-2020  წწ „ საქარველოს  

ძირითადიავტობანისმიმდება- 

რე  ნიადაგებში  ტყვიის  

განსაზღვრა“.  

2018  წლის  ეტაპი : „საქარველოს  

ქარელის  რაიონის სოფ.რუისისა   
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კონგანსაზღვრა ფიზ.მეთოდით 

3.დ.ექვთიმიშვილი-ნიადაგის  

გადაყვანა ხსნარში ქიმ.მეთოდით 

4.ნ.ხავთასი-ნიადაგის ნიმუშების  

აღება და მომზადება საანალი 

ზოდ 

5. თ.მახარაძე-ტყვიის 

კონგანსაზღვრა ფიზ.მეთოდით 

6.ნ.მგალობლიშვილი- ნიადაგის  

გადაყვანა ხსნარში ქიმ.მეთოდით 

 

 

 

 

 

ნინო ბიჭიაშვილი - მაგისტრი, 

ეკოლოგი, ინჟინერი 

ია ბარბაქაძე - ქიმიკოსი 

(ლაბორანტი) 
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(ლაბორანტი) 

ბექა ჩხეიძე - ბაკალავრი 

(ლაბორანტი) 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 

ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 



 

I.წლევანდელი  კვლევის  ობიექტს  წარმოადგენს  ავტობანის  მიმდებარე  ტერიტორიის  ნიადაგებში  

ტყვიის  რაოდენობის  განსაზღვრა :  ა) ქ. გორისა  და  ქარელის  რაიონის  ადმინისტრაციულ  საზღვარზე,  

ქარის  ელექტროსადგურებთან  ახლოს  ათეულობის  ჰექტარზე  გადაჭიმული  სახნავ - სათეს  სავარგულის  

ნიადაგში  ( ნიმუში # 1  - იქვე  ავტობანთან,  ნაკვეთის  დასაწყისში, ნიმუში # 2 - ავტობანიდან  10  მეტრის  

დაშორებით,  ნიმუში # 3 - ავტობანიდან  15  მეტრის  დაშორებით;     ბ)   ქარელის  რაიონის  სოფ. რუისის  

სახნავ - სათეს  სავარგულის  ნიადაგში  ( ნიმუში # 4  - იქვე  ავტობანთან,  ნაკვეთის  დასაწყისში, ნიმუში # 5 

- ავტობანიდან  10  მეტრის  დაშორებით,  ნიმუში # 6 - ავტობანიდან  15  მეტრის  დაშორებით;       გ)   

ქარელის  რაიონის  სოფ. ურბნისის  სახნავ - სათეს  სავარგულის  ნიადაგში       ( ნიმუში # 7  - იქვე  

ავტობანთან,  ნაკვეთის  დასაწყისში, ნიმუში # 8 - ავტობანიდან  10  მეტრის  დაშორებით,  ნიმუში # 9 - 

ავტობანიდან  15  მეტრის  დაშორებით.  ნიმუშები  აღებული  იყო  მარტის  შუა  რიცხვებში,  მაშინ  როდესაც  

ჯერ  კიდევ  არ  არის  ნიადაგში  შეტანილი  სასუქი  და  პესტიციდები.                               

                   ექსპერიმენტული  ნაწილი  და  მიღებული  შედეგების  ანალიზი.  

ნიადაგის  ნიმუშების  საანალიზოდ  აღება  საპასუხისმგებლო  საქმეა. ინდუსტრიული  ნარჩენებით  

და  ტყვიის  შემცველი  საწვავით  გარემოს  დაბინძურება  იწვევს  ტყვიის  მოხვედრას  ჰაერში  და  ბოლოს  

ჰაერიდან  ხდება  დალექვა  ნიადაგის  ზედა  ფენაზე.  საწვავიდან  ტყვია  ნიადაგში  ხვდება  ძირითადად  

ტყვია  (II  )-ის  PbO-ს  სახით.   15 – 20  ჰექტარი  ერთნაირი  რელიეფის  მქონე  ნიადაგიდან  საკმარისია  

ნიმუში  ავიღოთ  3 – 4 სხვადასხვა  ადგილიდან.  შემდეგ  ერთმანეთში  კარგად  ავურიოთ  და  ვაქციოთ  

ერთ საშუალო  ნიმუშად.  ნიმუშის  აღებამდე  ნიადაგის  ზედაპირი  წინასწარ  იწმინდება  ბალახისაგან,  

ქვარორღისაგან  და  სხვა.  ნიმუში  უნდა  ავიღოთ  ნიადაგის  ისეთი  ტენიანობის  პირობებში,  რომ  ბარს  

ნიადაგის  ნიმუში  ძლიერ  არ  მიეკრას.  აღებულ  ნიადაგს  უპირველესად  უნდა  მოვაცილოთ  მცენარეული  

ფესვები, ქვები  და  სხვა  მინარევი.შემდეგ  უნდა  გავაშროთ  ოთახის  ტემპერატურაზე  და  შევინახოთ 

მცირე  ზომის  დაცულ  კონტეინერში  გარკვეული  წარწერით  მაღალი  ხარისხის  ქაღალდში  (ფილტრის  

ქაღალდი). ამ  პირობების  დაცვის  შემდეგ  ნიმუში  მზადაა  საანალიზოთ.   

ნიმუშს  ვაფხვიერებთ,  ვიღებთ  დაახლოებით  20 - 30  გ   რაოდენობით  და  ვათავსებთ  500  მლ  

მოცულობის  ჭიქაში.  ვუმატებთ  მცირე  რაოდენობის  გამოხდილ  წყალს  (  20 – 30  მლ),  60  მლ  

გოგირდმჟავას  ( 1 : 4 )  და  40  მლ  კონცენტრირებულ  აზორმჟავას   და  30  წუთის  განმავლობაში  

ვამყოფებთ  ოთახის  ტემპერატურაზე.  შემდეგ  ვდგამთ  წყლის  აბაზანაზე  დაახლოებით  1,5  სთ  

განმავლობაში.  ვამატებთ  ადუღებულ  გამოხდილ  წყალს  და  ვადუღებთ  ზედმეტი  აზოტმჟავას  

მოცილების  მიზნით.  ამის  შემდეგ  ვფილტრავთ  (თეთრი  ფილტრის  ქაღალდის  ლენტა),  კარგად  

ჩავრეცხავთ  ცხელი  გამოსდილი  წყლით  და  გადავითანთ  250  მლ  საზომ  კოლბაში.  

ასე  მომზადებულ  ხსნარში  ტყვია და სხვა  ელემენტები  განისაზღვრა  ფიზიკურ-ქიმიური  

მეთოდის  (ატომურ - აბსორბციული)  საშუალებით   PerkinElmer  Atomic Absortion Spectrometer  Analyst  200   

ხელსაწყოს  გამოყენებით და  შედეგები   მოტანილია  ცხრილ  1. 

                                                                                                                 ცხრილი  1.  

ნიადაგებში    (ქარელის  რაიონის  სოფ. რუისის  და  ურბნისის    ნიმუშებში) ტყვიის  და  სხვა  ელემენტების   

რაოდენობა  %- ში.     

ელ №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 



 

Pb 

 

0,00195 0,00191 0,00205 0,00189 0,00199 0,00151 0,00129 0,00149 0,00159 

Fe 2,08 1,82 2,31 2,15 2,09 1,72 1,61 1,82 2,05 

 

Zn 0,00402 0,00414 0,00497 0,00557 0,00513 0,00447 0,00255 0,00429 0,00460 

 

Cu 

 

0,00414 0,00414 0,00398 0,00587 0,00586 0,00577 0,00224 0,00379 0,00597 

 

 

ტყვიის  რაოდენობა  პროცენტებში  გადაანგარიშებული  იქნა  სტანდარტულად  მიღებულ  

განზომილებაში   მგ/კგ,  ანუ რამდენი  მგ ტყვიაა  1  კილოგრამ  ნიადაგში  და  ეს  მონაცემები  მოტანილია  

ცხრილ  # 2-ში.    

                                                                                                                           ცხრილი  2. 

ნიადაგებში    (ქარელის  რაიონის  სოფ. რუისის  და  ურბნისის    ნიმუშებში) ტყვიის  და  სხვა  ელემენტების   

რაოდენობა  მგ/კგ - ში.   

ელ 

 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

Pb 

 

19,5 19,1 20,5 18,9 19,9 15,1 12,9 14,9 15,9 

Zn 4,02 4,14 4,97 5,57 5,13 4,47 2,55 4,29 4,60 

 

Cu 

 

4,14 4,14 3,98 587 5,86 5,77 2,24 3,79 5,97 

 

ცხრილი # 2   და  # 3 - დან  ჩანს,  რომ  ყველა  ნიმუშში    თუთიის  რაოდენობა  ზ.დ.კ.  ნაკლებია,  რაც  

შეეხება  ტყვიას  და  სპილენძს  მათი  რაოდენობა  კი  მომატებულია.  

                                                                                                                  ცხრილი  3. 

ზოგიერთი  ელემენტის  ზღვრული  დასაშვები  კონცენტრაცია  ნიადაგში, მგ/კგ 

ელემენტი ზღვრული  დასაშვები  

კონცენტრაცია, მგ/კგ* 

საშიში  ნივთიერებით  დაბინძურე- ბის  

დონე * 

  Pb        3,2    II  -  დონე     (ზ.დ.კ.-125 მგ/კგ) 

  Pb  (მოძრავი  ფორმა)      6,0 II  -  დონე      (ზ.დ.კ.-125 მგ/კგ) 

  Zn (მოძრავი  ფორმა)      23,0 I    -  დონე      (    ზ.დ.კ.) 

  Cu(მოძრავი  ფორმა)      3,0 II   -  დონე      (ზ.დ.კ.-200 მგ/კგ) 

 

ცხრილ   # 4- ში  მოტანილია  ტყვიის  გასაშუალებული  რაოდენობა  მგ/კგ-ში,  საიდანაც  ჩანს,  რომ  



ნიმ. # 1 – 3  ტყვიის  რაოდენობა  მეტია,  ვიდრე  ნიმ. # 4 – 6  და  ნიმ. 7 – 9,    სპილენძის  რაოდენობა  

კი  ნიმ. # 1 – 3  და  #  7 – 9  ერთნაირია,  ხოლო  ნიმ. 4 – 6  მეტია.  ავტობანი    ყოფს  სოფლებს,  

ჩრდილოეთისკენ  არის  რუისი (ნიმ. 4 – 6 )  და  ქარის  ელექტროსადგური ( ნიმ. 1 – 3 ),  ხოლო  

სამხრეთით  კი  -  ურბნისი  ( ნიმ. 7 – 9 ).  ყველაზე  დიდი  რაოდენობით  ტყვია  აღმოჩნდა  ნიმ. 1 -3,  

ნაკვეთში,  რომელიც  მდებარეობს  ქარის  ელექტროსადგურთან  ახლოს,  სადაც  ხშირია  ქარი. 

მანქანის  გამონაბოლქვი   აეროზოლია,  რომლის  სადისპერსიო  ფაზაშია  მყარი  ნაწილაკები,  

რომლებსაც  ქარი  აფრქვევს  მიმდებარე  ნაკვეთში.  ნიმ. 4 – 6  ნიმ. 7 – 9 - თან  შედარებით    ტყვიის  

რაოდენობას  20% - ით  მეტია,  რაც  გამოწვეული  უნდა  იყოს ქარის  მიმართულებით  

სამხრეთიდან  (სოფ.  ურბნისი)  ჩრდილოეთით  ( სოფ. რუისი),  ხოლო  ნიმ.  1 - 3 -ში  ქარის  

ელექტროსადგურის  მახლობლად)  10% - თ  მეტი  რაოდენობით  ტყვიაა  ნიადაგში,  

ელექტროსადგურის  მახლობლად)  10% - თ  მეტი  რაოდენობით  ტყვიაა  ნიადაგში,  ვიდრე  ნიმ. # 4 

– 6 - ში, რაც  იმით  აიხსნება,  რომ  მთაზე,  გაშლილ  ადგილას  ქარის  სიძლიერე  მეტია,  ვიდრე  

დაბლობში  (სოფ. რუისი).                        

 

*   -  მონაცემები  აღებულია  საქართველოს  ჯანმრთელობის  დაცვის  მინისტრის  1998  წლის  30  

იანვრის  # 44/ო  ბრძანების  „საქართველოში  1992  წლამდე  მოქმედფი  სანიტარულ - ჰიგიენური  

წესების,  ნორმებისა  და  ჰიგიენური  ნორმატივების  დროებით  ძალაში  დატოვების  შესახებ“  

შესაბამისად.                                                      

                                                                                                            ცხრილი  4.  

ნიადაგებში    (ქარელის  რაიონის  სოფ. რუისის  და  ურბნისის    ნიმუშებში)   ტყვიის  და  სპილენძის  

გასაშუალებული   რაოდენობა  მგ/კგ - ში.   

  

 

ელემენტი ნიმუში        №1, 2 3  ნიმუში       №4, 5, 6  ნიმუში     №7, 8, 9 

Pb 

 

        19,7           18,0           14,6 

Cu 

 

        4,1            5,8           4,0 

 

                                                                                                                 ცხრილი  5. 

ნიადაგებში    (ქარელის  რაიონის  სოფ. რუისის  და  ურბნისის    ნიმუშებში)    ტყვიის  და  სპილენძის  

გასაშუალებული   რაოდენობის  ფარდობა    ზღვრულ  დასაშვებ  კონცენტრაციასთან.  

 

ელემენტი  ნიმუში       №1, 2 3 ნიმუში      №4, 5, 6   ნიმუში    №7, 8, 9 

Pb (საერთო)              6,2           5,6           4,6 



 

Pb (მოძრავი) 

 

             3,3            3,0           2,4 

Cu  (მოძრავი)              1,4            1,7           1,3 

 

ცხრილი  # 5  ჩანს,  რომ  ყველა  შემთხვევაში  ტყვიის  რაოდენობა  ბევრად  არემატება  ზ.დ.კ. აღმოსავლეთ    

საქართველოს  ამ  ნაწილში  (დაბლობში)  ნიადაგებს  ძირითადად  ნეიტრალური  არე  ახასიათებთ,  რაც  

კარგია,  რადგანაც მცენარეების  მიერ  ტყვიის   შეთვისება  მჟავე  არეს  მქონე  ნიადაგებში  ბევრად  მეტია.  

მაგრამ  ცხრილის  მონაცემებიდან  ჩანს,  რომ  მოძრავი  ტყვიის  რაოდენობა  2,5 – 3 ჯერ  აღემატება  ზ.დ.კ.,  

რაც  ძალიან  ცუდია. რაც  შეეხება  სპილენძს,  ცხრი  # $  და  #  5 -დან  ჩანს,  რომ  სპილენძის  რაოდენობაც  

დაახლოებით  1,5 -ჯერ  აღემატება  ზ.დ.კ. 

 

                                                                 დასკვნა. 

1. დადგენილიასაქარველოს  ქარელის  რაიონის სოფ. რუისისა   და   ურბნისის ტერიტორიაზე 

გამავალი ავტობანის  მიმდებარე   ნიადაგებში   ტყვიის რაოდენობა. 

2. დადგენილია,  რომ  ამ  ნიადაგებში  ტყვიის  რაოდენობა  2,5  - 3,5-ჯერ  აღემატება  ზღვრულ  

დადგენილ  კონცენტაციას      და  მიეკუთვნება  საშიში  ნივთიერებით  დაბინძურების   მე- II   

დონეს. 

3. ტყვიის  შემცველობის 20%-იანი  სხვაობა  ავტობანის  ორი  მხარის  ნიადაგებს  შორის  ახსნილია, 

სავარაუდოდ,  ქარის უფრო  ხშირი   მიმართულებით  დასავლეთიდან  აღმოსავლეთით.  

 

II.გლობალური დათბობის ფონზე საქართველო არ იმყოფება უდაბნოების ზონის მახლობლად, მაგრამ 

აღმოსავლეთ ნაწილში სისტემატური გვალვიანობის შემთხვევაში შეიძლება შეიქმნას გაუდაბნოების 

საშიშროება. საქართველოში წყლისმიერმა და ქარისმიერმა ეროზიებმა, ანთროპოგენულმა ფაქტორებმა, 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების არასწორმა ექსპლუატაციამ, სარწყავი არხების მოშლამ და 

გაუდაბნოებამ გამოიწვია ნიადაგების ეროზია და დეგრადაცია. თუ კი გვეცოდინება სასოფლო-სამეურნეო 

მიწების რა პროცენტია დეგრადირებული და ეროზირებული ეს ხელს შეუწყობს პრევენციული 

ღონისძიებების დაგეგმვას და შემდგომ განხორციელებას. 2004 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით სამცხე-

ჯავახეთის დაზიანებული მიწები დაახლოებით 195 ჰექტარს არ აღემატება. რეგიონში გავრცელებულია 

ყავისფერი, მდელოს-ყავისფერი, ყომრალი, შავმიწა და მთა-მდელოს ნიადაგები. 

ყავისფერი ნიადაგები ძირითადად გვხვდება ახალციხის, ადიგენის, ასპინძისა და ბორჯომის 

ტერიტორიაზე. შავმიწა ნიადაგები გავრცელებულია ნინოწმინდისა და ახალქალაქის ტერიტორიაზე. 

სამცხე-ჯავახეთი წარმოადგენს მკვეთრად გამოხატულ აგრარულ რეგიონს, სადაც სოფლის 

მეურნეობის წილი მთლიანად დამატებულ ღირებულებაში ყველაზე დიდია (35%). ძირითადად მოჰყავთ 

ბოსტნეული, მარცვლოვანი კულტურები, ასევე მისდევენ მეხილეობას. ბოსტნეულიდან გამოირჩევა 

კარტოფილის წარმოება. თითქმის ორი-მესამედი ამ რეგიონებზე მოდის.  

ჩვენს მიზანს წარმოადგენდა ეტაპობრივად შეგვესწავლა სამცხე-ჯავახეთის სასოფლო-სამეურნეო 



ნიადაგები და ამ ნიადაგებზე ჩვენს მიერ წარმოებული ორგანული K3 სასუქ-სტიმულატორის გავლენა. 

I ეტაპზე შევისწავლეთ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტების სასოფლო-სამეურნეო ნიადაგები. 

გაზაფხულზე აღებულ იქნა 20 ნიადაგის ნიმუშები. ძირითადად შერჩეულ იქნა მიწები, რომელზეც მოჰყავთ 

კარტოფილი. 

საწყის ნიადაგის ნიმუშებში განისაზღვრა საერთო ორგანიკა, ჰუმუსი, NPK და pH. გზის პირა 

სავარგულებზე განისაზღვრა მძიმე მეტალები Zn, Pb, Fe. კვლევის შედეგად დავადგინეთ, რომ ნიადაგების 

ნაყოფიერების მაჩვენებელი ჰუმუსი საშუალოდ 2,5%-ს არ აღემატება. ეს გაზაფხულზე, როდესაც მთელი 

ზამთრის განმავლობაში თითქმის თოვლია და მინერალიზაცია გაზაფხულზე გაცილებით მეტი უნდა იყოს. 

შავმიწა ნიადაგებისთვის ეს დაბალი მაჩვენებელია. NPK რომლის შეფარდება უნდა იყოს 8:24:24 ყველგან 

დარღვეულია. მოგეხსენებათ აზოტი (N), ფოსფორი (P), და კალიუმი (K). ის ძირითადი ელემენტებია, 

რომლებიც სასიცოცხლოდ აუცილებელია მცენარეებისათვის. მათი სიჭარბე კი ყოვლად დაუშვებელია, 

როგორც ნიადაგში, ასევე პროდუქტებში. 

გზისპირა სავარგულებზე ქიმიური ანალიზის შედეგად დავადგინეთ, რომ მძიმე მეტალები ზდკ არ 

აღემატება (Zn, Pb, Fe). გთავაზობთ მონაცემებს ცხრილის სახით.  

 

 

საწყისი ნიადაგის ნიმუშების ფიზიკო-ქიმიური ანალიზის შედეგები 

ცხრილი #1 

 

# 
დასახლებული 

პუნქტი 
pH 

საერთო 

ორგანიკა 

ჰუმუსი 

% 
NPK 

მძიმე მეტალები 

მგ/კგ 

Zn Pb Fe 

1.  ახალქალაქის 

მუნიციპალი-

ტეტები 

ნიადაგის 

ნიმუშები 

გაზაფხული 

(მასი) 

5 6,5 3,0 
 

- - - 

2.  5,5 5,8 2,6  - - - 

3.  5,5 5,8 2,5  - - - 

4.  6 4,7 2,0 - - - - 

5.  6 4,2 1,8 - - - - 

6.  5,5 5,9 1,9 - - - - 

7.  5,5 5,8 2,8 - 295 130 420 

8.  5 4,7 2,5 - 290 115 400 

9.  5 4,8 2,0 - 295 110 402 

10.  5,5 5,0 2,2 - 300 112 405 

 

საცდელი ცდები ჩატარებულ იქნა ჩვენს მიერ წარმოებული ორგანული სასუქ-სტიმულატორის 

გამოყენებით. მას შემდეგ რაც დადგენილი და შესწავლილ იქნა ნიადაგის ძირითადი მახასიათებლები, 

ნიადაგებში შეტანილ იქნა ორგანული სასუქი ძირითადად კარტოფილის, სტაფილოს, კიტრის, ჟოლოს 

მიწის ნაკვეთებზე. 

დადგენილ იქნა K3 სასუქ-სტიმულატორის გავლენა ნიადაგის ნაყოფიერების მაჩვენებელზე. 

ზაფხულის პერიოდში საცდელ ნაკვეთებზე შემოწმდა კიტრის და ჟოლოს მოსავალი, რომელიც 

ეკოლოგიურად სუფთაა, მაღალი ხარისხით და უხვი მოსავლიანობით გამოირჩევა. შემოდგომით 

კარტოფილის სავარგულებზე მოხდა შედარება უსასუქო, ორგანული სასუქით და ქიმიური სასუქით 

მიღებული მოსავლის შედარება და შემოწმება თუ რამდენად ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების მიღება 

ხდება ახალქალაქის რაიონებში. 

ჩვენს მიერ დადგენილ იქნა, რომ სასუქის გარეშე კარტოფილის მოსავალი ძალიან ცუდია, რაც 



გამოხატულია ზომა-წონაში. რაც შეეხება მინერალურ სასუქის  შეტანას აქ უხვად არის გამოყენებული რაც 

ჩვენთვის გასაგები იყო, ვინაიდან ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა განიცდის გამოფიტვას, რადგან ქიმიური 

სასუქის მოხმარება არ ხდება სათანადო ზომების და წესების დაცვით. 

პროდუქტებში აზოტის შემცველობის განსაზღვრა ხდებოდა თანამედროვე კომპაქტური ხელსაწყოს 

საშუალებით (მოპოვებულია გრანტით). მინერალური სასუქებით მოყვანილ პროდუქტებში - (კარტოფილი) 

აზოტის შემცველობა ბევრად აღემატება ზდკ. (ამ შემთხვევაში ხელსაწყო „აწითლებს“ მონაცემებს) 

ორგანული K3 სასუქ-სტიმულატორის გამოყენების შემთხვევაში ხელსაწყო აჩვენებდა „მწვანეს“, რაც ნიშნავს 

აზოტის შემცველობის ნორმაში ყოფნას. 

 

 

 

 

გთავაზობთ პროდუქტების ვიზუალურ მხარეს 

 

   
 

სურ. 1. უსასუქო. სურ. 2. ქიმიური სასუქით. სურ. 3. ორგანული სასუქით. 

 

 

 

 

ორგანული სასუქით მოყვანილი პროდუქტების ვიზუალური მხარე 

 

 
 



სურ. 4. ჟოლო სურ. 5. კიტრი 

 

წინა წლის ანგარიშებშიც ჩვენს მიერ ხაზგასმულია ის ფაქტორი, რომ ნიადაგები არ უნდა იყოს 

მხოლოდ ქიმიურ სასუქზე დამოკიდებული. ახალქალაქის მაგალითზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ არ 

ხდება მიწათმოქმედების სწორი მართვა და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების მიღება. ნიადაგი 

იმდენად გამოფიტულია, რომ უსასუქოდ ფაქტიურად მოსავალი არ მიიღება, ან ძალიან უხარისხო და 

მწირია. 

სხვა რეგიონებისაგან განსხვავებით ახალქალაქის რაიონების ნიადაგები მძიმე მეტალებით 

დაბინძურებული არ არის. მათი აღდგენა რეკულტივირება ადვილად შესაძლებელია. მთავარი ის კი არ 

არის, რომ ამ რეგიონში ქიმიური სასუქებით უხვი მოსავალი მოჰყავთ, არამედ ის, რომ ეკოლოგიურად 

უსაფრთხო პროდუქტების მოყვანა შეძლონ, რათა მოსახლეობის ჯანმრთელობას საფრთხე არ დაემუქროს. 

არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სამცხე-ჯავახეთის როლი დიდია ტურისტული პოტენციალის, ეკო და 

აგროტურიზმის განვითარების თვალსაზრისითაც. 

ჩატარებული კვლევები საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ ნიადაგების თვისებებზე, მის 

შედგენილობაზე და ნიადაგში მიმდინარე ნიადაგწარმოქმნის პროცესებზე ნეგატიურ ზემოქმედებას ახდენს 

ჭარბი მინერალური სასუქების მოხმარება. 

ჩვენს მიერ გამოყენებული და წარმოებული ორგანული სასუქ-სტიმულატორი დადებით გავლენას 

ახდენს ნებისმიერი ტიპის ნიადაგებზე. იგი ნიადაგში ქმნის მარაგს და გადანაწილებას. სტიმულირებას 

უწევს ნიადაგში არსებულ მიკროორგანიზმებს, რომლებიც თავის მხრივ აწესრიგებენ ჟანგვა-აღდგენით 

პროცესებს, pH და სხვა. იზრდება ნიადაგის ნაყოფიერების მაჩვენებლები; რაც თავის მხრივ წარმოებული 

პროდუქციის ხარისხზე და რაოდენობაზე აისახება. 

კვლევების სრულყოფის მიზნით გამოყენებულია თანამედროვე კვლევის მეთოდები, როგორც 

ნიადაგებზე, ასევე მიღებულ პროდუქციაზე. 

მნიშვნელოვანია, რომ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტებში პერიოდულად ტარდებოდეს 

სიღრმისეული სამეცნიერო მონიტორინგი, რომელიც ხანგრძლივი და რეგულარული დაკვირვების 

სისტემაა, გვაძლევს სასარგებლო ინფორმაციას გარემოს წარსულის და თანამედროვე მდგომარეობის 

შეფასებისა. 

 

 

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

2 

3 

N. Bichiashvili L. Khvichia; B. 

Chkheidze; N. Giorgadze R. Gigauri 

STUDY THE LEVEL OF TOXICITY 

AND POSSIBILITIES OF 

REMEDIATION OF ARABLE 

SOILS CONTAMINATED WITH 

HEAVY METALS IN IMERETI 

REGION (CHIATURA-

ZESTAFONI) 

IVANE  JAVAKHISHVILI TBILISI 

STATE UNIVERSITY ICSYS – 2018 

NOVEMBER 16-17, TBILISI, 

GEORGIA. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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ელეფთერ  ანდრონიკაშვილის  სახელობის  ფიზიკის  ინსტიტუტის 

 

2018  წლის  სამეცნიერო  მუშაობის  ანგარიში 
 
 

ივანა ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელეფთერ 
ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტში სამეცნიერო კვლევები ექვსი 
მიმართულებით მიმდინარეობს შესაბამის განყოფილებებში, ესენია: 
 
   1. ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა 
   2. კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა 
   3. პლაზმის ფიზიკა 
   4. ბიოლოგიური სესტემების ფიზიკა 
   5. ბირთვული კვლევების ცენტრი 
   6. მასობრივი განადგურების იარაღის გაუვრცელებლობის 
       ხელშეწყობის ცენტრი     

 
 
ინსტიტუტში 182 თანამშრომელია. მათ შორის, 91 მეცნიერი თანამშრომელია (18 -
მთ.მეც.თან., 47 - უფრ.მეც.თნამ., 26 - მეც.თან.). 4  - აკადემიის ნამდვილი წევრია. 20 - 
მეც. დოქტორია, მათ შორის - 11 პროფესორი, 54 - მეც. კანდიდატი და 7 - აკადემიური 
დოქტორი. 91 - სამეცნიერო-საინჟინრო, ადმინისტრაციული და ტექნიკური 
პერსონალია. 
 
ინსტიტუტის თანამშრომლებს საანგარიშო პერიოდში გამოქვეყნებული აქვსთ 93 
სამეცნიერო ნაშრომი და მიღებული აქვთ მონაწილეობა 30 საერთაშორისო და 
ადგილობრივ კონფერენციაში. 
 
საანგარიშო პერიოდში კვლევები მიმდინარეობდა 7 საერთაშორისო და 11 შოთა 
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტის ფარგლებში. 
 
ინსტიტუტი საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში აწარმოებდა კვლევებს  
მსოფლიოს  3   წამყვან ფიზიკურ ცენტრთან. 
 
ქვემოთ მოყვანილია  2018  წელს გაწეული სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
განყოფილებების (მიმართულებების) მიხედვით. 
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ანგარიშის ფორმა № 1 
 

 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 
სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 
არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  (ინსტიტუტის/ 
ცენტრის) დასახელება: 
 
 

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
 

ელ. ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი 
 
 
1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI  

 ელემენტარული 
ნაწილაკების ფიზიკა 

  

1 J.L. Chkareuli,  Z. Kepuladze,              
J. Jejelava 

European Physical Journal  C78 
(2018) no.2, 156 

10.1140/epjc/s10052-018-5647-x 

2 H. Y. Chen, I. Gogoladze,     S. 
Hu, T. Li and L. Wu, 

Eur.  Phys.  J.  C 78, no. 1, p.26  
 

10.1140/epjc/s10052-017-5496-z 

3 M. Gogberashvili Adv. High Energy Phys. 2018, 
4653202 

10.1155/2018/4653202 

4 M. Gogberashvili, A. Sakharov Int. J. Mod. Phys., D 27, 1850100 10.1142/S0218271818501006 
5 M. Gogberashvili, L. 

Pantskhava 
Int. J. Theor. Phys. 57, 1763 10.1007/s10773-018-3702-x 

6 J. JEJELAVA  
(Atlas Collaboration) 

Phys.Rev. D98 (2018) no.3, 032009 10.1103/PhysRevD.98.032009 

7 J. JEJELAVA  
(Atlas Collaboration) 

JHEP 1808 (2018) 048  10.1007/JHEP08(2018)048 

8 J. JEJELAVA  
(Atlas Collaboration) 

Phys.Lett. B784 (2018) 173-191 10.1016/j.physletb.2018.07.035 

9 J. JEJELAVA  
(Atlas Collaboration) 

Eur.Phys.J. C78 (2018) no.8, 625 10.1140/epjc/s10052-018-6081-9 

10 J. JEJELAVA  
(Atlas Collaboration) 

 in Phys.Rev. C98 (2018) no.2, 
024908  

10.1103/PhysRevC.98.024908 

11 J. JEJELAVA  
(Atlas Collaboration) 

Phys.Rev. D97 (2018) no.9, 092006  10.1103/PhysRevD.97.092006 

12 J. JEJELAVA  
(Atlas Collaboration) 

Phys.Rev. D98 (2018) no.3, 032002 10.1103/PhysRevD.98.032002 

13 L. RURUA  
(CMS Collaboration )  

Phys.Lett. B783 (2018) 114-139 10.1016/j.physletb.2018.06.028 

14 L. RURUA  
(CMS Collaboration )  

Phys.Rev.Lett. 120 (2018) no.24, 
241801 

10.1103/PhysRevLett.120.241801 

15 L. RURUA  
(CMS Collaboration ) 

JHEP 1803 (2018) 076 10.1007/JHEP03(2018)076 
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 პლაზმის ფიზიკა   
16 N.L.Tsintsadze et.al. Phys. of Plasmas, 25, 073705 10.1063/1.5029517 
17 N.L.Tsintsadze et.al. Phys. of Plasmas, 25, 093302 10.1063/1.5031423 
18 N.L.Tsintsadze et.al. Europ.Phys.J.D, 72, 192 10.1140/epjd/e2018-90309-2 
19 N.L.Tsintsadze and 

G.H.Peradze 
J.Low Temp. Phys., V45,N1,pp 
117-120 

 

20 
 

Osmanov Z., Berezhiani V.I. Journal of Astrobiology, Volume 
17, Issue 4, pp. 356-360 (2018). 

10.1017/S1473550418000174 

21 
 

Goshadze, R.M.,Berezhiani 
V.I. , Osmanov, Z. 

Physics Letters A. accepted arXiv: 
1811.03610https://arxiv.org/abs/1811.03610 

22 L. Kos, N.Jelic, T. Gyergyek, 
S.Kuhn, and D. D. Tslkakaya 
(sr.), 

AIP  Advances 
8,  105311 

10.1063/1.5044664 

23 L. Kos, N.Jelic, S.Kuhn, and 
D. D. Tslkakaya (sr.), 

Physics of Plasmas, 
25,  043509 

10.1063/1.5030121 

24 L.Kos and D. D. Tskhakaya 
(sr.) 

AIP Advances,, 
8, 015202 

10.1063/1.5017654 

25 G.Gelashvili, D.Gelenidze, 
S.Nanobashvili, I.Nanobash-
vili, G.Tabkhelidze. Ts.Sichi-
nava 

International Journal of Chemical 
and Molecular Engineering, V12, 
N6 

 10.5281/zenodo.1316875 

26 M.Varavin, A.Varavin, D.Na-
idenkova, J.Zajac, F.Zacek, S. 
Nanobashvili, R.Panek, V. 
Weincttl, P.Bilkova, K.Ko-
varik, F.Jaulmes, M.Farnik, 
M.Imrisek. O.Bogar 

October 2018 submitted  in Journ. 
 

Fusion Engineering and Design 
 

under review  

27 A. Kirschner, D. Tskhaka-ya, 
S. Brezinsek, D. Boro-din, J. 
Romazanov, R. Di-ng, A. 
Eksaeva and Ch. Linsmeier 

Plasma Phys. Control. Fusion, 
60, 014041 (12pp) 

10.1088/1361-6587/aa8dce 

28 I. Voitsekhovitch, R. Hatzky, 
D. Coster, ... et al., D. 
Tskhakaya, ..., 

Fusion Sci. and Tech. 10.1080/15361055.2018.1424483  

 კონდენსირებულ 
გარემოთა ფიზიკა 

  

29 R. Yadav, S. Rachel, L. Hozoi, 
J. van den Brink, G. Jackeli 

Phys. Rev. B 98, 121107(R) 
(2018) 

10.1103/PhysRevB.98.121107 

30 V.K.Kvatchadze, 
V.T.Gritsyna, 
M.Abramishvili, 
G.G.Dekanozishvili, 
M.V.Galustashvili, 
V.M. Tavkhelidze 

Radiation Effects and Defects in 
Solids 173 (3-4) 223-231 

10.1080/10420150.2018.1424849 

31 B.Godibadze, A.Dgebuadze, 
E.Chagelishvili, 
G.Mamniashvili, A. 
Peikrishvili 

IOP Conf. Series: Journal of 
Physics: Conf. Series ტომი 987, 
გვ. 012027 

10.1088/1742-6596/987/1/012027 

32 S.Khubulava, 
N.Chichiveishvili, N.Khodeli, 
G.Phichkhaia, G.Mamniashvili 

Asian Journal of Pharmaceutics 
ტომი 12, გვ.  S619- S624 

10.22377/ajp.v12i02.2405 
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33 Z. Guguchia, A. Kerelsky, D. 
Edelberg, S. Banerjee, F. von 
Rohr, D. Scullion, M. Augus-
tin, 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 

Science Advances 
ტომი 4, ნომერი 12, გვერდი 
3672 

10.1126/sciadv.aat3672 

 ბიოფიზიკა   
34 N.Asatiani, T.Karvelishvili,  

N.Sapojnikova, M.Abuladze, 
L.Asanishvili, M.Osepashvili 

Water Air  and Soil Pollution 
(2018) 229: 395. 

10.1007/s11270-018-4046-0 
 

35 Carr C.E, Khutsishvili I., 
Marky L.A. 

Journal of Physical Chemistry B. 
122 (28), 7057-7065 

10.1021/acs.jpcb.8b05575 

  
2. სხვა პუბლიკაციები: 

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN  
 ელემენტარული 

ნაწილაკების ფიზიკა 
  

1 Y. Verbetsky, M.Svanidze, 
A. Iashvili, I. Iashvili, 
L.Kakabadze, E.Tshkadaze 

http://gesj.internet-
academy.org.ge/en/index_en.php 
 https://arxiv.org/abs/1804.04923  
 

1512-1461   ISSN 

 კონდენსირებულ 
გარემოთა ფიზიკა 

  

2 D.Japaridze, D.Daraselia, 
E.Chikvaidze, M.Nadareishvili, 
G.Mamniashvili, A.Shengelaia 

Journal of Superconductivity and 
Novel Magnetism (რედაქციაშია 
დასაბეჭდად) 
 

ISSN 1557-1947 
IF 1.142 
 

3    A. Smerald, G. Jackeli,  arXiv:1802.01051  
4  W. H. Appelt, A. Östlin, I. 

Leonov, M. Sekania, D. 
Vollhardt, L. Chioncel,  

arXiv:1812.01507  

5 G.I.Japaridze, A.A.Nersesyan,  arXiv:1811.05839v1  
6 N.Z.Namoradze, I.G.Ratishvili Nano Studies” ( 19, 2019  in print  
7 M.Galustashvili, M.Abramish-

vili, Driaev, V Kvatchadze, 
S.Tsakadze   

Nano Studies  17/18, 17-20 ISSN 1987-8826 

8 В.Г.Квачадзе, М.В.Галуста-
швили , М.Г.Абрамишвили, 
Д.Г.Дриаев    

Nano Studies  17/18, 63-66 ISSN 1987-8826 

9 T.Gegechkori, G.Mamniashvili, 
A.Peikrishvili, V.Peikrishvili, 
B.Godibadze 

Eng. Technol. Appl. Sci. Res. ტომი 8, 
გვ. 2374-2478 

ISSN: 1792-8036 

10 J.Chigvinadze, S.Ashimov, 
G.Mamniashvili, G.Donadze, 
A.Peikrishvili, B. Godibadze 

Eng. Technol. Appl. Sci. Res. ტომი 8, 
გვ. 3032-3037 

ISSN: 1792-8036 
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11 A.Jishiashvili, Z.Shiolashvili, N. 
Makhatadze, D.Jishiashvili, 
D.Kanchavelia, D. Sukhanova 

Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures Vol. 13, No. 2, April-
June 2018, pp. 535 - 542 

ISSN: 1842-3582 

12 D. Jishiashvili, A. Chirakadze, 
Z. Shiolashvili, N. Makhatadze, 
A. Jishiashvili, D. Kanchaveli, 
D. Sukhanov, V. Gobronidze 

Journal of Low Dimensional Systems, 
2018, v. 2 (1),pp.23-27. 

ISSN 2308-068X 

13 A. Chirakadze, D. Jishiashvili, 
Z. Buachidze, K. Gorgadze, Z. 
ShiolashvilI,A. Jishiashvili, N. 
Mitagvaria, I. Lazrishvili. 

Journal of Low Dimensional Systems, 
2018, v. 2 (1), pp. 8-22. 

ISSN 2308-068X 

14 D. Jishiashvili, Z. Shiolashvili, 
A. Chirakadze, N. Makhatadze, 
V. Gobronidze, A. Jishiashvili, 
K. Gorgadze, D.Kanchaveli 

NanoStudies, 2018, 14, pp. 36-39. ISSN 1987-8826 

 ბიოფიზიკა   
15 ე. ღელაღუტაშვილი, ნ. ბაღ-

დავაძე.  
Nano studies, 2018 (in press). 
 

ISSN 1987-8826 

16 Н. Е. Кучава.  Nano Studies, 2018 (in press). ISSN 1987-8826 
17 N. Kuchava, P. Imnadze, I. Ni-

kolaishvili, L Chkhartishvili.  
 

5th Int. Con. “Nanotechnologies” 
November 19-22, 2018, Tbilisi, 
Georgia (Nano-2018). 
გამოქვეყნდება 2018 წლის 
ჟურნალში “Characterization and 
Application  of Nanomaterials” 

(in press) 

18 A.N. Rcheulishvili, L.S. Tugu-
shi, E.N. Ginturi, M.A. Gurieli-
dze, Hoi-Ying Holman. 

Journal of Pharmaceutical and 
Applied Chemistry (in press). 

ISSN 2357-0210 

19 O. Rcheulishvili, L. Tsverava, 
A. Rcheulishvili, M. Gurielidze, 
R. Solomonia, N. Metreveli, N. 
Jojua, H-Y Holman.  

Annals of agrarian Sciences; 2018 
Accepted 

 

 გამოყენებითი კვლევების 
ცენტრი 

  

20 მ.რაზმაძე, გრ.კიკნაძე, 
პ.იმნაძე, თ.გეწაძე, 
ც.კვირიკაშვილი, 
ზ.როსტომაშვილი, 
ო.ამბარდანიშვილი 

International Engineering Academy, 
Georgian Engineering Academy 

წარდგენილია გამოსაყვექნად 
 
 

 

 
3. საერთაშორისო პატენტები: 

№ საპატენტო 
თემატიკის სათაური 

გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები  

პატენტის საიდენტიფიკაციო კოდი  

 ბიოფიზიკა   
1 Biochips and rapid 

methods for detecting 
organisms involved in 
microbially influenced 
corrosion (MIC) 

A.Al-Humam, V.Zinkevich, 
N.Sapojnikova, T.Kartvelishvili, 
N.Asatiani, 

US patent 15/949,400 (April, 2018) 
http://www.freepatentsonline.com/20180298429.pdf 
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4. ეროვნული პატენტები 

№ საპატენტო თემატიკის 
სათაური  

გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი  

 კონდენსირებულ 
გარემოთა ფიზიკა 

  

1 წყლის გასუფთავების სინერ-
გეტიკული მოწყობილობა 
ულტრაბგერითი ტურბულა-
ტორების გამოყენებით 

ტ.გეგეჭკორი, გ.მამნიაშვილი, 
ს.მარქარიანი, ც.გავაშელი, 

14472/01 

 
 
5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ
იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 
საიდენტიფიკა

ციო კოდი 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი 

პროექტის სათაური 
პროექტის 

განხორციელების 
პერიოდი  

 კონდენსირებულ 
გარემოთა ფიზიკა 

    

1 მტცუ & შრესფ 7090 ა.შენგელაია - ხელმძ-
ღვანელი, 
გ.მამნიშვი-ძირ.პერს.  
დ.დარასელია - ძირ. 
პერს., დ.ჯაფარიძე - 
ძირ.პერს.თ.ჭაბუკია-
ნი-ძირ.პერს. 

77 K-ზე მეტი კრი-
ტიკული ტემპერა-
ტურის მაღალტემ-
პერატურული ზე-
გამტარების მიღება 
დინამიკური მეთო-
დით 

23.03.2018-
22.03.2020 

2 მტცუ & შრესფ 7081 ც.გავაშელი - ხელმძღ-
ვანელი, 
ტ.გეგეჭკორი - ძირ. 
პერს .გ.დონაძე - ძირ. 
პერს. თ.ზედგენიძე -
ძირ. პერს. თ.ქიმერი-
ძე - ძირ.პერს. 

დარტყმითი ტალ-
ღით მაგნიტური ნა-
ნოკომპოზიტების 
მიღება ინდუსტრი-
ასა და მაგნეტოელ-
ექტრონიკაში გამო-
საყენებლად. 

23.03.2018-
22.03.2020 

3 მტცუ & შრესფ 6213 ტ.გეგეჭკორი - ხელმძ-
ღვანელი, 
ა.უგულავა-ძირ.პერს. 
გ.დონაძე - ძირ.პერს. 
ს.სულაძე- ძირ.პერს. 

მაგნიტური ნანოსი-
თხეების დამზადე-
ბა და მათი მაგნიტ-
ური და ჰიპერთერ-
მიული თვისებების 
შესწავლა 

25.04.2016-
24.04.2018 

4 STCU, Ukraine #7089 A. Chirakadze- manag-
er, D. Jishiashvili –key 
pers. Z. Buachidze –key 
per, K. Gorgadze –key 
pers, Z. ShiolashvilI - 
key pers., A.Jishiashvili 
–key personnel, N. Mi-
tagvaria –key pers.,  I. 
Lazrishvili–key pers. 

Development and 
study of new 
nanomaterials for the 
self-regulated 
magnetic 
hyperthermia of 
cancer cells 

2018-2020 

 ბიოფიზიკა     
5 STCU, Ukraine 

(Europe) 
#6304 N.Asatiani – participati-

tng inst. manager; 
Development of Qui-
ck Response Strategy 

2017-2019 
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M.Abuladze –investigat. 
N.Sapojnikova–investig.   
T.Kartvelishvili –invest.  

Against Chemical Po-
llution of Soils by Us-
ing Biochips and Bio-
sorbents 

6 STCU, Ukraine 
(Europe, USA) 

#6306 N.Sapojnikova– partici-
patitng inst. manager; 
T.Kartvelishvili – inve-
stigator;  N.Asatiani -in-
vestigat; L.Asanishvili – 
laboratory assistant 

DNA diagnostic tech-
nology for identific-
ation of GM crops 

2017-2019 

7 SRNSF - STCU STCU-2016-09/ 
6316 

ა. რჩეულიშვილი - 
გრანტის მენეჯერი; 
ძირ.პერს.:ე. გინტუ-
რი, ლ. ტუღუში, მ. ოს 
ეფაშვილი, შ. გოგიჩა-
იშვილი,   
დამხ. პერს.: ე.კიზი-
რია,  ვ. სოხაძე 

“მეტალის იონების 
გადანაწილების 
შესწავლა ბაქტერი 
ის ფრაქციებს შო-
რის მისი ზრდა 
განვითარებისას” 

09.06.2017 – 
08.06.2019 
01.07.2017-
30.06.2019 

 
6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი 

პროექტის სათაური 
პროექტის 

განხორციელების 
პერიოდი  

 
ელემენტარული 

ნაწილაკების 
ფიზიკა 

   

1 YS2016-81 
 
(გრანტი 
ახალგაზდა 
მეცნიერთათვის) 

ზ. კეპულაძე / 
ავტორი-შემსრულბელი 
ჯ. ჩქარეული / სამეც. 
ხელმძღვანელი 
ა. კობახიძე / კონსულტ. 

მაღალგანზომილებიანი სივრცე- 
დროის სიმეტრიების სპონტანური 
დარღვევა როგორცელემენტალურ 
ნაწილაკთა წარმოშობილი ყალიბუ
რი თეორიების ბუნებრივი წყარო 

2017-2019 

 პლაზმის ფიზიკა    
2 FR17_391 ნ. შათაშვილი -  ხელმძ-

ღვანელი, ვ. ბერეჟიანი -
კოორდინატორი, ლ.პო-  
ნიატოვსკი - ძირ. პერ. 
(ახალ. მეც.), ი. ჯოხაძე - 
ძირ. პერ. (ახალ. მეც.) 

სტრუქტურების ფორმირება და 
დიდმასშტაბიანი ველების გენერა-
ცია გამოწვეული მაგნიტოსითხუ-
რი ბმებით ასტროფიზიკურ პლა-
ზმებსა და სითხეებში 
 

19/12/2017 – 
18/12/2020 

3 AR/9/6-140/16    გ.გელაშვილი-ხელმძღვ. 
დ.გელენიძე-კოორდინ. 
ს.ნანობაშვილი-ძირ.პერ 

დაბალი ხარისხის ნახშირის 
პლაზმური რკალით წვის 
მაღალეფექტური სისტემა 

12.2015-12.2018 

 კონდენსირებულ 
გარემოთა ფიზიკა 

   

4 FR/265/6-100/14.   მ.სექანია 
გ. ჯაფარიძე 

„კვანტური ჯგუფი და ტოპოლო–
გიურად არატრივიალური 
მდგოარეობები დაბალგანზომი–
ლებიან ფერმიონულ სისტემებში“  

2015–2018 

5 FR17_325 ა.შენგელაია - ხელმძღ.,  
გ.მამნიაშვილი - ძირ. 
პერს., დ.დარასელია - 
ძირ. პერს., დ.ჯაფარი-

მაღალტემპერატურული 
ზეგამტარობის ძიება მეტალ-
ოქსიდურ საზღვრებში 

20.12.2017-
19.12.2019 
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ძე - ძირ. პერს.,თ.ჭაბუ-
კიანი - ძირ. პერს. 

6 217004 ბ.გოდიბაძე - ხელმძღ.  
ტ.გეგეჭკორი- ძირ.პერს. 
ვ.ფეიქრიშვილი - ძირ. 
პერს., ს.სულაძე - ძირ. 
პერს. 

ზეგამტარი MgB2 და ჰიბრიდული 
ენერგიის გადამცემი ხაზების 
შექმნა სწრაფი დარტყმის 
თანხლებით 

01.12.2016-
30.11.2018 

7 2018-20 .ა.ჭირაქაძე–ხელმძღვა. 
ზ.შიოლაშვილი-ძირ. 
პერს..ნ.მახათაძე–ძირ. 
პერს. ა.ჯიშიაშვილი–
ძირ.პერს., დ.ჯიშიაშვი-
ლი–ძირ. პერს., ზ.ბუა-
ჩიძე––ძირ. პერს., ნ.მით-
გვარია–ძირ. პერს. ი.ლა-
ზრიშვილი–ძირ. პერს. 

კიბოს უჯრედების 
თვითრეგულირებადი (კიურის 
ტემპერატურით ლიმიტირებული) 
მაგნიტური ჰიპერეთერმიისთვის 
ახალი ნანომასალების შექმნა და 
კვლევა 

2018-2020 

 ბიოფიზიკა    
8 № STCU-2016-39 ნ.ასათიანი - თანამონა-

წილე ინსტ.მენეჯერი; 
მაბულაძე– მკვლევარი 
ნ.საპოჟნიკოვა–მკვლევა; 
თ.ქართველიშვილი– 
მკვლევარი 

სწრაფი რეაგირების სტრატეგიის 
შემუშავება ქიმიურად 
დაბინძურებული ნიადაგების 
გასასუფთავებლად ბიოჩიპის და 
ბიოსორბენტის გამოყენებით 

2017-2019 

9 № STCU-2016-47 ნ.საპოჟნიკოვა– თანამო-
ნაწილე ინსტ. მენეჯერი 
თ.ქართველიშვილი– 
მკვლევარი; ნ.ასათიანი 
მკვლევარი; ლ.ასანი-
შვილი – ლაბორანტი 

დნმ დიაგნოსტიკური 
ტექნოლოგია გმ სასოფლო-
სამეურნეო კულტურების 
იდენტიფიკაციისთვის 

2017-2019 

10  FR/218018/16 ო. რჩეულიშვილი -გრა-
ნტის მენეჯერი; 
ე. ღელაღუტაშვილი  
დამხ. პერს.:ე. გინტური,  
ლ. ტუღუში 

მეტალური იონების გავლენა 
Arthrobacter-ის ტიპის 
ბაქტერიების მიერ Cr(VI)-ის 
აღდგენის პროცესზე 

09.12.2016 – 
08.12.2019  

11 AR-18-629 ა. რჩეულიშვილი -გრან-
ტის მენეჯერი; 
ლ. ტუღუში -  კოორდი. 
ძირ. პერს.: ე. ღელაღუ-
ტაშვილი, ე. გინტური, 
თ. ზედგინიძე, თ. პეტ-
რიაშვილი, ვ. მაიერი, ს. 
მიქელაძე;  დამხმ. პერს: 
თ. კობაიძე, ა. იაშვილი 

დიფერენციელური ატომურ-
აბსორბციული სპექტრომეტრის 
შექმნა (აგება) და მისი 
მახასიათებლების შესწავლა. 

17.12.2018-
17.12.2022 

 
 
 
7. სხვა შედეგები:  
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 
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№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

 
ელემენტარული 

ნაწილაკების ფიზიკა   

1 J.L. Chkareuli, Z. Kepuladze,     J. 
Jejelava 

The 21st International Workshop 
“What Comes Beyond the 
Standard Models”,  
Bled, June 23– July 1, 2018 

 ISSN 1580-4992 

 პლაზმის ფიზიკა   
2 ნ. შათაშვილი- invited speaker Joint ICTP-IAEA College on Plas-

ma Physics 29 October – 9 
November 2018 

http://indico.ictp.it/event/8335/other-
view?view=ictptimetable 

3 ნ. შათაშვილი- invited speaker Joint ICTP-IAEA College on Plas-
ma Physics 29 October – 9 
November 2018 

http://indico.ictp.it/event/8335/other-
view?view=ictptimetable 

4 L. Kos, N. Jelic, S. Kuhn, D.D. 
Tskhakaya (sr.) and T. Gyergyel 

EPS’45 2018 Conference on Plasma 
Physics, July 2-6,  Prague, Czech 
Republick; 

Proceedings of the 45-th EPS 2018 
ECA V.42A, P1.4014. 
ISBN:979-10-96389-08-7 

5 G.Gelashvili, D.Gelenidze, 
S.Nanobashvili, I.Nanobashvili, 
G.Tavkhelidze, Ts.Sichinava 

ICCTPE 2018 : 20th Int. Conf. on 
Combustion Technologies and Phy-
sical EngineeringVienna, Austria 
June 14 - 15, 2018 

10.5281/zenodo.1316875 

6 I.Nanobashvili G.Gelashvili, 
D.Gelenidze, S.Nanobashvili, 
G.Tavkhelidze, Ts.Sichinava 

EPS’45 2018 Conference on Plasma 
Physics, July 2-6,  Prague, Czech 
Republick; 

Proceedings of the 45-th EPS 2018 
ECA V.42A, P2.3016. 
ISBN:979-10-96389-08-7 

7 S.Nanobashvili, I.Nanobashvili, 
G.Galashvili, G.Gogiashvili, 
Z.Beria, G.Tavkhelidze   

EPS’45 2018 Conference on Plasma 
Physics, July 2-6,  Prague, Czech 
Republick; 

Proceedings of the 45-th EPS 2018 
ECA V.42A, P5.1082. 
ISBN:979-10-96389-08-7 

8 I.Nanobashvili  
 

 (oral presentacion) 

Satellit Meetings of EPS’45, Work-
shop on Electric Fields, Turbulence 
and Self-Organization in Magneti-
zed Plasmas (EFTSOMP’2018), 
Prague, July 9-10 2018. 

https:// eps2018.eli-beams.eu/en/scien-
tific-program/satellite-meetings/ 

9 M.Varavin, A.Varavin, D.Naide-
nkova, J.Zajac, F.Zacek, S. Nano-
bashvili, R.Panek, V. Weincttl, 
P.Bilkova, K.Ko-varik, F.Jaulm-
es, M.Farnik, M.Imrisek. O.Bogar 

30th SOFT 2018 Symposium of 
fusion Technology, 16-21 
September 2018, Giardini Noxos, 
Sicily-Italy 

October 2018 submitted  in Journ. 
Fusion Engineering and Design 
(under review) 
 

 კონდენსირებულ გარემოთა 
ფიზიკა 

  

10 M.Nadareishvili, E.Chikvaidze, 
G.Mamniashvili, 
S.Gogichaishvili, 
T.Zedginidze, T.Petriashvili. 

5th International Conference 
“Nanotechnologies” 
November 19-22,Tbilisi, Georgia 

ISBN 978-9941-28-320-8 

11 B.Godibadze, A.Peikrishvili, 
T.Gegechkori, G.Mamniashvili 

XIV International Symposium on 
Explosive Production of New 
Materials: Science, Technology, 
Business, and Innovations (EPNM-
2018), Saint Petersburg, Russia 

10.30826/EPNM18-026 

12 A.B.Peikrishvili, 
E.Sh.Chagelishvili, 

XIV International Symposium on 
Explosive Production of New 

10.30826/EPNM18-064 
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B.A.Godibadze, 
G.I.Mamniashvili, L.I.Qurdadze, 
and A.A.Dgebuadze 

Materials: Science, Technology, 
Business, and Innovations (EPNM-
2018), Saint Petersburg, Russia. 

13 T.Gavasheli, S.Suladze, 
T.Gеgechkori, G.Маmniashvili, 
Z.Shermadini, L.Rukhadze 

XXIIIrd International 
Seminar/Workshop on Direct and 
Inverse Problems of Electromagnetic 
and Acoustic Wave Theory (DIPED-
2018), თბილისი, საქართველო 

ISSN: 2165-3593 

14 D. Jishiashvili, Z. Shiolashvili, A. 
Chirakadze, N. Makhatadze, V. 
Gobronidze,  A. Jishiashvili, K. 
Gorgadze, D.Kanchaveli 

NANO-2018, Tbilisi, Georgia. ISBN 978-9941-28-320-8 

 ბიოფიზიკა   
15 N. Sapojnikova, T. Kartvelishvili, 

N.Asatiani, T.Varazi, G.Adamia 
5th International Conf.  “Nanotech-
nologies”, Tbilisi, Georgia 

ISBN 978-9941-28-320-8 

16 N. Datukishvili, I. Gabriadze, T. 
Kutateladze, B. Vishnepolsky, K. 
Bitskinashvili,T. Kartvelishvili, 
N. Asatiani, N. Sapojnikova 

5th International Conference 
“Nanotechnologies”, Tbilisi, 
Georgia 

ISBN 978-9941-28-320-8 

17 Datukishvili, N., Kutateladze, T., 
Gabriadze, I., Vishnepolsky, B., 
Kartvelishvili, T., Asatiani, N., 
Sapojnikova, N.   

International conference 
„Innovations in Food Analytics“, 
Munich, Germany 

N/A 

18 V. G. Bregadze, I. G. Khutsish-
vili, T. G. Giorgadze, T. B. 
Khuskivadze, Z. G. Melikishvili 

5th Int.Conf. “Nanotechnologies” 
Nano-2018, November 19-22, 
2018 Tbilisi, Georgia. 

ISBN 978-9941-28-320-8 

19 

O. Rcheulishvili, R. Solomonia, 
L. Tsverava, A. Rcheulishvili, E. 
Gelagutashvili, E. Ginturi, N. 
Metreveli, M. Gurielidze, L. Lo-
midze, L. Tugushi, H. Holman.  

The 43rd FEBS CONGRESS, Prague, 
Czech Republic, July 7-12, 2018   

 

20 Pavliashvili T.I., Gelagutashvili 
E.S., Tytyndjian A.A., Cercvadze 
G.I.  
 

The 5nd Int. Conf. of the cis count-
ries sol-gel synthesis and research 
of inorganic compounds, hybrid 
functional materials and disperse 
systems, Saint –Peterburg, Russia,  
27-31 August, 2018 

 

21 J. Monaselidze, E. Gelagutashvili, 
N.Bagdavadze, A.Gongadze, 
M.Gogebashvili, M. Gorgoshidze,  

5nd Int. Conf. “Nanotechnologies” 
Nano-2018, 19-22 November, 
Tbilisi, Georgia 

ISBN 978-9941-28-320-8 

22 T. Pavliashvili, E. Gelagutashvili, 
A. Tutunjyan, G. Tsertsvadze 
 

5nd Int. Conf. “Nanotechnologies” 
Nano-2018, 19-22 November, 
Tbilisi, Georgia 

ISBN 978-9941-28-320-8 

23 T. Pavliashvili, E. Gelagutashvili, 
A. Tutunjyan, G. Tsertsvadze 
 

5nd Int. Conf. “Nanotechnologies” 
Nano-2018, 19-22 November, 
Tbilisi, Georgia 

ISBN 978-9941-28-320-8 

24 T. Pavliashvili, E. Gelagutashvili, 
A. Tutunjyan, G. Tsertsvadze 
 

5nd Int. Conf. “Nanotechnologies” 
Nano-2018, 19-22 November, 
Tbilisi, Georgia 

ISBN 978-9941-28-320-8 

25  N. Kuchava, P. Imnadze, I. 
Nikolaishvili, L Chkhartishvili.  

5nd Int. Conf. “Nanotechnologies” 
Nano-2018, 19-22 November, 
Tbilisi, Georgia 

ISBN 978-9941-28-320-8 
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26 M. N. Osepashvili, A. N. Rcheu-
lishvili, L. S. Tugushi, E. N. Gin-
turi, M.A.Gurielidze, H.-Y.  
Holman 

5nd Int. Conf. “Nanotechnologies” 
Nano-2018, 19-22 November, 
Tbilisi, Georgia 

ISBN 978-9941-28-320-8 

27 A. N. Rcheulishvili, L. S. 
Tugushi, E. N. Ginturi, M. A. 
Gurielidze, H.-Y. Holman.  

5nd Int. Conf. “Nanotechnologies” 
Nano-2018, 19-22 November, 
Tbilisi, Georgia 

ISBN 978-9941-28-320-8 

28 A. N. Rcheulishvili, L. S. 
Tugushi, E. N. Ginturi, M. A. 
Gurielidze, H.-Y. Holman.  

5nd Int. Conf. “Nanotechnologies” 
Nano-2018, 19-22 November, 
Tbilisi, Georgia 

ISBN 978-9941-28-320-8 

 გამოყენებითი კვლევების 
ცენტრი 

  

29 K.Kapanadze, P.Imnadze 5nd Int. Conf. “Nanotechnologies” 
Nano-2018, 19-22 November, 
Tbilisi, Georgia 

 ISBN 978-9941-28-320-8 

30 A.Gongadze, L.Matchavariani, 
M.Avkopashvili, G.Avkopashvili 
 

18th Int. Multidisciplinary 
Scientific GeoConference SGEM 
V.18 p. 11-19, 2018 

 
ISSN 1314-2704 

 
 
7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 
 პლაზმის ფიზიკა   

1 ნ. შათაშვილი, ალ. ბარნაველი თსუ VI ყოველწლიური საფაკ. 
კონფ. ზუსტ და საბუნებისმეტ-
ყველო მეცნიერებებში. 
თბილისი, თსუ, 11-12.07.2018 

http://conference.ens-
2018.tsu.ge/lecture/view/984 

 
 
7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 

№ 
 

წიგნის/გამოცემის ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი 

ISBN 
 პლაზმის ფიზიკა   
1 L. Kos, N. Jelic, S. Kuhn, D.D. 

Tslkakaya (sr.) and T. Gyergyel 
European Physical Society 
  

ECA V.42A, P1.4014  
ISBN:979-10-96389-08-7 

2 I.Nanobashvili G.Gelashvili, 
D.Gelenidze, S.Nanobashvili, 
G.Tavkhelidze, Ts.Sichinava 

European Physical Society 
  

ECA V.42A, P2.3016 
ISBN:979-10-96389-08-7 

3 S.Nanobashvili, I.Nanobashvili, 
G.Galashvili, G.Gogiashvili, 
Z.Beria, G.Tavkhelidze   

European Physical Society 
  

ECA V.42A, P5.1082 
ISBN:979-10-96389-08-7 

 ბიოფიზიკა   

4 J.Monaselidze, T. Lezhava, 
M.Gorgoshidze, T. Jokhadze, 
S.Sharia,M.Kiladze, E.Lomidze. 

Differential Scanning Calorim-
etry: Basics and Applications. 

ISBN: 978-1-53613-335-6 
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Nova Science Publishers, Editors: 
Amy Woods and Lila Chavez, 
Chapter 3 

 
7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 
წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 
ISBN 

 ბიოფიზიკა   
1 N. Sapojnikova,  

T. Kartvelishvili, N.Asatiani, 
T.Varazi, G.Adamia 

5th International Conference 
“Nanotechnologies”, 2018, 
Publishing House ,,Technical 
University’’, Tbilisi 

ISBN 978-9941-28-320-8 

2 N. Datukishvili, I. Gabriadze, T. 
Kutateladze, B. Vishnepolsky, K. 
Bitskinashvili, 
T. Kartvelishvili, N. Asatiani, N. 
Sapojnikova 

5th International Conference 
“Nanotechnologies”, 2018, 
Publishing House ,,Technical 
University’’, Tbilisi 

ISBN 978-9941-28-320-8 
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სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 
არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ ცენტრის) 
სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და 
ხელმძღვანელის მითითებით): 

 
 თსუ-ს  ელ.ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის    

 

ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის განყოფილება     
 

 სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: 

            მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  ჯუანშერ ჩქარეული 
 

 სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  მთ. მეც. თანამ.  (სულ 1) - 
ჯ.ჩქრეული; უფრ. მეც. თანამ. (სულ 9)   - ი.გოგოლაძე, მ.გოგბერაშვილი, ჯ.ჯეჯელავა, 
ზ.კეპულაძე, თ.ბარნაველი, ე.ცხადაძე, მ.სვანიძე, ი.ვერბეცკი, ლ.რურუა;  
მეც. თანამ. (სულ 3)  -ა.ღონღაძე, ნ.ერისთავი, ა.იაშვილი 

 
 

1. პროგრამული დაფინანსებით 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 სივრცე-დროის სიმეტრიები 
ელემენტარულ ნაწილაკთა 
ფიზიკასა და კოსმოლოგიაში: 
ახალი ასპექტები და გამოყენებები. 
გრავიტაციისა და 
სუპერგრავიტაციის 
ალტერნატიული მოდელები) 

ფიზიკა, 
მაღალი ენერგიების ფიზიკა, 
თეორიული ფიზიკა 

2014-2020 ჯუანშერ ჩქარეულ / 
ხემძღვანელი 
 
ილია გოგოლაძე,  
მერაბ გოგბერაშვილი, 
ჯუანშერ ჯეჯელავა, 
ზურაბ კეპულაძე / 
შემსრულებლები 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 
შემოთავაზებული პროგრამა დაკავშირებულია სივრცე-დროის სიმეტრიების სხვადასხვა 
ასპექტების შესწავლასთან, რომლებიც თამაშობენ სერიოზულ როლს ნაწილაკთა ფიზიკასა და 
კოსმოლოგიაში მაღალ და ზემაღალ ენერგიებზე. პროგრამა შეიცავს ისეთ მნიშვნელოვან 
საკითხებს როგორიცაა რელატივისტური ინვარიანტობა და წარმოშობილი ყალიბური და 
გრავიტაციის თეორიები და მათი განზოგადოება სუპერსიმეტრიული თეორიებისათვის და 
სუპერგრავიტაციისათვის; მასშტაბური ინვარიანტობა და მისი გამოყენება სტანდარულ 
მოდელსა და კოსმოლოგიაში; სუპერსიმეტრია და სივრცე-დროის დამატებითი განზომილებები 
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რეალისტური მოდელების ასაგებად კვარკებისა და ლეპტონების უნიფიცირებული 
თეორიებისათვის; გრავიტაციის თერმოდინამიკური მოდელი და რელატივისტური 
ინვარიანტობა როგორც ეფექტური სიმეტრია და სხვა. მოსალოდნელი შედეგები მნიშვნელოვნად 
გააღრმავებენ ჩვენს ცოდნას ნაწილაკთა ფიზიკისა და გრავიტაციის სხავდასხვა მხარის და ამ 
თეორიების კოსმოლოგიურ და ასტროფიზიკურ გამოვლენის შესახებ. 

2018 წლის ეტაპის შედეგები:  

1. პირველად აგებულია ერთდროულად წამოშობილი ფოტონების და გრავიტონების თეორია 
და დეტალურად შესწავლილია ამ თეორიის ფენომენოლოგიური შედეგაბი; 
2. განხილულია დიდი გაერთიანების თეორია, რომელიც იძლევა ინფლაციისა და ბნელი 
მატერიის ჩართვის სასუალებას; 
3. განხილულია გრავიტაციის მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა ელექტროსუსტი 
ფაზური გადასვლები აინშტაინის გრავიტაციის სტატიკურ მოდელში და ბნელი მატერიისა და 
შავი ხვრელებების დინამიკის საკითხები. 
 

2 ახალი  ფიზიკის ძიება  საერთაშო-
რისო თანამშომლობის ფარგ-
ლებში LHC ამაჩქარებელზე   

მაღალი ენერგიების ფიზიკა 

2014-2020 ედიშერ ცხადაძე / 
ხელმძღვანელი 
 
ალექსი ღონღაძე, 
ჯუანშერ ჯეჯელავა, 
ლალი რურუა / 
შემსრულებლები 
 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 
ახალი  ფიზიკის ძიება  საერთაშორისო თანამშომლობის ფარგლებში LHC ამაჩქარებელზე  CERN-
ში (ჟენევა) შეიცავს ორ ძირითად მიმართულებას, როგორიცაა ახალი ნაწილაკების აღმოჩენა და 
მათი თვისებების შესწავლა, და ამასთან ერთად ახალი დანადგარების აგებას ექსპერიმენტული 
კვლევების დახვეწის მიზნით 

2018 წლის ეტაპის შედეგები:  

ATLAS-ის  CMS-ის კოლობორაციის ფარგლებში გრძელდებოდა მუშაობა  დაკავშირებული 
სუპერსიმეტრიული ნაწილაკების ძიებასთან, ადრონული ჯეტების ფრაგმენტაციასთან, ჰიგსის 
ბოზონის და მძიმე კვარკების თვისებების შესწავლასთან, რაც ასახულია გამოქვეყნებულ 
სამეცნიერო სტატიებში 
 

3 მაღალი და ზემაღალი ენერგიების 
პირველადი კოსმოსური 
გამოსხივების თავისებურებათა 
შესწავლა ფართე ატმოსფერული 
ღვარების მეთოდიკის 
გამოყენებით  

ფიზიკა, 
მაღალი ენერგიების ფიზიკა, 
კოსმოსური სხივების ფიზიკა 

 
 

2014-2020 

თენგიზ ბარნაველი / 
ხელმძღვანელი 
 
ნელი ერისთავი / 
შემსრულებელი 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 
კვლევის საგანს წარმოადგენს მაღალი და ზემაღალი ენერგიის პირველადი კოსმოსური 
გამოსხივება – მისი სპექტრი და სპექტრის თავისებურებები, მისი ძირითადი კომპონენტების – 
ბირთვების, ადრონებისა და გამა ქვანტების – მახასისთებლები და ვარსვლავთაშორისი 
სივრცის ნივთიერებასთან ურთიერთქმედება, ზემაღალი ენერგიის კომპონენტების ურთიერთ 
კორელაციები დროსა და სივრცეში, გამოსხივების წყაროები. მოსალოდნელი შედეგები შეეხება 
თანამედროვე კოსმოლოგიისა და მაღალი ენერგიის ფიზიკის პრობლემებს.  
კვლევის მეთოდიკა დაფუძნებულია კოსმოსური გამოსხივების მიერ ატმოსფეროში 
გენერირებულ ბირთვულ– ელექტრომაგნიტურ კასკადების, ე.წ. ფართე ატმოსფერული ღვარების 
შესწავლაზე – ეს არის ერთადერთი საშუალება ზემოთხსენებული უზარმაზარი ენერგიების 
არეში შესაღწევად. მოსალოდნელი შედეგები შეეხება თანამედროვე კოსმოლოგიისა და მაღალი 
ენერგიის ფიზიკის პრობლემებს. 

2018 წლის ეტაპის შედეგები:  

გრძელდებოდა მუშაობა ორი ძირითადი მიმართულებით - 
1. კოსმოსური გამოსხივების კორელაციური ანალიზი  
2. კოსმოსური გამოსხივების სპექტრებისა და სხვა ექსპერიმენტული დამოკიდებულებების 
თავისებურებათა ანალიზი. 
 
4 პირველადი კოსმოსური სხივების 

მიერ ინიცირებული ფართე 
ატმოსფერული ღვარების სივრცე-
დროითი კორელაციების 
შესწავლა შორ მანძილებზე 
განლაგებული მცირე სადგურების 
ქსელის საშუალებით 
 
ფიზიკა, 
მაღალი ენერგიების ფიზიკა, 
კოსმოსური სხივების ფიზიკა 

2014-2020 მანანა სვანიძე / 
ხელმძღვანელი) 
 
იური ვერბეცკი, აბესალომ 
იაშვილი, ლევან კაკაბაძე,  
ედიშერ ცხადაძე / 
შემსრულებლები 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 
ექსპერიმენტი კოსმოსური სხივების ფიზიკაში, რომელიც საქართველოში ფუნქციონირებს 
GELATICA (GEorgian Large-area Angle and Time Coincidence Array) სახელწოდებით, ავითარებს 
მცირე სადგურების ქსელს, რომელიც თბილისის, ასევე საქართველოს მასშტაბით. პროექტის 
კვლევის მიზანია პირველადი კოსმოსური სხივების მიერ წარმოქმნილი ფართე ატმოსფერული 
ღვარების (ფაღ) სივრცე-დროითი კორელაციების შესწავლა.  

2017 წლის ეტაპის შედეგები:  

დღეისათვის პროექტის ფარგლებში ფუნქციონირებს 4 სადგური, რომელიც მონიტორინგის 
რეჯიმში ახდენს ფაღ-ების რეგისტრირებას. თბილისის 3 სადგურის (ანდრონიკაშვილის 
ფიზიკის ინსტიტუტის ახალ კორპუსში, თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მე-2 კორპუსში, 
საქართვრლოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-4 კორპუსში) ურთიერთგანლაგება 2-3 კმ-ის 
დიამეტრის ფარგლებში ფართე ატმოსფერული ღვარების ენერგიის ქვედა ზღვარის შეფასების  
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საშუალებას იძლევა, რომელიც ზემაღალი ენერგიების კოსმოსური სხივების საინტერესო   
კვლევის არეა. თელავის სახ. უნივერსიტეტის მონაცემეზე დაყრდნობით გაკეთდა ფაღ-ების 
კუთხური განაწილების შეფასება - ზენიტური კუთხის ჩამოჭრის ზედა ზღვარის  ვარიაცია  
შთანთქმის სტაბილური ბიჯის განსაზღვრის  საშუალებას იძლევა - დაიმზირება ღვარის 
ექსპონენციალური შთანთქმა.   
 

 
 
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 

მაღალგანზომილებიანი სივრცე-
დროის სიმეტრიების  სპონტანურ
ი დარღვევა როგორცელემენტალ
ურ ნაწილაკთა  წარმოშობილი ყა
ლიბური თეორიების ბუნებრივი 
წყარო 
 
ფიზიკა, 
თეორიული ფიზიკა 
 
YS2016-81 
 
(გრანტი ახალგაზდა 
მეცნიერთათვის) 
 

          2017-2019 

ზურაბ კეპულაძე / 
ავტორი-შემსრულბელი 
 
ჯუანშერ ჩქარეული / 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი 
 
არჩილ კობახიძე /  
კონსულტანტი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 
რელატივისტური სიმეტრიის სპონტანური დარღვევა წარმოადგენს წარმოშობილი ვექტორული თუ 
ტენზორული ველების წყაროს. როგორ მიმდინარეობს ლორენც სიმეტრიის სპონტანური დარღვევა 
დამატებით განზომილებიან სივრცე-დროში, როგორ გამოიყურება ეს სურათი მთლიან სივრცეში და 
როგორ გამოჩნდება ის ოთხ განზომილებიანი სივრცის თვალსაზრისით, ან რა სიახლეებს გვთავაზობს 
ამ  განხილვაში დამატებითი განზომილებების ჩართვა - წარმოადგენს ამ პროექტით დაგეგმილი 
კვლევების მიზანს.  

2018 წლის ეტაპის შედეგები:  
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განხილული იქნა არა-აბელური ვექტორული ველის შემთხვევა. მიღებულია რომ თუ ეს ველი 
განივითარებს ვაკუუმს დამატებითი განზომილების შესაბამის კომპონენტებზე მაშინ ამის შედეგად 
აუციებლად წარმოშობა მისი მასა 

 
 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 
 

№ ავტორი/ 
ავტორები 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი 

სტატიის სათაური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
ან ISSN 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1 J.L. Chkareuli,  Z. 
Kepuladze,     J. 
Jejelava 

European 
Physical Journal  
C78 (2018) no.2, 
156 

Lorentzian Goldstone modes 
shared among photons and 
gravitons 

 10.1140/epjc/s10052-018-5647-x 

Berlin, 
Springer 

15 

2 H. Y. Chen, I. 
Gogoladze,     S. 
Hu, T. Li and L. 
Wu, 

Eur.  Phys.  J.  C 
78, no. 1, p.26  
 

The Minimal GUT with Inflaton 
and Dark Matter Unification 
 10.1140/epjc/s10052-017-5496-z 

Berlin, 
Springer 

20 

3 M.Gogberashvili Adv. High 
Energy Phys. 
2018, 4653202 

Electroweak Phase Transitions in 

Einstein’s Static Universe 

 10.1155/2018/4653202 

London, 
Hindawi 

13 

4 M.Gogberashvili, 
A. Sakharov 

Int. J. Mod. 
Phys., D 27, 
1850100 

Supplying dark energy from 
scalar field dark matter 

 10.1142/S0218271818501006 

Singapore, 
World Scientific 

14 

5 M.Gogberashvili, 
L. Pantskhava 

Int. J. Theor. 
Phys. 57, 1763 

Black Hole Information Problem 
and Wave Bursts 
10.1007/s10773-018-3702-x 

Berlin, 
Springer 

11 

6 J. JEJELAVA  
(Atlas 
Collaboration) 

Phys.Rev. D98 
(2018) no.3, 
032009 

Search for supersymmetry in 
events with four or more leptons 
10.1103/PhysRevD.98.032009 

New-York, 
APS 

16 

7 J. JEJELAVA  
(Atlas 
Collaboration) 

JHEP 1808 
(2018) 048  

Search for pair production of 
heavy vector-like quarks 
10.1007/JHEP08(2018)048 

Berlin, 
Springer 

17 

8 J. JEJELAVA  
(Atlas 
Collaboration) 

Phys.Lett. B784 
(2018) 173-191 

Observation of Higgs boson 
production in association with a 
top quark pair 
10.1016/j.physletb.2018.07.035 

Amsterdam, 
Elsevier 

8 

9 J. JEJELAVA  
(Atlas 
Collaboration) 

Eur.Phys.J. C78 
(2018) no.8, 625 

Search for new phenomena using 
the invariant mass distribution 
10.1140/epjc/s10052-018-6081-9 

Berlin, 
Springer 

19 

10 J. JEJELAVA  
(Atlas 
Collaboration) 

 Phys.Rev. C98 
(2018) no.2, 
024908  

Measurement of jet 
fragmentation 
10.1103/PhysRevC.98.024908 

New-York, 
APS 

20 
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11 J. JEJELAVA  
(Atlas 
Collaboration) 

Phys.Rev. D97 
(2018) no.9, 
092006  

Search for photonic signatures of 
gauge-mediated supersymmetry  
10.1103/PhysRevD.97.092006 

New-York, 
APS 

21 

12 J. JEJELAVA  
(Atlas 
Collaboration) 

Phys.Rev. D98 
(2018) no.3, 
032002 

Search for flavor-changing 
neutral currents in top quark 
decays  
10.1103/PhysRevD.98.032002 

New-York, 
APS 

24 

13 L. RURUA  
(CMS 
Collaboration )  

Phys.Lett. B783 
(2018) 114-139 

Search for R-parity violating 
supersymmetry 
10.1016/j.physletb.2018.06.028 

Amsterdam, 
Elsevier 

12 

14 L. RURUA  
(CMS 
Collaboration )  

Phys.Rev.Lett. 
120 (2018) no.24, 
241801 

Search for Physics Beyond the 
Standard Model in Events with 
High-Momentum Higgs Bosons 
10.1103/PhysRevLett.120.241801 

New-York, 
APS 

5 

15 L. RURUA  
(CMS 
Collaboration ) 

JHEP 1803 
(2018) 076 

Search for new phenomena in 
final states with two opposite-
charge, same-flavor leptons 

 10.1007/JHEP03(2018)076 

Berlin, 
Springer 

12 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
 

1/ სტატიაში [1]  პირველად განხილულია ერთდროულად წამოშობილი ფოტონების და 
გრავიტონების თეორია და დეტალურად შესწავლილია ამ თეორიის ფენომენოლოგიური 
შედეგაბი; 
2/ სტატიაში [2} განხილულია დიდი გაერთიანების თეორია, რომელიც იძლევა ინფლაციისა და 
ბნელი მატერიის ჩართვის სასუალებას; 
3/ სტატიებში [2-5} განხილულია გრავიტაციის მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა 
ელექტროსუსტი ფაზური გადასვლები აინშტაინის გრავიტაციის სტატიკურ მოდელში და 
ბნელი მატერიისა და შავი ხვრელებების დინამიკის საკითხები; 
4/ სტატიებში [6-12] და [13-15] განხილულია ახალი ფიზიკის ძიების ასპექტები  LHC-
ამაჩქარებელზე ცერნ-ში (ჟენევა), შესაბამისად, საერთაშორისო ATLAS- და CMS-
კოლაბორაციების ფარგლებში. 
 

 
 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 
6. 2. უცხოეთში 
 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 
 

ზურაბ კეპულაძე Emergent photons and gravitons The 21st International Workshop 
“What Comes Beyond the 
Standard Models”,  
Bled, June 23– July 1, 2018 
გამოქვეყნებულია 
ფორუმის მასალებში:  
ISSN 1580-4992 
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სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 
არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ ცენტრის) 
სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და 
ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

თსუ-ს    ელ.ანდრონიკაშვილის სახელობის. ფიზიკის ინსტიტუტის 
 

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება 
 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი - აკად.  ნოდარ ცინცაძე 
 
 

სამეცნიერო ერთეულის შემადგენლობა: მთ.მეც.თანამშ. (სულ 5)  - ნ.ცინცაძე, ვ.ბერეჟიანი, 
გ.გელაშვილი,  ს.ნანობაშვილი,  ნ.შათაშვილი; უფრ.მეც თანამშ. (სულ 6)  - დ.გარუჩავა, 
ქ.სიგუა,  ვ.კორთხონჯია, ი.ნანობაშვილი, გ.როსტომაშვილი, დავით ცხაკაია;            
მეც.თანამშ. (სულ 2)  - დ.გელენიძე, გ.ფერაძე; უფრ.ინჟინერი (სულ 2)  - ო.ბერაია, 
გ.თავხელიძე; კონსულტანტი - (სულ 1)  - დევი ცხაკაია   

 
1.პროგრამული დაფინანსებით 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 
III-1. პლაზმის დინამიკა-თეორია 
ფიზიკა. პლაზმის ფიზიკა 

2014-2020 
ნ.ცინცაძე (ხელმძღვანელი), ვ.ბე-
რეჟიანი , ნ.შათაშვილი, დ.გარუ-
ჩავა, ქ.სიგუა, გ,ფერაძე, დ.ცხაკაია 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1) თანამედროვე ტექნოლობისათვის საჭიროა დეტალურად იქნა შესწავლილი განივი ელექტრო-
მაგნიტურირამანისა და ბრილუენის გაფანტვის დროს გადაგვარებული ელექტრონ-იონური პლა-ზმის 
არამდგრადობები 
2) პირველად იქნა ნაჩვენები, თუ რატომ არის გალაქტიკები სახვადასხვა ფორმი. მათემატიკურად 
დადგენილია ანიზოტროპიის მიზეზები. 
3) შესწავლილია ფერმის სითხეში  არაწრფივი მოვლენები, კერძოდ ნაჩვენებია, რომ კვანტური ეფ-ექტის გამო 
სასრულო ამპლიტუდის დროს ხდება კორტევეგა დე ვრიზის სოლიტონის შექმნა. ამ ეფექტის დასადგენათ, 
ჩვენ გამოვიყენეთ, ჩვენი კვანტური კინეტიკური განტოლებები. 
4) განხილულია იონური ბგერის არაწრფივი გავრცელების მექანიზმი რელატივისტური გადაგვ-არებული  
პლაზმაში, იმ შემთხვევაში როცა ლანდაუს დიამაგნეტგიზმი მნიშვნელოვანია და ელექ-ტრონები ჩაჭერილი 
არიან. დედტალურად არის შესწავლილი სოლიტონების ფიზიკ, სხვადასხვა მაგნიტური ველისა და პლაზმის 
პარამეტრების დროს. შესწავლილია და გრაფიკულად დადგენი-ლია, თუ როგორ იცვლება არაწრფივი 
ტალღების პარამეტრები. 
 

1.1. 
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№ 

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1.2.1 

რელატივისტურ პლაზმაში 
რეგულარული სტრუქტურების 
ფორმირების ამოცანის შესწავლა.  

 

2014-2020  - ხელმძღვანელი, 
, , 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

(1) ნაპოვნია ფილამენტაციური არამდგრადობა ელექტრომაგნიტური ტალღისა სრულიად 
გადაგვარებულ ქვემკვრივ ელექტრონული პლაზმის დინებაში. ნაჩვენებია, რომ არამდგრადობა 
ვითარდება როგორც სუსტად რელატივისტურ ისე ძლიერად რელატივისტურ გადაგვარებულ 
პლაზმაში ემ ტალღის ნებისმიერად ძლიერი ამპლიტუდისათვის. ასეტი ამოცანის გადაწყვეტა 
მნიშვნელოვანია რენტგენის გამოსხივებისა და გამა-გამოსხივების იმპულსების აღსაწერად 
რომლებიც მოდის სხვადასხვა ასტროფიზიკური ობიექტებიდან. ნაპოვნია ამონახსნები და შედეგები 
ილუსტრირებულია კონკრეტული ობიექტების პარამეტრებისათვის. მიღებულია სტატია 
გამოსაქვეყნებლად Physics Letters A. Goshadze, R.M.,Berezhiani V.I. , Osmanov, Z. On the Filamentation 
Instability in Degenerate Relativistic Plasmas. arXiv: 1811.03610 https://arxiv.org/abs/1811.03610 

(2) ნაშრომში შესწავლილია დამუხტული ნაწილაკების რელატივისტური დინამიკა, რომლებიც 
ბრუნავენ წინასწარგანსაზღვრული ტრაექტორიით, დიპოლური მაგნიტური ველის ძალწირების 
ფორმის მიხედვით. კერძოდ, ჩვენ განვიხილავთ გამწევი ძალის როლს, რომელიც გამოწვეულია 
ფოტონური ველით, დამუხტული ნაწილაკების წონასწორული პოზიციების ფორმირებაში. ერთი 
ნაწილაკის მიახლოებაში ჩვენ ასევე შევისწავლეთ ნაწილაკთა ანსაბლის ყოფაქცევა მდგრადი 
პოზიციის კონტექსტში. როგორც ვაჩვენეთ, ერთიანობაში ისინი ქმნიან ზეაპირებს, სადაც ნაწილაკები 
მდგრად წონასწორულ პოზიციაშია.ამ ნაშრომში გამოვიკვლიეთ მათიფორმები და შევისწავლებთ ის 
პარამეტრები, რომლებზეც ისინი არიან დამოკიდებულნი.ნაპოვნია, რომ გარკვეულ პირობებში 2 
კონკრეტული ზედაპირია მდგრადი წონასწორული პოზიციებით. გაგზავნილია სტატია 
გამოსაქვეყნებლად. 
Bakhtaze, G.G., Berezhiani V.I., Ozmanov, Z. 3D study of centrifugal acceleration in isotropic photon fields. 
arXiv:1809.04419 https://arxiv.org/abs/1809.04419 

(3) ნაშრომში დავუბრუნდით დისონის მიახლოებას და დავუშვით, რომ ზერგანვითარებული 
ცივილიზაციას ძალუძს კოსმიური მეგასტრუქტურის აშენება რომელიც განლაგდება დასახლებული 
ზონის (HZ) მახლობლობაში. მაშინ ასეთი დისონის სფერო (DS) ხილული იქნება ოპტიკურ სპექტრში. 
ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ტიპიური დნობის წერტილის მქონე მეტამატერიალისათვის - გრაფენისათვის, DS 
-ს რადიუსი უნდა იყოს 1011 cm რიგის, ან უფრო პატარა. შეფასებულ იქნა, რომ გაციების სისტემის 
შესანარჩუნებლად საჭირო ენერგია  DS -ში უნდა იყოს ვარსკვლავების განათებულობოაზე ნაკლები. 
მდგრადობის პრობლემის განხილვამ გვაპოვნინა გამოსხივების წნევა, რომელიც  უნდა 
ასტაბილიზებდეს მეგასტრუქტურის დინამიკას და შედეგად ის იწყებს ოსცილირებას, ამჟღავნებს რა 
საინტერესო დაკვირვებით თვისებებს - ანომალურ ვარიაციებს. მსგავსი ცვალებადობა ხდება განივი 
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ტალღებითაც რომლებიც ვრცელდებიან ზედაპირის გასწვრი კოსმიურ მეგასტრურაში. საბოლოოდ 
ჩვენ ასევე ვიხილავთ HZ-ს შესაძლებელ განზოგადებას, რომელიც გამოიწვევს საინტერესო 
დაკვირვებით თვისებებს. 
Osmanov Z., Berezhiani V.I.On the possibility of the Dyson spheres observable beyond the infrared spectrum. 
International Journal of Astrobiology, Volume 17, Issue 4, pp. 356-360 (2018).DOI: 
10.1017/S1473550418000174 

№ 

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტისდასახ
ელებამეცნიერებისდარგისადასამ
ეცნიერომიმართულებისმითითე

ბით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1.2.2 

რელატივისტურ პლაზმაში 
რეგულარული სტრუქტურების 
ფორმირების ამოცანის შესწავლა.  

 

 

დინებისდინამიკადაგრიგალურ
იმოვლენებიმრავალკომპონენტ
იანგადაგვარებულპლაზმაში

2014-2020 ნ. შათაშვილი-ხელმძღავანელი 
ვ. ბერეჟიანი,ქ. სიგუა 
ი. ჯოხაძე (თსუ-ს მაგისტრ.) ქ. 
კოტორაშვილი (თსუ-ს მაგისტრ.) 
ნ. რევაზაშვილი (თსუ-ს ბაკალა. 
სტუდ.) 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

ა) ჩავწერეთ შებრუნებული დინამოს პროცესის აღმწერი განტოლებები კომპაქტური ობიექტების / 
ვარკვლავების როგორც გადაგვარებული ელექტრონ-იონური გარე-შრისათვის (მაგ. თეთრი ჯუჯა 
ვარსკვლავები) ასევე გადაგვარებული ელექტრონ-პოზიტრონული გარე-შრისათვის (მაგალითად პულსარი) 
და მოვიძიეთსიჩქარის ველისა და მაგნიტური ველის გენერებისათვის პირობები ვარსკლავთა 
ატმოსფეროების კორონების მრავალ-მასშტაბიანი არეების გლობალური დინამიკის აღწერისათვის 
გრიგალური დინების არსებობისას. განვიხილეთ საილუსტრაციო მაგალითები რეალური ობიექტების 
პარამეტრებისათვის. შევისწავლეთ მზის ატმოსფეროში აჩქარებისა და გაცხელების 
ურთიერთდაკავშირებული მოვლენები. ნანა შათაშვილმა განახორციელა მივლინება (28.10.2018 - 3.11.2018) 
საგრანტო პროექტის გეგმით გათვალსწინებულ საერთაშორისო კონფერენცია-ღონისძიებაზე 
„გაერთიანებული  ICTP-IAEA -ის კოლეჯი პლაზმის ფიზიკაში (29.10 - 9.11  2018, აბდუს სალამის თეორიული 
ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრი, ტრიესტი, იტალია)“ მოხსენებებისა (Large-Scale Flow and Structure Formation 
in Stellar Atmospheres – I , II - დიდ-მასშტაბიანი დინებებისა და სტრუქტურების ფორმირება ვარსკვლავთა 
ატმოსფეროებში - I , II) და სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოს შესრულებისათვის. (იხ. ღონისძიების ვებ-
გვერდი http://Indico.ictp.it/event/8335) და მათთან მივლინებით კვლევითი მუშაობა მასთან ერთად 
აღნიშნული ღონისძიების მონაწილე გახლდათ გრანტის ახალგაზრდა მეცნიერი-მკვლევარი ირაკლი 
ჯოხაძეც. მათ ცალცალკე და ერთიანად მოახსენეს ლექციისა და პოსტერის სახით კვლევებში იმ 
მომენტისათვის მიღებული წინასწარი შედეგები და განახორციელეს კვლევითი სამუშაოები იმ ფიზიკური 
მექანიზმების მოძიებისათვის, რომლებიც საფუძველს უდებენ შუალედური და მაკრო მასშტაბების 
სტრუქტურების ფორმირებას პლაზმებსა და სითხეებში. (იხ. შესაბამისი დოკუმენტანცია პროგრამა და 
მოხსენებები მითითებულ ვებ-ლინკებზე : ღონისძიების ვებ გვერდია http://Indico.ictp.it/event/8335და 
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მომხსენებლების ჩამონათვალია http://indico.ictp.it/event/8335/material/2/0.pdf, პროგრამა  
http://indico.ictp.it/event/8335/other-view?view=ictptimetable; ნ. შათაშვილის მოხსენებების მასალები 
განთავსებულია შემდეგ ლინკებზე: პირველი მოხსენება 30 ოქტომბერს 
http://indico.ictp.it/event/8335/session/21/contribution/90/material/slides/ მეორე მოხსენება 31 ოქტომბერს 
http://indico.ictp.it/event/8335/session/22/contribution/95/material/slides/ .ტრიესტში მივლინებისას აღნიშნულ 
ამოცანებზე მოხდა ერთობლივი სამუშაოების განხორციელება პროექტის უცხოელ მკვლევარ 
კონსულტანტთან სვადეშ მაჰაჯანთან (აშშ) ერთად. მზადდება სტატია ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად 
გასაგზავნად. 

ბ) 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. განხორციელდა მივლინება ირაკლი ჯოხაძის მიერ 
საერთაშორისო კონფერენცია-ღონისძიებაზე „გაერთიანებული  ICTP-IAEA -ის კოლეჯი პლაზმის ფიზიკაში 
(29.10 - 9.11  2018, აბდუს სალამის თეორიული ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრი, ტრიესტი, იტალია)“  
მონაწილეობის, ზეპირი და პოსტერის მოხსენებების გასაკეთებლად (Large Scale Structure Formation in Pulsar 
Degenerate Relativistic Outer Layer - დიდ-მასშტაბიანი სტრუქტურების ფორმირება პულსარის გადაგვარებულ 
რელატივისტურ გარე-შრეში) და სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოს შესასრულებლად. (იხ.პროგრამა და 
მოხსენებები მითითებულ ვებ-ლინკებზე:   http://indico.ictp.it/event/8335 და მომხსენებლების ჩამონათვალი 
http://indico.ictp.it/event/8335/speakers , პროგრამა http://indico.ictp.it/event/8335/other-view?view=ictptimetable 
საშუალებით, ირაკლი ჯოხაძის მოხსენება შედგა 6 ნოემბერს, ხოლო პოსტერის მოხსენება 7 ნოემბერს.  
მზადდება სტატია ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად გასაგზავნად. 
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). 
გ) 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) 
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1.2.2 

რელატივისტურ პლაზმაში 
რეგულარული სტრუქტურების 
ფორმირების ამოცანის შესწავლა.  

 

 

- 
დისკი ჯეტის  უნივერსალ-
ურიმოდელი 

2014-2020 ნ. შათაშვილი - ხელმძღვანელი, 
ვ. ბერეჟიანი, ქ. სიგუა. ი.ჯოხაძე 
(თსუ-ს მაგისტრ.) მ. გოგილა-
შვილი (თსუ-ს მაგისტრ.), ბ. მოდ-
რეკილაძე (თსუ-ს მაგისტრ.) 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

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. გაკეთებულია წინასწარი კვლევები იონიზებული დისკი-ჯეტის სტრუქტურის 
ფორმირებისათვის და ნაჩვენებია, რომ მაგნიტური ველი ხელს უქყოვს კოლიმაციას. ასევე განხილულია 
სუსტი რელატივიზმის მქონე დისკის შემთხვევაც. 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). 

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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1 III-2. პლაზმის დინამიკა-
ექსპეერიმენტი 
ფიზიკა. პლაზმის ფიზიკა 

2014-2020 ს.ნანობაშვილი-ხელმძღვანე-
ლი, , ი.ნანობაშვილი,  გ.გელა-
შვილი, გ.როსტომაშვილი, 
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III-2-1. დამაგნიტებული პლაზ-
მის დინამიკა, ტალღიბისა და 
პლაზმის ურთიერთქმედება მა-
გნიტურ ველში და პლაზმის 
ზმს დიაგნოსტიკა. პლაზმის 
ტურბულენტობის კვლევა მაგ-
ნიტურ ველში 

დ.გელენიძე, გ.თავხელიძე, 
ო.ბერაია 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

საანგარიშო პერიოდში ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა: 
   ა-1)   ღია მაგნიტურ მახეში  OMT-2  (სურ.1)  პლაზმის  დამოუკიდებელი  ზმს წყაროდან პლაზმის მახეში 
 
 

   
 

სურ.1 
ინჟქციის ეფექტურობა და მახეში დაგროვილი პლაზმის ძირითადი მახასიათებლები - სიკვრივე და მისი 
სივრცითი განაწილება და ელექტრონების ტემპერატურა. აღმოჩნდა, რომ  p < 5·10-3 ტორი წნევის დროს 
ხდება მაგნიტური მახის ეფექტური შევსება და შესაძლებელია სომკვრივის ცვლილება 108 - 1012 სმ-3  
ფარგლებში. ამ დროს ელექტრონების ტემპერატურა 2-3 ევ ტოლია. 
    ა-2)  გამოკვლეული ექსპერიმენტის პირობებში მახეში დაგროვილ პლაზმაში არ იქნა დაფიქსირებული 
არც იონური გაჯერების დენისა და არც პლაზმის  პოტენციალის რამდენადმე შესამჩნევი ტურბულენტური  
ფლუქტუაციური რხევები. დადგინდა აგრეთვე, რომ, როგორც პლაზმის ზმს წყაროს სიახლოვეს, ასევე 
მაგნიტურ მახეში, კარგად ფოქსირდება იონური-ციკლოტრონული სიხშირე და ასვე პლაზმაში იონური 
ბგერა (როგორც მისი პირველი, ასევე მეორე და მესამე ჰარმონიკა. იხ. სურ.2)  

 

 
სურ.2 
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       S.Nanobashvili, I.Nanobashvili, G.Galashvili, G.Gogiashvili, Z.Beria, G.Tavkhelidze -  „Turbulent fluctuations of 
plasma injected in open magnetic trap from independent UHF source“ -   -  EPS’45 2018  Conference on Plasma 
Physics, July 2-6,  Prague, Czech Republick;  P5.1082, ECA, Vol. 42A, ISBN: 979-10-96389-08-7 
 
    ა-3) რაც შეეხება პლაზმის ტურბულენტობის კვლევას მაგნიტურ ველში, ი.ნანობაშვილის მიერ, ჯერ 
კიდევ ადრეულ კვლევებში, შემოთავაზებულ იქნა პლაზმის ტურბულენტობის ანალიზის ორგინალური 
მეთოდი - პლაზმის მახასიათებელი პარამეტრების, სიმკვრივისა და მცურავი პოტენციალის, 
ტურბულენტირი რხევების ძლიერი აფათქებაბის სტატისტიკური ანალიზი. ეს მეთოდი აპრობირებული 
იყო ტოკამაკებზე Tore supra, Textor-ზე და Castor-ზე. შესაბამის შედეგები მოხსენებულ იქნა Satellit Meetings 
of EPS’45,  Workshop  on  Electric Fields, Turbulence  and Self-Organization in Magnetized Plasmas  (EFTSOMP’). 
       I.Nanobashvili - Metod of Bursts for investigaton of plasma turbulent transport -  Satellit Meetings of EPS’45, 
Workshop on Electric Fields, Turbulence and Self-Organization in Magnetized Plasmas (EFTSOMP’2018), Prague, 
July 9-10 2018. 
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1 III-2. პლაზმის დინამიკა-ექსპე-
ერიმენტი 
ფიზიკა. პლაზმის ფიზიკა 
III-2-2. პლაზმა-ქიმიური ექსპე-
რიმენტები. მძლავრი პლაზმა-
ტრონების შექმნა და მათი წვის 
ტექნოლოგიებში გამოყენების 
პერსპექტივების კვლევა 

2014-2020 ს.ნანობაშვილი-ხელმძღვანე-
ლი, , ი.ნანობაშვილი,  გ.გელა-
შვილი, გ.როსტომაშვილი, 
დ.გელენიძე, გ.თავხელიძე, 
ო.ბერაია 

 
 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის 
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 

საანგარიშო პერიოდში ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა: 
       პლაზმური ღუმელის საშუალებით დაბალი ხარისხის ნახშირის წვის ეფექტურობა. ცეცხლგამძლე აგურების 
საშუალებით აგებული იქნა წვის კამერა (ნახ.1-ზე მარცხნივაა განლაგებული), რომლის მოცულობა 2 მ3 რიგისაა. 

დამუშავდა პლაზმური ღუმელის კონსტრუქცია და 
დამზადდა ფიზიკის ინსტიტუტში (ნახ.1-ზე შუა 
ნაწილშია განლაგებული). პლაზმური ღუმელის 
ძირითად ელემნტებს წარმოადგენს ელქტროდები, 
რომლებიც მიერთებულია სპეციალური ვოლტ-
ამპერული მახასიათებლის მქონე მუდმივი დენის წყარ-
ოსთან (სურ.3-ზე განლაგებულია მარჟვნივ).  
 
სურ.3 წვის კამერა, პლაზმური ღუმელი და სპეციალური 
ვოლტ-ამპერული მახასიათებლის მქონე  კვების წყარო 
 
ელექტროდები, რომელთა შორის ინთება პლაზმა,   
შეიძლება განავალაგოთ ერთმანეთის პირისპირ ( ამ 
დროს მათ შორის კუთხე არის 1800 ), ან ირიბად (ამ დროს 
უთხე არის 900).   
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დაბალი ხირისხის ნახშირის ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ პლაზმურ ღუმელში წვის შესასწავლად გამოყენებულ იქნა 
სხვადასხვა დიაგნოსტიკური საშუალება. მათ შორის: 

1. ელექტრონული მიკროსკოპით და სხვადასხვა ქიმიური მეთოდებით მყარი ნარჩენების ანალიზი, მათი 
ქიმიური შემადგენლობის დასადგენად 

 

 
 

სურ.4 
 
სურ.4-ზე მოცემულია ასეთი ანალიზის ტიპიური მაგალითი. ეს სპეტრქლური სურათი მცირედ იცვლება სხვადასხვა 
ადგილას წვის ნარჩენის ნიმუშის აღებისას.  
 
ამ სპექტრში ნათლად ჩანს სხვადასხვა მძიმე მეტალების არსებობა წვის ნარჩენებში. 

 
Map Sum Spectrum     

Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % 
Fe K series 54.55 0.08 39.48 
Ti K series 4.01 0.02 3.38 
Ta L series 1.73 0.09 0.39 
Sn L series 0.29 0.03 0.10 
Si K series 38.33 0.07 55.16 
Al K series 0.41 0.02 0.62 
P K series 0.67 0.02 0.88 
Total  100.00  100.00 

 
 

2. ღუმელში წარმოქმნილი ნამწვი აირების სპექტრული ანალიზი მაღალი გარჩევისუნარიანობის მქონე 

ინფრაწითელი სპექტრომეტრის, Vertex 70-ის საშუალებით. 

აირების სპექტრულმა ანალიზმა აჩვენა (ნახ.3), რომ პლაზმური ღუმელის მუშაობის რიგ რეჟიმებში ღუმელში 

წარმოიქმნება დიდი რაოდენობით მეთანი (CH4), რომელიც, თავის მხრივ, იწვის რა ღუმელში, განაპირობებს მაღალი 

ტემპერატურის წარმოქმნას და დაბალი ხარისხის ნახშირის პრაქტიკულად სრულ წვას, რაც სწორედ ჩვენი პროექტის 

ძირითადი მიზანია. 
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სურ.5-ზე მოცემულია პლაზმურ ღუმელში წვის შედეგად წარმოქმნილი აირის  სპექტრი ინფრაწითელ არეში. 

ნათლად ჩანს, რომ ჩვენს ექსპერიმენტში მიღებული ნამწვი აირის სპექტრი (წითელი ფერის მრუდი) კარგ 

თანხვედრაშია Vertex 70-ის  სპეტრომეტრის ე.წ. „ბიბლიოთეკაში“ დაფიქსირებულ სუფთა მეთანის კალიბრულ 

სპექტრთან (ლურჯი ფერის). ამ შედარებას იძლევა სპექტრის კომპიუტერული ანალიზის სპეციალური პროგრამა 

Opus-ი.    

 
 

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 

სტრუქტურების ფორმირება და 
დიდმასშტაბიანი ველების გენე-
რაცია გამოწვეული მაგნიტო-
სითხური ბმებით ასტროფიზი-
კურ პლაზმებსა და სითხეებში 
1 -საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებები 
1.3 ფიზიკის მეცნიერებები - 
სითხე აირებისა და პლაზმის 
ფიზიკა 

ფიზიკის მეცნიერებები - 
ასტრონომია (ასტროფიზიკა) 

FR17_391 

19/12/2017 – 18/12/2020 

ნ. შათაშვილი - ხელმძღვანელი 
ვ. ბერეჟიანი -  კოორდინატორი 
ლ. პონიატოვსკი - ძირ. პერ. (ახ- 
ალ.მეც.), ი.ჯოხაძე - ძირ. პერსო. 
(ახალ. მეც.) 

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. 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.      
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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 

პლაზმებში: 
2.1 განხორციელდაანალიზური მიდგომების განვითარება დინებით გამოწვეული გრიგალობისა და 

ტალღური ბმების მოვლენების შესასწავლად მრავალ–სითხოვან პლაზმებში.  განხორციელდა 
მათემატიკური მიდგომების განვითარება მიღებული განტოლებების ამოსახსნელად.   

2.2 მოხერხდაგანტოლებათა 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 არეების 
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 

1 

დაბალი ხარისხის ნახშირის 
პლაზმური რკალით წვის 
მაღალეფექტური სისტემა 
1 -საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებები 
1.3 ფიზიკის მეცნიერებები - 
სითხე აირებისა და პლაზმის 
ფიზიკა 
AR/9/6-140/16    

12.2015-12.2018 

გ.გელაშვილი-ხელმძღვანელი, 
დ.გელენიძე-კოორდინ, 
ს.ნანობაშვილი-ძირ.პერ. 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

დასრულებული პროექტის ძირითადი შედეგები შეიძლება იხილოთ ზევით პუქტში:  
III-2. პლაზმის დინამიკა ექსპეერიმენტი. ფიზიკა. პლაზმის ფიზიკა  III-2-2. პლაზმა-ქიმიური ექსპერიმეტები. 
მძლავრი პლაზმატრონების შექმნა და მათი წვის ტექნოლოგიებში გამოყენების პერსპექტივების კვლევა 
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 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 

Poland 
??? 

??? 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
შემოთავაზებულია სხვადასხვა მექანიზმი რეგულარული / გრიგალური სტრუქტურებისა და ასევე 
აფეთქებადი და ამოფრქვევადი მოვლენების ფორმირებისათვის სამყაროში, ვარკვლავთა / დისკის 
ატმოსფეროებში და გარე შრეებში. ნაჩვენებია, რომ მაგნეტოსითხური ბმებისა და მოდების კონვერსიის 
განზოგადოებული მიდგომა, ასევე გრიგალური და დისიპაციური ეფექტები აშკარად ძალიან 
მნიშვნელოვანი ხდება ენერგიის გარდაქმნისათვის თითქმის ყველა ასტროფიზიკურ პლაზმასა და 
სითხეებში. დიდ-მასშტაბიანი სიჩქარის/მაგნიტური ველის გენერირების პრობლემა შესწავლილია 
დეტალურად სხვადასხვა ასტროფიზიკური პირობებისათვის. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
4 

N.L.Tsintsadze 
et.al 
 
N.L.Tsintsadze 
et.al 
 
 
 
 
 
N.L.Tsintsadze  
et.al 
 
 
 
 
 
N.L Tsintsadze 
and G.Peradze 

Jeans Anisotropic Ins-
tability.10.1063/1.5029517 
 
Raman and Brilloun Scat  
tering instabilities transv- 
erse  electromagnetic 
waves in degenerate 
electron-ion plasmas. 
10.1063/1.5031423 
 
Nonlinear ion acustic 
waves in a relativistic 
degenerate plasma with 
Landau diamagnetism and 
electron trapping. 
10/1140/epjd/e2018-
90309-2 
Solitons in normal Fermi 
Liquid. ??? 

Phys.Plas., 
25,073705 
 
Phys.Plas., 
25,093302 
 
 
 
 
 
Eur.Phys.J.D 
72:192 
 
 
 
 
 
Low Temperature 
Physics, V.45, N1,  

USA 
 
 
USA 
 
 
 
 
 
 
??? 
 
 
 
 
 
 
??? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pp117-120 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
1) პირველად იქნა ნაჩვენები, თუ რატომ არის გალაქტიკები სახვადასხვა ფორმი. მათემატიკურად 
დადგენილია ანიზოტროპიის მიზეზები. 
2) თანამედროვე ტექნოლობისათვის საჭიროა დეტალურად იქნა შესწავლილი განივი ელექ-
ტრომაგნიტურირამანისა და ბრილუენის გაფანტვის დროს გადაგვარებული ელექტრონ-იო-ნური 
პლაზმის არამდგრადობები 
3) განხილულია იონური ბგერის არაწრფივი გავრცელების მექანიზმი რელატივისტური 
გადაგვარებული  პლაზმაში, იმ შემთხვევაში როცა ლანდაუს დიამაგნეტგიზმი მნიშვნელო-ვანია და 
ელექტრონები ჩაჭერილი არიან. დედტალურად არის შესწავლილი სოლიტონების ფიზიკ, სხვადასხვა 
მაგნიტური ველისა და პლაზმის პარამეტრების დროს. შესწავლილია და გრაფიკულად დადგენილია, 
თუ როგორ იცვლება არაწრფივი ტალღების პარამეტრები. 
4) შესწავლილია ფერმის სითხეში  არაწრფივი მოვლენები, კერძოდ ნაჩვენებია, რომ კვან-ტური 
ეფექტის გამო სასრულო ამპლიტუდის დროს ხდება კორტევეგა დე ვრიზის სოლიტო-ნის შექმნა. ამ 
ეფექტის დასადგენათ, ჩვენ გამოვიყენეთ, ჩვენი კვანტური კინეტიკური გან-ტოლებები. 
 
 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება 
და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა გვერდებისრაოდენობა 

1 
 

Osmanov Z., 
Berezhiani 

V.I. 

On the possibility of the 
Dyson spheres observable 

beyond the infrared 
spectrum. International 

DOI: 
10.1017/S1473550418000174 

Journal of 
Astrobiology, 
Volume 17, 

Issue 4, pp. 356-
360 (2018). 

UK, 
Cambridge 

University Press 

5 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 
ნაშრომში დავუბრუნდით დისონის მიახლოებას და დავუშვით, რომ ზერგანვითარებული 
ცივილიზაციას ძალუძს კოსმიური მეგასტრუქტურის აშენება რომელიც განლაგდება დასახლებული 
ზონის (HZ) მახლობლობაში. მაშინ ასეთი დისონის სფერო (DS) ხილული იქნება ოპტიკურ სპექტრში. 
ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ტიპიური დნობის წერტილის მქონე მეტამატერიალისათვის - გრაფენისათვის,  DS 
-ს რადიუსი უნდა იყოს 1011 cm რიგის, ან უფრო პატარა. შეფასებულ იქნა, რომ გაციების სისტემის 
შესანარჩუნებლად საჭირო ენერგია  DS -ში უნდა იყოს ვარსკვლავების განათებულობოაზე ნაკლები. 
მდგრადობის პრობლემის განხილვამ გვაპოვნინა გამოსხივების წნევა, რომელიც  უნდა 
ასტაბილიზებდეს მეგასტრუქტურის დინამიკას და შედეგად ის იწყებს ოსცილირებას, ამჟღავნებს რა 
საინტერესო დაკვირვებით თვისებებს - ანომალურ ვარიაციებს. მსგავსი ცვალებადობა ხდება განივი 
ტალღებითაც რომლებიც ვრცელდებიან ზედაპირის გასწვრი კოსმიურ მეგასტრურაში. საბოლოოდ 
ჩვენ ასევე ვიხილავთ HZ-ს შესაძლებელ განზოგადებას, რომელიც გამოიწვევს საინტერესო 
დაკვირვებით თვისებებს. 
 
 

№ ავტორი/ 
ავტორები 

სტატიისსათა-
ური, 

დიგიტალური 
საიდენტიფიკაცი

ო კოდი DOI ან 
ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილ
ი, გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენო
ბა 
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2 
 

Goshadze, 
R.M.,Berezhia

ni V.I. , 
Osmanov, Z. 

On the 
Filamentation 
Instability in 
Degenerate 
Relativistic 

Plasmas  

Physics Letters A. accepted 
  

arXiv: 1811.03610 
https://arxiv.org/abs/1811.03
610 
 

UK, 
Cambridge 

University Press 

5 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 
ნაპოვნია ფილამენტაციური არამდგრადობა ელექტრომაგნიტური ტალღისა სრულიად გადაგვარებულ 
ქვემკვრივ ელექტრონული პლაზმის დინებაში. ნაჩვენებია, რომ არამდგრადობა ვითარდება როგორც 
სუსტად რელატივისტურ ისე ძლიერად რელატივისტურ გადაგვარებულ პლაზმაში ემ ტალღის 
ნებისმიერად ძლიერი ამპლიტუდისათვის. ასეტი ამოცანის გადაწყვეტა მნიშვნელოვანია რენტგენის 
გამოსხივებისა და გამა-გამოსხივების იმპულსების აღსაწერად რომლებიც მოდის სხვადასხვა 
ასტროფიზიკური ობიექტებიდან. ნაპოვნია ამონახსნები და შედეგები ილუსტრირებულია 
კონკრეტული ობიექტების პარამეტრებისათვის.  
 

№ ავტორი/ 
ავტორები 

სტატიის სათა-ური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1 L. Kos, N.Jelic, T. 
Gyergyek, 
S.Kuhn, and D. 
D. Tslkakaya 
(sr.), 

Modeling and simu-
lation of plasma and 
sheath edges in wa-rm-
ion collision-free 
discharges 
10.1063/1.5044664 

AIP  Advances 
8,  105311 

USA 8 

2 L. Kos, N.Jelic, 
S.Kuhn, and D. 
D. Tslkakaya 
(sr.), 

Inroduction to the 
theory and appli-cation 
of a unified Bohm 
criterion for arbitrary–
ion-tem-perature 
collision-free plasmas 
with finite Debye 
lengths 
10.1063/1.5030121 

Physics of 
Plasmas, 
25,  043509 

USA 16 

3 L.Kos and D. D. 
Tskhakaya (sr.) 

Theory of the ion-
matrix sheath dyna-mics  
10.1063/1.5017654 

AIP Advances,, 
8, 015202 

USA 7 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

პლასმაში კედელთან შექმნილი გარდამავალი უბანი  - დებაის შრე განიხილება როგორც ორი ქვეშრის 
ერთობლიობა - ეს არის  პლაზმის კიდე  (PS) (რომელის სიგანე ძალიან მცირეა ელექტრონული დებაის 
სიგრძეზე  და არ არის ნეიტრალური) და შრის კიდე (SE) (რომლის სიგანე აღემატება დებაის სიგრძეს). 
შესწავლილია ელექტრონული პოტენციალის სივრცითი განაწილება ამ შრეებში, ბომის 
კრიტერიუმის ხასიათი კრიტიკული წერტილის მახლობლად (ეს კრიტიკული წერტილი 
განისაზღვრება როგორც წერტილი, სადაც იონების ჰიდროდინამიკური სიჩქარე  უტოლდება 
იონური ბგერიდ სიჩქარეა). 
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განიხილება დებაის შრის დროზე დამოკიდებული  (არასტაციონალური) ამოცანა. ნაპოვნია შრის 
დამახასიათებელი პარამეტრების დროზე დამოკიდებულება სტაციონალურ მდგომარეობასთან შრის 
მიახლოვების დროს.. 
 
4 G.Gelashvili, 

D.Gelenidze, 
S.Nanobashvili, 
I.Nanobashvili, 
G.Tavkhelidze, 
Ts.Sichinava 

Plasma Arc Burner for 
Pulverized Caol 
Combustion  
 
10.5281/zenodo.1316875   

Journal of 
Chemical and 
Molecular 
Engineering 
Vol:12, No:6,    

USA 7 

5 M.Varavin,A.Va-
ravin, D.Naiden-
kova, J.Zajac, 
F.Zacek, S. Nano-
bashvili, R.Panek, 
V. Weincttl, 
P.Bilkova, K.Ko-
varik, F.Jaulmes, 
M.Farnik, M.Im-
risek. O.Bogar 

Study for microwave 
interferometer for high 
densities plasma on 
COMPASS-U tokamak 
 
(under review) 
 

Submitted 
October 2018  
in Fusion 
Engineering and 
Design. 
 

USA 7 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
4) შრომაში დაბალი ხირისხის ნახშირის ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ პლაზმურ ღუმელში წვის 
შესასწავლად გამოყენებულ იქნა სხვადასხვა დიაგნოსტიკური საშუალება. მათ შორის: 

1. ელექტრონული მიკროსკოპით და სხვადასხვა ქიმიური მეთოდებით მყარი ნარჩენების 
ანალიზი, მათი ქიმიური შემადგენლობის დასადგენად 

ანალიძზი შედეგად დადგინდა, რომ წვის ნარჩენებში მრვლადაა მძიმე მეტალები (იხილე პურქტი ???)  
2. ღუმელში წარმოქმნილი ნამწვი აირების სპექტრული ანალიზი მაღალი 

გარჩევისუნარიანობის მქონე ინფრაწითელი სპექტრომეტრის, Vertex 70-ის საშუალებით. 
აირების სპექტრულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ პლაზმური ღუმელის მუშაობის რიგ რეჟიმებში 
ღუმელში წარმოიქმნება დიდი რაოდენობით მეთანი (CH4), რომელიც, თავის მხრივ, იწვის რა 
ღუმელში, განაპირობებს მაღალი ტემპერატურის წარმოქმნას და დაბალი ხარისხის ნახშირის 
პრაქტიკულად სრულ წვას, რაც სწორედ ჩვენი  
  5) შრომაში მოყვანილია დაწვრილებითი ანალიზისა და შესწავლის შედეგები, რომელიც ეხება 
ტიკამაკ   COMPASS-U მაღალი სიმკვრივის პლაზმის ზმს ინტერფერომეტრის საშუალებით გაზომვის 
შესაძლო სქემების და სხვადასხვა დეტექტორების გამოყენებას.   

 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 ნ. შათაშვილი, ალ.ბარნაველი დინების გენერირების / 

აჩქარების მექანიზმი მკვრივ 
გადაგვარებულ ვარსკვლავთა 
ასტმოსფეროებში 

თსუ მეექვსე ყოველწლიური სა-
ფაკულტეტო კონფერენცია ზუსტ 
და საბუნებისმეტყველო მეცნიე-
რებებში. თბილისი, თსუ, 11-
12.07.2018 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
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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 
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). 
 
6. 2. უცხოეთში 
 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენებისსათაური 
ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 
 
 

1 
 

ნ. 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

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.  

 
 

2 
 

ნ. 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) 
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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. 
 

3 
G.Gelashvili, D.Gelenidze, 
S.Nanobashvili, I.Nanobashvili, 
G.Tavkhelidze, Ts.Sichinava 

Plasma Arc Burner for Pulverized 
Caol Combustion 

ICCTPE 2018 : 20th Int. Conf. on 
Combustion Technologies and Phy-
sical EngineeringVienna, 
AustriaJune 14 - 15, 2018 

4 
I.Nanobashvili G.Gelashvili, D.Ge-
lenidze, S.Nanobashvili, G.Tavkh-
elidze, Ts.Sichinava 

New Plasma Arc Furnace for Brown 
Coal Combustion   

EPS’45 2018 Conference on Plasma 
Physics, July 2-6,  Prague, Czech 
Republick 

5 
S.Nanobashvili, I.Nanobashvili, 
G. Gelashvili, G.Gogiashvili, Z.Be-
ria, G.Tavkhelidze   

Turbulent fluctuations of plasma 
injected in open magnetic trap from 
independent UHF source 

EPS’45 2018 Conference on Plasma 
Physics, July 2-6,  Prague, Czech 
Republick 

6 I.Nanobashvili   -   (invited speaker) Metod of Bursts for investigaton of 
plasma turbulent transport   

Satellit Meetings of EPS’45, Work-
shop on Electric Fields, Turbulence 
and Self-Organization in Magne-
tized Plasmas (EFTSOMP’2018), 
Prague, July 9-10 2018. 

7 L. Kos, N. Jelic, S. Kuhn, D.D. 
Tslkakaya (sr.) and T. Gyergyel 

On universal properties of the plas-
ma–sheath transition and large-size 
structure 

EPS’45 Conf. on Pl.Physics, 02.07-
06.07.2018, Prague. Czech Republik 

8 M.Varavin, A.Varavin, D.Naidenko-
va, J.Zajac, F.Zacek, S Nanobashvili, 
R.Panek, V.Weincttl, P.Bilkova, K.  
Kovarik, F.Jaulmes, M.Farnik, M.Im 
risek. O.Bogar 

Study for microwave interferometer 
for high densities plasma on 
COMPASS-U tokama 

30th SOFT 2018 Symposium of 
fusion Technology, 16-21 
September 2018, Giardini Noxos, 
Sicily-Italy 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 
6.  ზეპირი მოხსენება - Satellit Meetings of EPS’45, Work-shop on Electric Fields, Turbulence and Self-

Organization in Magne-tized Plasmas (EFTSOMP’2018), Prague, July 9-10 2018, მოხსენება ეხება  ტოკამაკის 
და ზოგადად, პლაზმის ფიზიკის მნიშვნელოვან მიმართულებას - პლაზმის ტურბულენტობის 
ექსპერიმენტულ შესწავლას დამაგნიტებულ პლაზმაში. ავტორის მიერ შემოთავაზებულია ტურბუ-
ლენტობის ანალიზის ორგინალური მეთოდი, პლაზმის ტურბულენტირი პარამეტრების, სიმკვრი-
ვის, მცურავი პოტანციალის და სხავა, პერიოდული ე.წ. „აფეთქებების“ სტატისტიკური ანალიზი. ამ 
მეთოდით შესწავლილია პლაზმის ტურბულენტური მახასიათებლები ტოკამაკებში Tore supra, Castor  
და Txtor 94, განმუხტვის სხვადასხვა რეჟიმში - ელექტროდული biasing-ისა და დინამიური 
ერგოდული დივერტორის (DED) ზემოქმედებისას. პირველად იქნა ტოკამაკ  Txtor 94-ზე, რომ 
დანმუხტვის რიგ რეჟიმებში  ელექტროდული biasing-ისა და დინამიური ერგოდული დივერტორის 
(DED) ზემოქმედება ანალოგიურ გავლენას ახდენს ტოკამაკის პლაზმის ტურბულენტობაზე, კერძოდ 
ახდენს ტურბულენტური რხევების ეფექტურ შემცირებას. ეს მნიშვნელოვანი შედეგია ITER-ის ტიპის 
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მართვადი თერმობირთვული დანადგარებისათვის, სდაც პლაზმის ტემპერატურა მაღალია და მაში 
biasing-ისა თვი საჭირო ელექტროდების შეყვანა ცხელ პლაზმაში შეუძლებელია.  დინამიური ერგო-
დული დივერტორი (DED) კი განმიხტვის კამერის გარედან მოქმედებს პლაზმაზე და შესაძლებლობა 
ჩნდება უკონთაქტოდ ვმართოთ პლაზმის ტურბულენტობა ტოკამაკის ცხელ პლაზმსში - მართვადი 
თერმობირთვული რეაქტორის შემთხვევაში.     

შ ე ნ ი შ ვ ნ ა - 3-5 და 7,8 მოხსენებების ამსახველი მასალა ქვეყნდება  საერთაშორისო კონფერენციების 
კრებულებში და სამეცნიერო ჟურნალებში.                                                             
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სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 
არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ ცენტრის) 
სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და 
ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

თსუ-ს    ელ.ანდრონიკაშვილის სახელობის. ფიზიკის ინსტიტუტის 
 

კონდენსირებულ გარემოთა  ფიზიკის განყოფილება 
 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი - მთ.მეც.თანამშ.  ალექსანდრე შენგელაია 
 
 

სამეცნიერო ერთეულის შემადგენლობა: მთ.მეც.თანამშ. (სულ 8) -ა.შენგელაია, გ.ხარაძე, 
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მ.გალუსტაშვილი, გ.დეკანოზიშვილი, დ.დრიაევი, ს.მიქელაძე, მ.ნადარეიშვილი, 
ლ.ტყეშელაშვილი, მ.წულაია, ს.წაქაძე, გ.ჯაყელი, დ.ჯიშიაშვილი; მეც.თანამშ. (სულ 10)  - 
ნ.ავალიშვილი, ტ.გეგეჩკორი, გ.დვალი, გ.დონაძე, თ.ზედგენიძე, ვ.თავხელიძე, თ.მაჩაიძე, 
მ.სექანია, ლ.ჭელიძე, მ.ჯანჯალია; უფრ.ინჟინერი (სულ 2)   - ა.კვირიკაძე, თ.პეტრიაშვილი   

 
1.პროგრამული დაფინანსებით 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 
დაბალგანზომილებიანი ძლიერ 

კორელირებული ელექტრონული 
და სპინური სისტემების კვლევა 

2014–2020 

ა. ნერსესიანი 
მ.სექანია 
გ.ჯაყელი 

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია  
საანგარიშო პერიოდში მომზადდა შემდეგი თეორიული ხასიათის პუბლიკაციები: 
 
1. შესწავლილია ექვსკუთხა (ფიჭური)  მესერების მქონე  შენაერთთა ფართო ჯგუფი, მათში  ტოპოლოგიური 
ბუნების  კიტაევის  სპინური სითხის ფაზის არსებობის დადგენის  მიზნით.  დადგენილ იქნა, რომ ძლიერი 
ჰაიზენბერგის  გაცვლითი ურთიერთქმედებები და  სიმეტრიით დაშვებული ამ გაცვლების დამატებითი  
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ანიზოტროპია გამორიცხავს ნორმალურ პირობებში ამ მასალებში კიტაევის ფაზების განხორციელების 
შესაძლებლობას. კვანტური ქიმიის მეთოდების გამოყენებით დადგენილია, რომ ზოგიერთ შენაერთში, 
კერძოდ კი  Na2IrO3, β-Li2IrO3, და α-RuCl3 –ში კიტაევის და ჰაიზენბერგის გაცვლათა ფარდობა ძლიერადაა 
დამოკიდებული სისტემაზე მოდებულ გარე წნევაზე,  ის იზრდება  წნევის  გაზრდისას, რაც საფუძველს 
გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ ძლიერი წნევის პირობებში ამ სისტემებში შეიძლება მოხდეს  კიტაევის 
სპინური სითხის ფაზის სტაბილიზაცია.  
 
. We find that the Heisenberg and Kitaev terms are affected differently by uniform pressure or strain: the 
Kitaev component increases more rapidly than the Heisenberg counterpart. This provides a scenario where 
applying pressure or strain can stabilize a spin liquid in such materials. 
R. Yadav, S. Rachel, L. Hozoi, J. van den Brink, G. Jackeli,  „ Pressure-tuned magnetic interactions in honeycomb 
Kitaev materials “ ,Phys. Rev. B 98, 121107(R) (2018) 
************************************ 
2. გიგანტური მაგნიტო–ელასტური ეფექტი და სპინური სითხის ფაზის ჩამოყალობება d2 
პოლიქლორიდებში. გიორგი ჯაყელი და ა. სმერალდ  
ნაშრომში შემოთავაზებულია  პოლიქლორის მესერის მქონე  ფრუსტრირებულ მაგნიტურ იზოლატორებში 
d2  ტიპის იონებით, კერზოდ კი Mo4+-ში, გიგანტური მაგნიტო–ელასტური ბმის აღმოცენების მექანიზმი. 
ნაჩვენებია, რომ სპინ–მესერული ურთიერთქმედება ასეთ სისტემებში არსებითად ცვლის შესაძლო 
სუპერგაცვლითი ურთიერთქმედებების სიმრავლეს და  შედეგად დაბალტემპერატურულ არეში სპინის 
ისეთ კონფიგურაციებს აძლიერებს, რაც ვერ იდენტიფიცირდება  არაურთიერთქმედი სპინების 
შემთხვევაში. 

   Andrew Smerald, George Jackeli, “Giant magneto-elastic effect in pyrochlores and the formation of a spin-lattice 
liquid”  arXiv:1802.01051 

************************************ 

3.   სიმკვრივის ფუნქციონალური თეორიისა და დინამიური საშუალო–ველის თეორიის კომბინირებული 
მიდგომის გამოყენებით  პალადუმისთვის გამოთვლილია ფონონების  დისპერსია, მდგომარეობათა 
სიმკვრივე და გრიუნაიზენის პარამეტრი.  გამოყენებული ომბინირებული მიდგომა შესაძლებელობას 
იძლევა ელექტრონული კორელაციებით განპირობებული ეფექტების მაქსიმალურად სრულად 
გათვალისწინების, რის შედეგადაც მიღწეულია  თეორიული სედეგების კარგი თანხმდენა ექსპერიმენტებში 
დამზეილ შედეგებთან.   

           W. H. Appelt, A. Östlin, I. Leonov, M. Sekania, D. Vollhardt, L. Chioncel, “Lattice dynamics of palladium in 
the presence of electronic correlations”,  arXiv:1812.01507 

************************************ 
 
4. შესწავლილია ერთგანზომილებიანი თანაზომადი პაიერლსის იზოლატორი სპინზე დამოკიდებული 
ალტერნირებული პოტენციალის არსებობის პირობებში.  ნაჩვენებია, რომ სისტემის აღგზნების სპექტრი 

ხასიათდება ორი, სპინზე დამოკიდებული   და   ღრეჭოთა არსებობით. დადგენილია, რომ სისტემის 

ძირითადი მდგომარეობის ფაზური დიაგრამა ხასიათდება სამი ღრეჭოვანი (იზოლატორული) ფაზის 
არსებობით. ესენია   ე.წ. მუხტის სიმკვრივის ტალღის ზონური იზოლატორი, სპინის სიმკვრივის ტალღის 
ზონური იზოლატორი და მათი გამყოფი შერეული ფაზა, რომელშიც მუხტის და სპინის სიმკვრივის 
ტალღების გარდა დაიმზირება ელექტრონული სისტემის სპონტანური დიმერიზაცია.  ფაზური გადასვლა 
ერთი იზოლატორული ფაზიდან მეორეში მიეკუთვნება იზინგის უნივერსალობის კლასს. ნაჩვენებია 
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აგრეთვე,  რომ იზინგის ტიპის გადასვლისას სისტემის გადანორმირებული ფონონური სპექტრი  
ხასიათდება კონის ანომალიით.  
 
ნაჩვენებია რომ ანტი–ადიაბატურ ზღვარში, სადაც ხერხდება კვანტური ეფექტების სრული 
გათვალისწინება,  სისტემის ინფრაწითელი ყოფაქცევა აღიწერება N=4 მასური გროს–ნევეს მოდელით. 
ბოზონიზაციის მიდგომის გამოყენებით აგებულია  სპონტანურად დიმერიზებული ფაზის (მისი 
კრიტიკული საზაღვრო არეების ჩათვლით ) სრულფასოვნად აღწერა სპინისა და მუხტის თავისუფლების 
ხარისხებს აღმწერი ორი გადაბმული ორმაგი სინუს–გორდონის მოდელის ტერმინებში. გადაბმა 
განპირობებულია თვითშეთანხმების პირობებით, რომლებიც ერთმანეთთან აკავშირებს სპინისა და მუხტის.  

ნაჩვენებია ასევე, რომ  ანტი–ადიაბატურ ზღვარში, 0  წირზე,  არსებობს  ბერეზინსკი–კოსტერლიც–

ტაულესის კრიტიკული წერტილი,  რომელიც მიჯნავს უღრეჭო ლატინჯერის მეტალურ ფაზას 
იზოლატორული ფაზიდან.  

         G.I.Japaridze, A.A.Nersesyan, “Ground state phases and quantum criticalities of one-dimensional Peierls model 
with spin-dependent sign-alternating potentials”  arXiv:1811.05839v1 

 

1.2. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 

II-1 “დიელექტრიკულ და ლითონ  
შენაერთებში  გარე ველების 
ზემოქმედებით გამოწვეული 
მოვლენების ფუნდამენტური 
გამოკვლევა  ახალი   მასალების   
შექმნის მიზნით.” 

01.04.07 მყარი სხეულებისა და 
კვანტური სითხეების ფიზიკა 

2 

2014-2020 

ვ. კვაჭაძე(ხელმძღვანელი),  
მ.აბრამიშვილი (ოპტიკური 
შთანთქმისა და 
გამოსხივების 
სპექტრები),ზ.ახვლედიანი(I
R სპექტროსკოპია), 
ი.ახვლედიანი ( 
პარამაგნიტური შთანთქმის 
სპექტროსკოპია), 
მ.გალუსტაშვილი 
(მექანიკური თვისებები), 
გ.დეკანოზიშვილი ( 
თერმოლუმინესცენცია), 
დ.დრიაევი(მექანიკურითვი
სებები),ვ.თავხელიძე(მექანი
კური თვისებები), 
ი.რატიშვილი(თეორია), 
თ.ყალაბეგიშვილი ( 
პარამაგნიტური შთანთქმის 
სპექტროსკოპია). 
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გ.აბრამიშვილი (ინჟინერი),  
II-I-I ნომინალურად სუფთა და მინარევის შემცველი იონური კრისტალების ახალი ოპტიკო-მექანიკური 
თვისებების ფორმირება და კომპლექსური კვლევა.  
ქვეთემის ხელმძღვანელი: ვ. კვაჭაძე შემსრულებლები: მ. აბრამიშვილი,  ზ. ახვლედიანი,   ი. ახვლედიანი, 
მ. გალუსტაშვილი, დ. დრიაევი,  თ. ყალაბეგიშვილი,  გ. დეკანოზიშვილი, გ.აბრამიშვილი.  

ბოლოდროინდელმა შრომებმა აჩვენა, რომ თითქმის ყველა პრობლემა, რომელიც კიდევ რჩება 
რადიაციულ დოზიმეტრიაში, ანუ რადიაციული გამოსხივების დეტრექტორების პრობლემები 
შეიძლება გადაიჭრას ოქსიდების საშუალებით. ეს არის ალუმინის ორჟანგი (Al2O3), მაგნიუმის ჟანგი 
(MgO) და მაგნიუმ-ალუმინის შპინელი (MgO Al2O3). მათ ბევრი უპირატესობა გააჩნიათ საამისოდ  
ლითიუმის ფტორიდის ბაზაზე შექმნილლ დეტექტორებთან შედარებით (უნდა აღინიშნოს, რომ ეს 
უკანასკნელნი დღემდე ყველაზე ფართოდაა გავრცელებული პრაქტიკული მიზნებისთვის: TLD -100, 
TLD -100H, TLD -600, TLD -700  და სხვ.). სამივე ოქსიდური მასალა ქიმიურად ინერტულია; არ 
ურთიერთქმედებს ატმოსფეროსთან; მექანიკურად უფრო მაგარია და რადიაციულად მტკიცე. აქედან 
ალუმინის ორჟანგის საფუძველზე შექმნილი დეტექტორები უკვე პრაქტიკაშიც გამოიყენება 
(მაგალითად, TLD-500) მაიონიზირებელი გამოსხივების შესაფასებლად. რაც შეეხება მაგნიუმის ჟანგს, 
ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტში შესრულებული კვლევებისა და შესაბამისი 
პუბლიკაციების თანახმად (რომლის შემაჯამებელი ვარიანტი გამოქვეყნებულია მიმდინარე 
საანგარიშო წელს [Radiation Effects and Defects in Solids 2018]), MgO არის მეტად პერსპექტიული მასალა 
სწრაფი ნეიტრონების დეტექტორებისათვის (დავძენთ, რომ თერმოლუმინესცენტურ დოზიმეტრიაში 
სწრაფი ნეიტრონების ნაკადების დეტექტორებისა და შეფასების პრობლემა  ჯერ-ჯერობით 
გადაუწყვეტელია).  

ზემოთმოყვანილი მეტად მწირი მიმოხილვაც ქმნის მოტივაციას შპინელის დოზიმეტრიული 
თვისებების გამოსაკვლევად, მით უმეტეს, რომ აქ ნახსენები ოქსიდური კლასის დეტექტორული 
მასალები (Al2O3 და MgO) წარმოადგენს შპინელის (MgO Al2O3) კომპლექსურ ინგრედიენტებს.  

რადიაციული დოზიმეტრიის მთელი ისტორიის თანახმად აშკარაა,  რომ საგანგებოდ შერჩეული 
მინარევი არის საკვლევი მასალის დოზიმეტრიული თვისებების (რადიაციის სახეობა, მგრძნობიარობა, 
მუშაობის დიაპაზონი და სხვ.) აქტიური მარეგულირებელი ელემენტი. მაგალითად, MgO-ს 
შემთხვევაში ასეთი აღმოჩდა გარდამავალი ლითონების ჯგუფიდან Mn2+ -ის იონები, რომელთა 
წყალობითაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა ამ მასალის მგრძნობიარობა სწრაფი ნეიტრონებისადმი  და 
შესაბამისად - მუშაობის დიაპაზონი რამოდენიმე რიგით [Radiation Effects and Defects in Solids 2018}. 
ლითიუმის ფტორიდი შემთხვევაში მინარევების მთელი კომპლექტია (LiF:Mg,Cu,P) , ამიტომაც თუ 
უკავია უმაღლესი პოზიცია TLD-თა იერარქიაში?! 

სევასტოპოლისა და კიევის რეაქტორებში დასხივებული კერამიკული შპინელის ნიმუშების ოპტიკური 
და პარამაგნიტური შთანთქმის სპექტრების გაზომებმა  აჩვენა შესაბამისი რადიაციული  ცენტრების 
კონცენტრაციების  პროპორციული ზრდა სწრაფი ნეიტრონების ნაკადების მიმართ. რაკი 
დოზიმეტრიის პირველი მცნება შესრულდა, დაიწყო რკინის იონების ეფექტის კვლევა მასალის 
დოზიმეტრიულ თვისებებზე. 
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 №G311 x-ray 2.5 min  Fe:1*10
-3

 №G314 x-ray 5 min    Fe:1*10-3

 №G317 x-ray 10 min   Fe:1*10-3

 №G320 x-ray 15 min   Fe:1*10-3

 №G323 x-ray 20 min   Fe:1*10-3

 №G312 x-ray 2.5 min  Fe:5*10-3

 №G315 x-ray 5 min    Fe:5*10-3

 №G318 x-ray 10 min   Fe:5*10-3

 №G321 x-ray 15 min   Fe:5*10-3

 №G324 x-ray 20 min   Fe:5*10-3

 №G313 x-ray 2.5 min  Fe:10-2

 №G316 x-ray 5 min    Fe:10-2

 №G319 x-ray 10 min   Fe:10
-2

 №G322 x-ray 15 min   Fe:10
-2

 №G325 x-ray 20 min   Fe:10-2

 

სურ. 1 რკინის იონებით დოპირებული შპინელის თერმოლუმინესცენციის მრუდები 

 

X-სხივებით ზემოქმედების შემდეგ გაიზომა დოპირებული რკინის სხვადასხვა კონცენტრაციის 
შემცველი შპინელის ნიმუშების მაღალტემპერატრული თერმოსტიმულირებული ლუმინესცენცია (TSL) 
ტემპერატურაზე დამოკიდებით. შესაბამისი  TSL  მრუდები მოყვანილია სურ. 1-ზე. ამ შედეგების 
საფუძველზე აიგო  TSL პიკის (დაახლოებით 100 oC) ინტენსივობის დამოკიდებულება დასხივების 
დროისაგან ყოველი კონცენტრაციის ნიმუშებისთვის (სურ. 2). წარმოდგენილი  ე.წ. დოზიმეტრიული 
მრუდები მიუთითებს, რამდენად მგრძნობიარეა იგი დოპირებული  რკინის პარამაგნიტური იონების 
კონცენტრაციისადმი: 
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სურ. 2   TSL პიკის ინტენსივობის დამოკიდებულება X-სხივებით დასხივების დროზე 

მრუდი 1 ─ მცირე კონცენტრაციების შემთხვევაში გამომჟღავნებულია „მცირე დოზების ეფექტი“, როცა 
რადიაციული დოზის მცირე ცვლილებით მკვეთრად იცვლება საკვლევი მახასიათებელი. ეს მაშინ 
ხდება, როცა რადიაციული დეფექტების გენერაციის პროცესები ვერ თრგუნავს საბოლოოდ 
ანიჰილაციის პროცესებს. მრუდი 2 ─ კონცენტრაციის გაზრდით მიღებულია წრფივი კორელაცია 
ინტენსივობასა და დასხივების დროს (დოზას) შორის; მრუდი 3 ─ წრფივი კორელაცია უფრო მკვეთრი 
ხდება - იზრდება თერმოლუმინესცენციის აბსოლუტური მნიშვნელობა და მრუდის დახრილობის 
სიდიდე; ბოლო შემთხვევაში (მრუდი 4) მიღებულია ამ კვლევის ყველაზე კარგი  შედეგი.  ნიმუშების 
მწირმა რაოდენობამ არ მოგვცა საშუა₾ება ზუსტად დაგვედგინა პირდაპირპროპორციული 
დამოკიდებულება ინტენსივობასა და დოზას შორის  (I – t1) და მინარევის ის რაოდენობა, როცა მიიღება 
supralinearity  სურათი (Da-Ling Luo et al. Thermoluminescence characteristics and dose respons. . . J. Phys. D: 
Appl. Phys. 32 (1999) 3068-3074). ყოველ შემთხვევაში შპინელზე დამზერილი ყოველი ექსპერიმენტული 
შედეგი ჯერ-ჯერობით ამ მასალის კარგ დოზიმეტრიულ თვისებებზე მეტყველებს, რაც მნიშვნელოვანი 
მოტივაციაა მომავალი კვლევისთვის. 

გარდა ზემოთქმულისა, საანგარიშო პერიოდში დასრულდა კვლევა, რომლის ექსპერიმენტული 
შედეგების ძირითადი ნაწილი შარშანდელ ანგარიშში იყო წარმოდგენილი. აქ მოგვყავს საბოლოო 
დასკვნა  შესაბამისი შრომისა, რომელიც იბეჭდება (Nano Studies  17/18, 63-66) სათაურით: Features of post-
radiation deformation of lithium fluoride with a high  concentration of bivalent metal (Mg, Pb). 
შესწავლილია ნომინალურად სუფთა და მეტალის იონებით (Pb და Mg)  დოპირებული LiF-ის 
მონოკრისტალების მექანიკური თვისებები გამა - დასხივების შემდეგ. უკანასკნელ შემთხვევაში 
აღმოჩენილია ანომალიები, რომლებიც დაკავშირებულია შედარებით მაღალ დოზებზე (≥ 4 მრად.) 
მიმდინარე რადიაციული განმტკიცების სიჩქარის მნიშვნელოვან შემცირებასა და დოპირებული 
ნიმუშების პლასტიურობის აღდგენასთან. 
დოპირებულ კრისტლებში ეს უცნაური მოვლენა გამოწვეული  უნდა იყოს  დასხივების პროცესში 
სრიალის  სიბრტყეების  ერთი მოქმედი სისტემის შექმნითა  და დასხივებამდე საკვლევ ნიმუშებში  
არსებული მსხვილი პრეციპიტატების (მინარევის შედარებით მაღალი კონცენტრაციების გამო) 
დაშლით. 
II-I-II  სუსტი ელექტრომაგნიტური ველების ზეგავლენა არამაგნიტური მყარი სხეულების მექანიკურ 
თვისებებზე (ქვეთემის ხელმძღვანელი: დ. დრიაევი შემსრულებლები:  მ. გალუსტაშვილი,  ზ. წაქაძე, სა  
საანგარიშოსწინა წლის ანგარიშში უკვე წარმოდგენილი იყო იონური კრისტალების  მექანიკური 
თვისებების შედეგები მათზე სუსტი მაგნიტური ველის ზემოქმედების  შემდეგ.  იგულისხმება 
აღნიშნული მასალების შინაგანი ხახუნისა და დრეკადობის მოდულის ექსპერიმენტული განსაზღვრა 
ელექტრო-პარამაგნიტური რეზონანსის (ეპრ) გამზომი სისტემის ჯვარედინა მაგნიტურ ველებში. 
აღმოჩნდა, რომ გარკვეულ პირობებში (მაგნიტური ინდუქციები  Bo = 340 მკტესლა,   B˜= 10 მკტესლა; 
სიხშირე ν = 9, 525 მგჰც)   LiF-ის შინაგანი ხახუნი ნახტომისებურად იცვლება, რაც კრისტალის 
პლასტიფიკაციის რეზონანსულ ხასიათზე მიუთითებს. ეს ეფექტი კიდევ უფრო მეტად წარმოაჩენს 
დისლოკაცია-მინარევის სისტემაში მაგნიტური ველით სტიმულირებულ სპინდამოკიდებული 
ელექტრონული პროცესების ბუნებას.  ბუნებრივია მსგავსი მოლოდინი ყოფილიყო დისლოკაციებისა 
და რადიაციული დეფექტების ურთიერთქმედების პროცესების მიმართ. ამან შვა  მოტივაცია, 
საანგარიშო პერიოდში კვლევაში ჩართულიყო რადიაციული ნიმუშები. მხედველობაში გვაქვს, როგორც 
„სუფთა“ გამა გამოსხივება, ასევე სწრაფი ნეიტრონების ნაკადები. საანგარიშო პერიოდში ამ 
მიმართულებით შესრულდა შემდეგი სამუშაოები: 

1. კვლევისთვის შეირჩა, ერთის მხრივ, ლითიუმის ფტორიდის კრისტალები (LiF) და მეორეს 
მხრივ, KCl-ისა და   NaCl-ის კრისტალები. ეს „დაპირისპირება“ გამოწვეულია იმით, რომ მათთან 
მუშაობა განსხვავებულ მიდგომას მოითხოვს, რაც ქვემოთ იჩენს თავს. 

2. ჩატარდა KCl-ისა და   NaCl-ის კრისტალების ადიტიური შეღებვა. ამ მიზნით 
რეაბილიტირებული იქნა მაღალი ტემპერატურებისა დ შედარებით მაღალი წნევების 
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ადრეშექმნილი დანადგარი, რომელიც საშუალებას იძლევა რეგულირება-კონტროლისა. 
ამასთან, შესაძლებელია მუშა მდგომარეობაში მყოფ დანადგარში შეუფერხებლად მოხდეს 
საკვლევი ნიმუშების ტრანსოპორტირება. 

3. ორგანიზებული იყო და ჩატარდა სწრაფი ნეიტრონებით ზემოქმედება (ინტეგრალური 
ნაკადები: 1017, 1018 და 1019 სმ-2)   LiF-ის კრისტალებზე (კიევის რეაქტორი). 

4. დამუშავდა რადიაციულად თუ ადიტიურად შეღებილი კრისტალების დამუშავების 
სპეციალური მეთოდები (სითბური, ოპტიკური) შეღებვის ცენტრების იზოლირების, 
რაოდენობის რეგულირებისა და ურთიერთგარდაქმნის მიზნით (F <─> F2). 

II-I-III  წყალბადის (დეიტერიუმის)  შემცველი შენაერთების თეორიული და ექსპერიმრნტული კვლევა      ( 
ქვეთემის ხელმძღვანელი:  ვ. კვაჭაძე და  ი. რატიშვილი. შემსრულებლები:  ზ. ახვლედიანი,  ი. 
ახვლედიანი, ვ. თავხელიძე): შეიძლება ითქვას, რომ ტიტანის ნიკელიდის (Ti-Ni) თვისებები და 
სტრუქტურა კარგადაა შესწავლილი. შესწავლილია ის ფაზური გადასვლები, რომელიც მიმდინარეობს 
ამ შენაერთებში ტემპერატურის ცვლილებისას. აქვე უნდა ვახსენოთ ამ პროექტის ფარგლებში ადრე 
შესწავლილი გაწყალბადების  მოვლენა და ა.შ. ამიტომ აღნიშნულ შენაერთებზე (მხედველობაში გვაქვს  
Ti-Ni და მის საფუძველზე შექმნილი შენაერთები) შედარებით მარტივი ზემოქმედების შედეგები 
გასაგები ხდება და შეიძლება მათ საფუძველზე შესრულდეს  მასალის ფუნქციონალურ-მექანიკური 
ყოფაქცევის საიმედო პროგნოზირება. მაგრამ ხშირად მეტად პერსპექტული ჩანს ტიტანის ნიკელიდის 
უნიკალური თვისებების გამოყენება ისეთ რთულ პირობებში, სადაც გარდა მექანიკური და თერმული 
ზემოქმედებისა გვხვდება მუდმივი და ცვლადი ფიზიკური ველების ზემოქმედება, მძიმე ნაწილაკების 
ზემოქმედება რადიაციულ ველში და სხვა. ასეთი კომბინირებული ზემოქმედების კვლევებს თავის 
სპეციფიკა გააჩნია და ყოველ შემთხვევაში ინდივიდუალურ მიდგომას მოითხოვს. მაგალითად, 
თითქმის შეუძლებელია განზოგადოება იმ შემთხვევებისა, რასაც ამჟღავნებს ამგვარი ლითონები 
მაგნიტურ ველში მძიმე ნაწილაკების სწრაფი ნაკადების ზემოქმედების შედეგად. მოცემული ქვეთემის 
ფარგლებში კომბინირებული მოვლენების შესწავლა ახალ ეტაპად შეიძლება განვიხილოთ და ამას 
მიეძღვნა   საანგარიშო პერიოდში შესრულებული სამუშაოც. კერძოდ, რეაბილიტირბული და 
მოდერნიზებულია დანადგარი, რომელიც საშუალებას იძლევა მაგნიტურ ველში გაიზომოს სხვადასხვა 
მასალების მექანიკური თვისებები (შინაგანი ხახუნი და იუნგის მოდული). მისი წინა ვარიანტი ადრე 
ფუნქციონერებდა გამოყენებითი კვლევების ცენტრში (ყოფილი ბირთვული ცენტრი). სწორედ მის 
საფუძველზე შეიქმნა ახალი დანადგარიც უკვე ინსტიტუტის ძირითად კორპუსში.  მისი ძირითადი 
ნაწილებია სპეციალური კრიოსტატი, რომელიც თავსდება მუდმივი მაგნიტის ღრეჩოში და  გამზომი 
აპარატურა, რომელიც წარმოადგენს ფიზიკის ინსტიტუტში შექმნილი ორიგინალური აკუსტიკური 
სპექტრომეტრის (სამუშაო სიხშირე ~ 1 კჰც-ი)  ანალოგს. აქვეა კვების ბლოკები მუდმივი მაგნიტისთვის 
და აგრეთვე - საკვლევ ნიმუშში სუსტი ცვლადი მაგნიტური ველის შესაქმნელად (~ 2-3 Oe). 
აკუსტიკური სპექტრომეტრის მუშაობას საფუძვლად უდევს რხევების აღძვრის ელექტროსტატიკური 
მეთოდი მართკუთხა ფორმის მქონე ნიმუშში. ელექტრონული აპარატურა საშუალებას იძლევა 
გაზომვები ჩატარდეს ნიმუშების თვითაღგზნების რეჟიმში მათ საკუთარ რეზონანსულ სიხშირეზე. 
რეზონანსული სიხშირის f გაზომვის შედეგად შეიძლება განისაზღვროს  დრეკადობის მოდული G  
შესაბამისი ფორმულიდან:  

fr = k 
2L

d

G

 ,   

სადაც d - ნიმუშის სისქეა, L - მერხევი ფირფიტის სიგრძე, G -  დრეკადობის მოდული, ρ - ნიმუშის სიმკვრივე, 
k - მუდმივა. 

სურ. 3-ზე  სქემატურად გამოსახულია  ფირფიტის რხევის მილევის გაზომვის  მეთოდი: 
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სურ. 3, სადაც  1 - საჭერი ბლოკი,  2 - მერხევი ნიმუში.  

მილევის დეკრემენტის გასაზომად გამოიყენება დიფერენციალური ამპლიტუდური დისკრიმინატორი, 
რომელიც  აფიქსირებს ნიმუშის რხევების რაოდენობას ამპლიტუდების ცვლილების 
დიაპაზონში 

ორ ზღვრულ მნიშვნელობას შორის A1  და A2. უკუკავშირის წრედის გაწყვეტა იწვევს რხევის მილევას, რომელთა 
რაოდენობა A1 ამპლიტუდიდან A2      ამპლიტუდამდე რეგისტრირდება იმპულსთა მრიცხველის მიერ. მილევა Q -1 
გამოითვლრება ფორმულით:  Q -1 = 1/πN ln(A1/A2),  სადაც N ნიმუშის რხევის რაოდენობაა ამპლიტუდურ 
დიაპაზონში A1 - A2. 

აუცილებელი გახდა ახალი კრიოსტატის დამზადება (80-500 K) - სურ. 4, მუდმივი მაგნიტის პოლუსებს შორისი 
სივრცის სიმცირის გამო.  ნიმუშის საჭერი ბლოკი ნიმუშითურთ (1) მ,ყარად მაგრდება ზესუფთა სპილენძის 
კონსოლზე. ეს უკანასკნელი და კრიოსითხის ჭურჭელი (2) ერთ მთლიანს წარმოადგენს, რაც განაპირობებს ნიმუშის 
კარგ კონტაქტს მაცივართან.. ექსპერიმენტის პროცესში ნიმუშის ტემპერატურის ცვლილების მიზნით 
გათვალისწინებულია გამახურებელიც (3). ამგვარად შესაძლებელი იქნება  როგორც  ტემპერატურული სპექტრების 
გაზომვა, ასევე Q-1  და  f-ის დამოკიდებულებებისა ველის მნიშვნელობებზე სხვადასხვა ტემპერატუულ 
პირობებში. მაგნიტური პოლუსების (4) სათანადო მოძრაობით შესაძლებელია მუდმივი მაგნიტური 
ველის ორიენტაციის ცვლილება  ნიმუშის სიბრტყის მიმართ. ასეთივე უნარითაა აღჭურვილი 
ჰელმჰოლცის კოჭებით (5) შექმნილი ცვლადი მაგნიტური ველი. 

 
სურ. 4  კრიოსტატი 
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დამუშავებული და შექმნილია ნიმუშის საჭერი ბლოკი კრიოსტატის შეზღუდულ სამუშაო სივრცეში 
საკვლევი ნიმუშის ნორმალურად მოსათავსებლად (უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ნიმუშის რხევა 
მუდმივ და ცვლად მაგნიტურ ველებში). 

 
სურ. 5    საჭერი ბლოკი 

 
 Ш ფორმის ნიმუში ჩამაგრებულია კიდურა ფირფიტების საშუალებით ორ მასიურ ბლოკს შორის.  
ექსპერიმენტის პირობებში შუანა ფირფიტა ირხევა საკუთარი სიხშირით, რომელიც აღიძვრება 
სპეციალური ელექტროდით. იგივე ელექტროდი ახდენს ნიმუშის რხევების დეტექტირებას.  

მოდერნიზებული დანადგარის გამოცდა ჩატარდა ზეგამტარი ნიმუშების გაზომვით და სურ. 5-ზე ეს 
შემთხვევაა გამოსახული. ივარაუდება, რომ ამ დანადგარის გამოყენების არეალი უფრო ფართე იქნება, 
ვიდრე წმინდა მაგნიტური მასალების კვლევა (გავიხსენოთ თუნდაც მაგნიტოპლასტიკური ეფექტი 
ტუტე-ჰალოიდური კრისტალების დიამაგნიტურ გარემოში).  

 II-I-IV  ახალი მასალების დამუშავება, შექმნა და კომპლექსური კვლევა (ქვეთემის ხელმძღვანელი:  ვ. 
კვაჭაძე შემსრულებლები:   მ. აბრამიშვილი, მ. გალუსტაშვილი, დ. დრიაევი,  თ. ყალაბეგიშვილი, ზ. 
წაქაძე, გ. დეკანოზიშვილი, ვ. თავხელიძე) 
ბორის კარბიდი (B4C) და შენადნობები ბორის კარბიდის ფუძეზე (მაგალითად, B4C–TiB2 და B4C–ZrB2) 
გამოირჩევიან ფიზიკურ და ქიმიურ თვისებათა ფართო კომპლექსით. ამიტომაა, რომ ეს მასალები 
თანამედროვე მრეწველობასა და ტექნიკაში ინტენსიურად გამოიყენება (ატომური ელექროსადგურები, 
თავდაცვა, მედიცინა და ა.შ.). ამ მასალების უნიკალური თავისებურებებია: მაღალი სისალე, დაბალი 
სიმკვრივე (ამჟამად გამოყენებად მაღალტემპერატურულ სალ მასალებს შორის ბორის კარბიდს აქვს 
ყველაზე მაღალი ფარდობა სისალე /სიმკვრივე), მაღალი მედეგობა კოროზიის მიმართ, დნობის 
ტემპერატურა, სითბური გაფართოების კოეფიციენტი და ა.შ. გარდა ამისა, ამ მასალებს ძალუძთ 
გადაჭრან ბირთვული ჯაჭვური რეაქციის „ლოკალიზების“ პრობლემა, როდესაც არსებობს იმის 
შესაძლებლობა, რომ გამოყენებულ იქნას ბორის შესაბამისი იზოტოპიით გამდიდრებული მასალა: 
10B4С (ნეიტრონების მშთანთქმელი) და 11B4С (ნეიტრონების მიმართ გამჭვირვალე). შევნიშნოთ, რომ 
ამ პრობლემის გდაჭრა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ სტაცინარული ბირთვული რეაქტორებისათვის, 
არამედ – კოსმოსური ტექნოლოგიისათვისაც. თუმცა, მაღალი სიმყიფე და, შესაბამისად, დაბალი 
ბზარმედეგობა აფერხებს წარმოებაში ბორის კარბიდის უფრო ფართო გამოყენებას. 
 
ამ ნაკლის აღმოფხვრა 2013 წლიდან დაიწყო ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტში სტაბილური 
იზოტოპებისა და ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის 
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თანამშრომლებთან ერთად  (ამ მიმართულებით ფიზიკის ინსტიტუტის მიერ მოპოვებული გრანტები: 
2013-2015 წ.წ. GNSF AR/206/6-130/12 ; 2015 -  2016 წ.წ. STCU Project #563), ვინც პირველად იკვლევდნენ 
რადიაციულად მდგრადი კონსტრუქციული კერამიკის შექმნის შესაძლებლობასა და პირობებს იზოტოპ 
B-11-ით გამდიდრებული ბორის კარბიდის საფუძველზე (Z. Mestvirishvili, I.  Bairamashvili, V. Kvatchadze 
and N. Rekhviashvili. „Thermal and Mechanical Properties of B4C-ZrB2 Ceramic Composite.“  Materials Science 
and Engineering B 5 (9-10) 2015, 385-393).  აღნიშნულ მასალაში ცირკონიუმის მცირე კონცენტრაციების 
შეყვანით (11В4С+Zr11В2) ბზარმედეგობა დაახლოებით 10%-ით გაიზარდა. შედეგი დადებითია, მაგრამ 
შემდგომმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ბზარმედეგობის მნიშვნელოვანი ზრდისთვის  (როცა საჭიროა 
ბზარმედეგობის 1,5-2 ჯერ მაინც  გაზრდა!) მარტოოდენ მალეგირებელი ელემენტის კონცენტრაციის 
ზომიერი ზრდა არ იქნებოდა საკმარისი. ამ ექსპერიმენტებისა და ხელმისაწვდომ პუბლიკაციაში 
არსებული შედეგების ანალიზის შედეგად დადგინდა,რომ  მექანიკური მახასიათებლების მკვეთრად 
გაუმჯობესების სასურველი შედეგის მიღწევა შესაძლებელია დამატებით ნანოკრისტალური მასალის 
ფორმირებით. საანგარიშო პერიოდში სწორედ ამ იდეოლოგიის დასაბუთება მიმდინარეობდა, რომლის 
საფუძველზეც შეიქმნა პროექტი „ბორის კარბიდის ფუძეზე ნანოსტრუქტურული ჰეტეროფაზური 
კერამიკული მასალებისა და გაუმჯობესებული  საექსპლუატაციო მახასიათებლების მქონე 
ნაკეთობების მიღება“. 
 
პროექტის მიხედვით, შემუშავდება და შეიქმნება ნანოკრისტალური კომპოზიტები B4C–TiB2-ის, B4C–
ZrB2-ის, 11B4С–Ti11B2-ისა და11B4С–Zr11B2-ის ფუძეზე. ამ სამუშაოს შესასრულებლად გამოყენებულ 
იქნება შემდეგი ორიგინალური მეთოდოლოგია (L. Chkhartishvili, A. Mikeladze, O. Tsagareishvili, A. 
Gachechiladze, A. Oakley, B. Margiev. Ch.2: Boroncontaining nanocrystalline ceramic and metal–ceramic 
materials. In: Handbook of Nanomaterials for Industrial Applications (Ed. Ch. M. Hussain), 2018, Amsterdam, 
Elsevier, 13-35): (1) ერთიან ტექნოლოგიურ ციკლში ნანოკრისტალური პრეკურსორების ფხვნილების 
მიღება ქიმიური მეთოდისა და კარბიდიზების გამოყენებით – შესაბამისი ნაერთების და თხევადი 
ორგანული გამხსნელების შერჩევა; სუსპენზიური, კოლოიდური და მოლეკულური ხსნარების 
მომზადება; პრეკურსორების პიროლოზი და მაღალტემპერატურული გამოწვა. პროდუქტი იქნება 
ფხვნილი, რომლის თითოეული ნაწილკიც შედგენილია თანაბრად განაწილებული ნანოკრისტალური 
(50 – 80 ნმ ) კომპონენტებისაგან; (2) მიღებული ნანოფხვნილების კომპაქტირება ნაპერწკლურ-
პლაზმური სინთეზით და ასევე – ცხლად დაწნეხვით; (3) ფიზიკურ-მექანიკური და თბოფიზიკური 
თვისებების კომპლექსური შესწავლა. (3) თეორიული ანალიზისათვის შესწავლილი იქნება 
ელექტრონული სტრუქტურისა და მარცვლების პარამეტრები; (4) საპილოტე ნიმუშების წარმოების 
მოწყობა. 
    

პროექტის ხელმძღვანელი: ლევან ჩხარტიშვილი. ამჯერად წამყვანი ორგანიზაციაა: ფერდინანდ 
თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი.  კონსორციუმის წევრი ორგანიზაციები: 
1 სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და 2 შპს საქართველოს 
მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი. პროექტი წარდგენილი იყო გამოყენებითი 
კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2018 წლის კონკურსზე (AR-18-1045) და 
მოპოვებული იქნა გრანტი მომავალი სამი წლისთვის. 
 

II-I-V  ორიგინალური ნანოტექნოლოგიის საფუძველზე ახალი, გაუმჯობესებული მახასიათებლის მქონე 
ფოტოკატალიზატორების დამუშავება და შექმნა ( იგულისხმება კვლევის ოპტიკური ნაწილi)  
ფოტოკატალიზის პროცესში ხილული სინათლის ჩართვის მიზნით (ქვეთემის ხელმძღვანელი:  მ. 
ნადარეიშვილი შემსრულებლები: ლ. ტყეშელაშვილი და თ. პეტრიაშვილი (მაგნიტური მოვლენების 
კვლევის ჯგუფი). 

ენერგორესურსების რაოდენობა დედამიწაზე სასრულია. მოხმარების დღევანდელი დონის 
პირობებში ისინი უახლოეს მომავალში ამოიწურება, ამიტომ საჭიროა ენერგიის ალტერნატიული 
წყაროების მოძიება, რომელიც იმავე დროს უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა. ენერგიის ასეთი 
წყარო არის მზე, რომლის ენერგიაც კომერციულად გამოუსადეგარ უდაბნოებში შეადგენს 
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დაახლოებით 1.4 კვტ/მ2.  ერთერთ პერსპექტიულ მიმართულებად ამ ენერგიის გამოყენების გზაზე 
მოიაზრება ფოტოკატალიზი - წყლის დაშლა წყალბადად და ჟანგბადად მზის ენერგიის 
გამოყენებით, რომლის წვის პროდუქტი იქნება ისევ წყალი.  

მზის სხივების ზემოქმედებით წყალი პირდაპირ არ იშლება, ამისთვის საჭიროა სპეციალური 
ნივთიერებების ე.წ. ფოტოკატალიზატორების გამოყენება. ფოტოკატალიზატორები ჩვეულებრივ 
წარმოადგენენ ნახევარგამტარულ ფხვნილებს, რომელთა ნაწილაკებშიც მზის ფოტონების 
ზემოქმედებით წარმოიქმნება ელექტრონულ-ხვრელური წყვილები. ეს მუხტები აღწევენ 
ნაწილაკების ზედაპირს და ჟანგვა-აღდგენის რეაქციების მეშვეობით იწვევენ წყლის დაშლას. 

მთავარი პრობლემა. რომელიც ხელს უშლის ფოტოკატალიზის პრაქტიკულ გამოყენებას, არის 
რეაქციის არასაკმარისი ეფექტურობა. ამის მიზეზია ის, რომ ხდება წარმოქმნილი ელექტრონულ-
ხვრელური წყვილების რეკომბინაცია, რის გამოც წარმოქმნილი მუხტების მნიშვნელოვანი ნაწილი 
ვერ იღებს რეაქციაში მონაწილეობას. მეორე მიზეზი არის ის, რომ არსებულ 
ფოტოკატალიზატორებს შეუძლიათ მზის ენერგიის მხოლოდ მცირე - ულტრაიისფერი ნაწილის 
გამოყენება ელექტრონ-ხვრელური მუხტების წარმოსაქმნელად. შესაბამისად ფოტოკატალიზის 
ეფექტურობის გასაზრდელად საჭიროა მუხტების რეკომბინაციის შემცირება და ხილული 
სინათლის ჩართვა ფოტოკატალიზის პროცესში. მიმდინარე პროექტის მიზანია სწორედ კვლევების 
ჩატარება არსებული ფოტოკატალიზატორების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით. 

ძირითადი მეთოდი რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ რეკომბინაციის შესამცირებლად   არის 
ფოტოკატალიზატორის ნაწილაკის ზედაპირზე სხადასხვა ნივთიერების კიდევ უფრო მცირე ზომის 
კლასტერების დაფენა, რომლებიც ჩაიჭერენ ელექტრონებს და ხვრელებს და ხელს უშლიან 
რეკომბინაციას. 

განსახილველ პერიოდში მოხდა  TiO2-ის ორი სახის ფხვნილების: P25-ის (ნაწილაკების ზომა 30 ნმ) 
და  TiO2-ის ანატაზის მოდიფიკაცია (ნაწილაკების ზომა 5-10 ნმ) დამუშავება და შესწავლა. 
კონკრეტულად ჩატარდა ნანონაწილაკების ზედაპირზე კიდევ უფრო მცირე ზომის მქონე Co-ის და 
Fe-ის კლასტერების დაფენის ნანოტექნოლოგიის დამუშავება და მიღებული 
ფოტოკატალიზატორული ნანოკომპლექსების თვისებების შესწვლა.  
პირველ რიგში ჩატარდა  სამრეწველო ნანოფხვნილების თვისებების შესწავლა ოპტიკური, ეპრ და 
მაგნიტური მეთოდების გამოყენებით. ოპტიკურმა კვლევებმა აჩვენა, რომ P25 და TiO2 - ანატაზი, 5-
10 nm ზომის მარცვლებით, სამრეწველო ფხვნილებს გააჩნიათ ოპტიკური შთანთქმნები მხოლოდ 
ულტრაიისფერ არეში, ამასთან P25-ს შთანთქმა გაცილებით ძლიერია, ვიდრე TiO2-ის    (სურ. 1,2). 

შენიშვნა: ამ ქვეთემაში სურათების ნუმერაცია დამოუკიდებელია. 

 

                                         სურ.1                                                             სურ.2            

როგორც ეპრ გაზომვებმა აჩვენა, სამრეწველო ნანოფხვნილებში P-25-ის შემთხვევაში ოთახის 
ტემპერატურაზე, მაგნიტური ველის ფართო დიაპაზონში (3.5 mTl-470 mTl) არ დაიმზირება 
პარამაგნიტური მინარევების არსებობა (სურ.3). მისგან განსხვავებით TiO2-ში ანატაზი მარცვლების 
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ზომა (5-10ნმ), თავისუფალი რადიკალების უბანში ~ 328mTl დაიმზირება ვიწრო სინგლეტი A 
(სურ.4). შესაძლებელია ეს პარამაგნიტური ნაწილაკი შეიქმნა მექანიკური ზემოქმედების შედეგად 
ზომის შესამცირებლად დაფქვის პროცესში, ან უბრალოდ ეს არის მცირე რაოდენობის რაღაც 
მინარევი. ყველა შემთხვევაში იგი გავლენას არ ახდენს ფოტოკატალიზის პროცესზე, მაგრამ 
საჭიროა მისი მხედველობაში მიღება ეპრ სპექტრების ანალიზის პროცესში. 

 

 

სურ.3 

 

სურ.4 

Co-ის და Fe-ის კლასტერებისთვის დაფენის ტექნოლოგიის დამუშავებით შესაძლებელი გახდა 
სამრეწველო ფოტოკატალიზური ფხვნილების ზედაპირების დაფარვაCo-ის და Fe-ის სხვადასხვა 
ქოკატალიზური კლასტერებით და მათი ეფექტურობის გაზრდა, რაც წარმოადგენს ამ კვლევების 
მთავარ მიზანს.დამზადდა ათეულობით ნიმუში. შემდეგ ჩატარდა მიღებული ფოტოკატალიზური 
და ქოკატალიზური ნანოკომპლექსების კვლევები სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით. 

ოპტიკურმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ყველა შემთხვევაში ხდება ფოტოკატალიზური კომპლექსების 
მიერ სინათლის შთანთქმის გაძლიერება (სურ 5,6) სამრეწველო ფოტოკატალიზურ ფხვნილებთან 
შედარებით (სურ 1,2), რომელიც განსაკუთრებით დიდია რკინის კლასტერებით შექმნილი 
ქოკატალიზატორების შემთხვევაში (სურ.5). სინათლის შთანთქმის გაძლიერება იმაზე მიუთითებს, 
რომ ხდება სინათლის მიერ წარმოქმნილი ელექტრონულ ხვრელური წყვილების რეკომბინაციის 
შემცირება და სამრეწველო ფხვნილების ფოტოკატალიზური თვისებების გაუმჯობესება. ამიტომ 
უკვე ამ ეტაპზეც კი შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს მიერ შექმნილი ფოტოკატალიზური 
ნანოფხვნილები თავისი თვისებებით აღემატება სამრეწველო ანალოგებს. 

 
 
 
 
 
 
 

სურ. 5,                                                                         
სურ. 6 

სამრეწველო ნანოფხვნილების 
ნაწილაკების დაფარვისას სხვადასხვა 
მეტალთა კლასტერებით, ეპრ სპექტრში 
ჩნდება პარამაგნიტური კომპონენტები, რაც 
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იმას ნიშნავს, რომ ნანონაწილაკები უბრალოდ მექანიკურად კი არ იფარება, არამედ ისინი შესაბამის 
მეტალთა იონებთან ქმნიან კომპლექსებს, რომლებიც წარმოადგენენ პარამაგნიტურ 
ნანოკომპონენტებს, ამასთან აღსანიშნავია, რომ P25-ით მიღებული ნანოკომპლექსების სპექტრები 
განსხვავდებიან TiO2 (5-10ნმ) ნანონაწილაკების პარამაგნიტური კომპლექსებისგან (სურ.7,8,9). 

რკინის Fe2+ იონებით p25-ის 1წთ-ის განმავლობაში დაფარვის დროს ჩნდება დიდი 
ინტენსივობის განიერი ეპრ სპექტრი, რომელიც გამოირჩევა ფერომაგნიტური თვისებებით. იგივე 
შედეგი მიიღება თუ TiO2 (5-10ნმ) ანატაზი ნანონაწილაკების დაფარვით t=7-8 წთ განმავლობაში 
სქლადCo2+ იონებით. ნიმუშს უჩნდება ძლიერი მაგნიტური თვისებები (სურ.10). 

 

სურ7,  
 

 P-25/CoB   ნანოფხვნილების ეპრ სპექტრი, დაფარვის დროτ =1min 

 

სურ.8 

 P-25/FeB ნანოფხვნილების ეპრ სპექტრი, დაფარვის დროτ =1min 

 

სურ.9. 

TiO2 (5-10nm)/CoB  ნანოფხვნილების ეპრ სპექტრი, დაფარვის დროτ =1min 
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სურ.10 

TiO2 (5-10nm)/CoB  ნანოფხვნილების ეპრ სპექტრი, დაფარვის დრო τ =8 წთ. 

Co-ით დაფარულიTiO2-ის მაგნიტური თვისებები შესწავლილი იყო რადიოსიხშირული (რს) 
ვიბრაციული მაგნიტომეტრის გამოყენებით, რომელიც იძლევა საშუალებას ჩატარდეს გაზომვები 
1.7-293K ტემპერატურულ ინტერვალში და მაგნიტურ ველში 5 ტესლამდე. დამაგნიტების 
დამოკიდებულება ნულოვან მაგნიტურ ველში და მაგნიტურ ველში 1000 ერსტედი იყო გაზომილი.  

სურათებზე 11 და 12 მოყვანილია მაგნეტომეტრული გაზომვის შედეგები TiO2/NiB 
ნანოფხვნილებისთვის როდესაც დაფენის დრო შეადგენს  15 და 60 წამს  

 

Fig. 11 

. მაგნიტური მომენტის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე ნულოვან ველში გაციებისას  (ZFC) and 
ველში გაციებისას (FC) NiB-ის კლასტერებით დაფარულიTiO2 -ის ნანოფხვნილებისთვის, დაფენის 

დრო 15წმ, მოდებული მაგნიტური ველის სიდიდე 1000 ერსტედი.. 
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სურ. 12. 

. მაგნიტური მომენტის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე ნულოვან ველში გაციებისას  (ZFC) and 
ველში გაციებისას (FC) NiB-ის კლასტერებით დაფარული  TiO2 -ის ნანოფხვნილებისთვის, დაფენის 
დრო 15წმ, მოდებული მაგნიტური ველის სიდიდე 1000 ერსტედი.. 

პარალელურად Co-ის კლასტერების ფორმირებაზე დაკვირვებისათვის ასევე 
გამოიყენებოდა რეზონანსული მაგნიტომეტრიც. გაზომვებმა ამ სისტემებისთვის პირველად 
გვიჩვენა ისეთი საინტერესო მოვლენა როგორიც არის სუპერპარამაგნეტიზმი. 

ქვემოთ მოყვანილია რეზონანსული მაგნიტომეტრით შესრულებული კვლევების 
შედეგები, სადაც რეზონანსული LC კონტურის სიხშირე მასში მოთავცებული ფხვნილოვანი 
ნიმუშით იზომება როგორც ფუნქცია მოდებული გარეშე ველის, რომლის სიდიდე აღწევს 1,5 
ტესლამდე. სურ.13-ზე მოყვანილია ამ გაზომვების შედეგები, როგორც ვხედავთ დაფენის დროის 
ზრდისას იზრდება მაგნიტური მომენტის სიდიდე 

 

სურ13 

f(H)კონტურის სიხშირის დამოკიდებულება მაგნიტური ველის სიდიდეზე (A- არის დენი 
მაგნიტის კოჭაში) 

1-NiB, TiO2 5-10 nm, აღმდგენელის კონცენტრაცია 6 gr/l. რექციის დრო 200 წმ. 

2- NiB, TiO2 5-10 nm, აღმდგენელის კონცენტრაცია 6 gr/l. რექციის დრო30 წმ. 

. 
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სურ. 14 

ჰისტერეზისის მრუდი ნიმუშისათვის სურ 13-დან.  

ძირითადი შედეგები, რომლებიც მიიღება მაგნიტური გაზომვებიდან არის პიკი ნულოვან 
მაგნიტურ ველში გაციებისას, ასეთი პიკი დამახასიათებელიასუპერპარამაგნიტური 
ნაწილაკებისათვის. ამასვე ადასტურებს ჰისტერეზისის არარსებობა მაგნიტური მომენტის 
გაზომვებისას ველის ზრდისა და შემცირების პირობებში (სურ.14). 

შემდეგ ეტაპზე იგეგმება ჩვენს მიერ შექმნილი გაუმჯობესებული სამრეწველო 
ფოტოკატალიზატორების თერმული დამუშავება ვაუუმში ფოტოკატალიზის პროცესში ხილული 
სინათლის ჩართვის მიზნით. როგორც წინასწარმა ექსპერიმენტებმა აჩვენა ჩვენთან არსებული 
ვაკუუმური თერმული დანადგარის ვაკუუმის ხარისხი არის არასაკმარისი ამ მიზნებისთვის, 
ამიტომ ჩატარდა ამ დანადგარის მოდერნიზაცია უფრო მაღალი ხარისხის ვაკუუმის მიღების 
მიზნით.ჩატარდა  ტექნიკური სამუშაოები, რომელიც მოიცავდა სამრეწველო მაღალვაკუუმური, 
მაღალტემპერატურული ღუმელის დაშლას, დამატებითი ბლოკის პროექტირებას, ამ ბლოკისთვის 
დეტალების დამზადებას, ბლოკის აწყობას და მის მონტაჟს ღუმელში. ამ პროცესში განსაკუთრებით 
სერიოზული სამუშაო იყო ბლოკის კონსტრუქციული პროექტირება, ვინაიდან ამ ბლოკმა უნდა 
დააკმაყოფილოს რიგი მოთხოვნებისა: მინიმალურად შეზღუდოს ღუმულის გაქაჩვის სიჩქარის 
წარმადობა, მოიხმაროს მონიმალური რაოდენობის თხევადი აზოტი, არ გააუარესოს ღუმელის 
ექსპლოატაციის პირობები, მაქსიმალურად შეამციროს ღუმელის მოცულობაში ზეთის ორთქლის 
შეღწევა და ნარჩენი ვაკუუმი, კონსტრუქციულად მაქსიმალურად იყოს თავსებადი ღუმელის 
კონსტრუქციასთან. 

განხილული იქნა მრავალი ვარიანტი და საბოლოოდ მოხდა შეჯერება შემდეგ სქემაზე: ზემოთა 
მზიდ ფლანეცზე სამ თხელკედლიან უჟანგავი ფოლადის მილზე დაეკიდება კონცენტრული 
ცილინდრული ჭურჭელი თხევადი აზოტის ჩასასხმელად. ჭურჭელი და ყველა შემაერთებელი 
ელემენტი დამზადდება უჟანგავი ფოლადისგაქნ და აიწყობა არგონული ელექტრული შედუღებით. 
რგოლის გამჭოლი ფართობი გადაიფარება სპილენძის ფურცლისგან დამზადებული შევრონული 
ხაფანგით, რომელიც მიერჩილება თხევადი  აზოტის ჭურჭელს. 

დაიშალა ღუმელი, მოხდა ყველა საჭირო ზომის აღება და მათთან შესაბამისობაში დეტალების 
დამზადება მუშა ნახაზების მიხედვით. აიწყო დამატებითი ბლოკი და ჩამონტაჟდა ღუმელში. 
გამოცდის შედეგად დადგინდა, რომ ვაკუუმის ხარისხი გაუმჯობესდა ერთი რიგით. 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო კვლევითი პროექტები  
  

2.1. 

№ 

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 

„კვანტური ჯგუფი და ტოპოლო–
გიურად არატრივიალური 
მდგოარეობები დაბალგანზომი–
ლებიან ფერმიონულ 
სისტემებში“ FR/265/6-100/14.   

2015-2018 
გ. ჯაფარიძე (მკვლევარი) 

მ. სექანია (მკვლევარი) 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  

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 და ფიზიკის ინსტიტუტის ჯგუფის (გ. ჯაფარიძე, მ.სექანია)  კვლევის ამოცანა 
იყო  მუხტის, სპინისა და ენტროპიის დინამიკის კვლევა დაბალგანზომილებიან ძლიერად კორელირებულ  
სისტემებში სპინ-ორბიტალური ურთიერთქმედებით. 

კონკრეტულ ამოცანებად განხილული იყო  

ა)  დენის სპინური ფილტრაციის ეფექტი კვანტურ მავთულში სივრცულად მოდულირებული სპინ–
ორბიტული  ურთიერთქმედების პირობებში.  

ბ)  სპინურ ჯაჭვებში ტერაჰერცული სიხშირის  გარე ელექტრული ველით  ინდუცირებული  სპინ-
ორბიტული ურთიერთქმედების  გავლენა  ფონ ნეიმანის ენტროპიისა და წყვილური და 
მრავალნაწილაკოვანი გადახლართულობის დროზე დამოკიდებულებაზე. 

გ) განხილული იქნა იონური ჰაბარდის მოდელი სპინზე დამოკიდებული გადახტომების შემთხვევაში 

დ) შესწავლილია კიტაევის კვანტური მავთულებისგან აგებული ორკაპის ტიპის კონტაკტში მაიორანას 
მდგომარეობების გადაწვნის ამოცანა 

მიღებული შედეგები: 

ა) დადგენილია პარამეტრული რეჟიმი, როცა კვანტურ მავთულში ხორციელდება  სრული სპინური 
ფილტრაციის ეფექტი 
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გ) ნაჩვენებია, რომ  ინდუცირებული ინდუცირებული  სპინ-ორბიტული ურთიერთქმედება  იწვევს 
ენტროპიის მკვეთრ ზრდას, ხოლო  სიხშირეების არათანაზომადობის შემთხვევაში  გადახლართულობისა 
და ე.წ. კონკურენსის შემცირებას.   

გ) ნაჩვენებია იქნა რომ ელეტრონ–ელექტრული ურთიერთქმედების გაზრდისას სისტემის ძირითად 
მდგომარეობაში ადგილი აქვს პირველი გვარის ფაზურ გადასვლას მუხტის სიმკვრივის ტალღის მქონე 
მოწესრიგებული მდგომარეობიდან ანტიფერომაგნიტულ მდგომარეობაში, ნაჩვენებია, რომ გადასცლის 
წერტილის ახლობლობაში,  დაბალ ტემპერატურაზე ხორციელდება დენის არასრული სპინური 
ფილტრაცია.  

დ)  გამოთვლილია  მაიორანას მდგომარეობათა გადაწვნის მახასიათებელი ფაზა  და დადგენილია ის 
კრიტიკული მოდელური პარამეტრები როცა იწყება  მაიორნას  მდგომარეობათა სტაბილურობას რღვევა.  

 
 
 

ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრონიკაშვილის ფიზიკის 
ინსტიტუტი, კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის განყოფილება, ზეგამტარი სისტემების კვლევის 
ჯგუფი 

 სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი;   ჯაბა ჩიღვინაძე 
 სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა. 

ჯაბა ჩიღვინაძე, საბირ აშიმოვი, თეიმურაზ მაჩაიძე, გიორგი დონაძე, გია დვალი. 

 

 2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო
კვლევითი პროექტები  
2.2. 

 № 

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 

 

Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O სისტემის 
მრავალფაზური 

მაღალტემპერატურული 
ზეგამტარების დამზადება და 

მათი კვლევა ვიბრირებადი ენის 
მეთოდით. 

 
ახალი მასალები და 

ნანოტექნოლოგიები, 
კონდენსირებული გარემოს 

ფიზიკა 
STCU-2016-51 

2017-2019 
ჯაბა ჩიღვინაძე - სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 
გიორგი დონაძე - მკვლევარი 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 
აწყობილია დანადგარი, რომლის შემადგენლობაშია: კრიოსტატი, ანდრონიკაშვილის ფიზიკის 

ინსტიტუტში ადრე შექმნილი აკუსტიკური სპექტრომეტრი, მუდმივი მაგნიტის კვების წყარო, სუსტი 
ცვლადი მაგნიტური ველის წარმომქმნელი. დანადგარი მაღალი სიზუსტით ზომავს დრეკადი რხევების 
ენერგიის დისიპაციას და ნიმუშის საკუთარი რხევების სიხშირეს.  

შესწავლილია  ზეგამტარის დამზადების პროცესში  სხვადასხვა ფაქტორების ზემოქმედება მიღებული 
ნიმუშის სასურველ ფაზურ შემადგენლობაზე, რის საბოლოო მიზანს წარმოადგენს Tc-ს ზრდის პერსპექტივა. 

მიღებული ნიმუშის ფაზურ შემადგენლობაზე ზეგავლენას ახდენენ დნობისას მზის გამოსხივების 
ენერგია, წრთობის პირობები და სიჩქარე. წყალში და თხევად აზოტში ნაწრთობ ნიმუშებს აქვთ შერეული 
ამორფულ-კრისტალური მდგომარეობა. დისპერგირებით მიღებულ ნიმუშებს - ნაწილობრივ კრისტალური 
ან მთლიანად ამორფული მდგომარეობა.  წრთობის ტემპერატურაა 840-855°C. 5-8 საათიანი წრთობის  
შედეგად ჩნდება 2212 ფაზა (Тс = 96 K), წრთობის დროის ზრდისას კი იმატებს 2223 ფაზა. (Тс = 107 K). 2223 
ფაზის ზრდა შესაძლებელია ციკლური დაწნეხის ზრდითაც. 

გაზომილია მრავალფაზიანი ზეგამტარი Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O სისტემის ნიმუშების ელექტრული 
წინააღმდეგობა (R) 4-კონტაქტიანი მეთოდით და მაგნიტური ამთვისებლობა (χ). შესწავლილია R(T) და χ(T) 
ტემპერატურული დამოკიდებულებები. გაანალიზებულია მათი კავშირი ფაზურ შემადგენლობასთან, 

გაზომილია მიღებული სხვადასხვა ფაზური შემადგენლობის ნიმუშების ელექტრული და მაგნიტური 
მახასიათებლები და გაანალიზებულია მიღებული ტემპერატურული დამოკიდებულებები. Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-
O (2:2:4:5 ფაზა) ნიმუშის ზეგამტარული გადასვლის კრიტიკული ტემპერატურები ≈ 136 K (ძირითადი ფაზა) 
და ≈ 180 K ადვილად იძებნება როგორც R(T), ასევე t(T) დამოკიდებულებიდან. Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O (2:2:19:20 
ფაზა)  ნიმუშში გამოვლენილია Tc= 201 K ტემპერატურა 846°C-ზე 47 საათის განმავლობაში გამოწვის შემდეგ. 

ვიბრირებადი ენის მეთოდის გამოყენებით გაზომილია იუნგის მოდულის და მილევის 
დამოკიდებულება მაგნიტურ ველზე. მიღებული შედეგების საფუძველზე შეფასებულია ნიმუშების ფაზური 
შემადგენლობა. 

მიღებულია დამზადებული სხვადასხვა შემადგენლობის ნიმუშების რხევის საკუთარი სიხშირის 
კვადრატის (f2) და მილევის (Q-1) მაგნიტურ ველზე დამოკიდებულების მრუდები და მათი გაანალიზების 
საფუძველზე მოძებნილია ზეგამტარი ფაზები და მათი ზეგამტარული გადასვლის კრიტიკული Tc 
ტემპერატურები.  

დადგენილია, რომ მაგნიტური მინარევები არ ახდენენ შესამჩნევ გავლენას ახალი ნიმუშების მერხევი 
ენის მეთოდით მიღებულ შედეგებზე.  

მიღებულია დამზადებული სხვადასხვა შემადგენლობის ნიმუშების რხევის საკუთარი სიხშირის 
კვადრატის (f2) და მილევის (Q-1) მაგნიტურ ველზე დამოკიდებულების მრუდები და მათი გაანალიზების 
საფუძველზე მოძებნილია ზეგამტარი ფაზები და მათი ზეგამტარული გადასვლის კრიტიკული Tc 
ტემპერატურები.  

2267 შემადგენლობის ნიმუშში, რომელიც ირხევა 150 მტესლა მაგნიტურ ველში ველის ჩართვისას 
ნიმუშის 80 К-მდე გაცივების შემდეგ, დაიმზირება ძირითადი ზეგამტარი ფაზა Tc=95 К და მცირე ჩანართების 
ზეგამტარი ფაზები Tc=200 К (გადაღუნვა) და 240 К-ზე. თუ ველი ჩაირთო გაცივების პროცესის დასაწყისში, 
სამივე გადასვლა სრულდება, მხოლოდ გადაღუნვა 200 К ტემპერატურაზე ნაკლებად გამოხატული ხდება, 
ხოლო მესამე გადასვლა და მისი შესაბამისი რელაქსაციური მილევის პიკიც წაინაცვლებს 240 К-დან 250 К-
კენ, რისი ახსნაც შესაძლებელია გრიგლებისთვის უფრო მკაცრი პირობებით მაგნიტური ველის ჩართვისას 
გაცივების დაწყებამდე. 

ძლიერ 300 მტესლა მაგნიტური ველში, რომელიც მოდებულია გაცივების პროცესის დასრულების 
შემდეგ, 95, 200 და 240 К ტემპერატურული გადასვლები უწინდებურად არსებობენ, თუმცა შესაბამისი 
მილევის პიკები მცირედად წაინაცვლებენ და უფრო ბუნდოვანი არიან, რაც შესაძლოა გამოწვეულია 
წარმოიქმნილი პინინგის ცენტრებით. 
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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 

“Creation of Novel Photocatalyst 
and Cocatalyst Nanoomplexes for 

Green Energy, Ecology and 
Medicine”. Materials Science, 

Nanotechnology. 
STCU-#7095, Ukraine 

           2018-2020    Manager:    M.Nadareishvili; 
Researchers:  E.Chikvaidze, 
S.Tsakadze, G.Mamniashvili, 
V.Sokhadze,T. Petriashvili, 
S.Gogichaishvili. 
 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)პროექტი დაიწყო 2018 წელს და 
შესაბამისად საანგარიშო პერიოდი მოიცავს არასრულ წელიწადს, მხოლოდ  8 თვეს..საანგარიშო 
პერიოდში გაგრძელდა  TiO2 - ის ოქსიდური ფოტოკატალიზური ფხვნილებისთვის დაწყებული 
წინასწარინანოტექნოლოგიური სამუშაოები, რომელიცმდგომარეობდა ახალი ფოტოკატალიზურ-
ქოკატალიზური ნანოკომპლექსების შექმნაში. ამისტვის გამოყენებული იყო TiO2 - ის ნანომარცვლების 
ზედაპირზე ამ მარცვლების ზომაზე უფრო მცირე ზომის ნანოკლასტერების დაფენის ჩვენს მიერ 
შექმნილი ორიგინალური მეთოდი. კლასტერების მასალად  შერჩეული იყო სხვადასხვა მაგნიტური და 
არამაგნიტური მეტალი. საანგარიშო პერიოდში ამ მეთოდიკის გათვალისწინებით გაგრძელდა 
ნანოტექნოლოგიის დამუშავება სხვა ფოტოკატალიზურ ფხვნილებისსთვისაც;  კერძოდ 
ფოტოკატალიზური ფხვნილისთვის - ZnO -ზომით 35-45ნმ.  

იდენტურად TiO2 - სა მომზადდა NiB-ის  ქიმიური ხსნარი, რომლითაც ხდებოდა ცინკის ჟანგის 
ნანომარცვლების ზედაპირებზე NiB-ის კლასტერების დასმა. მომზადდა სხვადასხვა კონცენტრაციისა 
და შემადგენლობის ხსნარები. კვლევების შდეგად დადგინდა ხსნარის ოპტიმალური შემადგენლობა, 
რომლითაც მოხერხდა დაგეგმილი ამოცანის გადაწყვეტა.  

  მომზადებული  NiB -ის ხსნარის ოპტიმალური ქიმიური  შემადგენლობა აღმოჩნდა შემდეგი 

ქიმიური NiB-ის ხსნარი(გრ/ლ): 

NiSO4 ∙ 6H2O – 30;   

KNa ტარტრატი- 40;  

ეთილენდიამინი  - 15;  

NaOH  - 40;   

NaBH4   - 3; (ემატება ექსპერიმენტის წინ) 



59 
 

ხსნარის შემადგენლობის დადგენა რომელიც იძლევა ცინკის ჟანგის ზედაპირის  მეტალის კლასტერით 
დაფარვის შესაძლებლობას, არის ნანოტექნოლოგიური პროცესის მხოლოდ ერთი ნაწილი. 
სრულყოფილი შედეგის მისაღებად საჭიროა  თვითონ ნანოტექნოლოგიური პროცესის ეტაპების და 
მათი სწორი თანმიმდევრობის დადგენა, პრინციპულად მნიშვნელოვანია ასევე თითოეულ ეტაპზე 
ყველა აუცილლებელი ტექნოლოგიური პროცედურის დადგენა და მათი სწორად ჩატარება.   

იმის გათვალისწინებით თუ როგორი ზომის კლასტერების მიღებაა საჭირო ექსპერიმენტული 
კვლლევებისთვის უნდა დადგინდეს აღმდგენელის (ნატრიუმის ბორგიდრიდის) რაოდენობა. 
კვლევების საშუალებით დადგინდა, რომ საშუალო ზომის Ni კლასტერების მისაღებად აღმდგენელის 
(ნატრიუმის ბორგიდრიდის) რაოდენობა უნდა  შეადგენდეს 3 გრ/ლ.  

   სტანდარტულ ექსპერიმენტებზე იწონება ZnO (35-45ნმ) 0.2 გრ. ოდენობით, თავსდება 40 მლ წინასწარ 
მომზადებულ ქიმ. NiB-ის ხსნარში, შემდგომ მიღებული სუსპენზია თავსდება ულტრაბგერის აპარატში 
(რომლის სიმძლავრეა 40ვტ). აპარატში ხდება Zn-ის ნანონაწილაკების შენჯღრევა ხსნართან 20 წთ-ის 
განმავლობაში. შენჯღრევა უზრუნველყოფს ერთგვაროვანი სუსპენზიის მიღებას, რაც არის გარანტი 
ყველა ნაწილაკის ერთგვაროვანი დაფარვისა.  

 მიღებული სუსპენზია შემდეგ თავსდება მაგნიტურ სარევზე, რომელიც მუდმივი მორევის 
პირობებში ცხელდება 60oC-მდე; გაცხელებულ სუსპენზიაში ექსპერიმენტის წინ უნდა ჩაისხას 
დისტილატში გახსნილი ბორგიდრიდი, რომელიც შეადგენს 3 გრ/ლ; კონკრეტულად 40 მლ-ისთვის კი 
0.12გრ.  

 ფხვნილის მონიკელირების პროცესი მიმდინარეობს საკმაოდ სწრაფად და  სრულდება ≈ 2წთ-ში. 
მიღებული სუსპენზია ცივდება, შემდგომ ხდება გადატანა ცენტრიფუგაში (4000 ბრ/წთ), რის 
მეშვეობითაც ხდება ხსნარიდან მონიკელირებული ნანო ნაწილაკების გამოტანა. მიღებული ნანო 
ფხვნილი ირეცხება ისევ ცენტრიფუგის საშუალებით და შრება თერმოსტატში. გამშრალი ფხვნილის მასა 
მეტია კლასტერებით გასაფარად გამოყენებული ცინკის ოქსიდის საწყის მასასთან შედარებით, და ამავე 
დროს იძენს მაგნიტურ თვისებებს, რასაც ამტკიცებს ფხვნილს მიზიდვა მაგნიტის მიერ (სურ.1-3).  

 

 

სურ. 1. სამრეწველო ნანოფხვნილი ZnO (35-45ნმ).  
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სურ. 2. ნიკელის კლასტერებით დაფარული სამრეწველო ნანოფხვნილი ZnO (35-45ნმ)  და მის მიერ 
მაგნიტური თვისებების შეძენა - მიზიდვა მაგნიტის მიერ (სურ.3).  

გარდა ტექნოლოგიური სამუშაოებისა ხდებოდა მიღებული ნანოტექნოლოგიური პროდუქტების 
თვისებების კვლევებიც. მთავარი სიახლე ამ კვლევებში მდგომარეობდა იმაში,რომ ხდებოდა 
ფოტოკატალიზური ნანოკომპლექსების თერმული დამუშავება ჩვენს მიერ შექმნილი ორიგინალური 
სქემით. ამისთვის ფოტოკატალიზატორის ზედაპირზე ხდება წინასწარ მეტალის ქოკატალიზატორის 
დაფენა, რომელიც ჩაიჭერს სინათლით შექმნილ მუხტებს და ზრდის ფოტოკატალიზატორის 
ეფექტურობას ულტრაიისფერ არე ში. ტექნოლოგიურ პროცესსში თერმული დამუშავების ჩართვით 
ქოკატალიზატორებს ჩვენ მივანიჭეთ მეორე ფუნქციაც, კერძოდ გახადონ შესაძლებელი 
ფოტოკატალიზისთვის ხილული სინათლის გამოყენება. ეს ხდება შემდეგნაირად: ქოკატალიზატორით 
დაფარული ფოტოკატალიზატორის გარკვეული რეჟიმით გარკვეული რეჟიმით  თერმული 
დამუშავების შედეგად ხდება ქოკატალიზატორის ატომების დიფუზია ძირითად 
ფოტოკატალიზატორში. დიფუზია იწვევს ქოკატალიზატორის ენერგეტიკული ღრეჩოს ცვლილებას და 
იგი მგრძნობიარე ხდება ხილული სინათლის მიმართ. ამდენად ჩვენს მიერ შექმნილი მეთოდი 
საშუალებას იძლევა ქოკატალიზატორების გამოყენებით არა მხოლოდ გაიზარდოს 
ფოტოკატალიზატორების ეფექტურობა ულტარაიისფერ არეში, არამედ მოხდეს ხილული სინათლის 
ჩართვაც ფოტოკატალიზის პროცესში. 

ოპტიკური კვლევები კარგად ადასტურებს ზემოთ განხილულს. კვლევები მიმდინარეობდა შემდეგი 
სქემის მიხედვით: თავდაპირველად ჩატარდა სამრეწველო ნანოფხვმილის P25-ის თერმული 
დამუშავება სხვადასხვა ტემპერატურაზე და შესწავლილ იქნა სატანადო შთანთქმის სპექტრები, 
როგორც თერმულ დამუშავებამდე, ისე თერმული დამუშავების შემდეგ. სურ.4-ზე მოცემულია P25-ის 
შთანთქმის სპექტრი თერმულ დამუშავებამდე, სურ.5-ზე  მოცემულია P25-ის შთანთქმის სპექტრი 
3000C-ზე თერმული დამუშავების შემდეგ, ხოლო სურ.6-ზე 5000C-ზე თერმული დამუშავების შემდეგ. 
როგორც გრაფიკებიდან ჩანს, თერმულო დამუშავების შედეგად ამ ფხვნილების შთანთქმის სპექტრი არ 
იცვლება. შთანთქმის სპექტრი წარმოადგენს ფოტოკატალიზატორის აქტივობის ერთერთ ძირითად 
მახასიათებელს, რადგანაც რაც უფრო მეტია სინათლის შთანთქმა მით მეტია სინათლის ენერგიის 
გარდაქმნა სხვა სახის ენერგიად. ჩატარებული კვლევების შედეგად შეიძლება დავასკვნათ, რომ 
თერმული დამუშავება თავისთავად არ ცვლის ფოტოკატალიზატორის ეფექტურობას ან 
სენსიტიურობას ხილული სინათლის მიმართ.  

მომდევნო ეტაპზე ჩატარდა ოპტიკური კვლევები Co-ის ქოკატალიზატორით დაფარულ P25-ის 
ნანოფხვნილებზე თერმულ დამუშავებამდე და თერმული დამუშავების შემდეგ. სურ.(7-9) მოყვანილია 
ამ კვლევების შედეგები. სურ.7 გამოსახავს Co-ის ქოკატალიზატორით დაფარულ  P25-ის შთანთქმის 
სპექტრს თერმულ დამუშავებამდე,  შედარებისთვის იქვე მოყვანილია  P25-ის შთანთქმის სპექტრი 
ქოკატალიზატორით დაფარვამდე. სპექტრების შედარება გვიჩვენებს, რომ ფოტოკატალიზატორის 
ეფექტურობა იზრდება ქოკატალიზატორით დაფარვის შემდეგ, მაგრამ სენსიტიურობა 
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ხილულისინათლის მიმართ არ იზრდება. სურ.8-ზე წარმოდგენილია p25/Co - ის შტანთქმის მრუდი 
3000C-ზე თერმული დამუშავების შემდეგ, ხოლო სურ.9-ზე 5000C-ზე თერმული დამუშავების შემდეგ. 
როგორც მრუდების ანალიზი გვიჩვენებს ქოკატალიზატორით დაფარული ფოტოკატალიზატორის 
აქტივობა არ იზრდება ტერმული დამუშავების შედეგად, მაგრამ იზრდება მისი სენსიტიურობა 
ხილული სინათლის მიმართ. როგორც წინა ექსპერიმენტებზე იყო ნაჩვენები ტერმული დამუშავება არ 
ცვლის ფოტოკატალიზატორის სენსიტიურობას ხილული სინათლის მიმართ, ამიტომ დამზერილი 
ფაქტი შეიძლება აიხსნას მხოლოდ ქოკატალიზატორის ატომების დიფუზიით ფოტოკატალიზატორში. 
 ამ რიგად, როგორც ცნობილია ქოკატალიზატორები ზრდიან ფოტოკატალიზატორის ეფექტურობას 
ულტრაიისფერ არეში, მაგრამ თერმული დამუშავების შედეგად მათ შეუძლიათ გაზარდონ მისი 
სენსიტიურობაც ხილული სინათლის მიმართ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

სურ.4,                                                                            სურ. 5     
 

 
 
 

                                                                                                            
 
 
 
 
 

 
სურ.6                                                                    სურ.7 
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ეპრ მეთოდი იძლევა საშუალებას დადგინდეს სხვადასხვა ობიექტებში  

პარამაგნიტური ცენტრების არსებობა და ასევე გამოკვლეულ იქნეს მათი ბუნება. ადრე ეს მეთოდი 
გამოყენებული იყო ტიტანის ორჟანგის ბაზაზე ჩვენს მიერ შექმნილი ფოტოკატალიზური 
ნანოკომპლექსების შესასწავლად. საანგარიშო პერიოდში კი კვლევები ტარდებოდა ამ ნანოკომპლექსების 
ვაკუუმური თერმული დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ცვლილებების შესასწავლად. კვლევის 
შედეგები მოყვანილია სურ. (10-15)    

 

 

 

სურ.10 

ა) P25-ის ეპრ სპექტრი 3000C -ზე თერმულად დამუშავების შემდეგ, ჩნდება სინგლეტი g=2.2656, 6 
ინტენსიური კომპონენტი ეკუთვნის მანგანუმის ეტალონს.  

ბ) P25-ის ეპრ სპექტრი 5000C-ზე თერმულად დამუშავების შემდეგ,  სპექტრი წარმოადგენს წინა 
შემთხვევისგან  სრულიად განსხვავებულ განიერ სინგლეტს, რომელიც მოიცავს გარეშე ველის მთელ 
მნიშვნელობას. ისრებით ნაჩვენებია მაგნიუმის ეტალონის კომპონენტები. 

 

 

სურ11 

ა) P-25/FeB-ის ეპრ სპექტრი თერმულად დაუმუშავებამდე, სპექტრი წარმოადგენს განიერ სინგლეტს.  

ბ) P-25/FeB-ის ეპრ სპექტრი 3000C -ზე თერმულად დამუშავების შემდეგ,  გამოწვისას სპექტრი იცვლება 
და წარმოადგენს შედარებით ვიწრო სინგლეტს g=1385 
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გ) P-25/FeB-ის ეპრ სპექტრი 5000C -ზე თერმულად დამუშავების შემდეგ,  გამოწვისას სპექტრი 
განივრდება და მოიცავს თითქმის მთელ გარეშე ველის დიაპაზონს.  

 

 

სურ.12  

ა) P25/CoB-ის ეპრ სპექტრი თერმულ დამუშავებამდე, იგი წარმოადგენს განიერ სინგლეტს.  

ბ) P25/CoB-ის ეპრ სპექტრი 3000C -ზე   თერმულ დამუშავების შემდეგ,  სპექტრი წარმოაგგენს 
სტრუქტურირებულ განიერ სინგლეტს g1=2.2875, g2=3.5415. 

გ)ბ) P25/CoB-ის ეპრ სპექტრი 5000C -ზე   თერმულ დამუშავების შემდეგ,  მიიღება ასევე 
სტრუქტურირებული სინგლეტი g= 2.5284 

 

 

სურ.13 

ა)P-25/NiB-ის ეპრ სპექტრი თერმულ დამუშავებამდე. იგი წარმოადგენს სუსტ სინგლეტს. 

ბ) P-25/NiB-ის ეპრ სპექტრი 3000C -ზე   თერმულ დამუშავების შემდეგ, იგი წარმოაგგენს განსხვავებულ 
სტრუქტურირებულ სინგლეტს g1=2.2335, g2=2.6515 

გ) P-25/NiB-ის ეპრ სპექტრი 5000C -ზე   თერმულ დამუშავების შემდეგ,  გამოწვისას მიიღება განიერი 
სინგლეტი, 6 კომპონენტი მიეკუთვნება მანგანუმის ეტალონს. 

მიეკუთვნება მანგანუმის ეტალონს. 
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სურ.14 

ა) TiO2  (5-10 ნმ) ანატაზი,     3000C -ზე  გამომწვარი ნანოფხვნილის სპექტრი წარმოადგენს სინგლეყს 
g=2.2130. 

ბ) იგივე ნიმუშის 5000C -ზე გამოწვისას ჩნდება სტრუქტურირებული სინგლეტი g1=222.2765, g2=2.577, g3= 
2.7865, g4=3.0078 

 

 

სურ.15 

ა)TiO2 (5-10)ნმ/CoB გამოუმწვარი ნანოფხვნილის ეპრ სპექტრი წარმოადგენს სუსტ განიერ სინგლეტს. 

ბ) ნიმუშის გამოწვისას 3000C -ზე, სპექტრის ინტენსივობა მკვეთრად მატულობს და სპექტრში ჩნდება 
სინგლეტი g=2.3560 

g) ნიმუშის გამოწვისას 5000C -ზე სპექტრის ფორმა იცვლება. 

 მიღებული შედეგები გვიჩვენებს, რომ ნიმუშების დაფარვა სხვადასხვა მეტალთა იონებით და 
შემდეგ ნიმუშების გამოწვა 3000C და 5000C -ზე, იწვევს საკმაოდ ღრმა სტრუქტურულ ცვლილებებს. 
ცნობილია, რომ პარამაგნიტური ცენტრების ეპრ სპექტრები დამოკიდებულია იმ შედა კრისტალური 
ველების სიმეტრიაზე, სადაც იმყოფება პარამაგნიტური ცენტრი, ხოლო ველის სიმეტრიას განსაზღვრავს 
პარამაგნიტური იონების გარემომცველი სტრუქტურა.  
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 აღსანიშნავია, რომ 5000C -ზე ნიმუშის გამოწვისას ეპრ სპექტრები განივრდება და მათი 
ინტენსივობა იზრდება, რასაც შეიძლება იწვევდეს პარამაგნიტურ ცენტრებს შორის დიპოლ-დიპოლური 
ურთიერთქმედება. 

 ნიმუშების სტრუქტურული სურათების დასადგენად საჭიროა სხვა სტრუქტურული კვლევის 
მეთოდების გამოყენება.   

ელექტრონული მიკროსკოპით შესაძლებელია TiO2-ის ნანონაწილაკების დამზერა და მათი ზომის 
შეფასება, მაგრამ ნანოკლასტერები იმდენად მცირე ზომისაა, რომ მათი არც დანახვა და არც ზომების 
შეფასება მიკროსკოპით ვერ ხერხდება. მაგრამ ტექნოლოგიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია 
ფოტოკატალიზატორის ზედაპირზე კლასტერების არსებობის დაფიქსირება და მათი ზომების 
დამოკიდებულების დადგენა ტექნოლოგიური რეჟიმის პარამეტრებისგან. ამ მიზნით გამოყენებული 
იყო მაგნიტური მეთოდები. ფოტოკატალიზატორი არის არამაგნიტური, ხოლო კლასტერები 
მაგნიტური, ამიტომ კლასტერების დაფენის პროცესში შეძენილი მაგნიტური თვისებების სიდიდის 
გაზომვით შეიძლება ვიმსჯელოთ დაფენილი კლასტერის არსებობაზე და სიდიდეზე. სურ.16-ზე 
მოყვანილია რეზონანსული მაგნიტომეტრით ჩატარებული გაზომვების შედეგები, რომელშიც LC 
კონტურის სიხშირე მასში მოთავსებულ ნიმუშთან ერთად იზომება როგორც მოდებული მაგნიტური 
ველის ფუნქცია, ველის სიდიდე შეიძლება იყოს 1,5 ტესლამდე. 

ჩვენს მიერ დამუშავებული ნანოტექნოლოგიის თანახმად დაფენილი კლასტერის მასალის რაოდენობა 
დამოკიდებულია ხსნარში აღმდგენელის რაოდენობაზე, რაც მეტია აღმდგენელის რაოდენობა მით 
მეტია დაფენილი კლასტერის რაოდენობა. მართლაც სურ.16 გვიჩვენებს, რომ 3გ აღმდგენელის 
შემცველი ხსნარით დამუშავებისას ფოტოკატალიზატორის მახასიათებელი მაგნიტური მრუდი უფრო 
მაღლა მდებარეობს ვიდრე 1გ აღმდგენელის შემცველი ხსნარით დამუშავებული 
ფოტოკატალიზატორის მრუდი. 

ამავე დროს გრძელდებოდა ამ ობიექტებზე პირველად აღმოჩენილი ისეთი საინტერესო მოვლენის 
შსწავლა როგორიც არის სუპერპარამაგნეტიზმი. სურ.17-ზე მოყვანილია NiB-ის კლასტერებით 
დაფარული TiO2 nanopowder (5-10 nm) მაგნიტური მომენტის ტეპერატურული დამოკიდებულების 
მრუდი ფართო ტემპერატურულ ინტერვალში. დაბალ ტემპერატურებზე დაიმზირება მკვეთრად 
გამოსახული ვიწრო პიკი, რომელიც დამახასიათებელია სუპერპარამაგნიტიზმის მოვლენისთვის. ეს 
პიკი ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ კლასტერების ზომა არის იმდენად მცირე, რომ არ ხდება მაგნიტური 
დომენური სტრუქტურის ჩამოყალიბება.ამას ადასტურებს სურ.18-იც. მასზე მოყვანილია მაგნიტური 
მომენტის გარე ველზე დამოკიდებულების მრუდი. დამზერილი არ არსებობა გისტერეზისის 
მოვლენისა ადასტურებს სწორედ დომენური სტრუქტურის არ არსებობას, მაშასადამე კლასტერების 
ზომის სიმცირეს. 
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სურ..16.   

 f(H) დამოკიდებულება მაგნიტური ვცელი სიდიდეზე (A-დენი მაგნიტის კოჭებში): 

1-NiB,TiO2 5-10 nm, აღმდგენელის კონცენტრაცია 3 gr/l. 

2- NiB,TiO2 5-10 nm, აღმდგენელის კონცენტრაცია 1 gr/l. 

 

 

სურ.. 17. 

NiB-ის კლასტერებით დაფარული TiO2-ის ანატაზის მოდიფიკაციის მომენტის ტემპერატურული 
დამოკიდებულება. აღმდგენელის კონცენტრაციაა -6 gr./l. მოდებული მაგნიტური ველი 1000 Oe. 

 

 

 

სურ.18. 

ჰისტერეზისის მრუდი სურ.17 განხილული ნიმუშისათვის 

                                                                                    
 
 
 

 

3.2. 
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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 

კიბოს უჯრედების თვითრეგუ-
ლირებადი (კიურის ტემპერა-
ტურით ლიმიტირებული) 
მაგნიტური ჰიპერეთერმიისთვის 
ახალი ნანომასალების შექმნა და 
კვლევა.  #7089. STCU, Ukraine, 

2018-2020 

1. –ა.ჭირაქაძე–ხელმძღვანელი 
2.ზ.შიოლაშვილი – შემსრუ-
ლებელი 
3.ნ.მახათაძე–შემსრულებელი 
4.ა.ჯიშიაშვილი–შემსრულებელი 
5.დ.ჯიშიაშვილი–შემსრულე-
ბელი 
6.ზ.ბუაჩიძე––შემსრულებელ 
 7.ნ.მითაგვარია–შემსრულებელი 
8.ი.ლაზრიშვილი–შემსრულე-
ბელი 

პროექტის ფარგლებში უნდა შეგვემუშავებინა მაგნიტური ნანონაწილაკების მიღების ტექნოლოგია. 
პროექტის შესრულების მოცემულ ეტაპზე დამუშავებულია Ni-Cu ნანონაწილაკების მიღების ტექნოლოგია. 
ძირითად სიძნელეს წარმოადგენდა სპილენძისა და ნიკელის აირადი, აქროლადი წინაპროდუქტების 
მიღების საკითხები. სწორედ ეს წინაპროდუქტები იყო საჭირო Ni-Cu ნანონაწილაკების მისაღებად მასიური 
წყარო–მასალებისგან. ტექნოლოგიის საფუძვლად აღებული პიროლიზი სხვადასხვა ნივთიერებების 
ორთქლში. საუკეთესო შეხეგები მიღებული იყო ჰიდრაზინისა და ამონიუმის ქლორიდის გამოენებისას. 
გარდა პიროლიზისა, რომელიც მიმდინარეობდა რეზისტიული გახურებით, გამოყენებული იყო 
მიკროტალღური გახურება. ამ ტექნოლოგიამ ჩვენი განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა  მას შემდეგ, 
რაც მისი მეშვეობით შევძელით ბორის ნიტრიდის ნანომასალების მიღდება. 

 გარდა ამისა ჩატარდა სამუშაოები La1-xAgxMnO3 ნანოფხვნილების მისაღებად ჩვენ ვიყენებდით 
ლითონების  ოქსიდების (Ag2O, La2O3 and MnO2 ფხვნილები) თერმულ დამუშავებას, როგორც ჩვეულებრივ 
სითბურ, აგრეთვე  მიკრიტალღურ ღუმელებში. ექსპერიმენტების პირველ სერიაში ფხვნილების ნარევი 
მუშავდებოდა მშრალი ჰაერის, ჰიდრაზინის და N2H4+NH4Cl (0.4 ამონიმის ქლორიდი და 9 გ ოქსიდების 
ნარევი) გარემოში. მიღებული მასალა კვლავ იფქვებოდა და რენტგენული დიფრაქციის მეთოდით 
ისაზღვრებოდა მისი შემადგენლობა და სტრუქტურა. ერთმანეთს ვადარებდით სხვადასხვა ნიმუშების 
ყველაზე უფრო ინტენსიური დიფრაქციული პიკების სიდიდეს. საუკეთესო შედეგები მიღებული იყო 
ჰიდრაზინში დამუშავებული ნიმუშებისთვის.  ყველა მიღებული პიკი მიუთითებდა La1-xAgxMnO3 

ჰექსაგონალურ სტრუქტურაზე, მესრის პარამეტრებით a=0.5512nm, c=0.1332nm. ლიტერატურული 
მონაცემების მიხედვით ეს პარამეტრები ეთანადება La0.9Ag0.1MnO3 შემადგენლობის მასალას. არავითარი 
ცვლილება არ შეინიშნებოდა ნანომასალის შედგენილობაში პროცესის დროის 8-დან 10 სთ-მდე გაზრდის 
შემთხვევაში. 

ამჟამად დასრულდა პროექტის მხოლოდ ორი კვარტალი. დაგეგმილი სამუშაოები სრულდება გეგმა–
გრაფიკის შესაბამისად. 
 
3.3. 

№ 

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,  

დამფინანსებელი  
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

1 

ნანომავთულების გაზრდის 
ახალი ტექნოლოგიების 
შემუშავება და აირების 
ზემგრძნობიარე სენსორების 
დამზადება. 

 2- ინჟინერია და ტექნოლოგიები; 
2.10. ნანო–ტექნოლოგია, #6204 

STCU, Ukraine 

2016-2018 

1.დ. ჯიშიაშვილი –ხელმძღვანელი 
2.ზ.შიოლაშვილი – შემსრულებელი 
3.ნ.მახათაძე–შემსრულებელი 
4.ა.ჯიშიაშვილი–შემსრულებელი 
5.ა.ჭირაქაძე–შემსრულებელი 
6.ლ.ჩხარტიშვილი––შემსრულებელ 
 7.გ.ჭონიშვილი–შემსრულებელი 

პროექტის მსვლელობისას შეიქმნა ტექნოლოგიური დანადგარი, რომელიც საშუალებას იძლევა 
მივიღოთ რეაქტორში 2.10–5 ტორი ვაკუუმი, მოვახდინოთ მასში საჭირო აირადი რეაგენტების შეყვანა, 
გავახუროთ ფუძეშრე და წყარო მასალები შესაბამისად 700 და 850C, გავზარდოთ მასში ნანომავთულები ან 
მოვახდინოთ მათი გამოწვა სხვადასხვა არესა და ტემპერატურაზე.  

პროექტის მსვლელობისას, ნანომავთულთა სტრუქტურის, შედგენილობისა და თვისებების 
კვლევისთვის გამოვიყენეთ  გამოვიყენეთ ისეთი ანალიტიკური მეთოდები, როგორიცაა რენტგენული 
ფაზური ანალიზი, ატომურ–ძალური მიკროსკოპია, რასტრული და ტრანსმისიული ელექტრონული 
მიკროსკოპია, კათოდოლუმინესცენცია,ინფრაწითელი სპექტროსკოპია და სხვ.  

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ინდიუმის ფოსფიდისა და ინდიუმის ოქსიდის 
ნანომავთულების მიღებას, ხოლო ბოლო კვარტალში ვმუშაობდით ბორისა და მისი ნიტრიდის 
ნანომასალების მიღებაზე.  

პროექტის მსვლელობისას გაკეთდა სპეციალური სტენდი ნანომავთულთა არეზე დამზადებული 
აირის სენსორების გამოსაცდელად. აღნიშნული სტენდის მეშვეობით შესაძლებელია სენსორის გახურება 
500C–დე, აირთა ნაზავების მომზადება, მათი ნაკადის შექმნა და სენსორის გამტარებლობის  გაზომვა 
ათეული პიკოამპერის სიზუსტით.  

მიღებულია ინდიუმის ოქსიდის ნანომავთულებიანი გაზის სენსორის პარამეტერების შესახებ,რომლის 
მგრძნობიარობამ  ათეული ppm შეადგინა ამიაკის მიმართ.  

 
 

3.4. 

№ 

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 

 

Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O სისტემის 
მრავალფაზური 

მაღალტემპერატურული 
ზეგამტარების დამზადება და 

2017-2019 
ჯაბა ჩიღვინაძე - სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 
გიორგი დონაძე - მკვლევარი 
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მათი კვლევა ვიბრირებადი ენის 
მეთოდით. 

ახალი მასალები და 
ნანოტექნოლოგიები, 

კონდენსირებული გარემოს 
ფიზიკა 

 
STCU #6317, STCU, Ukraine 

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

Дж.Чигвинадзе 
С.Ашимов 
Дж. Акривос 
Д.Гуламова 

Висмутовые мно-
гофазные купраты 
в магнитном поле 
при Т=77К и кри-
тические темпера-
туры сверхпрово-
дящего перехода 
отдельных фаз. 

Физика Низких 
Температур 

 
დამტკიცებულია 

გამოსაქვეყნებლად 
და გამოქვეყნდება 

2019 წელს 

ხარკოვი, უკრაინა, 
Физика Низких Температур 

 

11 

2 J. Chigvinadze, 
S. Ashinov, G. 
Mamniashvili, 
G. Donadze, A. 
Peikrishvili, B. 

Godibadze 

On the Nature of 
Superconducting 
Precursors in Bi-Pb-
Sr-Ca-Cu-O Com-
positions Fabricated 
by Hot Shock Wave 
Consolidation Tech-
nology. 
eISSN: 1792-8036, 
pISSN: 2241-4487 

Engineering, 
Technology & 

Applied Science 
Research 

Vol 8, No 3 (2018) 
 

ETASR,  
https://www.etasr.com/index.php 
/ETASR/article/view/2077/pdf 

6 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
 

1) გამოკვლეულია Bi1,7Pb0,3Sr2Ca(n-1)CunOy (n=2-30) სისტემის მრავალფაზიანი 
მაღალტემპერატურული კუპრატები დაბალსიხშირული (~0,1 ჰც) რხევადი ტექნიკის 
გამოყენებით, რომლის მგრძნობიარობა SQUID მაგნიტომეტრის დონისაა. ფაზების ზეგამტარ 
მდგომარეობაში გადასვლის კრიტიკული ტემპერატურა Тс განისაზღვრებოდა აქსიალურ-
ბრუნვითი რხევების სიხშირის ω=2π/t (სადაც t - პერიოდია) და პარალელურად მუდმივ გარე 
Н მაგნიტურ ველში ზეგამტარის რხევის მილევის დეკრემენტის δ ტემპერატურული 
დამოკიდებულებით Т=77÷270К ტემპერატურულ ინტერვალში. ცალკეული ნიმუშების  Тс-ს 
განსაზღვრა დუბლირებულია ელექტროწინაღობის R და მაგნიტური ამთვისებლობის χ 
გაზომვებით. ზეგამტარ მდგომარეობაში გადასვლისათვის დამახასიათებელი მილევადობის 
პიკები განსაკუთრებით მკვეთრად ვლინდება FC (field cool) ექსპერიმენტებში. ნაჩვენებია, რომ 
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ნიმუშის დაყოვნების დროის გაზრდა მაგნიტურ ველში Т=77К დროს, წაანაცვლებს ზოგიერთი 
ფაზის Тс-ს მაღალი ტემპერატურებისაკენ და უფრო მკვეთრად ავლენს მაღალტემპერატურულ 
ფაზებს, რომელთა Тс≥240К. შესწავლილია მზის ენერგიის გამოყენებით სინთეზის პირობების 
გავლენა არა მარტო ფაზურ შედგენილობაზე, არამედ ცალკეული ფაზების Тс-ზე. 
რენტგენოფაზურმა ანალიზმა და ელექტრონულ-მიკროსკოპულმა კვლევამ აჩვენა 
კრისტალური სტრუქტურის პარამეტრების ცვლილების დამოკიდებულება დაყოვნების 
დროზე Т=77К დროს, რაც იწვევს მარცვალთშორის საზღვრებზე დაძაბულობის კონცენტრაციას 
და დეფექტების სიმკვრივის შესაბამის ზრდას, აბრიკოსოვის გრიგლების პინინგის ეფექტის 
გაძლერებას და ახალი პირობების შექმნას მათი „ჩაყინვისათვის “FC“ (field cool) 
პროცედურისას. ზეგამტარ მდგომარეობაში გადასვლის Тс ტემპერატურა Bi1.7Pb0.3Sr2Ca(n-1)CunOy 
(n=2-30) სისტემის ნიმუშებში იზრდებოდა Т=107К-დან Т≥240 К-მდე “n”-ის ზრდისას. 

          
 

2) განხილულია ზეგამტარი პრეკურსორების კრიტიკული ტემპერატურის Tс და დარტყმითი 
ტალღების კონსოლოდაციით (HSWC) მიღებული  მაღალტემპერატურული ზეგამტარი Bi-Pb-
Sr-Ca-Cu-O სისტემის ნიმუშებში დენის გამტარებლობის უნარის გაზრდის შესაძლებლობა, 
რომელიც შესწავლილია ვიბრაციული ტორსიული მაგნიტომეტრიით. HSWC ტექნოლოგიის 
უპირატესობა ზეგამტარების სინთეზის ტრადიციულ ტექნოლოგიასთან შედარებით 
გამოიხატება Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O სისტემის მაღალტემპერატურული ზეგამტარი მაღალი 
სიმკვრივის ნიმუშების დამზადებაში. დარტყმითი ტალღის ზემოქმედების შემდეგ 
ზეგამტარობა შენარჩუნებულია. აფეთქების შემდეგ წარმოქმნილია მკვეთრად გამოხატული 
სტრუქტურა, რომელიც მიუთითებს პინინგის ეფექტური ცენტრების შექმნაზე და შესაბამისად 
მიღებული მასალის დენის გამტარებლობის უნარის გაზრდაზე. ზეგამტარი პრეკურსორების 
ზეგამტარ მდგომარეობაში გადასვლის კრიტიკული ტემპერატურა იზრდებოდა საწყისი 
ნიმუშების Tc=107K-დან Tc=138K-მდე HSWC ტექნოლოგიით მიღებული ნიმუშებისათვის, 
წნევათა დიაპაზონში P=5GPa-დან  P=12GPa-მდე. 

 
 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

მ.მ.ნადარეიშვილი, ე.ლ.ჩიკვაიძე, 
გ.ი.მამნიაშვილი, ს.გ.გოგიჩაი-
შვილი, თ.ი.ზედგინიძე, თ.გ.პეტ-
რიაშვილი 

 
ც.გავაშელი, ს.სულაძე, 

ტ.გეგეჭკორი, გ.მამნიაშვილი, 
ზ.შერმადინი, ლ.რუხაძე 

 
 

ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, 
ა.შენგელაია, დ.დარასელია, 
ტ.გეგეჭკორი, ბ.გოდიბაძე 

 
 

About New Role of Clusters Coated 
on Surfaces of Nanoparticles of 

Photocatalitic Nanopovders 
 
 

RF resonant magnetometry and NMR 
study of carbon nanopowders doped 
with cobalt nanoclusters  and self-ass-
embly of their polymer nanocompo-
sites under a magnetic field 

 
Liquid phase shock wave 
consolidation and syntheses of 
nanostructured MgB2 based 
superconductive composites 

5th International Conference 
“Nanotechnologies” 

November 19-22,Tbilisi, Georgia 
 
 

DIPED-2018, 24-27 სექტემბერი, 
თბილისი, საქართველო 
 
 
 
მსოფლიო ფორუმი მოწინავე 

მასალებში - PolyChar 26 

10-13 სექტემბერი, თბილისი, 
საქართველო 
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4 ხუციშვილი   ვ., გავაშელიშვილი 
გ., თავაზოჰი დ., დოლიძე ნ., 
ჭელიძე ლ.,  ცერცვაძე ვ. 

 
 

 თხევად  რადიაქტიურ 
ნარჩენებთან  მოპყრობა და 
ეკოლოგიური გამოწვევები 
საქართველოში 

 

საერთაშორისო  სამეცნიერო 
კონფერენცია „ეკოლოგიის 
თანამედროვე პრობლემები“, 

ქუთაისი, საქართველო, 21-22 
სექტემბერი, 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 
 
 

4 
 

V. G. Kvatchadze, V. T. Gritsyna, 
M. G. Abramishvili, Yu. G. 
Kazarinov 

 
J. Chigvinadze, S.Ashimov, G.Mam-
niashvili, G.Donadze, A.Peikrishvili, 
B.Godibadze 
 
A.Peikrishvili, T.Gegechkori, 
B.Godibadze, G.Mamniashvili, 
V.Peikrishvili 
 
L. Chelidze 

Influence of irradiation on the 
transmissivity of optical ceramics   

 

On the nature of superconducting 
precursors in Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O 

compositions fabricated by hot shock 
wave consolidation technology 

 
Hot shock wave fabrication of hybrid 

superconductive MgB2 composites 
 

  Targeted Initiative “CBRN Export 
Control on Dual Use Materials 
and Technologies in Central Asia”  

Herceg Novi, Montenegro, in the 
period from June 10 to June 14, 

2019.    
 

ICSM-2018 28 აპრილი-4 მაისი, 

ანტალია, თურქეთი 

 

 
ICSM-2018 28 აპრილი-4 მაისი, 

ანტალია, თურქეთი  
 

ISTC- Third Seminar 5-6, 
November 2018    Yerevan, 

Armenia                              

მოხსენების თეზისების საიდენტიფიკაციო კოდი:  RAD7-63 
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სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 
არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ ცენტრის) 
სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და 
ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

თსუ-ს    ელ.ანდრონიკაშვილის სახელობის. ფიზიკის ინსტიტუტის 
 

ბიოფიზიკის განყოფილება 
 

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი - მთ.მეც.თანამშ.  ჯამლეტ მონასელიძე 
 
 

სამეცნიერო ერთეულის შემადგენლობა: მთ.მეც.თანამშ. (სულ 3)  - ჯ.მონასელიძე,  ვ.ბრეგაძე, 
ნ.საპოჟნიკოვა; უფრ.მეც თანამშ. (სულ 12)  - მ.გორგოშიძე, დ.ხაჩიძე, მ.კილაძე, შ.ბარბაქაძე, 
მ.აბულაძე, ე.კიზირია, ვ.სოხაძე, ნ.ასათიანი, თ.ქართველიშვილი, ა.რჩეულიშვილი, 
ე.ღელაღუტაშვილი, ი.ხუციშვილი; მეც.თანამშ .(სულ 9)    -  ე.ლომიძე, ე.ნამჩევაძე, 
შ.გოგიჩაიშვილი, ლ.ასანიშვილი, ე.გინტური, ნ.ბაღდავაძე, ნ.კუჭავა, ო.რჩეულიშვილი, 
თ.გიორგაძე; ინჟინერი  (სულ 6)  - ტ.სიმონიშვილი, გ.თვაური, ლ.ტაბატაძე, ლ.ლეჟავა, 
ლ.ტუღუში, თ. ხუსკივაძე;   
 

1.პროგრამული დაფინანსებით 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 

მცირე მოლეკულების 
გავლენა 

ბიომაკრომოლეკულების 
სტრუქტურასა და 

სტაბილურობაზე, ხსნარებსა 
და უჯრედში 

 

 

2014 - 2020 

პროექტის ხელმძღვანელი 

ექსპერიმენტის ჩატარება, 
პრეპარატების გამოყოფა, 
მონაცემების დამუშავება, 
სატატიის გაფორმება-
გაგზავნა 

ექსპერიმენტის ჩატარება, 
პრეპარატების გამოყოფა, 
მონაცემების დამუშავება, 
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სატატიის გაფორმება-
გაგზავნა. 

ექსპერიმენტის ჩატარება, 
პრეპარატების გამოყოფა, 
მონაცემების დამუშავება, 
სატატიის გაფორმება-
გაგზავნა 

ექსპერიმენტის ჩატარება, 
პრეპარატების გამოყოფა, 
მონაცემების დამუშავება. 

ექსპერიმენტის ჩატარება, 
პრეპარატების გამოყოფა, 
მონაცემების დამუშავება, 
სატატიის გაფორმება-
გაგზავნა 

ექსპერიმენტის ჩატარება, 
პრეპარატების გამოყოფა, 
მონაცემების დამუშავება, 
სატატიის გაფორმება-
გაგზავნა 

ოპტიკური და 
კალორიმეტრული 
დანადგარების, 
ცენტრიფუგების მომსახურება

ე. კიზირია - უფ. მეც. თან., 

ექსპერიმენტის ჩატარება, 
პრეპარატების გამოყოფა, 
მონაცემების დამუშავება, 
სატატიის გაფორმება-
გაგზავნა 

ვ.სოხაძე - უფ. მეც. თან.,  
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ექსპერიმენტის ჩატარება, 
პრეპარატების გამოყოფა, 
მონაცემების დამუშავება, 
სატატიის გაფორმება-
გაგზავნა 

შ. გოგიჩაიშვილი - მეც. თან.,  

ექსპერიმენტის ჩატარება, 
პრეპარატების გამოყოფა, 
მონაცემების დამუშავება, 
სატატიის გაფორმება-
გაგზავნა 

გ. თვაური - მეც. თან., 
ექსპერიმენტის ჩატარება, 
პრეპარატების გამოყოფა, 
კალორიმეტრის პროგრამული 
უზრუნველყოფა. 

 

2 მცირე მოლეკულების 
გავლენა 
ბიომაკრომოლეკულების 
სტრუქტურასა და 
სტაბილურობაზე, ხსნარებსა 
და უჯრედში; 
„კვლევები ბიოლოგიური 
სისტემების ფიზიკაში“ 

2014-2020 ნელი საპოჟნიკოვა -ჯგუფის 
ხელმძღვანელი; 
ნინა ასათიანი –
ანტიოქსიდანტური 
სისტემების სპეციალისტი;  
თამარ ქართველიშვილი - 
ბიოჩიპების შექმნა და 
გამოყენება; 
ლალი ასანიშვილი - 
ბიოჩიპების შექმნა 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. დიფერენციალური სკანირებადი კალორიმეტრის საშუალებით შესწავლილ იქნა კობალტის იონებისა და 
მოკლე პეპტიდების ზემოქმედება ქრომატინის სტრუქტურაზე, გამოყოფილი მკერდის კიბოთო 
დაავადებული პაციენტების სისხლის ლიმფოციტებიდან. ნაჩვენებია, რომ კიბოს შემთხვევაში ქრომატინის 
აქტიური დომენის სტაბილობა შემცირებულია ნორმასთან შედარებით, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ 
ქრომატინის სტრუქტურა არის დეკონდესირებული, რაც არის მიზეზი გენის მომატებული და 
არანორმალური აქტივობისა.  
ასევე შესწავლილია კიბოს ლიმფოციტებში შემავალი ქრომატინის სტრუქტურის აღდგენა (Ala–Glu–Asp–Gly) 
პეპტიდის მიკრომოლარული კონცენტრაციების დამატებით. 
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2. ბიოჩიპის ეფექტური გამოყენებისთვის უპირველეს ამოცანას წარმოადგენს გამოსაკვლევი დნმ-
ის ფრაგმენტაცია. დნმ-ის ფრაგმენტაცია მონიშვნამდე და ჰიბრიდიზაციამდე ზრდის მონიშვნის 
ეფექტურობას და შედეგად, ჰიბრიდიზაციის ეფექტურობას. სამი ენზიმატური რეაქცია იქნა 
გამოყენებული ფრაგმენტაციის სხვადასხვა გზების შესადარებლად. DNaseI არარეგულარულად 
აწარმოებს ssDNA-ის გაწყვეტას. SaqAI გააჩნია ოთხი ფუძის ცნობადი თანმიმდევრობა და იძლევა 
dsDNA ,,წებოვანი ‘’ ბოლოებით. NEBNext dsDNA ფრაგმენტაზა ჭრის dsDNA წარმოქმნით, 
რომელსაც გააჩნია ,,დახურული’’ბოლო. შედეგები მოყვანილია ნახ. 1 და ნახ. 2. 

ნახ.1. დნმ-ის ამპლიფიკაცია ორი განსხვავებული ნაკრების GenomiPhi HY და TempliPhi გამოყენებით და 
შემდგომი ფრაგმენტაცია. 

 
საღბავით მონიშვნისას 1000 bp დნმ ფრაგმენტებს შეუძლია აგრეგაცია და შესაბამისად მოქმედებს 
მის ეფექტურობაზე. აგრეგაციის თავიდან ასაცილებლად, ყვალა ენზიმებისთვის ფრაგმენტაციის 
პირობები იქნა ოპტიმიზირებული 50-დან 200 bp ზომის ფრაგმენტების მისაღებად (ნახ.2). 

 

 
ნახ. 2. დნმ-ის ფრაგმენტაცია სამი განსხვავებული ენზიმით დამუშავებისას: DNaseI, რესტრიქტაზა SaqAI, ან 
NEBNext dsDNA ფრაგმენტაზა. ხაზი M : მარკერი 100 bp. 
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საღებავით მონიშვნა შეიძლება განხორციელდეს ორი გზით- მონიშვნა ჰიბრიდიზაციამდე და 
მონიშვნა ჰიბრიდიზაციის შემდეგ.ჰიბრიდიზაციამდე მონიშვნის მეთოდი შეიძლება თავის 
მხრივ დაიყოს ორ მეთოდათ:1) მონიშნული ნუკლეოტიდის პირდაპირ შეყვანა ენზიმატური 
რეაქციის გამოყენებით დნმ-ის ნიმუშის ამპლიფიკაციის პროცესში; 2) ქიმიური მონიშვნის 
მეთოდი დნმ-ის ამპლიფიკაციის შემდეგ. პირველი მეთოდი განხორციელდა BioPrime Plus Array 
CGH Genomic Labelling System საშუალებით, რომელიც შიცავდა Cy3-ით მონიშნულ 
ნუკლეოტიდს ან Panomer™ 9 ოლიგონუკლეოტიდს და Alexa Fluor 555-ahadCTP. მეორე მეთოდი 
განხორციელდა Alexa 546 მონიშვნის ნაკრებით. 

 
დნმ-ის ვიზუალიზაცია განხორციელდაPA 5000 Portable Microarray Reader საშუალებით 532 nm 
ლაზერითა და 580 nm ფილტრით. Cy3 Ex=550 nm; Em=570 nm; Cy3-dCTP ან Cy3-dUTP შემთხვევაში 
მონიშვნა ამპლიფიკაციია დროს. Alexa Fluor 555 Ex=555 nm; Em=580 nm, მონიშვნა ამპლიფიკაციის 
დროს. Alexa Fluor 546 Ex=555 nm; Em=570 nm. Alexa Fluor 546 წარმოქმნის სტაბილურ ადუქტს G-ს 
N7 პოზიციაში და მონიშნავს დნმ- ს ამპლიფიკაციის შემდეგ. 
 

 
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 “სწრაფი რეაგირების 
სტრატეგიის შემუშავება 
ქიმიურად დაბინძურებული 
ნიადაგების 
გასასუფთავებლად ბიოჩიპის 
და ბიოსორბენტის 
გამოყენებით”; აგრარული 
მეცნიერებები, სასოფლო-
სამეურნეო 
ბიოტექნოლოგიები, 
№ STCU-2016-39 

2017-2019 ნინო ასათიანი - 
თანამონაწილე ინსტიტუტის 
მენეჯერი; 
მარინა აბულაძე– 
ექსპერიმენტატორი 
მაძიებელი; 
ნელი საპოჟნიკოვა–
ექსპერიმენტატორი 
მაძიებელი; 
თამარ ქართველიშვილი– 
ექსპერიმენტატორი 
მაძიებელი 

2 “დნმ დიაგნოსტიკური 
ტექნოლოგია გმ სასოფლო-
სამეურნეო კულტურების 
იდენტიფიკაციისთვის”; 

2017-2019 ნელი საპოჟნიკოვა– 
თანამონაწილე ინსტიტუტის 
მენეჯერი; 
თამარ ქართველიშვილი– 
ექსპერიმენტატორი 
მაძიებელი; 
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აგრარული მეცნიერებები, 
სასოფლო-სამეურნეო 
ბიოტექნოლოგიები, 
№ STCU-2016-47 

ნინო ასათიანი - 
ექსპერიმენტატორი 
მაძიებელი; 
ლალი ასანიშვილი – 
ლაბორანტი 

1. დაბინძურებული ნიადაგების გასუფთავების მოდელური ცდების ჩატარება 
ცნობილია, რომ ზოგიერთი ბაქტერია რეზისტენტურია სხვადასხვა მეტალების მიმართ. 
მაგალითად, Bacillus spp. ზოგიერთი წარმომადგენელი რეზისტენტულია სპილენძის 

მარილების მიმართ, ამავე დროს ძლიერ რეზისტენტულია თუთიისა და მანგანუმის 
მარილების მიმართაც. ჩვენ შევისწავლეთ Bacillus pumilus და Bacillus cereus 
სუპეროქსიდაზას (სოდი) და კატალაზას აქტივობები სპილენძისა და ცეზიუმის 
მოქმედების პირობებში. შედეგები მოყვანილია ნახ.1 და ნახ.2-ზე შესაბამისად. სოდის 
აქტივობა თვისობრივად შეფასებული იქნა გელ ესეიში, სოდის შესაბამისი ცილა 
ვიზუალიზდა აქრომატული ზონის სახით. 

 
ნახ.1. Cu+2 და Cs+1 მოქმედების გავლენა სოდის აქტივობაზე შეფასებული იქნა სოდის დეტექტირების 
ფოტოქიმიური NBT მეთოდით 12,5 % ნატიურ გელში. 50 ppm Cu+2 და Cs+1 დამატებული იქნა იზოლირებულად 
ზრდის არეში სტაციონარულ ფაზაში. ბაქტერია იზრდებოდა მეტალების თანაობისას 24 სთ-ის განმავლობაში. 
ცილის სრული ექსტრაქტი მომზადდა უჯრედების ექსტრაქციით ბაქტერიალური ბუფერის B-PER™ 
(ფოსფატურ ბუფერში) (Pierce, USA) საშუალებით.გელზე დატანილი იქნა 40 µg ტოტალური პროტეინი.1- 
კონტროლი B. pumilus ; 2- Cu B. pumilus ; 3- Cs B. pumilus ; 4- კონტროლი B. cereus ; 5- Cu B. cereus ; 6- Cs B. cereus. 

 
როგორც ნახ. 1-დან ჩანს, სოდის აქტივობა B. pumilus-ის შემთხვევაში არ იცვლება 
მეტალების მოქმედებისას (ხაზი 1-3). სოდის აქტივობა B. cereus-ის შემთხვევაში 
მნიშვნელოვნად იზრდება სპილენძის მოქმედებისას, და არ იცვლება ცეზიუმის 
მოქმედებისას კონტროლთან შედარებით (ხაზი 4-6). 
 
კატალაზას აქტივობა უჯრედის ექსტრაქტში განისაზღვრა კატალაზას აქტივობის ნაკრების 
(Cayman Chemical, USA) საშუალებით ინსტრუქციის შესაბამისად. 
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ნახ.2. Cu+2 და Cs+1 მოქმედების გავლენა კატალაზას აქტივობაზე. 50 ppm Cu+2 და Cs+1 დამატებული იქნა 
იზოლირებულად ზრდის არეში სტაციონარულ ფაზაში. ბაქტერია იზრდებოდა მეტალების თანაობისას 24 სთ-
ის განმავლობაში. ცილის სრული ექსტრაქტი მომზადდა უჯრედების ექსტრაქციით ბაქტერიალური ბუფერის 
PER™ (ფოსფატურ ბუფერში) (Pierce, USA) საშუალებით. 

 
როგორც ნახ. 2-დან ჩანს, განხილულ პირობებში ორივე მეტალი არ ახდენს მნიშვნელოვან 
გავლენას კატალაზას აქტივობაზე. მიღებული მონაცემები დაკავშირებული 
ანტიოქსიდანტურ ენზიმებთან (სოდი და კატალაზა ) და ცილების კომპოზიცია 
საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ ორივე ენდემური Bacillus spp. სტაბილურია 
სპილენძისა და ცეზიუმის მაღალი შემცველობის მიმართ. 

2. სახეობისა და გმო-ს სპეციფიკური მიკროარეების შემუშავება და ოპტიმიზაცია 
გენეტიკურად მოდიფიცირებული სოიოს სწრაფი დეტექტირების მიზნით მოცემულ 
პროექტში ჩვენ ვიყენებთ მიკროერეი ჩიპს კომბინირებულს პჯრ ამპლიფიცირებულ 
ფრაგმენტებთან. ტრიპლექსური პჯრ-ის ორი განსხვავებული კომბინაცია იქნა 
შესწავლილი. დამატებით ოპტიმიზირებული იქნა ბიოჩიპთან დაკავშირებული 
კვადრუპლექსური პჯრ-ის დაკავშირება გენეტიკურად მოდიფიცირებული სოიოს და 
სიმინდის სპეციფიურ პრაიმერებთან.  ცნობილია, რომ პჯრ ამპლიფიკაციების პირდაპირი 
ჰიბრიდიზაცია არ არის ოპტიმალური, რადგან პჯრ ორჯაჭვიანი (ds) პროდუქტების 
რენატურაციამ შეიძლება კონკურენცია გაუწიოს მიზნობრივი ჯაჭვის ჰიბრიდიზაციას 
მატრიქსზე იმობილიზებულ სინჯს, რასაც მოჰყვება სიგნალის ინტენსივობის შესუსტება ან 
გაქრობაც კი.  ამის გამო  ერთჯაჭვიანი (ss) დნმ მიდგომა იქნა გამოყენებული სამი 
შესწავლილი ტრიპლექსური პჯრ-ების შემთხვევაში. მიდგომა მოიცავს ორ პჯრ რეაქციას 
თითოეული  ტრიპლექსური პჯრ-ების შემთხვევაში: სტანდარტულ და ერთი პრაიმერით 
დაგრძელებულ რეაქციებს. სტანდარტული მულტიპლექსური პჯრ მოწოდებულ იქნა ივანე 
ბერიტაშვილის  ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ. სტანდარტული 
მულტიპლექსური პჯრ გამოყენებულ იქნა როგორც მატრიცა მეორე პჯრ-ში (ერთი 
პრაიმერით დაგრძელებული პჯრ) და მხოლოდ რივერს პრაიმერები იქნა გამოყენებული ss 
პჯრ ფრაგმენტის მისაღებად. ფრაგმენტი მონიშნულია Cy3 საღებავით და გასუფთავების 
შემდეგ მზად არის ჰიბრიდიზაციისთვის დაბალი სიმკვრივის მიკროერეიზე (ბიოჩიპი). 
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დამატებით, ჩვენს მიერ ოპტიმიზირებულია ასიმეტრიული მულტიპლექსური პჯრ, სადაც 
გენმოდოფოცირებული დნმ იქნა გამოყენებული მატრიცად, მხოლოდ ფორვარდ და 
რივერს პრაიმერები აღებულ იქნა არათანაბარი რაოდენობით. რივერს პრაიმერები 6-ჯერ 
აღმატებოდა ფორვარდ პრაიმერების რაოდენობას რეაქციაში. შედეგები მოყვანილია ნახ. 1, 
2 და 3. როგორც ნახატიდან ჩანს, ორივე მიდგომა (ss დნმ პჯრ და ასიმეტრიული 
მულტიპლექსური პჯრ) მისაღებია.  

 
ნახ.1. ss დნმ პჯრ-ის (პანელები A,B და C) და ასიმეტრიული მულტიპლექსური პჯრ-ის (პანელები D, E  და F) 
შედეგები. გამოყენებულია სინჯები rrs189, rrs293, და sdas236 და შესაბამისი რივერს და ფორვარდ პრაიმერები. 
პანელი A და D ასახავს ჰიბრიდიზაციის სურათებს; პანელი B და E ასახავს ნიმუშების განლაგებას ბიოჩიპზე; 
პანელები C და F წარმოადგენს ჰიბრიდიზაციის ანალიზის სურათს. ჰიბრიდიზაციის შედეგები 
წარმოდგენილია სიგნალი/ხმაური შეფარდების სახით. 
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ნახ.2. ss დნმ პჯრ-ის (პანელები A,B და C) და ასიმეტრიული მულტიპლექსური პჯრ-ის (პანელები D, E  და F) 
შედეგები. გამოყენებულია სინჯები rrs191, rrs247, და sdas239 და შესაბამისი რივერს და ფორვარდ პრაიმერები. 
პანელი A და D ასახავს ჰიბრიდიზაციის სურათებს; პანელი B და E ასახავს ნიმუშების განლაგებას ბიოჩიპზე; 
პანელები C და F წარმოადგენს ჰიბრიდიზაციის ანალიზის სურათს. ჰიბრიდიზაციის შედეგები 
წარმოდგენილია სიგნალი/ხმაური შეფარდების სახით. 

 
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 

„მეტალური იონების გავლენა 
Arthrobacter-ის ტიპის 
ბაქტერიების მიერ Cr(VI)-ის 
აღდგენის პროცესზე“. 
სამეცნიერო მიმართულებები: 
საბუნებისმეტყველო/1.6. 
ბიოლოგიური 
მეცნიერებები/უჯრედული 
ბიოლოგია, მიკრობიოლოგია 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 
FR/218018/16 

09.12.2016 – 08.12.2019  ძირითადი პერსონალი: 
ო. რჩეულიშვილი - გრანტის 
მენეჯერი; 
ე. ღელაღუტაშვილი  
დამხმარე პერსონალი: 
ე. გინტური,  
ლ. ტუღუში 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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საქართველოს მძიმე მეტალებით დაბინძურებული კაზრეთის ტერიტორიიდან გამოყოფილი 
ართრობაქტერის სახეობის გრამ-დადებითი Cr(VI)-ის აღმდგენ აერობულ ბაქტერია A. globiformis 151 B -ში  
ჩვენ შევისწავლეთ Cr(VI)-ის აღდგენის პროცესით გამოწვეული ცვლილებები ბაქტერიულ პროტეომში. 
აღნიშნული კვლევის დროს შესწავლილ იქნა: 

 Ca, Mg, Cr, Fe, Na და K -ის შეთვისების პროცესი საკვლევი ბაქტერიების მიერ სხვადასხვა 
კონცენტრაციის Cr(VI)-ის თანაობისას. 

 მოვახდინეთ ბაქტერიული ცილების ექსტრაქცია, რათა გვენახა მათში არსებული ცვლილებები, რაც 
განპირობებული იყო ბაქტერიების მძიმე მეტალებთან ურთიერთქმედების შემდგომ. კერძოდ: ჩვენ 
შევისწავლეთ Cr- ის, Zn (II) -ის და მათი ერთობლივი მოქმედების გავლენა ბაქტერიულ პროტეომზე. 

  საკვლევი ბაქტერიების პროტეომის შესწავლა ხდებოდა 2D-ელექტროფორეზის მეთოდით; 
 2D-ელექტროფორეზის მეთოდის გამოყენების შემდეგ, პროგრამა “Image Master 2D platinum 7.0”- ით 

დამუშავებულ 2D -ელექტროფორეზის გელებიდან შერჩეული (განსხვავებულად ექსპრესირებული)  
ცილების ამოჭრას და შემდგომ დახასიათებას ვახდენდით მასს სპექტრომეტრის მეთოდით. 

 

 

 

ექსპერიმენტის დიზაინი მოცემულია სურათზე. გვქონდა ოთხი სხვადასხვა პოზიცია დროის 3 
წერტილში ( 12 განსხვავებული ნიმუში). 

თითოეული ნიმუშის ანალიზი ტარდებოდა 3 მიმართულებით: ატომურ-აბსორბციული სპექტრომეტრის 
მეთოდით განისაზღვრებოდა მათში საკვლევი ელემენტების: Cr(VI)-ის და Zn(II) შეთვისების დონე; 
ულტრაიისფერი და ხილული სპექტროსკოპის მეთოდით ნიმუშების შთანთქმის სპექტრის გადაღება 
ხდებოდა, რათა გაგვერკვია სხვადასხვა მეტალური იონის შემცველი ზრდის გარემოს გავლენა ბაქტერიული 
უჯრედების შთანთქმის სპექტრზე. პარალელურ რეჟიმში შეისწავლებოდა იგივე ელემენტების გავლენა 
ბაქტერიულ პროტეომაზე, ბაქტერიული ნიმუშებიდან გამოყოფილი ცილების მაგალითზე, 2D 
ელექტროფორეზის მეთოდით და საბოლოოდ მასს სპექტროსკოპიის მეთოდებით. 

აას მეთოდით გამოვლინდა რომ, ბაქტერიული პროტეომა, ძირითადად მეტალებთან შეკავშირებული ხსნადი 
ცილებით არის წარმოდგენილი. ორგანზომილებიანი ელექტროფორეზის მიხედვით შერჩეული 
განსხვავებულად ექსპრესირებული ცილებიდან, მასს სპექტრომეტრული მეთოდით ნაჩვენები იქნა, რომ 
აღნიშნული ცილების ფუნქცია ნივთიერებების მემბრანულ აქტიურ ტრანსპორტთან და უჯრედის სხვა 
ენერგეტიკულ პროცესებთან) არის დაკავშირებული. აას მეთოდით ნაჩვენები იქნა, რომ თუთიის იონები 
აძლიერებენ ბაქტერიების მიერ ქრომის აკუმულირების უნარს. თუთიის 40 მგ/ლ კონცენტრაცია, ცილოვან 
ფრაქციაში ქრომის შეკავშირების დონეს აძლიერებს. (ზრდის ცილების აღდგენილ ქრომთან შეკავშირებულ 
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კონცენტრაციას). ქრომის დაგროვება ბაქტერიულ ცილოვან ფრაქციაში, თუთიის თანაობისას  საკმაოდ 
იზრდება დროში ( 120 სთ ინკუბაცია). 

 აას საანალიზოდ: ზრდის შემდგომ, ბაქტერიული უჯრედების მასის საკვები გარემოდან 
გამოცალკევება ხდებოდა  ცენტრიფუგის მეშვეობით  (12000g, 4 oC, 15 წთ), გაირეცხვა NaCl-ის 
ხსნარით (0.15M, pH 7) და გაშრობა (ლიოფილიზატორში). მიღებული ნიმუშების აიწონვა და  
მოთავსება სინჯარებში. ამის შემდეგ ბაქტერიული ნიმუშები დანაცრდა, განზავდა 
ბიდისტილირებული წყლით და ჩაუტარდა ანალიზი ატომურ-აბსორბციული 
სპექტრომეტრით (აას). ექსპერიმენტში გამოყენებული იყო აა სპექტრომეტრი Analyst 800. 
აცეტილენ-ჰაერის ალში (C2H2). (იხ. დანართი 4, სურ. 1, 8, 9.) 

 2-განზომილებიან ელექტროფორეზზე საანალიზოდ შესაბამისი პროტოკოლის მიხედვით: 
ბაქტერიულ ნალექს ემატებოდა 2 მლ ხსნარი: რომელიც მზადდება შემდეგნაირად: Urea 9M, 
4%NP-40, 2% pharmalyte pH(3-10), 2% mercaptoethanol, 2%protease inhibitor. ბაქტერიული 
კედლის მოცილება მოხდა ლიზოციმის გამოყენებით. ცენტრიფუგირება: 15000g-ზე 1სთ. 
მიღებულ სუპერნატანტში ვზომავდით ცილების კონცენტრაციას მიკრო-BCA kit (Pierce, 
Thermo Scientific) საშუალებით. ვატარებდით 2D ელექროფორეზულ ანალიზს, რომელიც 
მოიცავს: სტრიპების რეჰიდრატაციას, ნიმუშების იზოელექტრულ ფოკუსირებას და 
ფორეზულ ანალიზს. გელების ღებვა ვერცხლის შეღებვის კიტით. (იხ. სურ 4, 5, 6, 7). 2D 
ელექროფორეზული ანალიზის შემდეგ შეირჩა ცილები და ამოჭრილ იქნა მას 
სპექტრომეტრზე საანალიზოდ.   

 მას სპექტრომეტრულად იდენტიფიცირდა ცილები, რომლებიც განსხვავებულად 
ექსპრესირდებიან ჩვენს ბაქტერიულ ნიმუშებში. (იხ. ცხრილი 1 ა და 2 ბ) 

 უი-ხილულ სპექტრომეტრზე ,,Citra 10e’’ 340-800 ნმ არეში შესწავლილი იქნა Cs(I)-ის გავლენა 
Cr(VI)+Arthrobacter globiformis 151B ბაქტერიებზე. ექსპერიმენტები ტარდებოდა in vivo 
პირობებში. ექსპერიმენტებში გამოყენებული იქნა CsCl და K2Cr207 (sigma)  

 

 Arthrobacter globiformis 151B კულტივირებული TSB საკვებ გარემოში. ზრდის ხანგრძლივობა შეადგენდა 63 
სთ-ს. სურათზე წარმოდგენილია  Cr(VI)_ Arthrobacter globiformis 151B-ს შთანთქმის სპექტრი ცეზიუმის 
სხვადასხვა კონცენტრაციის დამატებით. (მეტალის კონცენტრაცია იცვლებოდა 5 მლმოლი -75 მლმოლი 
ინტერვალში). 

 
 

 

 
 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
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მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 
1 “სწრაფი რეაგირების 

სტრატეგიის შემუშავება 
ქიმიურად დაბინძურებული 
ნიადაგების 
გასასუფთავებლად ბიოჩიპის 
და ბიოსორბენტის 
გამოყენებით”; აგრარული 
მეცნიერებები, სასოფლო-
სამეურნეო 
ბიოტექნოლოგიები, 
#6304, STCU, Ukraine (Europe) 

2017-2019 ნინო ასათიანი - 
თანამონაწილე ინსტიტუტის 
მენეჯერი; 
მარინა აბულაძე– 
ექსპერიმენტატორი 
მაძიებელი; 
ნელი საპოჟნიკოვა–
ექსპერიმენტატორი 
მაძიებელი; 
თამარ ქართველიშვილი– 
ექსპერიმენტატორი 
მაძიებელი 

2 “დნმ დიაგნოსტიკური 
ტექნოლოგია გმ სასოფლო-
სამეურნეო კულტურების 
იდენტიფიკაციისთვის”; 
აგრარული მეცნიერებები, 
სასოფლო-სამეურნეო 
ბიოტექნოლოგიები, 
#6306, STCU, Ukraine (Europe,  
USA)  

2017-2019 ნელი საპოჟნიკოვა– 
თანამონაწილე ინსტიტუტის 
მენეჯერი; 
თამარ ქართველიშვილი– 
ექსპერიმენტატორი 
მაძიებელი; 
ნინო ასათიანი - 
ექსპერიმენტატორი 
მაძიებელი; 
ლალი ასანიშვილი – 
ლაბორანტი 

  
1. დაბინძურებული ნიადაგების გასუფთავების მოდელური ცდების ჩატარება 
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ცნობილია, რომ ზოგიერთი ბაქტერია რეზისტენტურია სხვადასხვა მეტალების მიმართ. 
მაგალითად, Bacillus spp. ზოგიერთი წარმომადგენელი რეზისტენტულია სპილენძის 
მარილების მიმართ, ამავე დროს ძლიერ რეზისტენტულია თუთიისა და მანგანუმის 
მარილების მიმართაც. ჩვენ შევისწავლეთ Bacillus pumilus და Bacillus cereus 
სუპეროქსიდაზას (სოდი) და კატალაზას აქტივობები სპილენძისა და ცეზიუმის 
მოქმედების პირობებში. შედეგები მოყვანილია ნახ.1 და ნახ.2-ზე შესაბამისად. სოდის 
აქტივობა თვისობრივად შეფასებული იქნა გელ ესეიში, სოდის შესაბამისი ცილა 
ვიზუალიზდა აქრომატული ზონის სახით. 

 
ნახ.1. Cu+2 და Cs+1 მოქმედების გავლენა სოდის აქტივობაზე შეფასებული იქნა სოდის დეტექტირების 
ფოტოქიმიური NBT მეთოდით 12,5 % ნატიურ გელში. 
50 ppm Cu+2 და Cs+1 დამატებული იქნა იზოლირებულად ზრდის არეში სტაციონარულ ფაზაში. ბაქტერია 
იზრდებოდა მეტალების თანაობისას 24 სთ-ის განმავლობაში. ცილის სრული ექსტრაქტი მომზადდა 
უჯრედების ექსტრაქციით ბაქტერიალური ბუფერის B-PER™ (ფოსფატურ ბუფერში) (Pierce, USA) 
საშუალებით.გელზე დატანილი იქნა 40 µg ტოტალური პროტეინი.1- კონტროლი B. pumilus ; 2- Cu B. pumilus ; 
3- Cs B. pumilus ; 4- კონტროლი B. cereus ; 5- Cu B. cereus ; 6- Cs B. cereus. 

 
როგორც ნახ. 1-დან ჩანს, სოდის აქტივობა B. pumilus-ის შემთხვევაში არ იცვლება 
მეტალების მოქმედებისას (ხაზი 1-3). სოდის აქტივობა B. cereus-ის შემთხვევაში 
მნიშვნელოვნად იზრდება სპილენძის მოქმედებისას, და არ იცვლება ცეზიუმის 
მოქმედებისას კონტროლთან შედარებით (ხაზი 4-6). 
 
კატალაზას აქტივობა უჯრედის ექსტრაქტში განისაზღვრა კატალაზას აქტივობის ნაკრების 
(Cayman Chemical, USA) საშუალებით ინსტრუქციის შესაბამისად. 
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ნახ. 2. Cu+2 და Cs+1 მოქმედების გავლენა კატალაზას აქტივობაზე. 50 ppm Cu+2 და Cs+1 დამატებული იქნა 
იზოლირებულად ზრდის არეში სტაციონარულ ფაზაში. ბაქტერია იზრდებოდა მეტალების თანაობისას 24 სთ-
ის განმავლობაში. ცილის სრული ექსტრაქტი მომზადდა უჯრედების ექსტრაქციით ბაქტერიალური ბუფერის 
PER™ (ფოსფატურ ბუფერში) (Pierce, USA) საშუალებით. 

 
როგორც ნახ.2-დან ჩანს, განხილულ პირობებში ორივე მეტალი არ ახდენს მნიშვნელოვან 
გავლენას კატალაზას აქტივობაზე. მიღებული მონაცემები დაკავშირებული 
ანტიოქსიდანტურ ენზიმებთან (სოდი და კატალაზა ) და ცილების კომპოზიცია 
საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ ორივე ენდემური Bacillus spp. სტაბილურია 
სპილენძისა და ცეზიუმის მაღალი შემცველობის მიმართ. 

2. სახეობისა და გმო-ს სპეციფიკური მიკროარეების შემუშავება და ოპტიმიზაცია 
გენეტიკურად მოდიფიცირებული სოიოს სწრაფი დეტექტირების მიზნით მოცემულ 
პროექტში ჩვენ ვიყენებთ მიკროერეი ჩიპს კომბინირებულს პჯრ ამპლიფიცირებულ 
ფრაგმენტებთან. ტრიპლექსური პჯრ-ის ორი განსხვავებული კომბინაცია იქნა 
შესწავლილი. დამატებით ოპტიმიზირებული იქნა ბიოჩიპთან დაკავშირებული 
კვადრუპლექსური პჯრ-ის დაკავშირება გენეტიკურად მოდიფიცირებული სოიოს და 
სიმინდის სპეციფიურ პრაიმერებთან.  ცნობილია, რომ პჯრ ამპლიფიკაციების პირდაპირი 
ჰიბრიდიზაცია არ არის ოპტიმალური, რადგან პჯრ ორჯაჭვიანი (ds) პროდუქტების 
რენატურაციამ შეიძლება კონკურენცია გაუწიოს მიზნობრივი ჯაჭვის ჰიბრიდიზაციას 
მატრიქსზე იმობილიზებულ სინჯს, რასაც მოჰყვება სიგნალის ინტენსივობის შესუსტება ან 
გაქრობაც კი.  ამის გამო  ერთჯაჭვიანი (ss) დნმ მიდგომა იქნა გამოყენებული სამი 
შესწავლილი ტრიპლექსური პჯრ-ების შემთხვევაში. მიდგომა მოიცავს ორ პჯრ რეაქციას 
თითოეული  ტრიპლექსური პჯრ-ების შემთხვევაში: სტანდარტულ და ერთი პრაიმერით 
დაგრძელებულ რეაქციებს. სტანდარტული მულტიპლექსური პჯრ მოწოდებულ იქნა ივანე 
ბერიტაშვილის  ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ. სტანდარტული 
მულტიპლექსური პჯრ გამოყენებულ იქნა როგორც მატრიცა მეორე პჯრ-ში (ერთი 
პრაიმერით დაგრძელებული პჯრ) და მხოლოდ რივერს პრაიმერები იქნა გამოყენებული ss 
პჯრ ფრაგმენტის მისაღებად. ფრაგმენტი მონიშნულია Cy3 საღებავით და გასუფთავების 
შემდეგ მზად არის ჰიბრიდიზაციისთვის დაბალი სიმკვრივის მიკროერეიზე (ბიოჩიპი). 



86 
 

დამატებით, ჩვენს მიერ ოპტიმიზირებულია ასიმეტრიული მულტიპლექსური პჯრ, სადაც 
გენმოდოფოცირებული დნმ იქნა გამოყენებული მატრიცად, მხოლოდ ფორვარდ და 
რივერს პრაიმერები აღებულ იქნა არათანაბარი რაოდენობით. რივერს პრაიმერები 6-ჯერ 
აღმატებოდა ფორვარდ პრაიმერების რაოდენობას რეაქციაში. შედეგები მოყვანილია ნახ. 1, 
2 და 3. როგორც ნახატიდან ჩანს, ორივე მიდგომა (ss დნმ პჯრ და ასიმეტრიული 
მულტიპლექსური პჯრ) მისაღებია.  

 
ნახ.1. ss დნმ პჯრ-ის (პანელები A,B და C) და ასიმეტრიული მულტიპლექსური პჯრ-ის (პანელები D, E  და F) 
შედეგები. გამოყენებულია სინჯები rrs189, rrs293, და sdas236 და შესაბამისი რივერს და ფორვარდ პრაიმერები. 
პანელი A და D ასახავს ჰიბრიდიზაციის სურათებს; პანელი B და E ასახავს ნიმუშების განლაგებას ბიოჩიპზე; 
პანელები C და F წარმოადგენს ჰიბრიდიზაციის ანალიზის სურათს. ჰიბრიდიზაციის შედეგები 
წარმოდგენილია სიგნალი/ხმაური შეფარდების სახით. 
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ნახ.2. ss დნმ პჯრ-ის (პანელები A,B და C) და ასიმეტრიული მულტიპლექსური პჯრ-ის (პანელები D, E  და F) 
შედეგები. გამოყენებულია სინჯები rrs191, rrs247, და sdas239 და შესაბამისი რივერს და ფორვარდ პრაიმერები. 
პანელი A და D ასახავს ჰიბრიდიზაციის სურათებს; პანელი B და E ასახავს ნიმუშების განლაგებას ბიოჩიპზე; 
პანელები C და F წარმოადგენს ჰიბრიდიზაციის ანალიზის სურათს. ჰიბრიდიზაციის შედეგები 
წარმოდგენილია სიგნალი/ხმაური შეფარდების სახით. 

 
 
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 

 “მეტალის იონების 
გადანაწილების შესწავლა 
ბაქტერიის ფრაქციებს შორის 
მისი ზრდა განვითარებისას”  
სამეცნიერო მიმართულებები: 
საბუნებისმეტყველო/1.6. 
ბიოლოგიური 
მეცნიერებები/უჯრედული 
ბიოლოგია, მიკრობიოლოგია 
საიდენტიფიკაციო კოდი: STCU-
2016-09/ 6316 

09.06.2017 – 08.06.2019 
01.07.2017-30.06.2019 

ძირითადი პერსონალი: 
ა. რჩეულიშვილი - გრანტის 
მენეჯერი; 
ე. გინტური,  
ლ. ტუღუში,  
მ. ოსეფაშვილი,  
შ. გოგიჩაიშვილი  
დამხმარე პერსონალი:  
ე. კიზირია   
ვ. სოხაძე 
თ. კობაიძე 



88 
 

SRNSF – STCU 
 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

Si -ის გავლენის შესასწავლად Cr(VI), Zn, Cu და სხვა ელემენტების შეთვისების პროცესზე Arthrobacter 
globiformis 151B ტიპის ბაქტერიების მიერ, ჩავატარეთ ასეთი ექსპერიმენტი: ბაქტერიის შტამები შევიტანეთ 
500 მლ-იან ერლენმეიერის კოლბებში, რომლებშიც წინასწარ ჩასხმული (შეტანილი) იყო 100 მლ საკვები 
გარემო „TSB“ (Triptic Soy Broth). იმავე დროს საკვები გარემოში შევიტანეთ  Si-ის ხსნარი, ისე, რომ მისი 
საბოლოო კონცენტრაცია გარემოში  შეადგენდა: 0 mkg/ml,   50 mkg/ml, 200 mkg/ml and 800 mkg/ml. 

ბაქტერიებს ვზრდიდით სხვადასხვა დროის T განმავლობაში (17 სთ, 24 სთ, 2 დღე, 4 დღე და 6 დღე) 
(კულტივაციის დრო-T). ბაქტერიების გამოზრდის შემდეგ ვახდენდით ბაქტერიული მასების გამოყოფას 
საკვები გარემოდან ცენტრიფუგირებით. (ცენტრიფუგირება 3000 rpm, 10წთ, 00C). მიღებულ ბაქტერიულ 
მასებს ვრეცხავდით ბიდისტილატით და ვახდენდით ხელმეორედ ცენტრიფუგირებას. მიღებულ 
ბაქტერიულ მასებს ვაშრობდით დაბალტემპერატურული მეთოდით (დაბალტემპერატურული 
ლიოფილიზატორი) მუდმივი მასის მიღებამდე. ბაქტერიულ მასებს ვწონიდით და ვათავსებდით 
სინჯარებში. ნიმუშების თხევად მდგომარეობაში გადაყვანის მიზნით (დანაცრება) სინჯარებში ვასხავდით 
კონცენტრირებულ აზოტმჟავას (1ml HNO3). სინჯარებს ვაცხელებდით და დანაცრების შემდეგ ვასხავდით 
ბიდისტილატს გარკვეულ მოცულობამდე. ვახდენდით მიღებული ნიმუშების ანალიზს მეტალების 
შემცველობაზე ატომურ-აბსორბციული სპექტრმეტრის (Analyst 800, Perkin-Elmer) დახმარებით (აცეტილენ-
ჰაერის ალი). შესწავლილ იქნა ბაქტერიების მიერ Cr(VI) and Zn-ის ასიმილაციის პროცესი და Si-ის გავლენა 
ამ პროცესებზე.   

შესწავლილ იქნა გამოზრდილი ბაქტერიების მასების დამოკიდებულება ბაქტერიების გამოზრდის 
დროზე. 

შესწავლილ იქნა Zn და  Cr-ის გადაცემის პროცესი ბაქტერიიდან  ცილის (ბაქტერიული ცილის) 
ფრაქციაში. ბაქტერია იზრდებოდა საკვებ გარემოზე „Triptic Soy Broth“  35, 60 და 120 საათის განმავლობაში. 
Zn და  Cr-ის ხსნარები ჩამატებული იყო საკვებ გარემოში ცალ ცალკე. Zn და  Cr-ის კონცენტრაციები საკვებ 
გარემოში შეადგენდა 40 μg/ml-ს. კულტივირებული ბაქტერიების განცალკევება საკვები გარემოდან ხდებოდა 
ისე, როგორც აღწერილია წინა შემთხვევაში. 

 მოვახდინეთ მიღებული ბაქტერიული გრანულების რესუსპენდირება ბუფერში. (20 mM Tris-acetate, 
pH 7.8, 20 mM NaCl, 2 mM EDTA, 100μg/mL lysozyme). ვახდენდით ნიმუშების ინკუბირებას 30 წთ. 37°С,  
წყვეტილი ნჯღრევით (ვორტექსირება). ვამატებდით 9M Urea, 4% Tween 40,2% Pharmalyte, 2% 
Mercaptoethanol, 2% protease inhibitor (bacterial) და ვახდენდით ლიზატების ცენტრიფუგირებას (15,000×g, 30 
წთ, 4°C). 

ცილების რაოდენობრივი შეფასება. სუპერნატანტებში ცილების კონცენტრაციის რაოდენობრივი 
შეფასებისათვის გამოყენებული იყო ნაკრები მიკრო-BCA (Pierce, Thermo Scientific). თვითეული 
ნიმუშისათვის, ცილების კონცენტრაციის რაოდენობრივი განსაზღვრა ხდებოდა ოთხჯერ, შესაბამისი 
საკონტროლო ბუფერებით, მწარმოებლის ინსტრუქციების შესაბამისად. 

 
 
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 
4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება, 
გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 
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საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი 

ISBN 
1 
 

N. Sapojnikova, T. 
Kartvelishvili, 
N.Asatiani, T.Varazi, 
G.Adamia 

Abstracts of 5th 
International 
Conference 
“Nanotechnologies”, 
ISBN 978-9941-28-320-
8  

Tbilisi, Georgian 
Technical University 

1 

2 N. Datukishvili, I. 
Gabriadze, T. 
Kutateladze, B. 
Vishnepolsky, K. 
Bitskinashvili,T. 
Kartvelishvili, N. 
Asatiani, N. Sapojnikova 

Abstracts of 5th 
International 
Conference 
“Nanotechnologies”, 
ISBN 978-9941-28-320-
8 

Tbilisi, Georgian 
Technical University 

1 

1. დღეისათვის მიჩნეულია, რომ ბაქტერია ყველაზე ეფექტურია გარემოში არსებული მძიმე 
მეტალების იდენტიფიკაციის პროცესში. მეტალებით დაბინძურებული გარემოს 
ინტენსიურმა კვლევებმა აჩვენა ბაქტერიების მეტალოფილური თვისებები. რადგან 
ზოგიერთი მძიმე მეტალის ეფექტი მეტალებით დაბინძურებულ ნიადაგზე იწვევს 
მიკროორგანიზმების სპეციფიური ფორმების აქტივაციას და შესაბამისად მისი 
სიცოცხლის უნარიანობის შენარჩუნებას, ჩვენ შევიმუშავეთ მძიმე მეტალების 
ბიორემედიაციის პოტენციალის მქონე ბაქტერიალური ნაკრების კომპოზიცია დაბალი 
სიმკვრივის ბიოჩიპის საშუალებით. არსებობს ბაქტერიების ნიადაგში შეყვანის 
გარკვეული შეზღუდვები მათი სიცოცხლის უნარიანობიდან გამომდინარე. სასურველია 
კონკრეტული გარემოსთვის დამახასიათებელი (ბუნებრივი) ბაქტერიების შეყვანა 
ბიოაუგმენტაციის პროცესში მათი ეფექტურად გამოყენების მიზნით. ბიოჩიპის 
საშუალებით იდენტიფიცირებულია შემდეგი ბაქტერიების კონსორციუმი Rhodococcus, 
Bacillus, E.coli, Pheudomonas, Shewanella, Geobacter, Geobacillus, Clostridia spp. და 
სულფატმარედუცირებელი ბაქტერია (SRB). გამოირკვა, რომ ნიადაგში დომინირებს 
Bacillus და Shewanella spp. ორივე ხასიათდება მაღალი რემედიაციული პოტენციალით და 
შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბიორემედიაციის პროცესში. 
 

2. გენეტიკურად მოდიფიცირებული (გმ) ორგანიზმების მონიტორინგის ეფექტური 
მეთოდების განვითარება პრინციპულად მნიშვნელოვანია გარემოსა და ადამიანების 
ჯანმრთელობის დაცვის, საკვების მარკირებისა და უსაფრთხოების შესაფასებლად. 
გენეტიკურად მოდიფიცირებული (მგ) სიმინდი არის მნიშვნელოვანი მარცვლეული მათ 
შორის. აღნიშნულ კვლევაში გამოყენებულ იქნა ახალი ტექნოლოგიური მიდგომა-
მულტიპლექსური პოლიმერაზული ჯაჭვის (პჯრ) რეაქცია კომპლექსში დაბალი 
სიმკვრივის დნმ მიკროერეისთან(ბიოჩიპი) გმ მოდიფიცირებული სიმინდის (Bt176 და 
MON810) სწრაფი, იაფი და სანდო განსაზღვრისათვის. ახალი პჯრ პრაიმერები და 
მისაღები დნმ სინჯების დიზაინი განხოირციელდა ბიოინფორმატიკის საშუალებების 
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გამოყენებით. მულტიპლექსური პჯრ პროდუქტების ანალიზი ჩატარდა აგაროზული 
ელექტროფორეზით. დამზადებულ იქნა მგრძნობიარე 3D დენდრიმერული მატრიქსები 
ახალი დნმ სინჯებით და გამოყენებულ იქნა მულტიპლექსური პჯრ ამპლიკონებთან 
ჰიბრიდიზაციისთვის. გამოყენებულმა კომპლექსურმა მიდგომამ საშუალება მოგვცა 
დეტექტირებული ყოფილიყო დაკავშირების ადგილი სიმინდის გენომსა და გმ 
სპეციფიურ CaMV (Cauliflower mosaic virus) 35S პრომოტორს შორის MON810-ში, 
დაკავშირების ადგილი Cryl1Ab transgenis (Cryl1Ab delta-endotoxin) გენსა და სიმინდის 
გენომს შორის MON810 -ში და დაკავშირები რეგიონი transgenic bar genes და სიმინდის 
გენომს შორის Bt176-ში. მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას გმ სიმინდის MON810 და 
Bt176-ით მოდიფიცირებული გმ სიმინდის სწრაფი და სანდო იდენტიფიკაციისთვის. 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათა-ური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI  

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება 
და  

ნომერი/ტომ
ი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობ
ა 

გვერდების 
რაოდენობ

ა 

1 
2 
3 

Teimuraz 
Lezhava, 

Tamar 
Buadze, 
Tinatin 

Jokhadze, 
Jamlet 

Monaselidze
, Maia 

Gaiozishvili, 
Ketevan 

Rubanovi, 
Nana Kiria 

Normalization of Epigenetic Change in the 
Genome by Peptide Bioregulator (Ala–Glu–
Asp–Gly) in Pulmonary Tuberculosis. 
PMID:28252435 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs1098
9-018-9699-4 

International 
Journal of 
Peptide 

Research and 
Therapeutics 

USA 9 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
შესწავლილია კიბოს ლიმფოციტებში შემავალი ქრომატინის სტრუქტურის აღდგენა (Ala–Glu–Asp–Gly) 
პეპტიდის მიკრომოლარული კონცენტრაციების დამატებით. 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 
5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები 
კრებულის 

სახელწოდება, 
გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 
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საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი 

ISBN 
1 Datukishvili, N., 

Kutateladze, T., 
Gabriadze, I., 

Vishnepolsky, B., 
Kartvelishvili, T., 

Asatiani, N., 
Sapojnikova, N.   

Book of abstracts of 
International 

conference „Innovations 
in Food Analytics“ 

Munich, Germany 1 

გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების (გმო) სანდო კონტროლს დიდი მნიშვნელობა 
აქვს საკვების აუტენტურობის, ხარისხის და უსაფრთხოების შესაფასებლად, მარკირებისთვის, 
მარეგულირებელი მოთხოვნებისა და სამომხმარებლო ინფორმაციისთის. აღნიშნული სამუშაოს 
მიზანს წარმოადგენდა ახალი, იაფი და სწრაფი მეთოდის შექმნა, ოპტიმიზაცია და ქმედითობა გმ 
საკვების ზუსტი დეტექტირებისთვის. ამ მიზნით გამოყენებული იქნა პოლიმერაზული ჯაჭვური 
რეაქცია (პჯრ) დაკავშირებული დნმ მიკროერეის ტექნოლოგიასთან. ტექნოლოგია 
ითვალისწინებს ფლუორესცენტულად მონიშნული პჯრ ამპლიკონის ჰიბრიდიზაციას ამ 
ამპლიკონის კომპლემენტარულ ოლიგონუკლეოტიდურ სინჯებთან, რომლებიც განლაგებულია 
მიკროერეიზე. ამ კვლევის ობიექტად არჩეულ იქნა მნიშვნელოვანი საკვები მცენარეები, 
როგორიცაა სიმინდი, სოია, ხორბალი, პამიდორი და კარტოფილი. შედეგების ანალიზმა და 
ინტერპრეტაციამ აჩვენა, რომ დნმ-ზე დაფუძვნებული ახალი მეთოდი, კერძოდ დაბალი 
სიმკვრივის ბიოჩიპი და მულტიპლექსური პჯრ იძლევა გმ დეტექტირების ზუსტ და იაფ 
მეთოდს. კვების პროდუქტების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ ამ კვლევაში განვითარებული დაბალი 
სიმკვრივის ბიოჩიპი შეიძლება გამოყენებულ იქნას გმ საკვების სანდო და სწრაფი 
კონტროლისთვის. 
 

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 
 

Nino Asatiani,  
Tamar 

Kartvelishvili,  
Nelly 

Sapojnikova,  
Marina 

Abuladze,  
Lali 

Asanishvili,  

Effect of the Simultaneous 
Action of Zinc and Chromium 

on Arthrobacter spp. 
https://doi.org/10.1007/s11270-

018-4046-0 
 

Water Air and 
Soil Pollution 

(2018) 229: 395. 

Springer, 
Germany 

8 
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Mariam 
Osepashvili 

მეტალორეზისტენტული ბაქტერია ბუნებაში გვხვდება ძლიერ დაბინძურებულ გარემოში, 
სადაც ისინი ურთიერთქმედებენ სხვადასხვა ტოქსიკური მეტალების კომბინაციასთან. 
მოცემულ კვლევაში Arthrobacter oxydans და Arthrobacter globiformis იზოლირებული იქნა 
მიწის ნიმუშებიდან, რომლებიც აღებულია საქართველოს ძლიერ დაბინძურებული 
რეგიონებიდან. ეს რეგიონები მდიდარია მანგანუმით და რკინით, ასევე თანაპროდუქტების 
სახით შეიცავენ Cr, V, Zn, Ni, Pb და Mo. ჩვენ შევისწავლეთ სხვადასხვა ვალენტურ 
მდგომარეობაში მყოფი მეტალების -ორვალენტიანი კათიონი Zn(II) და ექვსვალენტიანი 
ანიონი Cr(VI) -ეფექტი Arthrobacter spp. -ზე. Arthrobacter oxydans და Arthrobacter globiformis 
ზრდისას პერმანენტულად მხოლოდ Zn(II) არატოქსიკური ან Zn(II) და Cr(VI) 
სუბტოქსიკური კონცენტრაციების შემთხვევაში ხდებოდა Zn(II) აპტეიკის ტრანსპორტერის 
ZIP ოჯახის (Zrt1) აქტივაცია. ქრომი არ ახდენდა გავლენას პროცესზე. Arthrobacter oxydans 
განსხვავდებოდა ანტიოქსიდანტური სისტემის აქტივაციის ხასიათით. თუთიისა და ქრომის 
ერთდროული მოქმედება იწვევდა უძლიერეს ოქსიდაციურ სტრესს Arthrobacter globiformis 
შემთხვევაში, რაც გამოიხატებოდა სუპეროქსიდ დისმუტაზას (სოდი) და კატალაზას 
ძლიერი აქტივობით. Arthrobacter oxydans შემთხვევაში ცალკე თუთიის , ასევე თუთიისა და 
ქრომის ერთდროული მოქმედება ამცირებდა სოდის და კატალაზას აქტივობას. Arthrobacter 
globiformis შემთხვევაში ანტიოქსიდანტური სისტემა აქტიურია მეტალების მოქმედების 
ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში (96 სთ), მაშინ როდესაც Arthrobacter oxydans 
უჯრედები ააქტიურებენ სხვა დამცავ მექანიზმს გადასარჩენად. 
 
 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 
1 N.Sapojnikova, T.Kartvelishvili, 

N.Asatiani, T.Varazi, G.Adamia 
Biochip application for control of 

microbial community with 
heavy metal remediation 

potential 

November 19-22, 2018, Tbilisi, 
Georgia 

2 N. Datukishvili, I. Gabriadze, T. 
Kutateladze, B. Vishnepolsky, K. 
Bitskinashvili,T. Kartvelishvili, 

N. Asatiani, N. Sapojnikova 

Nanotechnological approach for 
monitoring of GM maize 

November 19-22, 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 
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1 Datukishvili, N., Kutateladze, T., 
Gabriadze, I., Vishnepolsky, B., 
Kartvelishvili, T., Asatiani, N., 

Sapojnikova, N.   

Tracing of GMOs in foods using 
Multiplex PCR coupled with 

DNA microarray 

September 19-21, 2018, Munich, 
Germany, 

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

 
 
1.პროგრამული დაფინანსებით 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 

„დნმ-ის ნანოფოტონიკა და 
ფოტო- ქიმო- თერმო-
ინდუცირებული  პროცესების  
კვლევა  ფოტოთერმული და 
ფოტოდინამიკური  
თერაპიისთვის“ 

 

2015-2021 

მთავარი მეცნიერ 
თანამშრომელი - ვასილ 
ბრეგაძე - პროექტის 
ხელმძღვანელი 
უფროსი მეცნიერ 
თანამშრომელი - ირინე 
ხუციშვილი - პასუხისმგებელი 
შემსრულებელი 
მეცნიერ თანამშრომელი - 
თამარ გიორგაძე -
შემსრულებელი 
ინჟინერ მკვლევარი - 
თეიმურაზ ხუსკივაძე - 
შემსრულებელი 

2018 წელს შესწავლილი იყო ფოტოდინამიური ეფექტი დნმ-ზე გამოწვეული ნახევარგამტარული ლაზერით 
(457 ნმ, 200მვ) და არგონის დაბალი წნევის (1-30 ტორი) ინდუქტიურად შეკავშირებული პლაზმით, რომელიც 
წარმოადგენს ხაზოვანი სპექტრის წყაროს ახლო ინფრაწითელ არეში (700-1500 ნმ). ფლუორესცენტული 
რესონანსული ენერგიის გადატანის (FRET) და სინათლის გაბნევის (Θ = 90°) მეთოდებით ნაჩვენებია, რომ 
ლაზერით და არგონის ნათურით დასხივება იწვევს დნმ-ის ორმაგი სპირალის ხარისხის დაქვეითებას.  ეს 
მოვლენა ჩვენს მიერ ინტერპრეტირებულია როგორც დნმ-ში ფოსფოდიესთერული და გლიკოზიდური 
ბმების ჰიდროლიზი, რასაც მივყავართ დნმ-ის ერთი ჯაჭვის გაწყვეტასთან. 
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ნახატი 1. დნმ-ის პოლინულლეოტიდის სეგმენტი, 
1-გლიკოზიდური ბმა, 2,3-ფოსფოდირსთერული 
ბმა. 
 
 
 
 
 
 
 
ნახატი 2. არგონის სპექტრალური ხაზები, (A) Ar 

ნათურის ემისიური სპექტრები (200-1100 ნმ), 

გადაღებული CCD-სპექტრომეტრით; (B) არგონის 

ატომის სპექტრალური ხაზები.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ნახატი 3. (A) წყლის მოლეკულების ვალენტური რხევის 
ობერტონები და შესაბამისი ტალღის სიგრძეები და 
ექსტინქციის კოეფიციენტები. 
  (B) დისტილირებული წყლის შთანთქმის სპექტრი 
(20°C), გადაღებული CCD სპექტრომეტრით 5 სმ კვარცის 
კიუვეტაში 

 
 
 

 

 

ნახატი 4. არგონის ნათურით დასხივების ბლოკ-სქემა. 
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ნახატი 5. ლაზერის სინათლის გაბნევის ხაზის 
კონტური დნმ-პოლიეთილენგლიკოლი 
კომპლექსისათვის, ლაზერით სხვადასხვა დროით 
დასხივების შემთხვევაში. 

 

 

 

ნახატი 6. ლაზერის სინათლის გაბნევის ხაზის 
კონტური დნმ-პოლიეთილენგლიკოლი 
კომპლექსისათვის, არგონის ნათურით სხვადასხვა 
დროით დასხივების შემთხვევაში. 

 

 

 

 

ნახატი 7. ენერგიის გადატანა FRET მეთოდით 
ლაზერით და არგონის ნათურით დასხივებისას. 

 

 

 
 

 
დაწესებულებას თუ საჭიროდ მიაჩნია შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა მისთვის მნიშვნელოვანი
აქტივობაც. 

      ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი 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
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გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება
გიორგი ლომინაძე - ხელმძღვანელი
1. ემილ წერეთელი
2. იგორ ბონდირევი
3. კუკური წიქარიშვილი
4.ზაზა ლეჟავა  
5. ლაშა ასანიძე  
6. ლევან ტიელიძე
7. გიორგი გაფრინდაშვილი
8. ლელა გადრანი
9. მარიამ ციცაგი 
10. მერაბ გონგაძე
11. ნინო ჩიხრაძე 
12. გიორგი ყავლაშვილი
13.. გიორგი ჩართოლანი

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

თანამედროვე  ეგზოდინამიკური  
პროცესების,   გეოეკოლოგიური  
მდგომარეობისა  და  რელიეფის  
ანთროპოგენური  
ტრანსფორმაცია
გეომორფოლოგია და 
გეოეკოლოგია

2015 - 2018 ე. წერეთელი (ხელ-ლი), გ. 
ლომინაძე, მ. გონგაძე, გ. 
გაფრინდაშვილი,  მ. ციცაგი, ნ. 
ჩიხრაძე

2

საქართველოს მყინვარების 
გლაციო-გეომორფოლოგიური 
კვლევა და მონიტორინგი 
კლიმატის  თანამედროვე  
ცვლილებების ფონზე

2015-2018

ლ. ტიელიძე (ხელ-ლი)
გ. ლომინაძე
ლ. გადრანი
რ. კუმლაძე
ნ. ლომიძე

3

შავი ზღვის სანაპიროს 
დეფორმაციების დეფორმაციების 
შესწავლა ჭოროხი-ფოთის 
მონაკვეთზე

2015-2018
გ.ლომინაძე 
გ.ყავლაშვილი 
ნ.ჩიხრაძე

4

საქართველოს კარსტული 
მასივების შესწავლა და 
ტურისტულ-რეკრეაციული 
პოტენციალის გამოვლენა

2015-2018
კ. წიქარიშვილი, ლ. ასანიძე, ზ. 
ლეჟავა, ნ. ბოლაშვილი, ე. 
წერეთელი, გ. ჩართოლანი

5
წყალტუბოს მღვიმის 
მონიტორინგი

2015-2018
კ. წიქარიშვილი, ლ. ასანიძე, ზ. 
ლეჟავა, ნ. ბოლაშვილი, ე. 
წერეთელი, გ. ჩართოლანი
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1. 2015 წლის პირველ და მეორე კვარტალში ჩატარდა თემის ირგვლივ არსებული ლიტერატურული და 
კარტოგრაფიული მასალის  კამერალური დამუშავება, ჩატარდა საველე სარეკოგნოსცირებო სამუშაოები და 
შეირჩა მომავალ 4 წელიწადში ჩასატარებელი საველე კვლევების ობიექტები. ამავე წლის მეორე ნახევარში, 
გომბორის ქედის თხემურ ნაწილში დადგინდა ღვარცოფული კერების არეალები და ფართობები, 
მეწყრული სხეულების გავრცელების ზონები. მდ. ილტოს ხეობაში დაზუსტდა საავტომობილო გზის 
მორეცხვის მექანიზმი და დაისახა ნაპირსამაგრი ღონისძიებები. მდინარის მარჯვენა მხარეზე, ჩახვეტილასა 
და ნადუქნარის უბნებზე აღიწერა დროებითი ეროზიული ქსელი და მეწყრული მონაკვეთები. ჩატარდა 
დაკვირვებები რელიეფის დინამიკაზე ილტოს ხეობაში ადრე დაგეგმილი წყალსაცავის ტერიტორიაზე, მდ. 
ალაზნის სათავეებში - ქვაჩადარასა და სამყურისწყლიოს ხეობებში, სადაც გამოვლინდა აქტიური 
კლდეზვავური პროცესების კერები, ფერდობებზე განვითარებული ეროზიული ქსელი და სხვა 
დინამიკური ფორმები.
    2016 წლის პირველ ნახევარში ჩატარდა საველე კვლევები გომბორის ქედის ჩრდილო და სამხრეთ 
ფერდობებზე, კერძოდ, მდ. ალაზნის მარჯვენა შენაკადების: ორვილას, ხოდაშნისხევის,  აწყურისხევის, 
თურდოს, კისისხევის, თელავისრიყის, ჭერმისხევის ხეობებში და იორის მარცხენა შენაკადების: 
პატარძლისხევის, თვალთხევის, ლაფიანიხევის, ანთოკისა და სხვა მდინარეთა ხეობებში. გამოიყო 
ღვარცოფული კერები, მეწყრული სხეულები, ეროზიული და  აკუმულაციური უბნები. გამოვლინდა ამ 
პროცესების გამომწვევი ძირითადი ბუნებრივი და ანთროპოგენური ფაქტორები: რთული ტექტონიკა, 
ამგებელი ქანების ლითოლოგიური შედგენილობა, პერიოდული ჭარბი ნალექები თავსხმა წვიმების სახით, 
არასწორად წარმართული საგზაო  და სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები. აღსანიშნავია, რომ  იორის 
მარხცენა შენაკადების ხეობებში წარმოქმნილ ღვარცოფულ ნაკადებს მოაქვთ დიდი რაოდენობით 
პროლუვიონი, რომელიც დაბალი სიმკვრივისა და სტრუქტურული კავშირის, ასევე თიხური ფრაქციის 
მცირე შემცველობიდან გამომდინარე, შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც საუკეთესო ინერტული 
ნედლეული, მასზე  ქვეყანაში სამშენებლო ბუმთან დაკავშირებულ ჭარბი მოთხოვნილების 
დასაკმაყოფილებლად. საერთოდ, ცივი-გომბორის არეალში ღვარცოფწარმომქმნელი სადინარები იმდენად 
მრავალია, ხოლო ეს მოვლენები იმდენად  ხშირი, რომ მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების გასატარებლად 
დიდი დანახარჯებია საჭირო. თელავისრიყეში აგებული ე.წ. „ხერხეულიზის ნაგებობების“ მოწყობა 
მხოლოდ განსაკუთრებული ობიექტების (მაგ. ქ. თელავი) დასაცავად თუ მოხერხდება. ძირითადად, 
ყველაზე მიზანშეწონილია ღვარცოფული ნაკადების მიმღები მარტივი ქვაბულების შექმნა მდინარეთა 
ხეობებში, კალაპოტების დაღრმავება და ჭარბი მყარი მასალის პერიოდული გამოტანა.  
      2017 წელს ჩატარდა საველე კვლევები კახეთის კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე, კერძოდ სტორის, 
ინწობის, ჩელთის დურუჯის, შოროხევის, კაბალის, მაწიმის ხეობებში. გამოიყო ღვარცოფული კერები, 
მეწყრული სხეულები, ნაპირების გარეცხვის ზონები, განისაზღვრა მათი გამომწვევი და ხელშემწყობი 
ბუნებრივი და ანთროპოგენური ფაქტორები, კერძოდ, ფერდობების ადვილადშლადი ლითოლოგიური 
აგებულება, კატასტროფულად ჭარბი ნალექები, დასახლებული პუნქტების მდინარეთა ნაპირებთან ან მათს 
კალაპოტებში  გაშენება, ნაპირდამცავი ნაგებობების არარსებობა ან მათი არასწორი მოწყობა, დაზიანებული 
დამცავი ნაგებობების არაღდგენა, მდინარეთა კალაპოტებიდან ჭარბი ნატანის არგამოტანა, ტყეების 
უსისტემო გაჩეხვა. დაზუსტდა დაზიანებული ნაპირდამცავი და ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობების 
აღდგენისა და ახლების მოწყობის კონკრეტული მონაკვეთები და ნაგებობათა ტიპები.
     2018 წელს მიმდინარეობდა საველე კვლევები ეგზოდინამიკური პროცესების წარმოქმნა-განვითარების 
ბუნებრივი და ანთროპოგენური ფაქტორების გამოსავლენად გურჯაანის, კარდენახის, ზიარისა და 
სიღნაღის უბნებზე. მეწყერსაშიში მდგომარეობაა გურჯაანისა და სოფ. კარდენახის ტერიტორიაზე. 
კარდენახში, ბაკურციხე-სიღნაღის სამანქანო გზის ორივე მხარეზე წარმოქმნილია მეწყრული სხეულები, 
რასაც, ადვილადშლად ქანებთან ერთად, ხელს უწყობს გარემო პირობების გაუთვალისწინებლად აგებული 
საცხოვრებელი სახლები, რომლებიც იწვევენ ფერდობის გადამძიმებას. ნალექებისა და საყოფაცხოვრებო 
წყლების ჩაჟონვის შედეგად ხდება ფერდობის წონასწორობის დარღვევა, სხეულის ამოძრავება და 
ნაგებობების დაზიანება. ანალოგიური მდგომარეობაა გურჯაანი-ზიარის სამანქანო გზის რამდენიმე 
მონაკვეთზე, სადაც საგზაო ყრილების არასაკმარისი დაპრესვისა და ნაპრალებში ზედაპირული წყლების 
ჩაჟონვის შედეგად სკდება და ზიანდება გზის ვაკისი. 
     2018 წლის ბოლოს მოხდა გასული ოთხი წლის მანძილზე ჩატარებული საველე და კამერალური 
სამუშაოების გაანალიზება და შეჯამება, დაიწერა ვრცელი სამეცნიერო ანგარიში, რომელიც გადაეცა 
ინსტიტუტის სამეცნიერო ფონდს.
    საანგარიშო წლებში გამოიცა თემასთან დაკავშირებული სამენიერო ნაშრომები, ხოლო თემის 
შემსრულებლებმა (ე. წერეთელი, გ. ლომინაძე, მ. გონგაძე, გ. გაფრინდაშვილი, მ. ციცაგი). მონაწილეობა 
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მიიღეს ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, 
გროზნოში. 

2. 2015-2018 წლებში, ინსტიტუტის პროგრამის ფარგლებში მოხდა კავკასიონის მყინვარების გლაციო–
გეომორფოლოგიური კვლევა, როგორც საველე, ასევე კამერალურ პირობებში. აღსანიშნავია, რომ კვლევები 
ჩატარდა როგორც კავკასიონის სამხრეთ (საქართველო-აზერბაიჯანი), ასევე ჩრდილოეთ (საქართველო-
რუსეთი) ფერდობებზე 53 მდინარის აუზში. კვლევის დროს გამოყენებულ იქნა  დისტანციური ზონდირების 
მეთოდი. პროექტით გათვალისწინებული კვლევების შედეგად მოხდა საკვლევ რეგიონში არსებული 
მყინვარების შესწავლა და პარამეტრების განსაზღვრა; ბოლო წლების კოსმოსური სურათების და ისეთი 
ციფრული სამგანზომილებიანი მოდელების როგორიცაა - Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Digital 
Elevation Model (DEM) საშუალებით დადგინდა მყინვარების ენების თანამედროვე მდებარეობის ზუსტი 
სიმაღლეები, მორფოლოგიური ტიპები, ექსპოზიცია და სხვა გლაციოლოგიური მონაცემები; მდინარეთა 
აუზების მიხედვით შეიქმნა გეოინფორმაციული მოდელები; გაკეთდა მყინვარების უკანდახევის აღდგენა 
ბოლო ათწლეულების განმავლობაში (1960-1986-2014 წწ). გარდა ზემოთჩამოთვლილისა, მოხდა არსებული 
გლაციოლოგიური მონაცემების დამუშავება და მისი ციფრულ ფორმატში გადაყვანა. აღნიშნული მასალები 
გაბნეული იყო როგორც სამეცნიერო ლიტერატურის სახით, ისე მსხვილმასშტაბიანი ტოპოგრაფიული 
რუკების, სხვადასხვა წლებში ველზე მოპოვებული მონაცემების და სხვადასხვა შინაარსის თემატური 
რუკების, ასევე ძველი  კოსმოსური სურათების სახით. 
აღნიშნული სამუშაოების ძირითადი შედეგები შემაჯამებელი მასალის სახით გამოქვეყნდა 2018 წელს, 
ჟურნალ The Cryosphere-ში (The Greater Caucasus Glacier Inventory (Russia, Georgia and Azerbaijan). 
საერთო ჯამში 2015-2018 წლებში ჩატარებული კვლევის შედეგად, გამოქვეყნებულია 14  სამეცნიერო 
პუბლიკაცია (ინგლისურ ენაზე) სხვადასხვა საერთაშორისო რეფერირებად და მაღალი იმფაქტ ფაქტორის 
მქონე ჟურნალებში. ასევე ოთხი მონოგრაფია, მათ შორის ერთი შვეიცარიაში. 
აღნიშნულ პერიოდში სამეცნიერო მოხსენებები გაკეთდა სხვადასხვა საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციებზე და ვორქშოფებზე - აშშ-ში, კანადაში, რუსეთში, ბულგარეთსა და საქართველოში. 
ბოლო წლებში საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 2017 წლის 14 
სექტემბრიდან თსუ გეოგრაფიის ინსტიტუტი ოფიციალურად გახდა GLIMS (Global Land Iсe Measurement from 
Space)-ის რეგიონალური ცენტრი კავკასიაში. ეს ორგანიზაცია მდებარეობს კოლორადოს უნივერსიტეტის 
თოვლისა და ყინულის ნაციონალურ ცენტრში.
თემის ფარგლებში დაგეგმილი იყო მყინვარის მასის ბალანსის გამოთვლა. ამ ეტაპზე აღნიშნული სამუშაო 
გარკვეული მიზეზების გამო ვერ შესრულდა და გადატანილი იქნა სამუშაო პროგრამის მომავალ ეტაპზე.
3. შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ზონის დინამიკის და მორფოლოგიის დეტალური შესწავლის 
საჭიროება ჯერ კიდევ XX საუკუნის 50-იანი წლებიდან დადგა. ამ დროიდან დაიწყო ნაპირის კატასტროფული 
წარეცხვები, რაც გამოიხატებოდა პლაჟების გაქრობაში, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის  და ზღვისპირა 
ნაგებობების დაზიანებაში. 
  დღეს ნაპირების მდგრადობისთვის შექმნილია უაღრესად არახელსაყრელი ვითარება ესენია; ძალიან 
მძლავრი და კვლავაც მზარდი ანთროპოგენური ზემოქმედება ნაპირებზე ( კაშხლების, სხვადასხვა 
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა როგორც  შავი ზღვის მდინარეთა აუზებში ისე უშუალოდ  ზღვის 
ნაპირზე) და  რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ოკეანის დონის განუხრელი აწევის ფონზე. 
საქართველოს შავიზღვისპირეთის სამხრეთი ნაწილის (განმუხური - სარფი) მთლიანი სიგრძეა დაახლოებით 
113 კილომეტრი. აქედან აკუმულაციური ტიპის პლაჟების საერთო სიგრძე, შეადგენს 96(85%) კილომეტრს, 
საიდანაც ბათუმის და ფოთის პორტებს უკავია 4.5 კმ.  დანარჩენი 17(15%) კილომეტრი, მიეკუთვნებიან 
ბუნებრივად აბრაზიულ მონაკვეთებს, სადაც პლაჟი ან საერთოდ არ არის ან მიყრდნობილია კლდოვან - 
ძნელად შლად კლდოვან ქანებს. 
ბუნებრივ პირობებში პლაჟების კვება ხორციელდებოდა მდინარეების მიერ შემოტანილი ნატანი მასალით. 
ზღვაში შემოტანილი მყარი ნატანის მოცულობაში გამოიყოფა პლაჟწარმომქმნელი ნაწილი,  ანუ ნატანის ის 
ნაწილი, რომლის ხარჯზე ყალიბდება პლაჟის სხეული. აღნიშნული ნატანის ძირითადი  მოცულობის  
ფრაქციული დიამეტრი იცვლება 0,05-40 მმ. ფარგლებში. შესაბამისად კოლხეთის პლაჟები ძირითადად 
ქვიშიანია და მათი  საშუალო დიამეტრი იცვლება 0.05-2.0 მმ. ფარგლებში და  აჭარის პლაჟები ძირითადად  
ხვინჭა-კენჭოვანია და მათი საშუალო დიამეტრი იცვლება 10-40 მმ.
საქართველოს შავიზღვისპირეთის სამხრეთი ნაწილის პლაჟები თავისი შემადგენლობის მიხედვით იყოფა სამ 
კატეგორიად. პირველ კატეგორიას მიეკუთვნებიან პლაჟები, რომლებიც მთლიანად შედგებიან ქვიშიანი 
ნატანისაგან და მათი საერთო სიგრძე შეადგენს 43 (45%) კმ. მეორე ქვიშა-კენჭოვანი პლაჟები - სიგრძე 30(31%) 
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კმ. და მესამე ხვინჭა-კენჭოვანი პლაჟები - საერთო სიგრძე 23 (24%)კმ. დღეს არსებული აკუმულაციური 
პლაჟების ნახევარზე მეტი, ნატანი მასალის დეფიციტის გამო  წარეცხვებს განიცდის. ეროზიული ნაპირების 
საერთო სიგრძეა 52 შეადგენს.
დღევანდელი მდგომარეობით, სხვადასხვა მიზეზების გამო, მნიშვნელოვნად არის შემცირებული 
მდინარეების მიერ ზღვაში ყოველწლიურად შემოტანილი ნატანის საერთო რაოდენობა. ძირითადად ეს 
მოხდა მდინარეებზე ჰეს-ების  კაშხლების მშენებლობის გამო. ამის გარდა, გასული საუკუნის 50-60 წლებში 
პლაჟების ნატანს ინტენსიურად იყენებდნენ მშენებლობისთვის. მაგალითად ჩაქვი - ქობულეთის პლაჟებიდან 
ამოღებული იქნა 10-12 მლნ.მ3 ინერტული მასალა. პლაჟებიდან ნატანის მოპოვება ხორციელდებოდა ასევე 
სანაპიროს სხვა მონაკვეთებიდან. შემდგომ წლებში ნატანის მოპოვება აიკრძალა, თუმცა ზოგიერთი 
მდინარეების ჭალებიდან ნატანის მოპოვება გრძელდება დღესაც. მდინარეების მიერ მყარი ნატანის 
ჩამონადენის შემცირება განსაკუთრებით უარყოფით გავლენას ახდენს ხვინჭა-კენჭოვან პლაჟებზე.
ზემომოყვანილიდან გამომდინარე ცხადია, რომ დროთა განმავლობაში საქართველოს სამხრეთი ნაწილის 
ტალღმქრობი პლაჟები  მოცულობაში შემცირდებიან, რაც ახლო მომავალში გაზრდის ძირითადი ნაპირის 
წარეცხვის ინტენსივობას.  ამ უარყოფითი მოვლენების შემცირების მიზნით საჭიროა არსებული პლაჟების 
მოცულობის თანდათანობითი გაზრდა ინერტული ნატანის ხელოვნურად შეტანით. ამის გარდა ზოგიერთ 
ადგილებში საჭირო იქნება  ნატანდამჭერი მოლოების მშენებლობა, რათა შემცირებული იქნას 
პლაჟწარმომქმნელი ნატანის კარგვა წყალქვეშა კანიონებში.  სანაპიროს იმ მონაკვეთებზე,  სადაც  ბოლო  
წლებში, უშუალოდ ზღვის კიდეზე აშენებულია სხვადასხვა  შენობა და გაუმჭოლი ჰიდროტექნიკური 
ნაგებობა, აუცილებელია მათი მოშლა ან გამჭოლ ნაგებობად გარდაქმნა. სხვა ყველა  შემთხვევაში ნატანის 
ბალანსის დარღვევის გამო გაგრძელდება სანაპირო სისტემის შემდგომი დეგრადაცია.
    ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდით, რომ მომავალი 50 წლის განმავლობაში მსოფლიო ოკეანის დონის 0,3-0,4 მ-ით  
აწევის შემთხვევაში პროცესები შავი ზღვის საქართველოს  სანაპიროს განხილული მონაკვეთზე   
დიფერენცირებულად  წარიმართება  და ზღვის კიდის ხმელეთში შეჭრის  სიდიდე  0,3 -  0,6 კმ-ის ფარგლებში 
იქნება.

4. 2015-2018 ხუთწლიანი თემატიკური გეგმით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების 
ძირითად მიზანს შეადგენდა საქართველოს კარსტული ზოლის მაღალმთიანი კირქვული მასივების, კერძოდ, 
რაჭის, ყვირას, გაუჩასა და მიგარიას მასივების კარსტის წარმოშობა-განვითარების კანონზომიერების 
შესწავლა, ზედაპირული და მიწისქვეშა  კარსტული ფორმების, კარსტული წყლების   კვლევა  და  საკვლევი 
ტერიტორიების  ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალის გამოვლენა.
თემატიკური გეგმის ფარგლებში შესასრულებელი ამოცანების მიხედვით პირველი-ორი წელი დაეთმო რაჭის 
კირქვული მასივის  კარსტის შესწავლას, ხოლო მესამე და მეოთხე წელი მოვანდომეთ სამეგრელოს კირქვული 
მასივების (ყვირა-გაუჩა, მიგარია) კარსტული რელიეფისა და მიწისქვეშა კარსტული ფორმების კვლევას.
რაჭის კირქვულ მასივზე ჩატარებული კომპლექსური კარსტულ-სპელეო¬ლოგიური და გეომორფოლოგიური 
კვლევების საფუძველზე დადგინდა შემდეგი:
კარსტული პროცესების ინტენსიური განვითარება დაკავშირებულია სხვადას¬ხვა ფაქტორზე, რომელთა 
შორის უმთავრესია: ლითოლოგია, ტექტონიკური ნაპრალების არსებობა, კლიმატური პირობები და ნიადაგ-
მცენარეული საფარი; კარსტული მღვიმეები ძირითადად მიწისქვეშა წნევიანი წყლების ზემოქმე¬დებითაა 
წარმოშობილნი, რომლის უტყუარი ნიშნები (დაჩვრეტილი ზედაპირები, მომ¬რგვალებული თაღები, ყრუ 
ჯიბეები და ნიშები) მკაფიოდაა შემორჩენილი მღვიმეებში; კარსტული მღვიმეები ჩაისახა ფრეატულ ეპოქაში, 
წნევიანი წყლების აქტიური ზემოქმედების პირობებში, ხოლო მღვიმეების განვითარების შემდგომ 
პერიოდებში აქტიური როლი შეასრულა თავისუფალი ნაკადების მოქმედებამ (ვადოზური ეპოქა); საკვლევ 
ტერიტორიაზე კარსტული მღვიმეები ძირითადად იმყოფებიან ვადოზური ეპოქის ვოკლუზურ, ნაკადოვან-
ტალანურ და მშრალ-ტალანურ სტადიებში; განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მიწისქვეშა კარსტული 
რელიეფის ფორმები განვითარებულია კოროზიული, ეროზიული და გრავიტაციული პროცესების 
ზემოქ¬მედებით; დისტანციური ზონდირების მეთოდით (გამოყენებული იყო ASTER-ის 15 მეტრიანი 
გარჩევადობის სურათები) განხორციელდა ზედაპირული კარსტული ლანდშაფტის იდენტიფიცირება. ეს 
მეთოდოლოგია რთულად მისასვლელი ზედაპირული კარსტული ფორმების  არეალების დადგენის 
შესაძლებლობას იძლევა; დადგენილ იქნა ზედაპირული და მიწისქვეშა კარსტული ლანდშაფტის 
(წყალ¬მშთანთქავი აპარატის) გავრცელების მასშტატები. შეიქმნა საკვლევი ტერიტორიაზე კარსტული 
ფორმების გავრცელების რუკა; აგრეთვე სხვადასხვა თემატიკის (სპელეოლოგიური დარაიონების, 
ფერდობების დახრილობის) რუკები; თანამედროვე საკვლევი ხელსაწყოების გამოყენებით (Suunto KB-14 
Precision Global Compass, Clinometer with Percent and Degree Scales, Laserliner Distance Master), განხორციელდა 
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სპელეო-ტურისტული მღვიმეების სამგანზომილებიანი მოდელირება (შეიქმნა მურადის, უშოლთის, 
დოლაბისთავის, ხეორის და სხვა მღვიმეების სამგანზომილებიანი მოდელები), რომელიც საუკეთესო 
საშუალებაა კარსტული მღვიმეების ვიზუალიზაციის თვალსაზრისით; თანამედროვე სტანდარტული 
ხელსაწყოების გამოყენებით (Laserliner Distance Master, GPS) განისაზღვრა კარსტული ობიექტების (კარსტული 
ჭები, შახტები, კანიონები, ძაბრები, ვოკლუზები და სხვა) გეოგრაფიული კოორდინატები და 
აბსოლუტური/შეფარდებითი სიმაღლეები; განხორციელდა რაჭის კირქვული მასივის სპელეოტურისტული 
შეფასება. სპელეორესურსის თვალსაზრისით, რაჭის კირქვულ მასივს დიდი პოტენციალი გააჩნია, რომლის 
სამეურნეო მიზნებისათვის გამოყენება სასიცოცხლოდ მნიშვნელო¬ვანია დაცლის პირას მისული 
რაჭისათვის. 
როგორც აღინიშნა ხუთწლიანი თემატიკური გეგმით გათვალისწინებული საველე-საექსპედიციო 
სამუშაოების მესამე და მეოთხე წელი მოვანდომეთ სამეგრელოს კირქვული მასივების (ყვირა-გაუჩა, მიგარია) 
კარსტული რელიეფისა და მიწისქვეშა კარსტული ფორმების შესწავლას.
გაუჩას კირქვული მასივი მოქცეულია მდ.მდ. ჭანისწყალსა და ხობისწყლის ხეობებს შორის 5 კმ სიგრძისა და 
2-3 კმ სიგანის ზოლში. მასივის უმაღლესი წერტილი 950-1000 მეტრია, აგებულია ზედაცარცული კირქვებით, 
რომელთა გავრცელების ფართობი 17 კმ2 შეადგენს. 
გაუჩას მასივზე საველე კვლევების შედეგად შესწავლილ და აღწერილ იქნა მასივის როგორც ზედაპირული 
(რამდენიმე ძაბრი და პოლიე), ისე მიწისქვეშა კარსტული ფორმები (მღვიმეები). განხორციელდა მღვიმეების 
ტოპოგრაფიული აგეგმვა, შედგა მღვიმეთა გეგმები, ჭრილები და მათი გავრცელების სქემატური რუკა. გაუჩას 
მასივის ჰორიზონტალური მღვიმეებიდან აღსანიშნავია მიქავას აღმავალი და მაფელის დაღმავალი 
სიღრუეები,  ვერტიკალურიდან - მუხურისა და გაუჩას ჭები, ხოლო კომბინირებულიდან ლეფიფიეს შახტი. 
აქვე წარმოდგენილია აღნიშნული მღვიმეების საკადასტრო მონაცემები და მღვიმეების დამახასიათებელი 
ადგილების ფოტოსურათები. 
შეფასებულ იქნა მასივის და აქ არსებული მღვიმეების სპელეოტურისტული პოტენციალი. კერძოდ, მასივზე 
წარმოდგენილი მღვიმეების სამეურნეო მნიშვნელობა განისაზღვრა მათი დასახლებულ პუნქტებთან 
სიახლოვით, რომელთა ათვისება შესაძლებელია სხვადასხვა დანიშნულებისათვის, მათ შორის მოსახლეობის 
წყალმომარაგებისათვის (ამჟამად მაფელის ვოკლუზურ წყაროს სოფლის მოსახლეობა სასმელად იყენებს) და 
სხვ. 
ყვირას კირქვული მასივი მდებარეობს ოდიშის ქედის სამხრეთ პერიფერიულ ზოლში და გაწოლილია მდ. მდ. 
მაგანასა და ჭანისწყლის ხეობებს შორის 8,5 კმ სიგრძეზე. მაქსიმალური სიგანე 8 კმ-ია. უმაღლესი მწვერვალია 
- მთა ყვირა (2038 მ).
მასივის აგებულებაში მონაწილეობს ბარემული ურგონული ფაციესის კირქვები, ნაწილობრივ -  
ზედაცარცული, რომელთაც 53 კმ2 ფართობი უჭირავს. მასივის ტერიტორიაზე ჩვენს მიერ აღრიცხული და  
გამოკვლეული იქნა ჩვენთვის უცნობი რამდენიმე მღვიმე. დღეისათვის მასივის ტერიტორიაზე შესწავლილია 
7 მღვიმე, რომელთა შორის ყველაზე ღრმა (77 მ) ცოტნე დადიანის  უფსკრულია. გამოკვლეულ სიღრუეთა 
ჯამური სიღრმე 160 მ, სიგრძე კი 190 მეტრია. 
გაუჩასა და ყვირას მასივების კომპლექსური კვლევების საფუძველზე განისაზღვრა მღვიმეთა 
სპელეოტურისტული და ექსტრემალური  ტურიზმისათვის გამოყენების პერსპექტივები. მასივთა 
ტერიტორიებზე მდებარე ღირსშესანიშნავი ადგილების (ქვაქანცალია, ტობა-ვარჩხილის ტბები-მთა 
ჭითაგვლასთან, ინწრას ჩანჩქერი და სხვ.) გათვალისწინებით შედგა ბუნების ძეგლების გავრცელების 
სქემატური რუკა.
მიგარიას კირქვული მასივი. 
საველე კვლევების შედეგად შესწავლილი იქნა მასივის ზედაპირული და მიწისქვეშა კარსტული ფორმები. 
გამოვლენილ იქნა ახალი მღვიმეები, შედგა მასივის კარსტული ფორმების გავრცელების რუკა.
დაფარული სტრუქტურული ერთეულების და მიწისქვეშა სიცარიელეების  დასადგენად განხორციელდა 
საკვლევი ტერიტორიის (მდ. ხობისწყლის ხეობაში, სოფ. მუხურის ხიდიდან–ლუგელას წყაროებამდე და მდ. 
შიქშას სათავეში, შიქშას ვოკლუზის მიდამოებში)  გეოფიზიკური გამოკვლევები.
მიგარიას მასივზე ფორმირებული მიწისქვეშა ნაკადების მოძრაობის გზების და განტვირთვის კერების 
დადგენის მიზნით, აგრეთვე დეიძახის მიწისქვეშა სისტემის – შურუბუმუს, ქოყოს და სხვა მღვიმეებთან 
კავშირების გამოსავლენად ჩატარდა მიწისქვეშა კარსტული წყლების ტრასირების ექსპერიმენტი 
(ინდიკატორული ცდა), რის  შედეგად დადგინდა, რომ ხობისწყლის ხეობაში გამომდინარე ,,დეიძახის’’ 
ვოკლუზები წყალს საკმაოდ ვრცელი ტერიტორიიდან იკრებს. ,,დეიძახე’’–წარმოადგენს საქართველოს ერთ–
ერთ უდიდეს მიწისქვეშა მდინარეს (მიწისქვეშა აუზის საზრდოობის ფართობი წინასწარი კვლევებით 30 კვ. 
კმ აჭარბებს), სადაც ერთი გენერაციის მქონე 20 კმ–ზე მეტი სიგრძის მღვიმური სისტემა უნდა არსებობდეს. 
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აღნიშნულ სისტემაში შედის შიქშას ვოკლუზები, შურუბუმუს მღვიმე, ხეობაში არსებული სხვა კარსტული 
სიცარიელეები და მიგარიას მასივზე განვითარებული უფსკრულთა სისტემები. ჩამოთვლილი ბუნების 
ფენომენები და გარემო პირობები კარგ შესაძლებლობებს იძლევა რეგიონში ტურიზმისა და 
სპელეოტურიზმის განვითარებისათვის.
 საველე კვლევების დროს, ხობისწყალ-გვალაშარას ხეობის მიდამოებში ჩვენი საექსპედიციო ჯგუფის მიერ 
მიკვლეულ იქნა ლიტერატურაში მანამდე უცნობი უამრავი (20-30 ერთეული) მძიმე წონის გიგანტური 
გადაადგილებული ლოდი. მათ შორის აღსანიშნავია შურუბუმუს მღვიმის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ჩვენს 
მიერ ხეობის მარცხენა ჭალისზედა პირველ ტერასულ საფეხურზე, მდინარის დონიდან 3-4 მ სიმაღლეზე 
მიკვლეული დიდი ზომის ე. წ. „გადაადგილებული ანუ ერატიული ლოდი“, რომლის სიმაღლე 5 მეტრი, 
გარშემოწერილობა 16 მეტრი, წონა კი  დაახლ. 120-150 ტონას აღწევს. ლაბორატორიული შემოწმების შედეგად 
დადგინდა, რომ  ლოდი წარმოადგენს ბაიოსური ასაკის ვულკანოგენურ ტუფქვიშაქვას, რომელიც გვხვდება 
მდ. ხობისწყლის ზემო წელში. მაშასადამე იგი ჩამოტანილია მდ. ხობისწყლის კალაპოტის მიმართულებით 
კირქვების გავრცელების ზოლში (ზღ. დ. 350 მ) სულ მცირე 5–7 კმ ან უფრო მეტი მანძილიდან. 
მიგარიას მასივი, განსაკუთრებით კი მდ. ხობისწყლის ხეობა გამოირჩევა განუმეორებელი სილამაზით, 
უნიკალური ტყის მასივებით და ბუნების საინტერესო ფენომენებით – ჩანჩქერებით, კანიონებით, 
გადაადგილებული ლოდებით, კარსტული წყაროებით (ვოკლუზებით), მღვიმეებით, სამკურნალო 
თვისებების მქონე თერმომინერალური წყაროებით (ლუგელა) და ა. შ. რაც მიმზიდველი და საინტერესოა 
ტურისტული და სპელეოტურისტული თვალსაზრისით, რაც ახალი სპელეოტურების შექმნის საშუალების 
იძლევა.

5. მღვიმის აღმოჩენის დღიდან (1984 წ.) სისტემატურად მიმდინარეობდა გეოგრაფიის ინსტიტუტის 
მკვლევართა მიერ დაკვირვება მღვიმის ამგებელი ქანების მდგრადობაზე, მეტეოროლოგიური ელემენტებისა 
და მიწისქვეშა წყლების დონეების დღეღამურ და  სეზონურ ცვალებადობაზე, ატმოსფეროს ელექტრობის 
ზოგიერთი ელემენტისა და ჰაერის აირული შედგენილობის დადგენაზე და სხვ. 
მღვიმის ექსპლუატაციაში შესვლის (2011) შემდეგ  მღვიმეში ინსტიტუტის მიერ ყოველწლიურად 
წარმოებული სამეცნიერო კვლევები შეწყდა. 
საანგარიშო პერიოდში კარსტულ-სპელეოლოგიური ჯგუფის მიერ განხორციელდა ხანმოკლე ეპიზოდური 
და სტაციონარული მეტეოროლოგიური დაკვირვებები.  კვლევის მიზანს შეადგენდა მღვიმის 
ანთროპოგენური დატვირთვის შეფასება, მღვიმის ექსპლუატაციის ოპტიმალური ვარიანტის შემუშავება და 
სპეციალისტების მიერ დამთვალიერებელთა ერთდროულად დასაშვები ოდენობის დაზუსტება. 
მღვიმის ბუნებრივი კლიმატური რეჟიმის შენარჩუნების მიზნით პირველ ეტაპზე დავადგინეთ მღვიმის 
კეთილმოწყობილი საატრაქციონო ტრასის გასწვრივ სპელეოკლიმატური მახასიათებლების სიდიდეები,  
მათზე ანთროპოგენური უარყოფითი გავლენის იდენტიფიცირება, შეფასება და აღნიშნული უარყოფითი 
გავლენის შემცირების ეფექტური გზებისა და საშუალებების დამუშავება. ამის მისაღწევად მოვახდინეთ 
მღვიმის ჰაერის ხარჯის, ტემპერატურის, ფარდობითი და აბსოლუტური ტენიანობის, ბარომეტრული წნევის, 
გაზური შედგენილობის შესწავლა როგორც მღვიმეში, ისე ზედაპირზე.
შევისწავლეთ მღვიმეში ჰაერის გადაადგილების სიჩქარე, მიმართულება, ჰაერის რადიოაქტიურობა და 
იონიზაცია. მოვახდინეთ მიღებული შედეგების შეჯერება ჩვენს ხელთ არსებული, რამდენიმე წლიანი 
უწყვეტი დაკვირვებების ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების ძველ მასალებთან, რომლებიც ინახება 
გეოგრაფიის ინსტიტუტში. ამის შედეგად, შევაფასეთ ცვლილება, რამაც საშუალება მოგვცა შეგვემუშავებინა 
რეკომენდაციები ნეგატიური გავლენის აღმოსაფხვრელად და შესარბილებლად. მეცნიერული 
რეკომენდაციებისა და დასკვნების პრაქტიკული განხორციელება მღვიმური სისტემის ხანგრძლივი 
ექსპლუატაციის საიმედო გარანტიის საშუალებას მოგვცემს.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

2.1.

 №

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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პროექტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

1
კავკასიონის მყინვარების 
მონიტორინგის ქსელი

2017-2019 ლ. ტიელიძე - ხელმძღვანელი

1. პროექტის ფარგლებში საველე და კამერალური კვლევები ჩატარდა აღმოსავლეთ კავკასიონის მყინვარებზე. 
კვლევის პროცესში მოხდა გეომორფოლოგიურად მნიშვნელოვანი ობიექტის და  პროცესების ლოკალიზაცია, 
შეფასება, ანალიზი და ფოტოგრაფირება. შეიქმნა გეოინფორმაციული მოდელები. კვლევის პროცესში 
გამოყენებულ იქნა როგორც ტრადიციული გეომორფოლოგიური, ასევე სხვადასხვა თანამედროვე მეთოდები, 
როგორიცაა დისტანციური ზონდირება. თანამედროვე კოსმოსურ სურათებთან ერთად გამოყენებული იქნა 
სხვადასხვა წლების DEM (Digital Elevation Model) მოდელები. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა 
მყინვარ დევდორაკის გლაციო-გეომორფოლოგიურ შესწავლაზე. მეორე პერიოდის სამეცნიერო კვლევის 
შედეგები თავმოყრილია სამეცნიერო სტატიაში რომელიც უახლოეს ხანში ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნდება 
უნგრეთის გეოგრაფიულ ბიულეტინში (Hungarian Geographical Bulletin). 
გარდა საველე და კამერალური კვლევებისა, პროექტის მეორე პერიოდში სამეცნიერო მოხსენება გაკეთდა 
საერთაშორისო კონფერენციაზე ბულგარეთში ( სოფია), ასევე ორ კვირიანი სამეცნიერო-კვლევითი ვიზიტი 
მოეწყო მსოფლიო მყინვარების მონიტორინგის ცენტრში (ციურიხის უნივერსიტეტი, შვეიცარია). აღნიშნული 
კონფერენციის და კვლევითი ვიზიტის პერიოდში მოხდა რამდენიმე საქმიანი შეხვედრა უცხოელ 
კოლეგებთან და მათი დაინტერესება საქართველოში მიმდინარე გლაციო-გეომორფოლოგიური კვლევებით.

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

სასმელი წყლების 
დაბინძურებისაგან დაცვის 
ღონისძიებები. 
საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებები;
სპელეოლოგიური კვლევები. 
SAMRS/2017/SG/03/GE
სლოვაკეთის საერთაშორისო 
განვითარების 
თანამშრომლობის  სააგენტო. 
სლოვაკეთი

07.07.2017–07.01.2018

ზ. ლეჟავა, კ. წიქარიშვილი, ნ. 
ბოლაშვილი,  ლ. ასანიძე; გ. 
დვალაშვილი, ნ. ჩიხრაძე, გ. 
ჩართოლანი

1.      პროექტის („სასმელი წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის ღონისძიებები’’)  მიზნებისა და ამოცანებიდან 
გამომდინარე, ჩვენს მიერ განხორციელდა საველე–კვლევითი და ტექნიკური სამუშაოები ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
      პროექტის მიზანს წარმოადგენდა:
1. მოსახლეობის მიერ სტიქიურად მოწყობილი ნაგავსაყრელებით დაბინძურებული  კარსტული 
რელიეფის ფორმების (ძაბრების, ჭების, მღვიმეების) ადგილმდებარეობისა და ფართობების დადგენა, მათი 
გავრცელების რუკის შედგენა;
2. ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მყარი ნარჩენებით დაბინძურებულ კარსტულ ფორმებში 
(ძაბრები, ჭები, მღვიმეები) გამდინარე მუდმივი და დროებითი წყლის ნაკადების მიმართულებების და 
განტვირთვის კერების დაფიქსირება წყლის ტრასირების მეთოდის გამოყენებით. მათი უშუალო კავშირების 
დადგენა  ქ. ჭიათურის წყალმომადეგებაში ჩართულ და მოსახლეობის მიერ სასმელად გამოყენებულ 
კარსტულ წყაროებთან.  
3. ადგილობრივ მოსახლეობაში ცნობიერების, თვითშეგნების ამაღლება და მათი ჩართულობა 
ნარჩენების მართვის საქმიანობაში.
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4.  სოფლის მოსახლეობის მიერ სტიქიურად მოწყობილი ნაგავსაყრელებიდან (კარსტული ძაბრები, 
ჭები, მღვიმეები) მყარი ნარჩენების გატანა.  ბანერების დამზადება შესაბამისი ახსნა–განმარტებითი 
წარწერით და მათი დადგმა წინასწარ შერჩეულ ადგილებში.
5. სოფლის მოსახლეობისათვის ნაგვის ბუნკერების შეძენა და შესაბამის უბნებზე განლაგება;
     პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე, ჩატარდა შეხვედრები მიმდებარე სოფლების მოსახლეობასთან, მათ 
აეხსნათ, რომ კარსტულ სიცარიელეებში ჩაყრილ ნაგავში გავლილი წყლის ნაკადები უშუალოდაა 
დაკავშირებული მათ მიერვე სასმელად გამოყენებულ კარსტულ წყაროებთან. დაინტერესებული 
მოსახლეობის წარმომადგენლები დავასწარით ინდიკატორულ ცდებს.
     მოსახლეობის ინფორმირების საქმეში და  თვითშეგნების ამაღლებაში ასევე  მნიშვნელოვანი გავლენა 
მოახდინა ადგილობრივ (იმერვიზიის) და ცენტრალურ (რუსთავი 2–ის) ტელევიზიებში გასულმა ჩვენს მიერ 
განხორციელებული სამუშაოების  ამსახველმა სიუჟეტებმა.
    ზემოთ განხორციელებული ღონისძიებების შემდეგ  ადგილობრივი მოსახლეობა პროექტით 
გათვალისწინებულ სამუშაოებში ჩაერთო და დასუფთავების ღონისძიებებში აქტიურად იღებდა 
მონაწილეობას.
      კარსტული ფორმების დასუფთავება–ამოწმენდის სამუშაოები ჩატარდა მდ. ყვირილას ხეობის ორივე 
მხარეს, სოფლების – მანდაეთის, ითხვისის, სვერის, დარკვეთის, ზოდის, რგანის და მღვიმევის 
ტერიტორიებზე არსებულ კარსტულ ფორმებში. 
       მყარი ნარჩენები ამოვიტანეთ კარსტული ძაბრებიდან, ჭებიდან, მღვიმეებიდან.  დასუფთავდა ზოგიერთი 
ზედაპირული ნაკადი  მოსახლეობის მიერ ჩაყრილი ნაგვისაგან. პროექტის ფარგლებში სულ ასეთი 11 
ობიექტი იქნა განთავისუფლებულინაგვისგან. კარსტული ფორმებიდან ამოტანილი ნაგავი დაქირავებული 
ავტომანქანით იქნა გატანილი სპეციალურ ნაგავსაყრელებზე.
        უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტის ფარგლებში საინტერესო და მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. ერთ–ერთი 
კარსტული ჭის (რომლის სიღრმეა 40 მეტრი) ფსკერიდან  ნაგვის ამოტანის და დასუფთავების შემდეგ 
საქართველოს სპელეოლოგთა კლუბის წევრებმა გააგრძელეს გზა და აღმოაჩინეს 1 კმ–ზე მეტი სიგრძის 
ულამაზესი მღვიმე – ,,დათას მღვიმე.’’ 
       ასევე, სოფ. ზოდის მიდამოებში დასუფთავებითი სამუშაოების დროს საქართველოს სპელეოლოგთა 
კლუბმა მიაკვლია მანამდე უცნობ მღვიმეს (300 მ–დე სიგრძის), რომელსაც „სპელეოლოგთა კლუბის“ 
ინიციატივით სლოვაკეთის რესპუბლიკის საპატივცემულოდ, ნიშნად იმ დახმარებისა, რასაც აღნიშნული 
პროექტის სახით გვიწევს და ამასთან ამ პროექტის ფარგლებში მოხდა მისი აღმოჩენა, დაერქვა – 
,,სლოვაკეთის მღვიმე.’’ მომავალში გათვალისწინებულია მისი მოწყობა და სპელეოტურისტულ მარშრუტში 
ჩართვა.
       შემდგომ ეტაპზე, დავამზადებინეთ და მოვახდინეთ ჩვენს მიერ ნაგვისაგან დასუფთავებული კარსტული 
ფორმების მიმდებარე ტერიტორიებზე პროექტით გათვალისწინებული სპეციალური ბანერების 
განლაგება/ჩამაგრება  ნაგვის დაყრის ამკრძალავი შესაბამისი წარწერით – ,,გთხოვთ, ნუ ჩაყრით ნაგავს!!! 
კარსტულ ჭაში ჩამდინარე დაბინძურებული წყლები დაკავშირებულია თქვენს მიერ სასმელად გამოყენებულ 
ჭებთან და წყაროეთან.’’ 
       ბანერები დაიდგა სოფლების – სვერის (2 ცალი), მანდაეთის (1 ცალი), ზოდის (1 ცალი) და მღვიმევის (1 
ცალი) ტერიტორიებზე.
       პროექტის ბოლო ეტაპზე ნაგვის ბუნკერები დავამზადებინეთ  ქალაქ ახმეტაში (კახეთის რეგიონი)და 
განვალაგეთ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ხუთ სოფელში (სვერი, ითხვისი, მანდაეთი, ზოდი და მღვიმევი) 
წინასწარ შერჩეულ, მოსახლეობისათვის მოსახერხებელ ადგილებში, რათა მათთვის ხელსაყრელი  
ყოფილიყო ნაგვის ბუნკერებამდე მისვლა და მათი გამოყენება. ნაგვის ბუნკერების საჭირო ადგილას 
განთავსებაში მნიშვნელოვანი დახმარება გაგვიწია ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და ჩვენს მიერ შერჩეული 
ახალი უბნები ჩართო მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სამსახურის  მოძრაობის მარშრუტში.

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

"შესაძლებლობების განვითარება 
პარტნიორობის საფუძველზე 
განხორციელებული პროექტების 
საშუალებით"

62000794 SAP, BMBF - 
განათლებისა და მეცნიერების 
ფედერალური სამინისტრო, 
გერმანია

01 სექტემბერი, 2017- 31 აგვისტო, 
2019

ნ. ბოლაშვილი (ხელმძღვანელი);
ზ. გულაშვილი (ტექნიკური 
ასისტენტი)
თ. ჭიჭინაძე (კარტოგრაფი)
გ. ჩართოლანი (სტუდენტი 
ასისტენტი)
ალ. ბერიანიძე (სტუდენტი 
ასისტენტი)
მ. ციცაგი (ტექნიკური 
ასისტენტი)
გ. ხომერიკი (მეცნიერი 
ასისტენტი)
გ. (მეცნიერი ასისტენტი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. პროექტის მიმდინარე ეტაპზე მომზადდა და დაიბეჭდა „საქართველოს ეროვნული ატლასი“  ინგლისურ 
ენაზე. ატლასის პრეზენტაცია შედგა ფრანკფურტის წიგნების ბაზრობაზე ა.წ. ოქტომბერში, სადაც 
საქართველო მიწვეული იყო  საპატიო სტუმრად. ატლასი დაიბეჭდა გერმანიაში, გამომცემლობა Franz steiner 
Verlag-ში.
„საქართველოს ეროვნული ატლასი“ არის 148 გვერდიანი, მოიცავს  120 რუკას, ასევე ტექსტებს, გრაფიკებსა 
და ფოტოებს. იგი წარმოადგენს 2012 წელს გამოცემული ქართულენოვანი ატლასის გადამუშავებულ ვერსიას. 
მასში მთლიანადაა განახლებული საზოგადოებრივი გეოგრაფიის თემატური რუკები, რომელთა შედგენაშიც 
გამოყენებულია ახალი აღწერის მასალები. 
ატლასში წარმოჩენილია ქვეყნის მდებარეობა, ბუნებრივი პირობები, რესურსები, კულტურული 
მემკვიდრეობა,  მოსახლეობა, მეურნეობა, სოციალური სფერო, ეკოლოგიური მდგომარეობა და სხვ.
ატლასი არის სამეცნიერო-საცნობარო ხასიათის კომპლექსური კარტოგრაფიული ნაწარმოები. მასში 
წარმოდგენილი  სხვადასხვა სფეროებში არსებული  თანამედროვე მეცნიერული მიღწევები ხელს შეუწყობს 
ქვეყნის რესურსული პოტენციალის შეფასებას და რაციონალურ გამოყენებას; სხვადასხვა მიზნობრივი 
პროექტების შექმნასა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას. ატლასი მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს 
ქვეყნის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სფეროს. აქ განთავსებული ინფორმაცია ქვეყნის სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიისა და ტაქტიკის შემუშავების მნიშვნელოვანი საფუძველი გახდება. 
ატლასი განკუთვნილია როგორც მეცნიერთა, ასევე საზოგადოების ფართო წრისათვის.
ატლასი მიეძღვნა თსუ 100 წლის იუბილეს.
მიმდინარე საანგარიშო წელს ასევე წარმოებს ერთობლივი კვლევები საქართველოში შესაძლებლობების 
აღრიცხვისა და აღწერის მიზნით გეოპარკების დასაარსებლად. ეს კვლევა ტარდება თსუ-ს და გისენის 
იუსტუს-ლიბიგის  უნივერსიტეტების ახალგაზრდა მეცნიერების მიერ, რომლებსაც ხელმძღვანელობენ 
პროფ. ანდრეას დიტმანი და ნანა ბოლაშვილი, ასევე პროექტის სამეცნიერო ასისტენტები. პროექტის 
ფარგლებში თსუ-ს ორი სტუდენტი და გისენის უნივერსიტეტის ერთი სტუდენტი მოამზადებენ და დაიცავენ 
სამაგისტრო თემებს.

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
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4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 მ. გონგაძე საერთაშორისო  
სამეცნიერო 
კონფერენციის 
“ეკოლოგიის 
თანამედროვე 
პრობლემები” მასალები     
ISBN 978-9941-9043-2-5

ქუთაისის სახ. 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 2018,
ქუთაისი

8

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
1. რელიეფის მორფოლოგიური და მორფომეტრიული თავისებურებანი (ჰიფსომეტრია, დანაწევრება, 
ფერდობების ექსპოზიცია) ძირითადად განპირობებს კლიმატისა და ნიადაგების ვერტიკალურ ზონალობას. 
სწორედ ამან მოახდინა ძირითადი გავლენა განსახლებისსტრუქტურაზე საქართველოში. აქ ადამიანი 
უხსოვარი დროიდან ცხოვრობს და იყენებს ბუნებრივ რესურსებს: მიწას, წყალს, მცენარეებს და შესაბამისად, 
გავლენასაც ახდენს მათზე. ქართველი კაცი კარგად ერკვეოდა თავისი ქვეყნის კლიმატურ პირობებში და ამის 
მიხედვით მისდევდა მიწათმოქმედებას ან მეცხოველეობას. მშრალი ჰავის პირობებში მოქმედებდა სარწყავი 
სისტემების ფართო ქსელი, რომელიც ამ საქმის ღრმად მცოდნე სპეციალისტების მიერ იმართებოდა. 
მოსახლეობამ კარგად იცოდა გარკვეულ ბუნებრივ პირობებში როგორი ტიპის სამშენებლო სამუშაოები 
ეწარმოებინა, როგორ დაემუშავებინა მიწა, როგორ მოეპოვებინა სასარგებლო წიაღისეული, როგორ 
გამოეყენებინა ტყე, წყალი, ისე, რომ მათთვის მინიმალური ზიანი მიეყენებინა. ყოველივე ეს განსაზღვრავდა 
ადამიანის შეგუებას და მორგებას ბუნებრივ პირობებზე და არა მის კარდინალურად შეცვლის მცდელობას 
თავის სასრგებლოდ.
    სტატიაში ნაჩვენებია მჭიდრო ურთიერთდამოკიდებულება ქვეყნის რელიეფის თავისებურებებსა და 
ადამიანის სამეურნეო საქმიანობას შორის. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ადამიანის ზემოქმედება რელიეფზე 
წარმოადგენს უწყვეტ პროცესს, რომელიც ორგვარი მიმართულებით ვითარდება: პირველი, როცა უშუალოდ 
ხდება რელიეფის ახალი,  ანთროპოგენური ფორმების წარმოქმნა (კარიერები, ყრილები, ტერასები, გზები, 
არხები); მეორე მიმართულებაა ირიბი, რომელსაც შედეგად მოსდევს თანამედროვე ეგზოდინამიკური 
პროცესების (ეროზია, დენუდაცია, მწყრული და ღვარცოფული მოვლენები, სანაპიროების მორეცხვა-
მოლამვა და ა.შ.) აჩქარება, შენელება ან ხელახლა წარმოშობა. აღსანიშნავია, რომ რელიეფზე ადამიანის 
პირდაპირი ზემოქმედების დროს (მიწის დამუშავება, სამთო-მოპოვებითი სამუშაოები, სხვადასხვა სახის 
მშენებლობა) შექმნილ ფორმებზეც ბუნებრივად ვითარდება ეგზოდინამიკური პროცესები, რასაც მოსდევს 
რელიეფის ანთროპოგენურ-ბუნებრივი ფორმების წარმოქმნა. კამერალური სამუშაოების დროს საჭირო 
გახდა სხვადასხვა მასალების – ჩვენს ხელთ არსებული აეროფოტოების, სასოფლო სავარგულების 
განაწილებისა და მათი ეროზირების რუკების (მიწის რესურსებისა და ნიადაგმცოდნეობის ინსტიტუტები),  
სამთო-მოპოვებითი სამუშაოების სქემების (საქართვ. გეოლოგიური სამმართველო), გაერთიანება 
“საქზღვისნაპირდაცვის”, ეკონომიკურ-გეოგრაფიული და სხვა მონაცემების დამუშავება და ჩვენს მიერ 
ჩატარებული საველე სამუშაოების შედეგებთან მათი შეჯერება. მუშაობა  მიმდინარეობდა 1 : 100 000 
მასშტაბის ტოპორუკებზე, რომლებზეც გამოყოფილი იყო 10X10 სმ ზომის კვადრატები (100კმ2 ადგილზე). 
კვადრატების ბადე ამ ტოპორუკების კოორდინატებზეა მიბმული, რაც განაპირობებს ჩატარებული 
სამუშაოების შესაბამის სიზუსტეს. მთლიანობაში, 700-მდე კვადრატი გამოვიდა და ყოველ მათგანიში ცალ-
ცლკე განისაზღვრა რელიეფზე ადამიანის ზემოქმედების სახე, სიღრმე და გავრცელება. მიღებული 
შედეგები, ბალების სახით, კვადრატებში იწერებოდა და ისინი გაფერადდა ერთი (მწვანე) ფერის რელიეფის 
ცვლილებათა ინტესივობის შესაბამისი ხუთი სხვადასხვა ტონით (უმნიშვნელო, სუსტი, საშუალო, ძლიერი, 
ძალზე ძლიერი). ამ ძალზე შრომატევადი სამუშაოს ჩატარების შედეგად, საბოლოო ჯამში,  მივიღეთ 
ადამიანის ზემოქმედების შეფასების კარტოგრამა მთელი ქვეყნისათვის,  რომელზეც რელიეფის 
ცვლილებათა ინტენსივობა შესაბამისი ბალების აღმნიშვნელი ფერის კვადრატებითაა წარმოდგენილი. ამის 
შემდეგ, საქართველოს 1:1 000 000 მასშტაბის რუკაზე, დავიტანეთ პროფ. ლ. მარუაშვილის (1971) მიერ 
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შედგენილი  საქართველოს გეომორფოლოგიური დარაიონების სქემა, რომელზეც რელიეფის ძირითადი 
გეომორფოლოგიური ერთეულები გამოსახულია სხვადასხვა სასაზღვრო ხაზებით, ხოლო შავი შტრიხული 
ბადით აისახება მათი ჰიფსომეტრიული მახასიათებლები. ამ სქემას დავადეთ ჩვენს მიერ შექმნილი 10-ჯერ 
შემცირებული კარტოგრამა და მივიღეთ ადამიანის სამეურნეო საქმიანობის რელიეფზე ზემოქმედების 
ინტენსივობის შეფასების რუკა, რაზეც მკაფიოდ ისახება რელიეფის როლი განსახლების პროცესში და 
ადამიანის მასზე ზემოქმედების ხარისხი.

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 I. Bondyrev Glaciers and debris 
flows in the 
Caucasus

Proceedings of the 
5th International 
conference

Tbilisi 10

 ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. კავკასია-პონტოდის რეგიონის ტერიტორია შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც ალბათ, 
ყველაზე ღვარცოფული და სამყაროს რთული რეგიონი. ღვარცოფული ნაკადები ხასიათდება 
ღვარცოფული ნაკადის აუზების რაოდენობის გათვალისწინებით, ღვარცოფული ნაკადის 
სხვადასხვა მახასიათებლების სიხშირე, მათი სიმძლავრე, ღვარცოფული ნალექების მოცულობა და 
მათი ფორმირების კომპლექსური პირობები, აგრეთვე იმ ზიანის ანაზღაურება, ეკონომიკური 
ობიექტები. ამ თავში განხილულია ღვარცოფული ნაკადების ეს მახასიათებლები.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური, 

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება 

და  ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 ზ. ჯანელიძე, ნ. 
ჩიხრაძე, თ. 
ჯანელიძე

საქართელოს 
სანაპირო ზონის 
დინამიკა ჰოლოცენის 
მეორე ნახევარში. 
ISSN: 1512-0449

,,ამირანი“- 
კავკასიოლოგიის 
საერთაშორისო 
სამეცნიერო კვლევითი 
საზოგადოებრივი 
ინსტიტუტის მოამბე,  
№31.

მონრეალი-
თბილისი.
კავკასიოლოგიი
ს 
საერთაშორისო 
სამეცნიერო 
კვლევითი 
საზოგადოებრი
ვი ინსტიტუტი

4

2 М. Гонгадзе
Г. Ломинадзе

Перспективы 
исследования 
экзодинамических 
процессов  и 
геоэкологического 
состояния в Грузии
ISSN 2542-0496

Грозненский естественно
научный бюллетень
Научно техничкский
Журнал  № 4 (8)

Грозный 5

1. მორფოგენეტურ ფაქტორებს შორის, რომლებმაც ზღვის საშუალო დონის ცვალებადობის 
რეჟიმთან ერთად, მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს თანამედროვე ზღვის სანაპირო ზონის და 
მასთან უშუალოდ მიმდებარე ხმელეთის რელიეფის ჩამოყალიბებაში, აღსანიშნავია სანაპირო ხაზის 
გასწვრივ გამოვლენილი ალუვიური, ალუვიურ-ჭაობური და ჭაობური სედიმენტაციის, 
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ჰიდროდინამიკური (ზვირთცემა, ტალღური დინებები და სხვა) და ლითოდინამიკური (მყარი 
ნატანის გადანაწილება სანაპირო ხაზის გასწვრივ და სხვა) პროცესების განვითარება. ამ ფაქტორების 
მოქმედება თანადროულად მიმდინარეობდა უახლესი ტექტონიკური მოძრაობების ფონზე, რაც 
კოლხეთის დაბლობის სანაპიროს გასწვრივ უარყოფითი (დაღმავალი), აჭარისა და აფხაზეთის 
სანაპიროებზე კი ძირითადად დადებითი (აღმავალი) ნიშნის მოძრაობებით ხასიათდებოდა. 
საქართველოს აკუმულაციური ტიპის სანაპიროებზე ახალშავზღვიური ტრანსგრესიის შედეგად 
წარმოქმნილმა საშუალოდ 200-250 მ სიგანის ზღვის ნაპირმა, რომელიც რამოდენიმე მეტრით არის 
ამაღლებული, უშუალოდ მასთან მიმდებარე ზღვისპირა ვაკიდან, მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 
ამ უკანასკნელის ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობების განვითარებაში. დაბალი ბექის სახით 
წარმოდგენილმა ზღვის ნაპირმა გააძლიერა ზედაპირული წყლების შეტბორვა ზღვისპირა ვაკეზე 
და ამით ხელი შეუწყო მის ზედაპირზე დაჭაობების პროცესის ინტენსივობის გაზრდას. 
აღნიშნულის შედეგად ზღვისპირა ვაკეზე საგრძნობლად გაუარესდა ადამიანის საცხოვრებელი 
პირობები.
2. სტატიაში მოცემულია თანამედროვე მეთოდოლოგია გეოეკოლოგიური მდგომარეობისა და 
ბუნებრივი კატასტროფების შესასწავლად. საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში 
ეგზოდინამიკური პროცესები, რაც უზრუნველყოფს მაღალი ეფექტურობას კვლევის შედეგების 
პრაქტიკული გამოყენება. ეს მეთოდიკა ინტეგრირებულია მთის რეგიონების გეოეკოლოგიური 
შესწავლა სხვადასხვა სპეციალისტების მიერ - გეოლოგები, გეომორფოლოგები, ჰიდროლოგი, 
მეტეოროლოგები, ლანდშაფტოლოგები. მასალის შესწავლის  ანალიზზე დაყრდნობით  შეიქმნა 1: 
100 000 მასშტაბის კადასტრის და საკადასტრო რუკები. 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება 
და  

ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობ
ა

გვერდები
ს 

რაოდენობ
ა

1 გ. 
გაფრინდაშვი
ლი
ე. წერეთელი
მ. 
გაფრინდაშვი
ლი

მეწყრის საფრთხის შეფასების 
მეთოდოლოგია საქართველოში
doi.org/10.1002/cepa.674

XVI DECGE 
2018 
Proceedings of 
the 16th 
Danube ‐ 
European 
Conference on 
Geotechnical 
Engineering

სკოპიე, 
მაკედონია

7

2 გ. 
გაფრინდაშვი
ლი

Georgia Black Sea coast protection with 
free beaches
საქართველოს შავი ზღვის ნაპირდაცვა 
თავისუფალი პლაჟებით
DOI: 10.4236/gep.2018.65013

Journal of 
Geoscience and 
Environment 
Protection, 
May, 2018;

USA 17

3 ლ. ასანიძე
ზ. ლეჟავა
ნ. ჩიხრაძე
გ. 
გაფრინდაშვი
ლი
გ. 
ავქოფაშვილი

Mapping of potential show caves in the 
Racha Limestone Massif (Country of 
Georgia)

15th Sinkhole 
Conference and 
3rd 
Appalachian 
Karst 
Symposium 
Collected paper

Shepherdstown
, West Virginia, 
USA

pp.  97-103

4 R. Khazaradze,
K. Kharadze

Ancient Glaciation of the Caucasus
ISSN

Open Journal of 
Geology 2018,

56-64
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K. Tsikarishvili
G. Chartolani

ISSN Print: 2161_ 7570 Yan.23.  

5
L. Tielidze, R. 
Wheate

The Greater Caucasus Glacier Inventory 
(Russia, Georgia and Azerbaijan). 
https://doi.org/10.5194/tc-12-81-2018

The 
Cryosphere, 12

Germany, EGU 81-94

6 Gadrani L, 
Lominadze G, 
Tsitsagi M.

Assessment of Landuse/Landcover (LULC) 
change of Tbilisi and surrounding area 
using Remote Sensing (RS) and GIS
10.1016/j.aasci.2018.02.005

Annals of 
Agrarian 
Sciences 16(2)

163-169

1. საქართველო გეოლოგიური სტიქიურ-კატასტროფული პროცესების (მეწყერი, ღვარცოფი, 
კლდეზვავ-ქვათაცვენა და სხვა) განვითარების მასშტაბებით, დროში განმეორებადობით და მათგან 
მოსახლეობის, სასოფლო-სამეურნეო მიწებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტებისადმი 
მიყენებული ნეგატიური შედეგებით მსოფლიოს მთიან მხარეთა ერთ-ერთ ურთულეს რეგიონს 
განეკუთვნება.
გეოლოგიური სტიქიის ძლიერ ზეგავლენას პერიოდულად განიცდის ათასობით დასახლებული 
პუნქტი, მიწის სავარგულები, ინფრასტრუქტურული ობიექტები და სხვა. სტიქიის საშიშროების 
არეალში მოქცეულია თითქმის ყველა ლანდშაფტურ-გეოგრაფიული ზონა  შავი ზღვისპირეთიდან 
დაწყებული, მაღალმთიანეთით დამთავრებული, სადაც გეოეკოლოგიური სიტუაცია უკიდურესად 
გართულებულია.
სტატიაში მოცემულია საქართველოში და მსოფლიოში გეოლოგიური საფრთხეების შეფასების 
მეთოდოლოგიების დახასიათება და მათი გამოყენებით სხვადასხვა ტერიტორიებისთვის შედგენილი 
საფრთხეების ზონირების რუკები.
2. განიხილება საქართველოს შავი ზღვის ანთროპოგენური წნეხის პირობებში დარღვეული და რკინა-
ბეტონის კოსტრუქციებით გამაგრებული საკურორტო-რეკრეაციული ფუნქციების სანაპირო უბნები. 
კვლევის შედეგად დადასტურდა, რომ ნაპირების მდგრადობის რღვევის, ძირითადი ნაპირების 
აბრაზიისა და პლაჟის წარეცხვების ძირითადი მიზეზი, საზოგადოების არაგონივრული 
საქმიანობიდან გამომდინარე, სისტემის „ზღვა-პლაჟი-სანაპირო-მეურნეობის“ ბუნებრივი 
წონასწორობის მდგომარეობიდან გამოყვანა და შეუქცევადი ნეგატიური პროცესების განვითარების 
ტენდენციის ჩამოყალიბებაში მდგომარეობს. მრავალწლიანი დაკვირვებებისა და გამოკვლევების 
შედეგები ადასტურებენ ნაპირდაცვის აქტიური მეთოდების გამოყენების დაბალ ეფექტურობას, 
ხშირად კი იწვევენ პლაჟების ინტენსიური დეგრადაციის პროვოცირებას. სტატიაში ნაპირდაცვის 
ოპტიმალურ მიდგომად აღიარებულია თავისუფალი და შემოუზღუდავი პლაჟების მშენებლობა, 
რომლის წარმატებული ექსპერიმენტი გასული საუკუნის 90-იან წლებში შავი ზღვის გაგრის 
(დასავლეთი საქართველო) სანაპირო უბანზე ჩატარდა. ამ მეთოდით ხელოვნური პლაჟის დადებითი 
ეფექტი ამჟამადაც სახეზეა. 
ნაშრომში მოცემულია გაგრის უბნის პლაჟის აღდგენის წარმატებული ექსპერიმენტის სხვა ანალოგიურ 
ნაპირზე ექსტრაპოლაცია-ტრადუქციის მეცნიერული დადასტურების ცდა. რკინა-ბეტონის 
ნაგებობებით დაცული ნაპირების ძირითადი ნიშან-თვისებათა პრიორიტეტულობის მიხედვით 
მორფოდინამიკური ანალიზისა და ურთიერთშედარების საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ სამი ანალოგ-
ობიექტის (გაგრა, ოჩამჩირე და სოხუმი) ნაპირები ჰომოგენური ასპექტების მატარებელინი არიან. 
დასტურდება ნაპირდაცვის წარმატებული ექსპერიმენტით აღდგენილი გაგრის პლაჟის ანუ ეტალონ-
ობიექტის სხვა ანალოგ-ობიექტზე ექსტრაპოლაციის ჩატარების მეცნიერული მიზანშეწონილება. ამავე 
დროს, თავისუფალი - ხელოვნური პლაჟის შექმნის მიზნით ოჩამჩირის ავარიული უბნის ამორჩევა 
ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტურობასთან ერთდ ნაპირდაცვის ოპტიმალურობისა და 
ეკონომიკურობის პრინციპებიდან გამომდინარეობს.
3. რაჭის კირქვული მასივი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს კარსტული ზონის აღმოსავლეთ 
ნაწილში. მასივი წარმოადგენს საქართველოს მთიანი კარსტის რეგიონების ტიპიურ მაგალითს, სადაც 
გვხვდება მრავალფეროვანი ზედაპირული და მიწისქვეშ რელიეფის ფორმები. ამ კვლევის მთავარი 
მიზანი იყო ორი პოტენციური საჩვენებელი მღვიმის რუკების წარმოდგენა და რაჭის კირქვული 
მასივის დადასტურებული სპელეოლოგიური ინფორმაცია. მურადის და უშოლთას მღვიმეების 
მორფოლოგიური პარამეტრები და ტექტონიკური მიმართულებების რუკა შედგენილ იქნა კომპას-
კლინიმეტრისა და ლაზერული მანძილმზომის გამოყენებით, რის საფუძველზეც შევადგინეთ 
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მღვიმეების 3D მოდელები.  ესაა კარსტული მღვიმეების პირველი 3D მოდელების შედგენის მცდელობა 
საქართველოში.
4. კავკასიის ძველი გამყინვარების შესწავლა გასული საუკუნის მეორე ნახევარში დაიწყო. მე-19 
საუკუნის ბოლოს კავკასიის გამყინვარების შესწავლა მიმდინარეობდა ალპების შესწავლის 
საფუძველზე, რომელიც მოექცა დას. ევროპის იდეების გავლენის ქვეშ. 1956 წლიდან დასავლური 
ევროპული იდეები კრიტიკულად იქნა განხილული კავკასიის გამყინვარებების ობიექტური სქემით, 
თუმცა ზოგიერთი ალპების სქქემების მიმდევრები მაინც რჩებოდნენ თავიანთ მოსაზრებებზე. 
ალპებისა და კავკასიის გამყინვარებების დროს პალეოკლიმატი არასდროს არ ყოფილა თანხვედრილი, 
რომ ალპების მსგავსად მძლავრი გამყინვარება განეცადა კავკასიონს, რაც განპირობებული იყო მისი 
სამხრეთული მდებარეობით და მისი აღმოსავლეთი და ცენტრალური ნაწილები ხასიათდებოდა 
მშრალი კონტინენტური კლიმატით. ეს კი თავისთავად ხელს უშლიდა უხვი თოვლის დაგროვებას.
5. სტატიაში მოცემულია კავკასიონის მყინვარების დინამიკა ბოლო ნახევარი საუკუნის პერიოდში. 
ცალკული მდინარეთა აუზების, ქვეყნების და კავკასიონის მონაკვეთების მიხედვით განხილულია 
მყინვარების რაოდენობისა და ფართობის პროცენტული და რაოდენობრივი ცვლილება 1960-1986-2014 
წლებში. გამოვლენილია ის მდინარეთა აუზები, სადაც მყინვარების ფართობისა და რაოდენობის 
შემცირების ყველაზე დიდი მაჩვენებლები ფიქსირდება და ახსნილია ამის მიზეზები. კვლევის 
პროცესში გამოყენებულია Corona, Landsat 5, Landsat 8 და ASTER-ის სატელიტური სურათები, ასევე 
ციფრული სამგანზომილებიანი მოდელი (ASTER GDEM). მყინვარების ინვენტარიზაციის ახალი 
მონაცემთა ბაზა აიტვირთა GLIMS-ის (Global Land Ice Measurements from Space) ვებგვერდზე და 
სამომავლოდ შესაძლოა გამოყენებული იყოს როგორც მყინვარების შესწავლის ძირითადი ბაზა. 
6. თბილისი, როგორც უკვე ჩამოყალიბებული მეგალოპოლისი, გამოირჩევა მნიშვნელოვნად 
გარდაქმნილი გარემოთი, რომლის ტრანსფორმაცია და ეკოლოგიური პრობლემები მნიშვნელოვნადაა 
დაკავშირებული ურბანიზაციის პროცესთან, სადაც გადამწყვეტი როლი შეასრულა ადამიანის 
ხანგრძლივმა საქმიანობამ და განაპირობა თბილისის შემოგარენის თანამედროვე ლანდშაფტების 
მნიშვნელოვანი  განსხვავება იმ ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსებისგან, რომლებიც აქ 
ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ჩამოყალიბდნენ. უნდა აღინიშნოს, რომ თბილისის თანამედროვე 
ურბანული ქსოვილის ჩამოყალიბება მისმა რელიეფის თავისებურებამ განაპირობა, ამდენად რელიეფი 
თბილისის განვითარების ერთ-ერთი წარმმართველია და ნებისმიერი გადაწყვეტილება რომელიც 
ქალაქის სამომავლო დაგეგმვას ეხება პირდაპირ თუ ირიბად მორგებული უნდა იყოს მის რელიეფზე.  
თბილისის საქალაქო ტერიტორიის ფართობი მუდმივ ცვლას განიცდიდა და განიცდის. პრობლემა 
უფრო აქტუალური გახდა XXI-ე საუკუნის დასაწყისში. ბოლო პერიოდისათვის იგი 2.5-ჯერ გაიზარდა. 
თვალნათელი გახდა ადამიანის საქმიანობით გაზრდილი პრესინგი, ასათვისებელად გამოსაყენებელი 
მიწები სულ უფრო დეფიციტური და ძვირადღირებული რესურსი ხდება და დღის წესრიგში დგება 
სარისკო ფართობების ათვისება. თბილისის ტერიტორიის 2/5 განაშენიანებულია, ხოლო დანარჩენი 
ტრანსფორმირებულია. თბილისი მდებარეობს რთულ გეოლოგიურ და გეომორფოლოგიურ უბნებზე, 
ძალზე რთული ჰიდროგეოლოგიით, დამახასიათებელი აგრესიული მიწისქვეშა წყლებით, ამას 
ემატება მოსახლეობის მაღალი სიმჭიდროვე, თანაც სწორედ ყველაზე მეტად დაძაბულ უბნებში 
საკვლევი ტერიტორიის რელიეფი უკიდურესად ტრანსფორმირებულია ანთროპოგენური 
ზემოქმედებით, რომელიც მიმდინარეობს მრავალი საუკუნის მანძილზე და ეტაპობრივად ძლიერდება. 
ურბანიზაციის ზრდასთან ერთად ამ პროცესში ექცევა ახალი ტერიტორიები.  რთული 
გეოეკოლოგიური პირობების გაუთვალისწინებლობამ, ტერიტორიების ათვისებამ სათანადო 
შეფასების გარეშე ძალიან ნეგატიურ შედეგებამდე მიგვიყვანა. დიდი დახრილობის ფერდობების 
ჩამოჭრამ, მშენებლობისა და საკომუნიკაციო ნაგებობებისთვის საყოფაცხოვრებო მასალით და 
ტექნოგენური გრუნტით ხევებისა და ჩაკეტილი დეპრესიების ამოვსებამ ქალაქის გეოეკლოგიური 
მდგომარეობის მკვეთრი გართულება გამოიწვია. აღნიშნულის პარალელურად ძალზე საინტერესოა 
ქალაქის განვითარების და განაშენიანების ანალიზი, სამომავლო სცენარი. ინფორმაცია თითოეული 
ფაქტორის შესახებ დამუშავდა პროგრამა ArcGIS-ში. ყველა მონაცემის (1800, 1924, 1975-85, 1896, 2014) 
თავმოყრისა და დამუშავების შემდეგ მოხდა თბილისის მიწათსარგებლობის ანალიზი.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
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6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1 მ.  გონგაძე საერთაშორისო  სამეცნიერო 

კონფერენცია “ეკოლოგიის 
თანამედროვე პრობლემები”

2018 წლის 22-23 სექტემბერი, 
ქუთაისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
2

L. G. Tielidze, R. M. Kumladze, R. 
D. Wheate, M. Gamkrelidze

Rock-Ice Flows History onto 
Devdoraki Glacier, Georgian 
Caucasus

01-05 Oct., 2018.
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia. 5th International 
Conference Debris Flows: disasters, 
risk, forecast, protection

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1 გ. გაფრინდაშვილი

ე. წერეთელი
გეოლოგიური საფრთხეების 
შეფასების მეთოდოლოგია 
საქართველოში

ევროპის გეომეცნიერებათა 
კავშირის გენერალური ასამბლეა 
2018, ვენა, ავსტრია, 8-13 აპრილი

2 გ. გაფრინდაშვილი მეწყრის საფრთხის შეფასების 
მეთოდოლოგია საქართველოში

სკოპიე, მაკედონია, მაისი, 2018

3
Levan G. Tielidze

Present Glaciers and Their 
Dynamics in the Caucasus 
Mountains

02-04 Nov., 2018. Sofia, Bulgaria. 
International Conference Smart 
Geography.

4 ლ. გადრანი Sustainable management of 
Georgian hydroelectric heritage’

26-29.09.18 Spain, Gijón 
(Asturias)

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

   
ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის მნიშვნელოვანი 
აქტივობაც.
1. განვლილ ოთხწლიან საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სხვადასხვა კარსტული რაიონებიდან 
შემოვიდა შეტყობინებები სპელეოლოგიურ ლიტერატურაში სრულიად უცნობი მღვიმეების 
მოკვლევის შესახებ. ამასთან დაკავშირებით, კარსტულ-სპელეოლოგიური ჯგუფის მიერ 
განხორციელდა მოკლევადიანი ექსპედიციები სენაკის, ბაღდადის, ვანის, ტყიბულის (ნაქერალას 
ქედზე),  ჭიათურისა და წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტებში. კერძოდ, ქვემო იმერეთში, ვანის  რ-ნი, 
სოფ. ბზვანში აღმოჩენილი იქნა ახალი მღვიმე (სიგრძე 300 მ), რამაც აჩვენა, რომ კარსტული ზონის 
მიღმა არსებობს მცირე ე.წ. ბზვანის კირქვული მასივი;
ბაღდადის რ-ში, ხანისწყლის ხეობაში, კაკას ხიდთან აღმოჩენილი იქნა ამ რაიონისათვის პირველი, 
ამასთანავე მნიშვნელოვანი სიდიდის  მღვიმე, რომელიც განვითარებულია ვულკანურ ქანებში, 
მოითხოვს დამატებით კვლევებს;
ზესტაფონის რ-ში, სოფ. მეორე სვირის ტერიტორიაზე მიკვლეული იქნა 2 ახალი მცირე ზომის 
მღვიმე;
საჩხერის რ-ნი, სოფ. ნიგვზარას ტერიტორიაზე აღმოჩენილი იქნა მღვიმე;
წალენჯიხაში აღმოჩენილი იქნა: კატისა და ოლორის მღვიმეები;
ლიტველ სპელეოლოგებთან ერთად  გამოკვლეული იქნა საადამიოსა და საწულეისკიროს წყლიანი 
და სიფონებიანი მღვიმეები (სენაკის მუნიციპ.), რომლებიც შეტანილ იქნა ახალი გეოგრაფიული 
აღმოჩენების საერთაშორისო ბაზაში (აშშ). ასევე ლიტველი სპელეომყვინთავების დახმარებით 
ჩატარებული კვლევების შედეგად „პრომეთეს“ მღვიმის სანაოსნო მონაკვეთში მიკვლეული იქნა 300 
მეტრამდე სიგრძის წყლითა და ჰაერით გამოვსებული უცნობი სიფონური მონაკვეთი. დეტალური 
ინფორმაცია გადაეცა დაცული ტერიტორიების დეპარტამენტს. 
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ჭიათურის რაიონში მიკვლეულ იქნა სრულიად უცნობი ე. წ. „დათას მღვიმე“, რომლის აგეგმილი 
ნაწილის სიგრძემ 2 კილომეტრს გადააჭარბა. 
 აღნიშნულ რაიონებში ჩატარებული კარსტულ-სპელეოლოგიური კვლევის შედეგები ინახება 
ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის არქივში.
2. ინსტიტუტის სპელეოლოგიურ ჯგუფს მჭიდრო სამეცნიერო კონტაქტები აქვთ პოლონელ, ფრანგ 
და გერმანელ სპელეოლოგებთან. მათთან მჭიდრო თანამშრომლობით ჩატარდა ერთობლივი 
სამეცნიერო-კვლევითი სპელეოექსპედიციები რაჭის, ზემო იმერეთისა და სამეგრელოს კირქვულ 
მასივებზე;
3. გეოგრაფიის ინსტიტუტის სპელეოლოგიური ჯგუფის (წიქარიშვილი, ლეჟავა, ასანიძე) მიერ 
მრავალწლიანი მუშაობის შედეგად მომზადდა ფუნდამენტური ნაშრომი ,,კარსტულ-
სპელეოლოგიური ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი“ (250 გვ., 100-ზე მეტი ფერადი 
ფოტოსურათით). წიგნი დასაბეჭდად გადაეცა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
გამომცემლობას. იბეჭდება 2019 წლის იანვარში.
4. მიმდინარე წლის ნოემბრის თვეში, გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილების 
ახალგაზრდა მეცნიერმა ლაშა ასანიძემ გაიმარჯვა საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის 
სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით 
დაფინასების კონკურსში და დაუფინანსდა 2 წლიანი სამეცნიერო პროექტი სახელწოდებით: 
,,საქართველოს კარსტული რუკა (მასშტაბი 1:500 000)“.  პროექტის ნომერი: YS-18-096. სამეცნიერო 
ხელმძღვანელი - ლაშა ასანიძე; კონსულტანტი - კ. წიქარიშვილი; მენტორი - ზ. ლეჟავა.
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ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება
თ. ყარალაშვილი-ხელმძღვანელი
1. დალი მუმლაძე
2. ნანა ბოლაშვილი
3. კუკური თავართქილაძე 
4. ნიკოლოზ სუქნიძე  
5. ვახტანგ გელაძე 
6. ნინო მაჭავარიანი 
7. მარიამ ციცაგი 
8. ნანა გეთიაშვილი
9. იამზე ზარნაძე 
10. რევაზ სოლომონიძე

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
საქართველოს ჰიდროგრაფიული 
საინფორმაციო სიტემა

2015-2018
 ვ. გელაძე, ნ. მაჭავარიანი, თ. 
ყარალაშვილი, ნ. ბოლაშვილი

2

საქართველოში ჰავის 
თანამედროვე ცვლილება და 
მისი გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასება

2015-2018 კ. თავართქილაძე

1. მტკნარი წყლის დეფიციტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გლობალური პრობლემაა. პროგნოზების თანახმად, 
კლიმატის დათბობის შედეგად მოსალოდნელია მსოფლიო მტკნარი წყლის მარაგის 20 %-ით შემცირება. 
ამასთან, წყალმცირე პერიოდებში შემცირდება მდინარის ჩამონადენი და გაუარესდება წყლის ხარისხი. XXI 
საუკუნის 50-იანი წლებისათვის წყლის დეფიციტი გავრცელდება დედამიწის 48 ქვეყნის 2 მილიარდზე მეტ 
მცხოვრებზე. მტკნარი წყლის რესურსები საქართველოს ძირითადი ბუნებრივი სიმდიდრეა. აქ 25 000-ზე მეტი 
მდინარე, 800-ზე მეტი ტბა, 40 წყალსაცავი, 700-მდე მყინვარი, უამრავი სხვადასხვა ტიპის წყარო და ჭაობია. 
ყველა სახის რესურსის მოცულობა 100 კმ3-მდეა. საქართველოს მიწისქვეშა მტკნარი წყლების ბუნებრივი 
რესურსები შეადგენს 572 მ3/წმ (18,03 კმ3). ყველა კატეგორიის დამტკიცებული მარაგების გათვალისწინებით, 
ერთ სულ მოსახლეზე მოდის 2,30 მ3/დღღ, ხოლო მაღალი (სამრეწველო) კატეგორიის მიხედვით - 0.95 მ3/დღღ 
მტკნარი სასმელი წყალი. დასაშვები ნორმატივების მიხედვით, მიწისქვეშა წყლების გამოყენების 
შესაძლებლობა თითქმის 3-ჯერ მეტია ქვეყნის შორეულ პერსპექტიულ მოთხოვნილებაზე. მიწისქვეშა 
მტკნარი წყლების ჭარბი რესურსების რაოდენობა დაახლოებით 150 მ3/წმ (4,74 კმ3) შეადგენს. საქართველოს 
წყლის რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილი ტრანსსასაზღვრო მდინარეებშია (ჭოროხი, მტკვარი, ალაზანი, 
იორი, ხრამი, დებედა, ფოცხოვისწყალი, კავკასიონის ჩრდილო ფერდობის მდინარეები და სხვ.). 
საქართველოში არის მდინარეები (ხრამი, იორი, ალაზანი და სხვ.), რომელთა ჩამონადენიც ფორმირდება, 
ძირითადად, საქართველოს ტერიტორიაზე, ხოლო ტრანზიტული უბნები - აზერბაიჯანშია და პირიქით - 
მდ.მდ. ჭოროხისა და დებედას შესართავები, რომელთა ჩამონადენის დიდი ნაწილი ფორმირდება თურქეთსა 
და სომხეთში - საქართველოშია. ამიტომ, წყლის რესურსების აღრიცხვა, კონტროლი და მართვა უნდა 
დაეფუძნოს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების წყალმოხმარებისა და წყალსარგებლობის ტრანსსასაზღვრო 
პროექტებს. წყლის ფენის საშუალო სიმაღლის (760 მმ) მიხედვით საქართველო ევროპის ქვეყნებიდან 
მხოლოდ ნორვეგიას (1190 მმ), შვეიცარიას (1040 მმ) და ავსტრიას (800 მმ) ჩამორჩება. აღნიშნული მაჩვენებელი 
საქართველოს მეზობელ, სამხრეთით მდებარე ქვეყნებში - თურქეთში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში შეადგენს 
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215, 280 და 110 მმ-ს შესაბამისად. საქართველოს მოსახლეობის წყალუზრუნველყოფა ზემოთ ჩამოთვლილ 
ქვეყნებთან შედარებით 4-6-ჯერ მეტია. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო მდიდარია წყლის 
რესურსებით, მათი არათანაბარი ტერიტორიული განაწილების გამო, რიგ რაიონებში წყლის რესურსების 
მოცულობასა და წყალმოხმარებას შორის მნიშვნელოვანი დისბალანსია. აღმოსავლეთ საქართველოში, 
რომელიც ძირითადი წყალმომხმარებელია, ტერიტორიისა და მოსახლეობის წყალუზრუნველყოფა ოთხჯერ 
ნაკლებია, ვიდრე დასავლეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში წყლის რესურსების მხრივ  განსაკუთრებით 
დაძაბული ვითარებაა მის სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილებში, სადაც წყალმცირე პერიოდებში, 
ზოგიერთ მდინარეთა აუზებში, ჩამონადენი ხშირად გარემოდაცვით მინიმუმზე ნაკლებია. კლიმატის 
მიმდინარე ცვლილების ფონზე მოსალოდნელია მტკნარი წყლის პრობლემის კიდევ უფრო გამწვავება. 
ამჟამად, საქართველოში წყლის რესურსების მართვა ადმინისტრაციული პრინციპის საფუძველზე 
ხორციელდება, რაც ნაკლებად ეფექტიანია ვინაიდან, ადმინისტრაციული მოდელი ვერ უზრუნველყოფს 
წყლის რესურსების მოხმარების რაციონალურ გამოყენებას მდინარის აუზის ფარგლებში არსებული 
წყალმოსარგებლეების ინტერესების და გარემოსდაცვითი მიზნების ერთობლივი გათვალისწინების 
საფუძველზე. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია წყლის რესურსების სააუზო მართვის სისტემის დანერგვა 
და ამ მიზნით საქართველოს წყლის რესურსების გეოსაინფორმაციო სისტემის შექმნა. საქართველოს წყლის 
რესურსების გეოსაინფორმაციო სისტემის შესაქმნელად. შეგროვდა და გაანალიზდა სხვადასხვა 
დაწესებულებებში და ორგანიზაციებში არსებული მონაცემები და ინფორმაცია წყლის რესურსებისა და 
წყალმოხმარების შესახებ, ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემები, დემოგრაფიული მონაცემები და სხვ. 
კონკრეტული მონაცემებისა და ინფორმაციის წყაროები: მდინარეული და მიწისქვეშა ჩამონადენი - 
მონოგრაფიები: “Водный баланс Кавказа и его географические закономерности”; “Водный баланс Грузии”; 
“Возобновляемые энергоресурсы Грузии”; ”Ресурсы поверхностных вод Грузии т.  9 выпуск 1, 1969”; “Ресурсы 
поверхностных вод Грузии т.  9  выпуск 1, 1974”; “ინფორმაციული ბიულეტენი” მიწისქვეშა ჰიდროსფეროს 
ეკოლოგიური მდგომარეობის და საშიში გეოლოგიური პროცესების შესწავლის და პროგნოზირების შესახებ; 
წყალსატევების წყლის რესურსები - მონოგრაფიები: “Озера Грузии”; “Водохранилища Закавказья”; 
“Природные Ресурсы Грузии и проблемы их рационального использования”; წყალმოხმარება - “Экология и 
водные отношения Грузии”; “თბილისის წყალი”; საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტრო, პერიოდული გამოცემები (ძირითადი ჰიდროლოგიური მახასიათებლები, წელწლიურები, 
ცნობარები, კრებულები და სხვ.); ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემები - საქართველოს გარემოს დაცვისა 
და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან არსებული მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრი; 
დემოგრაფიული მონაცემები - საქართველოს მოსახლეობის ბოლო (2002 წ.) აღწერა. ჩამოთვლილი მასალა, 
ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემებისა და “ინფორმაციული ბიულეტენი”-ს გარდა, ყველასათვის 
ხელმისაწვდომია ყოველგვარი საფასურისა და პირობების გარეშე. წყლის რესურსების მონაცემებისა და 
ინფორმაციის ორგანიზაცია, დამუშავება და წარმოდგენა შესრულდა გეოსაინფორმაციო ტექნოლოგიის 
საშუალებით. საქართველოს წყლის რესურსების გსს საფუძვლია 1 : 500 000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკა. 
საჭიროების შემთხვევებში გაკეთდება უფრო დეტალური ჩანართებიც. პროექტის რეალიზაციისას 
გამოყენებულია ზემოაღნიშნული რუკის შემდეგი ფენები: წყლის ობიექტები, რელიეფი, ადმინისტრაციული 
რაიონები, საავტომობილო და სარკინიზო გზების ქსელი, დასახლებული პუნქტები. გსს-ის საფუძველის 
გარდაქმნისა და მონაცემთა ბაზების სტრუქტურის ჩამოყალიბების შემდეგ სისტემაში ჩაიტვირთა ზემოთ 
აღნიშნული მონაცემები და ინფორმაცია. გარდა ამისა, სისტემის შესაბამის ფენებში ჩაიტვირთა ჩვენს ხელთ 
არსებული ყველა ანალიზური, ემპირიული და გრაფიკული კანონზომიერებები, რომლებიც საჭიროა 
ჩამონადენის მახასიათებლების გამოსათვლელად. საქართველოს ჰიდროლოგიური გეოსაინფორმაციო 
სისტემა წარმოდგენილია 45 ფენის სახით. ქვემოთ მოყვანილია ზოგიერთი მათგანი:

 რელიეფი (იზოჰიფსები, ქედები, მთები, მწვერვალები), (1, 2),  [სახელწოდება, სიმაღლითი 
ნიშნულები];

 მდინარეები - (2), [სახელი, აღწერილობა, ჰიდრომორფომეტრია]; 
 შრობადი მდინარეები - (2), [სახელწოდება, აღწერილობა, ჰიდრომორფომეტრია];
 კარსტული მდინარეები - (2), [სახელწოდება, აღწერილობა, ჰიდრომორფომეტრია];
 ტბები - (3), [სახელწოდება, აღწერილობა, ჰიდრომორფომეტრია];
 მყინვარები - (3), [სახელწოდება, აღწერილობა, ჰიდრომორფომეტრია];
 ჭაობები - (3), [სახელწოდება, აღწერილობა, ჰიდრომორფომეტრია];
 წყალსაცავები - (3), [სახელწოდება, აღწერილობა, რეჟიმი, ჰიდრომორფომეტრია];
 მინერალური წყაროები - (1), [სახელწოდება, მდებარეობა, დებიტი, შედგენილობა];
 საირიგაციო სისტემები - (2), [სახელწოდება, მახასიათებლები];
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 სამდინარო ჰიდროლოგიური სადგურები - (3), [სახელწოდება, ჰიდრომორფომეტრია, აღწერილობა, 
კოორდინატები];

 საწყალსატევო ჰიდროლოგიური სადგურები - (3), [სახელწოდება, ჰიდრომორფომეტრია, 
აღწერილობა, კოორდინატები];

 წყლის ზედაპირიდან აორთქლების სადგურები - (3), [სახელწოდება, მონაცემები, აღწერილობა, 
კოორდინატები];

 საზღვაო ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურები - (3), [სახელწოდება, აღწერილობა, კოორდინატები];
 მდინარეთა აუზები - (3), [სახელწოდება, ჰიდრომორფომეტრია, აღწერილობა];
 ჰიდროლოგიური რაიონები - (3), [რაიონების Q = F(H) კანონზომიერებები, ჰიდრომორფომეტრია];
 რაიონები, მაქსიმალური ჩამონადენის ერთგვაროვანი ფორმირების  პირობების მიხედვით - (3), 

[მაქსიმალური ჩამონადენის გამოსათვლელი ფორმულები];
 მეტეოროლოგიური სადგურები - (3), [სახელწოდება, სიმაღლე, კოორდინატები.];
 დასახლებული პუნქტები - (1), [სახელწოდება, დემოგრაფიული ვითარება, კოორდინატები]. 

ფრჩხილებში, (), მითითებულია ობიექტების ტიპები: 1 - წერტილოვანი, 2 - წრფივი, 3 - პოლიგონალური; 
ფრჩხილებში, [], მითითებულია კარტოგრეფიულ ობიექტებში ჩატვირთული მონაცემები და ინფორმაცია. 
საქართველოს ჰიდროლოგიური გეოსაინფორმაციო სისტემა მოითხოვს პერიოდულ დაზუსტება-
განახლებას.
2. შესწავლილია  და დადგენილია შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროს ზღვის ზედაპირისა და მიმდებარე 
ხმელეთის მიწისპირული ჰაერის შიდაწლიური ტემპერატურული რეჟიმი; დედამიწისეული ჰავის 
თანამედროვე, გლობალური დათბობის პერიოდში დადგენილია შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპირო ზონაში 
(უშუალოდ ზღვის ზედაპირზე და სანაპირო მიწისპირა ატმოსფერულ ფენაში)  ტემპერატურული ველის 
ცვლილების თავისებურებანი. კერძოდ, გამოკვლეულია პერიოდი, როცა ტემპერატურული ველი მცირე 
აცივების პირობებიდან თანდათან გადავიდა დათბობის მდგომარეობაში; გამოკვლეულია ზღვის 
ზედაპირისა და მიმდებარე მიწისპირული ჰაერის ტემპერატურული ველის ვარიაციებში ცვალებადობის 
სინქრონიულობა. განხილულია საქართველოს, როგორც შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროსთან 
განთავსებული რეგიონის ნალექების რეჟიმი წლების და თვეების მიხედვით, დაკვირვების 28 პუნქტის 1936-
2009 წლების მონაცემების მიხედვით; დაკვირვების რიგებში გამოტოვებული ელემენტების აღდგენა და 
რიგების დაყვანა ერთი  და იგივე პერიოდამდე შესრულებულია მრავალგანზომილებიან სივრცეში 
შემთხვევითი ფუნქციის ბუნებრივ ორთოგონალურ ვექტორებად დაშლის მეთოდით; წარმოდგენილია 1936-
2009 წლებში ნალექთა ნორმირებული ჯამების ბუნებრივი ცვალებადობა, მისი წრფივი და არაწრფივი 
ტრენდები წლის შემთხვევაში, ასევე ცივი და თბილი სეზონებისთვის; დადგენილია, რომ აღნიშნულ 
პერიოდში საქართველოს ტერიტორიაზე ნალექთა ჯამების შემცირება წრფივი ტრენდების მიხედვით 
შეადგენს: წლის შემთხვევაში ნორმის 6.8%/100 წ; თბილ სეზონში – ნორმის 5.4%/100 წ; ცივ პერიოდში –ნორმის 
9.5%/100 წ. აღსანიშნავია, რომ არაწრფივი ტრენდების მიხედვით გლობალური დათბობის პერიოდში (1990-
2009 წწ) აღინიშნება ნალექთა ჯამების მატება.

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

კახეთის ნიადაგების ციფრული 
კარტოგრაფირება. ახალგაზრდა 
მეცნიერთა კვლევითი გრანტები. 
დედამიწის შემსწავლელი 

2018-2020 მ. ციცაგი-ხელმძღვანელი
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მეცნიერებები, ფიზიკური 
გეოგრაფია YS-18-2526

1. პროექტი დაფინანსდა 2018 წლის დეკემბერში, მიმდინარეობს პროექტის 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

ქვემო ქართლის წყლის 
რესურსების მართვის სისტემის 
საფუძვლის შექმნა 1-
საბუნებისმეტყველო, 
1.5.დედამიწის და მასთან 
დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებები
216916

29.11.2016
29.11.2018

ვ. გელაძე (ხელმძღვანელი), თ. 
ყარალაშვილი (კოორდინატორი),
ნ. ბოლაშვილი (ძირითადი 
პერსონალი),
ნ. მაჭავარიანი (ძირითადი 
პერსონალი),
გ. გელაძე (ძირითადი 
პერსონალი), დ. 
ქართველიშვილი (ძირითადი 
პერსონალი), ა. ყარალაშვილი 
(სტუდენტი, ძირითადი 
პერსონალი)

1. საანგარიშო პერიოდში შესასრულებელი ამოცანები მოიცავდა ქ. რუსთავს და ქვემო ქართლის რეგიონის  
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსების მონაცემთა ბაზების და მრავალწლიური წყალსამეურნეო 
ბალანსის შედგენას, ასევე წყალუზრუნველყოფის შეფასებას და  წყლის რესურსების მიხედვით მოწყვლადი 
ტერიტორიების გამოყოფას.  შეგროვდა მონაცემები და ინფორმაცია მუნიციპალიტეტებში წყლის 
რესურსების, წყალმოხმარების, ჰიდრომეტეოროლოგიური ელემენტების,  საირიგაციო სისტემების, 
მიწათსარგებლობის, მცენარეული საფარის, ნიადაგების, დემოგრაფიული სიტუაციის და სხვ. შესახებ.  
კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში წყალმოხმარების და ჩამდინარე წყლების 
მაღალი სიდიდეები აღინიშნება, აქ საწარმოო საჭიროებებზე იხარჯებოდა გამოყენებული წყლის საერთო 
რაოდენობის 70 %-ზე მეტი, სამეურნეო-სასმელ საჭიროებებზე კი - 0.5-1.5 %. 1990 წლამდე აღინიშნებოდა 
წყლის ხარჯის ზრდა ბრუნვითი და თანმიმდევრული წყალმომარაგების სისტემაში, რაც ხელს უწყობდა 
სუფთა წყლის 66 %-მდე ეკონომიას.
ქ. რუსთავის წყალმომარაგებისთვის წყალი აიღება მდინარეების ხრამისა და დებედას ფილტრატებიდან 2 655 
ლ/წმ რაოდენობით, რაც მიწისქვეშა წყლების დამტკიცებული საექსპლუატაციო მარაგების 55 %-ს შეადგენს. 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოება ძირითადად სარწყავ მიწებზეა გაშლილი. მუნიციპალიტეტში არსებული 
გარდაბნის არხი  იწყება ქალაქ რუსთავის ხიდთან, მდინარე მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, მიემართება 
სამხრეთ-აღმოსავლეთით და ჯანდარის ტბას უერთდება. მისი სიგრძე 16,9 კმ. გამტარიანობა 16 მ3/წმ. 
მაგისტრალური არხიდან ყოველი კილომეტრის შემდეგ გაყვანილია 16 განმანაწილებელი არხი (საერთო 
სიგრძე 112 კმ). გარდაბნის არხი რწყავს 11,3 ათ. ჰა მიწას.
საანგარიშო პერიოდში  გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა სოციოლოგიური კვლევა, რომლის მიზანი 
იყო ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და მოსაზრებების გამოვლენა წყლის 
მოხმარებასთან დაკავშირებული პრობლემების მიმართ. კვლევის მიზნის განხორციელებისათვის შერჩეულ 
იქნა კვლევის თვისებრივი მიდგომა. თვისებრივი მიდგომის შერჩევა განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ რომ 
აღნიშნული საკითხი მოსახლეობის დამოკიდებულებების კუთხით აქამდე არ ყოფილა შესწავლილი და 
კვლევა ატარებდა აღმოჩენით ხასიათს. თვისებრივი კვლევის მეთოდებიდან, კვლევის ფარგლებში, 
გამოყენებულ იქნა ჯგუფური დისკუსიის (ფოკუს ჯგუფის მეთოდი). გარდაბნის მუნიციპალიტეტი არ 
გამოირჩევა წყლის უხვი რესურსებით. მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა მტკვარი, რომელიც აქ 
დაახლოებით 34 კმ-ზე მიედინება. ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა ინფორმაციით, გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება ხდება შემდეგი წყალსაცავებიდან: მარტყოფი, ნორიო, საცხენისი და 
კუმისი. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ნაწილში არსებობს ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემა, რაც 
ფარავს დასახლებული პუნქტების დაახლოებით 70%-90%-ს. ცენტრალური წყალმომარაგება არ ფარავს ქალაქ 
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გარდაბნის ნაწილს და რამდენიმე სოფელს. ძირითადად, სოფლებს გააჩნიათ წყალმომარაგების 
ინდივიდუალური წყაროები. 
მიუხედავად ცენტრალური სისტემისა, გარდაბანში წყალმომარაგების მწვავე პრობლემა დგას, რადგან 
მიწოდებული წყლის რაოდენობა საკმარისი არ არის. ეს ეხება როგორც სასმელ, ასევე, სარწყავ წყალს. 
წყალმომარაგება ხდება გრაფიკის მეშვეობით. ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებისათვის წყლის მიწოდების 
პრობლემა განსაკუთრებით მწვავდება ზაფხულში, რადგან ამ სეზონზე ხშირად აქვს ადგილი გვალვიანობას. 
სოფლების ნაწილს ზაფხულობით წყალი არ მიეწოდება იმ მიზეზით, რომ სარწყავ წყალზე მოთხოვნის 
გაზრდის გამო ხშირად წყლის წნევა ეცემა და საცხოვრებელ ბინებამდე ვერ აღწევს. ასეთ შემთხვევაში, 
მოსახლეობას ალტერნატიული საშუალებების გამოყენება უწევს.
გარდა გაუმართავი სისტემებისა, წყალმომარაგების პრობლემა გამწვავებულია იმ ფაქტითაც, რომ გვალვების 
პერიოდში ხდება არსებული წყლის რესურსების ნაწილობრივი ამოშრობა. სხვა მიზეზთა შორის დასახელდა 
სარწყავი წყლის არაკონტროლირებადი მოხმარებაც, რაც გაპირობებულია არასრული გამრიცხველიანებით. 
გარდა სასმელი და სარყავი წყლის დეფიციტისა, გარდაბანში დგას საკანალიზაციო სისტემების არარსებობის 
მწვავე პრობლემა.  საკანალიზაციო კოლექტორები არსებობს მხოლოდ ქალაქ გარდაბანში, თუმცა, არსებული 
კოლექტორებიც კი, ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა ინფორმაციით, გაუმართავია და საჭიროებს 
რეაბილიტაციას.
ჩატარებული კვლევების შედეგად დამუშავდა წყლის რესურსების მართვის ვირტუალური  სცენარები. 
ტბისი-კუმისის სარწყავი სისტემის მაგალითზე დამუშავდა ლოკალურ ტერიტორიაზე წყლის რესურსების 
მართვის საპილოტე პროექტი. პროექტის მიზანი იყო თითოეული წყალმომხმარებლის წყალმოთხოვნილების 
მოცულობების განსაზღვრა და წყალუზრუნველყოფის მოცულობებთან თანაფარდობის რუკების შედგენა. ამ 
მიზნით დამუშავდა, საშუალო  და მცირეწყლიანი წლებისთვის ტბისი-კუმისის ტერიტორიაზე, ასევე 
სოფლის შიდა ტერიტორიაზე  წყლის რესურსების მართვისა და სარწყავი ფართობების დაგეგმვის სცენარები. 
დამუშავდა შემდეგი მონაცემები: ალგეთის წყალსაცავის მოცულობის მრავალწლიური დინამიკა; კუმისის 
ტბის წყალმოთხოვნის აუცილებელი მინიმუმი; ტერიტორიის და ცალკეული სოფლების კოსმოსური 
სურათები და ორთოფოტოები, მათ შორის ჩვენს მიერ საფრენი აპარატი „დრონით“ გადაღებული სურათები; 
განისაზღვრა სოფლების ტერიტორიებზე დარგული მრავალწლიური ნარგავებისა და ერთწლიანი 
მარცვლეული კულტურების ფართობები; შეიქმნა შესაბამისი ბაზები და აიგო ციფრული რუკები;  
გამოანგარიშებული იქნა სოფლების მიხედვით ცალკეული კულტურების წყალმოთხოვნილების 
მოცულობები  2018 წლის მონაცემებით; გაანგარიშდა ცალკეული სოფლების წყალმოთხოვნილების ჯამური 
მოცულობები.

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 ვ.გელაძე, 
თ.ყარალაშვილი, 
ნ.ბოლაშვილი, 
ნ.მაჭავარიანი, 
ა.ყარალაშვილი

Water Economy 
Balance - The Basis 
of Water Supply 
Assessment 
(წყალსამეურნეო 
ბალანსი - წყალ-
უზრუნველ-
ყოფის 
შესაფასების 
საფუძველი)
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 ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. საქართველოში ამჟამად წყლის რესურსების მართვა ხორციელდება ტერიტორიის 
ადმინისტრაციული დაყოფის პრინციპის საფუძველზე. წყლის რესურსების ბუნების, ფორმირებისა 
და განაწილების კანონზომიერებებიდან გამომდინარე, მათი მართვის ადმინისტრაციული 
მოდელი ყოველთვის ვერ უზრუნველყოფს, გარემოდაცვითი მოთხოვნების საფუძველზე, 
წყალმომხმარებლების ინტერესების გათვალისწინებას. ამიტომ საჭიროა სააუზო მართვად 
წყალმოხმარებაზე გადასვლა. ამასთან ერთად, აღსანიშნავია, რომ ქვემო ქართლის 
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის არსებული მოდელი (მუნიციპალიტეტები) საკმაოდ 
კარგად ასახავს მხარის ბუნებრივ და სოციალურ-ეკონომიკურ პირობების თავისებურებებს.
ტერიტორიის წყალუზრუნველყოფა ფასდება რაოდენობრივი წყალსამეურნეო ბალანსის (რწსბ) 
სტრუქტურის ანალიზის საფუძველზე. მდინარის აუზის, ქვეაუზის, აუზის ნებისმიერი უბნის ან 
ეკონომიკური რაიონის რწსბ წარმოადგენს გარკვეულ პერიოდში წყლის რესურსებსა და მათ 
მოთხოვნილებას შორის თანაფარდობას. რწსბ განიხილება როგორც მრავალწლიური, ისე 
ცალკეული პერიოდებისთვის (გვალვიანი წელი, სავეგეტაციო პერიოდი და სხვ.). რწსბ-ში, როგორც 
წესი, ითვალისწინებენ წყალმოხმარების მაქსიმუმს.
რწსბ-ის შედგენისას მდინარის გასწვრივ თანმიმდევრულად (სათავიდან შესართავისკენ) 
წყალაღება-წყალჩაშვების კვეთების მიხედვით გამოიყოფა წყალსამეურნეო უბნები (წსუ). წსუ არის 
მდინარის აუზის ტერიტორიის ნაწილი, რომლის მახასიათებლებითაც განისაზღვრება წყლის 
ობიექტიდან წყალაღების ლიმიტი და წყალსარგებლობა/წყალმოხმარების სხვა პარამეტრები. 
ყოველ წსუ-ზე გამოითვლება რწსბ-ის სტრუქტურის მახასიათებლები და მათ საფუძველზე 
განისაზღვრება თითოეული მათგანის სტატუსი.
ნაშრომის მიზანია, განახლებული მონაცემების საფუძველზე, ქვემო ქართლის რაოდენობრივ-
ხარისხობრივ წყალსამეურნეო ბალანსის (რხწსბ) შედგენა და მისი ანალიზი. დაბრუნებელი 
წყლების გაზომილი მონაცემების არარსებობის შემთხვევებში მათი მიახლოებითი 
გათვალისწინება მოხდა აღმოსავლეთ საქართველოსთვის 1990-2010 წლების პერიოდისთვის 
მიღებული გასაშუალოებული მონაცემებით. ყურადსაღებია, რომ აღნიშნულ პერიოდში 
საქართველოში ნორმალური დატვირთვით მუშაობდა მეურნეობის თითქმის ყველა დარგი. რაც 
შეეხება მათი გაზავებისთვის საჭირო წყლის ჯერადობას, მისი განსაზღვრა შესაძლებელია 
ლიტერატურული წყაროების (ანგარიშები, პროექტები, მითითებები, სამეცნიერო ნაშრომები და 
სხვ.) საშუალებით. ქვემო ქართლის რხწსბ-ში დაბრუნებელი წყლების გაზავების ჯერადობა, 
მუნიციპალიტეტების მიხედვით, განისაზღვრა რეგიონში ჩატარებული კვლევებისა  და 
საექსპერტო შეფასების საუძველზე  შემდეგი სქემის მიხედვით: წალკა, თეთრი წყარო (მდ. ხრამის 
აუზი), დმანისი, ბოლნისი - 5-ჯერადი; მარნეული (მდ. ხრამის აუზი) - 8-ჯერადი; თეთრი წყარო 
(მდ. ალგეთის აუზი) მარნეული (მდ. ალგეთის აუზი) - 10-ჯერადი.
რწსბ შედგენის მეთოდოლოგია დამუშავებულია საკმაოდ დეტალურად და მიღებული შედეგები 
ფართოდ გამოიყენება წყალსამეურნეო ურთიერთობების მოწესრიგება/დაგეგმარების სფეროში.
ამჟამად საქართველოს კანონმდებლობით არ არის დამტკიცებული მდინარის გარემოსდაცვითი 
ხარჯის გამოთვლის მეთოდი. გარემოსდაცვითი ხარჯის შეფასების გავრცელებული მეთოდების 
ანალიზის საფუძველზე მივდივართ დასკვნამდე, რომ ქვემო ქართლის პირობებისთვის 
გარემოსდაცვითი ხარჯის მნიშვნელობად მიზანშეწონილია განისაზღვროს მდინარის საშუალო 
მრავალწლიური ხარჯის 25 %.
წყლის რესურსების ფონური ხარისხის შენარჩუნებისთვის, რომელიც წარმოადგენს ევროკავშირის 
წყლის ჩარჩო დირექტივის ერთ-ერთ ძირითად მოთხოვნას, აუცილებელია ჩამდინარე 
დაბინძურებული წყლების მიმღებ ობიექტში წყლის იმ მოცულობის არსებობა, რომელიც 
საკმარისია მათ გასაზავებლად დასაშვებ კონცენტრაციებამდე. ამგვარად, დაბინძურებული 
ჩამდინარე წყლების ხარისხის მაჩვენებელი დაყვანილია რაოდენობრივზე, ვინაიდან ის 
ითვალისწინებს გაზავებისთვის საჭირო წყლის მოცულობას.
თანამედროვე ბუნებრივი, დემოგრაფიული და ეკონომიკური პირობებით გამოწვეული, მტკნარი 
წყლის დეფიციტთან დაკავშირებული პრობლემების შერბილების მიზნით, აუცილებელია რწსბ-ში 
კორექტივების შეტანა - რწსბ-ში მოხმარებული დაბინძურებული წყლების გასანეიტრალებელი 
წყლის მოცულობის გათვალისწინება. სხვანაირად, ტერიტორიის წყალუზრუნველყოფის 
სრულფასოვანი შეფასებისთვის შესადგენია რაოდენობრივ-ხარისხობრივი წყალსამეურნეო 
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ბალანსი (რხწსბ). ახალი მიდგომის თანახმად გამოსახულებას უნდა დაემატოს წევრი, რომელიც 
გაითვალისწინებს მოხმარებული დაბრუნებული წყლების გაზავებისთვის საჭირო წყლის 
მოცულობას.
ქვემო ქართლის ბუნებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების თავისებურებების  
ზემოქმედების უკეთ გამოვლენის მიზნით შედგენილია მუნიციპალიტეტებისა და მდინარეთა 
აუზების რხწსბ და მუნიციპალიტეტებისა და მდინარეთა აუზების მოწყვლადობა რწსბ-სა და 
რხწსბ-ის  მიხედვით.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-ური, 

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება 

და  ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 კ. თავართქილაძე, 
ა. ქიქავა

საერთო 
მოღრუბლულობის 
გავლენა 
მიწისპირული 
ატმოსფეროს 
ტემპერატურულ 
ველზე

ალ. ჯავახიშვილის სახ. 
საქართველოს 
გეოგრაფიული 
საზოგადოების შრომათა 
კრებული, ახალი სარია 
1(19)

ქუთაისი, ინდ. 
მეწარმე ნ. 
იობაძე

2 კ. თავართქილაძე, 
ნ. ბოლაშვილი, ნ. 
ბეგალიშვილი

ზღვის სანაპირო 
ზონაში 
ატმოსფერული 
აეროზოლების 
სელექტიური 
შთანთქმა 0.52-0.80 მკმ 
სპექტრულ 
დიაპაზონში

ნაშრომი მიღებული აქვს 
ჰიდრომეტეოროლოგიურ
ი ინსტიტუტის 
სარედაქციო კოლეგიას 
გამოსაქვეყნებლად

1. ცის თაღის საერთო მოღრუბლულობის და მიწისპირული ატმოსფეროს ტემპერატურული ველის  
საშუალო თვის მრავალწლიურ მონაცემებზე დაყრდნობით, საქართველოს სხვადასხვა კლიმატური 
რეჟიმის მქონე ტერიტორიებისთვის დადგენილია ანალიზური კავშირი საერთო 
მოღრუბლულობასა და ატმოსფეროს მიწისპირული ტემპერატურის ანომალიებს შორის; როგორც 
საერთო მოღრუბლულობის, ასევე მიწისპირული ტემპერატურის ანომალიები განსაზღვრულია 
შესაბამისი დინამიური ნორმების გათვალისწინებით; დადგენილია, რომ ცის თაღის ღრუბლების 
საერთო რაოდენობის ვარიაციების გაზრდით მიწისპირული ტემპერატურული ველის ვარიაციები 
მცირდება.
2. ზღვის სანაპირო ზონისთვის (შავი ზღვის აღმოსავლეთის სანაპირო ზონის მაგალითზე) 
შესწავლილია კონტინენტური და ზღვისმიერი წარმოშობის ატმოსფერული აეროზოლების 
ოპტიკური თვისებები. კერძოდ, სპექტრულ დიაპაზონში 0.52-0.80 მკმ აეროზოლების შთანთქმის 
ფუნქცია; კვლევას საფუძვლად უდევს წლების მანძილზე კომპლექსური ექსპედიციების დროს, 
აღნიშნული  სპექტრული დიაპაზონის შიგნით 8 უბანზე, ინტერფერენციული შუქფილტრების 
გამოყენებით მიღებული მზის პირდაპირი რადიაციის მნიშვნელობები (2500-ზე მეტი შემთხვევა); 
პარალელურად იზომებოდა ატმოსფეროში წყლის ორთქლის ვერტიკალური განაწილება და 
ოზონის შემცველობა; აღნიშნული დიაპაზონის საწყის და ბოლო უბნებზე (სადაც შთანთქმას 
ადგილი არ ქონდა) მიღებული აეროზოლების ოპტიკური სიმკვრივეებიდან განისაზღვრებოდა 
ანგსტრემის ფორმულის ემპირიული კოეფიციენტები, რომლებიც საშუალებას იძლეოდნენ 
დიაპაზონის შიგნით, ტალღის სიგრძის რვა უბანზე, დაგვედგინა აეროზოლების შთანთქმის 
ფუნქცია; ზღვის სანაპირო ზონისთვის პირველადაა მიღებული და აგებული ატმოსფერული 
აეროზოლების შთანქვის ფუნქცია სპექტრული დიაპასონისთვის 0.52-0.80 მკმ.
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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 ნ. ბოლაშვილი, ა. 
დიტმანი, ლ. კინგი, ვ. 
ნეიძე (რედ.)

987-3-515-12057-9 
(ბეჭდური)
987-3-515-12183-5 (ელ.)

შტუტგარტი, 
გერმანია, Franz-
Steiner-Verlag

148

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. „საქართველოს ეროვნული ატლასი“ (ინგლისურ ენაზე) არის 148 გვერდიანი, მოიცავს  120 რუკას, ასევე 
ტექსტებს, გრაფიკებსა და ფოტოებს. იგი წარმოადგენს 2012 წელს გამოცემული ქართულენოვანი ატლასის 
გადამუშავებულ ვერსიას. მასში მთლიანადაა განახლებული საზოგადოებრივი გეოგრაფიის თემატური 
რუკები, რომელთა შედგენაშიც გამოყენებულია ახალი აღწერის მასალები. 
ატლასში წარმოჩენილია ქვეყნის მდებარეობა, ბუნებრივი პირობები, რესურსები, კულტურული 
მემკვიდრეობა,  მოსახლეობა, მეურნეობა, სოციალური სფერო, ეკოლოგიური მდგომარეობა და სხვ.
ატლასი არის სამეცნიერო-საცნობარო ხასიათის კომპლექსური კარტოგრაფიული ნაწარმოები. მასში 
წარმოდგენილი  სხვადასხვა სფეროებში არსებული  თანამედროვე მეცნიერული მიღწევები ხელს შეუწყობს 
ქვეყნის რესურსული პოტენციალის შეფასებას და რაციონალურ გამოყენებას; სხვადასხვა მიზნობრივი 
პროექტების შექმნასა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას. ატლასი მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს 
ქვეყნის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სფეროს. აქ განთავსებული ინფორმაცია ქვეყნის სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიისა და ტაქტიკის შემუშავების მნიშვნელოვანი საფუძველი გახდება. 
ატლასი განკუთვნილია როგორც მეცნიერთა, ასევე საზოგადოების ფართო წრისათვის. 

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება 
და  

ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობ
ა

გვერდები
ს 

რაოდენობ
ა

1 V. Geladze, N. 
Bolashvili, T. 
Karalashvili, 
Nino 
Machavariani, 
Ana 
Karalashvili, 
George 
Geladze, Nana 
Kvirkvelia

Calculation of Water Economy Balance for 
Water Management

In Process 6

2 Nikolaishvili D, 
Lagidze L, 
Tsitsagi M, 
Tskhvaradze 
M, Kubetsia M.

Climate Change Trends in Landscapes of 
Samthkhe-Javakheti.

Conference 
proceedings of 
18th 
International 
multidisplinary 
scientific 
geoconference 
SGEM 2018, 
vol. 18, Water 

Albebia, 
Bulgaria

765-772
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Resources, 
Forest, Marine 
and Ocean 
ecosystems, 
Issue 3.2

3 Tsitsagi M, 
Berdzenishvili 
A, 
Gugeshashvili 
M.

Spatial and temporal variations of rainfall-
runoff erosivity (R) factor in Kakheti, 
Georgia
10.1016/j.aasci.2018.03.010

Annals of 
Agrarian 
Sciences 16(2)

226-235

1. ნაშრომის მიზანია, განახლებული მონაცემების საფუძველზე, ქვემო ქართლის რაოდენობრივ-
ხარისხობრივ წყალსამეურნეო ბალანსის  შედგენა და მისი ანალიზი, რის საფუძველზეც მოხდება 
რეგიონის წყლის რესურსების მხრივ მოწყვლადი ტერიტორიების გამოვლენა, დაბრუნებელი 
წყლების გაზომილი მონაცემების არარსებობის შემთხვევებში მათი მიახლოებითი გათვალისწინება 
მოხდა აღმოსავლეთ საქართველოსთვის 1990-2010 წლების პერიოდისთვის მიღებული 
გასაშუალოებული მონაცემებით. ყურადსაღებია, რომ აღნიშნულ პერიოდში საქართველოში 
ნორმალური დატვირთვით მუშაობდა მეურნეობის თითქმის ყველა დარგი. რაც შეეხება მათი 
გაზავებისთვის საჭირო წყლის ჯერადობას, მისი განსაზღვრა შესაძლებელია ლიტერატურული 
წყაროების (ანგარიშები, პროექტები, მითითებები, სამეცნიერო ნაშრომები და სხვ.) საშუალებით. ქვემო 
ქართლის რხწსბ-ში დაბრუნებელი წყლების გაზავების ჯერადობა, მუნიციპალიტეტების მიხედვით, 
განისაზღვრა რეგიონში ჩატარებული კვლევებისა და საექსპერტო შეფასების საუძველზე.  
2. კლიმატის ცვლილება აისახება მცენარეული საფარის ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ 
სტრუქტურაში, სახეობების შემადგენლობაზე და ბიოლოგიური პროდუქტიულობის ცვლილებებზე, 
ასევე ნახშირბადის ციკლების ცვლილებებზე. ლანდშაფტური კვლევები და კლიმატის ცვლილების 
გამოვლენა სხვადასხვა ლანდშაფტებში განსაკუთრებით აქტუალურია იმ ქვეყნებისთვის/ 
რეგიონებისათვის, რომლებიც ერთის მხრივ მაღალ ბუნებრივი პოტენციალით ხასიათდება, მეორე 
მხრივ, ეკოლოგიური პრობლემებით გამოირჩევა. მათ შორისაა სამცხე-ჯავახეთი - საქართველოს ერთ-
ერთი რეგიონი. კვლევა ეფუძნება სივრცე-დროითი ანალიზისა და ლანდშაფტების სინთეზს, რომელიც 
შემუსავებულია 1980-იან წლებში პროფესორ ნ. ბერუჩაშვილის მიერ. კვლევა ჩატარდა რამდენიმე 
ეტაპზე: სხვადასხვა წყაროდან მიღებული მონაცემების ურთიერთდაკავშირება საკვლევი 
ტერიტორიის ლანდშაფტის მონაცემთა ბაზის შექმნის მიზნით, რომელიც მოიცავს 5 სახეობას, 12 
ქვეტიპს და 12 გვარს. ცალკეულ ლანდშაფტებში მიმდინარე კლიმატის ელემენტების ყოველდღიური 
მონაცემების ანალიზი საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ ამ ლანდშაფტებში მიმდინარე 
კლიმატური ტრენდები. ეს კი თავის მხრივ საშუალებას გვაძლევს გავაანალიზოთ ლანდშაფტის 
დამოკიდებულება კლიმატის ცვლილებასთან მიმართებაში, საბოლოოდ კი მიღებული სედეგები 
გამოყენებული იქნება ლანდშაფტური დაგეგმარების პროცესში.
3. ნიადაგის ეროზია მრავალმხრივი პროცესია. ატმოსფერული ნალექების ეროზიული პოტენციალი 
ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორია, რომელიც გავლენას ადენს ნიადაგის ეროზიაზე. ატმოსფერული 
ნალექების ეროზიული ძალა გამოიხატება R ფაქტორით. თავის მხრივ R ფაქტორი უმნიშვნელოვანესი 
ფაქტორია ნიადაგის ეროზიის მოდელირებისას. R ფაქტორი წვიმის კინეტიკური ენერგიის და 
ინტენსივობის შედეგია. წვიმის ინტენსივობის ცვლილება კლიმატის ცვლილების ერთ-ერთი 
ძირითადი ინდიკატორია. მას აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა სოფლის მეურნეობაზე როგორც ნიადაგის 
ეროზიის გამომწვევი ერთ-ერთ ფაქტორს. მასზე ინფორმაცია იშვიათად თუ მოიძებნება კარგი სივრცე 
დროითი დაფარვით. წვიმის ეროზიულობის ზუსტი შეფასება საჭიროებს დეტალურ ინფორმაციას 
ატმოსფერულ ნალექებზე. გამომდინარე იქიდან, რომ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ჯერ კიდევ არა 
აქვთ დეტალური მონაცემები წვიმის ინტენსივობის, მრავალი კვლევა მიმდინარეობს, არსებული 
მონაცემებით R ფაქტორის შესაფასებლად. წინამდებარე კვლევის მიზანია განისაზღვროს წვიმის 
ეროზიულობის სივრცე, დროითი განაწილება და ასევე გამოვთვალოთ წვიმის საშუალო წლიური 
ეროზიულობა რიგი საკვლევი პერიოდისთვის ( 1936-62; 1962-99; 1970-2016 ) კახეთში. რამდენადაც 
კახეთი აგრარული რეგიონის, წვიმის სიხშირე და ინტენსივობა აგრარული თვალსაზრისით ძალიან 
მნიშვნელოვანი ფაქტორებია. ჩვენი კვლევა განისაზღვრავს წვიმის ეროზიული პოტენციალს 
თანამედროვე მეთოდებით. კახეთი 5 სადგურისთის: თელავი, გურჯაანი, საგარეჯო, დედოფლისწყარო 
და ლაგოდეხი, თავდაპირველად აღნიშნული ფაქტორი განისაზღვრა თითოეული სადგურისათვის 
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ლიტერატურული წყაროებიდან და მეტეოროლოგიული ჩანაწერებიდან, შემდეგ უკვე შერჩეული 
მეთოდით და მოხდა მიღებული შედეგების შედარება კვლევის გამო ხსენებული მეთოდებიდან 
საბოლოოდ ლურეიროს და კაუტინიოს მეთოდით მოხდა სამივე საკვლევი პერიოდისთვის  R 
ფაქტორის განსაზღვრა.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1 ნ. ბოლაშვილი „წყალსამეურნეო ბალანსი 

ტერიტორიის წყლის 
რესურსების შეფასებისა და 
გამოყენების საფუძველი“

იტალია, ვენეცია, 2018 წლის 14-
15 ნოემბერი.

2 ნ. ბოლაშვილი „წყალსამეურნეო ბალანსი წყლის 
რესურსების მართვის სისტემის 
საფუძველი“

პორტუგალია, ლისაბონი, 2018 
წლის 16-17 აპრილი.

3 მ. ციცაგი Automated forest mapping: 
efficiency and limitations (case 
study of Georgia)

4-7/09-2018 Baku, Azerbaijan

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
3. მიწათსარგებლობის/მიწის საფარის გლობალური მასშტაბით კვლევას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ისეთ 
საერთაშორისო შეთანხმებებში, როგორიცაა გაერთიანებული ერების ჩარჩო კონვენცია კლიმატის 
ცვლილების შესახებ (UNFCCC) და კიოტოს პროტოკოლი. ზემოთხსენებული ინფორმაცია განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია სხვადასხვა მოდელისათვის, რომლებიც თავის მხრივ, გამოიყენება კლიმატის გლობალური 
და რეგიონული სიმულაციებისთვის, მცენარეული საფარის დინამიკის მოდელირებისათვის, ნახშირბადის 
მარაგის შეფასებისთვის და სხვა. მიწათსარგებლობის სახეებიდან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია ტყის 
საფარი. ტყის უდიდეს ეკოლოგიურ და ეკონომიკურ მნიშვნელობაზე არაერთი ნაშრომი არსებობს 
სამეცნიერო ლიტერატურაში. ამ მნიშვნელობიდან გამომდინარე ტყის საფარის კარტოგრაფირებას 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. მკვლევარებისათვის არსებითია, როგორც ტყის საზღვრების, 
ჯიშობრივი შემადგენლობის და კიდევ მრავალი სხვა პარამეტრის განსაზღვრა, ასევე ტყის საფარის ცვლილება 
და მისი მონიტორინგი. ამ მხრივ დისტანციური ზონდირება და GIS თითქმის შეუცვლელი ინსტრუმენტებია. 
დღეს თანამედროვე გეოგრაფიის ალბათ ყველა მიმართულებაში სრულყოფილი კვლევების წარმოება 
თითქმის წარმოუდგენელია დისტანციურად ზონდირებული სურათების დეშიფრირების გარეშე. 
სამეცნიერო კვლევებში მის გამოყენებას უდავოდ ბევრი უპირატესობა გააჩნია.  მეცნიერები აქტიურად 
ცდილობენ არსებული გამოცდილება და მიღებული შედეგები ჯეროვნად შეაფასონ და პრაქტიკულ 
ცხოვრებაში გამოიყენონ, განსაკუთრებით სამომავლო პროგნოზირებისათვის. თანამგზავრული სურათების 
გასაჯაროებამ (Landsat, Aster, Sentinel…) საშუალება მისცა მკვლევარებს GIS-ის გამოყენებით არაერთი მოდელი 
შეემუშავებინათ. ტყის საფარის კარტოგრაფირებისას ყველაზე გავრცელებულია თანამგზავრული 
სურათების ავტომატური (unsupervised) და არაავტომატური (supervised) კლასიფიკაცია. ეს ძირითადად 
გულისხმობს მულტისპექტრული სურათების ანალიზს და სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით 
მიწათსარგებლობის ფორმების იდენტიფიცირებას სურათის თითოეული პიქსელისათვის. დეშიფრირების 
თითოეულ ტიპს თავისი უპირატესობები და შეზღუდვები აქვს, რაც თავისთავად გავლენას ახდენს მიღებულ 
შედეგზე. შეზრუდვებზე საუბრისას, განსაკუთრებულ გარემოებად უნდა დასახელდეს რთული რელიეფი. 
საქართველო მთიანი ქვეყანაა და ჩვენი ტყეების დიდი ნაწილი სწორედ რთული რელიეფის პირობებშია 
წარმოდგენილი. 
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წინამდებარე კვლევის მიზანია ქვეყნის მასშტაბით შერჩეულ რამდენიმე საკვლევ არეალზე ტყის საფარის 
კარტოგრაფირება თანამგზავრული სურათების დეშიფრირების და GIS-ის გამოყენებით. თავდაპირველად 
შეირჩა Landsat 8 OLI-ს სურათები. კვლევის პროცესში გამოვიყენეთ დეშიფრირების ყველა ფართოდ 
გავრცელებული მეთოდი (maximum likelihood, Iso Cluster, principal components…). შემდეგ უკვე იგივე 
პროცედურები განხორციელდა Sentinel-ის უფრო მაღალი გარჩევადობის სურათებზე. მიღებული შედეგები 
შევადარეთ საველე საკონტროლო წერტილებს, რამაც საშუალება მოგვცა განვსაზღვროთ დეშიფრირების 
რომელი მეთოდია უფრო ეფექტური ან რა შეზღუდვები აქვს, მთისა და/ან ბარის პირობებში GIS-ში ტყის 
საფარის კარტოგრაფირებისას. 
კვლევით დამტკიცებული შედეგები სამომავლოდ ბევრ დროს და ენერგიას დაგვაზოგინებს, რადგან 
დამტკიცებულად გვეცოდინება, რომ გარკვეული რელიეფის პირობებში, დეშიფრირების რომელ მეთოდს 
მივანიჭოთ უპირატესობა, ამასთან ამ მეთოდების გამოყენებით საშუალება მოგვეცემა მოვახდინოთ ტყის 
საფარის ცვლილებების მონიტორინგი და ამ ცვლილებების მაღალი სიზუსტით კარტოგრაფირება.

ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილება
კობა ხარაძე-ხელმძღვანელი
1. რევაზ ხაზარაძე
2. ელენე სალუქვაძე
3. თამილა ჩალაძე
4. თამარ ხარძიანი
5. ზაალ გულაშვილი
6. ვალერი კეკენაძე
7. ქეთევან გოგიძე

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

პალეოკლიმატისა და 
გეოგრაფიული გარემოს 
ცვალებადობა საქართველოს 
ტერიტორიაზე გვიან 
პლეისტოცენსა და ჰოლოცენში

2015-2018 წწ.
რ. ხაზარაძე - ძირითადი 
შემსრულებელი

2 საქართველოს ისტორიული 
გეოგრაფია. იმერეთი

2015-2018 
კ. ხარაძე - ძირითადი 
შემსრულებელი

3

საქართველოს გეოგრაფიული 
გარემოს ტრანსფორმაცია, 
ბუნებრივ-რესურსული 
პოტენციალის შეფასება და 
გეოინფორმაციული ბაზის შექმნა 
(იმერეთის რეგიონის 

2015-2018

ე. სალუქვაძე (პროექტის 
ხელმძღვანელი)
თ. ჩალაძე (GIS სპეციალისტი)
თ. ხარძიანი (GIS სპეციალისტი)
   ზ. გულაშვილი
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მაგალითზე); გეოგრაფია 
(ფიზიკური     გეოგრაფია)

1. კომპლექსური კვლევის შედეგად გამოყენებულ იქნა გეომორფოლოგიური, პალინოლოგიური, 
პალეონტოლოგიური და არქეოლოგიური მეთოდები. წონას, კუდარო I-ის და დმანისის ღია სადგომის 
ნაფენების ლითოლოგიური და პალინოლოგიური შესწავლის საფუძველზე გამოვლენილია სეზონური 
კლიმატური შრეების მორიგეობა, სადაც შეინიშნება ურთიერთკავშირი პირველყოფილი ადამიანების 
კულტურასა და გარემო პირობების ცვალებადობაზე მათი განვითარების ადრეულ ეტაპებზე. ბოტანიკური 
და პალინოლოგიური შესწავლის საფუძველზე დადგენილია მცენარეული ზონების ვერტიკალური 
გადაადგილების სიმაღლეები გამყინვარებისა და გამყინვარებათაშორის პერიოდებში. პეტროგრაფიული 
გამოყენების შედეგად დადგინდა გვიან პლეისტოცენის მყინვარების გავრცელების მიმართულებები და 
მაქსიმალური გავრცელების საზღვრები.
2. ნაშრომში განხილულია რეგიონის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და ისტორიული საზღვრები, ბუნებრივი 
პირობების თავისებურებანი, ადმინისტრაციული ერთეულებისა და მოსახლეობის ცვალებადობა; 
განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია გეოგრაფიული სახელწოდებების კვლევის ასპექტებზე 
ლოკალიზაციასა და ეტიმოლოგიაზე; შედგენილია მოსახლეობისა და დასახლებული პუნქტების 
რეტროსპექტული რუკები, ტოპონიმთა განლაგების რუკები.  კვლევის შედეგად გამოვლინდა და დამუშავდა 
ისტორიული წყაროები და ლიტერატურა, რომელიც ეხება საკითხს. ამასთან, ადგილზე ჩატარდა საველე 
სამუშაოები, შეძლებისდაგვარად, მოხილულ იქნა როგორც მოქმედი დასახლებული პუნქტები, ისე 
ნასოფლარები, ციხესიმაგრეები, ძველი ნაგებობები, ძველი ხიდები. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა 
ტოპონიმების ადგილზე აღნუსხვას და შედარებას ისტორიულ წყაროებში მოხსენიებულ გეოგრაფიულ 
სახელწოდებებთან.  სხვადასხვა წლების მოსახლეობის აღწერისა და სხვა მონაცემების საფუძველზე შედგა 
მოსახლეობისა და დასახლებულ პუნქტთა სიმჭიდროვის რუკები, რაც მოსახლეობის ცვალებადობის 
დინამიკას გვიჩვენებს. ამის მიხედვით გაკეთდა რიგი დასკვნები. 
3. თემა 4  წლიანია, მიმდინარე წელს იმერეთის რეგიონის მაგალითზე შესრულდა მისი მეოთხე ეტაპი. კვლევა 
განხორციელდა აღნიშნული რეგიონის ცენტრალურ და სამხრეთ   ნაწილში. ჩატარდა საველე-კვლევითი 
ექსპედიცია ქ. ქუთაისში, ბაღდათის და ვანის მუნიციპალიტეტებში. შემდეგ მარშრუტებზე: ქუთაისი-
ბაღდათი-პირველი ობჩა - მთისძირი; ბაღდათი - წყალთაშუა- საირმე- ბაღდათი;
ქუთაისი - ვარციხჰესი - ს. ვარციხე -დიდველა-საიმედო-როკითი; ბაღდათი -წითელხევი -როხი - ზეინდარი-
შუა გორა. ს. ამაღლება - ინაშაური-ტბა ტბაყურო.  დაკვირვების ობიექტს წარმოადგენდა, კოლხეთის 
დაბლობის სამხრეთ - აღმოსაველთი ნაწილი, მდინარე რიონის მარცხენანაპირეთი, მდ. ყვირილას დაბლობი, 
რიონის შესართავთან, მდ. ყვირილას გამოზიდვის კონუსი აჯამეთის ნაკრძალის მიდამოებში, მდ. 
ხანისწყლის ხეობა, მისი შესართავი რიონ-ყვირილას შესართავთან, სამხრეთ იმერეთის მთისწინეთის 
ბუნებრივი, ბუნებრივ-ანთროპოგენური და ანთროპოგენური ლანდშაფტები, რომლებიც ძლიერ არიან 
შეცვლილი ძირითადად სასოფლო სამეურნეო საქმიანობით, რის შედეგადაც მათ ნაცვლად წარმოქმნილია 
ლანდშაფტთა სხვადსხვა ანთროპოგენური მოდიფიკაციები.
     ბაღდათის  ვანის და მუნიციპალიტეტების ბუნებრივი ლანდშაფტების კვლევისას გათვალისწინებულ იქნა 
მათი ლანდშაფტური პოტენციალი, რაც გულისხმობდა იმ რესურსულ საშუალებათა ერთობლიობის 
გამოვლენას, რომლებიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს ამჟამად ან მომავალში ცხოვრების პირობების დაცვისა 
და გაუმჯობესების, ეკონომიკური აღმავლობის, კომპლექსური განვითარების მიზნით. ლანდშაფტების 
შემთხვევაში კი იმ თვისებათა ერთობლიობის გათვალისწინებით, რომლის საფუძველზე და რომლის 
მიხედვითაც შეუძლია ლანდშაფტს შეასრულოს ესა თუ ის (სოციალურ-ეკონომიკური, ეკოლოგიური) 
ფუნქცია. ის თავისებურად ასახავს ლანდშატის მონაწილეობის ხარისხსს საზოგადოების სხვადასხვაგვარ 
მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილების საქმეში.
       განისაზღვრა საკვლევი რეგიონის ლანდშაფტების ძირითადი პარამეტრები, (რომლებიც განსაზღვრავენ 
მოსახლეობის ბუნებრივ და მათ საწარმოო საქმიანობას): სითბური, დატენიანების ხარისხი,ზედაპირის 
დანაწევრება, ტყიანობა, ნიადაგის ფიზიკური დახასიათება და ა.შ. ბუნებრივი რესურსები, რომლებიც 
გამოვლინდა რეგიონში, შეიძლება კლასიფიცირდეს მათი საწარმოო ფუნქციით (სასოფლო-სამეურენეო, 
ენერგეტიკული და ა.შ.) ან ბუნებრივი (გენეტიკური) ნიშნებით: კლიმატური (მათ შორის აგროკლიმატური, 
საკურორტო-რეკრეაციული), წყლის (მათ შორის ჰიდროენერგეტიკული, სატრანსპორტო, ირიგაციული), 
მინერალური (სათბობი, სამშენებლო და სხვ.), ნიადაგური, ბიოლოგიური (სხვადასხვა ტიპის და კატეგორიის 
და  ა.შ.).
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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

ლანდშაფტური მეცნიერებების 
აქტუალური პრობლემები: 
გარემო, საზოგადოება, 
პოლიტიკა (MG-ISE-18-370) - 
დედამიწის შემსწავლელი 
მეცნიერებები, ფიზიკური 
გეოგრაფია

2018-2019

მ. ელიზბარაშვილი - 
ხელმძღვანელი,
თ. ხარძიანი - კოორდინატორი,
გ. ლომინაძე - სამეცნიერო 
კომიტეტის წევრი,
გ. ჩართოლანი - საორგანიზაციო 
კომიტეტის წევრი,
ნ. ჩიხრაძე - საორგანიზაციო 
კომიტეტის წევრი
და სხვები

1. აღნიშნული პროექტი გულისხმობს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარებას 2019 წლის 9-13 
სექტემბრის ფარგლებში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 
კონფერენციის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია სეზონური სკოლის ორგანიზება სხვადასხვა უმაღლესი 
სასწავლებლის სტუდენტებისა და დოქტორანტებისათვის. პროექტი ახალი დაწყებულია და ამ ეტაპზე 
ხორციელდება მოსამზადებელი სამუშაოები. დაგეგმილია ინგლისურენოვანი შრომათა კრებულის გამოცემა, 
რომლის რეცენზირებაში მონაწილეობას მიიღებენ უცხოელი მეცნიერები. თამარ ხარძიანი ჩართულია 
პროექტის განხორციელების ყველა ეტაპზე და პასუხისმგებელია დასახულ ამოცანათა დიდი ნაწილის 
შესრულებაზე.  https://www.tsu.ge/ge/juridical/orders/qwpuBtI8K6ABA1Uz/

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

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 
რეტროსპექტული 
კარტოგრაფირება და სივრცული 
ანალიზი „გურჯისტანის 
ვილაიეთის დიდი დავთრის 
მიხედვით“ (YS-2016-44)

2016-2018
თ. ხარძიანი - დამხმარე 
პერსონალი

1. თამარ ხარძიანი მოაწილეობას იღებდა პროექტით გათვალისწინებული ტექნიკური დავალების 
შესრულებაში, რაც გულისხმობდა საკვლევი რეგიონისათვის თემატური რუკების და მონაცემთა ბაზების 
შევსებას სხვადასხვა თემატური ინფორმაციით ArcGIS და Exel პროგრამებში. თამარ ხარძიანმა მონაწილეობა 
მიიღო პროექტის ხელმძღვანელთან, რომან მაისურაძესთან ერთად სამეცნიერო სტატიების მომზადებაში, 
რომლებიც უკვე გადაცემულია საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში გამოსაქვეყნებლად.

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

https://www.tsu.ge/ge/juridical/orders/qwpuBtI8K6ABA1Uz/
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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 ე .სალუქვაძე,
თ. ხარძიანი, 
თ.ჩალაძე,
ქ. გოგიძე

ზემო იმერეთის 
ბუნებათსარგებლობის 
ძირითადი ბუნებრივ-
გეოგრაფიული 
ფაქტორები

ალ. ჯავახიშვილის სახ. 
საქართველოს 
გეოგრაფიული 
საზოგადოების შრომათა 
კრებული, ახალი სერია 
1(19)

ქუთაისი, ინდ. 
მეწარმე ნ. 
იობაძე

166-178

2
R. Khazaradze,
K. Kharadze

The Pleistocene 
Glaciation 
Psevdomoraines in the 
Caucasus Mountains
ISSN _ 0132 _ 1447

Bulletin ,
New Series,
vol. 12, no. 1,
Ianuary-February-March,
2018

Georgian 
Academy press
Tbilisi, 2018
Georgian 
National 
Academy of 
Sciences

92-97

3

კ. ხარაძე
რ. ხაზარაძე

ფშავის ისტორიულ-
გეოგრაფიული 
გარემო და
ტურიზმის 
განვითარების 
პერსპექტივები
ISSN _ 978-9941-8-
0653-7

კრ. ფშავი თბილისი 2018
30-48

4 კ. ხარაძე გეოგრაფიული 
კვლევის ასპექტები 
ივანე ჯავახიშვილის 
შემოქმედებაში
ISSN – 2449_3198

ჯავახიანი, 1 თბილისი, 2018. გვ. 25-33.

5 კ. ხარაძე ივანე ჯავახიშვილის 
რუკა
ISSN –2449_3198

ჯავახიანი, 1 თბილისი, 2018. გვ. 229

6 კ. ხარაძე ანდრია ბენაშვილი 
გეოგრაფიის 
ინსტიტუტის 
დაარსებისათვის

ალ. ჯავახიშვილის სახ. 
საქართველოს 
გეოგრაფიული 
საზოგადოების შრომათა 
კრებული, ახალი სერია 
1(19)

ქუთაისი, ინდ. 
მეწარმე ნ. 
იობაძე
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7

კ. ხარაძე

ბუნებრივი პირობების 
ცვალებადობის 
ამსახველი ტოპონიმია 
იმერეთში

ალ. ჯავახიშვილის სახ. 
საქართველოს 
გეოგრაფიული 
საზოგადოების შრომათა 
კრებული, ახალი სერია 
1(19)

ქუთაისი, ინდ. 
მეწარმე ნ. 
იობაძე

1. ნაშრომში დახასიათებული და შეფასებულია ზემო იმერეთის რეგიონის ძირითადი ბუნებრივ-
გეოგრაფიული ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებენ ბუნებათსარგებლობისა და მოსახლეობის 
განსახლების თავისებურებებს. შედგენილია მორფომეტრიული (ზედაპირის დახრილობის, 
ფერდობთა ექსპოზიციის, ზედაპირის დანაწევრების, ჰიდროგრაფიული ქსელის სიხშირის) რუკები, 
რომლებიც რელიეფის პირობების და ნიადაგის ხარისხობრივი შეფასების ძირითად ნიშანსა და 
მაჩვენებელს წარმოადგენს. ნაშრომში აგრეთვე მოყვანილია რაოდენობრივი მაჩვენებლები, 
რომლებიც რელიეფის, კლიმატურ, წყლის და ნიადაგის რესურსებს ეხება. ზემო იმერეთის 
ლანდშაფტები ბუნებრივ პირობათა შესატყვისად გამოსადეგია მიწათმოქმედებისათვის, 
მეცხოველეობის განვითარებისათვის, რეკრეაციული მიზნებისათვის. ტყიანობის მაღალი 
მაჩვენებელი, რითაც ზემო იმერეთი (ტერიტორიის მთელი ფართობის 47.4%) გამოირჩევა არა 
მხოლოდ იმერეთის რეგიონში, არამედ მთელ საქართველოშიც, უაღრესად დიდ მნიშვნელობას 
სძენს მხარეს საკურორტო–რეკრეაციული თვალსაზრისით. ზემო იმერეთში  ნაყოფიერებით 
გამოირჩევა ნეშომპალა-კარბონატული ნიადაგები, რომლებიც საუკეთესოა მევენახეობისათვის. ამ 
ნიადაგებზე ვენახები იძლევა მაღალი ხარისხის ღვინოებს. ასევე ნაყოფიერია ალუვიური ნიადაგები, 
მათი უდიდესი ნაწილი საჩხერის ქვაბულში მდ. ყვირილის გასწვრივ არის წარმოდგენილი, ამ 
ნიადაგებზე კარგ მოსავალს იძლევა სიმინდი, ასევე გაშენებულია ვენახები. ზემო იმერეთის 
მთაგორიანი, გორაკ-ბორცვიანი, ღრმა ხეობებით დანაწევრებული ტერიტორიის საერთო 
ფართობიდან ნახევარზე მეტი (56 %) მოიცავს ჰიფსომეტრიულ დონეებს ზ.დ. 90-800 მ სიმაღლით 
დიაპაზონს, ვაკე ტერიტორიებით, ფერდობების შედარებით ნაკლები დახრილობით, ფერდობებზე 
ზოგან მოვაკებებით, რომლებიც  ხელსაყრელია სოფლის მეურნობისთვის; ზ.დ. 800-1000 მ 
სიმაღლის ტერიტორიები მიწათმოქმედებისთვის ნაკლებად გამოსადეგია, უმთავრესად სათიბ-
საძოვრებითაა დაკავებული.
2. შრომაში განხილულია კავკასიონის მდინარეთა ხეობებში წარმოდგენილი ფხვიერი ნაფენების 
წყებები და ერატიკული ლოდები, რომლებიც წინამორბედი მკვლევარების მიერ მიღებულია 
პლეისტოცენური მყინვარების მორენებად და მათზე დაყრდნობით თითქმის წინამთების ზონამდე 
ჩამოჰყავთ ძველი მყინვარების გავრცელების საზღვრები. ზემოაღნიშნული ობიექტების დეტალური 
კვლევის შედეგად, სადაც გამოყენებული იქნა პალინოლოგიური, პეტროგრაფიული და 
ლითოლოგიური მეთოდები დადგენილია მათი გენეზისი და სედიმენტაციის პირობები. კოდორის 
აუზში, ე.წ. „წებელდის მორენისა“ და სოფ. ხევის ტერიტორიაზე (350-400 მ. ზ.დ., 550-600 მ. ზ.დ.) 
არსებული მასალის პალინოლოგიური სპექტრები გვიჩვენებს, რომ აღნიშნული ნალექები 
მდინარეულია და მათი სედიმენტაცია მიმდინარეობდა ნოტიო, ზომიერად თბილი კლიმატის 
პირობებში. მდ. ენგურის აუზში, სოფ. ხაიშთან წარმოდგენილი ლოდნარი (პორფირიტები) 
ადგილობრივია, გრანიტული ლოდნარი კი გამოტანილია ნენსკრის ხეობიდან, ოკრილასა და 
ცხვანდირის მასივებიდან. მდ. თერგის აუზში, ამალის შეერთებასთან და სოფ. ბალთას 
ტერიტორიაზე არსებული ფხვიერი მასალის წყებები, ლოდნარის ჩანართებით წარმოადგენს 
დევდორაკის მყინვარიდან განვითარებულ გლაციოღვარცოფის პროდუქტს.
3. სტატიაში ნაჩვენებია ფშავის ფიზიკურ-გეოგრაფიული რაიონები, ლანდშაფტის 
მრავალფეროვნება და ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობათა სიუხვე, რაც ტურიზმის განვითარებისათვის 
შესანიშნავი ობიექტია. მიუხედავად ტერიტორიული სიმცირისა, ფშავი მდიდარია ფიზიკურ-
გეოგრაფიული და მატერიალური კულტურის ძეგლების ობიექტებით, საკურორტო ადგილებით, 
რაც შესაძლებლობას იძლევა მხარის შემდგომი აღორძინებისა და განვითარებისათვის.    
4. სტატიაში ნაჩვენებია იმ წვლილის შესახებ, რაც ივ. ჯავახიშვილმა გასწია გეოგრაფიულ კვლევაში. 
მან საქართველოს ისტორიის რიგ პრობლემებთან ერთად წარმატებით იკვლია გეოგრაფიული 
საკითხებიც. აღსანიშნავია მისი კვლევეები ისტორიულ გეოგრაფიაში, კარტოგრაფიაში და სხვ. 
საქართველოს ისტორიულ თუ თანამედროვე რუკებზე დატანილია ასობით ტოპონიმი, წარსულის 
თუ თანამედროვე საზღვრები, რაც რეტროსპექტული სურათის აღდგენის საშუალებას იძლევა.
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5. სტატიაში წარმოცენილია მეცნიერის მიერ „საქართველოს სახელმწიფო საზღვრების რუკა“, 
რომელიც 1919 წელსაა შედგენილი. ეს რუკა დაერთო მეცნიერის მონოგრაფიას. რუკაზე 
თვალსაჩინოდ არის ასახული საქართველოს ეპოქალური საზღვრები. მცირე მასშტაბის რუკაზე 
მთელი სიზუსტით არის გადატანილი დეტალები, რაც მონოგრაფიაშია აღნიშნული, საქმის დიდი 
ცოდნით და ღრმა კვლევის შედეგად დატანილია საქართველოს სხვადასხვა პერიოდის საზღვრები 
ქრონოლოგიური ზღვრების მიხედვით.
6. სტატიაში მოცემულია ასტრონომ-გეოდეზისტის ანდრია ბენაშვილის დაბადების 100 
წლისთავთან დაკავშირებით მეცნიერის წვლილის შესახებ გეოგრაფიის ინსტიტუტის 
დაარსებისათვის XX საუკუნის 20-ან წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
7. სტატიაში განხილულია იმერეთის მრავალფეროვანი ტოპონიმების ცვალებადობა ისტორიულ 
პერიოდში. ლიტერატურული და ისტორიული წყაროების შეჯერების საფუძველზე დადგენილია 
იმერეთის ტერიტორიაზე ბუნებრივი პირობების ცვალებადობის ამსახველი ათეულობით 
ტოპონიმი. საერთოდ, ტოპონიმების წარმოშობა და განვითარება რთული პროცესია, 
განსაკუთრებით ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა. მისი რელიეფი, კლიმატი, ჰიდროგრაფია, 
ნიადაგები, მცენარეთა და ცხოველთა სამყარო და მისი ლანდშაფტი დიდი მრავალფეროვნებით 
გამოირჩევა. ცხადია, ასეთი მრავალგვარი ბუნებრივი პირობების ქვეყანაში ტოპონიმებიც 
მრავალმხრივი და თავისებური ჩამოყალიბდა. 

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 Салуквадзе Е., 
Чаладзе Т.

Особенности экологического 
состояния ландшафтов Имерети

ISBN 978-5-4473-0191-0

Современное 
ландшафтно-
экологическое 
состояние  и 
проблемы 
оптимизации 
природной 
среды регионов
Том 1

Г. Воронеж
Изд. 
„Истоки“

423-425

2 თ. ხარძიანი,
რ. მაისურაძე,
მ. 
ელიზბარაშვილი

MOUNTAINOUS MUNICIPALITIES 
OF CENTRAL CAUCASUS, 
ECOSYSTEMS DIVERSITY AND 
COMMUNITIES’, DOI: 
10.5593/sgem2018/5.1/S20.072
ISSN: 1314-2704

18th 
International 
Multidisciplinary 
Scientific 
GeoConference 
SGEM 
2018/Volume: 18, 
Book number: 5.1

51 Alexander 
Malinov blvd, 
Sofia, 1712, 
Bulgaria

557-564

3 მ. 
ელიზბარაშვილი,
თ. ხარძიანი,
რ. მაისურაძე,
მ. ტატიშვილი

Mountain environment and 
population in Georgia: case study of 
Upper Svaneti, DOI: 
https://doi.org/10.1080/13504509.201
7.1417182
Print ISSN: 1350-4509 Online ISSN: 
1745-2627

International 
Journal of 
Sustainable 
Development & 
World Ecology/ 
Volume 25, Issue 
4

Taylor & 
Francis, 
United 
Kingdom

362-370

https://doi.org/10.1080/13504509.2017.1417182
https://doi.org/10.1080/13504509.2017.1417182


35

[Type here]

4 რ. მაისურაძე,
მ. 
ელიზბარაშვილი,
თ. ხარძიანი,
მ. ტატიშვილი

LANDSCAPES OF SAMTSKHE-
JAVAKHETI REGION, 
TRANSFORMATION DEGREE AND 
FORMS, 
DOI:10.5593/sgem2018/5.1/S20.063
ISSN: 1314-2704

18th 
International 
Multidisciplinary 
Scientific 
GeoConference 
SGEM 2018/ 
Volume: 18, Book 
number: 5.1

51 Alexander 
Malinov blvd, 
Sofia, 1712, 
Bulgaria

487-494

5 მ. 
ელიზბარაშვილი,
გ. ჩართოლანი,
თ. ხარძიანი

‘Variations and trends of heating and 
cooling degree-days in Georgia for 
1961–1990 year period’, DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.aasci.2018.03
.004
ISSN: 1512-1887

Annals of 
Agrarian Science/ 
Volume 16, Issue 
2

Elsevier
152-159

1. ნაშრომში განხილულია იმერეთის რეგიონის ლანდშაფტების ეკოლოგიური მდგომარეობის 
საკითხები,   განპირობებული ბუნებრივი და ანთროპოგენური ფაქტორებით. სხვადასხვა წლების 
აეროფოტო და კოსმოსური სურათების დეშიფრირების საფუძველზე მოცემულია რეგიონის 
ეკოლოგიური დახასიათება.  დახასიათებისთვის შერჩეულ იქნა ეკოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების 
ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ატმოსფერული ჰაერის და ნიადაგის გაჭუჭყიანება, ნაჩვენებია 
სტიქიური პროცესების (ეროზია, ღვარცოფი, მეწყერი) ინტენსიურობა. წარმოდგენილია ჭიათურის 
სამთამადნო რეგიონის ეკოლოგიური მდგომარეობის სქემა.
2. ცენტრალური კავკასიონის მთიანი მუნიციპალიტეტები, ეკოსისტემათა მრავალფეროვნება და 
სათემო საზოგადოებებიეკოსისტემური მრავალფეროვნება თითოეული რეგიონისთვის 
გამორჩეულობის, ორიგინალურობის და უნიკალურობის ერთ-ერთი უმნიშნელოვანესი 
მახასიათებელია. მრავალი ადამიანის, განსაკუთრებით ღარიბი მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრება, 
ეკონომიკა, სოციალური და ფიზიკური კეთილდღეობა და მათი კულტურული მემკვიდრეობა 
პირდაპირ არის დამოკიდებული ეკოსისტემებზე (The Future we want, 2012). ხშირ შემთხვევაში 
საზოგადოების კულტურის, ტრადიციის და სხვა საქმიანიობის მრავალფეროვნების განმსაზღვრელი 
ფაქტორი სწორედ, რომ  ეკოსისტემური მრავალფეროვნება გახლავთ, რომელიც აყალიბებს გარემოსა 
და საზოგადოების ურთიერთობას და მათ ჰარმონიულ თანაცხოვრების საფუძველს ქმნის. 
საზოგადოება ეკოსისტემებიდან სარგებელს იღებს ეკოსისტემური სერვისების სახით. მათი ცვლილება 
გავლენას ახდენს ადამიანის კეთილდღეობაზე. დედამიწაზე, სასიცოცხლო სისტემები და 
საზოგადოება იმყოფება უზარმაზარი ცვლილებების ერაში. ბოლო 50 წლის განმავლობაში 
ეკოსისტემები და მათ მიერ მოწოდებული სერვისები შეიცვალა იმაზე მეტად, ვიდრე ოდესმე ახსოვს 
კაცობრიობის ისტორიას (MA, Current State and Trends, 2005). როგორც ეკონომიკური ზრდა, ისე 
მოსახლეობის ზრდა  განაპირობებს ეკოსისტემური სერვისების მოხმარების ზრდას (MA, Synthesis , 
2005).  თანამედროვე პირობებში ლანდშაფტების ტრანსფორმაციას მნიშვნელოვნად აჩქარებს  
მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარე ცვლილებებიც (European Landscape Convention, 2000). 
ეკოსისტემათა მრავალფეროვნებით ხშირად გამოირჩევიან მთიანი რეგიონები, რომლებიც  
წარმოადგენენ წყლის, ენერგიის, ბიომრავალფეროვნების, მინერალური რესურსების, ტყის 
პროდუქტების, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების და რეკრეაციის მნიშვნელოვან  წყაროს. 
მსოფლიოს მთიანი რეგიონების გარემოს უდიდესი ნაწილი განიცდის დეგრადაციას (Agenda 21). 
გლობალიზაციისა და ბაზრის ლიბერალიზაციის სწრაფი ტემპები მთიან არეალებს მრავალი ახალი 
გამოწვევის წინაშე აყენებს. თვით გლობალიზაციაზე კი გავლენას ახდენს ბაზრის კანონები, 
მაგალითად, მოკლევადიანი სარგებელი და გარე მოთხოვნა, რასაც მოსდევს ნიშე რესურსებისა და 
შესაძლებლობების ჭარბი მოხმარება, რაც ხშირად თანმდევი გარემოს და საზოგადოებრივი 
პრობლემების უგულებელყოფის ფონზე  მიმდინარეობს (Jodha, 2000).  მთის ეკოსისტემების 
მრავალფეროვნების მხრივ კავკასიონი შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი გამორჩეულია და ჩვენს მიერ 
მომზადებული ნაშრომიც მის ფარგლებში არსებულ არეალს შეეხება. კავკასიონი ხასიათდება 
კონტრასტული ლანდშაფტური გარემოთი, ეკოსისტემათა ვერტიკალური განაწილებით და სხვა 
ლანდშაფტწარმომქმნელი ფაქტორების სიუხვით, მრავალფეროვანი ლითოლოგიური სტრუქტურითა 
და რელიეფის ფორმებით. ასევე კლიმატური მახასიათებლების ფართო დიაპაზონით (Beruchashvili, 
1995). ადამიანთა საზოგადოების ბუნებრივ ლანდშაფტთან ადაპტაცია და  ურთიერთობის ჰარმონია 

https://doi.org/10.1016/j.aasci.2018.03.004
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ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მიმდინარე მოვლენებმა რღვევისკენ წაიყვანა. მიმდინარეობს 
მთიანი რეგიონების დეპოპულაცია და ამის მიზეზად არაერთი პირდაპირი და ირიბი ფაქტორი 
გვევლინება. ადგილობრივი რესურსის მიმართ მომხმარებლური მიდგომა ორმაგად უარყოფითი 
ეფექტის მომტანია. მთის გარემო მკაცრია, მოწყვლადი და ადვილად დეგრადირებადი. 
მომხმარებლური და რესურსების მაქსიმალურად ათვისებაზე ორიენტირებული მიდგომა გარემოს 
აუცულებლად გამოიყვანს მწყობრიდან და ეს საკმაოდ სწრაფად გამოიღებს უარყოფით შედეგს. მთიანი 
რეგიონების შენარჩუნება-განვითარება მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობის ლანდშაფტთან 
ჰარმონიული ადაპტაციითაა შესაძლებელი, თანამედროვე ტექნოლოგიების ისეთი ფორმებით 
გამოყენებასთან, რომელიც გარემოს არ შეუქმნის საფრთხეს და არ გამოიწყევს მის გაუკაცრიელებას 
(Elizbarashvili et al, 2018). მთიანი რეგიონები მინერალური რესურსის სიმდიდრით გამოირჩევიან და ამ 
მხრივ გამონაკლისი არც ცენტრალური კავკასიონის ზოლია. გაუკაცრიელებული მთიანი რეგიონები, 
როგორც წესი იოლი სამიზნე ხდება სხვადასხვა გარე ეკონომიკური ინტერესებისთვის, რომლებიც 
რესურსების ამოღება-გადამუშავებაზე არიან ორიენტირებულები და გარემოს დაცვის ნორმებს ნაკლებ 
ყურადღებას აქცევენ, რაც უარყოფითად აისახება საზოგადოების კეთილდღეობაზე. 
ბიომრავალფეროვნებაზე მოქმედი ფაქტორები, ასევე ზემოქმედებენ ეკოსისტემურ სერვისებზეც, რაც 
აისახება საზოგადოებაზე (Carpenter et al, 2009). ასეთი პრობლემა სუსტი ეკონომიკისა და დაბალი 
შემოსავლების ქვეყნებში დღითიდღე სულ უფრო და უფრო მეტ სიმწვავეს იძენს და მსგავსი 
საფრთხეები ჩვენი საკვლევი რეგიონის წინაშეც დგას. ამიტომ ადგილობრივი სათემო საზოგადოების  
განვითარებისა და გაძლიერებისათვის, სიღარიბის დასაძლევად და მიგრაციის შესაჩერებლად დიდი 
მნიშვნელობა აქვს „ეკოსისტემების და მათი სერვისების კონსერვაციას, აღდგენასა და მდგრად 
გამოყენებას“ (Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015). ნაშრომში 
შეფასებულია საკვლევი რეგიონის ძირითადი ეკოსისტემები და მათი მრავალფეროვნება. ძირითადი 
ეკოსისტემების ტიპები და მათი გავრცელების თავისებურებები, დომინანტი ეკოსისტემები და მათი 
ურთიერთკავშირი ადგილობრივ სათემო საზოგადოებებთან.
3. ნაშრომში წარმოდგენილი კვლევის მიზანი გახლდათ საქართველოს ერთ-ერთი მთიანი რეგიონის, 
ზემო სვანეთის, მოსახლეობის დამოკიდებულების კვლევა ეკოლოგიური პრობლემების მიმართ. ასევე, 
გაგვეანალიზებინა ის, თუ როგორ აღიქვამს, განიცდის და რა სახის ინტერპრეტაციას უკეთებს 
სოციალურ თუ ეკოლოგიურ საკითხებს. სტატია დაფუძნებულია ავტორების მიერ 2015-2016 წლებში, 
რეგიონში ჩატარებულ მოსახლეობის ანკეტური გამოკითხვის შედეგებზე. კითხვარი შედგენილ იქნა 
რეგიონის თავისებურებების გათვალისწინებით. რესპონდენტების შესარჩევად და მონაცემთა ბაზების 
კომპილაციისათვის გამოყენებულ იქნა სტრატიფიცირებული კლასტერული შერჩევის მეთოდი. 
სტატისტიკური მონაცემების ანალიზისთვის გამოვიყენეთ SPSS პაკეტი. შედეგად, შესწავლილ იქნა 
შემდეგი საკითხები: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური პრობლემა, გარემოს პრობლემები სოციო-
ეკონომიკურ საკითხებთან კავშირში, ეკოლოგიური შინაარსის ინფორმაციის წყაროები, ნდობის 
საკითხი ეკოლოგიურ პრობლემებთან მიმართებაში, გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შესახებ 
ინფორმირებულობის დონე მოსახლეობაში, ადგილობრივი მოსახლეობის პერსონალური წვლილი 
გარემოს დაცვაში, ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის გზები, განხორციელებული 
გარემოსდაცვითი აქტივობები.
4. ნაშრომში ჩვენი კვლევის მიზანი გახლდათ საკვლევი რეგიონის ლანდშაფტების შესწავლა, მათი 
შეფასება ადამიანისეული ზემოქმედების ხარისხის, მასშტაბების და ფორმების მიხედვით.  საკვლევი 
რეგიონის ლანდშაფტების და მათი გარდაქმნის შეფასებითი ანალიზის წარმოება გარემოს 
კონსერვაციისა და მდგრადი განვითარების კონტექსტში. ლანდშაფტი ჩვენს მიერ წარმოდგენილ 
კვლევაში განიხილება როგორც ეკოსისტემა, ისე  ხანგძლივი პერიოდის განმავლობაში გარემოსა და 
საზოგადოების ურთიერთობის შედეგად ჩამოყალიბებული ხედი, იერსახე. სივრცე, რომელსაც თავისი 
ტრადიცია,  ადამიანსა და ადგილობრივ გარემოს შორის ჰარმონიული ურთიერთობის ფორმები 
გააჩნია. ამიტომ ადვილი შესამჩნევია და წინა პლანზეც იწევს ის პრობლემები, რომელიც ბოლო 
პერიოდში მიმდინარე ინტერვენციულ მიდგომებს უკავშირდება.  მიდგომები და ქმედებები, რომელიც 
გარემოდან სხვადასხვა ფორმის ბუნებრივი რესურსის მაქსიმალური ამოღების მიზნით ხორციელდება 
(Jodha, 2000). რაც არღვევს ბუნებასა და საზოგადოებას შორის წონასწორობას და ჰარმონიას,  
კულტურას და ტრადიციას, რომელიც განსაკუთრებით  მნიშვნელოვანია  მთიანი რეგიონებისათვის, 
სადაც გარემო და საზოგადოების ტრადიციულ-კულტურული ყოფა უფრო კარგადაა შენარჩუნებული, 
ვიდრე სხვა, არამთიან რეგიონებში (Khardziani et al, 2017). ჩვენი საკვლევი რეგიონი სრულიად მთიანია. 
მისი მდებარეობის და კონტრასტული გარემოდან გამომდინარე, აქაც აშკარაა ზემოქმედების 
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განსხვავებული ხარისხი და ფორმები. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გაძლიერდა ლანდშაფტზე 
ზემოქმედება, რომელიც მზარდ ხასიათს ატარებს და აღნიშნულ საკითხს კიდევ უფრო აქტუალურსა 
და პრობლემურს ხდის.
5. შენობების გათბობასა და გაგრილებაზე იხარჯება დიდი რაოდენობის ენერგია საქართველოში. 
გათბობისა და გაგრილების გრადუს-დღეები გახლავთ ის საზომი, რომელიც ასახავს შენობების 
კომფორტულ დონემდე გათბობასა და გაგრილებაზე დახარჯული ენერგიის რაოდენობას. გადბობისა 
და გაგრილების გრადუს-დღეების სიდიდეების განსაზღვრა ხდება გარე ტემპერატურაზე 
დაფუძნებით. ნაშრომში წარმოდგენილი კვლევის მიზანი გახლდათ გათბობისა და გაგრილების 
გრადუს-დღეების ცვალებადობისა და ტენდენციების შეფასება სხვადასხვა ლოკაციისთვის 
საქართველოში. საბზისო პერიოდად აღებულ იქნა მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის მიერ 
განსაზღვრული პერიოდი (1961-1990). გამოთვლები ეფუძნება თოთხმეტი სადგურის დღიურ 
მონაცემებს. განისაზღვრა საშუალო სღიური, თვიური და წლიური მაჩვენებლები, ასევე ცვალებადობის 
სივრცული გადანაწილება. გათბობის გრადუს დღეებისათვის, საბაზისო ტემპერატურად აღებულ იქნა 
18 °C, ხოლო გაგრილების გრადუს დღეებისათვის 26 °C. მიღებული შედეგები მნიშვნელოვანია 
საქართველოში ენერგიის მოხმარების საკითხის შესწავლისათვის.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1 რ. მაისურაძე,

მ. ელიზბარაშვილი,
თ. ხარძიანი

სამცხე-ჯავახეთის ეკოსისტემები, 
რუკათშედგენა და შეფასება

12-15 თებერვალი, ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

1. სამცხე-ჯავახეთი საქართველოს მთიანი რეგიონია, რომელიც მთელს კავკასიაში გამოირჩევა ეკოსისტემათა 
მრავალფეროვნებით. ჩვეულებრივ, მთიანი რეგიონები უფრო მრავალფეროვანია ვიდრე დაბლობი არეალები, 
შესაბამისად მთის ეკოსისტემებს გააჩნიათ როგორც, მაღალი კონსერვაციული, ისე სულიერი და ესთეტიკური 
ღირებულება. თანამედროვე პერიოდში აღნიშნული ეკოსისტემები განციდიან სწრაფ ცვლილებას. 
ეკოსისტემური სერვისების დეგრადაცია მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის ადამიანის კეთილდღეობას. 
მდგრადი განვითარებისთვის არსებითი მნიშვნელობა გააჩნია მთის ეკოსისტემების და 
ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციას. ნაშრომში წარმოდგენილია სამცხეჯავახეთის ეკოსისტემების 
კვლევის (2008-2017 წწ.) შედეგები. სამცხე-ჯავახეთის ფართობი 6 413 კმ² -ია. აქ თვალშისაცემია 
ეკოსისტემათა კონტრასტული ხასიათი, რაც გამომდინარეობს კლიმატური, ლითოლოგიური, რელიეფური,
პალეოგეოგრაფიული ფაქტორებიდან და ადამიანის საქმიანობიდან. რეგიონი ჰიფსომეტრიულად 
ვრცელდება 745-3301 მ დიაპაზონში, შესაბამისად მკვეთრადაა გამოხატული ვერტიკალური სარტყლურობა. 
ეკოსისტემათა მრავალფეროვნებას განაპირობებს: 1. შავი ზღვის გავლენა და დასავლეთ საქართველოს ნოტიო 
ოლქებთან სიახლოვე; 2. კლიმატის კონტინენტურობის ზრდა აღმოსავლეთისაკენ და სამხრეთისაკენ; 3. მთის 
ქვაბულის ფარგლებში ნალექების მკვეთრი შემცირება და ზაფხულის მაღალი ტემპერატურები; 4. მაღალი 
ვულკანური ზეგნები; 5. სიახლოვე ანატოლიის რეგიონთან; 6. პალეოგლაციალური ფაქტორი; კვლევის 
შედეგად შეიქმნა ეკოსისტემების რუკა გეოინფომაციული პროგრამა ArcGIS-ის გამოყენებით. სულ 
იდენტიფიცირებულ იქნა ეკოსისტემათა 20-მდე ტიპი. საკლასიფიკაციო ერთეულები გამოიყო ბრაუნ-
ბლანკეს მიდგომით. გარდა მცენარეული საფარისა იდეტიფიცირებულ იქნა ადამიანის მიერ სახეცვლილი 
კომპლექსებიც, რომელიც დღეს ადგილობრივი ლანდშაფტის განუყოფელი ნაწილია, დამახასიათებელი 
უნიკალური ბუნებათსარგებლობის ტრადიციითა და ფორმებით. http://conference.ens-2018.tsu.ge/  

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
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1 რ. მაისურაძე,
თ. ხარძიანი

RETROSPECTIVE CARTOGRAPHY 
AND SPATIAL

ANALYSIS OF 16TH CENTURY 
SAMTSKHE-JAVAKHETI

ARCHITECTURAL HERITAGE

11 – 13 October, Belogradchik, BULGARIA
http://belogradchik.bg/?page_id=16099

2 ზ. გულაშვილი „საქართველოს ეროვნული ატლასის 
ტექნიკური და პოლიგრაფიული 

უზრუნველყოფა“

8-14 ოქტომბერი,
სემინარი თემაზე „საქართველოს 
ეროვნული ატლასის შეფასება“
იუსტუს ლიბიგის უნივერსიტეტის 
გეოგრაფიის დეპარტამენტი,
გისენი, გერმანია

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
2. საქართველოს ეროვნული ატლასი არის პირველი ინგლისურენოვანი გამოცემა, რომელიც დაიბეჭდა 
გერმანიის განათლების სამინისტროს დაფინანსებით, გისენის უნივერსიტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის 
და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ინსტიტუტის მეცნიერთა მონაწილეობით.
მოხსენება ეხებოდა ატლასის მომზადების ტექნიკური უზრუნველყოფის შეფასებას, რაც გულისხმობს 
თანამედროვე კარტოგრაფიული მეთოდებისა და პოლიგრაფიული მოთხოვნების შესაბამისად რუკების 
ვიზუალურ გამოსახვას. აღწერილი იყო თითოეული რუკისთვის ფერთა გამისა და პოლიგრაფიული 
პარამეტრების შერჩევა/განსაზღვრის პროცესი, გარკვეული სტატისტიკური ინფორმაციის საჩვენებლად 
გამოყენებული დიაგრამების აგების ჩვენთვის ახალი მიდგომები, გამოყენებული ტექნიკური საშუალებები 
კომპიუტერული უზრუნველყოფების სახით და გეოგრაფიისა თუ სხვა არსებული დარგის რუკების 
შინაარსობრივი მოთხოვნებისთვის საჭირო მეთოდოლოგია. 

http://belogradchik.bg/?page_id=16099
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საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება
ვაჟა ნეიძე-ხელმძღვანელი
1. ნანა ნადარეიშვილი 
2. გიორგი მელაძე
3. მზია თუთბერიძე
4. გიორგი ხომერიკი
5. ნანა კვირკველია
6. დავით ბეროშვილი
7. სოფიკო ჯვარშეიშვილი
8. გივი თავაძე
9. ალექსანდრე ბერიანიძე
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
საქართველოსა და მისი 
რეგიონების რეკრეაციული 
პოტენციალი

2015-2018

ვ. ნეიძე, პროექტის  
ხელმძღვანელი;
ნ. ნადარეიშვილი - მკვლევარი;
გ. მელაძე - მკვლევარი;
მ. თუთბერიძე - მკვლევარი;
გ. ხომერიკი - მკვლევარი;
ნ. კვირკველია - მკვლევარი;
ს. ჯვარშეიშვილი - მკვლევარი;
გ. თავაძე - მკვლევარი;
ა. ბერიანიძე - თანაშემწე

1. 2018 წელს განყოფილებამ დაასრულა ოთხწლიანი (2015-2018) სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი 
„საქართველოს რეკრეაციული პოტენციალი“, რომლის მიზანი იყო საქართველოს რეკრეაციული 
პოტენციალისა და მისი ათვისების გეოგრაფიული პრობლემების შესწავლა. 

ეს სამუშაო ითვალისწინებდა: 
ა) საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი  მნიშვნელოვანი დარგის - რეკრეაციული მეურნეობის (ტურიზმი, 

კურორტები, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და სპორტული საქმიანობა და სხვ.) რესურსული პოტენციალის 
ეკონომიკურ-გეოგრაფიულ შესწავლას;

ბ)  დარგის მდგომარეობის შეფასებას; 
გ) ტურიზმის, მათ შორის, მისი პერსპექტიული სახეობების - სამკურნალო-გამაჯანსაღებელის, 

ეკოლოგიურის და ექსტრემალურის  დახასიათებას რეგიონების მიხედვით;
დ) საქართველოს საკურორტო ადგილების ლოკალიზაციასა და იდენტიფიკაციას  გეოგრაფიული კვლევის 

მეთოდების გამოყენებით;
ე) რეკრეაციული მეურნეობის განვითარების პერსპექტივების განსაზღვრას ხელშემწყობი და 

ხელშემშლელი ფაქტორების გათვალისწინებით; 
ვ) კვლევის შედეგების საფუძველზე საქართველოსა და რეგიონების რეკრეაციული პოტენციალის  

ამსახველი საილუსტრაციო მასალის შექმნას. 
ამ გეგმის მიხედვით თანმიმდევრულად შესწავლილ იქნა საქართველოს მხარეების რეკრეაციული 

პოტენციალი: 2015 წელს - აღმოსავლეთი საქართველო; 2016 - დასავლეთი საქართველო; 2017 წელს - ქალაქ 
თბილისი, ხოლო 2018 წელს მოხდა საველე ექსპედიციების შედეგად მოპოვებული მასალების დამუშავება და 
ანალიზი.
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მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა რამდენიმე სამეცნიერო-მეთოდოლოგიური პრობლემა, რომელთა 
შემდგომი გაღრმავებული კვლევა მნიშვნელოვანია, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული 
თვალსაზრისით. პირველ რიგში, პრობლემას წარმოადგენს კურორტების და საკურორტო ადგილების 
ლოკალიზაციის დადგენა და მათი შესაბამისობა მინიჭებულ სტატუსთან. თითქმის განადგურებული 
ინფრასტრუქტურის პირობებში კურორტების 60%-მდე არ შეესატყვისება სტატუსს, ხოლო საკურორტო 
ადგილების დიდი ნაწილი, განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც დასახლებული პუნქტებს არ წარმოადგენენ, 
ლოკალიზაციის დაზუსტებას მოითხოვენ. მეორე საკითხი, რომელსაც დარგის მომავლისთვის აქვს 
მნიშვნელობა, და რომელიც კვლევის ბოლო ეტაპზე წარმოჩინდება, არის ტურიზმის  პერსპექტიული  
სახეობები რეგიონების მიხედვით. საქართველოს რეკრეაციული რესურსების და ტრადიციების 
გათვალისწინებით ყველაზე პერსპექტიულია სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმი. მაგრამ თუ 
გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს მიმართულება ყველაზე ძვირადღირებულია როგორც ორგანიზატორების, 
ისე მომხმარებლისთვის, ამ ეტაპზე ქვეყნისათვის უფრო უპრიანი იქნება იმ სახეობებისა და ფორმების 
განვითარება, რომლებიც არ მოითხოვენ მნიშვნელოვან კაპიტალდაბანდებებს, მაგრამ ფრიად მომგებიანი 
შეიძლება აღმოჩნდეს ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური დონის ასამაღლებლად. ასეთია კერძოდ, 
სათავგადასავლო, ეკოლოგიური, ეთნიკური, სასოფლო ტურიზმი. 

მუშაობის დროს გამოყენებული იქნა კვლევის ტრადიციული მეთოდები: სტატისტიკური, 
ლიტერატურული, საველე, კარტოგრაფიული, რომელთაც დაემატა გეოინფორმაციული მეთოდი. 
სამუშაოების შედეგად დაგროვდა მნიშვნელოვანი საილუსტრაციო, მათ შორის ფოტოგრაფიული მასალა. 
პროექტის შესრულებაში ჩართული იყო განყოფილების ყველა თანამშრომელი, მათ შორის ახალგაზრდა 
მეცნიერები და ტექნიკური პერსონალი.

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

ტრანსდისციპლინური კვლევის 
იმპლემენტაცია ტურიზმის 
მდგრადი განვითარებისათვის 
კავკასიის რეგიონში.
სოციალური გეოგრაფია.
ავსტრიის პარტნიორობის 
პროგრამა - უმაღლესი 
განათლების განვითარების 
სფეროში

წამყვანი ორგანიზაცია - თსუ.

1.07.2017 – 20.06.2020
ი. სალუქვაძე (ქართული
ჯგუფის ხელმძღვანელი),
ა. მუჰარი (ავსტრიული ჯგუფის 
ხელმძღვანელი)
ნ. ელიზბარაშვილი,
ი. ხელაშვილი,
მ. ხოხობაია,
ნ. პავლიაშვილი,
გ. მელაძე

2

Development of Sustainable 
Cultural Tourism in the Black Sea 
Basin
წამყვანი ორგანიზაცია - თსუ

2.08.2018 – 1.07.2020
გ. გავარდაშვილი 
(ხელმძღვანელი)
კ. ბილაშვილი (მთავარი 
მკვლევარი)
ვ. ტრაპაიძე (მენეჯერი).
გ. მელაძე (ტურიზმის ექსპერტი)
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. 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.
2. მიმდინარეობს პირველადი მასალების მოპოვება.

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

„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.
პროექტის ძირითადი 
შემსრულებლები: გ. მელაძე
ნ. კობახიძე, რ. ნადირაძე

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. 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.
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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.
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.

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

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“ 306

2 ავტორთა
კოლექტივი
რედ. ი. იაშვილი

საქართველოს
საზოგადოებრივი
გეოგრაფია

გადაცემულია
რეცენზირებისათვის

ანოტაცია
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1. 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.

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. 

2. საქართველოს  საზოგადოებრივი გეოგრაფია (სახელმძღვანელო), განკუთვნილია უმაღლესი 
სასწავლებლების სტუდენტებისათვის. მასში განხილულია შემდეგი საკითხები:

თავი 1. საქართველოს ბუნებრივ-გეოგრაფიული პირობები და ბუნებრივი რესურსები (ავტორი ნ. 
ელიზბარაშვილი).

თავი 2. საქართველოს ტერიტორიის ფორმირება და თანამედროვე ადმინისტრაციულ–ტერიტორიული 
მოწყობა  (ავტორები: ზ. დავითაშვილი, დ. სიჭინავა).

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 ).

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 გ. მელაძე საქართველოს 
თანამედროვე 
დემოგრაფიული 
პორტრეტი 
(საქსტატის 
გადაანგარიშებული 
მონაცემების 
მიხედვით).
ISSN 2587 - 5450

ალ. ჯავახიშვილის სახ. 
საქართველოს 
გეოგრაფიული 
საზოგადოების შრომათა 
კრებული, ახალი სარია 
1(19)

ქუთაისი, ინდ. 
მეწარმე ნ. 
იობაძე

12

2 ნ. ნადარეიშვილი
სამნიძე ნატო

მომწოდებლების 
შერჩევის პროცესები 
შესყიდვების 
მენეჯმენტში
ISSN 2587-4713

ეკონომიკა №4-5.
2018

თბილისი გვ. 167-173.

3 ნ. ნადარეიშვილი მდგრადი 
განვითარების 
ამოცანები ტურიზმის 
მიმართულებით 
საქართველოში
ISSN 2587-4713

ეკონომიკა
2018

ჩაბარებულია 
დასაბეჭდად

თბილისი 10

4 გ. ხომერიკი,
დ. მაისურაძე, თ. 
ხუციშვილი

საქართველოს 
სპელეოტურისტული 
პოტენციალის 
საკითხისათვის
ISSN 2587 - 5450

ალ. ჯავახიშვილის სახ. 
საქართველოს 
გეოგრაფიული 
საზოგადოების შრომათა 
კრებული, ახალი სარია 
1(19)

ქუთაისი, ინდ. 
მეწარმე ნ. 
იობაძე

10

5 ს. ჯვარშეიშვილი პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციების 
რეგიონალური 
თავისებურებანი, 
ISSN: 2233-3606

საქართველოს ბიზნესის 
მეცნიერებათა ეროვნულ
ი აკადემიის მოამბე -

ჩაბარებულია 
დასაბეჭდად

თბილისი 13

6 გ. თავაძე ქურთული ენის 
დიალექტებისა და 
მათთვის 
გამოყენებული 
დამწერლობების 
გავრცელება ახლო 
აღმოსავლეთში ISSN - 
0132 – 1447

საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის 
მოამბე,
ჩაბარებულია 
დასაბეჭდად

თბილისი 11-12

1. მოსახლეობის აღწარმოების პროცესების, ქვეყანაში არსებული დემოგრაფიული ვითარების 
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 ფუნქციონირება. არსებულმა ვითარებამ სტატისტიკური სამსახურების 
მუშაობაშიაც ჰპოვა ადექვატური ასახვა. ცალკეული სპეციალისტები ჯერ კიდევ 1990-იან წლებში 
აყენებდნენ ეჭქვეშ ოფიციალურად გამოქვეყნებული დემოგრაფიულ-სტატისტიკური ინფორმაციის 
უტყუარობას. 2002 წლის აღწერის შემდგომ, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 
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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 
შემთხვევებში გარკვეულ კითხვებს აჩენენ, ისინი - არსებულ მონაცემებთან შედარებით, უკეთესად 
ასახავენ საქართველოს უახლოეს წარსულში მიმდინარე დემოგრაფიულ ტენდენციებს.
2. 21-ე საუკუნეში კომპანიის ოპერირების კონტექსტში მნიშვნელოვანი გახდა კომპანიის 
მომწოდებლებთან სწორი ურთიერთობა. სტრატეგიულ მომწოდებლებთან ურთიერთობების 
მართვა კრიტიკული ნაბიჯია მიწოდებათა ჯაჭვში პროცესების გასაუმჯობესებლად. 
მომწოდებლებთან გრძელვადიან ურთიერთობას მივყავართ შემცირებულ დანახარჯებთან, მზარდ 
ეფექტურობასთან და პროცესების მუდმივ გაუმჯობესებასთან.
მომწოდებელი ბიზნესის ყველა ნაწილს ეხება, ვინაიდან უზრუნველყოფს ორგანიზაციისათვის 
საქონლის და მომსახურების უწყვეტი ნაკადის მოწოდებას. ორგანიზაციებისათვის მომწოდებლების 
შერჩევა შესაძლებელია სხვადასხვა საშუალებით, როგორიცაა: გამოფენები, რეკომენდაციები სხვა 
ორგანიზაციებიდან, ბიზნეს მრჩევლები, სავაჭრო პრესა და ა.შ. 
მომწოდებლები მნიშვნელოვანი წყაროები არიან კონკურენტუნარიანი უპირატესობის 
მოსაპოვებლად გლობალურ ბაზრებზე მუშაობისათვის, მათი გამოცდილების, ცოდნისა და რისკის 
გაზიარების უნარით. მომწოდებელთა შერჩევა შრომატევადია და ბევრად უფრო მეტ პროცესებს 
ითვალისწინებს, ვიდრე მოწოდებულ ფასთა მიმოხილვა. შერჩევის პროცესი ძირითადად ეფუძნება 
ოთხ კრიტერიუმს: ხარისხს, ფასს, მომსახურებას და მიწოდებას. აღსანიშნავია რომ ფაქტორები, 
როგორიცაა: საიმედოობა, ფინანსური უსაფრთხოება და პარტნიორობა უნდა ჩაითვალოს შერჩევის 
კრიტერიუმად. 
3. 2017 წელი „ტურიზმის მდგრადი განვითარების საერთაშორისო წლად" გამოაცხადა გაერო-ს  
ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციამ (UNWTO), რომლის გენერალურ მდივნად საქართველოს 
წარმომადგენელი ზურაბ პოლოლიკაშვილი აირჩიეს. ამით, თვალნათლივ გამოჩნდა თუ რამდენად 
დიდია საქართველოს როლი მსოფლიო ტურიზმის განვითარების მხრივ.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 2030 წლის მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი 
ავალდებულებს წევრ-ქვეყნებს 8.9 მიზნის ჩარჩოში, რომ „შეიმუშაონ და განახორციელონ  
ტურიზმის მდგრადი განვითარების სტრატეგია, რომელიც ქმნის სამუშაო ადგილებს, ხელს უწყობს 
ადგილობრივი კულტურისა და პროდუქტების პოპულარიზაციას“.
მდგრადი ტურიზმის მნიშვნელობა როგორც მოსახლეობის დასაქმების მამოძრავებელი ძალისა და 
ადგილობრივი კულტურისა და პროდუქციის ხელშემწყობის, ხაზგასმულია ამავე დოკუმენტის 12.b  
მიზანში.
ტურიზმი ასევე განისაზღვრება, როგორც ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რათა  „2030 წლისათვის 
გაზარდოს ეკონომიკური სარგებელი მცირე სახელმწიფოებმა და ნაკლებად განვითარებულმა 
ქვეყნებმა“ მდგრადი განვითარების 14.7 მიზნის ფარგლებში.
აღნიშნული დოკუმენტის ფარგლებში საქართველომ უნდა შეიმუშაოს მდგრადი განვითარების 
სტრატეგია, სადაც ტურიზმს დაეთმობა მნიშვნელოვანი ადგილი 2015 წლის 25 სექტემბერს გაეროს 
-„ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 წლის დღის წესრიგი მდგარდი განვითარებისათვის“ 8.9, 12b და 
14.7 პუნქტების შესაბამისად.
4. ტურიზმი საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტული დარგია. ბოლო წლებში 
ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებაში მნიშვნელოვანი ძვრები შეინიშნება, თუმცა, ტურიზმის 
წილი ქვეყნის ეკონომიკაში ჯერ კიდევ მცირეა. ამასთან, ქვეყანა მნიშვნელოვან ტურისტულ-
რეკრეაციულ პოტენციალს ფლობს, რომლის ეფექტიან და გონივრულ გამოყენებას სერიოზული 
მატერიალური და სოციალური დივიდენდების მოტანა შეუძლია. 

სტატია ეხება საქართველოს ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბუნებრივი 
ფაქტორის, _ კარსტული მღვიმეების, რესურსული პოტენციალის შეფასების საკითხს. ჩატარებული 
სამუშაოს შედეგად, შერჩეულია 31 მღვიმე, რომლებიც დაჯგუფებულია საქართველოს 
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სპელეოტურისტული რეგიონების მიხედვით, მოცემულია მღვიმეთა რესურსული პოტენციალის 5-
ბალიანი შეფასება სპელეოტურისტული სახეობების (ექსტრემალური, სანახაობრივი, სამკურნალო) 
მიხედვით.

სტატიაში ხაზგასმულია ქართველ გეოგრაფთა მონაწილეობის მნიშვნელობა საქართველოში 
ტურიზმის განვითარების მეცნიერული საფუძვლების ჩამოყალიბებაში. დასმულია 
სპელეოტურისტულ რეგიონებში ინტერდისციპლინური ექსპედიციების ჩატარების საკითხი და 
ჩამოყალიბებულია ასეთი ექსპედიციების ძირითადი ამოცანები.
5. სტატიაში განხილულია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ტენდენციები საქართველოში , 
მისი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე. სტატისტიკური მონაცემების ანალიზის   
საფუძველზე აღწერილია საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკა წლების 
მიხედვით და ეკონომიკის სექტორების მიხედვით, ასევე წარმოდგენილია საქართველოს ძირითადი  
ინვესტორი ქვეყნები და გაანალიზებულია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინების 
გეოგრაფია.
6. ქურთული ენა შედის ინდო-ევროპული ოჯახის, ინდო-ირანულ ჯგუფში.ასწლეულების 
მანძილზე რთულ ფიზიკურ-გეოგრაფიულ და პოლიტიკურ პირობებში ცხოვრებამ გამოიწვია 
გეოგრაფიულად ერთმანეთთან დაშორებულ რაიონებში ენის დაყოფა ერთმანეთისგან 
მნიშვნელოვნად განსხვავებულ დიალექტებად. ეს დიალექტები თავადაც იყოფიან ერთმანეთისგან 
ნაკლებად, მაგრამ განსხვავებულ ქვე-დიალექტებად. ასევე, სამ მთავარ დიალექტთან (ქურმანჯი, 
სორანი, ფეჰლევანი) ერთად, არსებობს კიდევ ორი (გორანი, ზაზაკი), რომლებიც ეთნორეგიონის 
ერთმანეთისგან აბსოლუტურად დაშორებულ რაიონებში გამოიყენება. როგორც დასავლელი, ასევე 
ქურთი სპეციალისტების ნაწილი არ თვლის ამ ენებს ქურთულის მონათესავედ, მაგრამ ამ ენებზე 
მოსაუბრე ადამიანთა ჯგუფები თავს უკავშირებენ ქურთ ეთნოსს. ამ ხუთი ენიდან სამს გააჩნია 
მდიდარი ლიტერატურა, ხოლო ორი მათგანი - ქურმანჯი და სორანი ერთმანეთს ებრძვის 
უპირატესობის მოსაპოვებლად. ამ „ბრძოლას“ უფრო ამძაფრებს ის, რომ ორივე ენა იყენებს 
სხვადასხვა დამწერლობებს და „ბრძოლა“ მიმდინარეობს არა ორი სუვერენული სახელმწიფოს 
უმცირესობებს შორის, არამედ თანამედროვე ისტორიაში პირველი, კვაზი-სახელმწიფოებრივი, 
ქურთული წარმონაქმნის - ერაყის ქურთისტანის ავტონომიაში. ეს პროცესი დამატებით წინაღობებს 
ქმნის მსოფლიოს ყველაზე მრავალრიცხოვანი ეთნიკური უმცირესობის შემდგომი კონსოლიდაციის 
გზაზე.

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, 

გამომცემლობ
ა

გვერდები
ს 

რაოდენობ
ა

1 E. 
Maglakelidze,
I. Badurashvili,
G. Meladze,
R. Nadiradze,
N. Kobakhidze.

Patterns of religiosity and modernization in 
Georgia - rural urban dimensions
ISSN: 1512-1887

Annals of 
Agrarian 
Science

მიღებულია
დასაბეჭდად

2 M. Meladze,
G. Meladze,
V.Trapaidze,
G. Meladze

DOI:10.5593/sgem2018/5.1
Ecology and 
Environmental 
Protection.
ISSUE 5.1, Vol. 
18

Albena, 
Bulgaria
Copyright©SG
EM

9
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1. წარმოდგენილი კვლევა, სახელწოდებით „შესაძლებლობები და ბარიერები ახალგაზრდების 
განათლების დასრულებიდან შრომით ბაზარზე გადასვლის პროცესში“, ხორციელდება 2015-2018 
წლებში და მოიცავს 18-35 წლის ასაკის მოსახლეობას. კვლევის მიზანს წარმოადგენს, 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, რომელშიც 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, გამოიკითხა 2,000 რესპონდენტი. ჩატარებული 
სიღრმისეული ინტერვიუების საფუძველზე, შესწავლილია თუ როგორ აფასებენ ახალგაზრდები იმ 
სიტუაციას, რომელშიც იმყოფებიან და როგორ უმკლავდებიან იმ პრობლემებს, რომელთაც ისინი 
აწყდებიან განათლების დასრულების შემდეგ შრომით ბაზარზე გადასვლის პროცესში.  
2. 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.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
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/5a65b1ede4227
Giorgi_Meladze-Geo.pdf

http://conference.ens-2018.tsu.ge/uploads/5a65b1ede4227Giorgi_Meladze-Geo.pdf
http://conference.ens-2018.tsu.ge/uploads/5a65b1ede4227Giorgi_Meladze-Geo.pdf
http://conference.ens-2018.tsu.ge/uploads/5a65b1ede4227Giorgi_Meladze-Geo.pdf
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http://conference.ens-
2018.tsu.ge/uploads/5a65b20435dd1
Giorgi_Meladze-Eng.pdf

2

კ. ბილაშვილი,
ვ. მელიქიძე,
ვ. ტრაპაიძე,
გ. მელაძე

„ლურჯი ზრდა“ - საზღვაო 
რესურსების მდგრადი 
გამოყენება ეკონომიკური
განვითარებისათვის 
(გამოწვევები 
საქართველოსთვის)

12-15 თებერვალი, 2018.
http://conference.ens-
2018.tsu.ge/uploads/5a609bb71bbbc
Kakhaber-Bilashvili-GEO.pdf
http://conference.ens-
2018.tsu.ge/uploads/5a609c155152e
Kakhaber-Bilashvili-ENG.pdf

3

ნ. ელიზბარაშვილი
გ. მელაძე,
რ. ელიზბარაშვილი

მდგრადი განვითარების 
შეფასების ეკოლოგიური და 
ლანდშაფტური ინდიკატორები

წყლის რესურსების მართვის, 
გარემოს დაცვის, 
არქიტექტურისა და 
მშენებლობის თანამედროვე 
პრობლემები.
მე-8 საერთაშორისო სამეცნიერო-
ტექნიკური კონფერენცია. 
საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი.1-2 ნოემბერი, 
2018.

4 ნ. ნადარეიშვილი, ბ. რუსიშვილი ერთხელ კიდევ ბიზნესის, 
ბიზნეს-პროცესების და ბიზნეს-
ოპერაციების არსის შესახებ

გლობალიზაცია და ბიზნესის 
თანამედროვე გამოწვევები (II 
საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციის შრომების 
კრებული. I ნაწილი) „ტექნიკური 
უნივერსიტეტი“, თბილისი 2018. 
გვ. 238-241.

5 ნ. ნადარეიშვილი, ნ. სამნიძე საწარმოო რესურსების მართვის 
განვითარება

გლობალიზაცია და ბიზნესის 
თანამედროვე გამოწვევები (II 
საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციის შრომების 
კრებული. I ნაწილი) „ტექნიკური 
უნივერსიტეტი“, თბილისი 2018. 
გვ. 242-246.

6 ს. ჯვარშეიშვილი სტარტაპის სპეციფიკა და 
რეგიონალური თავისებურებანი 
საქართველოში

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 10.09.2018 – 
16.09.2018

7 ნ. კვირკველია თუშეთის ეთნოკულტურული 
რესურსი და ეთნიკური 
ტურიზმის მდგრადი 
განვითრების პრობლემები

1-2 ნოემბერი, 2018
ქ. თბილისი

6. საქართველოს კონკურენტუნარიანი ეკონომიკური ზრდის და სამუშაო ადგილების შექმნის პროცესში, 
სტარტაპების მხარდაჭერას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს საქართველოში სამუშაო ადგილებისა და სტაბილური 
ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად. დღეის მდგომარეობით საკითხის აქტუალურობიდან 
გამომდინარე,მოხსენებაში განხილული იყო საქართველოს სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობა ასევე 
წარმოდგენილი იყო  სტარტაპი  ტურიზმის მიმართულებით საქართველოში და მისი პრობლემები და 
პერსპექტივები, ზოგადად განხილული იყო ასევე სტარტაპების განვითარებისათვის თუ როგორი  
პოლიტიკური-ეკონომიკური და სამართლებრივი ბაზა არის შემუშავებული საქართველოში.
7. ეთნო-ტურიზმი ეთნიკური მრავალფეროვნების შენარჩუნების ერთ-ერთი პერსპექტიული საშუალებაა. იგი 
დიდ როლს ასრულებს ქვეყნის რეგიონალურ განვითარებაში. ეთნო-ტურიზმის განვითარება განისაზღვრება 
რეგიონის ეთნო-კულტურული რესურსებით. ამ მხრივ გამოირჩევა საქართველოს ერთ-ერთი მაღალმთიანი 
ეთნოგრაფიული მხარე – თუშეთი, რომელიც ქვეყნის უკიდურეს ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარეობს. 

http://conference.ens-2018.tsu.ge/uploads/5a65b20435dd1Giorgi_Meladze-Eng.pdf
http://conference.ens-2018.tsu.ge/uploads/5a65b20435dd1Giorgi_Meladze-Eng.pdf
http://conference.ens-2018.tsu.ge/uploads/5a65b20435dd1Giorgi_Meladze-Eng.pdf
http://conference.ens-2018.tsu.ge/uploads/5a609bb71bbbcKakhaber-Bilashvili-GEO.pdf
http://conference.ens-2018.tsu.ge/uploads/5a609bb71bbbcKakhaber-Bilashvili-GEO.pdf
http://conference.ens-2018.tsu.ge/uploads/5a609bb71bbbcKakhaber-Bilashvili-GEO.pdf
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უნიკალური ბუნება და ეთნო-კულტურული რესურსები ძალზე საინტერესოს და მიმზიდველს ხდის მას. 
თუშეთმა, ამ უძველესმა მთიანმა რეგიონმა, დღემდე შემოინახა ძველი აღმოსავლეთის მწყემსური კულტურის 
მდიდარი ტრადიციები, არქიტექტურა (თუშური სახლები და კოშკები), სტუმარ-მასპინძლობა, სამზარეულო 
(თუშური ხინკალი, „კოტორი“, „ხავიწი“ და სხვ.), სამოსი, დღეობები („ათენგენობები“ – მარიამობა, გიორგობა, 
მზებუდობა, წელწდობები და სხვ.), მუსიკა  და ბევრი სხვა. ამ ტრადიციებს შენარჩუნება და განვითარება 
სჭირდება. სწორედ ასეთი განსაკუთრებულობა და განსხვავებული კულტურა აინტერესებს უცხოელ ტურისტს. 
ტურიზმის დღევანდელ ბაზარზე ეთნო-ტურიზმი ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადია. საქართველო კი ამ 
მხრივ ძალიან მრავალფეროვანი და მდიდარია, განსაკუთრებით მთიანი რეგიონები, მათ შორის, თუშეთიც. 
თუმცა ეთნო-ტურიზმის განვითარების ხელშემშლელი სხვადასხვა ფაქტორი არსებობს. ესენია: 1. რთული 
გეოგრაფიული პირობები (მაღალი ჰიფსომეტრიული რელიეფი, ფერდობების დახრილობა, მკაცრი 
კლიმატური პირობები); 2. სეზონური მოსახლეობა (ზამთარში დაახლოებით 25 კაცი რჩება); 3. უგზოობა 
(სტიქიური პოცესები აზიანებს გზას და აფერხებს გადაადგილებას); 4. ტურიზმის განვითრების სტრატეგიის 
არ არსებობა (ქაოტური მშენებლობები, ადგილობრივი არქიტექტურის გაუთვალისწინებლობა, ბანერების არ 
არსებობა და სხვ.); 5. სამედიცინო მომსახურება; 6. უსაფრთხოება; 7. ადგილობრივი მოსახლეობის 
დამოკიდებულება მხარეში ტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებით და სხვა. მთიან რეგიონებში ბოლო 
პერიოდში ტურიზმმა მოსახლეობის ადგილზე დამაგრებაზე დიდი გავლენა მოახდინა. შესაბამისად, თუშეთში 
ეთნო-კულტურული რესურსების შესწავლას დიდი მნიშვნელობა აქვს. საჭიროა ამ რესურსების რაციონალური 
გამოყენება. მოხსენებაში წარმოდგენილი იქნება თუშეთის ეთნო-კულტურული რესურსები და ეთნო-
ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები, რომელიც საველე კვლევის შედეგებს ეფუძნება. 

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1. ს. ჯვარშეიშვილი პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების რეგიონალური 
თავისებურებანი საქართველოში

კობლენცის გამოყენებითი 
მეცნიერებათა უნივერსიტეტი
4-6 დეკემბერი. 2018 წ. 
(გერმანიის ფედერაციული 
რესპუბლიკა)

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
1. სტატისტიკური მონაცემებზე დაყრდნობით გავაანალიზე და აღვწერე საქართველოში პირდაპირი 
უცხოური ინვესტიციების დინამიკა წლების მიხედვით და ეკონომიკის სექტორების მიხედვით, ასევე 
ვისაუბრე საქართველოს ძირითად ინვესტორ ქვეყნებზე და განვიხილე  და გავაანალიზე პირდაპირი 
უცხოური ინვესტიციების შემოდინების გეოგრაფია.
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კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის ლაბორატორია
გულიზა ლიპარტელიანი-ხელმძღვანელი
1.  თამარ ჭიჭინაძე
2.  ნატო სოლოღაშვილი 
3. რომან კუმლაძე
4. თამარ ცხაკაია
5. ქეთევან კოღუაშვილი-ამირანაშვილი 
6. მიხეილ ხაბაზიშვილი 
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

საქართველოს საცნობარო  
გეოგრაფიული ატლასი 

გეოგრაფია, ატლასური 
კარტოგრაფია

2016-2018

გ.ლიპარტელიანი-
ხელმძღვანელი
თ. ჭიჭინაძე-შემდგენელი
ნ. სოლოღაშვილი-შემდგენ.
რ. კუმლაძე-შემდგენელი
ა. ირემაშვილი-შემდგენელი
ნ. გესლაიძე-შემდგენელი
თ. ცხაკაია-ცხრილები
მ.ხაბაზიშვილი-ტექსტი

1. დასრულებული პროექტი წარმოდგენილია საქართველოს საცნობარო გეოგრაფიული ატლასის სახით. 
გამომცემლობა პალიტრა L-ს გადაეცა A4 ფორმატის ატლასის შიდა პაკეტი 184 გვერდზე. ატლასი შესრულდა 
გამომცემლობისათვის წინასწარ წარდგენილი თემატიკის მიხედვით, თუმცა წყაროებზე მუშაობისას 
გამოვლინდა ზოგიერთი თემის ისეთი ნიუანსები, რომელთა გრაფიკულმა გაცოცხლებამ შექმნა ისეთი ახალი 
რუკები, რომლის მსგავსი არ შექმნილა. თემატური მრავალფეროვნების გარდა ატლასი გამოირჩევა 
დიაგრამების დიდი მრავალფეროვნებით, როგორც შინაარსის, ისე დიზაინის მხრივ.

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 კონცეფციის ავტორი 
გ.ლიპარტელიანი

საქართველოს 
გეოგრაფიული ატლასი
978-9941-24-984-6

თბილისი
გამომცემლობა 
პალიტრა L

184

1. საქართველოში პირველად შეიქმნა  და გამოიცა ახალი, თანამედროვე ტიპის ,,საქართველოს 
გეოგრაფიული ატლასი“. ამ ატლასით მკითხველი  გაეცნობა  ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ, ბუნებრივ და 
სოციალურ-კულტურულ გარემოს: 
- გეოგრაფიულ მდებარეობას ევროპასა და კავკასიაში; 
- ბუნებრივი პირობების მრავალფეროვნებას;
- მოსახლეობის განლაგების თავისებურებებს;  
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- მოსახლეობის მიგრაციულ პროცესებს  ისტორიულ და ახლო წარსულში; 
- ეკონომიკის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის თანამედროვე  მდგომარეობას; 
- ქვეყნის ტურისტულ პოტენციალს;
- ცნობილ ქართველ მეცნიერთა კარტოგრაფიულ მემკვიდრეობას;
- XXI-ე საუკუნის მეცნიერ-მოგზაურებს. 
ატლასი ორიგინალურია იმით, რომ რუკებთან ერთად წარმოდგენილია  შესაბამისი შინაარსის ტექსტი და 
კოლეგა-გეოგრაფების, აგრეთვე, ქართველ და უცხოელ  მოყვარულ ფოტოგრაფთა მიერ გადაღებული 
ფოტოსურათები. ვრცელი ბიბლიოგრაფია, რომელიც  ატლასში წარმოდგენილი მასალის წყაროს 
წარმოადგენს, მკითხველისთვის შეიძლება  დამოუკიდებელი კვლევის წყაროდ იქცეს.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-ური, 

ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება 

და  ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 გ.ლიპარტელიანი, 
მ. ქურთუბაძე

საქართველოს 
რეგიონების 
კარტოგრაფირება:   
კონცეფცია და 
მეთოდოლოგია
ISSN 25875450
UDK(უაკ) 
91(479.22)(062) ს-323

ალ.ჯავახიშვილის 
სახ.საქართველოს 
გეოგრაფიული 
საზოგადოების შრომები, 
1(19)

ქუთაისი, ინდ. 
მეწარმე ნ. 
იობაძე

2 თ. ჭიჭინაძე,
ზ. გულაშვილი,
თ. ცხაკაია

საქართველოს 
ადმინისტრაციულ-
ტერიტორიული 
მოწყობის 
გეოსაინფორმაციო 
სისტემის შექმნა, 
კარტოგრაფირება და 
ანალიზი 1926 წლის 
აღწერის მონაცემების 
მიხედვით
ISSN 0130-7061

ჟურნალი „მეცნიერება და 
ტექნოლოგიები“
სამეცნიერო 
რეფერირებული 
ჟურნალი
N1(730), 2019
მიღების თარიღი: 
13/12/2018

თბილისი,
„ტექნიკური 
უნივერსიტეტი“

14

2. სტატიაში განხილულია საქართველოს ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული დაყოფა 1926 წლის 
აღწერის მონაცემების მიხედვით, რის მთავარ წყაროს წარმოადგენს ე.წ ს.ს. ცაკის საორგანიზაციო 
განყოფილების გამოცემა „საქართველოს ს.ს.რ. ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა“. 
მონაცემების დამუშავების შედეგად, პროგრამა ArcGIS-ის მეშვეობით შევადგინეთ 1: 100,000 
მასშტაბის რუკა და გეოსაინფორმაციო ბაზა. იგი მოიცავს ინფორმაციას ქალაქების, სოფლების, 
სოფლსაბჭოებისა და მათში მცხოვრები მოსახლეობის რიცხოვნობისა და ეროვნული 
შემადგენლობის შესახებ. 
კვლევისას შევეხეთ საქართველოში იმ პერიოდში დამკვიდრებულ დარაიონების პრაქტიკას _ 
პრინციპებს, ავტონომიური რესპუბლიკების, ოლქების, რაიონების, სასოფლო საბჭოების დონეზე. 
სტატიაში აღწერილია ტერიტორიული მართვის შემდეგი საფეხურები: ავტონომიური რესპუბლიკა, 
ოლქი, მაზრა, რაიონი, სოფლსაბჭო და სოფელი. ტერიტორიის ამდაგვარმა დაყოფამ 
გარკვეულწილად ჩამოაყალიბა ნათელი სურათი მოსახლეობაზე, მეურნეობაზე და ბუნებრივ 
რესურსებზე არსებული მკაცრი კონტროლის შესახებ.
 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
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[Type here]

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1

გ.ლიპარტელიანი საქართველოს გეოგრაფიული 
ატლასი

თბილისი, 2018 წ.19 დეკემბერი
ა.ბენაშვილის დაბადებიდან 150 
წლის საიუბილეო კონფერენცია

1. ატლასური კარტოგრაფია კარტოგრაფიის ერთ-ერთი მიმართულებაა. საქართველოში გასული საუკუნის 
60-იანი წლებიდან წარმატებით განხორციელდა არაერთი კომპლექსური ეროვნული, დარგობრივი და 
საცნობარო ატლასის შედგენა.  საქართველოს მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ-გეოგრაფიული მდებარეობა 
სამხრეთ კავკასიაში  გვაფიქრებინებს, რომ კომპლექსური ეროვნული  და საცნობარო ატლასების შექმნის 
შემდეგ მიზანშეწონილია რეგიონული და დარგობრივი კარტოგრაფირების მიმართულებების განვითარება. 
დაიბადა იდეა შეიქმნას ატლასების სერია საქართველოს 12 რეგიონზე, რამაც მოითხოვა ატლასების შედგენის 
კონცეფციისა და მეთოდოლოგიის დამუშავება. მუშაობის პროცესში აუცილებელია გადაწყვეტილების 
მიმღები ორგანიზაციების  დაინტერესება და ჩართულობა, განსაკუთრებით ადგილობრივ, რეგიონულ 
დონეზე.

ერთეულს, თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის მნიშვნელოვანი 
აქტივობაც.

თამარ ცხაკაია და მიხეილ ხაბაზიშვილი ადრძელებენ მუშაობას კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის 
ლაბორატორიაში შედგენილ და 2004 წელს გამოცემული კრებულის ,,საქართველოს ტერიტორია და 
დასახლებული პუნქტები“, განახლებაზე. გამოყენებული იქნება 2014 წლის აღწერის მონაცემები, 
დაზუსტდება დასახლებული პუნქტების ტოპონიმები და მდებარეობა ზღვის დონიდან. კრებული 
მომზადდება დასაბეჭდად.



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის

თინათინ წერეთლის სახელობის
სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი

2018 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

2018 წლის განმავლობაში სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და
სამართლის ინსტიტუტში გაგრძელდა მუშაობა პროგრამული დაფინანსებით
განხორციელებად კვლევებზე. დაფინანსებული შვიდწლიანი პროგრამის ზოგადი
სახელწოდებაა „სამართლებრივი სახელმწიფოს ისტორიული განვითარება და
თანამედროვე გამოწვევები ქართული სამართლის ევროპეიზაციის კონტექსტში“.

2018 წელს, გარდა სამეცნიერო საქმიანობისა, ინსტიტუტში განხორციელდა
სარგანიზაციო სამუშაოები, ჩატარდა სამეცნიერო პერსონალისა და დირექტორის
არჩევნები. ინსტიტუტმაც განიცადა სტრუქტურული რეორგანიზაცია - ამჟამად
ინსტიტუტის ბაზაზე ფუნქციონირებს 3 განყოფილება: სისსხლის სამართლისა და
კრიმინოლოგიის, კერძო სამართლის, სამართლის ისტორიისა და თეორიის. სამივე
განყოფილების ბაზაზე ინსტიტუტში საქმიანობს 17 მეცნიერი თანამშრომელი.
ვაკანტურია 3 საშტატო ერთეული (აქედან 2 ნახევარგანაკვეთიანია).

გასული წლის მანძილზე ინსტიტუტის ბაზაზე მომზადდა და დაიბეჭდა
მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიული გამოკვლევები, ასევე
სხვადასხვა სამეცნიერო კრებული და სტატიები. ინსტიტუტის თანამშრომლების
მოხსენებები წაკითხულ იქნა საზღვარგარეთის მნიშვნელოვან სამეცნიერო
კონგრესებზე და ფორუმებზე. ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელთა უშუალო
ჩართულობით მოეწყო მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კონფერენციები, რომლებშიც
მონაწილეობდნენ უცხოელი მკვლევარებიც. ინსტიტუტში აღორძინდა საჯარო
ლექციათა ციკლი - ინსტტუტის მეცნიერი თანამშრომლები, პრაქტიკოს იურისტთა
და სტუდენტთა თანდასწრებით, წარმოადგენენ და განიხილავენ საკუთარი კვლევის
უახლეს შედეგებს.

პრობლემად რჩება ინსტიტუტის ბაზაზე შესრულებულ გამოკვლევათა
დაბეჭდვის საკითხი. 2019 წელს ინსტიტუტი აპირებს საკუთარი გამომცემლობის
დაფუძნებას, ასევე პუბლიკაციათა ნაწილი განთავსდება ინსტიტუტის ახალ ვებ-
გვერდზე და ხელმისაწვდომი იქნება დაინტერესებულ პირთათვის.

ქვემოთ მოცემულია შევსებული ცხრილები აუცილებელი ინფორმაციის
მითითებით. გამოტოვებულია ცხრილები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ ეხება
ინსტიტუტს.
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შვიდწლიანი სამეცნიერო პროგრამა:

სამართლებრივი სახელმწიფოს ისტორიული განვითარება და
თანამედროვე გამოწვევები ქართული სამართლის ევროპეიზაციის

კონტექსტში

1. პროგრამული დაფინანსებით 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

სისხლის სამართლის,
კრიმინოლოგიისა და სისხლის

საპროცესო სამართლის
აქტუალური საკითხები

ევროპეიზაციის კონტექსტში

2015-2022

პროექტის ხელმძღვანელი -
ოთარ გამყრელიძე.
შემსრულებლები:
გიორგი ღლონტი, გიორგი
თოდრია, თემურ ცქიტიშვილი,
თამარ ებრალიძე, ედიშერ
ფუტკარაძე, ლაშა-გიორგი
კუტალია.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე):

განყოფილების ბაზაზე გაგრძელდა მუშაობა სისხლის სამართლის ევროპეიზაციის პრობლემების შესახებ.
დამუშავდა დანაშაული ჰეტერარქიული და იერარქიული სისტემების ურთიერთგამიჯვნის პრინციპები.
შესწავლილ იქნა ქმედების ინტერპერსონალური ცნება. მომზადდა ვრცელი კრიტიკული რეცენზიები
ქართულ ენაზე გამოცემული სისხლის სამართლის სახელმძღვანელოების შესახებ. დამუშავებულ იქნა
ნარკოტიკული დანაშაულის ლიბერალიზაციის აქტუალური საკითხები. დაიწერა ახალი სახელმძღვანელო
სისხლის სამართლის ზოგად ნაწილში. შეიქმნა ნაშრომები შედარებითი სისხლის სამართლის აქტუალურ
პრობლემებზე. ინსტიტუტის თანამშრომლების მიერ ორგანიზებულ იქნა სამი საერთაშორისო კონფერენცია,
რომლებზეც მოხსენება წაიკითხეს უცხოელმა მკვლევარებმა. გრძელდება მუშაობა სისხლის სამართლის
ტრანსნაციონალიზაციის და გლობალიზაციის შესახებ.
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1.2.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

2
კერძო სამართლის აქტუალური

საკითხები ევროპეიზაციის
კონტექსტში

2015-2022

პროექტის ხელმძღვანელი -
ბესარიონ ზოიძე.
შემსრულებლები: გია
ლილუაშვილი, ლალი
ლაზარაშვილი, გიორგი
რუსიაშვილი, თამარ ზოიძე.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე):

განყოფილების ბაზაზე გაგრძელდა მუშაობა კერძო სამართლის ევროპეიზაციის პრობლემების შესახებ.
შეიქმნა ახალი სახელმძღვანელოები ვალდებულებით და სანივთო სამართალში (კაზუსებზე დაყრდნობით).
განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელთა მუშაობის შედეგად გამოიცა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის
კომენტარების მე-2 ტომი. მომზადდა კომენტარების მე-3 ტომის მასალები და განთავსდა ინტერნეტში
(დაიბეჭდება 2019 წელს). კერძო სამართლის განყოფილების ბაზაზე დამუშავდა სანივთო გარიგების
პრობლემასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები. განყოფილების თანამშრომელთა ჩართულობით
მოეწყო ორი საერთაშორისო კონფერენცია. შესწავლილ იქნა და ცალკე პროექტი მიეძღვნა სამოქალაქო
სამართლებრივ პრაქტიკას. მონოგრაფია მიეძღვნა სახელშეკრულებო სამართლის აქტუალურ პრობლემებს.

1.3.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება

მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების

მითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

3

სამართლის ისტორიისა და
თეორიის აქტუალური

საკითხები ევროპეიზაციის
კონტექსტში

2015-2022

პროექტის ხელმძღვანელი - გოჩა
ფერაძე.
შემსრულებლები: ლაშა ბრეგვაძე,
გია ხუბუა, ლია ადეიშვილი,
გულიკო ფერაძე.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე):

განყოფილების ბაზაზე გაგრძელდა მუშაობა ევროპული სამართლის ისტორიული ევოლუციისა და
ქართული სამართლის ევროპული თეორიული საფუძვლების შესახებ. სალექციო კურსზე დაყრდნობით
მომზადდა მონოგრაფიული გამოკვლევა გლობალური კონსტიტუციონალიზმის შესახებ. ითარგმა და
მზადდება გამოსაცემად ჰანს კელზენისა და ოიგენ ერლიხის პოლემიკის მასალები სამართლის თეორიისა
და სამართლის სოციოლოგიის ურთიერთმიმართების შესახებ. მომზადდა სამართლის სოციოლოგიის
სახელმძღვანელო. გამოიცა ადმინისტრაციულ მეცნეირებათა სახელმძღვანელო, რომელშიაც დიდი
ყურადღება ეთმობა სახელმწიფოს თეორიის პრობლემებს. ითარგმნა და ვრცელი შესავალი წერილებით
გამოსაცემად მომზადდა ნიკლას ლუმანისა და გუნთერ ტოიბნერის ნაშრომები, რომლებიც ეძღვნება
სოციალურ სისტემატა თეორიას, სამართლის გლობალიზაციას და ნორმატიულ პლურალიზმს.
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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

3

4

5

ზოიძე ბესარიონ
(თანაავტორი ირაკლი

ბურდული)

ბრეგვაძე ლაშა

რუსიაშვილი გიორგი

რუსიაშვილი გიორგი
(თანაავტორი)

რუსიაშვილი გიორგი

თანამედროვე
სახელშეკრულებო
სამართლის აქტუალური
საკითხები, თეორია,
პრაქტიკა და
განვითარების
ტენდენციები. ISBN 978-
9941-9561-1-9

გლობალური
კონსტიტუციონალიზმი
მსოფლიო
საზოგადოებაში:
მოდერნულობის
ზესახელმწიფოებრივი
კონსტიტუციური
დისკურსი

საკუთრების მინდობის
ხელშეკრულება
(გადაცემულია
დასაბეჭდად)

სამოქალაქო კოდექსის
კომენტარი. სანივთო
(ქონებრივი) სამართალი.
ISBN 978-9941-25-499-4

უსაფუძვლო
გამდიდრების სამართლის
კანონპროექტი
(გადაცემულია
დასაბეჭდად)

თბილისი:
გამომცემლობა
„იურისტების

სამყარო“

2018 წელს
დასრულებულია

ხელნაწერზე მუშაობა
და ნაშრომი გადის

კორექტურას

თბილისი:
გამომცემლობა
„იურისტების

სამყარო“

თბილისი:
გამომცემლობა
„მერიდიანი“

GIZ
თბილისი:

გამომცემლობა
„იურისტების

სამყარო“

144

640
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6

7

რუსიაშვილი გიორგი

ზოიძე თამარ
(თანაავტორი)

საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის 342-351-ე
მუხლების
ონლაინკომენტარი (GIZ)
www.gccc.ge

საქართველოს სამოქალაქო
სამართლის საფუძვლები
ქართულ სასამართლო
პრაქტიკაში.
ონლაინპუბლიკაცია:
https://www.tsu.ge/data/file_
db/faculty-law-
public/gadawyvetilebebis%2
0krebuli.pdf

ონლაინპუბლიკაცია
შესრულებულია

თსუ-ს იურიდიული
ფაკულტეტის

გრანტის ფარგლებში

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოსსახე
ლწოდება,

საერთაშორისო
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1

2

3

ხუბუა გიორგი

ღლონტი გიორგი

თოდრია
გიორგი(თანაავტორი)

ადმინისტრაციული
მეცნიერების
სახელმძღვანელო.
ISBN 978-9941-9566-4-5

სამეცნიერო კვლევის
მეთოდები, სადოქტორო
დისერტაციის
მომზადების
სტანდარტები, მე-2
გამოცემა
ISBN 978-9941-0-9461-3

საქართველოს სისხლის
სამართლის ზოგადი
ნაწილი
ISBN 978-9941-9607-0-3

თბილისი:
გამომცემლობა

„პეტიტი“

თბილისი:
გამომცემლობა
„მერიდიანი“

თბილისი:
გამომცემლობა

„იურისტების სამყარო“

484

304

175



6

4

5

6

7

8

ბრეგვაძე ლაშა

რუსიაშვილი გიორგი
(თანაავტორი)

რუსიაშვილი გიორგი

რუსიაშვილი გიორგი

რუსიაშვილი გიორგი

სამართლის
სოციოლოგია

აკადემიური წერა
იურისტებისთვის
(გადაცემულია
დასაბეჭდად)

კაზუსები სანივთო
სამართალში
(გადაცემულია
დასაბეჭდად)

კაზუსები
ვალდებულებითი
სამართლის ზოგად
ნაწილში (გადაცემულია
დასაბეჭდად)

„იუსტინიანეს
დიგესტების ქართული
თარგმანი (მეთორმეტე
და მეცამეტე წიგნები)“.
ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, 2018

2018 წელს დასრულდა
ხელნაწერზე მუშაობა

თბილისი:
გამომცემლობა

„იურისტების სამყარო“

GIZ

თბილისი:
გამომცემლობა

„იურისტების სამყარო“

220

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
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4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1

2

3

ფერაძე გოჩა (რედ.)

ბრეგვაძე ლაშა
(კრებულის

შემდგენელი,
მთარგმნელი,

რედაქტორი და
შესავალი წერილის

ავტორი)

ბრეგვაძე ლაშა
(კრებულის

შემდგენელი,
მთარგმნელი,

რედაქტორი და
შესავალი წერილის

ავტორი)

სამართლისა და
პოლიტიკური
აზროვნების ისტორიის
ნარკვევები, ტომი IV
(ეძღვნება აკადემიკოს
ისიდორე დოლიძეს).
(გადაცემულია
დასაბეჭდად)

გუნთერ ტოიბნერი:
„სამართალი და
კონსტიტუცია
სახელმწიფოს გარეშე“ -
რჩეული ნაშრომები
სამართლის
გლობალიზაციის
შესახებ
(დასრულებულია
თარგმანზე მუშაობა და
მიმდინარეობს წიგნის
რედაქტირება)

ნიკლას ლუმანი:
„სოციალური
სისტემებიდან
საზოგადოების
თეორიამდე“ - რჩეული
ნაშრომები მსოფლიო
საზოგადოების
ფუნქციონალური
დიფერენცირების
შესახებ
(დასრულებულია
თარგმანზე მუშაობა და
მიმდინარეობს წიგნის
რედაქტირება)

თბილისი:
გამომცემლობა
„მერიდიანი“
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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

გვერდების
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

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

4

გამყრელიძე
ოთარ

ბრეგვაძე ლაშა
(თარგმანი

ინგლისურიდან)

ბრეგვაძე ლაშა
(თარგმანი

გარმანულიდან)

ხუბუა გიორგი

„როცა მეცნიერებს
აღარაფერს ეკითხებიან“.

ISSN  1512-259X

გუნთერ ტოიბნერი:
„საზოგადოებრივი

კონსტიტუციონალიზმი:
სახელმწიფოზე
ცენტრირებული

კონსტიტუციური
თეორიის ალტერნატივა“.

ISSN 1987-7668

ნიკლას ლუმანი:
„პოლიტიკის სისტემის

სახელმწიფო“.
ISSN 1987-7668

„საჯარო მმართველობა
სამართლებრივი

სახელმწიფოს
კონტექსტში“.

ISBN 978-9941-9566-4-5

ჟურნალი
„მართლმსაჯულება
და კანონი“, 2018 # 1

„სამართლის
ჟურნალი“, 2018 #1

„სამართლის
ჟურნალი“, 2018 # 2

კრებული:
„ადმინისტრაციული

მეცნიერების
სახელმძღვანელო“

თბილისი

თბილისი

თბილისი

თბილისი,
გამომცემლობა

„პეტიტი“

5-17

25

12

28-62
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5

6

7

8

ხუბუა გიორგი

ხუბუა გიორგი

ცქიტიშვილი
თემურ

ცქიტიშვილი
თემურ

„მართვის
კონსტიტუციურ-
სამართლებრივი

საფუძვლები“.
ISBN 978-9941-9566-4-5

„პოლიტიკური მართვის
სტილის საკითხებისთვის

საქართველოში:
ადმინისტრაციული

სახელმწიფოდან
მოლაპარაკებების
სახელმწიფოსკენ?“

რეცენზია (ქეთევან
მჭედლიშვილი-ჰედრიხი,

დანაშაულის
გამოვლინების

ცალკეული ფორმები. თბ.,
გამომცემლობა

„მერიდიანი“, 2011,411 გვ.)

რამდენიმე შენიშვნა
სისხლის სამართლის
კერძო ნაწილის ერთ

ქართულენოვან
გამოცემაზე (ბაჩანა

ჯიშკარიანი, სისხლის
სამართლის კერძო

ნაწილი, დანაშაული
ადამიანის წინააღმდეგ.

თბ., გამომცემლობა
„იურისტების სამყარო“,
2016, 246 გვ.). ISSN 1987-

7668

კრებული:
„ადმინისტრაციული

მეცნიერების
სახელმძღვანელო“

კრებული: თსუ-ს
ადმინისტრაციულ

მეცნიერებათა
ინსტიტუტის

ფორუმის მასალები
-

„ადმინისტრაციულ
მეცნიერებათა

პერსპექტივები“.
2018 # 4

გერმანულ-
ქართული სისხლის

სამართლის
ჟურნალი. 2018 # 3

www.dgstz.ge

„სამართლის
ჟურნალი“, 2018 #2

თბილისი,
გამომცემლობა

„პეტიტი“

თბილისი,
ონლაინგამოცემა

თბილისი

135-145

76-90

20
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9

10

11

12

ცქიტიშვილი
თემურ

ცქიტიშვილი
თემურ

ცქიტიშვილი
თემურ

ცქიტიშვილი
თემურ

„ქართული სისხლის
საპროცესო სამართლის
ისტორია“, კრებულში:

ქართული სისხლის
საპროცესო სამართლის
ევროპეიზაცია, როგორც

ამოცანა და გამოწვევა
(კრებული ბეჭდვის

პროცესშია).

„ვერაგული, მუხანათური
(ღალატით) მკვლელობა
და მისი კვალიფიკაცია,

ისტორიული და
შედარებით-

სამართლებრივი
ასპექტები“. კრებულში:

სამართლისა და
პოლიტიკური

აზროვნების ისტორიის
ნარკვევები, IV ტ.

(ეძღვნება აკადემიკოს
ისიდორე დოლიძეს).
(კრებული ბეჭდვის

პროცესშია).

„სასჯელის შეფარდება.
კრებულში: სისხლის

სამართლის სანქციები“
(ნაშრომი გამოიცემა თსუ-

ს იურიდიული
ფაკულტეტის ერთწლიანი

გრანტის ფარგლებში,
რედ. ნ. თოდუა).

„იურიდიული პირის
სისხლისსამართლებრივი

პასუხისმგებლობა.
კრებულში: სისხლის

სამართლის სანქციები“
(ნაშრომი გამოიცემა თსუ-

ს იურიდიული
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13

14

15

16

ებრალიძე თამარ

ფერაძე გოჩა

ფერაძე გულიკო

ფერაძე გულიკო

ფაკულტეტის ერთწლიანი
გრანტის ფარგლებში,

რედ. ნ. თოდუა).

მექრთამეობის
ისტორიული და
სამართლებრივი

ასპექტები. კრებულში:
სამართლისა და
პოლიტიკური

აზროვნების ისტორიის
ნარკვევები, IV ტ.

(ეძღვნება აკადემიკოს
ისიდორე დოლიძეს).

პირველი პროკურატურა
დამოუკიდებელ

კავკასიაში (100 წლის წინ).
კრებულში: სამართლისა

და პოლიტიკური
აზროვნების ისტორიის

ნარკვევები, IV ტ.
(ეძღვნება აკადემიკოს
ისიდორე დოლიძეს)

„ჟენევის 1904 წლის
კონფერენცია

სამართლებრივ ჭრილში“.
ISSN 1987-7668

ფსიქოსოციალური
საჭიროების მქონე პირთა

ქმედუნარიანობა -
კანონმდებლობისა და
პრაქტიკის ანალიზი.

კრებულში: სამართლისა
და პოლიტიკური

„სამართლის
ჟურნალი“, 2018 # 2
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17

18

19

20

ზოიძე თამარ

ლილუაშვილი
გიორგი

ფუტკარაძე
ედიშერ

ბრეგვაძე ლაშა

აზროვნების ისტორიის
ნარკვევები, IV ტ.

(ეძღვნება აკადემიკოს
ისიდორე დოლიძეს).

„ვალდებულების
შესრულების

შეუძლებლობა
გერმანული და ქართული

სამართლის მიხედვით“

„ბულგარეთის კერძო
სამართალი

ევროკავშირის
სამართალთან

მიმართებაში“. კრებულში:
სამართლისა და
პოლიტიკური

აზროვნების ისტორიის
ნარკვევები, IV ტ.

(ეძღვნება აკადემიკოს
ისიდორე დოლიძეს).

სასჯელის დანიშვნის
ზოგიერთი საკითხი.

კრებულში: სამართლისა
და პოლიტიკური

აზროვნების ისტორიის
ნარკვევები, IV ტ.

(ეძღვნება აკადემიკოს
ისიდორე დოლიძეს).

„სახალხო გონი როგორც
სამართლის წყარო:

სამართლებრივი
კულტურის კონცეფციის

ჩანასახი სამართლის
ისტორიული სკოლის

ნააზრევში“. კრებულში:
სამართლისა და
პოლიტიკური

ჟურნალი „კერძო
სამართლის

მიმოხილვა“, 2018 #
2
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21

22

23

გამყრელიძე
ოთარ

კუტალია, ლაშა-
გიორგი

კუტალია, ლაშა-
გიორგი

აზროვნების ისტორიის
ნარკვევები, IV ტ.

(ეძღვნება აკადემიკოს
ისიდორე დოლიძეს).

„სისხლისსამართლებრივი
სასჯელის ცნება“

„ქმედების
ინტერპერსონალური
ცნება: კოლიზიური

იდეალიზმი“.

„დანაშაულის
იერარქიული და
ჰეტერარქიული

სისტემები“.

ჟურნალი
„საზოგადოება და

სამართალი“,
იბეჭდება

ჟურნალი
„საზოგადოება და

სამართალი“,
იბეჭდება

ჟურნალი
„საზოგადოება და

სამართალი“,
იბეჭდება

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

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

Bregvadze Lasha

Bregvadze Lasha

“Towards a Global
Legal Culture?

Spaces of Law in the
Transnational

Constellation”. ISBN
978-1-138-48836-6

“Transnational Legal
Cultures: World

Society and Cultural

Alberto Febbrajo
(ed.): Law, Legal

Culture and Society:
Mirrored Identities
of the Legal Order,

2018

Peer Zumbansen
(ed.): The Oxford

Handbook of

London: Routledge

Oxford: Oxford
University Press

59-76 (18)

17
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3 Putkaradze Edisher

Identity of Global
Law”.

გადაცემულია
დასაბეჭდად,

კრებული
გამოიცემა 2019

წელს

“Die Abgrenzung des
Eventualvorsatzs von

der bewussten
Fahrlaessigkeit und

die Irrtuemer im
Strafrecht”.

Transnational Law,
2019

Vortragsmaterialen Ankara 227-235

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
ლაშა ბრეგვაძის სტატიები შეეხება ტრანსნაციონალური სამართლებრივი კულტურების ფორმირების
კანონზომიერბებს გლობალიზაციის ეპოქაში. ნაშრომებში მიმოხილულია აქტუალური ლიტერატურა
გლობალური სამართლებრივი კულტურის შესახებ და განვითარებულია ალტერნატიული
შეხედულება სოციალურ სისტემათა თეორიაზე დაყრდნობით. კრიტიკულადაა შეფასებული
ჰომოგენური, გლობალური სამართლებრივი კულტურის აღმოცენების იდეოლოგიური პროექტი.
შემოთავაზებული კონცეფციის თანახმად, სოციალურ სისტემათა სამივე სახე - ინტერაქცია,
ორგანიზაცია და ფუნქციონალურად დიფერენცირებული საზოგადოება განიცდის
ტრანსნაციონალიზაციას, შედეგად, ნორმათა წარმოების სპონტანური პროცესები სახელმწიფოებრივი
კონტროლის მიღმა ხორციელდება სწორედ კულტურული დიფუზიის და სამართლებრივი
კულტურის უხილავი ძალის მეშვეობით. ტრანსნაციონალური ნორმატიული წესრიგების აღმოცენება
სწორედ სამართლებრივი კულტურის ტრანსნაციონალიზაციის შედეგია. ასევე, პლურალისტური
სამართლებრივი კულტურების კონცეფცია გამოიყენება როგორც ერთგვარი კრიტიკული მექანიზმი
გლობალური ნორმათწარმოების პროცესების გასაკონტროლებლად - გლობალური სამართალი არ
უნდა დაშორდეს მსოფლიო საზოგადოების ინტერესებს, მისი განვითარება კი სწორედ
ტრანსნაციონალურ სამართლებრივ კულტურათა ძალისხმევითაა შებოჭილი და ექვემდებარება
საზოგადოებრივ ინტერესებს. შედეგად - სამართლის გლობალიზაცია უნდა მოექცეს სოციო-
კულტურული ევოლუციის ფარგლებში, რითაც ის მაქსიმალურად დაუახლოვდება და მიესადაგება
სოციალურ ინტერესებს.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1

2

ცქიტიშვილი თემურ

ფუტკარაძე ედიშერ
(კონფერენციის

„სამართლებრივი სიკეთე
ნარკოტიკული დანაშაულისას“.

„გენოციდის ზოგიერთი
სისხლისსამართლებრივი და

2018 წლის 2-3 ნოემბერი,
თბილისი

2018 წლის 29-20 ნოემბერი,
თბილისი
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3

4

5

6

7

8

9

10

თანაორგანიზატორი)

ზოიძე თამარ

ღლონტი გიორგი

რუსიაშვილი გიორგი

რუსიაშვილი გიორგი

ლაზარაშვილი ლალი

ზოიძე ბესარიონ

ზოიძე ბესარიონ

ზოიძე ბესარიონ

კრიმინოლოგიური ასპექტი“.

„უძრავ ნივთებზე საკუთრების
კეთილსინდისიერი შეძენა
ქართული და გერმანული
სამართლის მიხედვით“.

„ნარკოტიკების მოხმარების
დეკრიმინალიზაციასთან

დაკავშირებული
სამართლებრივი მიდგომები:

შედარებითი ანალიზი“.

„გარიგების შინაარსის
განსაზღვრის თავისუფლება

სანივთო გარიგების მეშვეობით“.

„გამიჯვნის პრინციპი ქართულ
სანივთო სამართალში“.

„საწარმოთა გადაადგილების
თავისუფლება“.

„ძირითადი უფლებების გავლენა
კერძო ავტონომიაზე: კერძო

ავტონომიის გაფართოება თუ
შეზღუდვა (საქართველოს
სასამართლო პრაქტიკის

სარკეში)“.

„ქართული სანივთო სამართლის
ზოგადი პრინციპები“.

„საქართველოს სამოქალაქო

2018 წლის 13 ივნისი,
თბილისი

2018 წლის 2-3 ნოემბერი,
თბილისი

2018 წლის 1-2 ნოემბერი,
თბილისი

2018 წლის 27-29 სექტემბერი,
თბილისი

2018 წლის 26 სექტემბერი,
თბილისი

2018 წლის 1-2 ნოემბერი,
თბილისი

2018 წლის 27-29 სექტემბერი,
თბილისი

2018 წლის 13 ივნისი,
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კოდექსის 185-ე და 312-ე
მუხლების მიმართება

კონსტიტუციურობის ჭრილში
საკონსტიტუციო სასამართლოს
გადაწყვეტილებების ფონზე“.

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

4

5

6

ბრეგვაძე ლაშა

ბრეგვაძე ლაშა

ბრეგვაძე ლაშა
(კონგრესის
სამეცნიერო

კომიტეტის წევრი)

ფუტკარაძე ედიშერ

ღლონტი გიორგი

ღლონტი გიორგი

„საზოგადოების კონსტიტუციები:
არასახელმწიფოებრივი

კონსტიტუციონალიზაციის შემეცნება
საზოგადოების თეორიის ელემენტის

სახით“.

„გლობალური და ლოკალური
მართლწესრიგების კოლიზია მსოფლიო

საზოგადოებაში: სისტემათა კრიტიკული
თეორიის ელემენტები“.

„ტრანსნაციონალური და ლოკალური
კონსტიტუციები კოლიზიაში: Lex
Constructionis-ის დაპირისპირება

ლოკალურობის სპონტანურ
კონსტიტუციებთან და მოდერნულობის

დილემა ცენტრსა და პერიფერიას შორის“.

„ევენტუალური განზრახვის გამიჯვნა
განზრახი ქმედებისაგან სისხლის

სამართალში“.

ნაციონალური რეფერენტი დანაშაულისა
და სისხლის სამართლის

მართლმსაჯულების სტატისტიკის
ევროპულ სახელმძღვანელოზე მომუშავე

ჯგუფისა.

„ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ
დანაშაულთან ბრძოლის ახალი მიდგომები

2018 წლის 7-10 ივნისი,
ტორონტო, კანადა

2018 წლის 15-21 ივლისი,
ტორონტო, კანადა

2018 წლის 10-13 სექტემბერი,
ლისაბონი, პორტუგალია

2018 წლის 31 მაისი-2 ივნისი,
ანკარა, თურქეთი

2018 წლის 20-26 აპრილი,
სტრასბურგი, საფრანგეთი

2018 წლის 12 აგვისტო,
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7

8

ხუბუა გიორგი

ხუბუა გიორგი

საქართველოში“.

ჰუმბოლდტის პრემიის ლაურეატთა მე-8
ფორუმი: „იურიდიული მეცნიერება

ემპირიასა და ნორმატიულობას შორის“.
სექციის ხელმძღვანელი.

„სამართალი და რელიგია პოსტ-
სეკულარულ საზოგადოებაში“.

ფრაიბურგი, გერმანია

2018 წლის 17-21 ოქტომბერი,
ბონი, გერმანია

2018 წლის 30 ნოემბერი - 2
დეკემბერი, ბუდაპეშტი,

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

დამატებითი ინფორმაცია:

ინსტიტუტის უფროსმა მეცნიერ თანამშრომელმა, გიორგი ღლონტმა მოიპოვა კვლევითი სტიპენდია
საერთაშორისო და საზღვარგარეთის სისხლის სამართლის მაქს პლანკის ინსტიტუტისგან და ერთი
თვის მანძილზე მუშაობდა სამეცნიერო პროექტზე ფრაიბურგში, გერმანია (01.08.2018-01.09.2019).

ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ლალი ლაზარაშვილი, 2018 წლის ივლისში
სამეცნიერო კვლევას ახორციელებდა ჰალე-ვიტენბერგის მარტინ ლუთერის სახელობის
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური სამართლისა და
შედარებითი სამართლის კათედრაზე, ევროპულ საკორპორაციო სამართალში.

ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ედიშერ ფუტკარაძე ლიუბლიანას
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მიწვევითა და დაფინანსებით კითხულობდა
ლექციებს სისხლის სამართალში, 2018 წლის 2-3 ოქტომბერს, ლიუბლიანაში, სლოვენია.

2018 წლის 15 იანვარი

პატივისცემით, ინსტიტუტის დირექტორი

ლაშა ბრეგვაძე



ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ანდრია რაზმაძის სახელობის

მათემატიკის ინსტიტუტის

2018 წლის

სამეცნიერო ანგარიში

ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე თორნიკე ქადეიშვილი

ინსტიტუტის დირექტორი ნინო ფარცვანია
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ზოგადი ინფორმაცია ინსტიტუტის შესახებ

ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტში არის 9 სამეცნიერო განყოფილება:
ალგებრის, მათემატიკური ლოგიკის, გეომეტრია-ტოპოლოგიის, მათემატიკური ანალიზის,
დიფერენციალური განტოლებების, მათემატიკური ფიზიკის, დრეკადობის მათემატიკური
თეორიის, თეორიული ფიზიკის, ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის.

2018 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით ინსტიტუტში ირიცხება 53 მეცნიერ-თანამშრომელი,
მათ შორის 4 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, 1 საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, 29 ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი
და 23 ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატია.

2018 წელს გამოქვეყნებული და გამოსაქვეყნებლად გადაცემული ნაშრომები
(იხ. დანართი 1)

2018 წელს გამოქვეყნდა ინსტიტუტის თანამშრომელთა 1 მონოგრაფია და 70 სტატია, მათ
შორის 38 სტატია - იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში; გამოსაქვეყნებლად გადაეცა 25 სტატია.

საგრანტო პროექტები, რომლებიც 2018 წელს მუშავდებოდა ინსტიტუტში, ან
ინსტიტუტის თანამშრომელთა მონაწილეობით

2018 წელს ინსტიტუტის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ შემდეგ საგრანტო პროექტებში:
 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 14 სამეცნიერო გრანტი ფუნდამენტური

კვლევებისათვის;
 3 გრანტი უცხოური ფონდებიდან.

სამეცნიერო მივლინებები საზღვარგარეთ
(იხ. დანართი 2)

2018 წელს შედგა ინსტიტუტის თანამშრომელთა 47 სამეცნიერო მივლინება უცხოეთის
სამეცნიერო ცენტრებში ერთობლივი სამეცნიერო კვლევების, კონფერენციებში მონაწილეობის,
სემინარებზე მოხსენებების და ლექციების წასაკითხად.
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ინსტიტუტის საგამომცემლო საქმიანობა
(იხ. დანართი 3)

ინსტიტუტი გამოსცემს სამ საერთაშორისო ჟურნალს:
 ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები (Transactions of A. Razmadze

Mathematical Institute)
 საქართველოს მათემატიკური ჟურნალი (Georgian Mathematical Journal)
 მემუარები დიფერენციალურ განტოლებებსა და მათემატიკურ ფიზიკაში (Memoirs on Differential

Equations and Mathematical Physics)

ინსტიტუტის მიერ ან თანამონაწილეობით ჩატარებული კონფერენციები

 ჩეხეთ-საქართველოს ვორკშოპი სასაზღვრო ამოცანებში - WBVP-2018, ბრნო, ჩეხეთის
რესპუბლიკა, 29 იანვარი - 2 თებერვალი, 2018 წ. (http://czge.math.cas.cz/2018);

 საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ თეორიაში – QUALITDE-
2018, თბილისი, 1-3 დეკემბერი, 2018 წ. (http://rmi.tsu.ge/eng/QUALITDE-2018/workshop_2018.htm).
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2018 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის კრებსითი ინფორმაცია

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI
11. M. Beriashvili,
2. A. Kirtadze

Georgian Math. J., Volume 25,
Issue 2, Pages 195–199, 2018.

DOI: https://doi.org/10.1515/gmj-2018-0028

2 A. Fiorenza,
V. Kokilashvili

Ann. Funct. Anal. 9(2018), no. 3,
413-425

https://doi.org/10.1215/20088752-2017-0056

3 L. Ephremidze, F. Saied,
I. Spitkovsky

IEEE Trans. Inform. Theory, 64
(2018), 728-737

0.1109/TIT.2017.2772877

4 L. Ephremidze,
I. Spitkovsky

Georgian Math. J. 25 (2018) https://doi.org/10.1515/gmj-2018-0021

5 A. Kharazishvili Georgian Math. J., v. 25, n. 1,
2018, 41-46

DOI: https://doi.org/10.1515/GMJ.2004.479

6 A. Kharazishvili Georgian Math. J., v. 25, n. 3,
2018, 419-426

DOI: https://doi.org/10.1515/gmj-2018-0044

7 A. Kharazishvili European Journal of Mathematics,
2018, 48-58

DOI: 10.1007/s40879-017-0211-z

8 V. Kokilashvili,
A. Meskhi

Zeitschrift fur Analysis und ihre
Anwendungen,
Vol. 37(2018), No.3, pp. 251-375

DOI: 10.4171/ZAA/1614.

9 V. Kokilashvili,
A. Meskhi

Positivity
Vol. 22 (2018), No. 4, pp. 1143-
1163.

DOI: https://doi.org/10.1007/s11117-018-0564-
7.

10 V. Kokilashvili, A.
Meskhi, M. A. Zaighum

Banach Journal of Mathematical
Analysis,
Vol. 12 (2018), No. 3, pp. 673-692

DOI: 10.1215/17358787-2017-0063

11 V. Kokilashvili,
A. Meskhi

Mat. Zametki, English Version:
Mathematical Notes
Vol, 104(2018), No.4, 539–551

https://doi.org/10.4213/mzm12149

12 A. Meskhi,
Y. Sawano

Mediterranean Journal of
Mathematics
Vol. 15(2018), No. 3, 1-15

DOI: 10.1007/s00009-018-1145-5.

13 A. Meskhi, H. Rafeiro,
M. A. Zaighum

Annals of Functional Analysis,
Vol. 9 (2018), No.3, pp.  310-321

https://doi.org/10.1215/17358787-2017-0063

14 A. Meskhi, H. Rafeiro
and M. A. Zaighum

Hiroshima Mathematical Journal,
Vol. 48(2018), No. 3 (November)
HMJ48-3(2018.Nov)

https://projecteuclid.org/all/euclid.hmj

15 D. E. Edmunds,
A. Meskhi

Georgian Math. J. Vol. 25 (2018),
No. 2, 207–216,

DOI: https://doi.org/10.1515/gmj-2018-0024.

16 Sh. Tetunashvili Mat. Sb. 209 (2018), no. 10, 89-
125

https://doi.org/10.4213/sm8965

17 Sh. Tetunashvili Georgian Math. J. 25(2018), no.
2, 313-316

https://doi.org/10.1515/gmj-2018-0029

18 S. Kharibegashvili,
N. Shavlakadze,
O. Jokhadze

J. Contemp. Math. Anal., Armen.
Acad. Sci. 53 (2018), no. 5, 247-
259

DOI: 10.3103/S1068362318050011

19 I. T. Kiguradze,
T. I. Kiguradze

Differentsial’nye Uravneniya 54
(2018), no. 12, 1589-1603 (in
Russian); translation in
Differential Equations 54 (2018),

DOI: 10.1134/S0012266118120029
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no. 12, 1545-1559
20 N. Shavlakadze,

S. Kharibegashvili,
O. Jokhadze

Prikl. Mat. i  Mekh. 82 (2018), no.
1, 114-124 (in Russian);
translation in J. Appl. Math.
Mech. 82 (2018), no. 1

ISSN 0032 8235

21 D. Kapanadze Zeitschrift für Angewandte
Mathematik und Physik, Volume
69, Issue 5, article id. 123

10.1007/s00033-018-1019-5

22 O.Chkadua,
S. Mikhailov,
D. Natroshvili

Mathematical Methods in the
Applied Sciences Vol.41, 17,
2018,  pp. 8033-8058

10.1002/mma.526

23 R. Duduchava,
M. Tsaava

Complex Variables and Elliptic
Equations, v. 63, 10, 1468-1496,
2018

10.1080/17476933.2017.1385066

24 E. Pesetskaya,
R. Czapla
V. Mityushev

Applied Mathematical Modelling,
Volume 53, January 2018, Pages
214-222

10.1016/j.apm.2017.08.018

25 N. Shavlakadze,
N. Odishelidze,
F. Criado-Aldeanueva

Mathematics and Mechanics of
Solids. Vol. 23(6), 2018,896-906

DOI: 10.1177/1081286517694936

26 N. Shavlakadze,
N. Odishelidze,
F. Criado-Aldeanueva

Mathematics and Mechanics of
Solids, 2018

DOI: 10.1177/108128651876262

27 S. Saneblidze,
M. Rivera

J. Homotopy Relat. Struc. (2018) doi.org/10.1007/s40062-018-0216-4

28 S. Saneblidze,
M. Rivera

Bulletin of the London
Mathematical Society, 50,  1085-
1101

doi.org/10.1112/blms.12202

29 V. Lomadze SIAM J. Control  Optim. 56
(2018) 456-472

doi.org/10.1137/16M1101507

30 V. Lomadze Journal of analysis and its applic.
37 (2018) 151-158

DOI: 10.4171/ZAA/1607

31 B. Mesablishvili Effective descent morphisms for
Banach modules, Journal of
Algebra and Its Applications,
17(5),1850092_(1-6) (2018) 1-6

https://doi.org/10.1142/S0219498818500925.

32 G.Donadze,
N. Inassaridze,
M. Ladra,
A. M.Vieites

Exact sequence in homology of
multiplicative Lie rings and a new
version of Stallings’ theorem, J.
Pure Appl. Algebra  222 (7)
(2018), 1786-1802

https://doi.org/10.1016/j.jpaa.2017.08.006

33 E. Khmaladze,
J. M. Casas,
N. Pacheco Rego

A non-abelian Hom-Leibniz
tensor product and applications,
Linear and Multilinear Algebra 66
(6) (2018), 1133-1152

https://doi.org/10.1080/03081087.2017.1338651

34 E. Khmaladze,
G. Donadze,
X. Garcia-Martinez

A non-abelian exterior product
and homology of Leibniz
algebras, Revista Matematica
Complutense, 31(1) (2018), 217-
236

https://doi.org/10.1007/s13163-017-0237-2

35 A. Patchkoria Cohomology monoids of monoids
with coefficients in semimodules
II, Semigroup Forum, 97 (2018),
1, 131-153

https://doi.org/10.1007/s00233-017-9900-7
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36 E. Khmaladze,
J. M. Casas,

R. Fernandez-Casado,
X. Garcia-Martinez

Actor of a crossed module of
Leibniz algebras, Theory and
Applications of Categories 33
(2018), 23-42

ISSN 1201 - 561X

37 O. Purtukhia,
O. Glonti

Ukrainian Mathematical Journal,
vol. 70 (2018), # 6, pp. 773-787

ISSN = {1027-3190}

38 A. Kvinikhidze,
M. Birse

Europian Physical Journal A54,
216

DOI: 10.1140/epja/i2018-12652-9

2. სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI ან ISSN

1 A. Kirtadze,
N. Rusiashvili

Transactions of A.
Razmadze Mathematical
Institute, 172, P.7

DOI: https://doi.org/10.1016/j.trmi.2017.08.002

2 V. Kokilashvili,
D. Makharadze,
Ts. Tsanava

Bulletin of Georgian
National Academy of
Sciences, V. 12, N 1, 7-11

ISSN-0132-1447

3 M. Khachidze,
A. Kirtadze

Reports of Enlarged Sessions
of the Seminar of I. Vekua
Institute of Applied
Mathematics, V. 32

4 Sh. Beriashvili,
T. Kasrashvili,
A. Kirtadze

Reports of Enlarged Sessions
of the Seminar of I. Vekua
Institute of Applied
Mathematics, V. 32

5 A. Kharazishvili Bulletin of TICMI, v. 22, n.
1, 2018,  59-64

ISSN:1512-0082, print

6 O. Dzagnidze Journal of Mathematical
Sciences, vol. 235 (2018),
no.5, 557-603

10.1007/s10958-018-4085-5

7 A. Kharazishvili Real Analysis Exchange, v.
43, n. 1, 2018, 223-234

doi:10.14321/realanalexch.43.1.0223

8 A. Kharazishvili Journal of Geometry, v. 109,
2018

DOI: https://doi.org/10.1007/s00022-018-
0422-6

9 A. Kirtadze,
T. Qasrashvili

Journal of Geometry, vol.
109, issue 1 2018

DOI: https://doi.org/10.1007/s00022-018-
0422-6

10 M. Ashordia,
Sh. Akhalaia,
M. Talakhadze

Mem. Differ. Equ. Math.
Phys. 73 (2018), 141-149

ISSN 1512-0015

11 M. Ashordia,
M. Chania, M. Kucia

Mem. Differ. Equ. Math.
Phys. 74 (2018), 7-26

ISSN 1512-0015

12 M. Ashordia Mem. Differ. Equ. Math.
Phys. 74 (2018), 153-164

ISSN 1512-0015

13 M. Ashordia,
V. Sesadze

Mem. Differ. Equ. Math.
Phys. 75 (2018), 139-149

ISSN 1512-0015

14 M. Ashordia,
N. Kharshiladze

Bull. Georgian Nat. Acad.
Sci. 12 (2018), no. 3, 11-16

ISSN 0132-1447

15 G. Berikelashvili,
M. M. Gupta,
B. Midodashvili

Math. Sci. Lett. 7 (2018), no.
2, 71-77

DOI: 10.18576/msl/070201
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16 S. Kharibegashvili Mem. Differ. Equ. Math.
Phys. 75 (2018), 1-91

ISSN 1512-0015

17 I. Kiguradze,
T. Kiguradze

Researches in Mathematics
and Mechanics 23 (2018),
no. 1(31), 130-137

DOI: 10.18524/2519-206x.2018.1.134625

18 I. Kiguradze,
N. Partsvania

Mem. Differ. Equ. Math.
Phys. 75 (2018), 115-128

ISSN 1512-0015

19 T. Buchukuri,
O. Chkadua,
D. Natroshvili

Mem. Differen tial
Equations Math. Phys.,
Vol.74 (2018), 39-77

ISSN:   1512-0015

20 A.Gachechiladze,
R.Gachechiladze

Mem. Differen tial
Equations Math. Phys.,
Vol.74 (2018), 93-111

ISSN 1512-0015

21 S. Kukudzhanov Transaction of A. Razmadze
Math. Inst. Issue 1, 2018, pp.
64-72.

ISSN 2346-8092

22 G. Kapanadze,
L. Kajaia

AMIM, 23, No. 1 ISSN 1512-0074

23 G. Kapanadze,
L. Gogolauri

AMIM, 23, No. 2 ISSN 1512-0074

24 V. Lomadze Trans. A. Razmadze Math.
Inst. 172 (2018), no. 1, 73-81

ISSN 2346-8092

25 თ. დათუაშვილი იოსებ ავალიშვილი,
ტერმინოლოგიის
საკითხები, ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, არნოლდ
ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი, ტ. III, 2018,
53-67

ISSN 1987-7633

26 N. Inassaridze,
M. Iavich,
E. Khmaladze,
G.Iashvili

Naive algorithm to Bos-
Chaum one-time signature
scheme, საქ. მეცნ. აკად.
მოამბე, 12, no. 2 (2018),
13-18

27 B. Mamporia,
O. Purtukhia

Transactions of A.
Razmadze Mathematical
Institute, vol. 172 (2018),
# 3, pp. 420-428

DOI = {10.1016/j.trmi.
2018.07.007}
ISSN = {2346-8092}

28 E. Nadaraya,
O. Purtukhia

Transactions of A.
Razmadze Mathematical
Institute, vol. 172 (2018),
# 3, pp. 293-298

DOI = {10.1016/j.trmi.2018.09.001}
ISSN = {2346-8092}

29 B. Mamporia,
O. Purtukhia

Reports of Enlarged Sessions
of the
Seminar of I. Vekua
Institute
of Applied Mathematics, vol
32 (2018)

ISSN = {1512-0066}

30 O. Purtukhia მათემატიკურ
მოდელირებასა,
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ოპტიმიზაციასა და
ინფორმაციულ
ტექნოლოგიებში“ მე-6
საერთაშორისო
კონფერენციის (MMOTI-
2018) მასალები (2018), გვ.
171-174

31 M. Mania,
R. Tevzadze

Transactions  of  A.
Razmadze Mathematical
Institute, N 172, V3,
(2018),  pp. 429- 439

DOI = {10.1016/j.trmi.
2018.07.007}

32 M. Mania,
R. Tevzadze

Application of random
processes and mathematical
statistics in financial
economics and social
sciences III, GAU, Tbilisi,
2018

33 L. Gachechiladze,
T. Uzunashvili,
T.  Toronjadze

Application of random
processes and mathematical
statistics in financial
economics and social
sciences III, GAU, Tbilisi,
2018

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნი
ერო ფონდი, ქვეყანა

პროექტის
საიდენტიფიკაცი

ო კოდი

პროექტში
ჩართული

პერსონალი/როლი
პროექტის სათაური

პროექტის
განხორციელების

პერიოდი
1 EPSRC-Grant -Engi-

neering and Physics
Research Council, UK

EPSRC-Grant –
EP/M013545/1

ო. ჭკადუა Mathematical Analysis of
Localized Boundary-
Domain Integral
Equations for Nonlinear
Partial Differential
Equations

2015-2018
(დასრულებუ-

ლი)

2 Ministerio de
Economa y
Competitivida (Spain),

MTM2016-
79661-P

მანუელ ლადრა
გონსალესი (ხელ-
ლი); ხოსე მანუელ
კასასი
(მკვლევარი),
ემზარ ხმალაძე
(მკვლევარი),
გურამ დონაძე
(მკვლევარი),
ხავიერ გარსია
მარტინესი
(მკვლევარი),
რაფაელ
ფერნანდეს კასადო
(მკვლევარი),
პილარ პაეს
გუილანი
(მკვლევარი),

Homology, homotopy and
categorical invariants in
groups and nonassociative
algebras

2017-2020
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ბახრომ ომიროვი
(მკვლევარი),
უტკირ როზიკოვი
(მკვლევარი).

3 საინჟინრო,
ტექნოლოგიურ და
ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში
(STEM)
გრძელვადიანი
კვლევითი
პროექტების
ხელშეწყობა
უკრაინის
მეცნიერების და
ტექნოლოგიების
ცენტრთან (STCU)
თანამშრომლობით

#6321 ა. გაგნიძე
(ხელმძღვანელი);
ნ.ინასარიძე
(მთავარი
მკვლევარი);
მ.იავიჩი (მთავარი
მკვლევარი);
გ.იაშვილი
(მთავარი
მკვლევარი).

ციფრული
ხელმოწერები
პოსტკვანტური
ომისათვის

2017-2018

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის

საიდენტიფიკაციო
კოდი

პროექტში ჩართული
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის

განხორციელების
პერიოდი

1 # FR /86/5 – 109/14 ნ. შავლაყაძე (პროექტის
ხელმძღვანელი),
ს. ხარიბეგაშვილი,
ო. ჯოხაძე

დრეკადობის ბრტყელი თეორიის
ზოგიერთი წრფივი და არაწრფივი
საკონტაქტო ამოცანა

2015-2018

2 DI-2016-16 რ. დუდუჩავა -
პროექტის ხელმძღვ.
თ. ბუჩუკური -
პროექტის შემსრულ.
გ. ტეფნაძე - პროექტის
მენეჯერი
მ. ცაავა - პროექტის
შემსრულ.

თხელი გარსები ლიფშიცის
საზღვრით

2017-2019

3 გრანტი FR /86 /5-
109/14,

ნ. შავლაყაძე (ხელ-ლი),
ს. ხარიბეგაშვილი,
ო. ჯოხაძე

დრეკადობის ბრტყელი თეორიის
ზოგიერთი წრფივი და არაწრფივი

საკონტაქტო ამოცანა

2015-2018

4 გრანტი FR /358
/5-109/14,

თ. მეუნარგია (ხელ-ლი)
გ. კაპანაძე,
ი. თავხელიძე,
ბ. გულუა, მ. ნარმანია,
გ. ახალაია,  რ. ჯანჯღავა

დამრეცი და არადამრეცი გარსების
წრფივი და არაწრფივი თეორიის

ზოგიერთი ამოცანა

2015-2018

5 გრანტი N 217 614,
FR/217614

მ. ბაკურაძე (ხელ-ლი),
ს. სანებლიძე
(კოორდინატორი),

„კობორდიზმების, K-თეორიის და
მარყუჟების სივრცის

კოჰომოლოგიების ჰომოტოპიური
ინვარიანტები

2017-2020

6 FR/189/5-113/14 ნ. ინასარიძე
(ხელმძღვანელი)
ხ. ინასარიძე

ჰომოტოპიური და კატეგორიული
ალგებრა, ალგებრული

ობიექტების ჰომოლოგიები და

2015-2018
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(მკვლევარი)
ბ. მესაბლიშვილი
(მკვლევარი)
ე. ხმალაძე (მკვლევარი)

ალგებრული K-თეორია

7 #DI-2016-25 მ. ჯიბლაძე (პროექტის
ხელმძღვანელი),
დ. გაბელაია,
ლ. ურიდია

პროპოზიციული აღრიცხვები
ტოპოლოგიისა და
გეომეტრიისათვის

2016-2019

8 #YS17_71 ლ. ურიდია ეპისტემიური კონცეფციები
სტრუქტურირებულ მულტი-
აგენტურ სისტემებში

2018-2019

9 FR17_354 ა. კვინიხიძე -
ძირითადი მონაწილე
2017-2020

ვაინბერგის მოდიფიცირებული
მიდგომა ბარიონ-ბარიონული
ურთიერთქმედების SU(3)
სექტორში.

2017-2020

10 FR/143/6-350/14 გ. ლავრელაშვილი
(ხელმძღვანელი)

მეტასტაბილური ვაკუმის დაშლა
გრავიტაციის გათვალისწინებით

2015-2018

11 FR/339/6-350/14 გ. ლავრელაშვილი
(ძირითადი პერსონალი)

გრავიტაციის მოდიფიცირებული
თეორიების მოდელების
ტესტირება სამყაროს
მსხვილმაშტაბოვანი სტრუქტურის
მეშვეობით

2015-2018

12 FR/265/6-100/14 გ. ციციშვილი
(ხელმძღვანელი)
მ. ელიაშვილი
(ძირითადი პერსონალი)

„კვანტური ჯგუფი და
ტოპოლოგიურად
არატრივიალური მდგომარეობები
დაბალგანზომილებიან
ფერმიონულ სისტემებში

2015 – 2018

13 FR/417/6-100/14 ა. კვინიხიძე
(ძირითადი პერსონალი)

კირალური ეფექტური ველის
თეორია სამი ნუკლონისთვის
ზუსტად გადანორმვად მიდგომაში

2015-2018

14 DI/32/6-200/14 ა. ხვედელიძე
(ძირითადი მონაწილე)

ახალი თაობის ECAL გენერეაცია
J_PARC COMET
ექსპერიმენტისათვის

2015-2018

7. სხვა შედეგები:

7.1. პუბლიკაციები საერთაშორისო კონფერენციების მასალებში

№
პუბლიკაციის
ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება,
ჩატარების ადგილი და დრო

პუბლიკაციის ციფრული
ინდიკატორი

1 M. Ashordia,
N. Kharshiladze

International Workshop on the
Qualitative Theory of Differential
Equations – QUALITDE-2018, Tbilisi,
Georgia, December 1-3, 2018

E ISSN 1512-3391

2 G. Berikelashvili,
B. Midodashvili

International Workshop on the
Qualitative Theory of Differential
Equations – QUALITDE-2018, Tbilisi,
Georgia, December 1-3, 2018

E ISSN 1512-3391

3 R. Duduchava International Workshop on Partial
Differential Eqquations and their
Applications (In  honor of R. Duduchava).
The University of Sharjah, UAE. February
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3, 2018
4 R. Duduchava 8-th International conference Operator

Theory and Harmonic Analysis Methods,
Problems and Applications,  Aapril 23-27,
2018, Rostov on Don, Russia

5 R. Duduchava “Micro-Local and Time-Frequency
Analysis 2018”, Dedicated to 70-th
birthday anniversary of L. Rodino. July 2-
6, 2018, Turin, Italy

6 R. Duduchava International Workshop on Operator
Theory and Applications (IWOTA 2018),
Shanghai, China, July 23-27, 2018.

7 R. Duduchava “Operators, Functions, and Systems of
Mathematical Physics Conference”
(OFSMPC) is to be held on May 21-24,
2018, at
Khazar University, Baku, Azerbaijan.

8 R. Duduchava Intcmational Workshop on Operator
Algebtas, Toeplitz Operators, and Related
Topics, Boca del Rio, Veracruz, Mexico,
November l3-19,  2018

9 O. Jokhadze,
S. Kharibegashvili

International Workshop on the
Qualitative Theory of Differential
Equations – QUALITDE-2018, Tbilisi,
Georgia, December 1-3, 2018

E ISSN 1512-3391

10 S. Kharibegashvili International Workshop on the
Qualitative Theory of Differential
Equations – QUALITDE-2018, Tbilisi,
Georgia, December 1-3, 2018

E ISSN 1512-3391

11 I. Kiguradze XVIII International Scientific Conference
on Differential Equations “Erugin’s
Readings - 2018”, Grodno, Belarus, May
15-18, 2018

ISBN 978-985-7160-08-02

12 I. Kiguradze International Workshop on the
Qualitative Theory of Differential
Equations – QUALITDE-2018, Tbilisi,
Georgia, December 1-3, 2018

E ISSN 1512-3391

13 N. Partsvania XVIII International Scientific Conference
on Differential Equations “Erugin’s
Readings - 2018”, Grodno, Belarus, May
15-18, 2018

ISBN 987-985-7160-09-9

14 N. Partsvania International Workshop on the
Qualitative Theory of Differential
Equations – QUALITDE-2018, Tbilisi,
Georgia, December 1-3, 2018

E ISSN 1512-3391

15 L. Shapakidze XXIII International Conference “Nonlinear
Problems of the Theory of Hydrodynamic
Stability and Turbulence”, 25.02-04.03,
2018, Zvenigorod, Moscow Region.

16 L. Shapakidze International Conference “Mathematical
Modeling in Physical Sciences”, Moscow,
Russia,August, 27-31, 2018.

17 ნ. შავლაყაძე საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის
IX ყოველწლიური საერთაშორისო

ISSN 2233-355X
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კონფერენცია, 11–13 ოქტომბერი,
ქუთაისი, 2018 (სამეცნიერო
კომიტეტის წევრი)

18 გ. კაპანაძე,
ბ. გულუა

თსუ ილია ვეკუას სახელობის
გამოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტის სემინარის XXXII
საერთაშორისო გაფართოებული
სხდომები, 18-20 აპრილი, 2018.

ISSN 1512-0066

19 გ. კაპანაძე,
ბ. გულუა

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის
IX ყოველწლიური საერთაშორისო
კონფერენცია, 11–13 ოქტომბერი,
ქუთაისი, 2018

ISSN 2233-355X

20 D. Walther,
L. Uridia

Completeness by modal definitions IBERAMIA 2018, Trujillo, Peru, 13 – 16
ნოემბერი
https://doi.org/10.1007/978-3-030-
03928-8_6

21 O. Purtukhia 6th International Conference on
“Mathematical Modeling, Optimization
and Information Technology"(MMOTI-
2018), Chisinau, Moldova

Proceedings of MMOTI- 2018,
Chisinau, “Evrica”, pp. 171-174

22 A. Khvedelidze Mathematical Modeling and
Computational Physics 2017, Dubna

https://doi.org/10.1051/epjconf/201817
302011

23 A. Khvedelidze Mathematical Modeling and
Computational Physics 2017, Dubna

https://doi.org/10.1051/epjconf/2018173
02010

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება და

ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო კოდი

DOI ან ISSN
1 თ. ბუჩუკური 9th Conference of Georgian

Mathematical Union, 3-7
September, 2018, Batumi, Georgia

არ აქვს

2 რ. დუდუჩავა 9th Conference of Georgian
Mathematical Union, 3-7

September, 2018, Batumi, Georgia

არ აქვს

3 რ. დუდუჩავა Third International Conference
"MODERN PROBLEMS IN

APPLIED MATHEMATICS",
dedicated to the 100th Anniversary

of I. Javakhishvili Tbilisi State
University (TSU) and 50-th

Anniversary of I. Vekua Institute of
Applied Mathematics (VIAM TSU)

4 A. Elashvili,
M. Jibladze

Frobenius Lie algebras and q-
hypergeometric functions

IX International Conference of the
Georgian Mathematical Union,
Batumi-Tbilisi, Georgia, September 3-
8, 2018

5 მ მანია,
რ. თევზაძე

Application of random processes
and mathematical statistics in
financial economics and social
sciences III, GAU, Tbilisi, 2018

არ აქვს

6 ლ. გაჩეჩილაძე,
თ. უზუნაშვილი,

Application of random processes
and mathematical statistics in
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თ. ტორონჯაძე financial economics and social
sciences III, GAU, Tbilisi, 2018

არ აქვს

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№
წიგნის/გამოცემის ავტორები

გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

1 რედაქტორები: Duduchava, R.,
Kaashoek, M.A., Vasilevski, N.,
Vinnikov

Birkhäuser, Basel ISBN 978-3-319-62527-0

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

1 მ. ბაკურაძე. რ. სურმანიძე ივანე ივ. ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,

ISBN 978-9941-13-743-9

2 ო. ფურთუხია თბილისი, თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-681-8
3 მ. ელიაშვილი,

გ. ციციშვილი
ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

ფიზიკის მათემატიკური
მეთოდები (სახელმძღვანელო)
978-9941-13-694-8 11
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განყოფილებათა ანგარიშები

მათემატიკური ანალიზის განყოფილება

ვახტანგ კოკილაშვილი (განყოფილების გამგე, უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი),
ალექსანდრე ხარაზიშვილი (უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ლაშა ეფრემიძე (მთავარი
მეცნიერი თანამშრომელი), ალექსანდრე მესხი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ვახტანგ
პაატაშვილი, ომარ ძაგნიძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ალექსანდრე კირთაძე (უფროსი
მეცნიერი თანამშრომელი), შაქრო ტეტუნაშვილი (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ეთერ გორდაძე
(მეცნიერი თანამშრომელი)

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
1.2.

№
დასრულებული პროექტის დასახელება
მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის
დაწყების და
დამთავრები

ს წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის მითითებით)

1

ზომის თეორიის, მრავალგანზომილებიანი
ანალიზისა და ბანახის არასტანდარტული ფუ-
ნქციური სივრცეების ახალი ასპექტები,
გამოყენებები მათემატიკური ფიზიკის
კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ
განტოლებათა სასაზღვრო ამოცანებში

მათემატიკა, მათემატიკური ანალიზი

2014-2018

ფიზ-მათემ. მეცნ. დოქტორები:
ვ. კოკილაშვილი (ჯგუფის
ხელმძღვანელი), ა. ხარაზიშვილი
(მკვლევარი), ა. მესხი (მკვლევარი),
ვ. პაატაშვილი (მკვლევარი),
შ. ტეტუნაშვილი (მკვლევარი) ,
ო. ძაგნიძე (მკვლევარი), ლ. ეფრემიძე
(მკვლევარი), ფიზ-მათემ. მეცნ.
კანდიდატები: ა. კირთაძე
(მკვლევარი), ე. გორდაძე (მკვლევარი)

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

გამოკვლეულია თანამედროვე ჰარმონიული ანალიზის, ფუნქციური სივრცეების,
მრავალგანზომილებიანი და არაწრფივი ანალიზის აქტუალური პრობლემები, რომლებიც თავს იჩენენ
სხვადასხვა კონტექსტში ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში, მოტივაციის, ტექნიკისა და მეთოდოლოგიის
თვალსაზრისით. განზოგადებულია სიმრავლისა და ფუნქციის ზომადობის ცნებები და მოცემულია მათი
გამოყენებები ზომის გაგრძელების ამოცანებში; შემოღებულია და შესწავლილია ბანახის არასტანდარტული
ფუნქციური სივრცეები (მაგალითად, როგორც ჩვენ მათ ვუწოდებთ, ცვლადმაჩვენებლიანი გრანდ ლებეგის,
გრანდ ბოხნერის და მათთან ასოცირებული სივრცეები, გრანდ მარცინკევიჩ–ზიგმუნდის,
ცვლადმაჩენებლიანი ამალგამ სივრცეები და სხვა). ამ სივრცეებში  გამოკვლეულია ჰარმონიული ანალიზის
ფუნდამენტური ინტეგრალური ოპერატორების ასახვის (შემოსაზღრულობისა და კომპაქტურობის) კრიტე-
რიუმები, არაწრფივი ჰარმონიული ანალიზის ინტეგრალური ოპერატორების ასახვის თვისებების
გამოყენებელია მათემატიკური ფიზიკის კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალური განტოლებების,
ანალიზურ და განზოგადებულ ანალიზურ ფუნქციათა სასაზღვრო ამოცანებში რთული გეომეტრიული
ბუნების არეებში, გამოკვლეულია კვატერნიონული ანალიზის, ფუნქციათა უფრო მარტივი ობიექტების
მწკრივად წარმოდგენის, მატრიც–ფუნქციების სპექტრალური ფაქტორიზაციის საკითხები. ზომის თეორიის
მიმართულებით ამოხსნილია შემდეგი ამოცანები: გამოკვეულია ფუნქციათა ზომადობის საკითხები
(ფარდობითად ზომადობა, აბსოლუტურად არაზომადობა, უნივერსალური ზომადობა) ზომათა გარკვეული
კლასის მიმართ; დადგენილია ნამდვილ რიცხვთა შესაძლო მიმდევრობათა სივრცეში სიგმა–სასრული,
არასეპარაბელური, ერთადერთობის თვისების მქონე ზომათა კლასის სიმძლავრე; შესწავლილია სხვადასხვა
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ტიპის ზომების მიმართ მასიური სიმრავლეების სტრუქტურა და მოცემულია ამ სიმრავლეების გამოყენებები
ზომის გაგრძელების ზოგად ამოცანაში.

შემოღებულია ბანახის არასტანდარტული ახალი ფუნქციური სივრცეები, რომელთაც იდეური კავშირი
აქვთ დღეისათვის მსოფლიოს მათემატიკურ ცენტრებში აქტიურად კვლევად მუსიელაკ–ორლიჩის,
ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის წონიან სივრცეებთან, გრანდ ლებეგისა და გრანდ მორის სივრცეებთან. ჩვენს
მიერ შემოღებული ახალი ფუნქციური სივრცეები ზემოხსენებულზე უფრო ზოგადია და კარგად არის
მორგებული ფართო კლასის არაწრფივ კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებათა
ამოხსნადობის გამოკვლევაზე ამონახსნთა არსებობისა და ერთადერთობის, რეგულარობის თვალსაზრისით.
შემოღებულია და შესწავლილია აგრეთვე ისეთი ფუნქციური სივრცეები, რომელიც წარმოადგენს
დღეისათვის აქტიურად კვლევადი ორი სივრცის: ლებეგის ცვლადმაჩვენებლიანი სივრცისა და გრანდ
ლებეგის სივრცის ნაზავს. ეს საშუალებას გვაძლევს უფრო მოკლე გზით და გამჭვირვალედ ამოვხსნათ
ინტეგრალურ ოპერატორთა შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმების დადგენის ამოცანები ერთბაშად ორივე
სივრცეში, ერთი თვალთახედვით.

შესრულებული კვლევების ერთი ნაწილი ეხება ანალიზის ისეთ აქტუალურ პრობლემებს, როგორიც მრა-
ვლადწრფივი ინტეგრალური გარდაქმნების (მრავლადწრფივი მაქსიმალური ფუნქციების, პოტენციალების,
სინგულარული ინტეგრალების) ასახვის თვისებებია სხვადასხვა ფუნქციურ სივრცეებში. დადგენილია
ზრდადი ფუნქციებით გენერირებული მრავლადნახევრადწრფივი მაქსიმალური ფუნქციების ასახვის
თვისებები. სახელდობრ, ბანახის მესერებზე გარკვეული ზოგადი გეომეტრიული მოთხოვნის პირობებში
ხსენებული ოპერატორებისათვის დამტკიცებულია ორწონიანი სუსტი და ძლიერი ტიპის შეფასებები. ამ
ამოცანის ამოხსნის გზაზე ჩვენ დავადგინეთ მრავლადწრფივი გასაშუალოების ოპერატორისათვის ძლიერი
ტიპის ორწონიანი უტოლობის კრიტერიუმი.

გამოყენებების პერსპექტივით პირველად მათემატიკურ ლიტერატურაში შემოღებულია და შესწავლი-
ლია ანალიზურ და ჰარმონიულ ფუნქციათა ახალი კლასები: მორი-ჰარდისა და მორი-სმირნოვის კლასები.
ნიშანდობლივია, რომ ყველა ზემოხსენებული ამოცანის გამოკვლევა მძლავრ იმპულსს მისცემს იმ თემატიკის
შემდგომ კვლევას და ახალ საფეხურზე აყვანას, რითაც თბილისის მათემატიკურმა სკოლამ თავის დროზე
მსოფლიო აღიარება მოიპოვა (ნ. მუსხელიშვილი, ი. ვეკუა). სახელდობრ, ჩვენ წარმოვაჩინეთ ახალ ფუნქციურ
სივრცეებში ანალიზურ და ჰარმონიულ ფუნქციათა სასაზღვრო (რიმანის, რიმან-ჰილბერტის) ამოცანების,
მათთან დაკავშირებული სასაზღვრო სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა თეორიის, ი. ვეკუას აზრით
განზოგადებული ანალიზური ფუნქციებისა და მათი სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნადობის ახალი
ასპექტები. გარღვევა ამ მიმართულებით განხორციელებულია ზემოხსენებული ამოცანების არაკლასიკური
დასმებითა და რთული გეომეტრიული ბუნების არეებში მათი გამოკვლევებით, რაც უფრო ადექვატურად
ასახავს გამოყენებითი ხასიათის ამოცანების მოთხოვნებს.

ჩვენ შევისწავლეთ მათემატიკური ანალიზის ერთ-ერთი რთული დარგის _ კვატერნიონული ანალიზის
საკითხები, ისეთები, როგორიცაა ფუნქციების დიფერენცირებადობის, მწკრივად გაშლისა და ინ ტეგრალური
წარმოდგენის საკითხები. ამ მიმართულებით კვლევები ფოკუსირებულია კვატერნიონული ფუნქციების
დიფერენცირებადობის კრიტერიუმის დადგენაზე.

გამოკვლეულია მატრიც-ფუნქციების ფაქტორიზაციის პრობლემები, კვლევითი ჯგუფის მიერ შე-
მოთავაზებულია ახალი ეფექტური ალგორითმის რიცხვითი იმპლემენტაციის საკითხები.

პირველად მათემატიკურ ლიტერატურაში შემოღებულია ე. წ. შერეული და პერიოდულად შერეული
ფუნქციური მწკრივების ცნება და გამოკვლეულია მრავალი ცვლადის ფუნქციათა ასეთი მწკრივებით
წარმოდგენადობის საკითხები. არსებითად განზოგადებულია ამ მიმართულებით სერპინსკისა და
ტალალიანის ცნობილი თეორემები. ეს საკითხები მჭიდროდ უკავშირდება ჰილბერტის მე-13 პრობლემის
თემატიკას. ამ მიმართულებით მიღებული შედეგები გვაძლევს სრულიად ახალ და მნიშვნელოვან
ინფორმაციას აქამდე არსებულთან მიმართებაში.

მიღებული შედეგების სიახლე განპირობებულია არაწრფივი ჰარმონული ანალიზის,  ფუნქციურ
სივრცეებში დიფერენციალურ და ინტეგრალურ ოპერატორთა ასახვის პრობლემების, ანალიზურ და
ჰარმონიულ ფუნქციათა სასაზღვრო ამოცანების არასტანდარტული დასმების ბუნებით, ზომის თეორიის
საკითხების სიღრმისეული გამოკვლევებით, რომელიც ნათელს მოჰფენს ზომის გაგრძელების დღემდე არსე-
ბულ ღია პრობლემებს.

უფრო კონკრეტულად, კვლევის სიახლედ მიგვაჩნია ის ფაქტი, რომ ამოხსნილია დღეისათვის შემდეგი
ღია პრობლემები:
 ბანახის ახალი არასტანდარტული ფუნქციური  სივრცეების (ცვლადმაჩვენებლიანი გრანდ ლებეგის,

განზოგადებული გრანდ მორის, გრანდ ბოხნერის, გრანდ ზიგმუნდ-მარცინკევიჩის) შემოღება და
შესწავლა;  ამ სივრცეებში ჰარმონიული ანალიზის ოპერატორების გამოკვლევა შემოსაზღვრულობისა და
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კომპაქტურობის თვალსაზრისით;

 ანალიზურ და ჰარმონიულ ფუნქციათა ახალი, ცვლადმაჩვენებლიანი მორი-სმირნოვის ტიპის კლასების
შემოღება ფუნქციათა სასაზღვრო ამოცანების  რთული გეომეტრიული ბუნების არეებში,  მათი
გამოყენებების პერსპექტივით;

 უბან-უბან გლუვსაზღვრიან არეებში ანალიზური ფუნქციებისათვის დირიხლესა და რიმან-ჰილბერტის
ამოცანების ნეტერისეულობის აუცილებელი და საკმარისი  პირობების დადგენა; პრობლემის გამოკვლევა
როგორც ცალადბმულ, ასევე ორადბმულ არეებში;

 კვალის უტოლობების კრიტერიუმების დადგენა მრავლადწრფივი პოტენციალებისთვის; ბანახის მე-
სერებზე განსაზღვრულ ლებეგის სივრცეებში მრავლადნახევრადწრფივი მაქსიმალური ფუნქციებისათვის
ორწონიანი სუსტი და ძლიერი უტოლობების დადგენა; ეს თემატიკა უაღრესად აქტუალურია
თანამედროვე ანალიზში;

 არაგლუვსაზღვრიან არეებში და ბანახის არასტანდარტული ფუნქციური სივრცეების ჩარჩოებში ი. ვეკუას
აზრით განზოგადებული ფუნქციებისთვის რიმანის, რიმან-ჰილბერტის, დახრილწარმოებულებიანი და
ჰაზემანის ამოცანების გამოკვლევა, საზღვრის გეომეტრიის გავლენის შესწავლა ხსენებული ამოცანების
ამოხსნადობის სურათზე, ამოხსნადობის შემთხვევაში ამონახსნების ეფექტურად აგება;

 იმ წონების სრული აღწერა, რომლებიც განაპირობებენ ფურიეს ჯერადი ტრიგონომეტრიული მწკრივების
ნორმით პრინგსჰაიმის აზრით კრებადობას; ფურიეს ჯერადი როგორც ცნობილია, აღნიშნული სისტემა
ლებეგის სივრცეში წარმოადგენს ბაზისს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა სივრცის მაჩვენებელი ორის
ტოლია;

 კვატერნიონული ფუნქციების დიფერენეცირებადობის ცნების შემოღება და დიფერენცირებადობის
კრიტერიუმის დადგენა; კვატერნიონული ფუნქციის ხარისხოვანი გამწკრივებისა და ორი კომპლექსური
ცვლადის მიმართ ინტეგრალური წარმოდგენა;

 ინვარიანტული და კვაზიინვარიანტული ზომების გაგრძელების მეთოდების ანალიზი საბაზისო სივრცის
ქვესიმრავლეთა ინვარიანტული სიგმა-იდეალების მეშვეობით. ამ კუთხით ლუზინისა და სერპინსკის
სიმრავლეების მიერ წარმოქმნილი სიგმა-იდეალის გამოკვლევა;

 ფუნქციათა ზომადობის თვისებების (ფარდობითად ზომადობა, აბსოლუტურად არაზომადობა, უნი-
ვერსალურად ზომადობის) არა ერთი რომელიმე კონკრეტული ზომის მიმართ, (როგორც ეს ჩვეულებრივად
ხდება ხოლმე), არამედ ზომათა გარკვეული კლასების მიმართ გამოკვლევა;

 შერეული უნივერსალური მწკრივების შემოღება, მრავალი ცვლადის ფუნქციათა ასეთი მწკრივებით
წარმოდგენადობის გამოკვლევა, ამ გზაზე სერპინსკისა და ტალალიანის ცნობილი შედეგების განზოგა-
დება;

 ჯგუფის მკვლევარის მიერ შემუშავებული მატრიცთა ფუნქციების სპექტრალური ფაქტორიზაციის ახალი,
ეფექტური ალგორითმის რიცხვითი რეალიზაცია და გამოყენებები.

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
ზომები ალგებრულ-ტოპოლო-
გიურ სტრუქტურებზე და მათი

2015-2018 ა. კირთაძე (ჯგუფის
ხელმძღვანელი)
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გამოყენებები
მათემატიკა, მათემატიკური
ანალიზი (ხელშეკრულების
ნომერი: FR/116/5-100/14)

გ. ფანცულაია (მკვლევარი)
გ. გიორგაძე (მკვლევარი)

ნ. რუსიაშვილი (მკვლევარი)
მ. კინწურაშვილი (მკვლევარი)

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. ყველა ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობების სივრცეში განხილულია ნამდვილმნიშვნელობებიანი
ფუნქციების ზომადობის საკითხები. კერძოდ დადგენილია ისეთი ფუნქქციების არსებობის საკითხები,
რომელთა გრაფიკებიც წარმოადგენენ არაგადაგვარებული სიგმა-სასრული ბორელის ზომების მიმართ
მასიურ სიმრავლეებს.
2. დამტკიცებულია, რომ ყველა ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობების სივრცეში არსებობს
ნამდვილმნიშვნელობებიანი ფუნქცია, რომელიც არის ფარდობითად ზომადი ამავე სივრცეში მოცემული
სიგმა-სასრული ყველგან მკვრივი ქვესივრცის მიმართ ინვარიანტული ბორელის ზომის გაგრძელების
მიმართ.
3. გამოკვლეულია უგულებელყოფადი და აბსოლუტურად უგულებელყოფადი სიმრავლეების სტრუქტურა
და შინაგანი ბუნება გარკვეული გარდაქმნათა ჯგუფების მიმარეთ ევკლიდეს სიბრტყისათვის და ნაჩვენებია
ამ მცირე სიმრავლეების განსხვავებული ხასიათი.

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

13. A. Kirtadze,
4. N. Rusiashvili

On some methods of extending invariant and
quasiinvariant measures,
DOI: https://doi.org/10.1016/j.trmi.2017.08.002

Transactions of
A. Razmadze
Mathematical
Institute, 172

თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა,
ჩართულია
საერთაშორისო
Elsevier-ის
ბაზაში,
მიღებული აქვს
Scopus

7

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.მოცემულია სიგმა-სასრულო ინვარიანტული და კვაზიინვარიანტული ზომების ინვარიანტული და
კვაზიინვარიანტული გაგრძელების მეთოდი და გამოკვლეულია ნამდვილმნიშვნელობებიანი ფუნქციის
ფარდობითად ზომადობის საკითხი ზომათა გარკვეული კლასების მიმართ.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება

და ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

V. Kokilashvili,
D. Makharadze,

Necessary and sufficient
conditions for weighted

Bulletin of Georgian
National Academy of

თბილისი,
საქართველოს

5
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Ts. Tsanava boundedness of integral
transform defined on product
spaces in generalized grand
Lebesgue spaces, ISSN-0132-1447

Sciences, V. 12, N 1, 7-11 მეცნიერებათა
აკადემიის

გამომცემლობა

M. Khachidze,
A. Kirtadze

On the one example of
application of almost invariant
sets

Reports of Enlarged
Sessions of the

Seminar of I. Vekua
Institute of Applied
Mathematics, V. 32

თბილისის
სახელმწიფო

უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

4

Sh. Beriashvili,
T. Kasrashvili,
A. Kirtadze

On the strong uniqueness of
elementary volumes in R2

Reports of Enlarged
Sessions of the

Seminar of I. Vekua
Institute of Applied
Mathematics, V. 32

თბილისის
სახელმწიფო

უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

4

A. Kharazishvili On generalized measurability
properties of certain projective
sets ,
ISSN:1512-0082print

Bulletin of TICMI, v. 22,
n. 1, 2018,   59-64

თბილისის
სახელმწიფო

უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

6

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.დადგენილია წონიანი შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმები ისეთი ინტეგრალური გარდაქმნებისათვის,
როგორიცაა ძლიერი მაქსიმალური ფუნქციები და ჯერადი ჰილბერტის გარდაქმნები გრანდ ლებეგის წონიან
სივრცეებში ზომადი ფუნქციების მიმართ. მოცემულია როგორც სუსტი, ასევე ძლიერი წონიანი უტოლობების
დახასიათება. განხილულია ორივე შემთხვევა, როცა სივრცის ნორმების განსაზღვრაში წონებს სხვადასხვა
პოზიციები უკავიათ.
2. უსასრულო-განზომილებიან ტოპოლოგიურ ვექტორულ სივრცეებისათვის მოცემულია ასეთი სივრცეების
დაშლა ორ თანაუკვეთ თითქმის ინვარიანტულ სიმრავლეებად და განხილულია სიგმა-სასრულო,
ინვარიანტული ბორელის ზომის გაგრძელების ამოცანა.
3. ელემენტალური მოცულობებისათვის შემოტანილია ძლიერი ერთადერთობის თვისება და ნა ჩვენებია, რომ
არსებობს ჟორდანის ზომის ისეთი გაგრძელება, რომელიც არ ფლობს ძლიერი ერთადერთობის თვისებას.
4. ჰამელის ბაზისების ტექნიკის გამოყენებით შესწავლილია ევკლიდური სივრცის პროექციული
ქვესიმრავლეების ზომადობის საკითხი ამ სივრცეზე მოცემულ ინვარიანტულ (კვაზი-ინვარიანტულ) ზომათა
გარკვეული კლასების მიმართ.

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*5. M. Beriashvili,
6. T. Gill,
7. A. Kirtadze

On measurability of real-
valued functions in
infinite-dimensional
topological vector spaces,
DOI: https://doi.org/10.151
5/gmj-2018-0028

Georgian Math. J., Volume 25,
Issue 2, 195–199.

De Gruyter 5

2 8. O. Dzagnidze On some new properties of
quaternions functions.
10.1007/s10958-018-4085-5

Journal of Mathematical
Sciences, vol. 235 (2018),
no.5, 557-603.

Plenum
Publishers

7

3* A.Fiorenza,
V. Kokilashvili

Nonlinear harmonic
analysis of integral

Ann. Funct. Anal. 9(2018), no.
3, 413-425

Duke University
Press

13
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operators in weighted
grand Lebesque spaces and
applications,
https://doi.org/10.1215/200
88752-2017-0056

4* L. Ephremidze,
F. Saied,
I. Spitkovsky

On the algorithmization of
Janashia-Lagvilava matrix
spectral factorization
method
0.1109/TIT.2017.2772877

IEEE Trans. Inform. Theory,
64 (2018), 728-737 IEEE Information

Theory Society 10

5* L. Ephremidze,
I. Spitkovsky

On a generalization of
Smirnov’s theorem with
some applica- tions,
https://doi.org/10.1515/gmj
-2018-0021

Georgian Math. J. 25 , 217-
220

De Gruyter 4

6* A. Kharazishvili On some classes of
negligible subsets of the
Euclidean plane
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. უსასრულო-განზომილებიანი ტოპოლოგიური ვექტორული სივრცეებისათვის გამოკვლეულია ნამდვილ
მნიშვნელობებიანი ფუნქციისათვის მასიური გრაფიკის არსებობის საკითხი და შესწავლილია ასეთი
ფუნქციების  ზომადობის საკითხი ზომათა კლასების მიმართ.
2. გამოკვლეულია კვატერნიონული ფუნქციების დიფერენციალური თვისებები. შემოღებულია წარმოებულის
განსაზღვრებები სხვადასხვა აზრით და დადგენილია მათ შორის მიმართებები.
3. დადგენილია განზოგადებულ წონიან გრანდ ლებეგის სივრცეში კოშის სინგულარული ინტეგრალური
ოპერატორის შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმი. ერთდროულად, წონათა წყვილზე და გაწრფევად წირზე
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დამტკიცებულია იმის აუცილებელი და საკმარისი პირობა, რომ კოშის სინგულარული ინტეგრალით გაჩენილი
ინტეგრალური ოპერატორი იყოს შემოსაზღვრული ნებისმიერი შემოსაზღვრული ზომადი ფუნქციების მიმართ
განსაზღვრულ წონიან გრანდ ლებეგის სივრცეში. დახასიათებულია ერთდროულად როგორც სუსტი, ასევე
ძლიერი უტოლობები. ანალოგიური პრობლემა განხილულია კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეზე
განსაზღვრული კალდერონ-ზიგმუნდის სინგულარული ინტეგრალებისა და გაწრფევად წირებზე
განსაზღვრული მაქსიმალური ფუნქციებისათვის. და, ბოლოს, მიღებული შედეგები გამოყენებულია
ანალიზური ფუნქციებისათვის რიმანის სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნისათვის კოშის ტიპის ინტეგრალთა
კლასში, რომელთა სიმკვრივეები განზოგადებული წონიანი გრანდ ლებეგის სივრცეებიდან არის. დადგენილია
ამოხსნადობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა, ამოხსნადობის შემთხვევაში ამონახსნები აგებულია ცხადი
სახით.
4. ნაშრომში განხილულია ჯანაშია-ლაგვილავას მატრიცის სპექტრალური ფაქტორიზაციის მეთოდის სამი
სხვადასხვა ალგორითმიზაცია. პირველი ალგორითმი უფრო სწრაფია ვიდრე მეორე, მაგრამ მისი გამოყენება
ხერხდება მხოლოდ დაბალი განზომილების მატრიცებისათვის. თავის მხრივ, მეორე ალგორითმი შეიძლება
გამოყენებულ იქნას გაცილებით დიდი განზომილების მატრიცებისათვის. მესამე ალგორითმი წარმოადგენს
მეთოდის უსწრაფეს ალგორითმიზაციას, მაგრამ მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ პოლინომიალური
მატრიცებისათვის დამატებითი შეზღუდვებით, რომ დეტერმინანტის ნული არ იროს ახლოს საზღვართან.
სამივე ალგორითმი იყენებს სრულად მეთოდის უპირატესობას რაც იმაში მდგომარეობს, რომ წამყვანი
მინორების ფაქტორიზაცია კეთდება საფეხურებრივად. ნაშრომში ასევე აღწერილია კომპიუტერული
სიმულაციების შედეგები, რათა უკეთესად დახასიათდეს თითოეული ალგორითმი და შედარდნენ ისინი სხვა
არსებულ სპექტრალური ფაქტორიზაციის ალგორითმებს.
5. ნაშრომში განზოგადებულია სმირნოვის თეორემა ჰარდის სივრცის ფუნქციების შესახებ. განზოგადებული
თეორემა საშუალებას იძლევა მართკუთხა მატრიც ფუნქციების გარე ანალიზურობის აუცილებელი და
საკმარისი პირობა ჩამოყალიბდეს ექვივალენტურ ტერმინებში და აგრეთვე მარტივად დამტკიცდეს არასრული
რანგის მქონე მატრიცებისათვის სპექტრალური ფაქტორიზაციის ერთადერთობის თეორემა.
6. სტატიაში შესწავლილია ევკლიდური სიბრტყის უგულებელყოფადი (ზომის თეორიის თვალსაზრისით)
სიმრავლეების ყოფაქცევა და მისი დამოკიდებულება სიბრტყის აფინურ (კერძოდ, იზომეტრიულ) გარდაქმნათა
ამოსავალ ჯგუფზე.
7. კონტინუუმის ჰიპოთეზის (CH) გამოყენებით დამტკიცებულია, რომ არსებობს ნამდვილი რიცხვითი ღერძის
ლუზინის ქვესიმრავლეების ისეთი ოჯახი, რომლის წევრები წყვილ-წყვილად ბორელისეულად არასადარია და
რომლის სიმძლავრე კონტინუუმის სიმძლავრეზე მეტია.
8. ნაშრომში აგებულია ლებეგის ზომის ისეთი ინვარიანტული გაგრძელება, რომლისთვისაც დარღვეულია
კლასიკური შტეინჰაუზის თვისება.
9. n-განზომილებიანი ევკლიდური სივრცის იზომეტრიულ გარდაქმნათა G ჯგუფის ტერმინებში მიღებულია
აუცილებელი და საკმარისი პირობა იმისათვის, რომ ამ სივრცეზე განსაზღვრული ბორელის G-ზომა იყოს
ერთადერთი.
10. დამტკიცებულია, რომ ევკლიდური სივრცის იზომეტრიების ყოველი ჯგუფი სავსებით განისაზღვრება ამ
ჯგუფის მიმართ ინვარიანტულ ზომათა კლასის მიერ. ანალოგიური შედეგი მიღებულია სივრცის აფინურ
გარდაქმნათა ჯგუფებისათვის და მათთან ასოცირებული კვაზი-ინვარიანტული ზომებისათვის.
11. განხილულია ერთადერთობის თვისება მოცულობებისათვის და გამოკვლეულია ამ თვისების
ურთიერთკავშირები მოცულობის სხვა თვისებებთან.
12. დამტკიცებულია ცალმხრივი ინტეგრალური ოპერატორების (ცალმხრივი მაქსიმალური ფუნქციების,
ცალმხრივი კალდერონ-ზიგმუნდის ოპერატორებისა და ცალმხრივი წილადური ინტეგრალების)
შემოსაზღვრულობა გრანდ ცვლადმაჩვენებლიან სივრცეებში. სივრცეთა მაჩვენებელზე პირობა უფრო სუსტია
ვიდრე საყოველთაოდ მიღებული ლოგ ჰელდერის პირობა.
13. დადგენილია ექსტრაპოლაციის თეორემები ნამრავლიან სივრცეებზე, სადაც ეს სივრცეები ზომიანი
კვაზიმეტრიკული სივრცეებია გაორმაგების პირობით. აღნიშნული შედეგებიდან გამოყვანილია ახალი
ერთწონიანი უტოლობები კალდერონ-ზიგმუნდის, ძლიერი მაქსიმალური და ნამრავლგულიანი
პოტენციალებისათვის.
14. ერთგვაროვან სივრცეზე განსაზღვრული დადებითგულიანი ინტეგრალური გარდაქმნებისათვის
დადგენილია დაზუსტებული წონიანი ნორმის უტოლობები. ანალოგიური პრობლემა ამოხსნილია ცალმხრივი
წილადური ინტეგრალებისათვის. მიღებული წონიანი ნორმის შეფასებები არის შერეული ტიპის. ამოცანა
ამოხსნილია დადებითგულიანი ინტეგრალური ოპერატორების ორწონიან თეორიაში მიღებულ შედეგებზე
დაყრდნობით. როგორც კერძო შემთხვევა, გამოყვანილია დაზუსტებული შეფასებები მაკენჰაუპტის
ტერმინებში.
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15. დადგენილია ექსტრაპოლაცია A კლასის წონებით გრანდ ლებეგის სივრცეებში. აღნიშნული სივრცეები
განსაზღვრულია ერთგვაროვანი სივრცეების ნამრავლებზე. დადგენილი დებულებებიდან გამოყვანილია ახალი
ერთწონიანი უტოლობები A წონებით ჰარმონიული ანალიზის ფუნდამენტური ინტეგრალური
ოპერატორებისათვის.
16. ნაშრომში გამოკვლეულია ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეზე განსაზღვრული გრანდ ცვლადმაჩვენებლიანი
ლებეგისა და მორის სივრცეების სრუქტურული თვისებები. კერძოდ დამტკიცებულია, რომ სივრცისა და
ცვლადმაჩვენებლიანი მორის სივრცის ჩაკეტვა გრანდ ცვლადმაჩვენებლიან მორის სივრცეში
ერთმანეთს ემთხვევა თუ იმ სიმრავლის ზომა, რომლის მიმართაც ეს სივრცეები არიან განსაზღვრული
სასრულია. მიღებულია აღნიშნული კლასების ორი განსხვავებული აღწერა. გამოკვლეულია გრანდ
ცვლადმაჩვენებლიანი ლებეგის სივრცის დუალური და პრედუალური სივრცეები.
17. სტატიაში ატომური დაშლების გამოყენებით მიღებულია ცენტრული კალდერონ-ზიგმუნდის ოპერატორის
შემოსაზღვრულობა ჰერცის ტიპის ჰარდის სივრცეებში ცვლადი სიგლუვით და ინტეგრებადობით.
18. დამტკიცებულია სტეინის საინტერპოლაციო თეორემა წრფივ ოპერატორთა ანალიზური ოჯახისათვის
ცვლადმაჩვენებლიანი ლებეგის სივრციდან ცვლადმაჩვენებლიან მორის სივრცეში.
19. ნაშრომში დამტკიცებულია ერთგანზომილებიანი რელიხის უტოლობები ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის
სივრცეებში მაჩვენებლებზე ლოგ ჰელდერის უწყვეტობის პირობის ქვეშ.
20. ნაშრომში დადგენილია ზომად ფუნქციათა სისტემებისათვის უნივერსალური მწკრივების არსებობის
აუცილებელი და საკმარისი პირობები .
21. აგებულია მაგალითი, რომელიც უარყოფს ბარის ერთ-ერთ ჰიპოთეზას.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ვახტანგ კოკილაშვილი ინტეგრალური ოპერატორები

სრულად ზომად წონიან გრანდ
ლებეგის სივრცეებში და
გამოყენებები

საქართველოს მათემატიკოსთა
კავშირის IX საერთაშორისო
კონფერენცია, 3-8 სექტემბერი,
ბათუმი, საქართველო

2 მ. ბერიაშვილი და ა. კირთაძე მასიური გრაფიკის მქონე
ფუნქციები და ზომის
გაგრძელების ამოცანა

საქართველოს მათემატიკოსთა
კავშირის IX საერთაშორისო
კონფერენცია, 3-8 სექტემბერი,
ბათუმი, საქართველო

3 ო. ძაგნიძე და ი. წივწივაძე შეჯამებადობის რიმანის მეთოდ-
თან დაკავშირებული ორმაგი
ზღვრის შესახებ

საქართველოს მათემატიკოსთა
კავშირის IX საერთაშორისო
კონფერენცია, 3-8 სექტემბერი,
ბათუმი, საქართველო

4 ალექსანდრე ხარაზიშვილი ევკლიდური სიბრტყის 3-
გაფერადების გეომეტრიულ-
კომბინატორული ასპექტები

III Workshop in Discrete
Mathematics, A. Razmadze
Mathematical Institute, December
5-6, Tbilisi, Georgia

5 ალექსი კირთაძე მასიური ჰომომორფიზმები და
გამოყენებები

თსუ, ილია ვეკუას სახელობის
გამოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტის (გმი) სემინარის
XXXII საერთაშორისო
გაფართოებული სხდომები,
თბილისი, 18-20 აპრილი

6 ალექსი კირთაძე ინვარიანტული ზომების
ზოგიერთი სიმრავლურ-
თეორიული თვისება

III Workshop in Discrete
Mathematics, A. Razmadze
Mathematical Institute, December
5-6, Tbilisi, Georgia
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ვახტანგ კოკილაშვილი Riemann boundary value problems

with oscillating coefficients
მათემატიკოსთა საერთაშორისო
კონგრესი (ICM-2018), 1-9
აგვისტო, რიო დე ჟანეირო,
ბრაზილია

2 ალექსი კირთაძე On uniqueness property of invariant
measures

44th Winter school in abstract
analysis, 13-20 January,  Svratka,
Czech Republic

3 ალექსანდრე მესხი On the Rellich Inequality in
Variable Exponent Lebesgue Spaces

მათემატიკოსთა საერთაშორისო
კონგრესი (ICM-2018), 1-9
აგვისტო, რიო დე ჟანეირო,
ბრაზილია

4 შაქრო ტეტუნაშვილი Some results on universal function
series

მათემატიკოსთა საერთაშორისო
კონგრესი (ICM-2018), 1-9
აგვისტო, რიო დე ჟანეირო,
ბრაზილია

5 ალექსანდრე ხარაზიშვილი On the Steinhaus property for
invariant extensions of the Lebesgue
measure

44th Winter school in abstract
analysis, 13-20 January,  Svratka,
Czech Republic

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

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება და

ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო კოდი

DOI ან ISSN
ომარ ძაგნიძე კონსტანტინე (კოტე) ყიფიანის

ლექსიკოგრაფიული
მოღვაწეობის შესახებ,
ტერმინოლოგიის საკითხები, III,
თბილისი, 2018, 212-224

ISSN 1987-7633

ომარ ძაგნიძე ტერმინ „ბევრის“ შესახებ,
ტერმინოლოგიის საკითხები,
თბილისი, 2018, 225-231

ISSN 1987-7633

გიორგი ჭოღოშვილი,
ომარ ძაგნიძე

ლევან გოკიელის ცხოვრებისა და
მეცნიერული მოღვაწეობის
შესახებ, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მოამბე, N1 (11), ქუთაისი, 2018,
207-216

ISSN 2233-3711

უცხოეთში სამეცნიერო მივლინებები:

1. ვახტანგ კოკილაშვილი მიწვეული იყო პოზნანის ადამ მიცკევიჩის უნივერსიტეტის მათემატიკისა და
კომპიუტერული მეცნიერების ფაკულტეტზე (28 მაისი - 8 ივნისი). საფაკულტეტო სემინარზე მან გააკეთა
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მოხსენება და პროფესორ მასტილოსთან ერთად ჩაატარა ერთობლივი სამეცნიერო კვლევები. მიღებული
შედეგები გადაცემულია დასაბეჭდად 2 იმპაქტ ფაქტორიან ჟურნალში.
2. ალექსანდრე მესხი მიწვეული იყო შემდეგ უნივერსიტეტებში: პოზნანის ადამ მიცკევიჩის უნივერსიტეტი
(პოლონეთი), 28 მაისი - 8 ივნისი, 2018.
(ა) ფაკულტეტის სემინარზე მოხსენება;
ბ) ერთობლივი სამეცნიერო კვლევის ჩატარება;

პოზნანის ადამ მიცკევიჩის უნივერსიტეტი (პოლონეთი), 10 სექტემბერი-15 სექტემბერი, 2018. ერთობლივი
სამეცნიერო კვლევის ჩატარება.

პეკინის ნორმალური უნივერსიტეტის მათემატიკურ მეცნიერებათა სკოლა (ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა), 4
ნოემბერი- 10 ნოემბერი

(ა) სემინარზე მოხსენება;
(ბ) ერთობლივი სამეცნიერო კვლევის ჩატარება;

რეცენზიები:

1. ვახტანგ კოკილაშვილმა დაწერა რეცენზია გ. ინიანის ქართულენოვან სახელმძღვანელოზე „ნამდვილი
ანალიზის საფუძვლები“. მან აგრეთვე დაწერა რეცენზიები შემდეგი ჟურნალებიდან მოწოდებულ სტატიებზე:
Mathematische Nachrichten, Brazilian Mathematical Journal, Mathematical Methods in Applied Sciences
2. ალექსანდრე მესხმა დაწერა რეცენზიები შემდეგი ჟურნალებიდან მოწოდებულ სტატიებზე:

1) Mathematische  Nachrichten;
2) Journal of Fourier Analysis and Applications;
3) Advances in Differential Equations;
4) Tokyo Mathematical Journal;
5) Results in Mathematics;
6) Mathematical Inequalities and Applications;
7) Mathematical Notes;
8) Georgian Mathematical Journal;
9) Armenian Journal of Mathematics;
10) Transactions  of A. Razmadze Mathematical Institute.

რეცენზიები და ოპონენტობა უცხოური დაწესებულებებისათვის:
ა) ასოცირებული პროფესორის პოზიციაზე გამოცხადებულ კონკურსზე ერთ-ერთი კანდიდატის შეფასება
(საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი (NURS),
პაკისტანი).
ბ) მიან მუჰამად ზობაირის სადოქტორო დისერტაციის (PhD) “ ON ECCENTRIC AND POLYNOMIAL BASED
DESCRIPTORS OF GRAPHICAL STRUCTURES” რეცენზენტი (რიფაფის საერთაშორისო უნივერსიტეტი,
ისლამაბადი, პაკისტანი).
გ) ტაჰირ იმრანის სადოქტორო დისერტაციის (PhD) “PARAMETERIZATION AND GRAPHICAL
REPRESENTATION OF CERTAIN GROUPS” რეცენზენტი (რიფაფის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ისლამაბადი,
პაკისტანი).
სარედაქციო საქმიანობა:
1. ვ. კოკილაშვილის რედაქტორობით გამოიცა Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute ჟურნალის 172
ტომის 3 ნომერი.
2. ა. მესხის მიერ შესრულებული სარედაქციო საქმიანობა:
ა) საერთაშორისო ჟურნალის ‘‘Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute’’ (Elsevier) ერთ-ერთი მთავარი
რედაქტორი.
ბ) იმპაქტ-ფაქტორის მქონე საერთაშორისო ჟურნალის ‘’Journal of Mathematical Inequalities’’ (JMI)
(ხორვატია) სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
გ) იმპაქტ-ფაქტორის მქონე საერთაშორისო ჟურნალის ‘’Journal of Inequalities and Applications’’ (Springer)
ასოცირებული რედაქტორი.
დ) საერთაშორისო ჟურნალის ‘’Commenatationes Mathematicae’’  (პოლონეთი) სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
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ე) საერთაშორისო ჟურნალის ‘‘Universitas Scientiarum’’ (კოლუმბია) სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
ვ) საერთაშორისო ჟურნალის ‘’Journal of the Prime Research in Mathematics’’ სარედაქციო კოლეგიის წევრი
(აბდუს სალამის მათემატიკურ მეცნიერებათა სკოლა, ლაჰორის სამთავრობო კოლეჯ-უნივერსიტეტი);
ზ) საერთაშორისო ჟურნალის ‘’Journal of Advances in Mathematical Analysis and Applications’’ (JAMAA)
სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
თ) საერთაშორისო ჟურნალის ‘’Journal  Nonlinear Sciences and Applications’’ (JNSA) სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
ი) საერთაშორისო ჟურნალის ‘’Research and Reports on Mathematics’’, (SciTechnol) სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
3. ა. კირთაძე არის Transactions of A. Razmadze Mathematical Instutute ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი

მაგისტრანტების და დოქტორანტების ხელმძღვანელობა:
1. ა. კირთაძის ხელმძღვანელობით სამაგისტრო ნაშრომი დაიცვა 1 მაგისტრანტმა. ამჟამად ის არის ერთი
დოქტორანტისა და ოთხი მაგისტრანტის ხელმძღვანელი.
2. ა. ხარაზიშვილი არის 1 დოქტორანტის ხელმძღვანელი
3. შ. ტეტუნაშვილი არის 1 მაგისტრანტის ხელმძღვანელი
4. ა. მესხი  არის 3 მაგისტრანტის ხელმძღვანელი
5. ვ. კოკილაშვილი არის 2 მაგისტრანტის თანახელმძღვანელი

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სამეცნიერო გრანტების 2018
წლის კონკურსში გაიმარჯვა პროექტმა სახელწოდებით: ინტეგრალური ოპერატორები არასტანდარტულ
ფუნქციურ სივრცეებში; ფურიეს ანალიზისა და ვეივლეტების თეორიის ახალი ასპექტები (კვლევითი ჯგუფი:  ვ.
კოკილაშვილი, ა. მესხი, შ. ტეტუნაშვილი, ლ. ეფრემიძე)
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დიფერენციალური განტოლებების განყოფილება

ივანე კიღურაძე (განყოფილების გამგე, უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), სერგო
ხარიბეგაშვილი (უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), მალხაზ აშორდია (მთავარი მეცნიერი
თანამშრომელი), გივი ბერიკელაშვილი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ნინო ფარცვანია
(მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ოთარ ჯოხაძე (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), მაია
ჯაფოშვილი (უფროსი ლაბორანტი)

1. პროგრამული დაფინანსებით 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 2 3 4
1 საწყის-სასაზღვრო და სასაზღვრო

ამოცანები ევოლუციური
დიფერენციალური განტოლებებისათვის

2014-2018 ი. კიღურაძე (ხელმძღვანელი),
მ. აშორდია (შემსრულებელი),
გ. ბერიკელაშვილი (შემსრულებელი),
ნ. ფარცვანია (შემსრულებელი),
ს. ხარიბეგაშვილი (შემსრულებელი),
ო. ჯოხაძე (შემსრულებელი)

დამუშავებულია ევოლუციურ დიფერენციალურ განტოლებათა თეორიის ფუნდამენტური პრობლემების
კვლევის ახალი მეთოდები, რაც არსებითად ეფუძნება ჩვეულებრივი დიფერენციალური უტოლობებისა და
უტოლობათა სისტემების და ჰიპერბოლური და პარაბოლური ტიპის კერძოწარმოებულებიანი განტოლებე-
ბისა და უტოლობების ამონახსნების აპრიორულ შეფასებებს სხვადასხვა საწყის, სასაზღვრო და საწყის-სა-
საზღვრო პირობებში. ამ მეთოდების გამოყენებით გამოკვლეულია:

 სასაზღვრო და წონიანი საწყისი ამოცანები ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებებისა და სის-
ტემებისთვის სინგულარობებით დროითი ან ფაზური ცვლადების მიმართ და ამ ამოცანებთან დაკავ-
შირებული დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივი თეორიის საკითხები;

 არაკლასიკური საყწის-სასაზღვრო და სასაზღვრო ამოცანები არაწრფივი სასაზღვრო პირობებით მრა-
ვალგანზომილებიანი ჰიპერბოლური ტიპის კერძოწარმოებულიანი განტოლებებისა და სისტემებისა-
თვის (კერძოდ, ტახოლის არაწრფივი განტოლებისთვის);

 საწყის სასაზღვრო ამოცანები პარაბოლური ტიპის არაწრფივი კერძოწარმოებულებიანი განტოლებე-
ბისთვის;

ფაზური ცვლადების მიმართ სინგულარული არაავტონომიური დიფერენციალური სისტემებისთვის
დადგენილია გარკვეული აზრით არაგაუმჯობესებადი პირობები, რომლებიც სათანადოდ უზრუნველჰყო-
ფენ საწყისი, პერიდული, პერიოდულის ტიპისა და კნეზერის ტიპის ამოცანების დადებითი ამონახსნების
არსებობასა და ერთადერთობას.

მაღალი რიგის არაავტონომიური, არაწრფივი, დიფერენციალური სისტემისთვის უსასრულო შუალედში
განხილულია სასაზღვრო ამოცანა ინტეგრალური პირობებით. დადგენილია ამ ამოცანის წესიერი ამონახნე-
ბის არსებობის საკმარისი პირობები და აღწერილია კლასი ძლიერად არაწრფივი დიფერენციალური სისტე-
მებისა, რომელთათვის აღნიშნული ამონახსნების კომპონენტები რხებადი ფუნქციებია.

მაღალი რიგის არაწრფივი ჩვეულებრუივი დიფერენციალური და ფუნქციონალურ-დიფერენციალური
განტოლებებისთვის:

 დამტკიცებულია ფრედჰოლმის პირველი თეორემის ანალოგიური დებულებები წრფივ სასაზღვრო
პირობებიან ამოცანათა ცალსახად ამოხსნადობის შესახებ;

 მიღებულია არალოკალურ სასაზღვრო ამოცანათა ამოხსნადობისა და ცალსახად ამოხსნადობის საკმა-
რისი პირობები;

 უსასრულო შუალედში განხილულია ინტეგრალურ პირობებიანი ამოცანა, რომელიც წარმოიშობა ოს-
ცილაციის თეორიაში და დამტკიცებულია თეორემა მისი ამოხსნადობის შესახებ.

დროითი ცვლადის მიმართ სინგულარული მაღალი რიგის ჩვეულებრუივი დიფერენციალური
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განტოლებებისთვის ნაპოვნია ორწერტილოვან სასაზღვროპ ამოცანათა და კოშის წონიანი ამოცანის
ამოხსნადობისა და ცალსახად ამოხსნადობის ოპტიმალური საკმარისი პირობები.

ოპტიმალურურადაა აღწერილი ქვეწრფივ არაავტონომიურ ჩვეულებრივ დიფერენციალურ და ფუნქციო-
ნალურ-დიფერენციალურ განტოლებათა კლასები, რომელთაც, სათანადოდ, გააჩნია ე. წ. A და B
თვისებები და ასეთი განტოლებებისთვის დამტკიცებულია თეორემები რხევად ამონახსნთა
მარავალპარამეტრიანი ოჯახის არსებობის შესახებ.

ნაპოვნია გარკვეული აზრით ოპტიმალური პირობები, რომლებიც, სათანადოდ, უზრუნველჰყოფენ:
 დირიხლეს ამოცანის ამოხსნადობასა და ცალსახად ამოხსნადობას მეორე რიგის ჩვეულებრივი დიფე-

რენციალური და ფუნქციონალურ-დიფერენციალური განტოლებებისთვის ნებისმიერი რიგის სინგუ-
ლარობებით დროითი ცვლადის მიმართ;

 ნეიმანის ამოცანის ამოხსნადობასა და ცალსახად ამოხსნადობას მეორე რიგის რეგულარული ჩვეუ-
ლებრივი დიფერენციალური და ფუნქციონალურ-დიფერენციალური განტოლებებისთვის.

განზოგადებული და იმპულსური დიფერენციალური სისტემებისთვის ნაპოვნია გარკვეული აზრით ოპ-
ტიმალური პირობები, რომლებიც უზრუნველჰყოფენ წრფივი სასაზღვრო ამოცანების (კერძოდ, ანტიპერიო-
დული ამოცანის  ამოხსნადობასა და კორექტულობას და შესაბამისი სხვაობიანი სქემების კრებადობას).

სინგულარული წრფივი განზოგადებული და იმპულსური დიფერენციალური სისტემებისთვის დადგე-
ნილია კოშის ამოცანის ამოხსნადობისა და ცალსახად ამოხსნადობის არაგაუმჯობესებადი პირობები.

ტელეგრაფის არაწრფივი განტოლებებისთვის გამოკვლეულია ამოცანები ისეთი ამონახსნის არსებობის
შესახებ, რომელიც დროითი ცვლადის მიმართ პერიოდულია, ხოლო სივრცითი ცვლადების მიმართ განსა-
ხილველი არის საზღვარზე აკმაყოფილებს დირიხლეს, პუანკარეს ან დირიხლე-პუანკარეს პირობებს. თი-
თოეული ამ ამოცანისთვის ნაპოვნია პირობები, რომლებიც სათანადოდ უზრუნველჰყოფენ ამონახსნის არ-
სებობას, არ არსებობასა და ერთადერთობას.

მეორე რიგის მრავალგანზომილებიან არაწრფივ ჰიპერბოლურ განტოლებათა ერთი კლასისათვის შეს-
წავლილია დროით არალოკალური ამოცანა, რომლის კერძო შემთხვევებს წარმოადგენენ პერიოდული და
ანტიპერიოდული ამოცანები. დადგენილია პირობები, რომლებიც სათანადოდ უზრუნველყოფენ ამ
ამოცანის ამოხსნადობას, ცალსახად ამოხსნადობასა და ამონახსნის არ  არსებობას.

ორგანზომილებიანი არაწრფივი მეორე რიგის ჰიპერბოლურ სისტემათა ერთი კლასისათვის გამოკვლეუ-
ლია დარბუს პირველი ამოცანა. შემუშავებულია მიდგომა, რომელიც რიმანის ფუნქციის გამოყენების გარეშე
იძლევა სასაზღვრო ამოცანის ეკვივალენტური რედუქციის საშუალებას არაწრფივ ვოლტერას ტიპის ინტეგ-
რალურ განტოლებათა სისტემაზე. ამ სისტემის ამონახსნისათვის მიღებულია აპრიორული შეფასება, საიდა-
ნაც გამომდინარეობს მისი ამოხსნადობა. განხილულია აგრეთვე ამ ამოცანის ამონახსნის ერთადერთობის
და სიგლუვის საკითხი. მრავალგანზომილებიანი არაწრფივი მეორე რიგის ჰიპერბოლურ სისტემათა ერთი
კლასისათვის გამოკვლეულია სასაზღვრო ამოცანები გარკვეული ორიენტაციის მქონე კონუსურ არეებში.
გამოკვლეულია დროით არალოკალური ამოცანები მრავალგანზომილებიანი არაწრფივ მეორე რიგის
ჰიპერბოლურ განტოლებათა ერთი კლასისათვის. დადგენილია ამოცანების ამონახსნის არსებობის,
არარსებობისა და ერთადერთობის საკითხები.

შესწავლილია ზამბარის რხევის ამოცანა, როცა იგი წინააღმდეგობას განიცდის მისი ღერძისადმი მართო-
ბული ფირფიტის მხრიდან. მათემატიკურად ამოცანა დაიყვანება შერეულ ამოცანაზე ტალღის ერთგანზო-
მილებიანი ნახევრადწრფივი განტოლებისათვის სივრცითი კოორდინატის მიმართ არაწრფივი სასაზღვრო
პირობებით. ნაპოვნია აღნიშნული ამოცანის ცალსახად ამოხსნადობის არაგაუმჯობესებადი პირობები. გან-
ხილულია შემთხვევები, როცა ამოცანა ლოკალურადაც კი არაა ამოხსნადი, ასევე ლოკალური ამონახსნის
არსებობის შემთხვევები, როცა ეს უკანასკნელი გლობალურად არაგაგრძელებადია და ადგილი აქვს
გრადიენტულ კატასტროფას.

მაღალი რიგის არაწრფივ კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებათა ერთი კლასისათვის,
რომლის მთავარი ნაწილი ჰიპოელიფსურია ჰერმანდერის აზრით შესწავლილია ერთი სასაზღვრო ამოცანა
ცილინდრულ არეში. განტოლების არაწრფივ წევრზე  დადებული გარკვეული პირობების შესრულების შემ-
თხვევაში დამტკიცებულია დასმული ამოცანის ამონახსნის არსებობის, ერთადერთობის და არარსებობის
თეორემები.

აგებულია ბურგერსის არაწრფივი განზოგადებული დიფერენციალური განტოლებისთვის დასმული საწ-
ყის-სასაზღვრო ამოცანის შესაბამისი სამშრიანი სასრულ-სხვაობიანი სქემა. დამტკიცებულია სქემის ცალსა-
ხად ამოხსნადობა და კრებადობა.

განზოგადებული ბენჟამინ-ბონა-მაჰონი-ბურგერსის არაწრფივი განტოლებისათვის დასმული  საწყის-სა-
საზღვრო ამოცანის ამოსახსნელად შემოთავაზებულია სასრულ სხვაობიანი სქემა. დამტკიცებულია სქემის
ცალსახად ამოხსნადობა  და აბსოლუტური მდგრადობა, აგრეთვე 1k  რიგით კრებადობა, როცა დიფერენ-
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ციალური ამოცანის ამონახსნი მიეკუთვნება (1, 3]k  მაჩვენებლიან სობოლევ-სლობოდეცკის სივრცეს.
განზოგადებული როზენაუს არაწრფივი განტოლებისათვის დასმული საწყის-სასაზღვრო ამოცანის ამო-

სახსნელად შემოთავაზებულია გაწრფივებული კონსერვატული სასრულ სხვაობიანი სქემა. დამ-
ტკიცებულია სქემის ცალსახად ამოხსნადობა,  აბსოლუტური მდგრადობა და მეორე რიგით კრებადობა.

სიმეტრიული რეგულარიზებული გრძელი ტალღის განტოლებისათვის  დასმული საწყის-სასაზღვრო
ამოცანის ამოსახსნელად შემოთავაზებულია სრულად გაწრფივებული სამშრიანი სასრულ სხვაობიანი სქემა.
დამტკიცებულია სქემის კონსერვატულობა, ცალსახად ამოხსნადობა,  აბსოლუტური მდგრადობა და მეორე
რიგით კრებადობა.

შესწავლილია რეგულარიზებული გრძელი ტალღის განტოლებისათვის დასმული საწყის სასაზღვრო
ამოცანა. აგებული და გამოკვლეულია მაღალი სიზუსტის სამშრიანი კონსერვატული სხვაობიანი სქემა. მი-
ღებული  ალგებრული განტოლებები წრფივად შეიცავენ  საძიებელი ფუნქციის მნიშვნელობებს ყოველ ახალ
შრეზე.  გამოკვლევის მნიშვნელოვან მომენტს წარმოადგენს დამატებითი (პირველი შრის)  საწყისი
პირობების მოძებნის წესი, რაც უზრუნველყოფს ზუსტი ამონახსნის სიგლუვესთან შეთანხმებული
კრებადობის სიჩქარის დადგენას.

მიღებული შედეგების საფუძველზე:
 შესრულებულია 1 მონოგრაფიული ხასიათის ნაშრომი და 58 სამეცნიერო სტატია, რომელთაგან 52

გამოქვეყნებულია, ხოლო 7 მიღებულია გამოსაქვეყნებლად.
 საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებზე გაკეთებულია 58 მოხსენება, რომლებიც ასახულია ამ კონფე-

რენციების მასალებში.

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 3 4

1

დრეკადობის ბრტყელი თეორიის
ზოგიერთი წრფივი და
არაწრფივი საკონტაქტო ამოცანა,
მათემატიკა, № FR/86/5-109/14

2015-2018

ნუგზარ შავლაყაძე (პროექტის
ხელმძღვანელი),
სერგო ხარიბეგაშვილი
(მკვლევარი),
ოთარ ჯოხაძე (მკვლევარი)

დრეკადობის თეორიის წრფივი საკონტაქტო ამოცანები, როდესაც საკონტაქტო პირობა ითვალისწინებს
წებოს თხელი ფენის არსებობას, მიყვანილ იქნა ეკვივალენტურ ცვლადკოეფიციენტიან სინგულარულ ინ-
ტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე. ჩატარებული ასიმპტოტური ანალიზის საფუძველზე ინტეგრო-
დიფერენციალური განტოლება დაიყვანება უსასრულო წრფივ ალგებრულ განტოლებათა სისტემაზე, რომე-
ლიც გამოკვლეულია რეგულარობაზე შემოსაზღვრულ მიმდევრობათა სივრცეში და რომლის ამონახსნი
აიგება რედუქციის მეთოდით. ამოცანის დასმის ზოგიერთ პირობებში ინტეგრო-დიფერენციალური
განტოლება დაყვანილია ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის სასაზღვრო ამოცანებზე, როგორებიცაა
კარლემანის ტიპის ამოცანა ზოლისათვის და რიმანის ამოცანა. ინტეგრალური გარდაქმნებისა და
ფაქტორიზაციის მეთოდის გამოყენებით მიღებულია განტოლების ეფექტური (ცხადი) ამოხსნები.
გამოკვლეულია ამონახსნის ყოფაქცევა სინგულარულ წერტილებში. დასმულია და გამოკვლეულია
დრეკადობის თეორიის საკონტაქტო ამოცანები არაწრფივად დეფორმირებული ცვლადი სიხისტის მქონე
დრეკადი ელემენტისათვის (ხარისხოვანი არაწრფივობის შემთხვევში). საკონტაქტო ამოცანა დაყვანილ იქნა
ეკვივალენტურ არაწრფივ ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე, რომელიც, თავის მხრივ, მცირე
პარამეტრის მეთოდის გამოყენებით დაიყვანება რეკურენტულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემაზე.
დამტკიცებულია ამოცანის ამონახსნის არსებობის და ერთადერთობის თეორემები. ჩატარებულია
ასიმპტოტური ანალიზი და შესწავლილია ძაბვების კონცენტრაციის ამოცანა. ტალღის არაწრფივი
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განტოლებისათვის არაწრფივი საწყის-სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნისთვის მიღებულია აპრიორული
შეფასებები, გამოკვლეულია ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის საკითხი და დადგენილია
ფეთქებადი ამონახსნის არსებობის კრიტერიუმები.

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება,
ნომერი/ტომი,

წელი,
გვერდები

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 M. Ashordia,
Sh. Akhalaia,
M. Talakhadze

On the antiperiodic problem
for systems of nonlinear
generalized ordinary
differential equations.
ISSN 1512-0015

Mem. Differ.
Equ. Math.
Phys. 73 (2018),
141-149

ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა,
თბილისი,
საქართველო

9

2 M. Ashordia,
M. Chania, M. Kucia

On the solvability of the
periodic problem for systems
of linear generalized ordinary
differential equations.
ISSN 1512-0015

Mem. Differ.
Equ. Math.
Phys. 74 (2018),
7-26

ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა,
თბილისი,
საქართველო

20

3 M. Ashordia On the well-posedness of
antiperiodic problem for
systems of nonlinear
impulsive equations with
fixed impulses points.
ISSN 1512-0015

Mem. Differ.
Equ. Math.
Phys. 74 (2018),
153-164

ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა,
თბილისი,
საქართველო

12

4 M. Ashordia,
V. Sesadze

On the solvability and the
well-posedness of the
modified Cauchy problem for
linear systems of generalized
ordinary differential
equations with singularities.
ISSN 1512-0015

Mem. Differ.
Equ. Math.
Phys. 75 (2018),
139-149

ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა,
თბილისი,
საქართველო

11

5 M. Ashordia,
N. Kharshiladze

On the Cauchy Problem for
Linear Systems of Impulsive
Ordinary Differential
Equations with Singularities.
ISSN 0132-1447

Bull. Georgian
Nat. Acad. Sci. 12
(2018), no.3, 11-
16

საქართველოს
ეროვნული
აკადემიის
გამომცემლობა,
თბილისი,
საქართველო

6

6 S. Kharibegashvili Some local and nonlocal
multidimenshional problems
for a class of semilinear
hyperbolic equations and
systems.

Mem. Differ.
Equ. Math. Phys.
75 (2018), 1-91

ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა,

91
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ISSN 1512-0015 თბილისი,
საქართველო

7 I. Kiguradze,
N. Partsvania

Some optimal conditions for
the solvability and unique
solvability of the two-point
Neumann problem.
ISSN 1512-0015

Mem. Differ.
Equ. Math. Phys.
75 (2018), 115-
128

ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა,
თბილისი,
საქართველო

14

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. განზოგადებულ ჩვეულებრივ წრფივ განტილებათა სისტემებისთვის განხილულია ანტიპერიოდული
ამოცანა. მოცემულია ამ ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის საკმარისი პირობები.
2. განზოგადებულ ჩვეულებრივ წრფივ განტილებათა სისტემებისთვის განხილულია პერიოდული ამო-
ცანა. მოცემულია ამ ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის საკმარისი პირობები.
3. არაწრფივ იმპულსურ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისთვის განხილულია ანტიპერიოდუ-
ლი ამოცანა. მოცემულია ამ ამოცანის კორექტულობის საკმარისი პირობები. ამასთან, იგულისხმება, რომ
იმპულსური წერტილრბი ფიქსირებულია.
4. მოცემულია სინგულარობებიან განზოგადებულ ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა
წრფივი სისტემებისთვის კოშის სახეშეცვლილი ამოცანის ცალსახად ამოხსნადობისა და ე. წ. H -
კორექტულობის ეფექტური საკმარისი პირობები.
5. სინგულარობებიან იმპულსურ წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისთვის განხილულია
კოშის სახეშეცვლილი ამოცანის ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის ეფექტურის საკმარისი პი-
რობები.
6. მეორე რიგის სუსტად არაწრფივ ჰიპერბოლურ სისტემათა ერთი კლასისთვის გამოკვლეულია კოშის
მახასიათებელი ამოცანის, დარბუს ამცანებისა და სობოლევის ამოცანის მრავალგანზომილებიანი ვარი-
ანტები. ჰიპერბოლური სისტემის სტრუქტურის, სივრცული განზომილების და არაწრფივობის ტიპის მი-
ხედვით გამოყოფილია შემთხვევები, როცა ეს ამოცანები გლობალურად არის ამოხსნადი. განხილულია,
აგრეთვე, ამ ამოცანების ამონახსნების არარსებობის შემთხვევები. მეორე რიგის სუსტად არაწრფივი ჰი-
პერბოლური განტოლებებისათვის შესწავლილია დროით არალოკალური ამოცანების ამოხსნადობის სა-
კითხი.
7. მეორე რიგის ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებებისათვის დადგენილია ნეიმანის სასაზ-
ღვრო ამოცანის ამოხსნადობისა და ცალსახად ამოხსნადობის არაგაუმჯობესებადი საკმარისი პირობები.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათაური,
პუბლიკაციის ციფრული

ინდიკატორი

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება,
ნომერი/ტომი,

წელი, გვერდები

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 G. Berikelashvili,
M. M. Gupta,
B. Midodashvili

Method of refinement by
higher order differences for
3D Poisson equation with
nonlocal boundary
conditions.
DOI: 10.18576/msl/070201

Math. Sci. Lett. 7
(2018), no. 2, 71-
77

Natural Sciences
Publishing, USA

7

2 S. Kharibegashvili,
N. Shavlakadze,
O. Jokhadze

On the solvability of a mixed
problem with a nonlinear
boundary condition for a
one-dimensional semilinear

J. Contemp.
Math. Anal.,
Armen. Acad. Sci.
53 (2018), no. 5,

Armenian Academy of
Sciences, Allerton
Press, Inc.

13
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wave equation.
DOI: 10.3103/S10683623180
50011

247-259

3 I. T. Kiguradze,
T. I. Kiguradze

Oscillation properties of
higher-order sublinear
differential equations.
DOI:
10.1134/S0012266118120029

Differentsial’nye
Uravneniya 54
(2018), no. 12,
1589-1603 (in
Russian);
translation in
Differential
Equations 54
(2018), no. 12,
1545-1559

Nauka/Interperiodika,
Moscow;
Springer US, New
York, NY

15

4 I. Kiguradze,
T. Kiguradze

Oscillation criteria for higher
order sublinear delay
differential equations.
DOI: 10.18524/2519-
206x.2018.1.134625

Researches in
Mathematics and
Mechanics 23
(2018), no. 1(31),
130-137

I. I. Mechnikov Odessa
National University,
Odessa, Ukraine

8

5 N. Shavlakadze,
S. Kharibegashvili,
O. Jokhadze

Approximate and exact
solution of a singular
integro-differential equation
related to contact problem of
elasticity theory.
ISSN 0032 8235

Prikl. Mat. i
Mekh. 82 (2018),
no. 1, 114-124 (in
Russian);
translation in J.
Appl. Math.
Mech. 82 (2018),
no. 1

Russian Academy of
Sciences - RAS
(Rossiĭskaya
Akademiya Nauk -
RAN), Moscow;
Nauka, Moscow;
Elsevier (Pergamon),
Tarrytown, NY
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. განხილულია პუასონის განტოლებისათვის კუბურ არეში დასმული ბიწაძე-სამარსკის ტიპის
არალოკალური სასაზღვრო ამოცანა, რომლის ამოხსნისათვის ვიყენებთ მეორე რიგის სიზუსტის
სხვაობიან სქემას. ამ მიახლოებითი ამონახსნის გამოყენებით  ხდება სხვაობიანი სქემის მარჯვენა მხარის
სათანადო კორექცია.  ნაჩვენებია კორექტირებული სქემის  კრებადობა ( )sO h სიჩქარით დისკრეტული

2L ნორმის მიმართ,  როცა საძიებელი ზუსტი ამონახსნი მიეკუთვნება [2;4]s მაჩვენებლიან
სობოლევის სივრცეს.
2. ერთგანზომილებიანი ნახევრადწრფივი ტალღის განტოლებისათვის შეისწავლება შერეული ამოცანა
არაწრფივი სასაზღვრო პირობით. გამოკვლეულია ამ ამოცანის გლობალური და ფეთქებადი ამონახსნის
არსებობისა და ერთადერთობის საკითხი, როგორც განტოლების, ასევე სასაზღვრო პირობის არაწრფივო-
ბის ბუნებასთან დამოკიდებულებაში.
3. ოპტიმალურურადაა აღწერილი მაღალი რიგის ქვეწრფივ არაავტონომიურ ჩვეულებრივ დიფერენცია-
ლურ განტოლებათა კლასები, რომელთაც, სათანადოდ, გააჩნია ე. წ. A და B თვისებები და ასეთი გან-
ტოლებებისთვის დამტკიცებულია თეორემები რხევად ამონახსნთა მარავალპარამეტრიანი ოჯახის არსე-
ბობის შესახებ.
4. დაგვიანებულ არგუმენტიალ ქვეწრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა გარკვეული კლასისთვის
დადგენილია წესიერ ამონახსნთა რხევადობის კრიტერიუმი.
5. გამოკვლეულია მექანიკური ველის განსაზღვრის ამოცანა ერთგვაროვან ფირფიტაში, რომელიც გამაგ-
რებულია ნახევრადუსასრულო ან სასრული არაერთგვაროვანი დაკვრით. ამოცანა ფორმულირდება სინ-
გულარული ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების სახით. ჩატარებულია ასიმპტოტური ანალიზი.
ორთოგონალურ პოლინომთა მეთოდის გამოყენებით ამოცანა დაყვანილია უსასრულო წრფივ
ალგებრულ განტოლებათა სისტემაზე, ხოლო ინტეგრალური გარდაქმნების გამოყენებით იგი
რედუცირდება გადაადგილებიან სასაზღვრო ამოცანაზე ან რიმანის ამოცანაზე. შესაბამისი რიცხვითი
ანალიზის საფუძველზე ამოცანის გეომეტრიულ და ფიზიკურ პარამეტრებთან მიმართებაში
ჩამოყალიბებულია დასკვნა, რომ ტანგენციალურ საკონტაქტო ძაბვას ჩართვის ბოლოების
მახლობლობაში შეიძლება ჰქონდეს როგორც კვადრატულ ფესვზე არაუმეტესი რიგის
განსაკუთრებულობა, ასევე იგი შეიძლება იყოს შემოსაზღვრულიც.
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 M. Ashordia,

N. Kharshiladze
On the solvability of the modification
Cauchy problem for systems of linear
impulsive differential equations with
singularities

IX International Conference of the Georgian
Mathematical Union, Batumi-Tbilisi,
Georgia, September 3-8, 2018

2 M. Ashordia, N.
Kharshiladze

On the well posedness question of the
modified Cauchy problem for linear
systems of impulsive equations with
singularities

International Workshop on the Qualitative
Theory of Differential Equations –
QUALITDE-2018, Tbilisi, Georgia,
December 1-3, 2018

3 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-2018, Tbilisi, Georgia,
December 1-3, 2018

4 ო. ჯოხაძე კარმანის არაწრფივი განტოლების
ინტეგრებადობის შესახებ

მეხუთე ყოველწლიური საფაკულტეტო
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში,
თსუ, თბილისი, საქართველო, 7-10
თებერვალი, 2018

5 O. Jokhadze,
S. Kharibegashvili

On one mixed problem for one class of
second order nonlinear hyperbolic systems
with the Dirichlet and Poincare boundary
conditions

International Workshop on the Qualitative
Theory of Differential Equations –
QUALITDE-2018, Tbilisi, Georgia,
December 1-3, 2018

6 S. Kharibegashvili On the solvability of the boundary value
problem for one class of higher-order
semilinear partial differential equations

International Workshop on the Qualitative
Theory of Differential Equations –
QUALITDE-2018, Tbilisi, Georgia,
December 1-3, 2018

7 I. Kiguradze The Dirichlet problem for second order
essentially singular ordinary differential
equations

International Workshop on the Qualitative
Theory of Differential Equations –
QUALITDE-2018, Tbilisi, Georgia,
December 1-3, 2018

8 N. Partsvania Conditions for unique solvability of the
two-point Neumann problem

International Workshop on the Qualitative
Theory of Differential Equations –
QUALITDE-2018, Tbilisi, Georgia,
December 1-3, 2018

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
1. წრფივი იმპლუსური დიფერენციალური განტოლებებისთვის სინგულარობებით დადგენილია კოშის
სახეშეცვლილი ამოცანის ცალსახად ამოხსნადობის საკმარისი პირობები.
4. რიმანისა და ლაპლასის ინვარიანტების გამოყენებით მიღებულია კარმანის არაწრფივი განტოლების ლაპ-
ლასის კასკადური მეთოდით ინტეგრებადობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები.

6.2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 O. Jokhadze,

S. Kharibegashvili
On a mixed problem for semilinear wave
equations with nonlinear boundary

The Third International Conference on
Computational Mathematics and
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conditions Engineering Sciences (CMES - 2018), Gime,
Cypros, May 4-6, 2018

2 I. Kiguradze Two-point boundary value problems for
higher order singular differential equations

Czech-Georgian Workshop on Boundary
Value Problems – WBVP-2018, Brno, Czech
Republic, January 29 – February 2, 2018

3 I. Kiguradze Oscillation properties of sublinear
nonautonomous differential equations

XVIII International Scientific Conference on
Differential Equations “Erugin’s Readings -
2018”, Grodno, Belarus, May 15-18, 2018

4 I. Kiguradze The weighted initial value problem for
higher order ordinary differential
equations with strong singularities

Seventh International Workshop-2018,
Constrictive Methods for Non-Linear
Boundary value problems, Miskolc,
Hungary, July 5-8, 2018

5 N. Partsvania The Dirichlet problem for second order
singular differential equations with
deviating arguments

Czech-Georgian Workshop on Boundary
Value Problems – WBVP-2018, Brno, Czech
Republic, January 29 – February 2, 2018

6 N. Partsvania Two-point weighted boundary value
problems for second order differential
equations with deviating arguments

XVIII International Scientific Conference on
Differential Equations “Erugin’s Readings -
2018”, Grodno, Belarus, May 15-18, 2018

7 N. Partsvania The Neumann problem for second order
functional differential equations

Seventh International Workshop-2018,
Constrictive Methods for Non-Linear
Boundary value problems, Miskolc,
Hungary, July 5-8, 2018

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
1. სიმის რხევის არაწრფივი განტოლებისთვის შესწავლილია შერეული ამოცანა არაწრფივი სასაზღვრო პი-
რობებით. დამტკიცებულია ამონახსნის არსებობისა და ერთათერთობის თეორემები, ასევე ნაჩვენებია ფეთ-
ქებადი ამონახსნის არსებობა და გამოკვლეულია გლობალური ამონახსნის არარსებობის შემთხვევები.
2. მაღალი რიგის არაწრფივი ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებებისთვის არაინტეგრებადი სინ-
გულარობებით დროითი ცვლადის მიმართ დადგენილია ორწერტილოვანი სასაზღვრო ამოცანების ამოხ-
სნადობისა და ცალსახად ამოხსნადობის არაგაუმჯობესებადი საკმარისი პირობები.
4. დროითი ცვლადის მიმართ ძლიერად სინგულარული მაღალი რიგის ჩვეულებრივი დიფერენციალური
განტოლებებისთვის მიღებულია კოშის წონიანი ამოცანის ამოხსნადობისა და ცალსახად ამოხსნადობის საკ-
მარისი პირობები.
5. მეორე რიგის გადახრილარგუმენტიანი სინგულარული დიფერენციალური განტოლებებისთვის დადგე-
ნილია გარკვეული აზრით ოპტიმალური პირობები, რომლებიც სათანადოდ უზრუნველჰყოფენ დირიხლეს
ამოცანის ამოხსნადობასა და ცალსახად ამოხსნადობას.
7. მეორე რიგის წრფივი და არაწრფივი ფუნქციონალურ დიფერენციალური განტოლებებისთვის დადგენი-
ლია დირიხლეს ამოცანის ცალსახად ამოხსნადობის ოპტიმალური საკმარისი პირობები.

სხვა ინფორმაცია:

 საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებზე წაკითხული მოხსენებების თეზისები

1. M. Ashordia, N. Kharshiladze, On the solvability of the modification Cauchy problem for systems of linear
impulsive differential equations with singularities. IX International Conference of the Georgian Mathematical
Union (Batumi-Tbilisi, Georgia, September 3-8, 2018).

2. M. Ashordia, N. Kharshiladze, On the well posedness question of the modified Cauchy problem for linear systems
of impulsive equations with singularities. International Workshop on the Qualitative Theory of Differential
Equations – QUALITDE-2018 (Tbilisi, Georgia, December 1-3, 2018), pp. 7-10;
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2018/Ashordia_Kharshiladze_workshop_2018.pdf.

3. 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-2018
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(Tbilisi, Georgia, December 1-3, 2018), pp. 25-27; http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-
2018/Berikelashvili_Midodashvili_workshop_2018.pdf.

4. O. Jokhadze, S. Kharibegashvili, On a mixed problem for semilinear wave equations with nonlinear boundary
conditions. The Third International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences –
CMES-2018 (Girne, Cypros, May 4-6, 2018).

5. O. Jokhadze, S. Kharibegashvili, On one mixed problem for one class of second order nonlinear hyperbolic
systems with the Dirichlet and Poincare boundary conditions. International Workshop on the Qualitative
Theory of Differential Equations – QUALITDE-2018 (Tbilisi, Georgia, December 1-3, 2018), pp. 72-73;
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2018/Jokhadze_Kharibegashvili_workshop_2018.pdf.

6. S. Kharibegashvili, On the solvability of the boundary value problem for one class of higher-order semilinear
partial differential equations. International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations –
QUALITDE-2018 (Tbilisi, Georgia, December 1-3, 2018), pp. 79-80; http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-
2018/Kharibegashvili_workshop_2018.pdf.

7. I. Kiguradze, Two-point boundary value problems for higher order singular differential equations. Czech-
Georgian Workshop on Boundary Value Problems – WBVP-2018 (Brno, Czech Republic, January 29 – February
2, 2018); http://czge.math.cas.cz/2018/abstracts/Kiguradze.pdf.

8. I. Kiguradze, Oscillation properties of sublinear nonautonomous differential equations. XVIII International
Scientific Conference on Differential Equations “Erugin’s Readings - 2018” (Grodno, Belarus, May 15-18, 2018).

9. I. Kiguradze, The weighted initial value problem for higher order ordinary differential equations with strong
singularities. Seventh International Workshop-2018, Constrictive Methods for Non-Linear Boundary value
problems (Miskolc, Hungary, July 5-8, 2018);

10. I. Kiguradze, The Dirichlet problem for second order essentially singular ordinary differential equations.
International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations – QUALITDE-2018 (Tbilisi,
Georgia, December 1-3, 2018), pp. 85-88;
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2018/Kiguradze_I_workshop_2018.pdf.

11. N. Partsvania, The Dirichlet problem for second order singular differential equations with deviating arguments.
Czech-Georgian Workshop on Boundary Value Problems – WBVP-2018 (Brno, Czech Republic, January 29 –
February 2, 2018);
http://czge.math.cas.cz/2018/abstracts/Partsvania.pdf.

12. N. Partsvania, Two-point weighted boundary value problems for second order differential equations with
deviating arguments. XVIII International Scientific Conference on Differential Equations “Erugin’s Readings -
2018” (Grodno, Belarus, May 15-18, 2018), pp. 75-76.

13. N. Partsvania, The Neumann problem for second order functional differential equations. Seventh International
Workshop-2018, Constrictive Methods for Non-Linear Boundary value problems (Miskolc, Hungary, July 5-8,
2018).

14. N. Partsvania, Conditions for unique solvability of the two-point Neumann problem. International Workshop on
the Qualitative Theory of Differential Equations – QUALITDE-2018 (Tbilisi, Georgia, December 1-3, 2018), pp.
138-142;
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2018/Partsvania_workshop_2018.pdf.

 ჩატარებული სამეცნიერო ფორუმები

განყოფილების მიერ ორგანიზებული იყო საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა
თვისებრივ თეორიაში – QUALITDE-2018, რომელიც ჩატარდა თბილისში 2018 წლის 1-3 დეკემბერს და მიეძღვნა
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 100 წლისთავს.

განყოფილება ჩეხეთის მეცნიერებათა აკადემიის მათემატიკის ინსტიტუტის ბრნოს ფილიალთან ერთად
მონაწილეობას ღებულობდა სასაზღვრო ამოცანებში ჩეხეთ-საქართველოს ვორკშოპის (WBVP-2018)
ორგანიზებაში.
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 საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა

ივანე კიღურაძე:

2018 წლის 29 იანვრიდან 3 თებერვლამდე მივლინებული იყო ჩეხეთის მეცნიერებათა აკადემიის მათე-
მატიკის ინსტიტუტის ბრნოს ფილიალში (ქ. ბრნო, ჩეხეთის რესპუბლიკა), სადაც მონაწილეობა მიიღო
სასაზღვრო ამოცანებში ჩეხეთ-საქართველოს ვორკშოპის მუშაობაში, როგორც მოწვეულმა მომხსენებელმა.

2018 წლის 15-დან 19 მაისამდე მივლინებული იყო იანკა კუპალას სახელობის გროდნოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტში (ქ. გროდნო, ბელარუსის რესპუბლიკა), სადაც მონაწილეობა მიიღო დიფერენციალურ
განტოლებებში XVIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ერუგინის წაკითხვები - 2018“ მუშაობაში,
როგორც პლენარულმა მომხსენებელმა და საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის წევრმა.

2018 წლის 4-დან 9 ივლისამდე მივლინებით იმყოფებოდა მიშკოლცის უნივერსიტეტში (ქ. მიშკოლცი,
უნგრეთი), სადაც მონაწილეობა მიიღო მეშვიდე საერთაშორისო ვორკშოპი-2018-ის “კონსტრუქციული
მეთოდები არაწრფივი სასაზღვრო ამოცანებისთვის” მუშაობაში, როგორც პლენარულმა მომხსენებელმა და
საპროგრამო კომიტეტის წევრმა.

როგორც სარედაქციო კოლეგიის წევრი, თანამშრომლობდა უცხოურ სამეცნიერო ჟურნალებთან: Boundary
Value Problems, Fasciculi Mathematici, Functional Differential Equations, Nonlinear Oscillations, Researches of
Mathematics and Mechanics.

იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2018 საპროგრამო კომიტეტის თავმჯდომარე.

მალხაზ აშორდია:

იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2018 საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.

გივი ბერიკელაშვილი:

როგორც რეცენზენტი თანამშრომლობდა სამეცნიერო ჟურნალებთან: Complex Variables and Elliptic Equations,
Georgian Mathematical Journal, Miskolc Mathematical Notes, Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute.

იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2018 საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.

ნინო ფარცვანია:
2018 წლის 28 იანვრიდან 3 თებერვლამდე მივლინებით იმყოფებოდა ჩეხეთის მეცნიერებათა აკადემიის

მათემატიკის ინსტიტუტის ბრნოს ფილიალში (ქ. ბრნო, ჩეხეთის რესპუბლიკა), სადაც მონაწილეობა მიიღო
სასაზღვრო ამოცანებში ჩეხეთ-საქართველოს ვორკშოპის მუშაობაში, როგორც მოწვეულმა მომხსენებელმა.

2018 წლის 15-დან 19 მაისამდე მივლინებით იმყოფებოდა იანკა კუპალას სახელობის გროდნოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტში (ქ. გროდნო, ბელარუსის რესპუბლიკა), სადაც მონაწილეობა მიიღო დიფერენციალურ
განტოლებებში XVIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ერუგინის წაკითხვები - 2018“ მუშაობაში,
როგორც მომხსენებელმა.

2018 წლის 4-დან 9 ივლისამდე მივლინებით იმყოფებოდა მიშკოლცის უნივერსიტეტში (ქ. მიშკოლცი,
უნგრეთი), სადაც მონაწილეობა მივიღე მეშვიდე საერთაშორისო ვორკშოპი-2018-ის “კონსტრუქციული
მეთოდები არაწრფივი სასაზღვრო ამოცანებისთვის” მუშაობაში, როგორც მოწვეულმა მომხსენებელმა და
საპროგრამო კომიტეტის წევრმა.

როგორც რეცენზენტი, თანამშრომლობდა საერთაშორისო ჟურნალთან “Boundary Value Problems”.
არის რეფერატული ჟურნალის “Mathematical Reviews” რეფერენტი.

არის საერთაშორისო ჟურნალის “Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics” ასოცირებული
რედაქტორი.

არის საერთაშორისო ჟურნალის “Miskolc Mathematical Notes” პასუხისმგებელი რედაქტორი.
იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2018 საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე.

სერგო ხარიბეგაშვილი:
როგორც სარედაქციო კოლეგიის წევრი, თანამშრომლობდა საერთაშორისო ჟურნალებთან: “Georgian Mathe-

matical Journal” და “Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics”.
იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2018 საპროგრამო კომიტეტის წევრი.
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მათემატიკური ფიზიკის განყოფილება

როლანდ დუდუჩავა (განყოფილების გამგე, უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), თენგიზ
ბუჩუკური (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ოთარ ჭკადუა (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი),
დავით კაპანაძე (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), როლანდ გაჩეჩილაძე (უფროსი მეცნიერი
თანამშრომელი), ავთანდილ გაჩეჩილაძე (მეცნიერი თანამშრომელი)

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2018 წლის გეგმით
შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

#
შესრულებული პროექტის დასახელება
მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულების მითითებით

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის შემსრულებლები

1 სასაზღვრო ამოცანები კერძო-

წარმოებულიანი დიფერენციალური
განტოლებებისათვის ზედაპირებზე

რ. დუდუჩავა
თ. ბუჩუკური, რ. დუდუჩავა,
გ. ტეფნაძე, მ. ცაავა

2 აკუსტიკური, ელექტრომაგნიტური და
სითბური ტალღების გავრცელების
სასაზღვრო ამოცანები

დ.კაპანაძე რ. დუდუჩავა, დ. კაპანაძე,
ე. პესეცკაია

3 თერმო-ელექტრო-მაგნიტო-დრეკადობის
თეორიის დი–ნამიკის სამგანზომილებიანი
ამოცანები ერთგვაროვანი, უბნობრივად
ერთგვროვანი და არაერთგვაროვანი
ანიზოტროპული მრავალ–კომპონენტიანი
კომპოზი–ტური სხეულებისათვის

ო. ჭკადუა თ. ბუჩუკური, რ. დუდუჩავა,
ო. ჭკადუა

4. ამოცანები, რომლებიც ყალიბდებიან
ვარიაციული და კვაზივარიაციული
უტოლობების სახით

რ. გაჩეჩილაძე რ. გაჩეჩილაძე, ა. გაჩეჩილაძე

5 რიცხვითი ალგორითმების შემუშავება
მათემატიკური ფიზიკის ზოგიერთი
ამოცანის ძირითადი მახასიათებლების
გამოსათვლელად

თ. ბუჩუკური თ. ბუჩუკური,  რ. დუდუჩავა, დ.
კაპანაძე, ე. პესეცკაია

დასრულებული კვლევითი სამუშაოს (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია)
1. ა) შესწავლილია დირიხლეს და ნეიმანის ტიპის სასაზღვრო ამოცანები ლაპლას-ბელტრამის
განტოლებისათვის პიპერზედაპირზე გლუვი საზღვრით კლასიკური (ანუ 1 ) და არაკლასიკური (ანუ s

p )

დასმით. მიღებულია სასაზღვრო ამოცანის და შესაბამისი სასაზღვრო ინტეგრალური განტოლების
ამოხსნადობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები არაკლასიკური დასმის შემთხვევაში. დადგინდა ასეთი
ამონახსნის ლიფშიცის აზრით უწყვეტობა ოპტიმალური ლიფშცის მაჩვენებლით.

ბ) გამოკვლეულია აგრეთვე შერეული სასაზღვრო ამოცანა თხელ შრეში 3R ევკლიდურ სივრცეში, რომელიც
ბი-ლაპლასის განტოლებით საწყისი ამოცანა ჩაწერილია ექვივალენტური ვარიაციული ფორმულირებით და
ვარიაციული ფუნქციონალისათვის დადგენილია, რომ თუ ზღვარი განიხილება დე ჯორჯის Г -კრებადობის
აზრით, ზღვარში მიიღება სასაზღვრო ამოცანა ზედაპირზე გავრცელებული ბი-ლაპლას-ბელტრამის
განტოლებისათვის (ვარიაციული ფორმულირებით).

გ) გიუნტერის მხები დიფერენციალური ოპერატორების აღრიცხვის გამოყენებით
2. შესწავლილია ტალღის გავრცელების გარე ამოცანა ორგანზომილებიან ბადისებრ სტრუქტურაზე, რომლებიც
წარმოადგენენ კრისტალებსა და მეტამასალებში მიმდინარე მიკროსტრუქტურული პროცესების მათემატიკურ
მოდელებს. დისკრეტული ჰელმჰოლცის განტოლებისთვის შესწავლილია დირიხლეს გარე ამოცანა და
მიღებულია ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. დამუშავებულია ალოგორითმი რიცვითი
გამოთვლების ეფექტურად საწარმოებლად.დაწყებულია დისკრეტული ჰელმჰოლცის განტოლებისთვის
დირიხლეს ამოცანების შესწავლა ნახევარსიბრტყის და მეოთხედი სიბრტყის ბადისებრი სტრუქტურებისთვის.
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3. შესწავლილია 3-განზომილებიანი განზოგადებული თერმო-ელექტრო-მაგნეტო-დრეკადობის ერთგვაროვანი,
ანიზოტროპული თეორიის დინამიკის  შერეული სასაზღვრო ამოცანა ბზარის მქონე სხეულებისათვის.
ლაპლასის გარდაქმნისა, პოტენციალთა და ფსევდოდიფერენციალურ განტოლებათა მეთოდის გამოყენებით
დამტკიცებულია ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. გამოკვლეულია ამონახსნის
სინგულარობა ბზარის კიდესა და იმ წირის მახლობლობაში სადაც იცვლებიან სასაზღვრო პირობები. ნაჩვენებია,
რომ ამონახსნის სინგულარობა საზოგადოდ დამოკიდებულია როგორც დრეკად ასევე ელექტრულ და მაგნიტურ
მუდმივებზე და იმ წირის გეომეტრიაზე სადაც იცვლებიან სასაზღვრო პირობები.
შესწავლილია  პიეზოდრეკადობის თეორიის ფსევდორხევის სასაზღვრო ამოცანები თერმული ეფექტების
გათვალისწინებით ენერგიის დისიპაციის არარსებობის შემთხვევაში. პოტენციალთა თეორიისა და
ინტეგრალური განტოლებების თეორიის გამოყენებით დამტკიცებულია ამონახსნების არსებობისა და
ერთადერთობის თეორემები და დადგენილია ამონახსნების ყოფაქცევა განსაკუთრებული წირების მიდამოში.
4. .შესწავლილია დრეკადი, ერთგვაროვანი, ჰემიტროპული სხეულისათვის ცალმხრივი სასაზღვრო -
საკონტაქტო ამოცანა ხახუნის ეფექტის გათვალისწინებით. განხილულ ამოცანაში, დრეკადი სხეულის საზღვრის
იმ ნაწილზე, რომელზეც ხახუნის პირობებია მოცემული, ნაცვლად ძალური ძაბვის მხები მდგენელისა
მოცემულია გადაადგილების მხები მდგენელი. გამოკვლეულია როგორც კოერციტიული, ასევე
არაკოერციტიული შემთხვევა. სტეკლოვ-პუანკარეს ოპერატორის გამოყენებით ამოცანა დაყვანილია
ეკვივალენტურად სასაზღვრო ვარიაციულ უტოლობაზე და შესწავლილია ამოცანის ამონახსნის არსებობისა და
ერთადერთობის საკითხი. არაკოერციტიულ შემთხვევაში ცხადი სახით ამოწერილია ამონახსნის არსებობის
აუცილებელი პირობა. დაწყებულია ბლანტი მომენტური დრეკადობის თეორიის დინამიკის სასაზღვრო-
საკონტაქტო ამოცანის გამოკვლევა ხახუნის გათვალისწინებით.
5. შემუშავებულია ეფექტური ალგორითმები გრინ-ნახდის (Green-Nahdi) თერმო-პიეზოელექტროობის
თეორიის მოდელისთვის დასმული სასაზღვრო ამოცანების ამონახსნების სინგულარობის ექსპონენტების
გამოსათვლელად ბზარის კიდეების მახლობლობაში და ისეთი წირების მიდამოში, სადაც სხვადასხვა ტიპის
სასაზღვრო პირობები ერთმანეთს ხვდება. პირდაპირი გამოთვლებით დგინდება, რომ ძაბვის სინგულარობის
ექსპონენტები საზოგადოდ დამოკიდებულია მატერიალურ პარამეტრებზე.

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 DI-2016-16 "თხელი გარსები

ლიფშიცის  საზღვრით"
(1.1. მათემატიკა წმინდა
მათემატიკა გამოყენებითი
მათემატიკა)

2017-2019 1. როლანდ დუდუჩავა -
პროექტის ხელმძღვანელი
2. თენგიზ ბუჩუკური - პროექტის
შემსრულებელი
3. გიორგი ტეფნაძე - პროექტის
მენეჯერი
4. მედეა ცაავა - პროექტის
შემსრულებელი

ა) შესწავლილია შერეული დირიხლე-ნეიმანის ტიპის სასაზღვრო ამოცანა ლაპლას-ბელტრამის
განტოლებისათვის პიპერზედაპირზე გლუვი საზღვრით კლასიკური (ანუ 1 ) და არაკლასიკური (ანუ s

p )

დასმით. მიღებულია სასაზღვრო ამოცანის და შესაბამისი სასაზღვრო ინტეგრალური განტოლების
ამოხსნადობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები არაკლასიკური დასმის შემთხვევაში. დადგინდა
ასეთი ამონახსნის ლიფშიცის აზრით უწყვეტობა ოპტიმალური ლიფშცის მაჩვენებლით.
ბ) გიუნტერის მხები დიფერენციალური ოპერატორების აღრიცხვის გამოყენებით დასაბუთებულია
სასრულ ელემენტთა მეთოდი ლამე-ბელტრამის განტოლებისთვის ზედაპირზე დასმული შერეული
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სასაზღვრო ამოცანისთვის. როდესაც ლაპლას-ბელტრამის ოპერატორი ზედაპირზე ცხადად აღიწერება
გიუნტერის დიფერენციალური ოპერატორების საშუალებით. კერძოდ, მოყვანილია ამოცანის ვარიაციული
ფორმულირება, დამტკიცებულია ამონახსნის არსებობა და ერთადერთობა. დადგენილია ფინიტური
ელემენტების ტიპის მიახლოებითი ამონახსნების არსებობა და ერთადერთობა შესაბამის სასრულ
განზომილებიან სივრცეებში და ამ ამონახსნების კრებადობა საწყისი ამოცანის ამონახსნისადმი.
მიახლოებითი ამონახსნები მოცემულია ცხადი სახით გიუნტერის წარმოებულების საშუალებით.

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 “Mathematical Analysis of

Localized Boundary-Domain
Integral Equations for Nonlinear
Partial Differential Equations”
EPSRC-Grant –EP/M013545/1

Engineering and Physics Research
Council,UK

მათემატიკა, საინჟინრო და
ფიზიკის მიმართულება

2015-2018 ს. მიხაილოვი-ლონდონის
ბრიუნელის უნივერსიტეტი,

ხელმძღვანელი
ვოლფგანგ ვენდლანდი-

შტუტგარტის უნივერსიტეტი,
დავით ნატროშვილი-

საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი,
ოთარ  ჭკადუა -

ა. რაზმაძის სახ. მათემატიკის
ინსტიტუტი,

მასიმო ლანსა დე კრისტოფორის-
პადოვას უნივერსიტეტი

(იტალია)
ანოტაცია

განვითარებულია ლოკალიზებული პარამეტრიქსის მეთოდი ძლიერად ელიფსური თვითშეუღლებული
ცვლადკოეფიციენტებიანი დიფერენციალური განტოლებათა სისტემისთვის დასმული დირიხლესა და
რობენის ტიპის  3-განზომილებიანი ამოცანების შემთხვევაში. გრინის ინტეგრალური წარმოდგენის
ფორმულისა და ლოკალიზებული პოტენციალების თვისებების გამოყენებით დირიხლესა და რობინის
ტიპის ამოცანები დაიყვანება ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა
სისტემებზე, რომლთა შესაბამისი ოპერატორები ეკუთვნიან ბუტე დე მონველის ალგებრას. შესწავლილია
ამ სასაზღვრო ამოცანებისა და მიღებულ ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ
განტოლებათა სისტემების ეკვივალენტობა. ვიშიკი-ესკინის თეორიის გამოყენებით, რომელიც ეფუძნება
ვინერ-ჰოფის ფაქტორიზაციის მეთოდს, დადგენილია პირობები, რომლის დროსაც ლოკალიზებულ
სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა ოპერატორები არიან ფრედჰოლმური და ნაჩვენებია
მათი შებრუნებადობა შესაბამის სობოლევ-სლობოდეცკისა და ბესელის პოტენციალთა  სივრცეებში.

შესწავლილია  არაწრფივი ლოკალიზებული სასაზღვრო-სივრცული ინტეგრალური განტოლებები,
სკალარული კვაზიწრფივი, ელიფსური ტიპის დივერგენციული ფორმის კერძოწარმოებულიანი
დიფერენციალური განტოლებებისათვის დასმული დირიხლეს, ნეიმანისა და რობინის სასაზღვრო
ამოცანებისათვის. კერძოდ, ნაჩვენებია რომ არაწრფივი ლოკალიზებული სასაზღვრო-სივრცული
ინტეგრალური განტოლებებათა სისტემები ეკვივალენტურია არაწრფივი სასაზღვრო ამოცანების
კვაზიწრფივი დიფერენციალური განტოლებათა ფართო კლასისათვის. კერძო შემთხვევებისათვის
წარმატებით გამოიყენება ბანახის უძრავი წერტილის თეორემა.
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შესწავლილია ერთგვაროვანი ანიზოტროპული აკუსტიკური გაბნევის ამოცანების შესაბამისი
ლოკალიზებული სასაზღვრო-სივრცული განტოლებები.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება
და

ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 A.Gachechiladze,
R.Gachechiladze

Unilateral Contact Problems For
Homogeneous Hemitropic Elastic Solids

With A Friction
ISSN 1512-0015

Mem.
Differential
Equations

Math. Phys. №
74

Tbilisi
University Press,
Tbilisi,Georgia.

19 (93-111)

2 T.Buchukuri,
O.Chkadua,
D.Natroshvili

Mixed and Crack Type Problems of the
Thermopiezoelectricity Theory without

Energy Dissipation
ISSN:   1512-0015

Mem.
Differential
Equations

Math. Phys.,
Vol.74 (2018)

Tbilisi
University Press,
Tbilisi,Georgia.

40 (39-77)

1. წარმოდგენილ ნაშრომში შესწავლილია ცალმხრივი საკონტაქტო ამოცანა მიკროპოლარული,
ერთგვაროვანი, ჰემიტროპული დრეკადი  სხეულისათვის ხახუნის გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში
დრეკადი სხეულის იმ ნაწილზე, რომელზეც ხახუნის ეფექტია გათვალისწინებული, ნაცვლად ძაბვის
ნორმალური მდგენელისა მოცემულია გადაადგილების ნორმალური მდგენელი. განხილულია ორი
შემთხვევა, კოერციტიული (როდესაც სხეული საზღვრის დადებითი ზომის გარკვეული ნაწილით
ჩამაგრებულია) და არაკოერციტიული (როდესაც ასეთი ჩამაგრებები არ გვაქვს). სტეკლოვ-პუანკარეს
ოპერატორის გამოყენებით განსახილველი ფიზიკური ამოცანა ეკვივალენტურად დაიყვანება
სასაზღვრო ვარიაციულ უტოლობაზე. ვარიაციულ უტოლობათა ზოგადი თეორიის საფუძველზე
შესწავლილია სუსტი ამონახსნების არსებობისა და ერთადერთობის საკითხი. კერძოდ, დადგენილია,
რომ კოერციტიულ შემთხვევაში ამოცანა ამოხსნადია ცალსახად და უპირობოდ, ხოლო
არაკოერციტიულ შემთხვევაში ცხადი სახით იწერება ამონახსნის არსებობის აუცილებელი პირობა. ეს
პირობა გარკვეულ დამატებით მოთხოვნებში წარმოადგენს ამონახსნის არსებობის საკმარის პირობასაც.
2. სტატიაში შესწავლილია თერმოპიეზოელექტროობის წრფივი თეორიის შერეული და ბზარის ტიპის
სასაზღვრო ამოცანები ერთგვაროვანი იზოტროპული სხეულებისათვის, რომელთაც გააჩნია შინაგანი
სტრუქტურა და შეიცავს შიდა ბზარებს. განხილული მოდელი ეფუძნება გრინ-ნახდის (Green-Nahdi)
თერმოპიეზოელექტროობის თეორიას ენერგიის დისიპაციის გარეშე, რომელშიც დასაშვებია თერმული
ტალღების გავრცელება სასრული სიჩქარით. პოტენციალთა მეთოდისა და საზღვრიან
მრავალსახეობებზე გავრცელებული ფსევდოდიფერენციულ განტოლებათა თეორიის გამოყენებით
დამტკიცებულია ამოცანების ამონახსნთა არსებობა და ერთადერთობა, შესწავლილია მათი სიგლუვე და
ასიმპტოტური თვისებები, აგრეთვე აღწერილია ეფექტური ალგორითმები თერმომექანიკური და
ელექტრული ველების სინგულარობის ექსპონენტების გამოსათვლელად ბზარის კიდეების
მახლობლობაში და ისეთი წირების მიდამოში, სადაც სხვადასხვა ტიპის სასაზღვრო პირობები
ერთმანეთს ხვდება. პირდაპირი გამოთვლებით დგინდება, რომ ძაბვის სინგულარობის ექსპონენტები
საზოგადოდ დამოკიდებულია მატერიალურ პარამეტრებზე.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის
სათაური, საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 რედაქტორები: Operator Theory in Different Birkhäuser, Basel 250
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Duduchava, R., Kaashoek,
M.A., Vasilevski, N.,

Vinnikov, V.

Settings and Related
Applications, 26-th IWOTA,
Tbilisi, July 2015.

ISBN 978-3-319-62527-0
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

მოხსენებათა კრებული, რომელიც გაკეთდა 2015 წელს თბილისში ჩატარებულ 26-ე დიდ საერთაშორისო
კონფერენციაზე IWOTA (საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე როლანდ დუდუჩავა).

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 D. Kapanadze Exterior diffraction problems for two-
dimensional square lattice, 2018
DOI:10.1007/s00033-018-1019-5

Zeitschrift für Ange
wandte Mathematik und
Physik. Volume 69,
Issue 5, article id. 123

Springer 17

2* O.Chkadua,
S. Mikhailov,
D. Natroshvili

Singular localised boundary-domain
integral equations of acoustic
scattering by inhomogeneous
anisotropic obstacle.
DOI: 10.1002/mma.526

Mathematical Methods
in the Applied Sciences
Vol.41, 17, 2018,  pp.
8033-8058

Jon Wiley and
Sons.L

26

3 R. Duduchava,
M. Tsaava

Mixed boundary value problems for
the Laplace-Beltrami equation.
DOI: 10.1080/17476933.2017.1385066

Complex Variables and
Elliptic Equations, v. 63,
10, 1468-1496, 2018

Taylor &
Francis

29

4. E. Pesetskayaa
R. Czapla

V. Mityushev

An analytical formula for the effective
conductivity of 2D domains with
cracks of high density. 2018
DOI: 10.1016/j.apm.2017.08.018

Applied Mathematical
Modelling Volume
53, January 2018, Pages
214-222

Elsevier 9

1. ნაშრომში აგებულია დისკრეტული გაბნევის თეორია ორგანზომილებიანი ჰელმოლცის
განტოლებისათვის კვადრატული ბადისებრი სტრუტურისთვის, როდესაც ტალღური რიცხვი

(0, 2 2) \{2}k  . უწყვეტი თეორიის მსგავსად შემოღებულია გამოსხივების თვისების მქონე
ამონახსნის ცნება და სხვაობიანი პოტენციალების გამოყენებით მიღებულია ცალსახად ამოხსნადობის
შედეგი და ამონახსნის წარმოდგენის ფორმულა. ამის გარდა, რიცხვითი გამოთვლებისთის
შემოთავაზებულია მეთოდი და შემუშავებულია შესაბამისი MATLAB-ის კოდი. შევნიშნავთ, რომ, სხვა
მიდგომებისგან განსხვავებით, ჩვენ არ გადავდივათ კომპლექსურ ტალღურ რიცხვზე და ასევე არ
ვიყენებთ ე.წ. იდეალურად შერჩეულ ფენას, რომ მოვახდინოთ უსასრულო არის იმიტაცია.
2. ნაშრომში განხილულია აკუსტიკური ტალღის გაბნევის ამოცანა შემოსაზღვრელი ანიზოტროპული
არაერთგვაროვანი არიდან, რომელიც ჩადგმულია შემოუსაზღვრელ ანიზოტროპულ ერთგვაროვან
გარემოში.  მასალის პარამეტრებს შეიძლება ჰქონდეთ წყვეტა არაერთგვაროვანი შიდა არის და
ერთგვაროვანი გარე არის შეხების ზედაპირზე. შესაბამისი მათემატიკური ამოცანა ფორმულირებულია
როგორც ტრანსმისიის ამოცანა ჰელმჰოლცის ტიპის წყვეტილ კოეფიციენტებიანი მეორე რიგის
ელიფსური კერძოწარ-მოებულიანი დიფერენციალური განტოლებისათვის.
ლოკალიზებული კვაზი-პარამეტრიქსის გამოყენებით, რომელიც დაფუძნებულია ჰარ-მონიულ
ფუნდამენტურ ამონახსნზე, ტრანსმისიის ამოცანა ნებისმიერი სიხშირის პარა-მეტრისთვის დაიყვანება
ეკვივალენტურ სინგულარულ ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა
სისტემაზე. შესწავლილია შესაბამისი ლოკალი-ზებული სასაზღვრო-სივრცული ინტეგრალური
ოპერატორის ფრედჰოლმურობა  და შებრუნებადობა სობოლევ-სლობოდეცკისა და ბესელის
პოტენციალთა სივრცეებში, საიდანაც გამომდინარეობს არსებობისა ერთადერთობის შედეგები
ლოკალიზებული სასაზღვრო-სივრცული ინტეგრალური განტოლებათა სისტემისა და შესაბამისი აკუს-
ტიკური გაბნევის ტრანსმისიის ამოცანისთვის.
3. შესწავლილია შერეული დირიხლე-ნეიმანის ტიპის სასაზღვრო ამოცანა ლაპლას-ბელტრამის
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განტოლებისათვის პიპერზედაპირზე გლუვი საზღვრით კლასიკური (ანუ 1 ) და არაკლასიკური
(ანუ s

p ) დასმით. მიღებულია სასაზღვრო ამოცანის და შესაბამისი სასაზღვრო ინტეგრალური

განტოლების ამოხსნადობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები არაკლასიკური დასმის შემთხვევაში.
დადგინდა ასეთი ამონახსნის ლიფშიცის აზრით უწყვეტობა ოპტიმალური ლიფშცის მაჩვენებლით.
4. ნაშრომში აგებულია წრიული ჩანართების მქონე კვადრატის კონფორმული ასახვა
ბზარების/ჭრილების მქონე კვადრატზე და შესწავლილია შესაბამისი რიმან-ჰილბერტის ამოცანა
მრავლადბმულ არეში. აგებული კონფორმული ასახვის საშულებით ორ-განზომილებიანი მრავალი
ბზარის მქონე პერიოდული მასალების ეფექტური თბოგამტარობისთვის მიღებულია ანალიზური
ფორმულა

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 T.Buchukuri Finite Element Method for Lame

Equation on Surface with
respect to Günter‘s Derivatives,

9th Conference of Georgian
Mathematical Union, 3-7

September, 2018, Batumi, Georgia
2. რ. დუდუჩავა Laplace Equation in an Angular

Domain
9th Conference of Georgian
Mathematical Union, 3-7

September, 2018, Batumi, Georgia
3 რ. დუდუჩავა Helmholtz equation in domains

with Lipschitz boundary
Third International Conference "

Modern problems in applied
mathematics ", dedicated to the
100-th Anniversary of I. Javakhish-
vili Tbilisi State University (TSU)
and 50-th Anniversary of I. Vekua
Institute of Applied Mathematics
(VIAM TSU)

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

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 R. Duduchava Boundary value problems for the

Laplace-Beltrami equation on
surfaces with Lipschitz boundary

International Workshop on Partial
Differential Eqquations and their
Applications (In  honor of R.
Duduchava). The University of
Sharjah, UAE. February 3, 2018

2 R. Duduchava Helmholtz equation in domains
with Lipschitz boundary

8-th International conference
Operator Theory and Harmonic
Analysis Methods, Problems and
Applications,  Aapril 23-27, 2018,
Rostov on Don, Russia

3 R. Duduchava Mellin pseudodifferential equations
in the Bessel potential spaces.
International conference

“Micro-Local and Time-Frequency
Analysis 2018”, Dedicated to 70-th
birthday anniversary of L. Rodino.
July 2-6, 2018, Turin, Italy
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4 R. Duduchava Mixed boundary value problems for
the Lapace-Beltrami equation on a
surface

International Workshop on
Operator Theory and Applications
(IWOTA 2018), Shanghai, China,
July 23-27, 2018.

5 R. Duduchava Mixed Boundary Value Problems
for the Laplace-Beltrami equation

“Operators, Functions, and Systems
of Mathematical Physics
Conference” (OFSMPC) is to be
held on May 21-24, 2018, at
Khazar University, Baku,
Azerbaijan.

6. R. Duduchava Laplace-Beltrami equation on
surfaces with the Lipschitz
boundary

Intcmational Workshop on
Operator Algebtas, Toeplitz
Operators, and Related Topics, Boca
del Rio, Veracruz, Mexico,
November l3-19, 2018.

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

სამეცნიერო მივლინებები უცხოეთის ცენტრებში:

რ. დუდუჩავა
1. ვიზიტი ბერლინის ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოლაპარაკებებისათვის ერთობლივ სამეცნიერო

პროექტებზე. 2017 წლის 18-22 დეკემბერი. დააფინანსა საქართველოს უნივერსიტეტმა. მოლაპარაკებები
ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტის ვიცე პრეზიდენტთან სამეცნიერო დარგში ქრისტინა
არენდტთან, Matheon-ის კვლევითი ცენტრის დირექტორთან ფოლკერ მერმანთან და პროფ. რ.
შნეიდერთან.

2. ჯგუფური ვიზიტი ბერლინის ტექნიკურ უნივერსიტეტში (დოქტ. გ. ტეფნაძესა და დოქტორანტ ზ.
ვაშაკიძესთან ერთად) ერთობლივი სამეცნიერო მუშაობისათვის. 2018 წლის 12-22 იანვარს (დაფინანსდა
რუსთაველის ფონდის გრანტიდან) მოხსენება ფაკულტეტის სემინარზე „Boundary value problems for the
Laplace-Beltrami equation on surfaces with Lipschitz boundary“.

3. ჯგუფური ვიზიტი საარლანდის უნივერსიტეტში (დოქტ. გ. ტეფნაძესა და დოქტორანტ ზ. ვაშაკიძესთან
ერთად) ერთობლივი სამეცნიერო მუშაობისათვის. 2018 წლის 23-26 იანვარს (რ. დუდუჩავასა და გ.
ტეფნაძის ვიზიტი დააფინანსდა რუსთაველის ფონდის გრანტიდან, ზ. ვაშაკიძის ვიზიტი დააფინანსა
საქართველოს უნივერსიტეტმა).

ა) დისკუსიები სამეცნიერო თემაზე და გრანტის შესრულების მიმდინარეობაზე.
ბ) გ. ტეფნაძის მოხსენება სემინანარზე. მოხსენება ფაკულტეტის სემინარზე.

4. ვიზიტი შარჟას ამერიკული უნივერსიტეტში (არაბთა გაერთიანებული ემირატები) 30 იანვრიდან 6
თებერვლამდე, 2018 (დაფინანსდა მთლიანად შარჟას ამერიკული უნივერსიტეტის მიერ).

ა) დისკუსია დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთობლივ კვლევით პროექტებზე.
ბ) მოწვეული მოხსენება ერთდღიან ვორკშოპზე კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ
განტოლებებში და მათ გამოყენებებში, რომელიც ჩატარდა რ. დუდუჩავას საპატივცემულოდ.

5. ვიზიტი ბერლინის ტექნიკურ უნივერსიტეტში დოქტორანტ ზ. ვაშაკიძესთან ერთად. 24 ივნისი-1
ივლისი და 10-15 ივლისი, 2018 წ. დააფინანსა ნაწილობრივ გერმანიის მხარემ და ნაწილობრივ შოთა
რუსთაველის ფონდის გრანტმა.

ა) ზ. ვაშაკიძის მიერ მიღებული DAAD-რუსთაველის ფონდის ერთობლივი გრანტის   სამუშაოების
დაგეგმვა;
ბ) სხვა ერთობლივი პროექტების განხილვა.

6. ვიზიტი პეკინის უნივერსიტეტში ჩინეთის მათემატიკოსთა საზოგადოების აბრეშუმის გზის კვლევით
ცენტრში. პეკინი, ჩინეთი. 22-23 ივლისი, 2018 წ (დააფინანსა მთლიანად ჩინურმა მხარემ).

ა) მონაწილეობა მმართველი საბჭოს სხდომაში.
ბ) მონაწილეობა კონფერენციის „ალგებრული გეომეტრია“ გახსნაში.
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გ) 2 დოქტორანტის (ზ.  ვაშაკიძე და გ. თუთბერიძის) ჩაბმა კონფერენციის მუშაობაში. მათ
წარადგინეს სასტენდო მოხსენებები.

7. ვიზიტი კალიფორნიის უნივერსიტეტში, სანტა ბარბარა, აშშ, 2018 წლის 7-12 ნოემბერს პროფ. დავით
ჰარუტუნიანის მიწვევით და დაფინანსებით. განვიხილეთ Г0კრებადობის აქტუალური საკითხები და
დავგეგემეთ ერთობლივი მუშაობა სამეცნიერო სტატიაზე.

8. ვიზიტი გერმანიაში, ბერლინის ტექნიკურ უნივერსიტეტში, 2018 წლის 16-21 დეკემბერს. დააფინანსა
DAAD-ის ფონდმა, გერმანა.

ა) დოქტორანტ  ზ. ვაშაკიძის (ხელმძღვანელი რ. დუდუჩავა) 6-თვიანი მუშაობის შედეგების
განხილვა და DAAD-რუსთაველის ფონდის ერთობლივ გრანტზე ანგარიშის დაწერა.
ბ) სხვა ერთობლივი პროექტების განხილვა.

ო. ჭკადუა 2018 წლის 2 იანვრიდან 29 მარტის ჩათვლით  მივლინებით იმყოფებოდა ლონდონის ბრუნელის
უნივერსიტეტში საგრანტო პროექტში EP/M013545/1, EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council,
UK): „Mathematical Analysis of Localized Boundary-Domain Integral Equations for Nonlinear PDEs„ მონაწილეობის
მისაღებად.
მივლინების პერიოდში განვითარებულ იქნა სასაზღვრო-სივრცული ინტეგრალურ განტოლებათა მეთოდი
თვითშეუღლებულ კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა სიტემებისათვის დასმული
რობენის ტიპის ამოცანის შემთხვევაში. მიღებულია ეკვივალენტობის თეორემა და დადგენილია აუცილებელი
და საკმარისი პირობა შესაბამისი  სასაზღვრო-სივრცული ინტეგრალური ოპერატორის შებრუნებადობისათვის
სობოლევის ტიპის ფუნქციონალურ სივრცეებში.
სკალარული ერთ კოეფიციენტებიანი დიფერენციალური განტოლების შემთხვევაში აგებულ იქნა
პარამეტრიქსი და დადგენილ იქნა  დიფერენციალური განტოლების კოეფიციენტზე მინიმალური სიგლუვე,
რომლის დროსაც სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემა ეკვივალენტურია დირიხლეს
ამოცანისა, ხოლო შესაბამისი სასაზღვრო-სივრცული ინტეგრალური ოპერატორი შებრუნებადია სობოლევის
ტიპის ფუნქციონალურ სივრცეებში.
მივლინების პერიოდში EPSRC პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა მუშაობა მონოგრაფიაზე:

O. Chkadua, S.E. Mikhailov, D. Natroshvili , “Boundary-Domain Integral and  Integro-Differential Equations for
Elliptic BVPs”.

იგეგმება ამ მონოგრაფიის გამოცემა შპრინგერის გამოცემაში.

მივლინების პერიოდში ო. ჭკადუამ მონაწილეობა მიღო ლონდონის სამეფო კოლეჯში (King’s College London)
ცნობილი მათემატიკოსის იური საფაროვის  ხსოვნისადმი მიძღვნილ ვორკშოპში.

დოქტორანტებთან და მაგისტრებთან მუშაობა:
მ. ცაავამ (ხელმძღვანელი რ. დუდუჩავა) მიიღო შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო

ფონდის სადოქტორო პროგრამის გრანტი  (I ადგილი ყველა სამეცნიერო მიმართულებათა შორის).
მ. ცაავას დისერტაცია დასრულების ფაზაშია და 2019 წელს დაიცავს სადოქტორო დისერტაციას.

სხვა ინფორმაცია:

სამეცნირო პანელების და სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიების წევრი:
რ. დუდუჩავა მონაწილეობდა პორტუგალიის სამეცნიერო ფონდის (FCT) გრანტების პანელი მათემატიკაში: 2018
წლის აპრილ-მაისში შეაფასა 35 აპლიკაცია.

რ. დუდუჩავა არის შემდეგი საერთაშორისო ჟურნალების რედკოლეგიების წევრი:
a. Integral Equations and Operator Theory, Birkhauser
b. Georgian Mathematical Journal, De Gruyter
c. Journal of Applied Mathematics & Bioinformatics, International Scientific Press
d. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, A. Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi.
e. Georgian International Journal of Science and Technology, Nova Science Publishers
f. Tbilisi Mathematical Journal, Tbilisi.
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თენგიზ ბუჩუკური - საერთაშორისო ჟურნალის „Georgian Mathematical Journal“ პასუხისმგებელი რედაქტორი
ოთარ ჭკადუა - ჟურნალის „Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi“ რედკოლეგიის წევრი

მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო შეხვედრების ორგანიზაციაში:
რ. დუდუჩავა იყო საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის (ბათუმი,
საქართველო, 2018 წლის 3-7 სექტემბერი) საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე..
ოთარ ჭკადუა იყო საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის (ბათუმი,
საქართველო, 2018 წლის 3-7 სექტემბერი) სამეცნიერო კომიტეტის თავმჯდომარე.
თენგიზ ბუჩუკური იყო საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის (ბათუმი,
საქართველო, 2018 წლის 3-7 სექტემბერი) საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.

მუშაობა საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციებში
რ. დუდუჩავა

1. საქართველოს მათემატიკოსთა ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე
2. ევროპის მათემატიკოსთა კავშირის სოლიდარობის კომიტეტის წევრი
3. აბრეშუმის გზის მათემატიკის ინსტიტუტის მმართველი საბჭოს წევრი, პეკინი, ჩინეთი
4. IWOTA-ს (Internetional Workshops on Operator Theory and Applications) საერთაშორისო კონფერენციების
სერიის მმართველი საბჭოს წევრი
5. კავკასიის მათემატიკოსთა კონფერენციების CMC მმართველი საბჭოს წევრი

საერთაშოროსო სამეცნიერო გამოცემების რეცენზირება:
რ. დუდუჩავა

1. Integral Equations and Operator Theory, Birkhauser
2. Georgian Mathematical Journal, De Gruyter
3. Mathematische Nachrichten, Germany
4. Arab Journal of Mathematics, King Saud University, Er Riadh, Saudi Arabia
5. International Journal of Functional Analysis, Ispahan, Iran
6. Mathematical Review, American mathematical Society, Rhode Iceland, USA
7. Complex Variables and Elliptic Equations, Taylor & Francis
8. Engineering Structures, Springer
9. Zentralblatt, Springer
10. Mathematical Review, American Mathematical Society

ო. ჭკადუა
11. Communications on Pure and Applied Analysis,  American Institute of Mathematical Sciences.
12. Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute, Elsevier.
13. Mathematical Methods in the Applied Sciences,  Wiley.

სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევებისათვის
სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსისთვის მომზადებული და წარდგენილია  პროექტები:

1. ტალღის დიფრაქციის ამოცანები ბზარის მქონე კრისტალებსა და მეტამასალებში (პროექტის
ხელმძღვანელი: დ. კაპანაძე, პროექტის კოორდინატორი: ე. პესეცკაია)

2. არაწრფივი ორად-პერიოდული კომპოზიტური და ფოროვანი მასალების გამოკვლევა (პროექტის
ხელმძღვანელი: ე. პესეცკაია, პროექტის კოორდინატორი: დ. კაპანაძე)

3. თერმო-ელექტრო-მაგნეტო დრეკადობის თეორიის დინამიკის შერეული და საკონტაქტო ამოცანების
მათემატიკური ანალიზი და მასთან დაკავშირებული ურთიერთქმედების ამოცანები (პროექტის
ხელმძღვანელი:  დ. ნატროშვილი, პროექტის კოორდინატორ:  ო. ჭკადუა).

 საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებზე წაკითხული მოხსენებების თეზისები

1. R. Duduchava, Boundary value problems for the Laplace-Beltrami equation on surfaces with Lipschitz boundary,
International Workshop on Partial Differential Equations and their Applications (In  honor of R. Duduchava).
The University of Sharjah, UAE. February 3, 2018
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2. R. Duduchava, Helmholtz equation in domains with Lipschitz boundary, 8-th International conference Operator
Theory and Harmonic Analysis Methods, Problems and Applications,  Aapril 23-27, Rostov on Don, Russia, 2018

3. R. Duduchava, Mellin pseudodifferential equations in the Bessel potential spaces. International conference,
“Micro-Local and Time-Frequency Analysis 2018”, Dedicated to 70-th birthday anniversary of L. Rodino. July 2-
6, 2018, Turin, Italy

4. R. Duduchava, Mixed boundary value problems for the Lapace-Beltrami equation on a surface, Mixed boundary
value problems for the Lapace-Beltrami equation on a surface, International Workshop on Operator Theory and
Applications (IWOTA 2018), Shanghai, China, July 23-27, 2018

5. R. Duduchava, Mixed Boundary Value Problems for the Laplace-Beltrami equation, “Operators, Functions, and
Systems of Mathematical Physics Conference” (OFSMPC) is to be held on May 21-24, 2018, at Khazar University,
Baku, Azerbaijan

6. R. Duduchava, Laplace-Beltrami equation on surfaces with the Lipschitz boundary Intcmational, Workshop on
Operator Algebtas, Toeplitz Operators and Related Topics, Boca del Rio, Veracruz, Mexico, November l3-19,
2018.



47

დრეკადობის მათემატიკური თეორიის განყოფილება

ნუგზარ შავლაყაძე (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), გიორგი
კაპანაძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), სერგო კუკუჯანოვი (უფროსი მეცნიერი
თანამშრომელი), ლუიზა შაფაქიძე (მეცნიერი თანამშრომელი), ლიდა გოგოლაური (მეცნიერი
თანამშრომელი)

1. პროგრამული დაფინანსებით 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 2 3 4

უწყვეტ გარემოთა მექანიკის
ზოგიერთი საკონტაქტო და

შერეული სასაზღვრო ამოცანა,
მათემატიკა. დრეკადობის

მათემატიკური თეორია

2014-2018

ნუგზარ შავლაყაძე (პროექტის
ხელ-ლი), სერგო

კუკუჯანოვი(შემსრულებელი)
გიორგი კაპანაძე

(შემსრულებელი), ლუიზა
შაფაქიძე (შემსრულებელი),

ლიდა გოგოლაური
(შემსრულებელი)

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ა) განხილულია ელექტროდრეკადობის თეორიის სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანები უბან-უბან
ერთგვაროვანი პიეზოელექტრული ფირფიტისათვის, რომელიც გამაგრებულია ორი მასალის გამყოფ
საზღვარზე გამავალი ცვლადი ან მუდმივი სიხისტის დრეკადი ჩართვით და შესუსტებულია ამავე
საზღვარზე გამავალი ნახევრადუსასრულო ბზარით. ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების
გამოყენებით ამოცანა დაყვანილია სინგულარულ ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემაზე
უძრავი სინგულარობით  უცნობი საკონტაქტო ძაბვისა და ბზარის გახსნის ფუნქციის მიმართ. ეს
უკანასკნელი სისტემა ფურიეს ინტეგრალური გარდაქმნების გამოყენებით დაიყვანება ანალიზურ
ფუნქციათა თეორიის  სხვადასხვა სახის  სასაზღვრო ამოცანაზე, კერძოდ, რიმანის ან კარლემანის ტიპის
გადაადგილებიან  სასაზღვრო ამოცანებზე. ფაქტორიზაციის მეთოდების გამოყენებით მიღებულია მათი
ამოხსნები ცხადი სახით, შესწავლილია ამონახსნთა ასიმპტოტიკა სინგულარულ წერტილებში.
განხილულია აგრეთვე ელექტროდრეკადობის თეორიის სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანები
პიეზოელექტრული ნახევარსივრცისათვის და უბან-უბან ერთგვაროვანი ორთოტროპული ფირფიტისათვის
დრეკადი ჩართვით.
შესწავლილია ბლანტიდრეკადობის თეორიის სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანები ცოცვადობის თვისებების
მქონე ფირფიტისა და თხელკედლიანი ელემენტის ურთიერთქმედების შესახებ როგორც უწყვეტი, ასევე
წებოს თხელი ფენით კონტაქტის პირობებში. მიღებულია კოლოსოვ-მუსხელიშვილის ფორმულების
ანალოგები ბლანტიდრეკადობის ბრტყელ თეორიაში კელვინ-ფოიხტას მოდელისათვის. აღნიშნული
ამოცანები დაყვანილია ორგანზომილებიან ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე შესაბამისი
სასაზღვრო პირობებით. გამოკვლეულია მიღებული განტოლებები და მათი ამონახსნები წარმოდგენილია
ცხადი სახით, მიღებულია შესაბამისი ასიმპტოტური შეფასებები.
გამოკვლეულ იქნა არაწრფივი სინგულარული ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლება შესაბამისი
სასაზღვრო პირობებით, რომელიც დაკავშირებულია  დრეკადობის ბრტყელი თეორიის საკონტაქტო
ამოცანებთან ცვლადი სიხისტის მქონე არაწრფივად დეფორმირებული  დრეკადი თხელკედლიანი
ელემენტისა და დრეკადი ფირფიტის ურთიერთქმედების შესახებ. შაუდერის მეთოდის გამოყენებით
დამტკიცებულია განტოლების ამონახსნის არსებობის თეორემა, ასევე დამტკიცებულია ამოცანის
ამონახსნის  ერთადერთობა. მცირე პარამეტრის მეთოდის გამოყენებით მიღებულია რეკურენტულ
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ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემა, რომლის ამონახსნი მიიღება უსასრულო წრფივ ალგებრულ
განტოლებათა სისტემის გამოკვლევისა და ამოხსნის გზით ან ზოგიერთ  შემთხვევაში უშუალოდ მიღებული
ინტეგრალური განტოლებების კვადრატურებში ამოხსნის გზით.
ბ) განხილულია მერიდიანული ძალებისა და ტემპერატურის გავლენა დრეკად შემავსებლიანი
ორთოტროპული ბრუნვითი გარსების საკუთარ რხევებზე და მდგრადობაზე. გარსები ფორმით
მიახლოებულია ცილინდრულთან და იმყოფებიან ნორმალური წნევის მოქმედების ქვეშ. შესწავლილია
როგორც დადებითი, ასევე  უარყოფითი გაუსის სიმრუდის მქონე გარსები. მიღებულია ფორმულები
უმცირესი სიხშირეებისა და კრიტიკული დატვირთვის განსაზღვრისათვის, რომლებიც დამოკიდებულია
ორთოტროპულ პარამეტრებზე, ტემპერატურაზე, მერიდიანულ ძალებზე, დრეკადი შემავსებლის სიხისტესა
და ცილინდრული გარსის გადახრის ამპლიტუდაზე. გამოკვლეულია სასაზღვრო პირობების გავლენა
დრეკად შემავსებლიანი ცილინდრულ ფორმასთან მიახლოებული ბრუნვითი გარსების საკუთრივ რხევებსა
და თერმომდგრადობაზე. იგულისხმება, რომ გარსზე მოქმედებენ გარეგანი წნევა და ტემპერატურა.
განხილულია თხელი და დრეკადი გარსები. ტემპერატურა თანაბრად განაწილებულია გარსის სხეულში.
იგულისხმება სრიალა ტიპის მსუბუქი შემავსებელი. შემავსებლის მოდულირება ხდება ვინკლერის ფუძით.
შესწავლილია შემთხვევები, როდესაც გარსების ნაპირები ხისტად დამაგრებულია და  თავისუფლადაა
დაყრდნობილი. ამოცანის ამოსახსნელად გამოყენებულია ფურიეს მეთოდი. მიღებულია პრაქტიკისათვის
მეტად მნიშვნელოვანი ფორმულები უმცირესი სიხშირეებისათვის. ჩატარებულია გამოთვლები და
აგებულია სათანადო გრაფიკები. განხილულია ასევე თერმომდგრადობის საკითხი და მოყვანილია
ფორმულები კრიტიკული ძალებისა და ტემპერატურისათვის. ნაჩვენებია სასაზღვრო პირობების არსებითი
გავლენა უმცირეს სიხშირეებზე დადებითი და უარყოფითი გაუსის სიმრუდის მქონე გარსებისთვის.
გ) საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა  დრეკადობის ბრტყელი თეორიის ნაწილობრივ
უცნობსაზღვრიანი ამოცანების კვლევა. კერძოდ, შესწავლილი იქნა თანაბრად მტკიცე კონტურის მოძებნის
ამოცანა მართკუთხა არისათვის და სწორხაზოვანი ჭრილის მქონე მართკუთხა არისათვის, როდესაც
ჭრილის ბოლოები ამოჭრილია საძიებელი თანაბრადმტკიცე კონტურებით. ამოცანის ამოსახსნელად
გამოყენებულია კომპლექსური ანალიზის მეთოდები და ამონახსნები აგებულია ეფექტურად (ანალიზური
ფორმით). მოყვანილია თანაბრადმტკიცე კონტურის შესაბამისი დიაგრამები სხვადასხვა
დატვირთვებისათვის.
შესწავლილია ბოლოებში გლუვი ამონაჭრების მქონე სწორხაზოვანი ჭრილით შესუსტებული მართკუთხა
ფირფიტის ღუნვის ამოცანა იმ დაშვებით, რომ ფირფიტა იღუნება მართკუთხედის გვერდებზე მოქმედი
მოცემული მთავარი ვექტორის მქონე ნორმალური მღუნავი მომენტებით, ხოლო ჭრილის საზღვარი
თავისუფლადაა დაყრდნობილი და თავისუფალია გარეგანი დატვირთვებისაგან. ამოცანა გულისხმობს
განისაზღვროს ფირფიტის შუაზედაპირის ჩაღუნვა და ამონაჭრების (საზღვრის უცნობი ნაწილი)
ანალიზური ფორმა იმ პირობით, რომ მასზე ტანგენციალური-ნორმალური მომენტი ღებულობდეს მუდმივ
მნიშვნელობას (ამ შემთხვევაში საძიებელ კონტურს ვუწოდებთ თანაბრადმტკიცეს). ამოცანის
ამოსახსნელად გამოყენებულია კომპლექსური ანალიზის მეთოდები და ამ გზით როგორც კომპლექსური
პოტენციალები (რომელთა საშუალებითაც გამოისახება შუა ზედაპირის ჩაღუნვა), ასევე საძიებელი
კონტურის განტოლება აგებულია ეფექტურად (ანალიზური სახით).
დ) შესწავლილია ორ ფოროვან ცილინდრს შორის სითხის დინების მდგრადობის ამოცანა. ნაჩვენებია, რომ
ცილინდრების გასწვრივ სითბოგამტარი სითხის დატუმბვით გამოწვეული სტაციონარული მოძრაობის
მდგრადობის დაკარგვის შედეგად პარამეტრების გარკვეული მნიშვნელობებისათვის ხდება გრიგალებისა
და აზიმუტური ტალღების შესაბამისი ბიფურკაციების გადაკვეთები, რაც წარმოშობს დინებაში სხვადასხვა
ბუნების რთულ რხევით მოძრაობებს. გამოკვლევები ეფუძნება ამპლიტუდურ განტოლებათა არაწრფივ
დინამიკურ სისტემას, რომელთა საშუალებით აღიწერება ფოროვან ცილინდრებს შორის სითხის დინებაში
არსებული ჯერადი ბიფურკაციები. აღწერილია რა გადასვლები რთული რეჟიმებისაკენ, საინტერესო ხდება
მოცემული დინების ტურბულენტურ მოძრაობაში გადასვლის შესწავლა, რაც შესაძლებელი ხდება
თეორიულად რიცხვითი მეთოდების გამოყენებით.
ტექნიკურ ჰიდროდინამიკაში ფილტრაციის პრობლემებთან დაკავშირებით დიდ ინტერესს წარმოადგენს
ჰიდროდინამიკური მდგრადობის თეორიის კონკრეტული ამოცანები, რომელთა შესწავლა მჭიდროდ არის
დაკავშირებული ტურბულენტობასთან. ამ ამოცანებისათვის მიღებული   გარკვეული შედეგები წრფივი
თეორიის გამოყენებით შესაძლებლობას იძლეოდა შესწავლილიყო სითხის დინების მდგრადობის
პირველად დაკარგვის შედეგად წარმოქმნილი მეორადი  მოძრაობები. ფილტრაციის პროცესის
მართვისათვის საჭირო გახდა შემდეგი გადასვლებისა და  კერძოდ, მეორადი დინებების  ბიფურკაციების
შესწავლა. თეორიულად ეს შესაძლებელი გახდა ცილინდრული სიმეტრიის მქონე ჰიდროდინამიკური
დინებებისათვის ბიფურკაციის არაწრფივი თეორიის გამოყენებით. გამოკვლევის ძირითად ობიექტს
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წარმოადგენს ამპლიტუდურ განტოლებათა არაწრფივი დინამიური სისტემები, რომლებიც აღწერენ
მოცემული დინების ჯერად ბიფურკაციებს.
შესწავლილია ორ ფოროვან ცილინდრს შორის სითხის დინებების ამოცანები  რადიანული დინებისა და
ტემპერატურული გრადიენტის მოქმედებისას. იგულისხმება, რომ ერთ ცილინდრში გამავალი სითხის
რაოდენობა იგივეა, რაც სითხის ხარჯი, რომელიც გაედინება გარეთა ცილინდრიდან. ამოცანისათვის
დამახასიათებელი პარამეტრების გარკვეული მნიშვნელობებისათვის შესწავლილია  მეორადი დინებების
ბიფურკაციების გადაკვეთის წერტილებში ამპლიტუდურ განტოლებათა სისტემების წონასწორობები,
რომელთაც შეესაბამება  სითხის კონკრეტული დინებები, მაგ. სტაციონარული ღერძსიმეტრიული
დინებები,  სპირალური ტალღები, შერეული აზიმუტური ტალღები, კვაზიპერიოდული დინებები.
დადგენილია რომ ფოროვან ცილინდრებში გამავალი სითხის მიმართულება გარკვეულ გავლენას ახდენს
სითხის დინების მდგრადობის ხასიათზე.  აგებულია ქაოსურ მოძრაობაში გადასვლის სქემები,

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 3 4

1

გრანტი FR /86 /5-109/14,
დრეკადობის ბრტყელი თეორიის

ზოგიერთი წრფივი და
არაწრფივი საკონტაქტო ამოცანა
მათემატიკა, უწყვეტ გარემოთა

მექანიკა

2015-2018 ნ. შავლაყაძე (ხელ-ლი),
ს. ხარიბეგაშვილი, ო. ჯოხაძე

2

გრანტიFR /358 /5-109/14,
დამრეცი და არადამრეცი

გარსების წრფივი და არაწრფივი
თეორიის ზოგიერთი ამოცანა

მათემატიკა, უწყვეტ გარემოთა
მექანიკა

2015-2018
თ. მეუნარგია (ხელ-ლი)

გ. კაპანაძე, ი. თავხელიძე, ბ.
გულუა, მ. ნარმანია, გ. ახალაია,
რ. ჯანჯღავა

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. განხილულ იქნა არაწრფივი სინგულარული ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლება შესაბამისი
სასაზღვრო პირობებით, რომელიც დაკავშირებულია  დრეკადობის ბრტყელი თეორიის საკონტაქტო
ამოცანებთან ცვლადი სიხისტის მქონე არაწრფივად დეფორმირებული  დრეკადი თხელკედლიანი
ელემენტისა და დრეკადი ფირფიტის ურთიერთქმედების შესახებ. შაუდერის მეთოდის გამოყენებით
დამტკიცებულია განტოლების ამონახსნის არსებობის თეორემა, ასევე დამტკიცებულია ამოცანის
ამონახსნის  ერთადერთობის  თეორემა. მცირე პარამეტრის მეთოდის გამოყენებით მიღებულია
რეკურენტულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემა, სინგულარულ ინტეგრო-დიფერენციალურ
განტოლებათა რეკურენტული სისტემა შესაბამისი სასაზღვრო პირობებით დაყვანილია   უსასრულო წრფივ
ალგებრულ განტოლებების სისტემათა ერთობლიობაზე, რომელიც   გამოკვლეულია რეგულარობაზე
შემოსაზღვრულ მიმდევრობათა სივრცეში. ხარისხოვანი არაწრფივობის შემთხვევაში მიღებულია პირობა
მცირე პარამეტრის მიმართ, რომლის დროსაც რეკურენტულ განტოლებათა სისტემის ამონახსნი შეიძლება
აგებული იქნას კრებადი მწკრივის სახით. ჩატარებულია  ამონახსნის ასიმპტოტური ანალიზი და
შესწავლილა  ძაბვების კონცენტრაციის ამოცანა.
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დრეკადობის თეორიის წრფივი საკონტაქტო ამოცანები, როდესაც საკონტაქტო პირობა ითვალისწინებს
წებოს თხელი ფენის არსებობას, მიყვანილ იქნა ეკვივალენტურ ცვლადკოეფიციენტიან სინგულარულ
ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე. ჩატარებული ასიმპტოტური ანალიზის საფუძველზე  ინტეგრო-
დიფერენციალური განტოლება დაიყვანება უსასრულო წრფივ ალგებრულ განტოლებათა სისტემაზე,
რომელიც გამოკვლეულია რეგულარობაზე შემოსაზღვრულ მიმდევრობათა სივრცეში და რომლის
ამონახსნი აიგება რედუქციის მეთოდით. ამოცანის დასმის ზოგიერთ პირობებში ინტეგრო-
დიფერენციალური განტოლება  დაყვანილია ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის სასაზღვრო ამოცანებზე,
როგორებიცაა კარლემანის ტიპის ამოცანა ზოლისათვის და რიმანის ამოცანა. ინტეგრალური გარდაქმნებისა
და ფაქტორიზაციის  მეთოდის გამოყენებით მიღებულია განტოლების ეფექტური (ცხადი) ამოხსნები.
გამოკვლეულია ამონახსნის ყოფაქცევა სინგულარულ წერტილებში.
დასმულია შერეული  არაწრფივი  სასაზღვრო ამოცანა ერთგანზომილებიანი ნახევრადწრფივი ტალღის

განტოლებისათვის, მიღებულია ამოცანის ამონახსნის აპრიორული შეფასება, ამოცანა დაყვანილია
ვოლტერას არაწრფივ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემაზე, შესწავლილია ამოცანის ლოკალური
ამოხსნადობა, ამონახსნის  ერთადერთობა და ფეთქებადი ამონახსნის არსებობა.
2. თანაბრადმტკიცე კონტურის მოძებნის ამოცანები წარმოადგენენ ოპტიმალური პროექტირების ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან ამოცანებს და მათი აქტუალობა პირველ რიგში განპირობებულია საინჟინრო პრაქტიკაში
გამოყენებით. განხილული ამოცანების ამოსახსნელად გამოყენებული იქნა კომპლექსური ანალიზის ის
მეთოდები, რომლებიც ძირითადად აკად. ნ. მუსხელიშვილის სახელს უკავშირდება და საშუალებას
გვაძლევენ ამონახსნების ეფექტურად (ანალიზური სახით) წარმოდგენისა. მოყვანილი მიდგომით
შესწავლილი იქნა თანაბრადმტკიცე კონტურის მოძებნის ამოცანა მართკუთხა არისათვის და ანალოგიური
ამოცანა სწორხაზოვანი ჭრილის მქონე არისათვის, რომელშიც ჭრილის ბოლოები თანაბრადმტკიცე
კონტურებითაა ამოჭრილი. კონტურის თანაბრადსიმტკიცის პირობა გულისხმობს მასზე ტანგენციალურ-
ნორმალური ძაბვის მუდმივობას. საძიებელი კონტურის განტოლება აგებული იქნა ანალიზური ფორმით
და მიღებული იქნა მისი დიაგრამები დატვირთვის სხვადასხვა შემთხვევისათვის.
განხილული იქნა: ა) ძაბვების კონცენტრაციის პირდაპირი ამოცანები ტეხილებით შემოსაზღვრული
ორადბმული ფირფიტის ღუნვის შემთხვევაში და ბ) ძაბვების კონცენტრაციის შებრუნებული ამოცანები
(ნაწილობრივ უცნობსაზ-ღვრიანი ამოცანები) ტეხილით შემოსაზღვრული ორადბმული ფირფიტის ღუნვის
შემთხვევაში.
გ) დრეკადობის ბრტყელი თეორიისა და ფირფიტის ღუნვის ამოცანები ტეხილებით შემოსაზღვრული
ორადბმული არეებისათვის.

შესწავლილია დრეკადობის ბრტყელი თეორიის ამოცანა მართკუთხოვანი ხვრელის მქონე წრიული
არისათვის. ამოცანის ამოსახსნელად გამოყენებულია კონფორმულ ასახვათა და ანალიზურ ფუნქციათა
თეორიის მეთოდები.  დადგენილია ძაბვების კონცენტრაციის სურათი კუთხეების წვეროთა
მახლობლობაში.

შესწავლილია დრეკადობის ბრტყელი თეორიის ამოცანა ჭრილით შესუსტებული მრავალკუთხა
არისათვის. კომპლექსური ანალიზის მეთოდებზე დაყრდნობით ეფექტურადაა აგებული მოცემული არის
წრიულ რგოლზე კონფორმულად გადამსახავი ფუნქცია, რაც საშუალებას გვაძლევს დასმული ამოცანის
ამოხსნა აგებულ იქნას ეფექტურად (ანალიზური სახით).  დადგენილია ძაბვების კონცენტრაციის სურათი
ჭრილის ბოლოების მახლობლობაში.

განხილულია ფირფიტის სუფთა ღუნვის ამოცანა ჭრილით შესუსტებული ორადბმული არისათვის.
ამოცანის ამოსახსნელად გამოყენებულია კონფორმულ ასახვათა და ანალიზურ ფუნქციათა სასაზღვრო
ამოცანების მეთოდები და საძიებელი კომპლექსური პოტენციალები, რომელთა საშუალებითაც გამოისახება
ფირფიტის შუა ზედაპირის ჩაღუნვა, აგებულია ეფექტურად (ანალიზური ფორმით).

განხილულ იქნა დრეკადობის ბრტყელი თეორიის თანაბრადმტკიცე კონტურის მოძებნის ამოცანა
ხვრელითა და წვეროებში ამონაჭრებით შესუსტებული მართკუთხა არისათვის. საძიებელი კონტურის
თანაბრად სიმტკიცის პირობა გულისხმობს მასზე ტანგენციალური ნორმალური ძაბვის მუდმივობას.
კომპლექსური ანალიზის მეთოდების გამოყენებით საძიებელი კომპლექსური პოტენციალები და თანაბრად-
მტკიცე კონტურის განტოლება აგებულია ეფექტურად (ანალიზური ფორმით). დაწვრილებითაა
გამოკვლეული ციკლური სიმეტრიის (კვადრატის) შემთხვევა.
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
1. განხილულია მექანიკური და ელექტრული ველების განსაზღვრის ამოცანა დრეკადი ჩართვის მქონე

პიეზოელექტრულ ნახევარსივრცეში. განსაზღვრულია ტანგენციალური საკონტაქტო ძაბვები საკონტაქტო
ზედაპირის გასწვრივ და დადგენილია საკონტაქტო ძაბვების ყოფაქცევა სინგულარული წერტილების
მიდამოში. ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების გამოყენებით ამოცანა დაყვანილია სინგულარულ
ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე სასრულ ინტერვალზე. ინტეგრალური გარდაქმნების გამოყენებით
მიიღება რიმანის ამოცანა, რომლის ამონახსნი წარმოდგენილია ცხადი სახით.
2.განხილულია ელექტროდრეკადობის საკონტაქტო ამოცანა უბან-უბან ერთგვაროვანი პიეზოელექტრული
ფირფიტისათვის უსასრულიო ბზარით და ცვლადი ღუნვითი სიხისტის მქონე დრეკადი სასრული ჩართვით.
ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების გამოყენებით ამოცანა დაიყვანება უძრავი სინგულარობის მქონე
სინგულარულ ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემაზე. ინტეგრალური გარდაქმნების
გამოყენებით მიიღება რიმანის ამოცანა, რომლის ამონახსნი წარმოდგენილია ცხადი სახით. მიღებულია
ასიმპტოტური შეფასებები.
3. გამოკვლეულია მექანიკური ველის განსაზღვრის ამოცანა ერთგვაროვან ფირფიტაში, რომელიც
გამაგრებულია ნახევრადუსასრულო ან სასრული არაერთგვაროვანი დაკვრით. ამოცანა ფორმულირდება
სინგულარული ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების სახით. ჩატარებულია ასიმპტოტური ანალიზი.
ორთოგონალურ პოლინომთა მეთოდის გამოყენებით ამოცანა დაყვანილია უსასრულო წრფივ ალგებრულ
განტოლებათა სისტემაზე, ხოლო ინტეგრალური გარდაქმნების გამოყენებით იგი რედუცირდება
გადაადგილებიან სასაზღვრო ამოცანაზე ან რიმანის ამოცანაზე. შესაბამისი რიცხვითი ანალიზის საფუძველზე
ამოცანის გეომეტრიულ და ფიზიკურ პარამეტრებთან მიმართებაში ჩამოყალიბებულია დასკვნა, რომ
ტანგენციალურ საკონტაქტო ძაბვას ჩართვის ბოლოების მახლობლობაში შეიძლება ჰქონდეს როგორც
კვადრატულ ფესვზე არაუმეტესი რიგის განსაკუთრებულობა, ასევე იგი შეიძლება იყოს შემოსაზღვრულიც.
4. ერთგანზომილებიანი ნახევრადწრფივი ტალღის განტოლებისათვის შეისწავლება შერეულია მოცანა
არაწრფივი სასაზღვრო პირობით. გამოკვლეულია ამ ამოცანის გლობალური და ფეთქებადი ამონახსნის
არსებობისა და ერთადერთობის საკითხი. როგორც განტოლების,  ასევე სასაზღვრო პირობის არაწრფივობის
ბუნებასთან დამოკიდებულებაში.

5. გამოკვლეულია მდგრადობა ორთოტროპული, დრეკადშემავსებლიანი, ცილინდრულ ფორმასთან
მიახლოებული გარსებისათვის ჩაკეტილი კონტურით, რომელზეც მოქმედებს მგრეხავი მომენტები,
ნორმალური წნევა და ტემპერატურა.  განხილულია თხელი და დრეკადიგარსი. დაშვებულია, რომ გარსის
მსახველი იცვლება პარაბოლური კანონით. განხილულია საშუალო სიგრძის გარსები როგორც დადებითი, ასევე
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უარყოფითი გაუსის სიმრუდით. მგრეხავი მომენტები გარსის ბოლოებზე არის მიღებული.  ტემპერატურა
გარსის სხეულში თანაბრადა განაწილებული. იგულისხმება, რომ გარსის საწყისი მდგომარეობა დატვირთვის
და ტემპერატურის გავლენის ქვეშ არის უმომენტო. გარსის სწყისი წონასწორობის მდგრასობის დაკარგვა
გამოკვლეულია მომენტური თეორიის საფუძველზე. მიღებულია შესაბამისი ამოხსნები.
მიღებულია ფორმულები მხები და ნორმალური ძალების კრიტიკული მნიშვნელობებისათვის, რომლებიც
დამოკიდებულია ორთოტროპიის პარამეტრებზე, დრეკადი შემავსებლის სიხისტეზე, ტემპარატურაზე და
ცილინდრის გადახრის ამპლიტუდაზე. ჩატარებულია გამოთვლები და აგებულია შესაბამისი გრაფიკები.
ნაჩვენებია, რომ ორთოტროპიის დრეკადი პარამეტრები არსებით გავლენას ახდენს გრეხვის კრიტიკულ
დატვირთვაზე და ნორმალურ წნევაზე.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 N. Shavlakadze The investigation of some singular

integro-differential equations
related to the adhesive interaction
of elastic patch and plate

IX Annual International Meeting of
the Georgian Mechanical Union.

2018, 11-13 october, Kutaisi,
Georgia. (Member of the Scientific

Committee).
2 გიორგი კაპანაძე, ბაკურ გულუა თანაბრადმტკიცე კონტურის

მოძებნის ამოცანა ხვრელითა
და წვეროებში ამონაჭრებით
შესუსტებული მართკუთხა
არისათვის

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახ. უნივერსიტეტის

ილია ვეკუას სახელობის
გამოყენებითი მათემატიკის

ინსტიტუტის სემინარის XXXII
საერთაშორისო გაფართოებული
სხდომები, 18-20აპრილი, 2018,

თბილისი
3 გიორგი კაპანაძე, ბაკურ გულუა თანაბრადმტკიცე კონტურის

მოძებნის ერთი ამოცანის შესახებ
საქართველოს მექანიკოსთა
კავშირის IX ყოველწლიური

საერთაშორისო კონფერენცია, 11–
13 ოქტომბერი, ქუთაისი

4
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1. გამოკვლეულია სინგულარული ინტეგრო-დიფერენციალურ იგანტოლებათა სისტემის ზუსტი და
მიახლოებითი ამონახსნების აგების ამოცანები, რომლებიც დაკავშირებულია დრეკადი თხელი
სასრული ან უსასრულო არაერთგვაროვანი დაკვრისა და დრეკადი ფირფიტის წებოვან
ურთიერთქმედებასთან. დრეკადი დაკვრისათვის, რომელიც დატვირთულია ჰორიზონტალური და
ვერტიკალური ძალებით, სამართლიანია ძელის ღუნვისა და ცალღერძა დაძაბული მდგომარეობის
მოდელები. ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების,   ინტეგრალური გარდაქმნებისა და
ორთოგონალურ პოლინომთა მეთოდის გამოყენებით სინგულარული ინტეგრო-დიფერენციალური
განტოლება დაიყვანება ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის სხვადასხვა სახის სასაზღვრო ამოცანაზე
(კარლემანის გადაადგილებიანი სასაზღვრო ამოცანა, რიმანის ამოცანა) ან წრფივ ალგებრულ
განტოლებათა უსასრულო სისტემაზე. ჩატარებულია ამოცანების ასიმპტოტური ანალიზი.

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 L. Shapakidze On the nonlinear stability of non-

isothermal fluid flow between
Materials of the XXIII

International Conference
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permeable cylinders. “Nonlinear Problems of the Theory
of Hydrodynamic Stability and
Turbulence”, 25.02-04.03, 2018,
Zvenigorod, Moscow Region.

2 L. Shapakidze Instability and transitions of
diverging and converging heat-
conduction flow in an annulus

International Conference
“Mathematical Modeling in Physical
Sciences”, Moscow, Russia,August,
27-31, 2018.

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

უცხოეთში სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

1. L. Shapakidze, On the nonlinear stability of non-isothermal fluid flow between permeable cylinders . Materials of the
XXIII International Conference “Nonlinear Problems of the Theory of Hydrodynamic Stability and Turbulence”, 25.02-
04.03, 2018, Zvenigorod, Moscow Region.
2. L. Shapakidze, Instability and transitions of diverging and converging heat- conduction flow in an annulus.
International Conference “Mathematical Modeling in Physical Sciences”, Moscow, Russia, August, 27-31, 2018.

ნუგზარ შავლაყაძე არის სამეცნიერო ჟურნალების რედკოლეგიის წევრი :
1. „Transactions of  A. Razmadze Mathematical  Institute “
2. „Reports of Enlarges Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics”
3. “Mechanics-Proceedings of National Academy of Sciences    of Armenia”
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გეომეტრია-ტოპოლოგიის  განყოფილება

თორნიკე ქადეიშვილი (განყოფილების ხელმძღვანელი, უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი),
სამსონ სანებლიძე (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ალექსანდრე ელაშვილი (მთავარი მეცნიერი
თანამშრომელი), მალხაზ ბაკურაძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ვახტანგ ლომაძე (უფროსი
მეცნიერი თანამშრომელი)

1. პროგრამული დაფინანსებით 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
ტოპოლოგიური ობიექტების ახალი ალგებრული მოდელები და მათი გამოყენებები  გეომეტრიის,
ტოპოლოგიის, ალგებრის და ფიზიკის საკითხებში

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

თ. ქადეიშვილი
ავტორის მიერ ადრე აგებული A(∞) -ალგებრის სტრუქტურა სივრცის კოჰომოლოგიებში განსაზღვრავდა
მარყუჟთა სივრცის კოჰომოლოგიებს. ახალ ნაშრომში ნაჩვენებია, რომ იგივე სტრუქტურა განსაზღვრავს
აგრეთვე თავისუფალ მარყუჟთა სირცის კოჰომოლოგიებსაც, რაც აჩენს მათი სიმთა თეორიაში გამოყენების
შესაძლებლობას. ნაშრომი გამოქვეყნდება Springer-ის გამოცემაში Journal of Mathematical Sciences.

ს. სანებლიძე
თავისუფალ მარყუჟთა ფიბრაციის, რომლის ბაზა ნებისმიერი წრფივად ბმული უჯრედოვანი სივრცეა,
აგებული  მინიმალური კომბინატორული მოდელის საშუალებით ჰოჰშილდის კომპლექსების განმარტება
გავრცელებულია არა-ცალადბმული სივრცეებისათვისაც. შედეგად დადგენილია სიმის
გამრავლების შეთანხმების პირობა სტანდარტულ კოგამრავლებასთან არა-ცალადბმული
მრავალსახეობებისათვის.

ა. ელაშვილი
მიღებულია კლასიფიკაცია მარტივი ნილპოტენტური ალგებრებისა რომლებიც შეიცავენ ნახევარი
განზომილების კომუტატურ ქვესივრცეებს.

ვ. ლომაძე
კლასიკურ ერთგანზომილებიან შემთხვევაში არსებობს კარგად  ჩამოყალიბებული თეორია, რომელიც
სწავლობს თუ როგორ უნდა ავაგოთ წრფივი დიფერენციალური სისტემის წარმოდგენა ე.წ. მდგომარეობათა
სივრცეში. მაღალ განზომილებებში ასეთი წარმოდგენის ამოცანა თითქმის არაა შესწავლილი; ლიტერატურა
ამ ამოცანის შესახებ ძალიან მწირია. პროექტის მიზანია ერთგანზომილებიანი თეორიის განზოგადება
მრავალგანზომილებიან შემთხვევაში. ირკვევა, რომ მრავალი ბუნებრივი განზოგადება არის შესაძლებელი.
ყოველი ეს განზოგადება დამოკიდებულია თუ როგორ განვსაზღვრავთ (მრავალი ცვლადის) პოლინომის
ხარისხს. ალბათ ყველაზე პოპულარულია ტოტალური ხარისხის ცნება.  ჩვენ ავაგეთ მდგომარეობათა
სივრცეში წარმოდგენის თეორია, რომელიც შეესაბამება ტოტალურ ხარისხს.
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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)

ს. სანებლიძე:
აგებულია ჰომოტოპიურად კომუტატური დიფერენციალური ალგებრის (ჰირშის) მოდელი
მარყუჟთა სივრცეებისთვის [1]. როცა საბაზისო სივრცის კოჰომოლოგიები თავისუფალი ალგებრაა,
გამოთვლილია მარყუჟთა სივრცის კოჰომოლოგიების მულტიპლიკატური სტრუქტურა წარმომქნელების და
თანაფარდობების საშუალებით. კერძოდ,  მოცემულია ა. ბორელის ერთი თეორემის შებრუნებული
ვერსია [2].

აგებულია გზათა ფიბრაციების მინიმალური კომბინატორული მოდელები საბაზისო სივრცის უჯრედოვანი
სტრუქტურის გამოყენებით [3,4]. ჰოჰშილდის კომპლექსების განმარტება გავრცელებულია არა-
ცალადბმული კოალგებრების და სივრცეებისთვისაც [4].  დადგენილია სიმის
გამრავლების შეთანხმების პირობა კლასიკურ კოგამრავლებასთან ორიენტირებული
მრავალსახეობებისათვის.
1. Saneblidze, S., Filtered Hirsch algebras,  Trans. R.M.I., 170 (2016), 114--136.
2. Saneblidze, S., The loop cohomology of a space with the polynomial cohomology algebra, Trans. R.M.I., 171 (2017),
389--395.
3. Saneblidze, S. (with M. Rivera), A combinatorial model for the path fibration, J. Homotopy Relat. Sruc.,
doi.org/10.1007/s40062-018-0216-4.
4.      Saneblidze, S. (with M. Rivera), A combinatorial model for the free loop fibration, Bull. L.M.S., 50 (2018), 1085-
1101.

ვ. ლომაძე
1991 წელს, ცნობილმა ჰოლანდიელმა მეცნიერმა იან ვილემსმა დასვა წრფივი დიფერენციალური სისტემის
აქსიომატური დახასიათების ამოცანა. ერთი ცვლადის შემთხვევაში ასეთი დახასიათება ჩვენს მიერ იქნა
მიღებული 3-4 წლის წინ.  სულ სხვა ტიპის დახასიათება მივიღეთ ჩვენ მრავალი ცვლ ადის შემთხვევაში.
სახელდობრ, ვაჩვენეთ, რომ სიმრავლე გლუვი ტრაექტორიებისა არის წრფივი დიფერენციალური სისტემა
თუკი ის აკამაყოფილებს წრფივობის, დროში ინვარიანტულობის და ჯეტ-სრულობის პირობებს ([1]).
წრფივი დიფერენ-ციალური სისტემის წესიერი წარმოდგენა არის წარმოდგენა, რომელსაც არა აქვს
სინგულარობა უსასრულო-ბაში. ასეთი წარმოდგენები ყოველთვის არსებობს და ვამტკიცებთ, რომ
მხოლოდ ისინი აღწერენ ადექვატურად სისტემას და ამიტომაც მხოლოდ ისინი უნდა იყვნენ განხილული.
წესიერი წარმოდგენების მეშვეობით, შესაძლებელი ხდება მნიშვნელოვანი მთელი ინვარიანტების
განსაზღვრა. ეს ინვარიანტები განაზოგადებენ კლასიკურ ვინერ-ჰოპფის ინდექსებს ([2]).

1. V. Lomadze, Characterization of multidimensional LTI differential systems, Systems Contr. Letters 68 (2014) 20-24.
2. V. Lomadze, Proper representations of (multivariate) linear differential systems, Systems Contr. Letters 94 (2016) 25-
30.
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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)

შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის გრანტი N
217 614,
კობორდისმებთან, K-თეორისთან
და მარყუჯების სივრცის
ჰომოლოგიებთან
დაკავშირებული ჰომოტოპიური
ინვარიანტები
გეომეტრია და ტოპოლოგია

2017-2020

მ.ბაკურაძე (ხელმძღვანელი),
ს. სანებლიძე (კოორდინატორი),

ი.პაჭკორია (ძირითადი
პერსონალი),

ნათია გაჩეჩილაძე(დამხმარე
პერსონალი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

მ. ბაკურაძის მიერ გამოთვლილია ციკლური 2- ჯგუფების ნამრავლით C_2 ჯგუფის გაფართოებების
მორავას თეორია.

ს. სანებლიძის მიერ აგებულია მინიმალური კომბინატორული მოდელი თავისუფალ მარყუჟთა
ფიბრაციისათვის, რომლის ბაზა ნებისმიერი წრფივად ბმული პოლიედრია და მოცემულია მისი
ალგებრული გამოყენება ჰოჰშილდის კომლექსის ასაგებად. ასევე მოცემულია კლასიკური დამფარავი
ასახვის აგების ახალი მეთოდი უჯრედოვან სივრცეზე.

ა. პაჭკორიამ დაამტკიცა რომ გარკვეული ფუნქტორები წამოებულ კატრეგორიაში არიან მონოუდურები.
ნაჩვენებია რომ ვიტის ვექტორები ფუნქტორიალურია გარკვეული პოლინომიალური ასახვების მიმართ.  ეს
გარემოება გამოიყენება  გამოთვლებში ტოპოლოგიაში

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 CNRS PICS 7736 2017-2020
მ. ბაკურაძე, ხელმძღვანელი,
რ. სურმანიძე, პერსონალი,
ნ. გაჩეჩილაძე, პერსონალი,

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
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პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

გამოთვლილია ფორმალური ჯგუფების ერთი კლასი, რომელიც იძლევა ეილერის ფორმალური ჯგუფის
განზოგადებას.

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
2

მ. ბაკურაძე. რ. სურმანიძე ამოცანათა კრებული
გეომეტრიაში,
ISBN 978-9941-13-743-9

ივანე ივ. ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,

116

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ამოცანათა კრებული  განკუთვნილია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების  ფაკულტეტის

სტუდენტებისათვის. კრებულით წლების  განმავლობაშისარგებლობენ თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მათემატიკის, ინფორმატიკის,
ფიზიკისა და სხვა სპეციალობის სტუდენტები.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

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 S. Saneblidze
and M. Rivera

A combinatorial model for the
path fibration,
doi.org/10.1007/s40062-018-0216-
4

J. Homotopy
Relat. Struc.

Springer 18

2 S. Saneblidze
and M. Rivera

doi.org/10.1112/blms.12202
A combinatorial model for the free
loop fibration,

Bulletin of the
London
Mathematical
Society (6) 50,

London
Mathematical
Society
London

16

3 V. Lomadze KW Models for (Multivariate)
Linear Differential Systems
doi.org/10.1137/16M1101507

SIAM J. Control
Optim. 56 (2018)

Philadelphia,
Society for
Industrial and
Applied
Mathematics

456-472

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
Mathematical
Society Publishing
House

151-158

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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1. აგებულია მინიმალური კომბინატორული მოდელი გზათა ფიბრაციისათვის,  რომლის ბაზა
ნებისმიერი წრფივად ბმული პოლიედრიადა მოცემულია მისი ალგებრული გამოყენება  კობარ-
კონსტრუქციის ასაგებად.
2. აგებულია მინიმალური კომბინატორული მოდელი თავისუფალ მარყუჟთა ფიბრაციისათვის, რომლის
ბაზა ნებისმიერი წრფივად ბმული პოლიედრია და მოცემულია მისი ალგებრული გამოყენება
ჰოჰშილდის კომლექსის ასაგებად.
3. 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. მიკუსინსკის სივრცე განსაზღვრულია, როგორც კლასიკური უწყვეტი ფუნქციების სივრცის უმცირესი
გაფართოება, 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.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ვ. ლომაძე ვინერ-ჰოპფის ფაქტორიზაცია

ნებისმიერი „კონტურის“
მიმართ

მეექვსე ყოველწლიური
სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ
და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში, 12—15
თებერვალი, 2018

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

რაციონალური მატრიცების ვინერ-ჰოპფის ფაქტორიზაციის თეორემა მტკიცდება ალგებრული
მეთოდით ნებისმიერი კონტურის მიმართ

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 T. Kadeishvili Stasheff’s A_infinity algebras and

homotopy Gerstenhaber algebras
“Higher Structures 2”, A
CONFERENCE HONORING
Murray Gerstenhaber's 90th&Jim
Stasheff's 80th birthday, University
of Pennsylvania, Philadelphia, USA,
March 5 – March 8

2 M. Rivera and S. Saneblidze A combinatorial model of the free
loop fibration

მათემატიკოსთა საერთაშორისო
კონგრესში (ICM-2018), 1-9
აგვისტო, 2018,  რიო დე ჟანეირო
(ბრაზილია)

3 S. Saneblidze On the construction of a covering
map

მათემატიკოსთა საერთაშორისო
კონგრესში (ICM-2018), 12-18
აგვისტო, 2018, ნიტეროი
(ბრაზილია)
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4 M. Bakuradze All extensions of C2 by C2n x C 2n
are good
http://www.mathnet.ru/php/confere
nce.phtml?confid=1289&option_lan
g=eng

International conference "Algebraic
Topology, Combinatorics, and
Mathematical Physics" on occasion
of Victor Buchstaber's 75th birthday
24-30 მაისი, მოსკოვი,
სტეკლოვის მატემატიკის
ინსტიტუტი

5 M. Bakuradze On extensions of C2 by C2n x C2n

https://indico.math.cnrs.fr/even
3585/registrations/participants

Topologie Algébrique et
Applications
Rencontre annuelle du GdR 2875

23-26 ოქტომბერი, მონპელიე,
საფრანგეთი

6 M. Bakuradze On extensions of C2 by C2n x C2n

https://indico.math.cnrs.fr/event/35
85/registrations/participants

Topologie Algébrique et
Applications
Rencontre annuelle du GdR 2875

23-26 ოქტომბერი, მონპელიე,
საფრანგეთი

7 V. Lomadze Computing state space repre-
sentations of linear dynamical
systems in several variable

10th Workshop "STRUCTURAL
DYNAMICAL SYSTEMS:
Computational Aspects"

June 12 - June 15, 2018, Bari, Italia

8 A. Elashvili Dinkin gradings in simple Lie
algebras

“Representation theory”, Koeln
Univrsity, 18 July 2018

9 A. Elashvili Dinkin gradings in simple Lie
algebras

“Group 32” Prague, 9 – 13 July 2018

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

1. ნაჩვენებია, რომ სტაშეფის მინიმალური  სტრუქტურა ინტერპრეტირდება, როგორც მგრეხი კოჯაჭვი
ჰოხშილდის კომპლექსში გერსტანჰაბერის გამრავლების მიმართ. ამის საშუალებით ხერხდება განვითარება
წინააღმდეგობათე თეორიებისა სტაშეფის მინიმალური  სტრუქტურის გდაგვარებულობისა და
გერსენჰაბერის ალგებრის დეფორმაციის გადაგვარებულობისათვის.
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ალგებრის განყოფილება

ხვედრი ინასარიძე (განყოფილების ხელმძღვანელი, უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ნიკო
ინასარიძე (მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი), თამარ დათუაშვილი (მთავარი მეცნიერ-
თანამშრომელი), ბაჩუკი მესაბლიშვილი (მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი), ემზარ ხმალაძე (უფროს
მეცნიერ-თანამშრომელი), ალექს პაჭკორია (მეცნიერ-თანამშრომელი), დალი ზანგურაშვილი
(მეცნიერ-თანამშრომელი)

1. პროგრამული დაფინანსებით 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

დარგი - მათემატიკა
მიმართულება - ალგებრა.
„ჰომოტოპიური ალგებრა, K-
თეორია, ჯგუფების და
ალგებრების (კო)ჰომოლოგია,
არაკომუტაციური გეომეტრია“

2014-2018

ხ. ინასარიძე (ხელ-ლი)
ნ. ინასარიძე (მთავარი მეცნიერ-
თანამშრომელი)
თ. დათუაშვილი (მთავარი
მეცნიერ-თანამშრომელი)
ბ. მესაბლიშვილი (მთავარი
მეცნიერ-თანამშრომელი)
ე. ხმალაძე (უფროს მეცნიერ-
თანამშრომელი)
ა. პაჭკორია (მეცნიერ-
თანამშრომელი)
დ. ზანგურაშვილი (მეცნიერ-
თანამშრომელი)

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ხ. ინასარიძე: გაგრძელდა მუშაობა ერთერთ საკითხზე, რომლითაც ახლა ხ. ინასარიძე არის
დაინტერესებული, ეს არის "გამმა-ჯგუფების გაფართოებები და მათთან დაკავშირებული ჰომოლოგია და
კოჰომოლოგია". ეს ჯდება იმ საერთო მიმართულებაში, რასაც ვუწოდებ-ჯგუფის მოქმედებები
ჰომოლოგიურ ალგებრაში.

ჯვარედინი გამმა-მოდულების კატეგორიაში აგებულია ჯვარედინი გამმა-მოდულის გაფართოებათა
აბელური ჯგუფი კოეფიციენტებით ჯვარედინად ექვივარიანტულ გამმა- მოდულში. იმ კერძო შემთხვევაში,
როცა ჯვარედინი გამმა-მოდული არის ინკლუზიური, მაშინ ეს ჯგუფი იზომორფულია ჯგუფთა
ეპიმორფიზმის ფარდობით გაფართოებათა ლოდეს მიერ აგებული აბელური ჯგუფის. აგებულია
თავისუფალი გამმა-მოდულების პროექციული კლასი და მის მიმართ წარმოებული ფუნქტორების
გამოყენებით აგებულია ჯვარედინი გამმა-მოდულების ჰომოლოგია და კოჰომოლოგია კოეფიციენტებით
გამმა-მოდულში. ჯვარედინი გამმა- მოდულის მეორე კოჰომოლოგიით დახასიათდა მისი გაფართოებათა
აბელური ჯგუფი.

ნ. ინასარიძე: შეთავაზებულია კრიპტოგრაფიული ცალმხრივი ფუნქციის, კერძოდ ცალმხრივი რგოლური
ჰომომორფიზმის ახალი კანდიდატი, რომელიც ინდუცირებულია ცალმხრივი (არა-აბელური) ჯგუფური
ჰომომორფიზმით. მოცემულია მრავალ-მხარიანი ციფრული ხელმოწერის სქემა, როგორც ჩვენს მიერ
შეთავაზებული ცალმხრივი რგოლური ჰომომორფიზმის გამოყენება.
აგებულია ალგორითმი ბოს-ჩაუმის ერთჯერადი ხელმოწერის სქემისათვის, რომელიც თავის მხრივ არის
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ლემპორტის სქემის განზოგადოება. შესწავლილია ჩვენი ალგორითმით ბოს-ჩაუმის სქემის ეფექტურობა.
განვიხილეთ და შევადარეთ ჰეშზე დაფუძნებული ერთჯერადი ხელმოწერების ლემპორტისა და
ვინტერნიცის სქემების ეფექტურობა.
წარმოვადგინეთ ხელნაწერი სიმბოლოების ამოცნობის მეთოდოლოგია. შემოთავაზებული მეთოდოლოგია
ეყრდნობა ახალი თვისებების ამოღების  ტექნიკას, დაფუძნებულს სტრუქტურულ მახასიათებლებზე,
ჰისტოგრამებსა და პროფილებზე. როგორც სიახლე, ჩვენ ვთავაზობთ სიმბოლოების წარმომდგენი 32X32
მატრიცებისგან ახალი რვა ჰისტოგრამისა და ოთხი პროფილის ამოღებას, რომლებიც ქმნიან 256
განზომილებიან თვისებების ვექტორებს. ეს თვისებების ვექტორები შემდგომში გამოიყენება
კლასიფიკაციის ეტაპზე, რომლისთვისაც ვიყენებთ k-საშუალოების ალგორითმს. ჩავატარეთ
ექსპერიმენტები NIST-ის მონაცემთა ბაზის გამოყენებით, რათა შეგვეფასებინა ჩვენს მიერ შეთავაზებული
სისტემა. კერძოდ, ამომცნობი სისტემა იქნა განსწავლული თითოეული სიმბოლოსათვის 1000 ნიმუშის
გამოყენებით 64 კლასისათვის, ხოლო გამოცდილი 500 ნიმუშის გამოყენებით. მივიღეთ საკმაოდ
იმედისმომცემი სიზუსტის შედეგები, რომელიც მერყეობს  81.74%-დან 93.75%-მდე და დამოკიდებულია
სიმბოლოს კატეგორიის სირთულეზე. ეს არის უკეთესი სიზუსტის შედეგები, ვიდრე დღემდე არსებული
შედეგები, მიღებული სხვა მეთოდებით დაფუძნებული  სტრუქტურულ მახასიათებლებზე. მიმდინარეობს
კვლევა ამ მეთოდების გაუმჯობესების, კერძოდ ელიფსური ჰისტოგრამებისა და ქართულ ხელნაწერი
სიმბოლოების გამოყენებით.

თ. დათუაშვილი: დასრულებული სახე მიეცა ალტერნაციული ალგებრების მოქმედების თეორიას. ცალკე
ყურადღება დაეთმო ანტიკომუტაციურ ალტერნაციულ ალგებრებს; შესწავლილია მათი თვისებები.
განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა ასეთი ალგებრები ექთორის არსებობის თვალსაზრისით. Aამ მხრივ
აღსანიშნავია ახალი მაგალითი ასეთი ალგებრისა; კერძოდ ნაჩვენებია, რომ კელის ცნობილი კონსტრუქცია
იმ შემთხვევაში, როცა ის აგებულია ველზე მახასიათებლით 2, წარმოადგენს ანტიკომუტაციურ ალგებრას,
რომლის ანულატორი არის 0. ამგვარად, ჩვენს მიერ ადრე მიღებული შედეგების საფუძველზე, არსებობს ამ
ალგებრის ექთორი. მარტივი ალტერნაციული ალგებრები კარგად არის შესწავლილი, მაგრამ არა
მოქმედებების თვალსაზრისით. ჩვენს მიერ ესპანელ კოლეგებთან ერთად დამტკიცებულია, რომ მარტივ
ანტიკომუტაციურ ალგებრას ყოველთვის აქვს ექთორი.

ბ. მესაბლიშვილი: დამტკიცებულია, რომ კომუტაციური ბანახის ალგებრების ჰომორფიზმი ნორმით ≤1,
არის ეფექტური დაწევის მორფიზმი ბანახის მოდულებისათვის მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის არის
სუსტი რეტრაქტი.
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.
(არაკომუტაციური) ჯგუფების ცალმხრივი ჰომომორფიზმის გამოყენებით აგებულია რგოლების ცალმხრივი
ჰომომორფიზმი, რომელიც შემდეგ თავის მხრივ გამოყენებულია მრავლმონაწილიანი ციფრული
ხელისმოწერის შესაქმნელად.

ე.ხმალაძე: გაგრძელდა მუშაობა ლაიბნიცის ალგებრების, ჰომ-ლის და ჰომ-ლაიბნიცის ალგებრების
ჰომოლოგიური თვისებების შესწავლის კუთხით. კერძოდ, აგებულია ჰომ-ლაიბნიცის ალგებრების
არააბელური ტენზორული ნამრავლი, ლაიბნიცის ალგებრების არააბელური გარე ნამრავლი და მიღებულია
მათი გამოყენებები ლაიბნიცის ჰომოლოგიებში. განხორციელდა არსებითი ცვლილებები წინა წელს
დაწყებულ სტატიებში ˝ლაიბნიცის ალგებრების არააბელური გარე ნამრავლი და ჰომოლოგიები˝ და ˝ჰომ-
ლაიბნიცის ალგებრების არააბელური ტენზორული ნამრავლი და გამოყენებები˝. ორივე სტატია დაიბეჭდა
მიმდინარე წელს. გარკვეული კორექტირების შემდეგ მიმდინარე წელს დაიბეჭდა კიდევ ერთი სტატია
˝ლაიბნიცის ალგებრების ჯვარედინა მოდულების აქტორი˝. ასევე დასრულდა და დაიბეჭდა სტატია
˝ნაივური ალგორითმი ბოს-ჩაუმის ერთჯერადი ხელმოწერის სქემისათვის˝. ამ სტატიაში აგებულია კარგად
ცნობილი ბოს-ჩაუმის ერთჯერადი ციფრული ხელმოწერის სქემის გაუმჯობესებული და განზოგადებული
ვერსია.

ა. პაჭკორია: დადგენილია არააბელური მონოიდების შრაიერის რეგულარული გაფართოებების
არსებობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა; მიღებულია ასეთი გაფართოებების
კოჰომოლოგიური კლასიფიკაცია.

დ. ზანგურაშვილი: გაგრძელდა მუშაობა ტოპოლოგურ პროტომოდულარულ  ალგებრებზე. კერძოდ,
ალგებრების პროტომოდულარული მრავალნაირობისათვის შარშან ნაპოვნი ქვემრავალნაირობისათვის,
სადაც T0-დან გამომდინარეობს სავსებითი რეგულარობა, ნაპოვნია რამოდენიმე სხვა ექვივალენტური
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აღწერა. ნაპოვნია ამ მრავალნაირობების ალგებრების მაგალითები. ამისათვის ნაპოვნია აუცილებელი და
საკმარისი პირობა იმისათვის, რომ მკაცრი პროტომოდულარული ალგებრა ეკუთვნოდეს ზემოთ-აღნიშნულ
ქვემრავალნაირობას.

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

“ჰომოტოპიური და
კატეგორიული ალგებრა,
ალგებრული ობიექტების
ჰომოლოგიები და ალგებრული
K-თეორია” (მათემატიკა,
FR/189/5-113/14)

2015-2018

ნ. ინასარიძე (ხელ-ლი)
ხ. ინასარიძე (მკვლევარი)
ბ. მესაბლიშვილი (მკვლევარი)
ე. ხმალაძე (მკვლევარი)

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პროექტის ფარგლებში შესწავლილია პოლინომური ფუნქტორების წარმოებული ფუნქტორების
სიმპლიციური ხარისხის სასრულობის პრობლემა. აგებული და შესწავლილია მულტიპლიკაციური ლის
რგოლების არააბელური ტენზორული ნამრავლის ფუნქტორი. დამტკიცდა მილერის მსგავსი თეორემა
მულტიპლიკაციური ლის რგოლებისათვის. ტოპოლოგიური ალგებრების ისეთი მნიშვნელოვანი
კლასისათვის, როგორიცაა ფრეშეს ალგებრები, დამტკიცებულია სასრულკოეფიციენტებიანი ქუილენის K-
ჯგუფების იზომორფიზმი სასრულკოეფიციენტებიან გლუვ K-ჯგუფებთან ისეთი ფრეშეს
ალგებრებისათვის, რომლებსაც გააჩნიათ საკუთრივად უნიფორმულად შემოსაზღვრული აპროქსიმაციული
ერთეული. აგებულია ჯგუფური ალგებრების ჰოხშილდის ექვივარიანტული ჰომოლოგიის ჯგუფები
კოეფიციენტებით ბიმოდულში და დამტკიცებულია, რომ ისინი იზომორფულები არიან ხ. ინასარიძის
ჯგუფების ექვივარიანტულ ჰომოლოგიის ჯგუფების. აგებული და შესწავლილია სასრულ-
კოეფიციენტებიანი ექვივარიანტული ტეიტისა და ფარელ-ვოჟელის კოჰომოლოგიები. აბელიზაციის
ფუნქტორის არააბელური წარმოებული ფუნქტორების საშუალებით ფირაშვილის და ლოდეს მიერ
შემოტანილი ლაიბნიცის ალგებრების ჰომოლოგიების აღწერის გზით დადგენილია ამ ჰომოლოგიების
კავშირი ჩვენს მიერ შემოტანილ ლაიბნიცის ალგებრების არააბელურ გარე ნამრავლთან. არააბელური გარე
ნამრავლი გამოყენებულია ორიგინალური გზით ჰომოლოგიების რვაწევრა ზუსტი მიმდევრობის
მისაღებად. აგებულია ჰომ-ლაიბნიცის ალგებრების არააბელური ტენზორული ნამრავლი, დადგენილია
კავშირი ჰომ-ლაიბნიცის ალგებრების დაბალგანზომილებიან ჰომოლოგიებთან და მიღებულია მისი
საინტერესო გამოყენებები ჰომ-ასოციური ალგებრების ჰოხშილდის ჰომოლოგიებში. აღწერილია ჰომ-
ლაიბნიცის ალგებრების უნივერსალური ცენტრალური გაფართოებები.

ლის, ლაიბნიცის, ასოციური და დიასოციური ალგებრების კატეგორიებს შორის ცნობილი შეუღლებების
კომუტაციური კვადრატი განზოგადებულია მაღალი განზომილების ალგებრებისათვის. ლაიბნიცის n-
ალგებრების გაფართოებების ობსტრუქციის დახასიათება კოჰომოლოგიის საშუალებით მიღებულია ზოგად
კატეგორიულ კონტექსტში. შესწავლილია ლაიბნიცის ალგებრების და ლაიბნიცის n-ალგებრების
უნივერსალურ ცენტრალურ გაფართოებებსა და ობსტრუქციის თეორიებს შორის კავშირები. შესწავლილია
ბიკატეგორიაში ნებისმიერი კომონადური შეუღლებისათვის აგებული ჯგუფების 4-წევრა ზუსტი
მიმდევრობის თვისებები ზოგად მონოიდალურ კატეგორიებში და ასეთი ტიპის მიმდევრობები ველზე
კოკომუტაციური კორგოლების ეპიმორფიზმებისათვის. ნაჩვენებია, რომ კლასიკური ფაქტი ამიცურის
პირველი კოჰომოლოგიისა და პიკარის შესაბამისი ჯგუფების იზომორფულუბის შესახებ სრულდება ზოგად
სიმეტრიულ მონოიდალურ კატეგორიებში. აგებულია მიაშიტას ტიპის 4-წევრა მიმდევრობა კომონადური
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შეუღლებისათვის ზოგად ბიკატეგორიებში. დამტკიცებულია, რომ კოკომუტაციური კოალგებრების
ეპიმორფიზმებისათვის ნებისმიერ ველზე სრულდება ჰილბერტის თეორემა.
პროექტის ფარგლებში მიღებული შედეგები შეიძლება გამოყენებული იქნას არააბელური და
ექვივარიანტული ჰომოლოგიური ალგებრის, ალგებრული და ტოპოლოგიური K-თეორიების,
გაფართოებების თეორიის კლასიკური მიმართულებებისათვის. ჩვენი სამეცნიერო აქტიურობა ასახულია 13
პუბლიკაციაში. მათგან 11 უკვე გამოქვეყნებულია, ხოლო 2 წარდგენილია გამოსაქვეყნებლად
საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალებში. მიღებული შედეგები წარდგენილი იყო
საერთაშორისო კონფერენციებზე, სამუშაო შეხვედრებსა და სემინარებზე.

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 "Homology, homotopy and
categorical invariants in groups and
nonassociative algebras", Ministerio
de Economa y Competitivida
(Spain), grant MTM2016-79661-P

2017-2020 მანუელ ლადრა გონსალესი
(ხელ-ლი); ხოსე მანუელ კასასი
(მკვლევარი), ემზარ ხმალაძე
(მკვლევარი), გურამ დონაძე
(მკვლევარი), ხავიერ გარსია
მარტინესი (მკვლევარი), რაფაელ
ფერნანდეს კასადო (მკვლევარი),
პილარ პაეს გუილანი
(მკვლევარი), ბახრომ ომიროვი
(მკვლევარი), უტკირ როზიკოვი
(მკვლევარი).

2 საინჟინრო, ტექნოლოგიურ და
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში (STEM)
გრძელვადიანი კვლევითი
პროექტების ხელშეწყობა
უკრაინის მეცნიერების და
ტექნოლოგიების ცენტრთან
(STCU) თანამშრომლობით, #6321,
“ციფრული ხელმოწერები
პოსტკვანტური ომისათვის”

2017-2018 ა.გაგნიძე ( ხელმძღვანელი);
ნ.ინასარიძე (მთავარი
მკვლევარი);
მ.იავიჩი (მთავარი მკვლევარი);
გ.იაშვილი (მთავარი მკვლევარი).

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. სამეცნიერო კვლევები ეხება ჯგუფების და არაასოციური ალგებრების ჰომოლოგიური თვისებების
შესწავლას, არააბელურ და ექვივარიანტულ ჰომოლოგიებსა და ჰომოტოპიებს.

2. მიმდინარეობს კვლევა პოსტ-ქვანტურ კრიპტოგრაფიაში.
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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 N.Inassaridze,
M.Iavich,

E.Khmaladze,
G.Iashvili

Naive algorithm to
Bos-Chaum one-time

signature scheme

საქ. მეცნ. აკად.
მოამბე, 12, no. 2

(2018),

საქ. მეცნ. აკადემია 13-18

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ციფრული ხელმოწერების სქემები ფუნდამენტური კრიპტოგრაფიული პრიმიტივებია, რომლებიც
წარმოადგენენ უსაფრთხო პროტოკოლებისა და სხვა კრიპტოგრაფიული ობიექტების დიზაინის
სტრუქტურულ ელემენტებს. ციფრული ხელმოწერა არის ინფორმაცია ციფრულ ფორმატში,
მიმაგრებული სხვა ციფრულ ინფორმაციასთან, რომელიც უნდა იყოს ხელმოწერილი. ციფრული
ხელმოწერა დაკავშირებულია რა ამ ინფორმაციასთან, გამოიყენება ხელმომწერი პირის
იდენტიფიცირებისათვის. ციფრული ხელმოწერის ძირითადი ამოცანაა დაადასტუროს დოკუმენტის
მფლობელობა და დაადასტუროს, რომ დოკუმენტი ხელმოწერის შემდეგ არ შეცვლილა.

ტრადიციული ელექტრონული ხელმოწერების სქემები, რომლებიც ამჟამად გამოიყენება, არის
სუსტი კვანტური კომპიუტერების თავდასხმების წინააღმდეგ, რადგან მათი უსაფრთხოება ეფუძნება
დიდი შედგენილი მთელი რიცხვების ფაქტორიზაციისა და დისკრეტული ლოგარითმების
გამოთვლის პრობლემებს. RSA-ის სქემა ოთხი ათას-ბიტიანი გასაღებებით ითვლება ეფექტურად
კლასიკური კომპიუტერების თავდასხმების წინააღმდეგ, მაგრამ იგი არ არის უსაფრთხო კვანტური
კომპიუტერების თავდასხმების მიმართ.

ჰეშზე დაფუძნებული ციფრული ხელმოწერების სქემები გვთავაზობს RSA-ის და ელიფსური
წირების ხელმოწერების სქემების ძალიან პერსპექტიულ ალტერნატივას, რომელიც გამოგონილ იქნა
Merkle-ს მიერ. Merkle-მ დაიწყო ფუნდამენტური ერთჯერადი ხელმოწერის სქემით, რომელიც
შემოთავაზებლ იქნა Lamport და Diffie-ის მიერ. ერთჯერადი ხელმოწერების სქემებმა ნახეს მრავალი
გამოყენება: ჩვეულებრივ, online/offline და forward-secure ხელმოწერებში, multicast და broadcast
აუთენტიფიკაციაში.

ერთჯერადი ხელმოწერების სქემები, შემუშავებული Bos-Chaum-ისა და Reyzin Reyzin-ის მიერ,
რომლებიც ან ზოგადებენ Lamport და Diffie-ის სქემას, უსაფრთხოა კვანტური კომპიუტერების
თავდასხმების მიმართ.

წინამდებარე სტატიაში ჩვენ წარმოვადგენთ S ფუნქციის ნაივურ ალგორითმს, რომლის გამოთვლა
Bos-Chaum-ისა და Reyzin-Reyzin-ის სქემების ყველაზე ტევადი ნაწილია. ვაჩვენებთ, რომ S ფუნქციის
გამოთვლის ჩვენი ალგორითმი არის წრფივი დროის და Bos-Chaum-ის სქემა და იგი შესაძლებელია
გამოყენებულ იქნეს Merkle-ს ხის კონსტრუქციაში.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-ური,

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 თ. დათუაშვილი იოსებ ივანე თბილისის 53-67.
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ავალიშვილი,
ტერმინოლოგიის
საკითხები, ISSN
1987-7633

ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი, ტ. III,
2018

სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ნაშრომში გაეცნობით ღვაწლმოსილი პედაგოგისა და მათემატიკოსის, პირველი ქართული
მათემატიკური ტერმინების ლექსიკონისა და ქართულენოვანი სახელმძღვანელოების ავტორის
მათემატიკასა და საფინანსო დარგებში, იოსებ ავალიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ძირითად
მომენტებს. ნაშრომში მოცემულია მისი ლექსიკონის მოკლე მიმოხილვა. ამ ლექსიკონის გამოსვლის შემდეგ
ქართულ ენაში დამკვიდრდა ტერმინი “მოცულობა”, მანამდე ძირითადად რუსული ტერმინი “ობიომი”
იხმარებოდა. Aასეთი მაგალითი ბევრია და არა მხოლოდ მათემატიკის დარგში. ლექსიკონი შეიცავს
დაახლოებით 750 ქართულ და ამდენივე რუსულ ტერმინს. მასში ვხვდებით ბევრ შესანიშნავ ქართულ
სიტყვას, მაგალითად “თანვლილი ხაზები” (პარალელური ხაზები), “ლაქვარდი” (სპირალი), თითნა (ციფრი,
დიგიტ ინგლისურ ენაზე, რაც აგრეთვე თითს ნიშნავს), სვეტი (პერპენდიკულარი), ცქიტი (ცენტრი), პირი
(ზედაპირი), დამსახველი (წარმომქმნელი), შეწყობა ხმისა (ჰარმონია), მენაკი (გრადუსი), დამსახველი
(წარმომქმნელი), თანშეზომილება (სიმეტრია), მენაკი (გრადუსი), ორზომი (კვადრატი), ორზომელობა
(პლანიმეტრია), მიჯნა (ზღვარი), თვითჭეშმარიტება (აქსიომა), აკლე (მინუს), მმატე (პლიუს), განი
(დიამეტრი), და სხვა. მისი ლექსიკონის მიხედვით დროის ერთეულებად მიღებული იყო წამი (წუთი) და
წუთი (წამი), რაც ასევე იხმარებოდა ილია ჭავჭავაძის გამოცემებში და აგრეთვე სხვა ავტორების მიერ.
ნაშრომში მოცემულია რიგი ქართული ტემინების დამკვიდრების საინტერესო ისტორიები ლიტერატურის
მითითებით.

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* B. Mesablishvili
Effective descent morphisms for Banach

modules.
https://doi.org/10.1142/S0219498818500925

Journal of
Algebra and Its
Applications,

17(5),1850092_(1-
6) (2018)

1-6

2* G.Donadze,
N.Inassaridze,
M.Ladra, A.M.Vieites

Exact sequence in homology of multiplicative
Lie rings and a new version of Stallings’
theorem
https://doi.org/10.1016/j.jpaa.2017.08.006

J. Pure Appl.
Algebra  222 (7)

(2018)
Elsevier 1786-1802

3* E. Khmaladze, J. M.
Casas and N. Pacheco
Rego

A non-abelian Hom-Leibniz tensor product
and applications, DOI:
https://doi.org/10.1080/03081087.2017.13386
51

Linear and
Multilinear

Algebra 66 (6)
(2018)

Taylor and
Francis

1133-1152

4* E. Khmaladze, G.
Donadze and X.

A non-abelian exterior product and
homology of Leibniz algebras, DOI:

Revista
Matematica

Springer
217-236
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Garcia-Martinez https://doi.org/10.1007/s13163-017-0237-2 Complutense,
31(1) (2018)

5* A. Patchkoria Cohomology monoids of monoids with
coefficients in semimodules II
https://doi.org/10.1007/s00233-017-9900-7

Semigroup
Forum, 97 (2018),
1

131-153

6* E. Khmaladze, J.M.
Casas, R. Fernandez-
Casado and X.
Garcia-Martinez

Actor of a crossed module of Leibniz algebras
ISSN 1201 - 561X

Theory and
Applications of
Categories 33

(2018)

York University
Press

23-42

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 თ. დათუაშვილი alternaciuli algebrebis moqmedebis

Teოria
თსუ ა. რაზმაძის სახ.

მათემატიკის ინსტიტუტის
ალგებრის განყოფილების
სემინარი, 4 ივნისი, 2018

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

1. ალტერნაციული ალგებრების კატეგორია წარმოდგენილია როგორც ინტერესის კატეგორია. ასეთი
მიდგომა საშუალებას გვაძლევს დავახასიათოთ მოქმედებები ამ კატეგორიაში, შევისწავლოთ მათი
თვისებები და ავაგოთ ნებისმიერი ალტერნაციული ალგებრის უნივერსალური მკაცრი ზოგადი ექთორი.
გარდა ამისა მიღებულია კონკრეტული შედეგები ანტიკომუტაციური ალტერნაციული ალგებრებისათვის,
რომელიც არ მიიღება ზოგადი შედეგებიდან. განვითარებულია ალტერნაციული ალგებრების მოქმედების
თეორია. მიღებული შედეგები გამოყენებულია ალტერნაციული ალგებრების  კატეგორიაში ექთორის
არსებობის პრობლემის გადასაჭრელად; დადგენილია ექთორის არსებობის საკმარისი პირობები მარტივი და
ანტიკომუტაციური ალგებრების შემთხვევებში.

6.2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ბ. მესაბლიშვილი მიმართული მოდულების

კატეგორიული დახასიათება
„კატეგორიების გამოყენებები
ალგებრასა და ტოპოლოგიაში“,
დიუსელდორფი (გერმანია)

2 ა. პაჭკორია სიმპლიციალური აბელური
მონოიდების ჰომოლოგიის
მონოიდები
https://cmuc.mat.uc.pt/rdonweb/eve
nt/showPPSeminar.do?seminarID=1
685

კოიმბრას უნივერსიტეტის
(პორტუგალია) ალგებრის,
ლოგიკის და ტოპოლოგიის
სემინარი

3 დ. ზანგურაშვილი ტერმების გადაწერის
კონვერგენტული სისტემები
გროთენდიკის დაწევის
თეორიაში

კალიფორნიის უნივერსიტეტის
კომპიუტერულ მეცნიერებათა
განყოფილების სემინარი (ლოს-
ანჟელესი, აშშ), 10 მაისი, 2018
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4 დ. ზანგურაშვილი ასოციაციური ნახევრად-
აბელური ალგებრები
https://web.northeastern.edu/martsi
nkovsky/p/rtrt/20182019/zangurash
vili.html

„წარმოდგენების თეორიის და
მასთან დაკავშირებული
საკითხების სემინარი“
ნორსისტერნ უნივერსიტეტი,
ბოსტონი აშშ, 30 ოქტომბერი,
2018

5 ე. ხმალაძე ლის სამეულის სისტემების
(კო)ჰომოლოგიების შესახებ

სანტიაგო დე კომპოსტელას
უნივერსიტეტის მათემატიკის
ინსტიტუტის ალგებრის
სემინარი, 26 ივლისი, 2018 წ.

6 ნ. ინასარიძე Equivariant Tate cohomology of
groups

სანტიაგო დე კომპოსტელას
უნივერსიტეტის (ესპანეთი)
ალგებრის სემინარი, 2018 წ. 5
აპრილი.

7 ნ. ინასარიძე Non-abelian cohomology theories სანტიაგო დე კომპოსტელას
უნივერსიტეტის (ესპანეთი)
ალგებრის სემინარი, 2018 წ. 21
ივნისი.

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

1. 1. მოცემული :  G K  ჯგუფების ჰომომორფიზმისათვის, მარცხენა G-სიმრავლეების კატეგორიაზე
ვიხილავთ მონადას, რომელიც ინდუცირებულია შეუღლებით

*
*         :   ,G Set K Set    

სადაც *    :  G Set K Set    არის სკალარების გაფართოების ფუნქტორი, ხოლო *    :  K Set G Set    კი
სკალარების შეზღუდვის ფუნქტორი. ეს ფუნქტორი  აღვნოშნოთ T -ით. რადგან  ,G m G Set  (  m აქ

აღნიშნავს გამრავლებას G-ში), ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ დაწევის კოჰომოლოგიის  პირველი სიმრავლე
  1 T  ,  ,G m .  G -ს K -ში დამატებების სიმრავლე აღვნიშნოთ C -თი. K მოქმედებს C -ზე

შეუღლებებით და ვთქვათ, /C K არის   C -ის ფაქტორ-სიმრავლე ამ მოქმედების მიმართ. ჩვენ ვამტკიცებთ,

რომ თუ :  G K  ინექციაა, მაშინ შესაბამისობა, რომელსაც :  K G  გადაყავს   :  GK k K k e   

სიმრავლეში, ინდუცირებს ბიექციას
  1 T  ,  ,   /G m C K  .

ჩვენ ასევე ვამტკიცებთ, რომ თუ G H H  არის ჯგუფის მოქმედება, - შესაბამისი ნახევარად-
პირდაპირი ჯამი და კი კანონიკური ჩადგმა, მაშინ გვაქვს წერტილოვანი სიმრავლეების
იზომორფისმი

    1 1T  ,  ,   H H,GG m  ,

სადაც  1H H,G არის H-ის არააბელური პირველი კოჰომოლოგია კოეფიციენტებით G-ში.

2. ნაჩვენებია, რომ  თუ სიმპლიციალური  აბელის მონოიდი A აკმაყოფილებს
კანის  პირობას  და (A) ჯგუფია,  მაშინ  ჰომოლოგიის (A) მონოიდი (A) ჯგუფის იზომორფულია

(n 0).
3. ეს ნაშრომი, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, არის პირველი ცდა გამოვიყენოთ ტერმების გადაწერის
სისტემების გამოთვლითი მეთოდები გროთენდიკის დაწევის თეორიაში. კერძოდ, ეფექტური დაწევის
მორფიზმების აღწერისათვის. ამისათვის ამ ნაშრომში ტერმების გადაწერის კონფლუენტური სისტემის
ცნება, რომელიც ცენტრალურია ტერმების გადაწერის თეორიაში, დაკავშირებულია გროთენდიკის დაწევის
საკითხთან. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ ასეთი სისტემის შესაბამის უნივერსალური ალგებრების
მრავალნაირობაში ყოველი კოდაწევის მორფიზმი არის ეფექტური, თუ აგრეთვე სრულდება კიდევ
გარკვეული დამატებითი პირობები. ეს შედეგი გამოყენებულია მთელი რიგი კონკრეტული
მრავალნაირობებისათვის, კერძოდ, მალცევის ალგებრების, უნიპოტენტური  კვაზიჯგუფების და ბევრი სხვა
მრავალნაირობისათვის. მიღებული შედეგები იძლევა აგრეთვე იმის საშუალებას, რომ ტერმების გადაწერის
სისტემების  მეთოდებით დავადგინოთ სრულდება თუ არა ამალგამირების თვისება ამა თუ იმ
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მრავალნაირობაში.
4. მაღალი არობის ოპერაციისათვის შემოტანილია ასოციაციურობის ცნება (რომელიც განსხვავდება
ფრჩხილების გადასმასთან დაკავშირებული  განზოგადოებისაგან). დამტკიცებულია, რომ ყოველ
ასოციაციურ ნახევრად-აბელურ ალგებრას აქვს ჯგუფის სტრუქტურა. ამგვარად შემოდის ფუნქტორი
ნებისმიერი ნახევრად-აბელური მრავალნაირობიდან ჯგუფების მრავალნაირობაში. დასმულია  შესაბამისი
ჯგუფების თვისებების მიხედვით ნახევრად-აბელური მრავალნაირობების და მათი ალგებრების
კლასიფიკაციის საკითხი.
5. მოხსენება ეხებოდა ლის სამეულის სისტემების სხვადასხვა (კო)ჰომოლოგიის თეორიებსა და მათ შორის
კავშირების მიმოხილვას. სახელდობრ, განხილული იყო იამაგუტის, ჰარისის კოჰომოლოგიები და
შედარებით ახალი ლაიბნიცის n-ალგებრების ლოდე-ფირაშვილის (კო)ჰომოლოგიები, კერძოდ, ლაიბნიცის
3-ალგებრების (კო)ჰომოლოგიები. მოყვანილი იყო იამაგუტის კოჰომოლოგიის დახასიათება ლის სამეულის
სისტემების ჯვარედინი გაფართოებების საშუალებით.

უცხოეთში სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
1. ბ. მესაბლიშვილი, მიმართული მოდულების კატეგორიული დახასიათება, „კატეგორიების გამოყენებები

ალგებრასა და ტოპოლოგიაში“, დიუსელდორფი (გერმანია)
2. ა. პაჭკორია, სიმპლიციალური აბელური მონოიდების ჰომოლოგიის მონოიდები, კოიმბრას

უნივერსიტეტის (პორტუგალია) ალგებრის, ლოგიკის და ტოპოლოგიის სემინარი,
https://cmuc.mat.uc.pt/rdonweb/event/showPPSeminar.do?seminarID=1685

3. დ. ზანგურაშვილი, ტერმების გადაწერის კონვერგენტული სისტემები გროთენდიკის დაწევის
თეორიაში,კალიფორნიის უნივერსიტეტის კომპიუტერულ მეცნიერებათა განყოფილების სემინარი
(ლოს-ანჟელესი, აშშ), 10 მაისი, 2018

4. დ. ზანგურაშვილი, ასოციაციური ნახევრად-აბელური ალგებრები, „წარმოდგენების თეორიის და მასთან
დაკავშირებული საკითხების სემინარი“, ნორსისტერნ უნივერსიტეტი, ბოსტონი აშშ, 30 ოქტომბერი,
2018, https://web.northeastern.edu/martsinkovsky/p/rtrt/20182019/zangurashvili.html

5. ე. ხმალაძე, ლის სამეულის სისტემების (კო)ჰომოლოგიების შესახებ, სანტიაგო დე კომპოსტელას
უნივერსიტეტის მათემატიკის ინსტიტუტის ალგებრის სემინარი, 26 ივლისი, 2018

6. ნ. ინასარიძე, Equivariant Tate cohomology of groups, სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტის
(ესპანეთი) ალგებრის სემინარი, 2018 წ. 5 აპრილი

7. ნ. ინასარიძე, Non-abelian cohomology theories, სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტის (ესპანეთი)
ალგებრის სემინარი, 2018 წ. 21 ივნისი.
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მათემატიკური ლოგიკის განყოფილება

მამუკა ჯიბლაძე (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), დავით გაბელაია (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი),
ლევან ურიდია (მეცნიერი თანამშრომელი)

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის

საიდენტიფიკაციო
კოდი

პროექტში ჩართული
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის

განხორციელების
პერიოდი

1 #DI-2016-25 მ. ჯიბლაძე (პროექტის
ხელმძღვანელი),
დ. გაბელაია, ლ. ურიდია

პროპოზიციული აღრიცხვები
ტოპოლოგიისა და
გეომეტრიისათვის

2016-2019

2 #YS17_71 ლ. ურიდია ეპისტემიური კონცეფციები
სტრუქტურირებულ მულტი-
აგენტურ სისტემებში

2018-2019

7. სხვა შედეგები:

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება და
ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო კოდი

DOI ან ISSN
1 D. Walther,

L. Uridia
Completeness by modal definitions IBERAMIA 2018, Trujillo, Peru, 13 –

16 ნოემბერი
https://doi.org/10.1007/978-3-030-
03928-8_6

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება

და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო კოდი

DOI ან ISSN
1 A. Elashvili,

M. Jibladze
Frobenius Lie algebras and q-
hypergeometric functions

IX International Conference of the
Georgian Mathematical Union, Batumi-
Tbilisi, Georgia, September 3-8, 2018

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
1. აღწერილია თანაავტორთა ბოლოდროინდელი პროგრესი ლიანდრების კომბინატორიკაში, კერძოდ,
მიღებულია წამომქმნელი ფუნქცია ერთამოვარდნიანი ლიანდრებისათვის, რომელიც უკავშირდება
q-ანალიზის ზოგიერთ საკითხებს, სახელდობრ, სხვაობიან ჰიპერგეომეტრიულ განტოლებებს

სხვა ინფორმაცია:

 გამოსაქვეყნებლად გადაცემული სამეცნიერო სტატიები

1. D. Gabelaia, K. Gogoladze, M. Jibladze, E. Kuznetsov, L. Uridia, “Modal logic of planar polygons”, მიღებულია
გამოსაქვეყნებლად TBILLC 2017 სიმპოზიუმის მასალებში (TBILLC Proceedings 2017, Lecture Notes in
Computer Science, 2018)

2. G. Bezhanishvili, D. Gabelaia, J. Harding and M. Jibladze, “Compact Hausdorff spaces with relations and Gleason
spaces” გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად ჟურნალში Applied Categorical Structures.
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 საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებზე წაკითხული მოხსენებების თეზისები

ლევან ურიდია იმყოფებოდა საერთაშორისო კონფერენციაზე IBERAMIA 2018 (Trujillo, პერუ), სადაც
გააკეთა მოხსენება თემაზე Completeness by Modal Definitions (თანაავტორი Dirk Walther, მადრიდის
პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი).

დავით გაბელაიამ წაიკითხა მოხსენება სათაურით „Modal logics of polytopes – what we know so far“
საერთაშორისო კონფერენციაზე ToLo-VI, რომელიც ჩატარდა თბილისში 2018 წლის 2-6 ივლისს.

 ჩატარებული სამეცნიერო ფორუმები

განყოფილების მიერ ორგანიზებული იყო რიგით მეექვსე საერთაშორისო ვორკშოპი ციკლიდან
„ტოპოლოგიური მეთოდები ლოგიკაში“, ToLo-VI, რომელიც ჩატარდა თბილისში 2018 წლის 2-6 ივლისს.

 საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა

განყოფილების წევრები აწარმოებენ განუწყვეტელ ერთობლივ კვლევებს გურამ ბეჟანიშვილთან (ნიუ-მექსიკოს
შტატის უნივერსიტეტის პროფესორი) და ნიკოლოზ ბეჟანიშვილთან (ამსტერდამის უნივერსიტეტის
პროფესორი, განყოფილების ასოცირებული წევრი)

მამუკა ჯიბლაძე:

ა. ელაშვილთან ერთად მ. ჯიბლაძე მუშაობს ერთობლივ პუბლიკაციებზე ე. ვინბერგთან (მოსკოვის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი), დ. ზაგირთან (ბონის მაქს პლანკის მათემატიკური
ინსტიტუტის დირექტორი) და ვ. კაცთან (მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის პროფესორი).

დავით გაბელაია:

მილანის უნივერსიტეტის პროფესორთან, ვინჩენცო მარასთან კვლევითი ვიზიტისას (22-28 ოქტომბერი,
2018) მიმდინარეობდა ერთობლივი მუშაობა უბან-უბან წრფივი არეების (პოლიედრების) მოდალური და
ინტუიციონისტური ლოგიკის შესასწავლად. შემუშავდა პოლიედრების მიმართ სრული ლოგიკების
სემანტიკური კრიტერიუმი და დადგინდა, რომ სტაბილური ლოგიკებიდან არცერთი არაა პოლი-სრული.
გრძელდება ერთობლივი მუშაობა რამდენიმე ჰიპოთეზის გარშემო - მაგალითად, რომ სკოტის ლოგიკა
სრულია ამოზნექილი პოლიედრების მიმართ.

დ. გაბელაიას დოქტორანტი კონსტანტინე რაზმაძე იმყოფებოდა სამუშაო ვიზიტით ტულუზის
უნივერსიტეტში, ამ უნივერსიტეტის პროფესორის ფილიპ ბალბიანის მიწვევით.

ლევან ურიდია:

თანამშრომლობს მადრიდის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორებთან დ. პირსთან და დ.
ვალტერთან.

მ. ჯიბლაძე აგრძელებს მუშაობას დოქტორანტებთან ვ. აბაშიძესთან და ე. კუზნეცოვთან

დ. გაბელაია აგრძელებს მუშაობას დოქტორანტთან კ. რაზმაძესთან

დ. გაბელაიას და მ. ჯიბლაძეს 2018 წელს დაემატათ ერთობლივი დოქტორანტი კ. გოგოლაძე, რომელმაც
მოიპოვა დაფინანსება თსუ საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში, თანახელმძღვანელი ტ.
შტრაიხერი (დარმშტადტის ტექნიკური უნივერსიტეტი)
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ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილება

მიხეილ მანია (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ნანული
ლაზრიევა (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), თემურ ტორონჯაძე (უფროსი მეცნიერი
თანამშრომელი), ომარ ფურთუხია (მეცნიერი თანამშრომელი)

1. პროგრამული დაფინანსებით 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
მარტინგალური მეთოდების

გამოყენება სტოქასტურ
ფინანსთა თეორიაში,

ასიმპტოტურ სტატისტიკასა და
ოპტიმალურ მართვაში.

ზღვარითი თეორემები და
წინმსწრები სტოქასტური

ანალიზი
(ალბათობის თეორია და

მათემატიკური სტატისტიკა)

მ. მანია (ხელმძღვანელი),
ნ. ლაზრიევა, თ. ტორონჯაძე,

ო.ფურთუხია

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

მიღებულია იტოს ცვლადთა გარდაქმნის ფორმულა ჩიტაშვილის აზრით დიფერენცირებადი
არაანტისიპატიური ფუნქციონალებისათვის, როდესაც მამოძრავებელი პროცესი მარჯვნიდან უწყვეტი
სემიმარტინგალია. დადგენილია კავშირი სხვადასხვა ტიპის ფუნქციონალურ წარმოებულებს (მათ შორის რ.
ჩიტაშვილის და ბ. დუპირეს წარმოებულებს) შორის.

შევისწავლეთ საშუალო სარგებლიანობის მაქსიმიზაციის ამოცანის ამოხსნის წარმოდგენა პირდაპირი
და შექცეული სტოქასტურ დიფერენციალურ განტოლებათა(პშსდგ) სისტემის ამოხსნის საშუალებით.
მოყვანილია გარდაქმნები, რომელიც ამ სისტემას აკავშირებს იმკელერისა და სხვ. პშსდგ სისტემასთან.
დადგენილია აგრეთვე კავშირები პშსდგ სისტემასა და კერძოწარმოებულიან შექცეულ სტოქასტურ
განტოლებათა სისტემას შორის.

განხილულია სემიმარტინგალებთან ასოცირებული მოდელების რეკურსიული შეფასების აგების და
მათი ასიმპტოტური თვისებების დადგენის პრობლემა.რეკურსიული შეფასებების ასიმპტოტური
თვისებების შესწავლა ეფუძნება შედეგებს რობინს–მონროს ტიპის სტოქასტური დიფერენციალური
განტოლებების ამოხსნათა ასიმტოტური ქცევის შესახებ.

ბანახის სივრცეში სტოქასტური ანალიზის განვითარების ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას წარმოადგენს
ბანახის სივრცეში მნიშვნელობების მქონე (ოპერატორულ-მნიშვნელობიანი) ჭვრეტადი  შემთხვევითი
პროცესისგან სტოქასტური ინტეგრალის არსებობის დასაბუთება. ვინერისფუნქციონალის იტოს
სტოქასტურინტეგრალად 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).
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ჩვენ აღნიშნულ პრობლემას ვიხილავთ გაუსის ფუნქციონალისათვის ზოგადი ბანახის სივრცის
შემთხვევაში.

განზოგადებულია ოკონე-კლარკის ცნობილი ფორმულა კვადრატითინტეგრებადი, სტოქასტურად
გლუვი ფუნქციონალების იტოს სტოქასტური ინტეგრალის სახით წარმოდგენაში მონაწილე ინტეგრანდის
კონსტრუქციის შესახებ. კერძოდ, ნაცვლად ბროუნის მოძრაობის ფუნქციონალისსტოქასტური სიგლუვისა
მოთხოვნილია მხოლოდ ამ ფუნქციონალის პირობითი მათემატიკური ლოდინის სტოქასტური
სიგლუვე.გარდა ამისა, შემოთავაზებულია ინტეგრანდის ცხადი სახით აგების მეთოდი. მიღებული
შედეგები გამოყენებულია სხვადასხვა სახის ეგზოტიკური ევროპული ოფციონების ჰეჯირების
პრობლემატიკაში მაჰეჯირებელი სტრატეგიების, კაპიტალის პროცესისა და სამართლიანი ფასის
დასადგენად სტოქასტური ფინასური ბაზრის როგორც ბლეკ-შოლუსის, ისე ბაშელიეს მოდელის
შემთხვევაში.

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

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

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
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.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება და

ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1
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

2
ე. ნადარაია,
ო.ფურთუხია

Professor Gvanji
Mania (1918–1985).
ISSN = {2346-8092}

ა.რაზმაძისმათემატიკისინს
ტიტუტისშრომები, ტომი
172 (2018), # 3, გვ. 293-298

თბილისი,
ა.რაზმაძის

მათემატიკის

6
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ინსტიტუტის
გამომცემლობა

3
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

4
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

5
M. Mania,

R. Tevzadze

Connections
between Forward-
Backward SDEs and
Backward Stochastic
PDEs  related to
optimal investment
problem,

Transactions  of  A. Razmadze
Mathematical Institute, N
172, V3,
(2018),  pp. 429- 439

თბილისი,
ა.რაზმაძის

მათემატიკის
ინსტიტუტის

გამომცემლობა

11

6
M. Mania,

R. Tevzadze

The Ito formula for
non-anticipative

functionals
according to
Chitashvili,

Application of random
processes and mathematical

statistics in financial
economics and social sciences

III, GAU, Tbilisi, 2018

ქართულ-ამერიკული
უნივერსიტეტის

გამოცემა
10

7
L.Gachechiladze
, T.Uzunashvili,
T. Toronjadze,

Real options
valuation of hedging
strategies,

Application of random
processes and mathematical

statistics in financial
economics and social sciences

III, GAU, Tbilisi, 2018

ქართულ-ამერიკული
უნივერსიტეტის

გამოცემა
12

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 წარმო-
დგენა 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. 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.
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10. “Ivane Javakhishvili Tbilisi State University” ეხებოდა როგორც საკუთრივ თბილისის სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტის 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.
11. „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 მიმარ-
თულებით არსებული შედეგები, ისე წარმოდგენილი იყო ახალი მიდგომები და ახალი შედეგები სტოქას-
ტურად არაგლუვი ფუნქციონალების ფართო კლასისათვის.
12. „Risk Factors and Loss Distributions“ეხებოდა ფასიან ქაღალდთა პორტფელის ღირებულების
განმსაზღვრელ რისკ-ფაქტორთა ვექტორს და ფიქსირებულ დროის პერიოდში პორტფელისდანაკარგის
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.
13. „Wiener process and the stochastic integral of Ito“ ეხებოდა უწყვეტტრაექტორიებიანი შემთხვევითი პროც-
ესების 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.
14. განხილულია სემიმარტინგალებთან ასოცირებული მოდელების რეკურსიული შეფასების აგების და
მათი ასიმპტოტური თვისებების დადგენის პრობლემა.რეკურსიული შეფასებების ასიმპტოტური
თვისებების შესწავლა ეფუძნება შედეგებს რობინს–მონროს ტიპის სტოქასტური დიფერენციალური
განტოლებების ამოხსნათა ასიმტოტური ქცევის შესახებ.

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/gikhman100con
f
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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-
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/353

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/353

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
3. „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.
4. „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.

სხვა ინფორმაცია:

 საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებზე წაკითხული მოხსენებების თეზისები

1. B.Mamporia, O. Purtukhia. About one method of stochastic integral representation of Brownian functional.XXXII
International Enlarged Sessions of the Seminar of Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics.Tbilisi, 18-20 April, 2018.
http://www.viam.science.tsu.ge/enlarged/2018
2. B.Mamporia, O. Purtukhia.On functionals of the Wiener process in a Banach space. International Conference on
Probability Theory and Mathematical Statistics Dedicated to 100-th Anniversary of Professor Gvanji Mania, Tbilisi, July
15-19, 2018.http://mania-100-tbilisi-2018.tsu.ge
3. B.Mamporia, O. Purtukhia. The Ito formula for the Ito processes driven by the cylindrical Wiener process in a Banach
space. International Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics Dedicated to 100-th Anniversary of
Professor Gvanji Mania, Tbilisi, July 15-19, 2018. http://mania-100-tbilisi-2018.tsu.ge
4. O. Purtukhia. The martingale approach in the problem of the stochastic integral representation of functionals.IX
International Conference of the Georgian Mathematical Union (Batumi-Tbilisi, Georgia, September 3-8,
2018).http://www.gmu.ge/Batumi2018/ENG/index.html
5. O. Purtukhia. 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
6. O. Purtukhia.Stochastic integral representation of the payoff functions of European exotic type options. The 6th
International Scientific Conference "Mathematical Modeling, Optimization and Information Technologies (MMOTI-
2018)",November 12-16, 2018, Chisinau, Moldova,http://usm.md/?p=20613&lang
7. N. Lazrieva and T. Toronjadze, Recursive estimation of one-dimensional parameter of semimartingale statistical model,
International Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics Dedicated to 100-th Anniversary of Professor
Gvanji Mania, Tbilisi, July 15-19, 2018.http://mania-100-tbilisi-2018.tsu.ge

 ჩატარებული სამეცნიერო ფორუმები
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განყოფილება მონაწილეობას ღებულობდა პროფესორ გვანჯი მანიას დაბადებიდან 100 წლისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზებაში ალბათობის თეორიასა და მათემატიკურ
სტატისტიკაში, რომეელიცჩატარდათბილისში 2018 წლის 16-18ივლისს.

სხვა აქტივობები:
1) სამწლიანი (2018-2021) 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 თანახელმძღვანელი: ომარ ფურთუხია.

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 დიფერენციალურ განტოლებებს,
სტოქასტურ ანალიზსა და ფინანსურ მათემატიკას. პროგრამის ძირითადი პერსონალის შემადგენლობაში არის
ომარ ფურთუხია (http://mathphd.tsu.ge/pages/programperson.html).

3) სადისერტაციო კომისია -- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისზუსტ
და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტისმათემატიკის დეპარტამენტის სადისერტაციო
მუდმივმოქმედი დარგობრივი კომისიის მიერ დასაცავად შექმნილი სადისერტაციო კომისიის თავმჯდომარე:
ომარ ფურთუხია (დაცვა: 21 დეკემბერი).

4) დისერტაციის რეცენზია -- ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის დოქტორანტისირაკლი
ჭელიძის ბიზნესის  ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიურიხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი
სადისერტაციო ნაშრომის „საკრედიტო რისკის შეფასების თანამედროვე მეთოდები“ (დაცვა: 15 დეკემბერი,
გაუ).

5) სტატიის რეცენზია -- ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის შრომებში ზურაბ ზერაკიძის და მ. მუმლაძის
სტატია.

6) სტატიის რეცენზია -- ილიავეკუასსახელობისგამოყენებითიმათემატიკისინსტიტუტისსემინარის XXXII
საერთაშორისოგაფართოებულისხდომების შრომებში ბექნუ ფარჯიანის და ზურაბ ქვათაძის სტატია.

7) პროფ. გვანჯი მანიას დაბადებიდან 100 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფრენეციის (თბილისი, 15-
19 ივლისი) საორგანიზაციო კომიტეტის თანათავმჯდომარე.

8) ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXXII საერთაშორისო გაფარ-
თოებული სხდომების (18-20 აპრილი, 2018, თბილისი) ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის
სექციის ხელმძღვანელი.
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9) 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.

10) მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები“, მიძღვნილი
თსუ დაარსების 100 და გმი დაარსების 50 წლისადმი (19-21 სექტემბერი, თბილისი), საერთაშორისო სამეცნიერო
კომიტეტის წევრი.

11) ნორვეგიულ-ქართულ-მოლდოვურ-უკრაინული საზაფხულო სკოლის (1-15 ოქტომბერი, ბათუმი)
საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.

12) 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.

13) მივლინება: ბათუმი, 3-8 სექტემბერი, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მე-9 საერთაშორისო
კონფერენცია.

14) მივლინება: კიევი,16-23 სექტემბერი, აკად. ილია გიხმანის დაბადებიდან 100 წლისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო კონფერენცია: „სტოქასტური განტოლებები, ზღვარითი თეორემები და შემთხვევითი
პროცესების სტატისტიკა“.

15) მივლინება: ბათუმი, 1-15 ოქტომბერი, CPEA-LT-2016/10003 პროექტის (გლობალურიეკონომიკური,
ტექნოლოგიურიდაგარემოსდაცვითიცვლილებებისმიხედვითკვლევისსაფუძველზეგანათლებისადამომსახურე
ბისსფეროშირისკებისმართვისთანამედროვეკოლაბორაციულიპროგრამა: გაფართოებული ვერსია) ფარგლებში
რაოდენობრივირისკებისმართვისსაზაფხულოსკოლა ბათუმში.

16) მივლინება: 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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თეორიული ფიზიკის განყოფილება

მერაბ ელიაშვილი (განყოფილების ხელმძღვანელი მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ალექსანდრე
კვინიხიძე (უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), გიორგი ლავრელაშვილი (მთავარი მეცნიერი
თანამშრომელი), ვახტანგ გარსევანიშვილი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), გიორგი ჯორჯაძე
(მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ვახტანგ გოგოხია (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ბადრი
მაღრაძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ავთანდილ შურღაია (უფროსი მეცნიერი თა-
ნამშრომელი), გიორგი ციციშვილი (მეცნიერი თანამშრომელი), არსენ ხვედელიძე (მეცნიერი თა-
ნამშრომელი)

1. პროგრამული დაფინანსებით 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

“ თანამედროვე კვანტური ველის
თეორიის მათემატიკური
მეთოდების განვითარება
დაგამოყენება ყალიბურ

თეორიებში, გრავიტაციაში და
დაბალგანზომილებიან ფიზიკურ

სისტემებში“, ფიზიკა,
თეორიული ფიზიკა

2014 - 2018

გიორგი ლავრელაშვილი
(ჯგუფის ხელმძღვანელი),
ვახტანგ გოგოხია, მერაბ
ელიაშვილი, ზურაბ კაკუშაძე,
ალექსანდრე კვინიხიძე, ბადრი
მაღრაძე, ავთანდილ შურღაია,
გიორგი ციციშვილი, არსენ
ხვედელიძე, გიორგი ჯორჯაძე.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)

1. ვილსონის რენორმ-ჯგუფი არის გამოყენებული ორნაწილაკოვან სისტემაში, რომელიც ურთიერთქმედებს
გარეშე ელექტრომაგნიტურ ველთან.  აგებულია შესაბამისი გაზომვადი სიდიდეები.
2. პი-მეზონების დაბადების ალბათობა არის გამოთვლილი  ნუცლონის ფოტონთან ურთიერთქმედების
შედეგად.
3. კვანტურ ქრომოდინამიკაში დამუშავებული იქნა დისპერსიული მიდგომა რომელიც ემყარება თეორიის
ზოგად პრინციპებს: ანალიზურობას, მიზეზობრიობას და რენორმალიზაციურ ინვარიანტობას.
გამოკვლევის მიზანია  პერტურბაციული კვანტური ქრომოდინამიკის გამოყენების არის გაფართოება
დაბალი ენერგიების მიმართულებით. დისპერსიული მიდგომა გამოყენებული იქნა კვანტურ
ქრომოდინამიკაში ტაუ- ლეპტონის ადრონული ინკლუზიურ დაშლების შესასწავლად „არაუცნაურ“ არხში.
ეს პროცესები გამოირჩევა იმით რომ შესაძლებლობას გვაძლევს  მიღებული იქნას ძლიერი
ურთიერთმოქმედების s მუდმივას რიცხვითი მნიშვნელობა დიდი სიზუსტით ექსპერიმენტალური
მონაცემებიდან, რაც აუცილებელია სტანდარტული მოდელის გამოყენების  საზღვრების დასადგენათ. ამავე
დროს ეს პროცესები ქმნიან ბუნებრივ ლაბორატორიას გამოთვლების მეთოდების დასახვეწად და თეორიის
შესამოწმებლად დაბალი ენერგიების არეში სადაც არაპერტურბაციული ეფექტების როლი ჯერ კიდევ არ
არის სათანადოდ შესწავლილი. ამიტომ ჩვენი გამოკვლევა შეიცავს არაპერტურბაციულ მეთოდების
გამოყენებასაც.
4. განხილულია მჭიდრო ბმის ორგანზომილებიანი მოდელი ელემენტარული უჯრედის სხვადასხვა
კონფიგურაციებისათვის. სტანდარტულ შემთხვევაში (როდესაც ელემენტარული უჯრედი მოიცავს ორ
კვანძს) მიღებულია ენერგეტიკული სპექტრი და საკუთარი ფუნქციები. მათი მეშვეობით აგებულია ბერის
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ბმულობები და ბერის სიმრუდე. ნაჩვენებია, რომ ბრილუენის ზონაზე ბერის სიმრუდე ყველგან ნულია
გარდა ორი წერტილისა, სადაც სიმრუდეს სინგულარული ყოფაქცევა გააჩნია. ნაჩვენებია, რომ ასეთ
სისტემაში კიდურა მდგომარეობების ფორმირება სრულად აღიწერება ამ სინგულარული წერტილების
მდებარეობებით ბრილუენის ზონაში. ამ შედეგის სამართლიანობა ნაჩვენებია კიდეების (საზღვრების)
მხოლოდ “zigzag” და “armchair” კონფიგურაციებისათვის. მოცემულ ეტაპზე მიმდინარეობს მსგავსი
მტკიცებულების შემოწმება საზღვრების სხვაგვარი კონფიგურაციებისათვის. ამისათვის საჭირო გახდა
მესერის აღწერა ოთხკვანძიანი ელემენტარული უჯრედის მეშვეობით; მიღებულია ენერგეტიკული
სპექტრის გამოსახულება; მიმდინარეობს ტალღური ფუნქციების გამოთვლა, რის შემდეგაც იგეგმება ბერის
ბმულობებისა და ბერი სიმრუდის გამოთვლა და ანალიზი.
5. შესწავლილი იქნა უარყოფითი მოდის პრობლემის ასპექტები ტუნელურ გადასვლებში გრავიტაციის
გათვალისწინებით. ნაჩვენებია რომ უარყოფითი მოდის პრობლემა ზოგადად  არ არის დაკავშირებული
პლანკის ენერგიების ფიზიკასთან. ამავდროულად ნაჩვენებია რომ რეალისტურ მოდელში ჰიგსის ტიპის
პოტენციალით,  უარყოფითი მოდის პრობლემა არ ჩნდება სანამ პოტენციალის პარამეტრები არ მიაღწევენ
პლანკის რიგის სიდიდეებს.

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულებისმითითებით

პროექტის დაწყების და
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის

მითითებით)

1 2 3 4

“ თანამედროვე კვანტური ველის
თეორიის მათემატიკური
მეთოდების განვითარება
დაგამოყენება ყალიბურ

თეორიებში, გრავიტაციაში და
დაბალგანზომილებიან ფიზიკურ

სისტემებში“, ფიზიკა,
თეორიული ფიზიკა

2014 - 2018

გიორგი ლავრელაშვილი
(ჯგუფის ხელმძღვანელი),
ვახტანგ გოგოხია, მერაბ
ელიაშვილი, ზურაბ კაკუშაძე,
ალექსანდრე კვინიხიძე, ბადრი
მაღრაძე, ავთანდილ შურღაია,
გიორგი ციციშვილი, არსენ
ხვედელიძე, გიორგი ჯორჯაძე.

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

შესწავლილი იქნა უარყოფითი მოდის პრობლემის ასპექტები ტუნელურ გადასვლებში გრავიტაციის
გათვალისწინებით. ნაჩვენებია რომ უარყოფითი მოდის პრობლემა ზოგადად  არ არის დაკავშირებული
პლანკის ენერგიების ფიზიკასთან. ამავდროულად ნაჩვენებია რომ რეალისტურ მოდელში ჰიგსის ტიპის
პოტენციალით,  უარყოფითი მოდის პრობლემა არ ჩნდება სანამ პოტენციალის პარამეტრები არ მიაღწევენ
პლანკის რიგის სიდიდეებს.

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
1 ვაინბერგის მოდიფიცირებული 2017-2020 კვინიხიძე ალექსანდრე:
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მიდგომა ბარიონ-ბარიონული
ურთიერთქმედების SU(3)
სექტორში.ესფ,FR17_354
თეორიული ფიზიკა,
ბირთვული ფიზიკა.
გარდამავალი

ძირითადი მონაწილე

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

არსებული არარელატივისტური მიდგომისათვის შედგენილ იქნა ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემების
რიცხვითი მეთოდებით ამოსახსნელი პროგრამების ახალი პაკეტი. წინა საანგარიშო პერიოდში მიღებული
ინტეგრალური განტოლებების სისტემები ამოხსნილ იქნა ახლად შედგენილი პროგრამების საშუალებით და
წამყვანი რიგის პოტენციალის პარამეტრები დაფიქსირდა ექსპერიმენტული მონაცემების ფიტირების
შედეგად.

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

2.
მეტასტაბილური ვაკუმის დაშლა
გრავიტაციის გათვალისწინებით
FR/143/6-350/14 2015-2018

გ.ლავრელაშვილი
ხელმძღვანელი

3

გრავიტაციის მოდიფიცირებული
თეორიების მოდელების
ტესტირება სამყაროს
მსხვილმაშტაბოვანი
სტრუქტურის მეშვეობით
FR/339/6-350/14

2015-2018
გ.ლავრელაშვილი

ძირითადი პერსონალი

4.

„კვანტური ჯგუფი და
ტოპოლოგიურად
არატრივიალური
მდგომარეობები
დაბალგანზომილებიან
ფერმიონულ სისტემებშიFR/265/6-100/14

2015 – 2018
გ. ციციშვილი (ხელმძღვანელი)
მ. ელიაშვილი (ძირითადი
პერსონალი)

5

„კირალური ეფექტური ველის
თეორია სამი ნუკლონისთვის
ზუსტად გადანორმვად
მიდგომაში
FR/417/6-100/14

2015-2018

ა. კვინიხიძე,

6

ახალი თაობის ECAL გენერეაცია
J_PARC COMET
ექსპერიმენტისათვის

2015-2018 ა.ხვედელიძე
ძირითადი მონაწილე

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
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შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
თანამედროვე ფიზიკის შესაბამისად ადრეული სამყარო იყო ბევრი არაჩვეულებრივი მოვლენის

არენა. დაიწყო რა ძალიან მკვრივი და მაღალი ტემპერატურის კვანტური მდგომარეობიდან
განვითარების გარკვეულ ეტაპზე გაფართოვებადი სამყარო გადავიდა განვითარების კლასიკურ
რეჟიმში. ფართოდ არის გავრცელებული რწმენა რომ კოსმოლოგიურ ინფლაციას ქონდა ადგილი
ძალიან ადრეულ დროს, თუმცა ინფლაციის დეტალური მექანიზმი ჯერ ჯერობით არ არის
საბოლოოდ დაზუსტებული. დიდი ალბათობით (პირველი რიგის) კოსმოლოგიურ ფაზურ გადასვლებს
ქონდათ ადგილი სამყაროს განვითარების ადრეულ ეტაპებზე. ფაზური გადასვლები
ტიპიურადმიმდინარეობენ კვანტური ტუნელირების მეშვეობით, ახალი ფაზის ბუშტულების
წარმოქმნით ძველ ფაზაში და ამ ბუშტების მომდევნო ზრდით. თემატიკის აქტუალურობიდან
გამომდინარე, ჩვენი პროექტის მთავარი მიზანი იყო ტუნელური გადასვლების ასპეკტების შესწავლა,
მათ შორისვაკუმის არასტაბილობის, გრავიტაციის გათვალისწინებით. ძირითადი ამოცანები იყო
დაკავშირებული ე.წ. უარყოფითი მოდის პრობლემასთან კვანტურ ტუნელირებაში გრავიტაციის
გათვალისწინებით, არა-მინიმალური ბმის გავლენასთან ვაკუუმის დაშლის პროცესზე და
კომპლეკსური კლასიკური ამოხსნების როლის გარკვევასთან ტუნელურ გადასვლებში. საანგარიშო
პერიოდში ჩვენ მნიშვნელოვან პროგრესს მივაღწიეთ ყველა მიმართულებით.

ბრტყელ სივცე-დროში (გრავიტაციის გათვალისწინების გარეშე) დამტკიცებულია, რომ, ბოუნსს,
ამოხსნას რომელიც აღწერს ტუნელურ პროცესს, გააჩნია ზუსტად ერთი უარყოფიღი მოდა წრფივი
ფლუქტუაციების სპეკტრში. ზუსტად ეს უარყოფითი მოდა გვაძლევს საფუძველს რომ ვისაუბროდ
ვაკუუმის არასტაბილობაზე (დაშლაზე). გრავიტაციის გათვალისწინებით სიტუაცია ბევრად უფრო
რთულდება რადგან არსებობენ დამატებითი არაფიზიკური თავისუფლების ხარისხები და საჭიროა
სწორად გამოიყოს ფიზიკური თავისუფლების ხარისხი და ნაპოვნი იქნას მისი აღმწერი განტოლება. ეს
პრობლემა პირველად განხილული იქნა ლაგრანჟის ფორმალიზმში და ნაპოვნი იქნამოულოდნელი
პათოლოგია შესაბამის კვადრატულ ქმედებაში. კედძოდ, შემჩნეული იყო რომ კონკრეტული სიდიდე Q

რომელიც შედგება ბეკგროუნდ სიდიდეების კომბინაციით შეიძლება გახდეს უარყოფითი ბაუნსის
ტრაექტორიის გასწვრივ. პათოლოგია მდგომარეობს იმაში რომ ეს Q ფაქტორი კვადრატულ ქმედებაში
შედის ფიზიკური შეშფოთების კინეტიკური წევრის მამრავლად.

ჩვენმა კვლევამ აჩვენა რომ ტუნელური უარყოფითი მოდა ყოველტვის არსებობს გრავიტაციის
გათვალისწინებითაც. თუმცა თეორიის პარამეტრების ზოგიერთ მნიშვლელობებისათვის
ფლუქტუაციების კინეტიკური წევრის კოეფიციენტი Q ხდება უარყოფითი, რაც იწვევს დამატებითი
უსასრულო რაოდენობის უარყოფითი მოდების წარმოქმნას და შესაბამისად კატასტროფულ
არასტაბილობას. ნაჩვენები იყო რომ ეს არასტაბილობა არსებობს პარამეტრების მნიშვნელობებისათვის
შორს პლანკის სიდიდეებისაგან, რაც მიუთითებს რომ უარყოფითი მოდის პრობლემა არ არის
დაკავშირებული ფიზიკასთან პლანკის სკალაზე.

ჩვენ აგრეთვე შევისწავლეთ კვანტური ტუნელირება სკალარულ-ტენზორულ თეორიებში, კერძოდ
მოდელში სკალარული ვალის არა-მინიმალური ბმით გრავიტაციასთან. ნაჩვენები იყო რომ ამ
შემთხვევაში წარმოქმნილი სივრცე-დროის გეომეტრია მნიშვნელოვნად განსხვავდება მინიმალური ბმის
შემთხვევისაგან და შეიცავს ვორმხოლებს: ორ სივრცე დროის რეგიონს დაკავშირებულს ყელის
გეომეტრიის არეთი. ჩვენ აგრეთვე დავადგინეთ კავშირი ნულოვანი ენეგრიის პირობასა და
ვორმხოლების დაბადებას შორის.

ჩვენ შევისწავლეთ ტუნელირების აღწერა კვანტური მექანიკის ფარგლებში კომპლეკრური
კლასიკური ამხსნების გამოყენებით და განვავითარედ მარტივი ვიზუალიზაციის ტექნიკა, რომელმაც
მოგვცა შესაძლებლობა განგვეზოგადევინება არსებული განხილვები და ნათლად დაგვენახა კავშირი
სტანდარტულ ევლკიდურ მიდგომასთან რომელიც ეფუძნება ინსტანტონების გამოყენებას. ნაჩვენები
იყო რომ ამ ამოხსნების წრფივი შეშფოთებების სპექტრის ანალიზიდან შეგვიძლია დავადგინოთ
რომელი ამოხსნა გვაძლევს წვლილს ტუნელურ გადასვლაში და რომელი ამოხსნა არარელევანტურია.
ჩვენი მიდგომის ცენტრალური ნაწილია ბეკგროუნდ და შეშფოთებების განტოლებების ამოხნა არა
მხოლოდ ერთი წირის გასწვრივ, ამრამედ კომპლეკსური დროის ვრცელ არეში. ჩვენი მიდგომის
გამოყენება შესაძლებელია სიტუაციებშიც სადაც ამოხსნებს გააჩნიათ სინგულარობები და აგრეთვე
სიტუაციებშიც სადაც ევკლიდური ამოხსნები შესაძლოა არ არსებობდნენ.
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3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

3.1.

№

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
Liouville Theory
Max Planck Institute for
Graviatationa Physics,
გერმანია

08.01.2018-08.03.2018,
18.07.2018-27.08.2018

გიორგი ჯორჯაძე

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

ფიზიკის მათემატიკური
მეთოდები
(სახელმძღვანელო)
978-9941-13-694-8 11

მ.ელიაშვილი,
გ.ციციშვილი

ი.ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

136

ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)
ტექსტს საფუძვლად უდევს სალექციო კურსი, რომელიც იკითხება თსუ ფიზიკის სპეციალობის
სტუდენტებისათვის. ძირითადი მასალის დაუფლებისათვის არ მოითხოვება რაიმე განსაკუთრებული
წინაპირობების დაკმაყოფილება. დამატებითი მასალა ნავარაუდებია დამოუკიდებელი
შესწავლისათვის და განკუთვნილია იმ სტუდენტებისათვის, ვისაც აინტერესებს თეორიული
ფიზიკის მათემატიკური აპარატის შედარებით გაღრმავებული ცოდნა.
თხუთმეტი ლექციისაგან შემდგარი კურსის შინაარსი მოიცავს შემდეგ ძირითად თემებს
• შესავალი ტენზორულ აღრიცხვაში
• ვარიაციული აღრიცხვის საწყისები
• ფურიეს გარდაქმნები
• ფურიეს გარდაქმნების გამოყენება გრინის ფუნქციების გამოსათვლელად
როგორც დარგი და მიმართულება ფიზიკის მათემატიკური მეთოდები წარმოადგენს მრავალი
სახელმძღვანელოსა და მონოგრაფიის საგანს, დაწყებული რ. კურანტისა და დ. ჰილბერტის
კლასიკური წიგნიდან "მათემატიკური ფიზიკის მეთოდები".
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5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის
სათური,
დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო
კოდი DOI ან ISSN

ჟურნალის/
კრებულის

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 A.Kvinikhidze,
M. Birse

Renormalisation
group analysis of
electromagnetic
couplings in the
pionless effective

field theory
DOI

10.1140/epja/i2018-
12652-9

Europian Physical
Journal A54, 216

Springer 11

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
შესასწავლება ორი არარელატივისტური ნაწილაკის მოკლე მანძილის ძალებით ურთიერთქმედება
ვილსონის რენორმალიზებული ჯგუფი გამოყენებით.

ვილსონის რენორმალიზაციის ჯგუფი გამოყენებულია ორი არარელატივისტური ნაწილაკის
ურთიერთქმედების და დენების აღსაწერად. ამ დენების ამღწერი განტოლება არის მიღებული და
ამოხსნილი. ამ ამოხსნების საფუძველზე დაკვირვებადი სიდიდეებია განხილული, მათ შორის
ელექტრომაგნიტური ფორმ-ფაქტორები. ამ სიდიდეების მაშტაბური ყოფაქცევა არის ნაჩვენები.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 გ. ლავრელაშვილი Aspects of metastable vacuum decay

with gravity: Towards solution of
negative mode problem

ერევანი, 5-7 ივლისი, 2018

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

 დამატებითი ინფორმაცია

1. გიორგი ლავრელაშვილი იმყოფებოდა მივლინებებით გერმანიაში, მაკს პლანკის გრავიტაციული
ფიზიკის ინსტიტუტში და გააკეთა შემდეგი მოხსენებები:

-Schwinger effect: nonperturbative pair creation, Feb 14, 2018, Theoretical Cosmology Group Meeting, AEI, Golm,
Germany
-Fresh look at the calculation of Euclidean actions, Dec 5, 2018, Theoretical Cosmology Group Meeting, AEI, Golm,
Germany

 საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებზე წაკითხული მოხსენებების თეზისები
1. ა.ხვედელიძე, Mathematical Modeling and Computational Physics 2017, Dubna,

https://doi.org/10.1051/epjconf/201817302011
2. ა.ხვედელიძე, Mathematical Modeling and Computational Physics 2017, Dubna,

https://doi.org/10.1051/epjconf/201817302010
3. გ.ლავრელაშვილი, Aspects of metastable vacuum decay with gravity: Towards solution of negative mode

problem, ერევანი, 5-7 ივლისი, 2018
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დანართი 1

გამოქვეყნებული და გამოსაქვეყნებლად გადაცემული ნაშრომები

2018 წელს გამოქვეყნებული შრომები

(*-ით აღნიშნულია იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში გამოყვეყნებული ნაშრომები)

მონოგრაფია
1. S. Kharibegashvili, Some local and nonlocal multidimenshional problems for a class of semilinear hyperbolic equations

and systems. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 75 (2018), 1-91.

სტატიები
1. M. Ashordia, On the well-posedness of antiperiodic problem for systems of nonlinear impulsive equations with fixed

impulses points. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 74 (2018), 153-164.
2. M. Ashordia, Sh. Akhalaia, M. Talakhadze, On the antiperiodic problem for systems of nonlinear generalized ordinary

differential equations. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 73 (2018), 141-149.
3. M. Ashordia, M. Chania, M. Kucia, On the solvability of the periodic problem for systems of linear generalized

ordinary differential equations. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 74 (2018), 7-26.
4. M. Ashordia, N. Kharshiladze, On the Cauchy Problem for Linear Systems of Impulsive Ordinary Differential

Equations with Singularities. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. 12 (2018), no. 3, 11-16.
5. M. Ashordia, V. Sesadze, On the solvability and the well-posedness of the modified Cauchy problem for linear systems

of generalized ordinary differential equations with singularities. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 75 (2018), 139-149.
6. *M. Beriashvili, T. Gill, A. Kirtadze, On measurability of real-valued functions in infinite-dimensional topological

vector spaces. Georgian Math. J. 25 (2018), no. 2, 195-199.
7. Sh. Beriashvili,  T. Kasrashvili, A. Kirtadze, On the strong uniqueness of elementary volumes in R2. Reports of

Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics 32 (2018).
8. G. Berikelashvili, M. M. Gupta, B. Midodashvili, Method of refinement by higher order differences for 3D Poisson

equation with nonlocal   boundary conditions. Math. Sci. Lett. 7 (2018), no. 2, 71-77.
9. T. Buchukuri, O. Chkadua, D. Natroshvili, Mixed and crack type problems of the thermopiezoelectricity theory

without energy dissipation. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 74 (2018), 39-78.
10. *J. M. Casas, R. Fernández-Casado, X. García-Martínez, E. Khmaladze, Actor of a crossed module of Leibniz

algebras. Theory Appl. Categ. 33 (2018), Paper No. 2, 23-42. ISSN 1201 - 561X
11. *J. M. Casas, E. Khmaladze, N. Pacheco Rego, A non-abelian Hom-Leibniz tensor product and applications. Linear

Multilinear Algebra 66 (2018), no. 6, 1133-1152.
12. *O. Chkadua, S. E. Mikhailov, D. Natroshvili, Singular localised boundary-domain integral equations of acoustic

scattering by inhomogeneous anisotropic obstacle. Math. Methods Appl. Sci. 41 (2018), no. 17, 8033-8058.
13. თ. დათუაშვილი, ი. ავალიშვილი, ტერმინოლოგიის საკითხები. ISSN 1987-7633, თსu, არნოლდ

ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ტ. III, 2018, 53-67.
14. *G. Donadze, X. García-Martínez, E. Khmaladze, A non-abelian exterior product and homology of Leibniz

algebras. Rev. Mat. Complut. 31 (2018), no. 1, 217-236.
15. *G. Donadze, N. Inassaridze, M. Ladra, A. M. Vieites, Exact sequences in homology of multiplicative Lie rings and a

new version of Stallings’ theorem. J. Pure Appl. Algebra 222 (2018), no. 7, 1786-1802.
16. *R. Duduchava, M. Tsaava, Mixed boundary value problems for the Laplace-Beltrami equation. Complex Var. Elliptic

Equ. 63 (2018), no. 10, 1468-1496.
17. O. Dzagnidze, On some new properties of quaternions functions. J. Math. Sci. 235 (2018), no. 5, 557-603.
18. *D. Edmunds, A. Meskhi, On the Rellich inequality in $L^{p(\cdot)}(a,b)$. Georgian Math. J. 25 (2018), no. 2, 207-

216.
19. *L. Ephremidze, F. Saied, I. M. Spitkovsky, On the algorithmization of Janashia-Lagvilava matrix spectral

factorization method. IEEE Trans. Inform. Theory 64 (2018), no. 2, 728-737.
20. *L. Ephremidze, I. Spitkovsky, On a generalization of Smirnov's theorem with some applications. Georgian Math.

J. 25 (2018), no. 2, 217-220.
21. *A. Fiorenza, V. Kokilashvili, Nonlinear harmonic analysis of integral operators in weighted grand Lebesgue spaces

and applications. Ann. Funct. Anal. 9 (2018), no. 3, 413-425.
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22. L. Gachechiladze, T. Uzunashvili, T.  Toronjadze, Real options valuation of hedging strategies. Application of random
processes and mathematical statistics in financial economics and social sciences III, GAU, Tbilisi, 2018.

23. A. Gachechiladze, R. Gachechiladze, Unilateral contact problems for homogeneous hemitropic elastic solids with a
friction. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 74 (2018), 93-111.

24. *O. A. Glonti, O. G. Purtukhia, European option hedging with a nonsmooth payment function. (Russian) Ukraïn. Mat.
Zh. 70 (2018), no. 6, 773-787; translation in Ukrainian Math. J. 70 (2018), no. 6, 890-905.

25. N. Inassaridze, M. Iavich, E. Khmaladze, G. Iashvili, Naive algorithm to Bos-Chaum one-time signature scheme. Bull.
Georgian Natl. Acad. Sci. (N.S.) 12 (2018), no. 2, 13-18.

26. *D. Kapanadze, Exterior diffraction problems for two-dimensional square lattice. Z. Angew. Math. Phys. 69 (2018), no.
5, Art. 123, 17 pp.

27. G. Kapanadze, L. Kajaia, On a problem of the bending of rectangular plates weakend by a straight cut and contour of
equal strength. Appl. Math. Inform. Mech. (AMIM) 23 (2018), No. 1, 9 pp.

28. G. Kapanadze, L. Gogolauri, On one problem of the plane theory of elasticity for a rectangular domain with a partially
unknown boundary. Appl. Math. Inform. Mech. (AMIM) 23 (2018), No. 2, 10 pp.

29. M. Khachidze, A. Kirtadze, On the one example of application of almost invariant sets. Reports of Enlarged Sessions of
the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics 32 (2018).

30. *A. Kharazishvili, On some classes of negligible subsets of the Euclidean plane. Georgian Math. J. 25 (2018), no. 1,
41-46.

31. *A. Kharazishvili, A note on the Borel types of some small sets. Georgian Math. J. 25 (2018), no. 3, 419-425.
32. *A. Kharazishvili, Some remarks on the Steinhaus property for invariant extensions of the Lebesgue measure.

European J. Math. 2018, 48-58.
33. A. Kharazishvili, A note on the uniqueness property for Borel $G$-measures. Real Anal. Exchange 43 (2018), no. 1,

223-233.
34. A. Kharazishvili, On groups of isometries of Euclidean space and associated invariant measures. J. Geometry 109

(2018). DOI: https://doi.org/10.1007/s00022-018-0422-6
35. A. Kharazishvili, On generalized measurability properties of certain projective sets. Bull. TICMI 22 (2018), no. 1, 59-

64.
36. *S. Kharibegashvili N. Shavlakadze, O. Jokhadze, On the solvability of a mixed problem  with a nonlinear boundary

condition for a one-dimensional semilinear wave equation. J.  Contemp. Math. Anal. 53 (2018), no. 5, 247-259.
37. *I. T. Kiguradze, T. I. Kiguradze, Oscillation properties of higher-order sublinear differential equations. (Russian)

Differentsial’nye Uravneniya 54 (2018), no. 12, 1589-1603; translation in Differential Equations 54 (2018), no. 12,
1545-1559.

38. I. Kiguradze, T. Kiguradze, Oscillation criteria for higher order sublinear delay differential equations. Researches in
Mathematics and Mechanics 23 (2018), no. 1(31), 130-137.

39. I. Kiguradze, N. Partsvania, Some optimal conditions for the solvability and unique solvability of the two-point
Neumann problem. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 75 (2018), 115-128.

40. A. Kirtadze, T. Qasrashvili, On the uniqueness of elementary volumes. J. Geometry 109 (2018), no. 1.
DOI: https://doi.org/10.1007/s00022-018-0422-6

41. A. Kirtadze, N. Rusiashvili, On some methods of extending invariant and quasi-invariant measures. Trans. A.
Razmadze Math. Inst. 172 (2018), no. 1, 58-63.

42. *V. Kokilashvili, A. Meskhi, One-sided operators in grand variable exponent Lebesgue spaces. Z. Anal. Anwend. 37
(2018), no. 3, 251-375.

43. *V. Kokilashvili, A. Meskhi, Extrapolation results in grand Lebesgue spaces defined on product
sets. Positivity 22 (2018), no. 4, 1143-1163.

44. *V. Kokilashvili, A. Meskhi, Extrapolation in grand Lebesgue spaces with $A_\infty$ weights. (Russian) English
version published in Math. Notes 104(2018), no. 3-4, 518-529. Mat. Zametki 104 (2018), no. 4, 539-551.

45. *V. Kokilashvili, A. Meskhi, M. A. Zaighum, Sharp weighted bounds for fractional integrals via the two-weight
theory. Banach J. Math. Anal. 12 (2018), no. 3, 673-692.

46. V. Kokilashvili, D. Makharadze, Ts. Tsanava, Necessary and sufficient conditions for weighted boundedness of
integral transforms defined on product spaces in generalized grand Lebesgue spaces. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci.
(N.S.) 12 (2018), no. 2, 7-11.

47. *A. Kvinikhidze, M. Birse, Renormalisation group analysis of electromagnetic couplings in the pionless effective field
theory. Eur. Phys. J. A 54 (2018), Art. 216.

48. S. Kukudzhanov, The stability of orthotropic shells of revolution, close to cylindrical ones, with an elastic filler, under
the action of torsion, normal pressure and temperature. Trans. A. Razmadze Math. Inst. 172 (2018), no. 1, 64-72.

49. *V. Lomadze, An easy approach to distributions and operational calculus. Z. Anal. Anwend. 37 (2018), no. 2, 151-158.
50. *V. Lomadze, KW models for (multivariate) linear differential systems. SIAM J. Control Optim. 56 (2018), no. 1, 456-

472.
51. V. Lomadze, On the Wiener-Hopf factorization of rational matrices. Trans. A. Razmadze Math. Inst. 172 (2018), no. 1,

73-81.
52. A. Mamporia, O. Purtukhia, On functionals of the Wiener process in a Banach space. Trans. A. Razmadze Math.

Inst. 172 (2018), no. 3, part A, 420-428.
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53. A. Mamporia, O. Purtukhia, About one method of stochastic integral representation of Brownian functional. Reports of
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დანართი 2

სამეცნიერო მივლინებები საზღვარგარეთ

# სახელი, გვარი მივლინების მიზანი ადგილი, დრო
1 ვ. კოკილაშვილი მონაწილეობა კონფერენციაში რიო დე ჟანეირო, ბრაზილია,

1-9 აგვისტო, 2018
2 ა. კირთაძე მონაწილეობა კონფერენციაში Svratka, Czech Republic,

13-20 January, 2018
3 ა. მესხი მონაწილეობა კონფერენციაში რიო დე ჟანეირო, ბრაზილია,

1-9 აგვისტო, 2018
4 შ. ტეტუნაშვილი მონაწილეობა კონფერენციაში რიო დე ჟანეირო, ბრაზილია,

1-9 აგვისტო, 2018
5 ა. ხარაზიშვილი მონაწილეობა კონფერენციაში Svratka, Czech Republic,

13-20 January, 2018
6 ო. ჯოხაძე,

ს. ხარიბეგაშვილი
მონაწილეობა კონფერენციაში Girne, Cypros, May 4-6, 2018

7 ი. კიღურაძე მონაწილეობა კონფერენციაში Brno, Czech Republic,
January 29 – February 2, 2018

8 ი. კიღურაძე მონაწილეობა კონფერენციაში Grodno, Belarus, May 15-18, 2018
9 ი. კიღურაძე მონაწილეობა კონფერენციაში Miskolc, Hungary, July 5-8, 2018

10 ნ. ფარცვანია მონაწილეობა კონფერენციაში Brno, Czech Republic,
January 29 – February 2, 2018

11 ნ. ფარცვანია მონაწილეობა კონფერენციაში Grodno, Belarus, May 15-18, 2018
12 ნ. ფარცვანია მონაწილეობა კონფერენციაში Miskolc, Hungary, July 5-8, 2018
13 რ. დუდუჩავა მონაწილეობა კონფერენციაში და

ერთობლივი სამეცნიერო
მუშაობა შარჟას უნივერსიტეტში

The University of Sharjah, UAE.
February 3, 2018

14 რ. დუდუჩავა მონაწილეობა კონფერენციაში Rostov on Don, Russia,
April 23-27, 2018

15 რ. დუდუჩავა მონაწილეობა კონფერენციაში Turin, Italy, July 2-6, 2018
16 რ. დუდუჩავა მონაწილეობა კონფერენციაში Shanghai, China, July 23-27, 2018
17 რ. დუდუჩავა მონაწილეობა კონფერენციაში Khazar University, Baku, Azerbaijan,

May 21-24, 2018,
18 რ. დუდუჩავა მონაწილეობა კონფერენციაში Boca del Rio, Veracruz, Mexico,

November l3-19, 2018
19 რ. დუდუჩავა ერთობლივი სამეცნიერო

მუშაობა კალიფორნიის
უნივერსიტეტში

The University of Callifornia, Santa
Barbara, USA, November 6-11, 2018

20 რ. დუდუჩავა ერთობლივი სამეცნიერო
მუშაობა ბერლინის ტექნიკურ
უნივერსიტეტში

Technical Universi ty Berlin, Germany,
December 16-21, 2018

21 რ. დუდუჩავა ერთობლივი სამეცნიერო
მუშაობა ბერლინის ტექნიკურ
უნივერსიტეტში

Technical Universi ty Berlin, Germany,
January 12-22, 2018

22 რ. დუდუჩავა ერთობლივი სამეცნიერო
მუშაობა ბერლინის ტექნიკურ
უნივერსიტეტში

Technical Universi ty Berlin, Germany,
June 24- July 15, 2018

23 ლ. შაფაქიძე მონაწილეობა კონფერენციაში მოსკოვის ოლქი, ქ. ზვენიგოროდი,
25.02-04.03, 2018

24 ლ. შაფაქიძე მონაწილეობა კონფერენციაში მოსკოვი, რუსეთი,



93

27-31 აგვისტო , 2018
25 თ. ქადეიშვილი მონაწილეობა კონფერენციაში

“Higher Structures 2”, A
CONFERENCE HONORING
Murray Gerstenhaber's 90th&Jim
Stasheff's 80th birthday,

University of Pennsylvania,
Philadelphia, USA,

March 5 – March 8, 2018

26 ს. სანებლიძე მონაწილეობა მათემატიკოსთა
საერთაშორისო კონგრესში (ICM-
2018),

1-9 აგვისტო, 2018,
რიო დე ჟანეირო (ბრაზილია)

27 მ. ბაკურაძე მონაწილეობა კონფერენციაში
International conference "Algebraic
Topology, Combinatorics, and
Mathematical Physics" on occasion
of Victor Buchstaber's 75th birthday

May 24–30, 2018, Steklov Mathematical
Institite, Moscow

28 მ. ბაკურაძე მონაწილეობა კონფერენციაში
Topologie Algébrique et
Applications
Rencontre annuelle du GdR 2875

23-26 Octobre 2018 - Université de
Montpellier

29 ვ. ლომაძე მონაწილეობა კონფერენციაში
10th Workshop "STRUCTURAL
DYNAMICAL SYSTEMS:
Computational Aspects"

June 12 - June 15, 2018, Bari, Italia

30 ა. ელაშვილი ერთობლივი სამეცნიერო
მუშაობა და მონაწილეობა
კონფერენციაში
“Representation theory”

Koeln Univrsity,  July 2018,

31 ა. ელაშვილი მონაწილეობა კონფერენციაში
“Group 32”

Prague, 9 – 13 July 2018

32 ა. პაჭკორია ერთობლივი სამეცნიერო
კვლევების ჩასატარებლად და
ალგებრის, ლოგიკის და
ტოპოლოგიის  სემინარში
მონაწილეობა

University of Coimbra (Portugal),
აპრილი, 2018

33 ბ. მესაბლიშვილი მონაწილეობა კონფერენციაში
“Applications of Categories in
Algebra and Topology”

University of D sseldorf (Germany),
20-28 აგვისტო,  2018

34 დ. ზანგურაშვილი მონაწილეობა კომპიუტერულ
მეცნიერებათა დეპარტამენტის
სემინარში

University of California, Los-Angeles
(USA), 28 აპრილი-21 მაისი, 2018

35 დ. ზანგურაშვილი ერთობლივი სამეცნიერო
კვლევების ჩასატარებლად და
მონაწილეობა სემინარში
“Representation Theory and Related
Topics Seminar”

Northeastern University (USA), 26
ოქტომბერი - 6 ნოემბერი, 2018

36 ნ. ინასარიძე ერთობლივი სამეცნიერო
კვლევების ჩასატარებლად და
ალგებრის სემინარში
მონაწილეობა

University of Santiago de Compostela
(Spain), 4 -11 აპრილი, 2018

37 ნ. ინასარიძე ერთობლივი სამეცნიერო
კვლევების ჩასატარებლად და
მონაწილეობა ალგებრის
სემინარში

University of Santiago de Compostela
(Spain), 17 ივნისიდან - 1 ივლისამდე,

2018

38 ე. ხმალაძე ერთობლივი სამეცნიერო
კვლევების ჩასატარებლად და

University of Santiago de Compostela
(Spain), 17 ივნისი - 01 ივლისი, 2018
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ალგებრის  სემინარში
მონაწილეობა

39 ო. ფურთუხია მონაწილეობა კონფერენციაში
Conference «Stochastic Equations,
Limit Theorems and Statistics of
Stochastic Processes», dedicated to
the 100th anniversary of
I.I.Gikhman
http://matan.kpi.ua/gikhman100conf

September 17-22, 2018, Kyiv, Ukraine

40 ო. ფურთუხია მონაწილეობა კონფერენციაში
The 6th International Scientific
Conference "Mathematical
Modeling, Optimization and
Information Technologies (MMOTI-
2018)",
http://usm.md/?p=20613&lang

November 12-16, 2018, Chisinau,
Moldova

41 გ.  ლავრელაშვილი ერთობლივი სამეცნიერო
მუშაობა

მაქს პლანკის  გრავიტაციული
ფიზიკის ინსტიტუტი, პოტსდამი,

გერმანია,  27.01-1.03.2018
42 გ.  ლავრელაშვილი ერთობლივი სამეცნიერო

მუშაობა
მაქს პლანკის  გრავიტაციული

ფიზიკის ინსტიტუტი, პოტსდამი,
გერმანია,  2.02-10.05.2018

43 გ. ლავრელაშვილი მონაწილეობა საერთაშორისო
კონფერენციაში

ერევანი, სომხეთი,
5-7 ივლისი, 2018

44 გ.  ლავრელაშვილი ერთობლივი სამეცნიერო
მუშაობა

მაქს პლანკის  გრავიტაციული
ფიზიკის ინსტიტუტი, პოტსდამი,

გერმანია,  4.08-9.09.2018
45 გ.  ლავრელაშვილი ერთობლივი სამეცნიერო

მუშაობა
მაქს პლანკის  გრავიტაციული

ფიზიკის ინსტიტუტი, პოტსდამი,
გერმანია,

24.11.2018 - 4.01.2019
46 გ.  ლავრელაშვილი ერთობლივი სამეცნიერო

მუშაობა
მაქს პლანკის გრავიტაციული

ფიზიკის ინსტიტუტი, პოტსდამი,
გერმანია, 27.01-1.03.2018

47 ა. კვინიხიძე ერთობლივი სამეცნიერო კვლევა ტენესის უნივერსიტეტი,
ნოქსვილი, აშშ,
27.03-27.04.2018
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დანართი 3

ინსტიტუტის საგამომცემლო საქმიანობა

ჟურნალი “ა.რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები”
(“Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute”)

2018 წელს გამოქვეყნდა ჟურნალის სამი ტომი: 172, No. 1 - 132 გვერდის მოცულობით, 172, No. 2 –
159 გვერდის მოცულობით, 172, No. 3, ნაწილი 1 – 186 გვერდის მოცულობით.

172, No. 1-ში გამოქვეყნდა 13 სტატია, აქედან 7 საერთო სტატია, შესრულებული  ქართველი
ავტორების მიერ, 1 - 2 პაკისტანელი ავტორის საერთო სტატია,  1 – საერთო 4 თურქი  ავტორის, 1 საერთო 2
აზერბაიჯანელი ავტორის, 1 საერთო 2 ინდოელი ავტორის, 3 ჩინელი ავტორის, აქედან  1 - 2 ჩინელი
ავტორის.

172, No. 2-ში გამოქვეყნდა 12 სამეცნიერო სტატია, აქედან 3 სტატია შესრულებული ქართველი
ავტორების მიერ, 1 - ავტორის საუდის არაბეთიდან, 4 - ირანელი ავტორის საერთო სტატია , 2 საერთო
სტატია შესრულებული ინდოელი ავტორების მიერ,  1-საერთო 4 პაკისტანელი ავტორის, 4 საერთო სტატია
შესრულებული ირანელი ავტორების მიერ , 1- 2 ჩინელი ავტორის საერთო სტატია..

172, No. 3, ნაწილი 1-ში, გამოქვეყნდა პროფესორ გვანჯი მანიას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი
მიძღვნილი სტატია და 19 სამეცნიერო სტატია. აქედან ქართველი მეცნიერების მიერ შესრულებული 12
საერთო სტატია,  1 - ირანელის სტატია, 1 – 2 პაკისტანელი ავტორის, 1 -პოლონელი და ქართველი ავტორის,
1 - 3 ინდოელი ავტორის, 1 - თურქი ავტორის, 1 – 1 ქართველი და 2 ნიდერლანდელი ავტორის, 1 – 2
ინდოელის,  1- საერთო სტატია ამერიკელი და ქართველი ავტორების,  1 – 2 ჩინელი ავტორის.

საქართველოს მათემატიკური ჟურნალი (Georgian Mathematical Journal)

2018 წელს გამოვიდა 4 ნომერი (635 გვერდის მოცულობით). ტომი 59 სტატიას შეიცავს. აქედან 6

ქართველი ავტორებისაა, 3 – საერთო ქართველი და უცხოელი ავტორების, 50 – უცხოელი ავტორების.
მეორე ნომერი მიეძღვნა აკადემიკოს ვახტანგ კოკილაშვილის დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს, სოლო
მეოთხე - პროფესორ თორნიკე ქადეიშვილის დაბადებიდან 70 წლის იუბილეს. გამოქვეყნებული
სტატიებიდან შესრულებულია: ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტში (თსუ) – 2, ივანე
ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში – 3, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში –
1, სამმა ავტორმა ორ-ორი სტატია გამოაქვეყნა, ერთმა – სამი.

ჟურნალი “მემუარები დიფერენციალურ განტოლებებსა და მათემატიკურ ფიზიკაში”
(“Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics”)

2018 წელს გამოქვეყნდა ჟურნალის სამი ტომი: 73-ე – 152 გვერდის მოცულობით, რომელშიც შევიდა
4-7 სექტემბერს ქ. ბრნოში (ჩეხეთი) გამართული კონფერენციის „დიფერენციალური განტოლება და
გამოყენებები“ მომხსენებლების სტატიები, 74-ე – 165 გვერდის მოცულობით, რომელიც მიეძღვნა პროფესორ
თენგიზ გეგელიას დაბადებიდან 90 წლის იუბილეს, 75-ე – 152 გვერდის მოცულობით.

73-ე ტომში გამოქვეყნდა 12 დიდი მოცულობის სამეცნიერო სტატია (1 – ალჟირელი ავტორის, 1 – ჩეხი
ავტორის, 1 – ტუნისელი ავტორების, 4 – რუსი ავტორების, 1 – პორტუგალიელი ავტორების, 2 – ქართველი
ავტორების,  1 – ხორვატი ავტორის, 1 – საერთო ავტორების ეგვიპტიდან, ირლანდიიდან და აშშ-დან) და 1
მოკლე მოხსენება (ქართველი ავტორის).

74-ე ტომში გამოქვეყნდა სტატია პროფესორ თენგიზ გეგელიას შესახებ, 8 დიდი მოცულობის
სამეცნიერო სტატია (5 – ქართველი ავტორების, 2 – უკრაინელი ავტორების, 1 – ალჟირელი ავტორების) და 1
მოკლე მოხსენება (ქართველი ავტორის).

75-ე ტომში გამოქვეყნდა ერთო მონოგრაფია (ქართველი ავტორის), 4 დიდი მოცულობის სამეცნიერო
სტატია (1 – ავტორების ირანიდან და აშშ-დან, 1 – უკრაინელი ავტორების, 1 – ქართველი ავტორების, 1 –

თურქი ავტორის) და 1 მოკლე მოხსენება (ქართველი ავტორის).
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პრეამბულა 
 

ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) ი. ვეკუას 

სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში (გმი) 2018 

წლის მანძილზე სრულდებოდა 13 სამეცნიერო პროექტი/გრანტი (იხ. ფორმა № 1). 

 

2016 წლის 30 სექტემბერს ინსტიტუტს აღუდგა თსუ-ის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-

კვლევითი ერთეულის სტატუსი და დაუმტკიცდა დებულება, რომლის შესაბამისადაც  

განხორციელდა სტრუქტურული ცვლილებები. ამჟამად, ინსტიტუტში ფუნქციონირებს 

შემდეგი სამეცნიერო და არასამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულები: 

სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულები: 

 დრეკადობის და გარსთა თეორიის განყოფილება; 

 გამოთვლითი მათემატიკისა და მოდელირების განყოფილება; 

 დიფერენციალური განტოლებების და ოპტიმალური მართვის განყოფილება; 

 კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებების განყოფილება; 

 ფუნქციონალური ანალიზის და გამოყენებების განყოფილება; 

 კომპლექსური ანალიზის და გამოყენებების განყოფილება; 

 ალბათობის და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილება; 

 დისკრეტული მათემატიკის განყოფილება; 

 პროგრამირების განყოფილება; 

 პლაზმის ფიზიკის ლაბორატორია; 

არასამეცნიერო სტრუქტურული ერთეული: 

 სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის განყოფილება. 

 

სამეცნიერო განყოფილებები გადანაწილებულია ინსტიტუტისათვის ტრადიციულ ოთხ 

ძირითად სამეცნიერი მიმართულებით: 

 უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მათემატიკური პრობლემები და ანალიზის 

მონათესავე საკითხები; 

 მათემატიკური მოდელირება და გამოთვლითი მათემატიკა; 

 დისკრეტული მათემატიკა და ალგორითმების თეორია; 

 ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა. 

 

საანგარიშო წელს ინსტიტუტში დასაქმებული იყო 50 თანამშრომელი (მათ შორის 9 

დოქტორანტი და 3 დამხმარე მუშაკი). ინსტიტუტში მუშავდება 11 სამეცნიერო-კვლევითი 

თემა, რომლებშიც აქტიურად არიან ჩართული ინსტიტუტში ხელშეკრულებით 

დასაქმებული დოქტორანტები. 

 

2018 წელს ინსტიტუტის თანამშრომლებმა გამოაქვეყნეს 76 სამეცნიერო ნაშრომი, 

რომელთაგან 39 გამოიცა იმპაქტ-ფაქტორის (Thomson-ის და/ან Scopus-ის კლასიფიკა-

ციით) მქონე სამეცნიერო ჟურნალებში, აგრეთვე 2 სამეცნიერო მონოგრაფია უცხოეთში, 

1  საქართველოში, 2 სახელმძღვანელო საქართველოში.  

 

გმი-ში ფუნქციონირებს თსუ-ის ზუსტ და საბუნებიმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტე-

ტის მათემატიკის დეპარტამენტის 3 სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია, დაკომპლექ-

ტებული ინსტიტუტის ყოფილი თანამშრომლებით, რომელთა თანამონაწილეობით 

ფაკულტეტის 400-მდე სტუდენტმა ინსტიტუტში შეასრულა ლაბორატორიული სამუ-

შაოები.  
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გმი-ის ბაზაზე ჩატარდა 2 საერთაშორისო სამეცნიერო შეკრება (თსუ ილია ვეკუას 

სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის XXXII საერთაშორისო გაფართოე-

ბული სხდომები, მიძღვნილი ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის დაარსებიდან  50 წლისთავისადმი; III საერთაშორისო კონფერენცია 

“გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები”, მიძღვნილი ი. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 100 და ი. ვეკუას 

სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 50 წლისთავისადმი). 

გარდა ამისა, ინსტიტუტი თანაორგანიზატორი იყო ერთი საერთაშორისო სამეცნიერო 

შეკრების (საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის IX ყოველწლიური საერთაშორისო 

კონფერენცია).  

 

 

შენიშვნა 1. გარდა გმი-ში დასაქმებული სამეცნიერო ან აკადემიური დოქტორის ხარისხის 

მქონე 36 მკვლევარისა, გმი-ს ბაზაზე საზოგადოებრივ საწყისებზე სამეცნიერო-კვლევით 

მუშაობას ეწეოდა გმი-ს ყოფილი თანამშრომლებიდან თსუ-ში კონკურსის წესით 

არჩეული 9 პროფესორი. 

 

შენიშვნა 2. გმი-ის ბაზაზე მოქმედებს თბილისის საერთაშორისო ცენტრი მათემატიკასა 

და ინფორმატიკაში (TICMI). მისი სამეცნიერო–ორგანიზაციული მუშაობის წლიური 

ანგარიში შეიძლება ინახოს ჟურნალში  
Bull. TICMI, v. 22, # 2 

და ვებ-გვერდზე   

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

 
  

http://www.viam.science.tsu.ge/others/ticmi
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ინსტიტუტის დირექტორი 

გიორგი ჯაიანი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი 

 

სწავლული მდივანი 

ნიკოლოზ ავაზაშვილი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 

    

ინსტიტუტის შემადგენლობა განყოფილებების მიხედვით ასეთია:  
 

1) დრეკადობის და გარსთა თეორიის განყოფილება: 

ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

თენგიზ მეუნარგია (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 
 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომლები: 

გიორგი კაპანაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

ნატალია ჩინჩალაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 
 

მეცნიერი თანამშრომლები: 

ნიკოლოზ ავაზაშვილი (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

ლამარა ბიწაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

ნათელა ზირაქაშვილი (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

მაია სვანაძე (აკადემიური დოქტორი) 

ივანე ცაგარელი (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

რომან ჯანჯღავა (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

 

ხელშეკრულებით დასაქმებული გმი სპეციალისტები 

ნინო ბლიაძე (თსუ დოქტორანტი) 

სოფო ბლიაძე (თსუ დოქტორანტი) 

 

2) გამოთვლითი მათემატიკისა და მოდელირების განყოფილება: 

ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 

თამაზ ვაშაყმაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი: 

ხათუნა ჩარგაზია (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

 

მეცნიერი თანამშრომლები: 

არჩილ პაპუკაშვილი (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

ნინო ხატიაშვილი (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

 

3) დიფერენციალური განტოლებების და ოპტიმალური მართვის განყოფილება: 

ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

თამაზ თადუმაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი: 

რომან კოპლატაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

ხელშეკრულებით დასაქმებული გმი სპეციალისტები 

თეა შავაძე (თსუ დოქტორანტი) 

ნათია ხაჩიძე (თსუ დოქტორანტი) 
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4)    კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებების განყოფილება: 

ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 

თემურ ჯანგველაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

მთავარი მეცნიერი თანამშრომლები: 

დავით ნატროშვილი (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

ჯემალ როგავა (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

გიორგი ჯაიანი (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

მეცნიერი თანამშრომელი: 

მიხეილ გაგოშიძე (აკადემიური დოქტორი) 
 

5) ფუნქციონალური ანალიზის და გამოყენებების განყოფილება: 

ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

უშანგი გოგინავა (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი: 

დაზმირ შულაია (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

ხელშეკრულებით დასაქმებული გმი სპეციალისტები 

ლაშა ბარამიძე (თსუ დოქტორანტი) 

გვანცა შევარდენიძე (თსუ დოქტორანტი) 
 

6) კომპლექსური ანალიზის და გამოყენებების განყოფილება: 

ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

გრიგორ გიორგაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

მეცნიერი თანამშრომელი: 

ვალერი ჯიქია (აკადემიური დოქტორი) 

 

ხელშეკრულებით დასაქმებული გმი სპეციალისტი 

გეგა გულაღაშვილი  (თსუ დოქტორანტი) 
 

7) ალბათობის და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილება: 

ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 

ელიზბარ ნადარაია (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი: 

ქართლოს ყაჭიაშვილი (ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

 

მეცნიერი თანამშრომელი: 

ალექსანდრე ტყეშელაშვილი (ფიზ.-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

 

ხელშეკრულებით დასაქმებული გმი სპეციალისტი 

თინა მგელაძე (თსუ დოქტორანტი) 

 

8)    დისკრეტული მათემატიკის განყოფილება: 

ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 

ალექსანდრე ხარაზიშვილი (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 
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მეცნიერი თანამშრომლები: 

თენგიზ ტეტუნაშვილი (აკადემიური დოქტორი)  

მარიამ ბერიაშვილი (აკადემიური დოქტორი)  

თამარ ქასრაშვილი (აკადემიური დოქტორი) 

 

9) პროგრამირების განყოფილება: 

ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

ჯემალ ანთიძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

 

მეცნიერი თანამშრომლები: 

ბესიკ დუნდუა (აკადემიური დოქტორი) 

მიხეილ რუხაია (აკადემიური დოქტორი) 

 

10) პლაზმის ფიზიკის ლაბორატორია: 

მეცნიერი თანამშრომლები: 

თამაზ კალაძე (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 

ლუბა წამალაშვილი 

 

არასამეცნიერო სტრუქტურული ერთეული 

11) სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის განყოფილება 

ხელმძღვანელი 

გიორგი ახალაია (ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი) 

 

სპეციალისტები: 

ციცინო გაბესკირია 

მანანა გვარამაძე 

მანანა თევდორაძე 

მირანდა გაბელაია (თსუ დოქტორანტი) 
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2018 წელს სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები სრულდებოდა პროგრამის 

„გამოყენებითი მათემატიკის ზოგიერთი აქტუალური პრობლემა“ 

(2018-2022 წწ.) ფარგლებში 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი  გიორგი ჯაიანი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი ფიზიკა-

მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი) 

 

პროგრამა დაყოფილია 4 ქვეპროგრამად და 11 თემად: 

1. დრეკადობის თეორიის ამოცანები სხვადასხვა ფიზიკური ველის გათვალისწინებით და 

ანალიზის მონათესავე საკითხები 

ქვეპროგრამის ხელმძღვანელები: 

 გიორგი ჯაიანი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკურ 

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

 დავით ნატროშვილი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-

მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი) 

 

1.1. თემის დასახელება  „დრეკადობის თეორიისა და გარსთა თეორიის ზოგიერთი 

ამოცანის გამოკვლევა“ 

თემის ხელმძღვანელი  თენგიზ მეუნარგია  

თემის შემსრულებლები  გიორგი ჯაიანი, დავით ნატროშვილი, თენგიზ 

მეუნარგია, გიორგი კაპანაძე, ნატალია ჩინჩალაძე, ლამარა ბიწაძე, 

ნათელა ზირაქაშვილი, მაია სვანაძე, ივანე ცაგარელი, რომან ჯანჯღავა, 

მირანდა გაბელაია, ნინო ბლიაძე, სოფო ბლიაძე  

 

1.2. თემის დასახელება  „დიფერენციალური  განტოლებების თეორიისა და 

ოპტიმალური მართვის ზოგიერთი საკითხი“ 

თემის ხელმძღვანელი  თამაზ თადუმაძე  

თემის შემსრულებლები  თამაზ თადუმაძე, რომან კოპლატაძე, თეა შავაძე, 

ნათია ხაჩიძე  

 

1.3. თემის დასახელება  „ზოგიერთი დიფერენციალური და ინტეგრო-

დიფერენციალური მოდელის გამოკვლევა და მიახლოებითი ამოხსნა“ 

თემის ხელმძღვანელი  თემურ ჯანგველაძე  

თემის შემსრულებლები  თემურ ჯანგველაძე, დაზმირ შულაია, მიხეილ 

გაგოშიძე  

 

1.4. თემის დასახელება  „ფურიეს მწკრივების კრებადობისა  და შეჯამებადობის 

შესახებ“ 

თემის ხელმძღვანელი  უშანგი გოგინავა  

თემის შემსრულებლები  უშანგი გოგინავა, ლაშა ბარამიძე, გვანცა შავარდენიძე  

 

1.5. თემის დასახელება  „განზოგადებულ ანალიზურ ფუნქციათა შესახებ  რიმანის 

ზედაპირებზე და მათი ზოგიერთი გამოყენება“ 

თემის ხელმძღვანელი  გრიგორ გიორგაძე  

თემის შემსრულებლები  გრიგორ გიორგაძე, ნიკოლოზ ავაზაშვილი, გიორგი 

ახალაია , ვალერიან ჯიქია, გეგა გულაღაშვილი  

 

 



9 
 

2. მოდელირებისა და რიცხვითი ანალიზის ზოგიერთი აქტუალური პრობლემის შესახებ 

ქვეპროგრამის ხელმძღვანელი: 

 თამაზ ვაშაყმაძე (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკურ 

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი) 

2.1. თემის დასახელება  „უწყვეტი გარემოს ზოგიერთი არაწრფივი მოდელი და 

მათი გათვლის ანალიზურ-დისკრეტული სქემები“ 

თემის ხელმძღვანელი  თამაზ ვაშაყმაძე  

თემის შემსრულებლები  თამაზ ვაშაყმაძე, ნინო ხატიაშვილი , ხათუნა 

ჩარგაზია   

 

2.2. თემის დასახელება  „არასტაციონარული ოპერატორული დიფერენციალური 

განტოლებების მიახლოებითი ამოხსნის საკითხები“ 

თემის ხელმძღვანელი  ჯემალ როგავა  

თემის შემსრულებლები  ჯემალ როგავა, არჩილ პაპუკაშვილი  

 

2.3. თემის დასახელება  „დეკლარაციული პროგრამირების და ავტომატური 

დედუქციის  ზოგიერთი საკითხის გამოკვლევა“ 

თემის ხელმძღვანელი (საზოგადოებრივ საწყისებზე)  თემურ კუცია (იოჰან 

კეპლერის უნივერსიტეტი, ლინცი, ავსტრია) 

თემის შემსრულებლები  თემურ კუცია, ჯემალ ანთიძე, ბესიკ დუნდუა, 

მიხეილ რუხაია  

 

2.4. თემის დასახელება  „დედამიწის ატმოსფერულ და იონოსფერულ შრეებში 

სტრუქტურული ტალღური ტურბულენტობის ფიზიკური და მათემატიკური 

მოდელირება“ 

თემის ხელმძღვანელი  თამაზ კალაძე  

თემის შემსრულებლები  თამაზ კალაძე, ლუბა წამალაშვილი 

 

3. დაკვირვებათა განაწილების კანონის ფუნქციონალური მახასიათებლების არაპარა-

მეტრულ შეფასებათა თეორიისა და პარამეტრულ ჰიპოთეზათა შემოწმების ზოგიერთი 

ამოცანა 

ქვეპროგრამის ხელმძღვანელი: 

 ელიზბარ ნადარაია (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-

მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი) 

3.1. თემის დასახელება  „დაკვირვებათა განაწილების კანონის ფუნქციონალური 

მახასიათებლების არაპარამეტრულ შეფასებათა თეორიისა და პარამეტრულ 

ჰიპოთეზათა შემოწმების საკითხების გამოკვლევა“ 

თემის ხელმძღვანელი  ელიზბარ ნადარაია  

თემის შემსრულებლები  ელიზბარ ნადარაია, ქართლოს ყაჭიაშვილი, 

ალექსანდრე ტყეშელაშვილი, თინა მგელაძე  

 

4. დისკრეტული სტრუქტურების ზოგიერთი კომბინატორული მახასიათებელი და ამ 

მახასიათებლების ცვალებადობა გარკვეული ტიპის მოდელებში 

ქვეპროგრამის ხელმძღვანელი: 

 ალექსანდრე ხარაზიშვილი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-

მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი) 
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4.1.  თემის დასახელება  დისკრეტული სტრუქტურების ზოგიერთი კომბინატორული 

მახასიათებელი და ამ მახასიათებლების ცვალებადობა გარკვეული ტიპის 

მოდელებში 

თემის ხელმძღვანელი  ალექსანდრე ხარაზიშვილი  

თემის შემსრულებლები  ალექსანდრე ხარაზიშვილი, თენგიზ ტეტუნაშვილი, 

მარიამ ბერიაშვილი, თამარ ქასრაშვილი 
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Gogolauri L. 

AMIM, 23, No. 2, 10 1512-0074 

9. Kapanadze G.,  

Kajaia L.  

AMIM, 23, No. 1, 9 1512-0074 

10. Beriashvili Sh., 

Kasrashvili T., 

Kirtadze A. 

Reports of Enlarged Sessions of the 

Seminar of I. Vekua Institute of 

Applied Mathematics, v. 32, 2018 

 

11. Kachiashvili K.J. Systems Analysis of Environmental 

Water Quality Control and 

Management and some Appropriate 

Modern Software, Ecology, Pollution 

and Environmental science: Open 

Access ( EEO ), 1(1): 50-57 

http://hendun.org/journals/EEO/PDF/EEO-18-

1-112.pdf 

12. Kachiashvili K.J., 

Bansal N.K. and 

Prangishvili I.A. 

Constrained Bayesian Method for 

Testing the Directional Hypotheses. 
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DOI: 10.17265/2159-5291/2018.04.002 

13. Kiguradze Z., 

Tabatadze B. 
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ISSN 1512-0015 

14. Kirtadze A., 
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16. Koplatadze R., 
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გვერდი. 
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ISSN 1512-0015 

 

18.  Jangveladze T., 

 Kiguradze Z. 
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(accepted) (2018) 

ISSN 2194-1009 

19. Meunargia T. AMIM, 23, No. 1, 10 1512-0074 
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Babilua P. 
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(2018), no. 3, part A, 293--298. 

DOI: 10.1016/j.trmi.2018.09.001 

23. Bishara A.,  

Kurtanidze L., 

Rukhaia M. 

International Journal of Engineering 

and Applied Sciences 5(4):48-51, 2018 

ISSN: 2394-3661 

24. Shavadze S. Variation formulas of solutions for 

controlled functional differential 

equations with the continuous initial 

condition considering perturbations of 

the initial moment and several delays. 

Mem . Differential Equations  Math  . 

Phys, 74 (2018), 16 გვერდი 

ISSN  1512-0015 

25. Shulaia D., 

Vekua T. 

Reports of Enlarged Sessions of the 

Seminar of I.Vekua Institute of Applied  

Mathematics, Volume 32, 2018 

ISSN 1512-0066 

26. Tadumadze T. Variation  formulas of solution for a 

class of controlled differential equation 

with delay  in the  phase coordinates 

and controls. Advanced Mathematical 

Models & Applications,  3(1) (2018) , 9 

გვერდი.  

ISSN: 2519-4445 

27. Tkeshelashvili A. საქართველოს  მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის მოამბე. ტომი 

12, N 4, გვ.10-15 

ISSN - 0132 - 1447 

28. Tetunashvili T. 

  

Trans. A. Razmadze Math. Inst. 172 

(2018), no. 1, 115–125. 
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29. Tsagareli I. Seminar of  I.Vekua Institute of 

Applied Matematics, REPORTS, vol. 

44, 9 

1512-0058 

30. Vashakmadze T. Modern Problems in Applied 

Mathemaics,Book of Abstracts 

http://wwwviam.science.tsu.ge/mpam2018/ 

31. Vasilieva-

Vashakmadze N., 

Lekishvili G., 

Toidze P., 

Gakhokidze R. 

Journal of Biological Physics and 

Chemistry 18 (2018) 94–98 Received 8 

December 2017; accepted 30 June 2018 

doi: 10.4024/20VA17A.jbpc.18.02 

32. ვასილიევა-

ვაშაყმაძე ნ. 

ბიოლოგიური ფიზიკისა და ქიმიის 

აქტუალური პრობლემები 

სამეცნიერო ჟურნალი ტ. 3, № 2 

2018, გვ. 302, სევასტოპოლი, ყირიმი 

ISSN 2499-9962 

33. პაპუკაშვილი ა., 

პაპუკაშვილი გ.,  

შარიქაძე მ. 

ილია ვეკუას სახელობის გამოყენე-

ბითი მათემატიკის ინსტიტუტის 

სემინარის გაფართოებული 

სხდომების მოხსენებები. ტ.32,  4 გვ. 

ISSN - 1512 – 0066 

34. პაპუკაშვილი ა., 

პაპუკაშვილი გ.,  

ფერაძე ჯ. 

გამოყენებითი მათემატიკა, 

ინფორმატიკა და მექანიკა. ტ.23, № 

1,   14 გვ.        

ISSN - 1512 – 0074 

35. პაუპკაშვილი ა., 

პაპუკაშვილი გ.,  

ფერაძე ჯ. 

საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის მოამბე. 

ტ.12,  № 1,   6 გვ. 

ISSN - 0132 – 1447 



16 
 

36. ჩარგაზია ხ., 

ხარშილაძე ო., 

კვარაცხელია დ. 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „ეკოლოგიის 

თანამედროვე პრობლემები“, 

შრომათა კრებული ISSN 1512-1976, 

ტ. 6, ქუთაისი, საქართველო, 21-22 

სექტემბერი, 2018, გვ. 100-102. 

ISSN 1512-1976 

37. კვარაცხელია დ., 

ჩარგაზია ხ., 

დემეტრაშვილი დ. 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „ეკოლოგიის 

თანამედროვე პრობლემები“, 

შრომათა კრებული ISSN 1512-1976, 

ტ. 6, ქუთაისი, საქართველო, 21-22 

სექტემბერი, 2018, გვ. 51-55 

ISSN 1512-1976 

 

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  

    

    

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ

იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფიკა

ციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელებ

ის პერიოდი  

1 EPSRC (Engineering 

and Physical Sciences 

Research Council, 

UK), Brunel 

University London 

 

 

EP/M013545/1 

სერგეი მიხაილოვი 

(ლონდონის ბრუნელის 

უნივერსიტეტი, 

ხელმძღვანელი) 

პროექტის მკვლევარი 

მეცნიერები: 

დავით ნატროშვილი 

(სტუ, საქართველო) 

ვოლფგანგ ვენდლანდი 

(შტუტგარტის უნივერ-

სიტეტი, გერმანია) 

მასიმო ლანცა დე 

ქრისტოფორის 

(პადუას უნივერსიტეტი. 

იტალია) 

მირელა კორ 

(კლიუ-ნაპოლას 

უნივერსიტეტი, 

რუმინეთი) 

ლოკალიზებული 

ინტეგრალური 

განტოლებებისმათ

ემატიკური 

თეორია 

არაწრფივი 

კერძოწრმოებუ-

ლიანი 

დიფერენციალური 

განტოლებები-

სათვის 

 

1 ივნისი, 2015 

– 31 მაისი 2018 
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6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

1. # FR / 358 /5 – 109 

/14 

თენგიზ მეუნარგია 

(ხელმძღვანელი) 

გიორგი ახალაია 

(ძირითადი 

შემსრულებელი)   

ილია თავხელიძე 

(ძირითადი 

შემსრულებელი) 

გიორგი კაპანაძე 

(ძირითადი 

შემსრულებელი)  

რომან ჯანჯღავა 

(ძირითადი 

შემსრულებელი)  

ბაკურ გულუა 

(ძირითადი 

შემსრულებელი) 

მირანდა ნარმანია 

(ძირითადი 

შემსრულებელი) 

დამრეცი და არადამრეცი გარსების 

წრფივი და არაწრფივი თეორიის 

ზოგიერთი ამოცანა 

05.05.2015-

05.05.2018 

2. 217596 გიორგი ჯაიანი 

(ხელმძღვანელი) 

გია ავალიშვილი 

(კოორდინატორი) 

მარიამ ავალიშვილი 

(ძირითადი 

შემსრულებელი) 

ნატალია ჩინჩალაძე 

(ძირითადი 

შემსრულებელი) 

მირანდა გაბელაია 

(ახალგაზრდა 

მკვლევარი)  

ფუნდამენტური კვლევებისათვის 

სახელმწიფო სამეცნიერო 

გრანტების კონკურსი 2016 

(თერმოდრეკადი 

პიეზოელეტრული 

სტრუქტურებისათვის 

იერარქიული მოდელების აგება და 

გამოკვლევა) 

9.12.2016–

9.12.2019 

3. CG18_2 გიორგი ჯაიანი 

(ხელმძღბანელი) 

მაია სვანაძე 

(კოორდინატორი) 

ნატალია ჩინჩალაძე 

(ძირითადი 

შემსრულებელი) 

საკონფერენციო გრანტების 

კონკურსი (მესამე საერთაშორისო 

კონფერენცია "გამოყენებითი 

მათემატიკის თანამედროვე 

პრობლემები") 

2018 

4. No. FR17_279 ხათუნა ჩარგაზია 

(ხელმძღვანელი), 

დიანა კვარაცხელია  

(კოორდინატორი), 

ნოდარ ჯავახიშვილი  

(შემსრულებელი), 

ქეთევან გომიაშვილი  

(შემსრულებელი) 

არაწრფივი კოჰერენტული 

სტრუქტურები და ძიერი 

გრიგალური ტურბულენტობა 

ატმოსფეროსა და იონოსფეროში  

2017-2020 
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5. No. FR17_252 ოლეგ  ხარშილაძე  

(ხელმძღვანელი), 

ხათუნა ჩარგაზია 

(კოორდინატორი), 

ჯემალ როგავა  

(შემსრულებელი), 

კახა შანშიაშვილი 

(შემსრულებელი) 

მულტიმასშტაბური 

სოლიტონებისადა გრიგალური 

სტრუტურების არაწრფივი 

დინამიკა რთულ უწყვეტ 

გარეოებში 

2017-2020 

 

6. გრანტი #FR/116/5-

100/14 

ალექსი კირთაძე 

(სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი) 

ალექსანდრე 

ხარაზიშვილი 

(ძირითადი 

შემსრულებელი) 

ნინო რუსიაშვილი 

(ძირითადი 

შემსრულებელი) 

მურმან კინწურაშვილი 

(ძირითადი 

შემსრულებელი) 

ზომები ალგებრულ-

ტოპოლოგიურ სტრუქტურებზე 

და მათი გამოყენებები 

05.05.2015-

05.05.2018 

7. PhD_F_17_89 

(დოქტორანტუ- 

რის  საგანმანათ-

ლებლო პროგ-

რამების გრანტი) 

თ. შავაძე  ამონახსნების ვარიაციის 

ფორმულები სამართი ფუნქცი-

ონალურ-დიფერენციალური 

განტოლებებისთვის  წყვეტილი 

საწყისი პირობით და დაგვიანე-

ბების   შეშფოთების   გათვალის-

წინებით და მათი გამოყენება 

ოპტიმიზაციის ამოცანებში 

31.10.2017-

31.10.2019 

8. 217282 თ. კოპალიანი 

(ხელმძღვანელი),  

უ. გოგინავა 

(კოორდინატორი), 

მკვლევარები:   

გ. ონიანი,  

ა. გოგატიშვილი,  

ლ. ბარამიძე 

ფურიეს ანალიზის ოპერატორები 

ზოგიერთ ახალ და კლასიკურ 

ფუნქციურ სივრცეებში 

2016–2019 

9. შოთა 

რუსთაველის 

სამეცნიერო 

ფონდი  და 

Volkswagen 

Stiftung 

რ. ბოჭორიშვილი,  

მ. ბაკურაძე,  

უ. გოგინავა,  

რ. მეიერი, ი. ვიტი 

International PhD program 2018-2022 
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10. RF 17-96 გ. გიორგაძე 

(ხელმძღვანელი) 

გ. გულაღაშვილი 

(მენეჯერი) 

გ. მაქაცარია 

(შემსრულებელი) 

ნ. მანჯავიძე 

(შემსრულებელი) 

გ. მაქაცარია 

(შემსრულებელი) 

ვ. ჯიქია 

(შემსრულებელი) 

რიმან-ჰილბერტის ამოცანები 

რიმანის ზედაპირებზე და 

ჰოლომორფული ფიბრაციის 

ინვარიანტები  

 

20.12.2017-

20.12.2020 

11. FR17_439 მირჩა მარინი 

(სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი), 

მიხეილ რუხაია 

(კოორდინატორი), 

ბესიკ დუნდუა 

(ძირითადი 

შემსრულებელი), 

თემურ კუცია 

(ძირითადი 

შემსრულებელი) 

წესებზე დაფუძნებული მიდგომა 

ატრიბუტებზე დაფუძნებული 

წვდომის კონტროლის მიმართ 

დეკემბერი 2017-

დეკემბერი 2020 

12. MG_ISE_18_519 მიხეილ რუხაია 

(სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი),  

ბესიკ დუნდუა 

(კოორდინატორი),  

ანა ჩუტკერაშვილი 

(შემსრულებელი), 

ჯიჰან მერტი 

(შემსრულებელი) 

კომპიუტერული მეცნიერებების 

თეორიული საფუძვლები 

ოქტომბერი 2018 

– თებერვალი 

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 

1. Chinchaladze  N. 

 

41st Solid Mechanics Conference Book of 

Abstracts, Warsaw, Poland, 2018 

ISBN 978-83-65550-13-2 

pp. 432-433 

2. Zirakashvili N. 

 

International Scientific Conference  

“Related Problems of Continuum 

Mechanics”,  October 12-13, 2018,   

Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, 

Georgia 

ISSN 2233-355X 

3. ვაშაყმაძე თ. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის IX 

ყოველწლიური საერთაშორისო 

კონფერენცია.  

ქუთაისი 

ISSN 2233 – 355X 
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4. პაპუკაშვილი ა., 

პაპუკაშვილი გ. 

ფერაძე  ჯ.,  

შარიქაძე მ. 

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის IX 

ყოველწლიური საერთაშორისო 

კონფერენცია.  

ქუთაისი 

ISSN 2233 – 355X 

5. ჩარგაზია ხ., 

ხარშილაძე ო.,  

ზიმბარდო გ.,  

კვარაცხელია დ., 

ჯავახიშვილი ნ.,  

გომიაშვილი ქ. 

ევროპულ პლანეტარულ მეცნიერებათა 

კონგრესი ტ. 12, 2018; 16-22 სექტემბერი, 

ბერლინი, გერმანია, 2018 

 

https://meetingorganizer.copernicus.or

g/EPSC2018/EPSC2018-4.pdf 

6. ჩარგაზია ხ., 

ხარშილაძე ო. 

IIER კონფერენციები - საერთაშორისო 

კონფერენცია გამოყენებით ფიზიკასა და 

მათემატიკაში (ICAPM), 13-14 ნოემბერი, 

კანი, საფრანგეთი, 2018 

II-APMCANES-13118-13280 

7. ბელაშოვი ვ., 

ჩარგაზია ხ.,  

ხარშილაძე ო.,  

როგავა ჯ. 

ფიზიკის 4th საერთაშორისო 

კონფერენციაა, 17-18 სექტემბერი, 2018, 

ბერლინი, გერმანია,  

http://physics.conferenceseries.com/ 

8. ხატიაშვილი ნ. საქ. მათემატიკოსთა კავშირის IX 

საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმის 

შ.რუსთაველის სახელმწ. უნივერსიტეტი 

www.gmu.ge/Batumi2018 

9. პაპუკაშვილი ა.,  

პაპუკაშვილი გ.,  

შარიქაძე მ. 

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის 

IX საერთაშორისო კონფერენცია.  

ბათუმი - თბილისი 

www.gmu.ge/Batumi2018 

10. ვაშაყმაძე თ. მეექვსე ყოველ-წლიური კონფე-რენცია 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში, 2018, 

მათემატიკის სექცია მიეძღვნა ლერი 

გოგოლაძის, თამაზ ვაშაყმაძის 

დაბადებიდან 80 წლისთავს  

http://conference.ens-

2018.tsu.ge/page/index  

11. ვაშაყმაძე თ. IC Mathematics and Mathematics Education 

June 27-29, 2018 Ordu, ICMME, July, 2018 

www.odu.edu.tr  www.theicmme.org    

www.mathder.org.tr 

12. კვარაცხელია დ., 

ჩარგაზია ხ., 

დემეტრაშვილი დ. 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე 

პრობლემები“, შრომათა კრებული ISSN 

1512-1976, ტ. 6, ქუთაისი, საქართველო, 

21-22 სექტემბერი, 2018, გვ. 51-55. 

ISSN 1512-1976 

13. ჩარგაზია ხ., 

ხარშილაძე ო., 

კვარაცხელია დ. 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე 

პრობლემები“, შრომათა კრებული ISSN 

1512-1976, ტ. 6, ქუთაისი, საქართველო, 

21-22 სექტემბერი, 2018, გვ. 100-102. 

ISSN 1512-1976 

14. Beriashvili M.,  

Kirtadze A. 

IX International Conference of 

the Georgian Mathematical Union, Batumi, 

Georgia 

www.gmu.ge/Batumi2018 

15.  Khachidze N. Asimptotic behavior of solutions of higher 

order “Emden-Fouler’s” type equations. The 

Third International Conference on 

Computational Mathematics and 

Engineering Sciences (CMES-2018), Final 

International University May 4 -6, 2018,  

Girne, Cyprus 

ISBN: 77733 

http://www.gmu.ge/Batumi2018
http://www.gmu.ge/Batumi2018
http://www.odu.edu.tr/
http://www.theicmme.org/
http://www.mathder.org.tr/
http://www.gmu.ge/Batumi2018
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16.  Shavadze T. Variation formulas for delay differential 

equations and necessary optimality 

conditions. Proceedings of the 6th Internati-

onal Conference on Control and 

Optimization with Industrial Applications , 

Volume I, 11-13 July, 2018, Baku, 

Azerbaijan, 3 გვერდი. 

ISBN  978 -9952-37-093-5 

17. Shavadze T. Necessary conditions of optimality for the 

optimal control problem with several delays 

and the continuous initial condition. 

Abstracts  of the International  Workshop 

on the Qualitative Theory  of  Differential 

Equations , December  01-03,  2018, Tbilisi , 

Georgia, 4 გვერდი. (www. rmi. 

ge/eng/QUALITDE-2018/workshop_ 

2018.htm) 

ISSN 1512-3391 

18. Shavadze T. Variation formulas of solutions for the 

controlled functional differential equations 

with continuous and discontinuous initial 

conditions. The Third International 

Conference on Computational Mathematics 

and Engineering Sciences (CMES-2018), 

Final International University May 4 -6, 

2018,  Girne, Cyprus 

ISBN: 77733 

19. Tadumadze T. Sensitivity analysis of delay differential 

equations and optimization problems. 

Proceedings of the 6th International 

Conference on Control and Optimization 

with Industrial Applications , Volume I, 11-

13 July, 2018, Baku, Azerbaijan, 3 გვერდი. 

ISBN  978 -9952-37-093-5 

20. Tadumadze T., 

 Nachaoui A., 

 Aboud F. 

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, 4 გვერდი. ( www. rmi. ge/eng/ 

QUALITDE-2018/workshop_ 2018. htm) 

ISSN 1512-3391 

21. Kachiashvili K.J Abstract of the World Conference on 

Ecology, March 19-20, 2018 Berlin, 

Germany 

http://ecology.conferenceseries.com/organizi

ng-committee.php 

Information technologies for control and 

management of environmental water 

quality.J Ecosyst Ecography, Vol. 8, p. 40. 

https://www.omicsonline.org/conference-

proceedings/2157-7625-C1-031-002.pdf 

DOI: 10.4172/2157-7625-C1-03.1 

22. KachiashviliK.J., 

PrangishviliI.A., 

KachiashviliJ.K. 

Fourth International Conference on 

“Statistics for Twenty-first Century” 

[ICSTC-2018], 13-15 December 2018 at 

Trivandrum, India 

 

https://www.yepdesk.com/icstc2018 

http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2017/workshop_ 2017.htm
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2017/workshop_ 2017.htm
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2017/workshop_ 2017.htm
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2017/workshop_ 2017.htm
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2017/workshop_ 2017.htm
http://ecology.conferenceseries.com/organizing-committee.php
http://ecology.conferenceseries.com/organizing-committee.php
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23.  Dikhaminjia N., 

 Rogava J., 

 Tsiklauri M. 

Third International Conference “Modern 

Problems in Applied Mathematics”, 19-21 

September, 2018, Tbilisi, Georgia 

http://www.viam.science.tsu.ge/mpam2

018/ 

24. Jangveladze T. International Workshop on the Qualitative 

Theory of Differential Equations 

"QUALITDE – 2018",  

1 - 3 December,  2018, Tbilisi, Georgia 

http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-

2018/workshop_2018.htm 

 

25.  Kiguradze Z. International Workshop on the Qualitative 

Theory of Differential Equations 

"QUALITDE – 2018", 1 - 3 December,  2018, 

Tbilisi, Georgia 

http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-

2018/workshop_2018.htm 

 

26. Natroshvili D. 9th International Conference of Georgian 

Mathematical Union, 3-7 September, 2018, 

Batumi, Georgia 

 

www.gmu.ge/Batumi2018 

27. D. Natroshvili    Third International Conference “Modern 

Problems in Applied Mathematics”, 19-21 

September, 2018, Tbilisi, Georgia 

http://www.viam.science.tsu.ge/mpam2

018/ 

28. D. Natroshvili IX Annual International Conference of the 

Georgian Mechanical Union, 11-13 October, 

2018,  Kutaisi, Georgia 

 

 www.atsu.edu.ge  

 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება 

და ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

    

 

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

№ 

 

წიგნის/გამოცემის 

ავტორები 

გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1. Kachiashvili K.J. Nova Science Publishers, Inc. , New York, 456 p. 978-1-53613-103-1 

2. ნ. ვასილიევა - ვაშაყმაძე LAP LAMBERT Academicic Publishing RU 978-613-9-90271-2 

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

№ 
წიგნის/გამოცემის 

ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

1 G. Jaiani ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერიტეტის გამომცემლობა 

Lecture Notes of TICMI 

ISSN 1512-0511 

2 ჯაიანი გ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერიტეტის გამომცემლობა 

978-9941-13-714-3 

3 ნადარაია ე., ბაბილუა პ., 

დოჭვირი ბ. 

თბილისი, გამომცემლობა 

უნივერსალი 

978-9941-26-252-4 

 

http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2018/workshop_2018.htm
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2018/workshop_2018.htm
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2018/workshop_2018.htm
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2018/workshop_2018.htm
http://www.gmu.ge/Batumi2018
http://www.atsu.edu.ge/
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სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების -- ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო ერთეულის დასახელება 

(პერსონალური შემადგენლობისა და ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

I. დრეკადობის და გარსთა თეორიის განყოფილება 
 

თენგიზ მეუნარგია (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), 

გიორგი კაპანაძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ნატალია ჩინჩალაძე (უფროსი 

მეცნიერი თანამშრომელი), ნიკოლოზ ავაზაშვილი (მეცნიერი თანამშრომელი), 

ნათელა ზირაქაშვილი (მეცნიერი თანამშრომელი), ლამარა ბიწაძე (მეცნიერი 

თანამშრომელი), მაია სვანაძე (მეცნიერი თანამშრომელი), ივანე ცაგარელი (მეცნიერი 

თანამშრომელი), რომან ჯანჯღავა (მეცნიერი თანამშრომელი), მირანდა გაბელაია (თსუ 

დოქტორანტი, გმი სპეციალისტი), ნინო ბლიაძე (თსუ დოქტორანტი, გმი სპეციალისტი), 

სოფო ბლიაძე (თსუ დოქტორანტი, გმი სპეციალისტი)  
 

1. პროგრამული დაფინანსებით 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 დრეკადობის სამ - და 

ორგანზომილებიანი 

თეორიისა და გარსთა 

თეორიის ამოცანები 

სხვადასხვა ფიზიკური ველის 

გათვალისწინებით 

2018-2022 პროექტის ხელმძღვანელი: 

თ. მეუნარგია  

პროექტის შემსრულებლები: 

გ. ჯაიანი,  

დ. ნატროშვილი,  

გ. კაპანაძე,  

ნ. ჩინჩალაძე,  

ლ. ბიწაძე,  

ნ. ზირაქაშვილი, 

თ. მეუნარგია,  

მ. სვანაძე, 

ი. ცაგარელი,  

რ. ჯანჯღავა,  

მ. გაბელაია,  

ნ. ბლიაძე, ს. ბლიაძე  

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

ჰოლმ ალტენბახი 

(მაგდებურგის ოტო-გიურიკეს 

უნივერსიტეტი, გერმანია, 
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თსუ ი. ვეკუასსახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის საპატიო 

დოქტორი), 

რაინჰოლდ კინცლერი 

(ბრემენის უნივერსიტეტი, 

გერმანია, თსუ ი. ვეკუას სახე-

ლობისგამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტის 

საპატიო დოქტორი), 

ვოლფგანგ მიულერი 

(ბერლინის ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, გერმანია), 

ბერტ-ვოლფგანგ შულცე 

(პოტსდამის უნივერსიტეტი, 

გერმანია, თსუ ი. ვეკუას 

სახელობის გამოყენებითი მა-

თემატიკის ინსტიტუტის 

საპატიო დოქტორი), 

ინგო ვიტი (გიოტინგენის 

უნივერსიტეტი, გერმანია),  

პაოლო პოდიო-გუიდული 

(რომის მე-2 უნივერსიტეტი, 

იტალია),  

ფლავია ლანძარა (რომის 

უნივერსიტეტი „ლა საპიენცა“, 

იტალია),  

ალბერტო ჩალდეა 

(ბაზილიკატას 

უნივერსიტეტი, იტალია), 

ბაკურ გულუა (თსუ 

სასწავლო-სამეცნიერო 

ლაბორატორია) 

უბნობრივად ერთგვაროვანი მრავალკომპონენტიანი კომპოზიტური დრეკადი სტრუქტურების-

თვის ჩამოყალიბებულია საკონტაქტო ამოცანები, როდესაც კომპოზიტური სხეულის სხავდასხვა 

შემადგენელ ნაწილში გასხვავებული მოდელები მოქმედებს. კერძოდ, განხილულია ის შემთხვევა, 

როდესაც ერთ ნაწილში გვაქვს ზოდაგი თერმო-ელექტრო-მაგნიტო-დრეკადობის თეორიის მოდე-

ლი, ხოლო მეორე ნაწილში - კლასიკური თერმოდრეკადობის თეორიის მოდელი. დადგენილია 

შესაბამისი ტრანსმისიის პირობები და ფსევდორხევის განტოლებების შემთხვევაში დამტკიცებუ-

ლია კლასიკური და სუსტი ამონახსების ერთადერთობის თეორემები, შესაბამისად, გლუვ და სო-

ბოლევის ფუნქციათა სივრცეებში.  

 

პოტენციალთა მეთოდის გამოყენებით, ფსევდორხევის ძირითადი ტრანსმისიის ამოცანები დაყვა-

ნილია ფსევდოდიფერენციალური განტოლებების სისტემაზე. დამტკიცებულია შესაბამისი ინტეგ-

რალური ოპერატორების ფრედჰოლმურობა და დადგენილია, რომ ამ ოპერატორების ინდექსი 

ნულის ტოლია. მიღებული შედეგების გამოყენებით დამტკიცებულია აღნიშნული ოპერატორების 

შებრუნებადობა სობოლევის შესაბამის სივრცეებში და ტრანსმისიის ამოცანებისთვის ამონახსნე-

ბის არსებობის დებულებები. დადგენილია ამონახსნების წარმოდგენადობა განზოგადებული პო-
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ტენიციალის ტიპის ფუნქციებით და ამონახსნების სიგლუვის თვისებები. მიღბული შედეგები 

ქმნის კარგ ბაზას შერეული და ბზარის ტიპის ამოცანების შესასწავლად, რაც გამიზნულია მრავალ-

წლიანი პროექტით.  

 

გამოკვლეულია ღეროს სტატიკის ერთი ამოცანა იერარქიული მოდელების (0,0) მიახლოებაში. 

განხილულია L სიგრძის ღერო, რომლის სიგანე და სისქე იცვლება შემდეგი კანონით: 

2h� = h�
� და 2h� = h�

�e
�

�

��, 

x� ∈ [0, L], h�
�, h�

� = const > 0, κ = const > 0, L = const > 0. 
წამახვილებულ ბოლოში დასმულია წონიანი სასაზღვრო პირობა და არაწამახვილებულ ბოლოში 

დირიხლეს სასაზღვრო პირობა. სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნი აგებულია კვადრატურებში. 

დადგენილია ტოლწინაღობის წამახვილებული ძელის ფორმა. კომპიუტერის გამოყენებით 

ჩატარებულია მისი გაანგარიშება სიმტკიცეზე. ჩატარებულია აგრეთვე მისი და მუდმივი კვეთის 

ღეროს შედარებითი ანალიზი, მასალის ოპტიმალურად გამოყენების თვალსაზრისით. 

კონკრეტული წამახვილებული დრეკადი პრიზმული ღეროებისაგან შედგენილი ორფენოვანი 

პრიზმული ღეროსთვის გამოკვლეულია სასაზღვრო ამოცანის კორექტულად დასმის საკითხი. 

0N  მიახლოებაში განხილულია წამახვილებული პრიზმული გარსი, შემდეგი ზედა და 

ქვედა პირითი ზედაპირებით: 
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  სასრული ან უსასრულო არეა, რომლის საზღვარი შეიცავს ან 2x  ღერძის მონაკვეთს ან მთელ 2x  

ღერძს. სასრული არის შემთხვევაში დამტკიცებულია კელდიშის ტიპის ამოცანის კორექტულობა. 

ცილინდრული დეფორმაციის შემთხვევაში, როცა   2x  ღერძის პარალელური ზოლია, კელდიშის 

ტიპის და წონიანი სასაზღვრო ამოცანები ცხადი სახითაა ამოხსნილი. 

 

ზედაპირებად აღებულია არა გარსის შუა ზედაპირი, არამედ შუა ზედაპირის ექვიდისტანტური 

ზედაპირი. ამოზნექილი გარსებისათვის გამოყენებულია განზოგადებული ანალიზური ფუნქცია-

თა თეორიის სასაზღვრო ამოცანები. 

 

მიღებულია თერმოდრეკადობის თეორიის სტატიკის ამოცანების ცხადი ამონახსნები ცარიელი 

ფორების შემცველი წრისათვის. დრეკადობის თეორიის სტატიკის ამოცანების ცხადი ამონახსნები 

მიღებულია ცარიელი ფორების შემცველი სიბრტყისათვის წრიული ხვრელით. 

 

კვადრატურებში ამოხსნილია ძირითადი სასაზღვრო ამოცანები ორგვარი ფორების შემცველი ნა-

ხევარსივრცისათვის, დრეკადობის ბმული თეორიის მდგრადი რხევის განტოლებებისათვის. გან-

ხილულია ორგანზომილებიანი თერმოდრეკადობის წრფივი თეორია ცარიელფორებიანი სხეუ-

ლის განტოლებებისათვის. მიღებულია ამონახსნის ზოგადი წარმოდგენის ფორმულები. აგებუ-

ლია ამონახსნთა ფუნდამენტური და სინგულარული მატრიცები ელემენტარული ფუნქციების სა-

შუალებით. შედგენილია მარტივი და ორმაგი ფენის პოტენციალები და შესწავლილია მათი თვი-

სებები საზღვრის მახლობლობაში. განხილულია დრეკადი სფერო სიცარიელის და მიკროტემპერა-

ტურის გათვალისწინებით. აგებულია თერმოდრეკადობის განტოლებებისათვის ამონახსნის ზო-

გადი წარმოდგენის ფორმულები. ამოხსნილია ნეიმანის ტიპის სასაზღვრო ამოცანები სფეროსათ-

ვის და სივრცისათვის სფერული ხვრელით. მიღებული ამონახსნები წარმოდგენილია აბსოლუტუ-

რად და თანაბრად კრებადი მწკრივების სახით. 

 

ერთგვაროვანი იზოტროპული დრეკადი ნახევარსივრცისათვის დასმული და ამოხსნილია დრეკა-

დობის თეორიის არაკლასიკური ამოცანები. განხილულია ბრტყელი დეფორმირებული მდგომა-

რეობა. განხილული არაკლასიკური ამოცანები ფორმულირდება შემდეგი სახით: როგორი ნორმა-
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ლური ძაბვა უნდა მოვდოთ ნახევარსიბრტყის საზღვრის ნაწილზე იმისათვის, რომ სხეულის შიგ-

ნით მონაკვეთზე მივიღოთ წინასწარ მოცემული ძაბვები ან გადაადგილებები. ამოცანები ამოხსნი-

ლია სასაზღვრო ელემენტთა მეთოდით. დასმული არაკლასიკური ამოცანების სასაზღვრო პირო-

ბების შერჩავის გზით ფორმულირებულია ძაბვვებისა და გადაადგილებების ლოკალიზაციის 

ამოცანები ერთგვაროვანი იზოტროპული დრეკადი ნახევარსიბრტყისათვის. 

 

წარმოდგენილია ლოკალიზაციის ორი ამოცანის მათემატიკური მოდელი. ამ ამოცანებს აქვთ შემ-

დეგი ფიზიკური არსი: უნდა ვიპოვოთ ნახევარსიბრტყის საზღვრის ნაწილზე ისეთი ნორმალური 

ძაბვების განაწილება, რომელიც ნახევარსიბრტყის შიგნით მდებარე მისი საზღვრის პარალელური 

მონაკვეთის შუა წერტილში პირველ შემთხვევაში გამოიწვევს შეყურსულ ძალას (ძაბვათა ლოკა-

ლიზაციას), ხოლო მეორე შემთხვევაში მიიღება ვიწრო ღრმა ორმო (გადაადგილებების ლოკალი-

ზაცია). ცხადია, რომ ეს ამოცანები არაკლასიკურია სასაზღვრო პირობების გამო. წარმოდგენილია 

ამ ამოცანების რიცხვითი შედეგები სათანადო გრაფიკებით და შესაბამისი მექანიკური და ფიზი-

კური ინტერპრეტაცია. 

 

განხილული ამოცანები შეიძლება გამოყენებულ იქნას პრაქტიკაში. მაგალითად, ნიადაგსა და ქა-

ნებში, მასალებში, რომლებიც ძვრით იბზარებიან ან იხლიჩებიან. 

 

აგებულია იზოტროპული ერთგვაროვანი ფირფიტების გაჭიმვა–კუმშვისა და ღუნვის ზოგიერთი 

სასაზღვრო ამოცანის მიახლოებითი ამონახსნი. ამის მიზნით დამუშავებულია სასაზღვრო ამოცა-

ნათა მიახლოებითი ამონახსნის აგების ალგორითმი ი. ვეკუას თეორიის N=1 მიახლოების შემ-

თხვევაში. 

 

განხილულია დრეკადობის ბრტყელი თეორიის თანაბრადმტკიცე კონტურის მოძებნის ამოცანა 

ხვრელითა და წვეროებში ამონაჭრებით შესუსტებული მართკუთხა არისათვის. საძიებელი კონ-

ტურის თანაბრად სიმტკიცის პირობა გულისხმობს მასზე ტანგენციალური ნორმალური ძაბვის 

მუდმივობას. კომპლექსური ანალიზის მეთოდების გამოყენებით საძიებელი კომპლექსური პო-

ტენციალები და თანაბრადმტკიცე კონტურის განტოლება აგებულია ეფექტურად (ანალიზური 

ფორმით). დაწვრილებითაა გამოკვლეული ციკლური სიმეტრიის (კვადრატის) შემთხვევა. 

 

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 

კვლევებისათვის სახელმწიფო 

2016-2019 პროექტის ხელმძღვანელი: 

გ. ჯაიანი 
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სამეცნიერო გრანტების 

კონკურსი 2016, #217596 

(თერმოდრეკადი 

პიეზოელეტრული 

სტრუქტურებისათვის 

იერარქიული მოდელების 

აგება და გამოკვლევა) 

კოორდინატორი: 

გ. ავალიშვილი  

ძირითადი შემსრულებლები: 

მ. ავალიშვილი,  

ნ. ჩინჩალაძე,  

ახალგაზრდა მკვლევარი: 

მ. გაბელაია  

 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 

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 დამრეცი და არადამრეცი 

გარსების წრფივი და 

არაწრფივი თეორიის 

ზოგიერთი ამოცანა 

05.05.2015-05.05.2018 პროექტის ხელმძღვანელი: 

თ. მეუნარგია  

ძირითადი შემსრულებლები:  

გ. ახალაია, 

ი. თავხელიძე,  

გ. კაპანაძე,  

რ. ჯანჯღავა,  

ბ. გულუა,  

მ. ნარმანია  

მეცნიერებისა და ტექნიკის ზოგიერთი ახალი დარგების წარმოშობამ და განვითარებამ გარსთა 

თეორიის წინაშე დააყენა ისეთი ამოცანები, რომელთა ამოხსნა უნდა იქნეს მიღებული დამატები-

თი ჰიპოთეზების გამოყენების გარეშე. 

 

ერთ-ერთი ასეთი თეორია აგებული იყო ი. ვეკუას მიერ დამრეცი და წრფივი გარსების შემთხვევა-

ში, რომელიც ლიტერატურაში მისი სახელითაა ცნობილი. დამრეცი გარსი განიხილებოდა რო-
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გორც სამგანზომილებიანი გარსული ტიპის დრეკადი სხეული, რომლის გეომეტრია უცვლელი 

იყო სისქის მიმართ და ემთხვეოდა გარსის შუა ზედაპირის გეომეტრიას.  

 

კვლევის სიახლე და მიზანია ი. ვეკუას თეორიის განზოგადება და დაფუძნება არა მარტო არადამ-

რეცი გარსებისათვის, ე.ი. გარსებისათვის, რომელთა გეომეტრია ცვალებადია სისქის მიმართ, 

არამედ არაწრფივი გარსებისათვის, ანუ როცა თავდაპირველად აღებული სამგანზომილებიანი 

გარსული ტიპის დრეკადი სხეულის განტოლებათა სისტემა გეომეტრიულად და ფიზიკურად 

არაწრფივია. 

 

პროექტში განხილული იქნა შემდეგი ამოცანები: 

1. გარსული ტიპის სამგანზომილებიანი დრეკადი სხეულის გეომეტრიის შესწავლა, ე.ი. შუა 

ზედაპირის ეკვიდისტანტური ზედაპირების I და II ძირითადი კვადრატული ფორმების 

დადგენა, კავშირი მათ კოვარიანტულ და კონტრავარიანტულ საბაზისო ვექტორებს შორის, 

გაუს-ვეინგარტენის დერივაციული ფორმულების მიღება. კოვარიანტული და კონტრავა-

რიანტული წარმოებულები ეკვიდისტანტურ ზედაპირზე. შესწავლილი იქნება ტოროიდა-

ლური ფორმის გარსული ტიპის სხეული გლუვი საზღვრით.  

2. ძაბვისა და დეფორმაციის ტენზორების გამოსახულებანი ეკვიდისტანტურ ზედაპირებზე 

და მათი ჩაწერა შუა ზედაპირის მიმართ, ჰუკის კანონისა და წონასწორობის განტოლებათა 

სისტემის ჩაწერა შუა ზედაპირის იზომეტრიული კოორდინატთა სისტემის მიმართ კომ-

პლექსური სახით. ი. ვეკუას რედუქციის მეთოდის გამოყენებით გარსების ორგანზომილე-

ბიან განტოლებათა უსასრულო სისტემის მიღება, სასრულ სისტემაზე გადასვლის რამდე-

ნიმე მეთოდის აღწერა.  

3. მცირე პარამეტრის შემოღება და ნებისმიერი N-ური რიგის მიახლოებისათვის განტოლება-

თა სისტემის ზოგადი ამოხსნის კომპლექსური სახით წარმოდგენის მიღება მუსხელიშვი-

ლისა და ვეკუა-ბიწაძის მეთოდების გამოყენებით. განხილული იქნა ძირითადი სასაზ-

ღვრო ამოცანები. შესწავლილი იქნა ანალოგიური საკითხები ბინარული ნარევისაგან 

შედგენილი გარსული ტიპის სამგანზომილებიანი დრეკადი სხეულებისათვის.  

4. განხილული იქნა: ა) ძაბვების კონცენტრაციის პირდაპირი ამოცანები ტეხილებით შემო-

საზღვრული ორადბმული ფირფიტის ღუნვის შემთხვევაში და ბ) ძაბვების კონცენტრაციის 

შებრუნებული ამოცანები (ნაწილობრივ უცნობსაზ-ღვრიანი ამოცანები) ტეხილით შემო-

საზღვრული ორადბმული ფირფიტის ღუნვის შემთხვევაში.  

5. განხილული იქნა 2,1,0N  მიახლოებები ფირფიტისათვის, ცილინდრული და სფერული 

გარსებისათვის. 

6. შემოღებული იქნა ე.წ. ნეიტრალური ზედაპირის ცნება დრეკადი გარსებისათვის. დადგინ-

და მისი არსებობის პირობები განზოგადოებული ანალიზური ფუნქციების გამოყენებით. 

7. შესწავლილი იქნა ტოროიდალური ფორმის გარსული ტიპის სხეული გლუვი ზედაპირით. 

ღრუ “ლოკოკინას” ტიპის გარსული სხეულის შუაზედაპირისათვის გამოთვლილი იქნა I 

და II კვადრატული ფორმები, მთავარი (გაუსის) და ნორმალური სიმრუდეები. 

 

დასმულ იქნა და ამოხსნილ იქნა შემდეგი ამოცანები: 

1. ი. ვეკუას რედუქციის მეთოდის განზოგადოება ფიზიკურად და გეომეტრიულად არაწრფი-
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ვი და არადამრეცი გარსებისათვის. 

ილია ვეკუას მიერ შემოთავაზებული იყო წრფივი და დამრეცი გარსების დაზუსტებული 

თეორიის აგების ზოგადი მეთოდი. ამ მეთოდის გამოყენებით შესაძლებელი გახდა 

გეომეტრიულად და ფიზიკურად არადამრეცი გარსების არაწრფივი თეორიის განტო-

ლებათა სრული სისტემის. მიღება. 

2. დრეკად გარსებში ნეიტრალური ზედაპირის არსებობის პირობა. 

ილია ვეკუას მიერ შესწავლილი იყო დრეკად გარსებში ე.წ. ნეიტრალური ზედაპირის 

არსებობის საკითხი, როცა ეს ზედაპირი წარმოადგენდა გარსის შუაზედაპირს. მოცემულ 

ამოცანაში ნეიტრალურ ზედაპირად განიხილება შუა ზედაპირის ეკვიდისტანტური ზედა-

პირები. 

3. ი. ვეკუას ნორმირებულ მომენტთა მეთოდი გამოყენება არადამრეცი გარსებისათვის. 

მოცემულ ამოცანაში განხილულია არადამრეცი გარსები. ი. ვეკუას ნორმირებულ მომენტ-

თა მეთოდის გამოყენებით მიღებულია გარსის პირეულებზე სასაზღვრო პირობებთან შე-

თანხმებულ ძაბვის ტენზორის მიახლოებითი გამოსახულებები ნებისმიერი ვექტორული 

ველებისათვის. 

4. შესწავლილი იქნა ტოროoდარული ფორმის გარსული ტიპის სხეული გლუვი ზედაპირით. 

შესწავლილია ტოროიდალური ფორმის გარსული ტიპის სხეული გლუვი ზედაპირით –

დაწერილია ზედაპირის ანალიზური წარმოდგენა, შემოღებულია ამგვარ ზედაპირებზე 

ლოკალურ კოორდინატთა სისტემა, წარმოდგენილია მხები ვექტორები, ნაპოვნია მათი 

ორთოგონალობის პირობა, კერძო შემთხვევებში ამოწერილია ნორმალის ვექტორის კოორ-

დინატები, დათვლილია პირველი და მეორე კვადრატული ფორმები აგრეთვე გაუსისა და 

მთავარი სიმრუდეები. 

5. დრეკადობის ბრტყელი თეორიისა და ფირფიტის ღუნვის ამოცანები ტეხილებით შემოსაზ-

ღვრული ორადბმული არეებისათვის. 

შესწავლილია დრეკადობის ბრტყელი თეორიის ამოცანა მართკუთხოვანი ხვრელის მქონე 

წრიული არისათვის. ამოცანის ამოსახსნელად გამოყენებულია კონფორმულ ასახვათა და 

ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდები. დადგენილია ძაბვების კონცენტრაციის სურა-

თი კუთხეების წვეროთა მახლობლობაში.  

6. ფირფიტის წრფივი და არაწრფივი განტოლებათა სისტემა ი. ვეკუას მაღალი რიგის მიახ-

ლოებისათვის და ძაბვის კონცენტრაციის ამოცანები, როცა წრიულ ხვრელში ჩადებულია 

ან მირჩილულია იმავე რადიუსის ხისტი საყელური. 

ფირფიტათა წრფივი თეორიის გამოყენებით ამოხსნილია ი. ვეკუას მაღალი მიახლოების-

თვის ძაბვების კონცენტრაციის ამოცანები. განხილულია შემთხვევები, როცა წრიულ 

ხვრელში ჩადებულია ან მირჩილულია იმავე რადიუსის ხისტი საყელური. მიღებული 

შედეგები შედარებულია კლასიკური თეორიის შესაბამის შედეგებთნ. 

7. ი. ვეკუას მეთოდის განზოგადოება გეომეტრიულად არაწრფივი ბინარული ნარევის 

შემთხვევაში. 

ი. ვეკუას მეთოდით მიღებულია განტოლებათა სრული სისტემა ბინარული ნარევისაგან 

შედგენილი დამრეცი გარსებისათვის გეომეტრიული არაწრფივობის შემთხვევაში. 

8. იზომეტრიული კოორდინატთა სისტემა და არადამრეცი და არაწრფივი გარსების 

განტოლებათა სისტემის კომპლექსური სახე. 

იზომეტრიული კოორდინატთა სისტემის გამოყენებით სხეულის წონასწორობის განტო-
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ლებათა სისტემა და ჰუკის კანონი ჩაწერილია კომპლექსური სახით არადამრეცი და არაწ-

რფივი გარსებისათვის. 

9. მიახლოებითი ამონახსნის აგება არადამრეცი სფერული გარსებისათვის და ზოგიერთი 

ამოცანის ამოხსნა. 

მცირე პარამეტრის მეთოდისა და კომპლექსური ცვლადის ფუნქციების გამოყენებით 

მიღებულია ზოგადი ამონახსნი იერარქიული მეთოდით მიღებული განტოლებათა სისტე-

მისათვის 1N  მიახლოების შემთხვევაში. ამოხსნილია ზოგიერთი ამოცანა. 

10. წრიული რადიალური კვეთისა და ბრტყელი სპირალის საბაზისო წირის მქონე გარსული 

სხეულის შუა ზედაპირისათვის გამოთვლილი იქნა I და II კვადრატული ფორმები, მთავა-

რი (გაუსი) და ნორმალური სიმრუდეები. 

საანგარიშო პერიოდში წრიული რადიალური კვეთისა და ბრტყელი სპირალის საბაზისო 

წირის მქონე გარსული სხეულის შუა ზედაპირისათვის გამოთვლილია I და II კვადრატუ-

ლი ფორმები, მთავარი (გაუსი) და ნორმალური სიმრუდეები 

11. დრეკადობის ბრტყელი თეორიისა ამოცანა სწორხაზოვანი ჭრილით შესუსტებული მრა-

ვალკუთხა არისათვის. 

შესწავლილია დრეკადობის ბრტყელი თეორიის ამოცანა ჭრილით შესუსტებული მრავალ-

კუთხა არისათვის. კომპლექსური ანალიზის მეთოდებზე დაყრდნობით ეფექტურადაა აგე-

ბული მოცემული არის წრიულ რგოლზე კონფორმულად გადამსახავი ფუნქცია, რაც საშუა-

ლებას გვაძლევს დასმული ამოცანის ამოხსნა აგებულ იქნას ეფექტურად (ანალიზური სა-

ხით). დადგენილია ძაბვების კონცენტრაციის სურათი ჭრილის ბოლოების მახლობლობა-

ში. 

12. დისლოკაციისა და თერმოდრეკადობის ამოცანები ფირფიტისათვის. მიღებული შედეგე-

ბის შედარება კლასიკურ შედეგებთან. 

ამოხსნილია დისლოკაციისა და თერმოდრეკადობის ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანა ფირ-

ფიტისათვის. მიღებული შედეგები შედარებულია კლასიკური თეორიით მიღებულ შედე-

გებთან. 

13. გეომეტრიულად არაწრფივი ბინარული ნარევის განტოლებათა სისტემა. 

განხილულია ორი იზოტროპული დრეკადი მასალის ნარევთა გეომეტრიულად არაწრფივი 

თეორიის გრინ-ნაგდი-სტილის ვარიანტი. შესაბამისი სამგანზომილებიანი განტოლებები-

დან, რედუცირების ი. ვეკუას მეთოდის გამოყენებით, მიღებულია ორგანზომილებიან 

განტოლებათა სისტემა ბინარული ნარევისგან შედგენილი დამრეცი გარსებისათვის. ბინა-

რული ნარევისაგან შედგენილი ფირფიტებისათვის მიღებულია ასევე გეომეტრიულად 

არაწრფივი განტოლებათა სისტემა ე. წ. მიმდევრობითი გაწარმოების მეთოდით. 

14. სამგანზომილებიანი ამოცანების ორგანზომილებიან ამოცანებზე რედუცირების სხვადას-

ხვა მეთოდი (კლასიკური თეორია, რეისნერ-მინდლინის მეთოდი, კოიტერ-ნაგდის მეთო-

დი, ი. ვეკუას მეთოდი). 

3–განზომილებიან დრეკად სხეულებს, რომელთა ერთი განზომილება ე.წ. სისქე გაცილე-

ბით მცირეა დანარჩენ ორ განზომილებასთან შედარებით უწოდებენ გარსული ტიპის 

სხეულებს. გარსების კლასიკური თეორია აგებულია ე.წ. კირხგოფ–ლიავის ჰიპოთეზებზე 

და დღესაც არ ჰკარგავს აქტუალობას. რაც შეეხება რეისნერ–მინდლინის და კოიტერ–ნაგ-

დის თეორიებს, ისინი წარმოადგენენ კირხგოფ–ლიავის ერთგვარ განზოგადებას, ხოლო ა. 

ლურიეს და ი. ვეკუას მეთოდში გამოყენებულია საძიებელი სიდიდეების ე.ი. ძაბვებისა და 

გადაადგილების ვექტორის კომპონენტების მწკრივებად გაშლის მეთოდი, კერძოდ, 
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ხარისხოვან მწკრივად (ა. ლურიე) და ლეჟანდრის პოლინომებად (ი. ვეკუა). ხვრელების 

გარშემო ძაბვების კონცენტრაციის ცნობილი ამოცანების ამოხსნის საფუძველზე, მოხდა ამ 

თეორიებით მიღებული შედეგების შედარება. 

15. მიახლოებითი ამონახსნის აგება გეომეტრიულად არაწრფივი დამრეცი და არადამრეცი 

სფერული გარსებისათვის. 

მცირე პარამეტრის მათოდისა და კომპლექსური ცვლადის ფუნქციათა თეორიის 

გამოყენებით აგებულია მიახლოებითი ამონახსნი ი. ვეკუა N=2 მიახლოებაში სფერული 

გარსებისათვის. 

16. წრიული რადიალური კვეთისა და სივრცული სპირალის საბაზისო წირის მქონე გარსული 

სხეულის შუა ზედაპირისათვის გამოთვლილი იქნება I და II კვადრატული ფორმები, 

მთავარი (გაუსი) და ნორმალური სიმრუდეები. 

იოჰან ჯეილსის (Johan Gielis) წარმოდგენით აღწერილი (სუპერფორმულა) რადიალური 

კვეთისა და წრიული საბაზისო წირის მქონე გარსული სხეულის შუა ზედაპირისათვის 

გამოთვლილია I და II კვადრატული ფორმები, მთავარი (გაუსი) და ნორმალური სიმრუ-

დეები. 

17. ფირფიტის სუფთა ღუნვის ამოცანა ჭრილით შესუსტებული ორადბმული არისათვის. 

ამოცანის ამოსახსნელად გამოყენებულია კონფორმულ ასახვათა და ანალიზურ ფუნქციათა 

სასაზღვრო ამოცანების მეთოდები და საძიებელი კომპლექსური პოტენციალები, რომელთა 

საშუალებითაც გამოისახება ფირფიტის შუა ზედაპირის ჩაღუნვა, აგებულია ეფექტურად 

(ანალიზური ფორმით). 

18. ნარევთა თეორიის განტოლებათა სისტემის გამოკვლევა ასიმპტოტური ანალიზის მეთო-

დით და ძაბვების კონცენტრაციის ამოცანები. 

ნარევთა თეორიის განტოლებათა სისტემისთვის გამოყენებულია ფ. სიარლეს მეთოდი და 

მიღებულია განტოლებები დამრეცი გარსებისათვის. გამოკვლეულია სასაზღვრო ამოცანე-

ბი, როცა საზღვრის ნაწილი ჩამაგრებულია, ხოლო დანარჩენ ნაწილზე ძაბვებია მოცემუ-

ლი. 

19. მცირე პარამეტრის მეთოდის გამოყენება არაწრფივ და არადამრეც გარსთა თეორიაში და 

გაწრფივებული განტოლებათა სისტემის კომპლექსური სახე. 

მცირე პარამეტრის მეთოდი იძლევა საშუალებას იმისა, რომ წონასწორობის განტოლებათა 

სისტემა წარმოდგენილი იქნას მწკრივის სახით ამ პარამეტრის მიმართ. ცხადია, თითოეუ-

ლი სასრული მიახლოება ამა თუ იმ სიზუსტით აღწერს დრეკად გარსებში მიმდინარე პრო-

ცესებს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ნებისმიერი სასრული რიგის მიახლოებისათვის შეიძ-

ლება დაიწეროს ზოგადი ამონახსნები კომპლექსური ცვლადის ანალიზური ფუნქციებისა 

და ჰელმჰოლცის ფუნქციების საშუალებით. 

20. ზოგიერთი ამოცანის ამოხსნა გეომეტრიულად არაწრფივი დამრეცი და არადამრეცი 

სფერული გარსებისათვის. 

მოცემულ პერიოდში განხილულ იქნა ი. ვეკუას მეთოდით მიღებული განტოლებათა სის-

ტემა გეომეტრიულად არაწრფივი დამრეცი და არადამრეცი სფერული გარსებისათვის. 

ამოხსნილ იქნა ამოცანები N=3 მიახლოებაში. 

21. ორგვარი ფოროვნების მქონე ფირფიტებისათვის ი. ვეკუას დაზუსტებული თეორიით მი-

ღებულ განტოლებათა სისტემის ზოგადი ამონახსნის აგება. 

აგებულია ორგვარი ფოროვნების მქონე ფირფიტებისათვის ი. ვეკუას მეთოდით მიღებული 

გაჭიმვა–კუმშვისა და ღუნვის განტოლებათა სისტემების ზოგადი ამონახსნები კომპლექსუ-
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რი ცვლადის ანალიზური ფუნქციებისა და ჰელმჰოლცის განტოლებათა ამონახსნების 

საშუალებით. 

22. ნარევთა წრფივი თეორიის სხვადასხვა სასაზღვრო ამოცანების (ძირითადად, ძაბვების 

კონცენტრაციის შესახებ) ანალიზური ამოხსნა ი. ვეკუას თეორიის სხვადასხვა მიახლოების 

შემთხვევაში. 

ი. ვეკუას მეთოდის 0N   და  მიახლოებების შემთხვევაში ანალიზურად ამოხსნი-

ლია ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანა ბინარული ნარევისაგან შედგენილი ფირფიტებისათ-

ვის. 

23. N -ური რიგის მიახლოების წრფივ განტოლებათა სისტემის ზოგადი ამონახსნის კომპლექ-

სური სახით წარმოდგენა მუსხელიშვილისა და ვეკუა-ბიწაძის მეთოდების გამოყენებით. 

ნ. მუსხელიშვილისა და ვეკუას-ბიწაძის მეთოდების გამოყენებით, შესაძლებელი გახდა - 

გარსული ტიპის დრეკადი სხეულებისათვის ნებისმიერი სასრული რიგის მიახლოების 

შემთხვევაში ზოგადი ამონახსნები წარმოდგენილი იქნას კომპლექსური ცვლადის ანალი-

ზური ფუნქციების და ჰელმჰოლცის ფუნქციების საშუალებით. 

24. წრიული რადიალური კვეთისა და ი. ჯეილსის წარმოდგენით აღწერილი საბაზისო წირის 

მქონე გარსული სხეულის შუა ზედაპირისათვის გამოთვლილი იქნება I და II კვადრატუ-

ლი ფორმები, მთავარი (გაუსი) და ნორმალური სიმრუდეები. 

წრიული რადიალური კვეთისა და იოჰან ჯეილის (J.Gielis) წარმოდგენით აღწერილი საბა-

ზისო წირის მქონე გარსული სხეულის შუა ზედაპირისათვის გამოთვლილია პირველი და 

მეორე კვადრატული ფორმები, აგრეთვე მთავარი (გაუსის) ნორმალური სიმრუდეები. 

25. ბინარული ნარევისგან შედგენილი დადებითსიმრუდიან გარსებში ნეიტრალური 

ზედაპირის არსებობის პირობების გამოკვლევა. 

ი. ვეკუას ამ შედეგებზე დაყრდნობით, ჩვენ ვადგენთ ნეიტრალური ზედაპირის არსებობის 

პირობას ორი იზოტროპული დრეკადი მასალის ნარევისაგან შედგენილ გარსებში. ასეთ 

გარსებში ნეიტრალურ ზედაპირზე გარდა ნარევის ორი მდგენელის შესაბამისი დეფორმა-

ციის კერძო ტენზორების ტანგენციალური კომპონენტებისა, ნულის ტოლია ასევე მობრუ-

ნების ტენზორის ტანგენციალური კომპონენტები. მიღებულია განტოლებათა სისტემა გარ-

სის პირეულებზე მოდებული ისეთი ძაბვებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ ბინარუ-

ლი ნარევისაგან შედგენილი თხელი გარსის შუა ზედაპირის ნეიტრალურობას. ჩაკეტილი 

ამოზნექილი გარსების შემთხვევაში დამტკიცებულია აღნიშნული განტოლებათა სისტემის 

ამონახსნის ერთადერთობის თეორემა. დაწვრილებითაა გამოკვლეული შესაბამისი კონკრე-

ტული ამოცანები ბინარული ნარევისგან შედგენილი სფერული გარსებისთვის. 

26. ზოგიერთი ცნობილი ამოცანის ამოხსნა, როგორც კლასიკური, ასევე დაზუსტებული თეო-

რიების საშუალებით და მათი ურთიერთ შედარება. 

ამოხსნილ იქნა კირშის ცნობილი ამოცანა ე. რეისნერის, ა. ლურიეს და ი. ვეკუას მეთოდე-

ბის საშუალებით. 

27. ორგვარი ფოროვნების მქონე ფირფიტებისათვის სხვადასხვა სასაზღვრო ამოცანების ანა-

ლიზური ამონახსნების აგება. 

ორგვარი ფოროვნების მქონე წრისათვის, რგოლისათვის ამოხსნილ იქნა პირველი და მეო-

რე ძირითადი სასაზღვრო ამოცანები. 

28. წრფივ განტოლებათა სისტემის მიღება ორგვარი ფოროვნების მქონე დამრეცი გარსებისათ-

ვის ი. ვეკუას მეთოდით. 

1N 
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შესწავლილია ორგვარი ფოროვნების მქონე სხეულების სტატიკური წონასწორობის სამგან-

ზომილებიანი განტოლებათა სისტემა. აღნიშნული განტოლებათა სისტემიდან, ი. ვეკუას 

რედუქციის მეთოდის გამოყენებით, მიღებულია წონასწორობის განტოლებები ორგვარი 

ფოროვნების მქონე დამრეცი გარსებისათვის. შემდგომ უფრო დაწვრილებითაა განხილუ-

ლი მუდმივი სისქის ფირფიტების შემთხვევა. სახელდობრ, 1N  მიახლოებებისათვის მი-

ღებული განტოლებათა სისტემები ჩაწერილია კომპლექსური სახით და მათი ზოგადი ამო-

ნახსნები წარმოდგენილია კომპლექსური ცვლადების ანალიზური ფუნქციებისა და ჰელ-

მჰოლცის განტოლებათა ამონახსნების საშუალებით. მიღებული ზოგადი წარმოდგენები 

საშუალებას იძლევიან ამოიხსნას სასაზღვრო ამოცანები ორგვარი ფოროვნების მქონე მუდ-

მივი სისქის ფირფიტების დრეკადი წონასწორობის შესახებ. 

 

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 
 
 

T. Meunargia 
 

Conditions for the 
existence of a 
neutral surface of a 
elastic shell and 
boundary value 
problems for 
generalized 
analytic functions, 
1512-0074 

AMIM, 23, No. 1 
 

 

Tbilisi, Tbilisi 
Staty University 

 
 

10 
 
 
 

განხილულია დრეკადი გარსების ნეიტრალური ზედაპირის არსებობის პირობები, როცა 

ნეიტრალურ ზედაპირებად აღებულია არა გარსის შუა ზედაპირი, არამედ შუა 

ზედაპირის ექვიდისტანტური ზედაპირი. ამოზნექილი გარსებისათვის გამოყენებულია 

განზოგადებული ანალიზური ფუნქციათა თეორიის სასაზღვრო ამოცანები. 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

2 I.Tsagareli Solution of the 
boundary value 
problems of 
elastostatics for a 
plane with circular 
hole with voids, 
1512-0058 

Seminar of 
I.Vekua Institute 
of Applied 
Matematics, 
REPORTS, vol. 
44 

Tbilisi, Tbilisi 
Staty University 

9 

ცხადად, აბსოლუტურად და თანაბრად კრებადი მწკრივების სახით, ამოხსნილია დრეკა-

დობის თეორიის ძირითადი სასაზღვრო ამოცანები ცარიელი ფორების შემცველი იზოტ-

როპული დრეკადი სიბრტყისათვის წრიული ხვრელით. დადგენილია ამონახსნთა 

ერთადერთობის საკითხი. 
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№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

3 L. Bitsadze About some 
solutions of system 
of equations of 
steady vibrations 
for thermoelastic 
materials with 
voids, 1512-0058 

Seminar of 
I.Vekua Institute 
of Applied 
Matematics, 
REPORTS, vol. 
44 

Tbilisi, Tbilisi 
Staty University 

13 

განხილულია ორგანზომილებიანი თერმოდრეკადობის წრფივი თეორია ცარიელფორე-

ბიანი სხეულის განტოლებებისათვის. მიღებულია ამონახსნის ზოგადი წარმოდგენის 

ფორმულები. აგებულია ამონახსნთა ფუნდამენტური და სინგულარული მატრიცები 

ელემენტარული ფუნქციების საშუალებით. შედგენილია მარტივი და ორმაგი ფენის 

პოტენციალები და შესწავლილია მათი თვისებები საზღვრის მახლობლობაში. 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

4 L. Bitsadze The Neumann 
BVPof the linear 
Theory of 
Thermoelasticity 
for the Sphere with 
Voids and 
Microtemperatures 

Seminar of 
I.Vekua Institute 

of Applied 
Matematics, 

REPORTS, vol. 
44 

 

Tbilisi, Tbilisi 
Staty University 
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განვიხილულია დრეკადი სფერო სიცარიელის და მიკროტემპერატურის 

გათვალისწინებით. აგებულია თერმოდრეკადობის განტოლებებისათვის ამონახსნის 

ზოგადი წარმოდგენის ფორმულები. ამოხსნილია ნეიმანის ტიპის სასაზღვრო ამოცანები 

სფეროსათვის და სივრცისათვის სფერული ხვრელით. მიღებული ამონახსნები 

წარმოდგენილია აბსოლუტურად და თანაბრად კრებადი მწკრივების სახით. 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

5 N. Zirakashvili Numerical 
Simulation of 
Some Non-
Classical Elasticity 
Problems for the 
Half-Space by the 
Boundary Element 
Method, 1512-
0082 

Bulletin of 
TICMI, Vol. 22, 

No. 1, 2018, 41-58 

Tbilisi, Tbilisi 
Staty University 

18 

დასმულია და ამოხსნილია არაკლასიკური ამოცანები ერთგვაროვანი იზოტროპული 

http://www.viam.science.tsu.ge/others/ticmi/blt/vol22_1/p41-58.pdf
http://www.viam.science.tsu.ge/others/ticmi/blt/vol22_1/p41-58.pdf
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ნახევარსივრცისათვის. განხილულია ბრტყელი დეფორმაცია. კერძოდ, აქ განხილული 

არაკლასიკური ამოცანები ფორმულირდება შემდეგი სახით: როგორი ნორმალური ძაბვა 

უნდა მოვდოთ ნახევარსიბრტყის საზღვრის ნაწილზე იმისათვის, რომ სხეულის შიგნით 

მონაკვეთზე მივიღოთ მოცემული ძაბვები ან გადაადგილებები. ამოცანები ამოხსნილია 

სასაზღვრო ელემენტთა მეთოდით. წარმოდგენილია ტესტური მაგალითები, რომლებშიც 

მიღებულია ნორმალური ძაბვების მნიშვნელობები, რომელიც უნდა მოვდოთ საზღვრის 

მონაკვეთზე იმისათვის, რომ სხეულის შიგნით გარკვეული მანძილით დაშორებულ 

მონაკვეთზე მივიღოთ წინასწარ მოცემული ძაბვები ან გადაადგილებები. MATLAB-ის 

პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით მიღებულია რიცხვითი შედეგები და 

აგებულია შესაბამისი გრაფიკები, რომლებიც გვიჩვენებენ, თუ როგორი ნორმალური ძაბვა 

უნდა მოვდოთ ნახევარ სიბრტყის საზღვრის ნაწილზე, რომ სხეულის შიგნით, 

საზღვრიდან რაიმე მანძილით დაშორებულ, მონაკვეთის წერტილებში მივიღოთ წინასწარ 

მოცემული ძაბვები (P0(x)=Px2 ან P0(x)=Px3) ან გადაადგილებები (U0(x)=Px2 ან U0(x)=Px3). 

ნაშრომში განხილული ამოცანები შეიძლება გამოყენებულ იქნას პრაქტიკაში, მაგალითად, 

ნიადაგსა და ქანებში, მასალებში, რომლებიც ძვრით იბზარებიან ან იხლიჩებიან, აგრეთვე 

სამხედრო სტრუქტურების გასანადგურებლად, მაგალითად, მიწისქვეშა დანადგარები. 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

6 G. Kapanadze,  

L. Kajaia  

On a problem of 
the bending of 
rectangular plates 
weakend by a 
straight cut and 
contour of equal 
strehgth 

AMIM, 23, No. 1 Tbilisi, Tbilisi 
Staty University 

9 

ამოცანის ამოსახსნელად გამოყენებულია კონფორმულ ასახვათა და ანალიზურ 

ფუნქციათა სასაზღვრო ამოცანების მეთოდები და საძიებელი კომპლექსური 

პოტენციალები, რომელთა საშუალებითაც გამოისახება ფირფიტის შუა ზედაპირის 

ჩაღუნვა, აგებულია ეფექტურად (ანალიზური ფორმით). 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

7 G. Kapanadze, 

 L. Gogolauri  

On one problem of 
the plane theory of 
elasticity for a 
rectangular 
domain with a 
partially unknown 
boundary 

AMIM, 23, No. 2 Tbilisi, Tbilisi 
Staty University 

10 

განხილულია დრეკადობის ბრტყელი თეორიის თანაბრადმტკიცე კონტურის მოძებნის 

ამოცანა ხვრელითა და წვეროებში ამონაჭრებით შესუსტებული მართკუთხა არისათვის. 

საძიებელი კონტურის თანაბრად სიმტკიცის პირობა გულისხმობს მასზე ტანგენციალური 
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ნორმალური ძაბვის მუდმივობას. კომპლექსური ანალიზის მეთოდების გამოყენებით 

საძიებელი კომპლექსური პოტენციალები და თანაბრადმტკიცე კონტურის განტოლება 

აგებულია ეფექტურად (ანალიზური ფორმით). დაწვრილებითაა გამოკვლეული 

ციკლური სიმეტრიის (კვადრატის) შემთხვევა. 

 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

8 M. Gabelaia On the static 

problem of beams 

and plates, ISSN 

1512-0082 

 

Bulletin of 

TICMI, vol. 22, 

No. 2, 2018 

Tbilisi, Tbilisi 

University Press 

10 
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  სასრული ან უსასრულო არეა, რომლის საზღვარი შეიცავს ან 2x  ღერძის მონაკვეთს ან 

მთელ 2x  ღერძს. სასრული არის შემთხვევაში დამტკიცებულია კელდიშის ტიპის 

ამოცანის კორექტულობა. ცილინდრული დეფორმაციის შემთხვევაში, როცა   2x  ღერძის 

პარალელური ზოლია, კელდიშის ტიპის და წონიანი სასაზღვრო ამოცანები ცხადი სახი-

თაა ამოხსნილი. 

 

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 
 
 
 

I. Tsagareli 
 
 
 

Explicit solution of elastostatic boundary 
value problems for the elastic circle with 
voids. Article ID 6275432, 
https://doi.org/10.1155/2018/6275432 

Advances in 
Mathematical 

Physics, 
Volume 2018 

 

 6 

მიღებულია ცხადი ამონახსნები ცარიელფორებიანი დრეკადი წრისათვის. დამტკიცებულია ამ 

ამოცანათა ამონახსნების ერთადერთობის თეორემები. განხილულ ამოცანებში განტოლებათა სის-

ტემის ზოგადი ამონახსნი წარმოდგენილია ჰარმონიული, ბიჰარმონიული და მეტაჰარმონიული 

ფუნქციების მეშვეობით. ამოცანათა ცხადი ამონახსნები მიღებულია მწკრივების სახით. დადგენი-

ლია ის პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფს ამ მწკრივების აბსოლუტურად და თანაბრად კრე-

ბადობას. 
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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 

2 L. Bitsadze On one BVP for a thermo-
microstretch elastic space with 
spherical cavity, DOI: 10.3906/mat-
1705-46 

Turkish. J. of 
Math. 42(5) 

Turkey TÜBİTAK 10 

 განხილულია ნეიმენის ტიპის სასაზღვრო ამოცანა მიკროდაჭიმული სივრცისათვის სფერული 

ღრუთი. მიღებული ამონახსნები წარმოდგენილია აბსოლუტურად და თანაბრად კრებადი მწკრი-

ვების სახით. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

3 G. Jaiani,  

L. Bitsadze 
 

Basic Problems of Thermoelasticity 
with Microtemperatures in the 
Half-Space . 
DOI:10.1080/01495739.2018, 
1464415 

J.Thermal Stresses, 
41(9) 

Taylor &Frences 13 

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 ძი-

რითადი სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნი. პირველ ამოცანაში საზღვარზე დასახელებულია 

გადაადგილების და მიკროტემპერატურის ვექტორები და ტემპერატურა. დანარჩენი 6 ამოცანა შე-

რეული სასაზღვრო ამოცანაა, როცა, მაგალითად, საზღვარზე დასახელებულია გადაადგილების 

ვექტორის ნაცვლად ძაბვის ვექტორი ან ტემპერატურის ნაცვლად დასახელებულია სითბური 

ნაკადი. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

4 N.Zirakashvili Exact solution of some exterior 

boundary value problems of 

elasticity in parabolic coordinates, 

DOI: 10.1177/1081286517697371 

Mathematics and 
Mechanics of 

Solids, Volume 
23, Issue 6, June 
2018, pp. 929–

943 

USA, SAGE 

Publiching 

15 

პარაბოლურ კოორდინატებში აგებულია დრეკადობის თეორიის ორგანზომილებიანი ამოცანების 

ანალიზური (ზუსტი) ამონახსნი პარაბოლურ კოორდინატთა სისტემის საკოორდინატო ღერძებით 

შემოსაზღვრულ არეში. წარმოდგენილია პარაბოლურ კოორდინატთა სისტემის საკოორდინატო 

ღერძებით შემოსაზღვრული ერთგვაროვანი იზოტროპული სხეულის დრეკადი წონასწორობის 

გარე სასაზღვრო ამოცანები, როდესაც პარაბულურ საზღვარზე მოცემულია ნორმალური ან მხები 

ძაბვები. ზუსტი ამონახსნი მიღებულია ცვლადთა განცალების მეთოდით. MATLAB-ის პროგრამუ-

ლი უზრუნველყოფის გამოყენებით მიღებულია ხსენებული სასაზღვრო ამოცანების რიცხვითი 

შედეგები, აგებულია შესაბამისი გრაფიკები და გაკეთებულია სათანადო ფიზიკური და მექანიკუ-

რი ინტერპრეტაცია. 

http://www.viam.science.tsu.ge/curi/jaiani/index.html
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5 N. Zirakashvili Analytical solutions of 

boundary-value 

problems of elasticity 

for confocal elliptic 

ring and its parts 

Journal of the Brazilian 

Society of Mechanical 

Sciences and Engineering 

(2018) 40:398 

https://doi.org/10.1007/s4043

0-018-1307-1 . 

Springer Berlin 

Heidelberg 
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განხილულია მეთოდი, რომლითაც დრეკადობის თეორიის რთული ამოცანების ამოხსნა დაიყვანე-

ბა მარტივი ამოცანების ამოხსნაზე, კერძოდ, სასაზღვრო ამოცანები კონფოკალური ელიფსური 

რგოლისა და მისი ნაწილებისათვის წარმოიდგინება ელიფსისისა და მისი ნაწილების შესაბამისი 

შიგა და გარე ამოცანების სუპერპოზიციით. ელიფსურ კოორდინატთა სისტემაში ჩაწერილია 

წონასწორობის განტოლებები, ჰუკის კანონი, დასმულია სასაზღვრო ამოცანები და ამონახსნები 

წარმოდგენილია ჰარმონიული ფუნქციების საშუალებით, რომლებიც მიღებულია ცვლადთა 

განცალების მეთოდით. ამოხსნილია სამი ტესტური ამოცანა კონფოკალური ელიფსური ნახევარ-

რგოლისათვის, მიღებული რიცხვითი შედეგებით აგებულია D3  და D2 გრაფიკები, წარმოდგენი-

ლია ზოგიერთი რიცხვითი შედეგი ცხრილების სახით. შეძლებისდაგვარად, გაკეთებულია ზო-

გიერთი გრაფიკით წარმოდგენილი მოვლენის ფიზიკური და მექანიკური ინტერპრეტაცია. ნაშ-

რომში განხილული ამოცანები შეიძლება გამოყენებულ იქნას პრაქტიკაში, კერძოდ, მანქანათმშე-

ნებლობაში, სადაც ხშირად გვხვდება კონფოკალური ელიფსური რგოლისა და მისი ნაწილების 

ფორმის სხეულები და შესაბამისად, საჭიროა ასეთი სხეულების დრეკადი წონასწორობის შესწავ-

ლა. 
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6 N.Zirakashvili Development of 
Boundary Element 
Method in Polar 
Coordinate System for 

Elasticity Problems 
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Engineering-J, 

Volume 18, Issue 5, 

Version 1.0, 2018, 

7-21 

Global Journals™ 
Incorporated, USA 

 

15 

 წარმოდგენილია დრეკადობის თეორიის სასაზღვრო და სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანების 

ამოსახსნელად სასაზღვრო ელემენტთა მეთოდის, კერძოდ ფიქტიური დატირთვის მეთოდის 

დაზუსტებული ვერსია. მეთოდი განიხილება პოლარულ კოორდინატთა სისტემაში. ამ სისტემის 

საკოორდინატო ღერძებით შემოსაზღვრული არის წრიული საზღვარი იყოფა არა მცირე ზომის 

მონაკვეთებად, როგორც ეს სტანდარტულ სასაზღვრო ელემენტთა მეთოდშია (BEM), არამედ 

მცირე ზომის რკალებად, ხოლო წრფივი ნაწილი მცირე ზომის მონაკვეთებადაა დაყოფილი. ამ 

შემთხვევში განსახილავი არე უფრო ზუსტად აღიწერება ვიდრე მცირე ზომის მონაკვეთებად 

დაყოფისას, და შედეგად ამოცანის ამონახსნიც უფრო ზუსტი იქნება. ამოხსნილია ორი ტესტური 

სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანა სტანდარტული BEM-ით და პოლარულ კოორდინატთა სისტემა-

ში ფორმულირებული სასაზღვრო ელემენტთა მეთოდით (PCSBEM) და მიღებული რიცხვითი შე-

დეგები წარმოდგენილია ცხრილებითა და გრაფიკებით. 
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7 N.Zirakashvili Analytical solutions of 
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value problems of 
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DOI: 
10.1177/108128651880526
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USA, SAGE 

Publiching 

23 

ნაშრომში წარმოდგენილი ძირითადი შედეგები შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ შემდეგნაირად: 

 ელიფსურ კოორდინატებში ჩაწერილია წონასწორობის განტოლებათა სისტემა და ჰუკის 

კანონი; 

 აგებულია დრეკადობის თეორიის ორგანზომილებიანი ამოცანების ანალიზური ამონახსნი 

ელიფსურ კოორდინატთა სისტემის საკოორდინატო წირებით შემოსაზღვრულ არეში; 

 დასმულია და ამოხსნილია ჰიპერბულურ საზღვრიანი ერთგვაროვანი იზოტროპული 

სხეულის დრეკადი წონასწორობის შიგა სასაზღვრო ამოცანები, როდესაც ჰიპერბოლურ 

საზღვარზე მოცემულია ნორმალური ან მხები ძაბვები;  

 ანალიზური ამონახსნი მიღებულია ცვლადთა განცალების მეთოდით, რომელიც 

წარმოდგენილია ორი ჰარმონიული ფუნქციის საშუალებით; 

 წარმოდგენილია და განხილულია ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის რიცხვითი შედეგების 

შესაბამისი 2D და 3D გრაფიკები, რომლებიც მიღებულია MATLAB-ის პროგრამული 

უზრუნველყოფის გამოყენებით. 

ჰიპერბოლური საზღვრიანი სხეულები ხშირად გამოიყენება პრაქტიკაში, მაგალითად, სამშენებლო 

მექანიკაში, სამთო მექანიკაში, მანქანათმშენებლობაში, ბიოლოგიაში, მედიცინაში და ა.შ.  
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8 R.Janjgava Some three-dimensional 

boundary value and 

boundary-contact 

problems for an elastic 

mixture with double 

porosity 

The Quarterly 
Journal of 

Mechanics and 
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Mathematics, V.71, 
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https://doi.org/10.1093/qjmam/
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15 

გამოკვლეულია ორგვარი ფოროვნების მქონე დრეკადი სხეულის წონასწორობის სამგანზომილე-

ბიანი განტოლებათა სისტემა, როცა სხეულის მყარი ჩონჩხი წარმოადგენს იზოტროპულ ბინარულ 

ნარევს. აღნიშნული განტოლებათა სისტემის ზოგადი ამონახსნი წარმოდგენილია ჰარმონიული 

ფუნქციებისა და მეტაჰარმონიული ფუნქციის საშუალებით. აგებული ზოგადი ამონახსნის საფუძ-

ველზე ანალიზურად ამოხსნილია სასაზღვრო ამოცანათა კლასი მართკუთხა პარალელეპიპე-

დისათვის. განხილულია ასევე შესაბამისი სასაზღვრო–საკონტაქტო ამოცანები მრავალფენიანი 

მართკუთხა პარალელეპიპედისათვის. 
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9 R. Janjgava Solution of the Kirsch problem for a 
binary mixture in the case of 
approximation N =1 of Vekua’s 
theory 

Mathematics and 
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Published 

November 29, 
2018 
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98 
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განიხილება სასაზღვრო ამოცანა უსასრულო ფირფიტისთვის წრიული ხვრელით. დრეკადი ფირ-

ფიტა წარმოადგენს ორი იზოტროპული მასალის ნარევს. წრიული ხვრელი თავისუფალია 

ძაბვებისგან, ხოლო უსასრულობაში მოქმედებს ცალმხრივი გამჭიმავი ძაბვები. განსახილველი 

სხეულის დრეკადი წონასწორობა აღიწერება ორგანზომილებიანი განტოლებათა სისტემით, 

რომელიც მიიღება დრეკადი ბინარული ნარევის სამგანზომილებიანი განტოლებებიდან (გრინ–

ნაგდი სტილის მოდელი) რედუქციის ვეკუას მეთოდით. ამოცანა ამოხსნილია ანალიზურად 

კომპლექსური ცვლადის ფუნქციათა თეორიის მეთოდების გამოყენებით. 
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10 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 

შესწავლილია არაერთგვაროვანი ანიზოტროპული პრიზმული ტიპის სხეულების ანტიბრტყელი 

დეფორმაციის (ძვრის) რხევის ამოცანის გადაადგილებებში კორექტულად დასმის თავისე-

ბურებები, როცა დრეკადი მახასიათებლები ნული ხდება, როგორც �� ცვლადის ხარისხოვანი ფუნ-

ქციები, სხეულის პროექციის საზღვრის წრფივ მონაკვეთზე, რომელიც �� საკოორდინატო ღერძზე 

მდებარეობს. განხილულია აგრეთვე ზოგადი შემთხვევა, როცა დრეკადი მახასიათებლები 

ფუნქციებია, რომლებიც სხეულის პროექციის მთელ საზღვარზე ან მის ნაწილზე ნული ხდება. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

თ. მეუნარგია 

 

მუსხელიშვილი-ვეკუას 

მეთოდების შესახებ გარსული 

ტიპის სამგანზომილებიანი 

დრეკადი სხეულებისათვის 

 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 
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XXXII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები, 

18-20 აპრილი, 2018, თბილისი 

მოხსენებაში განხილულია სამგანზომილებიანი გარსული ტიპის დრეკადი სხეულების წრფივი 

თეორია. ი. ვეკუას რედუქციისა და მცირე პარამეტრის მეთოდების გამოყენებით მიღებულია 

ორგანზომილებიანი განტოლებათა სისტემა. ნ. მუსხელიშვილის და ი. ვეკუას მეთოდების 

გამოყენებით მიღებულია ზოგადი ამოხსნის კომპლექსური სახე. 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

2 ი. ცაგარელი 

 

ელასტოსტატიკის სასაზღვრო 

ამოცანის ამოხსნა წრიული 

რგოლისათვის ცარიელი 

ფორებით 

თსუ ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები, 

18-20 აპრილი, 2018, თბილისი 

განიხილება ფოროელასტოსტატიკის სასაზღვრო ამოცანა წრიული რგოლისათვის სიცარიელით. 

განტოლებათა სისტემის ზოგადი ამონახსნი წარმოდგენილია ჰარმონიული, ბიჰარმონიული და 

მეტაჰარმონიული ფუნქციებით. ამოცანათა ცხადი ამონახსნები მიღებულია მწკრივების სახით. 

დადგენილია ის პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფს ამ მწკრივების აბსოლუტურად და 

თანაბრად კრებადობას 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

3 ლ. ბიწაძე დრეკადობის მდგრადი 

რხევის ძირითადი ამოცანების 

ეფექტური ამოხსნა 

ნახევარსივრცისათვის 

ორგვარი ფოროვნობის 

გათვალისწინებით 

თსუ ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები, 

18-20 აპრილი, 2018, თბილისი 

კვადრატურებში ამოხსნილია ძირითადი სასაზღვრო ამოცანები ორგვარი ფორების შემცველი 

ნახევარსივრცისათვის, დრეკადობის ბმული თეორიის მდგრადი რხევის განტოლებებისათვის. 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

4 L. Bitsadze The Dirichlet BVP of the Theory 

of Thermoelasticity for the Sphere 

with Voids and 

Microtemperatures 

The third International Conference 

“Modern Problem in Applied 

Mathematics” Dedicated to the 

Centenary of I. Javakhishvili 

Tbilisi State University & 50th 

Anniversary of I.Vekua Institute 

of Applied Mathematics. Tbilisi, 

Georgia, September 10-21, 2018 
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განვიხილულია დრეკადი სფერო და სივრცე სფერული ღრუთი სიცარიელის და მიკროტემპერა-

ტურის გათვალისწინებით. აგებულია თერმოდრეკადობის განტოლებებისათვის ამონახსნის ზო-

გადი წარმოდგენის ფორმულები. 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

5 L. Bitsadze On One BVP of the Theory of 

Thermoelasticity for the Sphere 

with Voids and 

Microtemperatures 

IX Annual Int. Meeting of the 

Georgian Mechanical Union: 

Kutaisi, Georgia , 11.10.2018-

13.10.2018, book of abstracts, 

pp.11 

ამოხსნილია დირიხლეს და ნეიმანის ტიპის სასაზღვრო ამოცანები. მიღებული ამონახსნები 

წარმოდგენილია აბსოლუტურად და თანაბრად კრებადი მწკრივების სახით. 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

6 N. Zirakashvili Exact solution of some interior 

boundary value problems of 

elasticity for the domain bounded 

by the hyperbola 

 

XXXII International Enlarged 

Sessions of the Seminar of Ilia 

Vekua Institute of Applied 

Mathematics (VIAM) of Ivane 

Javakhisvili Tbilisi State 

University (TSU), April 18–20, 

2018, Tbilisi, Georgia. 

ელიფსურ კოორდინატებში აგებულია დრეკადობის თეორიის ორგანზომილებიანი ამოცანების 

ანალიზური (ზუსტი) ამონახსნები ჰიპერბოლით შემოსაზღვრულ არეში. წარმოდგენილია ელიფ-

სურ კოორდინატთა სისტემის საკოორდინატო წირებით შემოსაზღვრული ერთგვაროვანი იზოტ-

როპული სხეულის დრეკადი წონასწორობის შიგა სასაზღვრო ამოცანები, როდესაც ჰიპერბოლურ 

საზღვარზე მოცემულია არაერთგვაროვანი (არანულოვანი) სასაზღვრო პირობები. ზუსტი ამონახ-

სნები მიღებულია ცვლადთა განცალების მეთოდით. მიღებულია ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის 

რიცხვითი შედეგები და აგებულია შესაბამისი გრაფიკები. 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

7 N. Zirakashvili Strain Control of Infinite Elastic 

Body with Circular Opening and 

Radial Cracks by Means of 

Boundary Condition Variation. 

 

IX Annual International 

Conference of the Georgian 

Mathematical Union Dedicated to 

100-th Anniversary of Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University, September 3 – 8, 

2018, Batumi-Tbilisi, Georgia. 

შესაბამისი თეზისის ელექტრონული ვერსია დევს კონფერენციის ვებ-გვერდზე: 

http://www.gmu.ge/Batumi2018/GEO/index_geo.html 
 

http://www.gmu.ge/Batumi2018/GEO/index_geo.html
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№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

8 N. Zirakashvili Analytical solution of internal 

boundary value problem of 

elasticity for domain bounded by 

parabola with normal load. 

International Scientific 

Conference "Related Problems of 

Continuum Mechanics", October 

12-13, 2018, Kutaisi, Georgia. 

განხილულია შიგა სასაზღვრო ამოცანა ერთგვაროვანი იზოტროპული სხეულისათვის, რომელიც 

შემოსაზღვრულია პარაბოლური კოორდინატთა სისტემის საკოორდინატო წირებით და 

პარაბოლურ საზღვარზე მოცემულია ნორმალური ძაბვა. ცვლადთა განცალების მეთოდით 

მიღებულია ზუსტი (ანალიზური) ამონახსნი. 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

9 რ. ჯანჯღავა ფირფიტების ღუნვის 

ზოგიერთი სასაზღვრო 

ამოცანის ამოხსნა ვეკუას 

თეორიის N=1 მიახლოების 

შემთხვევაში 

საქართველოს მექანიკოსთა 

კავშირის IX ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია, 

11–13 ოქტომბერი, ქუთაისი 

მოხსენებაში, ფუნდამენტურ ამონახსნთა მეთოდის გამოყენებით, აგებულია მუდმივი სისქის 

ხვრელების მქონე ფირფიტების ღუნვის ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის მიახლოებითი 

ამონახსნი. ამასთან ფირფიტების დრეკადი წონასწორობა აღიწერება ი. ვეკუას განტოლებათა 

სისტემის N=1 მიახლოების შემთხვევაში. 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

10 რ. ჯანჯღავა ორგვარი ფოროვნების მქონე 

ძლიერად დამრეცი სფერული 

გარსი 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები, 

18-20 აპრილი, 2018, თბილისი 

ი. ვეკუას მეთოდის (მიმდევრობითი გაწარმოების მეთოდი) გამოყენებით მიღებულია წონასწო-

რობის განტოლებათა სისტემა ორგვარი ფოროვნების მქონე ძლიერად დამრეცი სფერული გარსე-

ბისთვის და ამ სისტემის ზოგადი ამონახსნი წარმოდგენილია კომპლექსური ცვლადის ანალიზუ-

რი ფუნქციებისა და ჰელმჰოლცის განტოლების ამონახსნების საშუალებით. 
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№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

11 რ. ჯანჯღავა, 

 ბ. გულუა 

ელასტოსტატიკის სასაზღვრო 

ამოცანების ამოხსნა 

ფოროვანი წრიული 

რგოლისათვის საცარიელით 

საქართველოს მექანიკოსთა 

კავშირის IX ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია, 

11–13 ოქტომბერი, ქუთაისი 

განხილულია თერმოელასტოსტატიკის სასაზღვრო ამოცანები ფოროვანი წრიული რგოლისათვის 

საცარიელით. განტოლებათა სისტემა ჩაწერილია კომპლექსური სახით და ზოგადი ამონახსნი 

წარმოდგენილია კომპლექსური ცვლადის ორი ანალიზური ფუნქციისა და ჰელმჰოლცის 

განტოლების ერთი ამონახსნის მეშვეობით. ამოხსნილია პირველი და მეორე ძირითადი 

სასაზღვრო ამოცანები წრიული რგოლისათვის. 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

12 გ. კაპანაძე,  

ბ. გულუა 

თანაბრადმტკიცე კონტურის 

მოძებნის ამოცანა ხვრელითა 

და წვეროებში ამონაჭრებით 

შესუსტებული მართკუთხა 

არისათვის 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები, 

18-20 აპრილი, 2018, თბილისი 

განხილულია დრეკადობის ბრტყელი თეორიის თანაბრადმტკიცე კონტურის მოძებნის ამოცანა 

ხვრელითა და წვეროებში ამონაჭრებით შესუსტებული მართკუთხა არისათვის. საძიებელი 

კონტურის თანაბრად სიმტკიცის პირობა გულისხმობს მასზე ტანგენციალური ნორმალური 

ძაბვის მუდმივობას. კომპლექსური ანალიზის მეთოდების გამოყენებით საძიებელი კომპლექსური 

პოტენციალები და თანაბრადმტკიცე კონტურის განტოლება აგებულია ეფექტურად (ანალიზური 

ფორმით). დაწვრილებითაა გამოკვლეული ციკლური სიმეტრიის (კვადრატის) შემთხვევა. 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

13 გ. კაპანაძე,  

ბ. გულუა 

თანაბრად მტკიცე კონტურის 

მოძებნის ერთი ამოცანის 

შესახებ 

საქართველოს მექანიკოსთა 

კავშირის IX ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია, 

11–13 ოქტომბერი, ქუთაისი 

განხილულია დრეკადობის ბრტყელი თეორიის თანაბრადმტკიცე კონტურის მოძებნის ამოცანა 

ხვრელით შესუსტებული მართკუთხა არისათვის. კომპლექსური ანალიზის მეთოდების 

გამოყენებით საძიებელი კომპლექსური პოტენციალები და თანაბრადმტკიცე კონტურის 

განტოლება აგებულია ეფექტურად (ანალიზური ფორმით). 
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№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, ჩატარების 

დრო და ადგილი 

14 N. Chinchaladze ON A VIBRATION PROBLEM 
FOR POROUS ELASTIC 
CUSPED PRISMATIC 
SHELLS 

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის 

IX საერთაშორისო კონფერენცი, 12-14 

ოქტომბერი, 2018, ქუთაისი 

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 ამოცა-

ნები და დასახულია გამოკვლევის გზები, მოყვანილია ზოგიერთი წინასწარი შედეგი. წინამდება-

რე მოხსენება ეძღვნება ნულოვან მიახლოებაში ფოროვანი მასალის წამახილებული პრიზმული 

გარსებისათვის რხევის ერთი ამოცანის შესწავლას.  

 

ლიტერატურა 

[1] 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 

15 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) 

განხილულია რხევის ერთი ამოცანა იერარქიული მოდელები პიეზოელექტრული არაერთგვარო-

ვანი თერმოდრეკადი კელვინ-ფოიგტის პრიზმული გარსებისათვის სიცარიელეებით. 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, ჩატარების 

დრო და ადგილი 

16 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 

[1]-ში კელვინ-ფოიგტის მასალის პრიზმული გარსებისათვის აგებულია იერაქიული მოდელები 

N-ურ მიახლოებაში. აქვე შესწავლილია წამახვილებული პრიზმული გარსებისათვის სასაზღვრო 

და საწყის-სასაზღვრო ამოცანების ამოცანების დასმისა და გამოკვლევის საკითხები, მოყვანილია 

ზოგიერთი შედეგი. 

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 
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6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 ბ. გულუა,  

რ. ჯანჯღავა 

ზოგადი ამონახსნის აგება 

დრეკადობის თეორიის 

სტატიკის განტოლებებისათ-

ვის სიცარიელის 

გათვალისწინებით 

GAMM-ის 89–ე ყრილობა, 19-

23 მარტი, 2018, მიუნხენი, 

გერმანია 

2 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 

 

II. გამოთვლითი მათემატიკისა და მოდელირების 

განყოფილება 
 

თამაზ ვაშაყმაძე (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), 

ხათუნა ჩარგაზია (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), არჩილ პაპუკაშვილი (მეცნიერი 

თანამშრომელი), ნინო ხატიაშვილი (მეცნიერი თანამშრომელი) 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით 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 უწყვეტი გარემოს ზოგიერთი 

არაწრფივი ამოცანის მოდე-

ლირება და მათი გათვლის 

ანალიზურ-დისკრეტული 

სქემები პროგრამული ენების 

გამოყენებით 

2018-2022 პროექტის ხელმძღვანელი: 

თ. ვაშაყმაძე 

პროექტის შემსრულებლები: 

თ. ვაშაყმაძე, ხ. ჩარგაზია,  

ა. პაპუკაშვილი, 

ნ. ხატიაშვილი 

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

იუნვერ კაინაკი და მეჰმეტ 

გულერი(ტობის 

უნივერსიტეტი,თურქეთი), 

აჰმეტ სინან ოქტემი (გებზეს 

ტექნკური უნივერსიტეტი, 

თურქეთი), 

სეით ბლიაძე (თბილისის 
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საავიაციო უნივერსიტეტი), 

ზურაბ ვაშაკიძე 

(საქართველოს უნივერსიტე-

ტი, დოქტორანტი), 

ნონა ვასილიევა-ვაშაყმაძე 

(საქართვეელოს საინჟინრო 

მეცნიერებათა აკადემია, 

მრჩეველი),  

ოლეგ ხარშილაძე (თსუ 

ასოცირებული პროფესორი) 

ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებისათვის გამოკვლეულია მდგრადობისა და კრება-

დობის საკითხები შესაბამისი კვანძთა მატრიცის ფეიერის აზრით ნორმალურობისა და მკაცრად 

ნორმალურობის თვისებათა ხარჯზე. ანალოგიური საკითხები გამოკვლეულია ევოლუციური 

განტოლებისათვის. აგებულია ალგორითმი, რაც მნიშვნელოვნად აფართოებს რეზოლვენტის 

(იხ.მაგ. S.G.Krein, M.I.Khazan: Differential Equations in Banach Spaces, Итоги науки и техники (Servey 

of Sci.&Tech.),Ser. Mathem. Analysis,1983,v.21,130-264 (in Russian) და სხვაობიანი (იხ.მაგ. 

R.D.Richtmyer, K.W.Morton: Difference Methods for Initial-Value Methods, Interscience Publi-

shers,J.Wiley&Sons,N.-Y., L.-, Sydney,1967) მეთოდებით მიღებულ შედეგებს. 

 

თხელკედლოვანი არამარტო დრეკადი სტრუქტურებისათვის გამოკვლეულია საკითხები 

დაზუსტებულ და იერაქიულ თეორიათა დაფუძნებისა და მდგრადობის შესახებ. აგებულია 

შესაბამისი მდგრადი და კრებადი სქემები პრიზმატული გარსის შემთხვევებში პირეულებზე 

სასაზღვრო პირობების დაკმაყოფილების შედეგად ყოველი მიახლოებისათვის. შესწავლილია 

გალიორკინის მეთოდის გამოყენების მიზანშეწონილობის საკითხი და ვეკუას დრეკადი 

გარსებისათვის იერაქიული მოდელის მოდიფიკაციის აუცილებლობა. 

 

განხორციელდა სქემა კოშის ამოცანის მაღალი სიზუსტით ამოხსნის მიმართულებით, როდესაც 

უცილობელ ეტაპს წარმოადგენს კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებათა 

სისტემებისათვის სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნის აუცილებლობა მაღალი რიგის სიზუსტის 

სქემებით. ამ ეტაპზე განხილული ორგანზომილებიანი ძლიერად ელიფსური განტოლებათა 

სისტემები განხილულ კვადრატში აკმაყოფილებენ კლასიკურ სასაზღვრო პირობებს. მაგალითე-

ბად აღებულია კარგად ცნობილი კლასიკური მოდელები ჰელმჰოლცის განტოლების სტრუქტუ-

რით, დაზუსტებული თეორიების კლასი ცვადი სისქით, იერარქიული მოდელების აგების, 

რიცხვითი რეალიზაციისა და მდგრადობის საკითხები. მათემატიკურ აპარატებად გამოყენებუ-

ლია დუგლას-რეჩფორდის ცვლადმიმართულებათა ალტერნატული მეთოდის უწვეტი ანალოგი, 

მრავალწერტილოვანი სხვაობიანი მეთოდი და ოპერატორული ფაქტორიზაციის სქემები.  

 

საკვლევი მოვლენები და პროცესები მიმდინარეობს დედამიწის ატმოსფეროს როგორც ნეიტრა-

ლურ, ასევე იონიზებულ (იონოსფერო, მაგნიტოსფერო) შრეებში. დაკვირვებების შედეგები აჩვე-

ნებს, რომ დედამიწის ატმოსფერულ - იონოსფერულ შრეებში მუდმივად არსებობს სივრცით 

არაერთგვაროვანი დინებები (ქარები). აქედან გამომდინარე, შგ ტალღების იონოსფეროსა და 

ატმოსფეროს სხვადასხვა შრეებში გენერაციისა და მათი შემდგომი ევოლუციის თავისებურებე-

ბის გამოკვლევისას გათვალისწინებულ იქნა ადგილობრივ არაერთგვაროვან დინებებთან (ქარებ-
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თან) ურთიერთქმედება. ამ პროცესის გამოკვლევისას გაოყენებულ იქნა არამოდალური მათემა-

ტიკური ანალიზი. ამ მეთოდით მოცემულ გარემოში (იონოსფეროში, მაგნოტოსფეროში) ტალღა-

დინებების (ქარების) წრფივი ურთიერთქმედების აღმწერი მათემატიკური მოდელი (კერძოწარ-

მოებულიანი წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა) დაიყვანება პირველი რიგის 

(დროის მიხედვით) ჩვეულებრივი დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემაზე. პრობლემა და-

დის კოშის ტიპის საწყისი ამოცანის დასმაზე. ჩატარებულ იქნა რიცხვითი სიმულაცია, გამოვლე-

ნილ იქნა შგ ტალღების გაძლიერების მექანიზმი.  

 

 შესწავლილია მიახლოებითი ამოხსნის საკითხები შემდეგი ამოცანებისათვის: 

 - არაწრფივი სასაზღვრო ამოცანა კირხოფის ტიპის სტატიკური ძელისთვის, როდესაც გრინის 

ფუნქციების გამოყენებით ამოცანა დაიყვანება არაწრფივ ინტეგრალურ განტოლებაზე. ამოსახსნე-

ლად გამოიყენება პიკარის ტიპის იტერაციული მეთოდი; 

 - არაწრფივი საწყის-სასაზღვრო ამოცანა ჯ. ბოლის დინამიური ძელისთვის. ამოცანის ამონახსნი 

მიიღება ალგორითმით, რომლის შემადგენელი ნაწილებია გალიორკინის მეთოდი, სიმეტრიული 

სხვაობიანი სქემა და იაკობის იტერაციული მეთოდი. 

 

ორივე ამოცანის შემთხვევაში გამოწეილია მიახლოებითი ამოხსნის ახალი სათვლელი ალგო-

რითმები და ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერიმენტები. შედეგები წარმოდგენილია ცხრილებისა 

და გრაფიკების სახით. 

 

გამოკვლეულ იქნა სხადასვა ტიპის ტალღების გავრცელებასთან დაკავშირებული ამოცანები. 

უსასრულო არეში შესწავლილ იქნა არაწრფივი ტალღების გავრცელებასთან დაკავშირებული 

არაწრფივი ელიფსური განტოლება. მიღებულ იქნა ამ განტოლების უსასრულობაში ქრობადი 

არაგლუვი ეფექტური ამოხსნები. განხილულ იქნა რამდენიმე მაგალითი და აგებულ იქნა 

ზოგიერთი არაწრფივი ტალღის პროფილი. 

 

შემუშავებულ იქნა ცოცხალ ორგანიზმში სიმსივნის ზრდის მოდელი ორგანიზმის მეტაბოლიზმის 

გათვალისწინებით.  

 

ზოგიერთი ბიოპროცესისათვის აგებულ იქნა მოლეკულარული მექანიზმები ქვანტური მექანიკისა 

და თანამედოვე ელექტროდინამიკის პრინციპების გამოყენებით. 

 

 

1.2. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

2 ზოგიერთი არასტაციონარუ-

ლი ოპერატორული დიფერენ-

ციალური განტოლებისთვის 

მიახლოებითი ამოხსნის 

2018-2022 თემის ხელმძღვანელი: 

ჯ. როგავა  

შემსრულებლები: 

ჯ. როგავა, ა. პაპუკაშვილი  
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ალგორითმების აგება, გამოკ-

ვლევა და კომპიუტერული 

რეალიზაცია 

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

ნ. დიხამინჯია, 

მ. წიკლაური (მისურის 

მეცნიერებისა და ტექნოლო-

გიების უნივერსიტეტი, აშშ) 

ჰილბერტის სივრცეში განხილულია კოშის ამოცანა არაერთგვაროვანი აბსტრაქტული ჰიპერბო-

ლური განტოლებისთვის. კარგად არის ცნობილი, რომ ამ ამოცანის ამონახსნი მოიცემა სინუს და 

კოსინუს ოპერატორული ფუნქციების საშუალებით. ნაშრომში სინუს და კოსინუს ოპერატორუ-

ლი ფუნქციებისთვის მაღალი რიგის რაციონალური აპროქსიმაციის საშუალებით აგებულია 

ორშრიანი ვექტორული სქემა, რომელიც იძლევა საშუალებას ყოველ დროით შრეზე ვიპოვოთ 

როგორც უცნობი ფუნქციის, ასევე მისი წარმოებულის მნიშვნელობა. დამტკიცებულია, რომ აგე-

ბული რაციონალური აპროქსიმაცია, რომელიც ფაქტიურად წარმოადგენს პადეს სკალარული 

აპროქსიმაციის ოპერატორულ ანალოგს, იძლევა უცნობი ფუნქციის და მისი წარმოებულის 

მნიშვნელობას ნებისმიერ დროით შრეზე მეოთხე რიგის სიზუსტით. 

 

ცნობილი ტრიგონომეტრიული ფორმულების საფუძველზე კოსინუს ოპერატორ ფუნქციისთვის 

აგებულია დეკომპოზიციის ფორმულა. ამ ფორმულის მართებულობა დამტკიცებულია იმ 

შემთხვევისათვის, როცა არგუმენტი არის ორი შემოსაზღვრული ოპერატორის ჯამი. იმ შემთხვე-

ვისთვის, როცა არგუმენტში ზის კვადრატული ფესვი ძირითადი ოპერატორიდან, ხოლო შესაკ-

რებთა რიცხვი ორზე მეტია, შემოთავაზებულია მაღალი რიგის გახლეჩის ფორმულა, რომელიც 

აგებულია შესაკრები ოპერატორების რეზოლვენტების საშუალებით (აღებულია საშუალო არით-

მეტიკული აღმავალი და დაღმავალი ინდექსების მიხედვით სიმეტრიული ნამრავლების და თი-

თოელი შესაკრების შესაბამისი რეზოლვენტების). შემოთავაზებულია ასევე ალგორითმი, რომე-

ლიც გვაძლევს საშუალებას კოსინუს ოპერატორ ფუნქციისთვის ავაგოთ ნებისმიერი მაღალი რი-

გის სიზუსტის გახლეჩის ფორმულა. უფრო ზუსტად, ალგორითმი იძლევა საშუალებას 2p (p>1- 

ნატურალური რიცხვია) რიგის სიზუსტის გახლეჩის ფორმულიდან მივიღოთ 2p+2 რიგის 

სიზუსტის გახლეჩის ფორმულა. 

შესწავლილია კირხოფის ტიპის სტატიკური ძელისთვის არაწრფივი სასაზღვრო ამოცანის მიახ-

ლოებითი ამოხსნის საკითხები. კერძოდ, განხილულია სტატიკური ძელისთვის კირხოფის 

ტიპის მეოთხე რიგის არაწრფივი ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლება 

 �����(�) − � �� ���
(�)��

�

�

� ���(�) = ���, �(�), ��(�)�, 0 < � < �,  

 სასაზღვრო პირობებით 

�(0) = �(�) = 0,  ���(0) =  ���(�) = 0.  

აქ )(= xuu  არის l  სიგრძის ძელის გადაადგილების ფუნქცია, ძელზე მოქმედი ძალა მოიცემა 

ფუნქციით ���, �(�), ��(�)�, ფუნქცია ( ) > 0, 0 <m z z   ,აღწერს კავშირს ძაბვა-სა და დეფორ-

მაციას შორის. სახელდობრ, თუ )(zm  ფუნქცია წრფივია, მაშინ კავშირი შეესაბამება ჰუკის წრფივ 

კანონს, ხოლო სხვა შემთხვევაში ეს კავშირი არაწრფივი სახისაა. 

გრინის ფუნქციების გამოყენებით ამოცანა დაიყვანება არაწრფივ ინტეგრალურ განტოლებაზე, 

რომლის ამოსახსნელადაც ვიყენებთ პიკარის ტიპის იტერაციულ მეთოდს. ზემოაღნიშნული ამო-

ცანის შემთხვევაში გამოწერილია მიახლოებითი ამოხსნის ახალი სათვლელი ალგორითმები და 
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ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერიმენტები. შედეგები წარმოდგენილია ცხრილებისა და გრაფიკე-

ბის სახით. 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
2.1. 

 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 

 

არაწრფივი კოჰერენტული 

სტრუქტურები და ძიერი 

გრიგალური ტურბულენტობა 

ატმოსფეროსა და 

იონოსფეროში. 

 

შოთა რუთაველის სახელობის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი, No. FR17_279 

2017-2020 პროექტის ხელმძღვანელი: 

ხ. ჩარგაზია 

კოორდინატორი: 

დ. კვარაცხელია 

შემსრულებლები: 

ქეთევან გომიაშვილი, 

ნ. ჯავახიშვილი 

საანგარიშო პერიოდში მიღებულია ფიზიკური და მათემატიკური მოდელი, რომელიც აღწერს 

ლითოსფერო-ატმოსფერო-იონოსფერულ კავშირებს შგ ტალღური სტრუქტურების საფუძველზე. 

შგ ტალღების იონოსფეროსა და ატმოსფეროს სხვადასხვა შრეებში გენერაციისა და მათი შემდგო-

მი ევოლუციის თავისებურებების გამოკვლევისას გათვალისწინებულ იქნა ადგილობრივ არაერ-

თგვაროვან დინებებთან (ქარებთან) ურთიერთქმედება. განსახილველი პროცესების კვლევისათ-

ვის გამოყენებულ იქნა ე.წ. არამოდალური მათემატიკური ანალიზი. ამ მეთოდით მოცემულ გა-

რემოში (იონოსფეროში, მაგნოტოსფეროში) ტალღა-დინებების (ქარების) წრფივი ურთიერთქმე-

დების აღმწერი მათემატიკური მოდელი (კერძოწარმოებულიანი წრფივ დიფერენციალურ განტო-

ლებათა სისტემა) დაყვანილ იქნა პირველი რიგის (დროის მიხედვით) ჩვეულებრივი დიფერენ-

ციალურ განტოლებათა სისტემაზე. მიღებული მატემატიკური მოდელის გამოყენებით საწყის 

ეტაპზე, წრფივ მიახლოებაში, როცა შეშფოთებული წევრების მნიშვნელობა მცირეა და არაწრფივი 

ეფექტები უგულვებელყოფადია, შეშფოთებული სიდიდეების ბრტყელი ტალღით აპროქსიმაციი-

სას, საწყისი განტოლებათა სისტემიდან მიღებულია დისპერსიული თანაფარდობა, რომელიც 

აღწერს წრფივი შგ ტალღების მახასიათებლებს (სიხშირე, სიჩქარე, ჩაქრობის დეკრემენტი). 

შექმნილია კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც ითვლის დს შგ ტალღის სიხშირის დამოკიდე-

ბულებას ტალღური ვექტორისაგან და გარემოს პარამეტრებისაგან. მიღებულია შგტ სტრუქტურე-

ბის დინამიკის აღმწერი არაწრფივი დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა ატმოსფეროსა და 

იონოსფეროსათვის; არამოდალური მათემატიკური მეთოდის გამოყენებით მოცემულ გარემოში 

(იონოსფეროში, მაგნოტოსფეროში) ტალღა-დინებების (ქარების) წრფივი ურთიერთქმედების 

აღმწერი მათემატიკური მოდელი (კერძოწარმოებულიანი წრფივ დიფერენციალურ განტოლება-

თა სისტემა) დაყვანილ იქნა პირველი რიგის (დროის მიხედვით) ჩვეულებრივი დიფერენციალურ 
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განტოლებათა სისტემაზე. ჩატარებულ იქნა რიცხვითი სიმულაცია, გამოვლენილ იქნა შგ 

ტალღების გაძლიერების მექანიზმი. მიღებული შედეგები ასახულია სათანადო პუბლიკაციებში 

და მოხსენებულია საერთაშორისო კონფერენციებში. 

 

 

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. მულტიმასშტაბური 

სოლიტონებისა და 

გრიგალური სტრუტურების 

არაწრფივი დინამიკა რთულ 

უწყვეტ გარემოებში.  

 

შოთა რუთაველის სახელობის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი, No. FR17_252 

2017-2020 

პროექტის ხელმძღვანელი: 

ო. ხარშილაძე  

კოორდინატორი: 

ხ. ჩარგაზია  

შემსრულებლები: 

ჯ. როგავა, 

კ. შანშიაშვილი 

შესწავლილია სოლიტონური და გრიგალური ტიპის მრავალგანზომილებიანი არაწრფივი 

მულტიმასშტაბური სოლიტონური ტიპისა და ტალღური სტრუქტურების ფორმირება კომპლექ-

სურ გარმოებში (ატმოსფერო, ჰიდროსფერო, იონოსფერული და მაგნიტოსფერული პლაზმური 

გარემო), დაჯახებადი და არადაჯახებადი ურთიერთქმედების დინამიკა, მიღებულია პრობლემის 

კვლევის თეორიული და რიცხვითი მოდელები. ნაჩვენებია, რომ არაწრფივი გრიგალური სტრუქ-

ტურები შეიძლება იყოს მონოპოლუტი ტიპის, გრიგლური ჯაჭვი ან სიგრძივი გრიგალური ბილი-

კი არაერთგვაროვანი ლოკალური ქარის ფონზე, რაც დამოკიდებულია წანაცვლებითი დინების 

სიჩქარის სახეზე. ასეთი გრიგალების აკუმულაციას შეუძლია განაპირობოს გარემოს ძლიერი 

ტურბულენტური მდგომარეობა. ჩატარებულია რიცხვითი სიმულაციები და შესწავლილია სოლი-

ტონური ტიპის მულტიმასშტაბური სტრუქტურების ურთიერთქმედება კომპლექსურ გარემოებ-

თან, რომელიც აღიწერება დინამიკური არაწრფივი შროდინგერის ამოცანათა კლასით დისპერ-

სიული და დისიპაციური ეფექტების გაათვალისწინებით.  
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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 თ. ვაშაყმაძე On the Creation of 
Initial Data by 
Gauss-Hermite 
Approximation 
Method for the 

Cauchy Problem  

ISSN 1512-0066 

ილია ვეკუას 

სახელობის 

გამოყენებითი 

მათემატიკის 

ინსტიტუტის 

სემინარის 

გაფართოებული 

სხდომების 

მოხსენებები. 

ტ.32, 4გვ. 

თბილისი, 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

4 

2 დ. კვარაცხელია, 

ხ. ჩარგაზია, 

დ.დემეტრაშვილი 

Numerical 
Investigation of the 

Upper 
Biologically Acting 
Turbulent Layer of 

the Black Sea. 
ISSN 1512-1976 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

„ეკოლოგიის 

თანამედროვე 

პრობლემები“, 

შრომათა 

კრებული, ტ. 6, 

ქუთაისი, 

საქართველო, 21-

22 სექტემბერი, 

2018, გვ. 51-55. 

თბილისი, 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

4 

3 ხ. ჩარგაზია, 

ო. ხარშილაძე, 

დ.კვარაცხელია  

Global Weather-
Forming ULF 

Electromagnetic 
NonlinearVortex 

Stuctures in the Shear 
Flow Driven 

Ionosphere Plasma. 
ISSN 1512-1976 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

„ეკოლოგიის 

თანამედროვე 

პრობლემები“, 

შრომათა კრებუ-

ლი, ტ. 6, ქუთაი-

სი, საქართველო, 
21.09-22.09,  

2018, გვ. 51-55. 

თბილისი, 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

4 

4 ხ. ჩარგაზია, 

ო.ხარშილაძე, 

გ. ზიმბარდო, 

დ. კვარაცხელია. 

შიდა გრავიტაციუ-

ლი ტალტალღების 

პარამეტრიზაცია 

წანაცვლებით დი-

ნებიან იონოსფე-

როში ISSN 1512-
0082 

Bulletin of TICMI 
Vol. 22, No. 1, 

2018, 11-23 

თბილისი, 

საქართველო 

12 
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5 ა. პაუკაშვილი, 

გ. პაპუკაშვილი, 

ჯ. ფერაძე 

არაწრფივი 

სტატიკური ძელის 

განტოლების  

მიახლოებითი 

ამოხსნის შესახებ 

ISSN - 0132 – 1447 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის 

მოამბე. 

ტ.12, № 1. 

თბილისი, 

საქართველოს 

აკადემიის 

გამომცემლობა 

 

6 გვ. 

6 ა. პაუკაშვილი, 

გ. პაპუკაშვილი, 

მ. შარიქაძე 

ჯ.ბოლის 

არაწრფივი 

დინამიური ძელის 

რიცხვითი 

გათვლების 

შესახებ 

 

ISSN - 1512 – 0066 

ილია ვეკუას 

სახელობის 

გამოყენებითი 

მათემატიკის 

ინსტიტუტის 

სემინარის 

გაფართოებული 

სხდომების 

მოხსენებები. 

ტ.32 

თბილისი, 

თსუ 

გამომცემლობა 

 

4გვ. 

7 ა. პაუკაშვილი, 

გ. პაპუკაშვილი, 

ჯ. ფერაძე 

კირხჰოფის ტიპის 

ზოგიერთი 

არაწრფივი 

ინტეგრო-

დიფერენციალური 

განტოლების 

მიახლოებითი 

ამოხსნის 

ალგორითმებისა 

და რიცხვითი 

გათვლების 

შესახებ 

ISSN - 1512 – 0074 

გამოყენებითი 

მათემატიკა, 

ინფორმატიკა და 

მექანიკა. 

ტ.23, № 1 

თბილისი, 

თსუ 

გამომცემლობა 

 

14 გვ.  

8 N.Khatiashvili 1512-0007 Proc. A.Razmadze 
Math.Inst. 2019, 

vol.173. 

ELSEVIER 10 

1. მომდევნო პერიოდში განხორციელდა სქემა კოშის ამოცანის მაღალი სიზუსტით ამოხსნის 

მიმართულებით, როდესაც უცილობელ ეტაპს წარმოადგენს კერძო წარმოებულიანი დიფე-

რენციალური განტოლებათა სისტემებისათვის სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნის აუცილებ-

ლობა მაღალი რიგის სიზუსტის სქემებით.ამ ეტაპზე განხილულიაორ განზომილებიანი 

ძლიერად ელიფსური განტოლებათა სისტემები განხილული კვადრატში აკმაყოფილებენ 

კლასიკურ სასაზღვრო პირობებს. მაგალითებად აღებულია კარგად ცნობილი კლასიკური 

მოდელები ჰელმჰოლცის განტოლების სტრუქტურით, დაზუსტებული თეორიების კლასი 

ცვადი სისქით, იერარქიული მოდელების აგების, რიცხვითი რეალიზაციისა და მდგრადო-

ბის საკითხები. მათემატიკურ აპარატებად გამოყენებულია დუგლას-რეჩფორდის ცვლადმი-

მართულებათა ალტერნატული მეთოდის უწვეტი ანალოგი,მრავალწერტილოვანი სხვაო-

ბიანი მეთოდი და ოპერატორული ფაქტორიზაციის სქემები.  

2. ცნობილია, რომ შავი ზღვა მნიშნვნელოვან ცვლილებებს განიცდის ბოლო რამდენიმე 

დეკადის განმვლობაში. შავი ზღვისზედა შერეული ფენა, რომელიც წარმოადგენს ბიოლო-

გიურად აქტიურ არეს, დაბინძურებულია მრავალი ტოქსიკური შენაერთით. აღნიშნულ ნაშ-

რომში 3D BSM-IG მოდელის გამოყენებით შესწავლილია შავი ზღვის ზედა შერეული ფენის 

გარკვეული თავისებურებები. 
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3. აღნიშნულ ნაშრომში შესწავლილია გლობალური ამინდის მაფორმირებელი ულტრა 

დაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ტალღური სტრუქტურების გენერაცია და გავრცე-

ლება დისიპაციურ იონოსფეროში. ნაჩვენებია, რომ ისინი განპირობებული არიან გეომაგნი-

ტური ველისარაერთგვაროვნებით. აღნიშნულ ელექტრომაგნიტურ ტლრებს შეუძლიათ 

თვითლოკალიზება წანაცვლებით დინებებთან ურთიერთქმედებისას მნოპოლურ, დიპო-

ლურ გრიგალებად ან გრიგალების ჯაჭვად, რომელტაც გადააქვთ გარემოს ჩაჭერილი ნაწი-

ლაკები და წარმოადგენენ ძლიერიტურბულენტობის სტრუქტურულ ელემენტებს. 

 

4. შგ ტალღების იონოსფეროსა და ატმოსფეროს სხვადასხვა შრეებში გენერაციისა და მათი 

შემდგომი ევოლუციის თავისებურებების გამოკვლევისას გათვალისწინებულ იქნა ადგი-

ლობრივ არაერთგვაროვან დინებებთან (ქარებთან) ურთიერთქმედება. ამ პროცესის გამოკ-

ვლევისას გაოყენებულ იქნა არამოდალური მათემატიკური ანალიზი. ამ მეთოდით მოცემულ 

გარემოში (იონოსფეროში, მაგნოტოსფეროში) ტალღა-დინებების (ქარების) წრფივი ურთიერ-

თქმედების აღმწერი მათემატიკური მოდელი (კერძოწარმოებულიანი წრფივ დიფერენცია-

ლურ განტოლებათა სისტემა) დაიყვანება პირველი რიგის (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 მოხ-

სენებულია საერთაშორისო კონფერენციებში.  

 

5. ნაშრომში განხილულია კირხოფის ტიპის სტატიკური ძელისთვის არაწრფივი სასაზღვრო 

ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნის საკითხები. კერძოდ, განხილულია სტატიკური ძელისთ-

ვის კირხოფის ტიპის არაწრფივი ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლება 

 �����(�) − � �� ���
(�)��

�

�

� ���(�) = ���, �(�), ��(�)�, 0 < � < �, (1) 

სასაზღვრო პირობებით 
�(0) = �(�) = 0,  ���(0) =  ���(�) = 0. (2) 

აქ )(= xuu  არის l  სიგრძის ძელის გადაადგილების ფუნქცია, ძელზე მოქმედი ძალა მოიცემა

ფუნქციით ���, �(�), ��(�)�, ფუნქცია ( ) > 0, 0 <m z z   , აღწერს კავშირს ძაბვასა და

დეფორმაციას შორის. სახელდობრ, თუ )(zm  ფუნქცია წრფივია, მაშინ კავშირი შეესაბამება

ჰუკის წრფივ კანონს, ხოლო სხვა შემთხვევაში ეს კავშირი არაწრფივი სახისაა. 

 

გრინის ფუნქციების გამოყენებით ამოცანა დაიყვანება არაწრფივ ინტეგრალურ განტოლება-

ზე, რომლის ამოსახსნელადაც ვიყენებთ პიკარის ტიპის იტერაციულ მეთოდს. ზემოაღნიშ-

ნული ამოცანის შემთხვევაში გამოწერილია მიახლოებითი ამოხსნის ახალი სათვლელი 

ალგორითმები და ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერიმენტები. შედეგები წარმოდგენილია 

ცხრილებისა და გრაფიკების სახით. 

 

6. ნაშრომში განხილულია შემდეგი სახის საწყის-სასაზღვრო ამოცანა ჯ. ბოლის არაწრფივი 

ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლებისთვის, რომელიც აღწერს ძელის დინამიკურ 

მდგომარეობას 

���

∂t�
(x, t) + δ

∂u

∂t
(x, t) + γ

∂�u

∂x� ∂t
(x, t) + α

∂�u

∂x�
(x, t) − 

− �β + ρ � �
∂u

∂x
(x, t)�

��

�

dx�
∂�u

∂x�
(x, t) − 
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−σ ��
∂u(x, t)

∂x

∂�u

∂x∂t
(x, t)dx

�

�

�
∂�u

∂x�
(x, t) = 0 , (1) 

0 < x < L, 0 < t ≤ T, 

u(x, 0) = u�(x) ,
∂u

∂t
(x, 0) = u�(x), 

u(0, t) = u(L, t) = 0, 
���

���
(0, t) =

���

���
(L, t) = 0 , 0 ≤ x ≤ L, 0 ≤ t ≤ T, (2) 

სადაც α, γ, ρ და σ დადებითი, ხოლო β და δ ნიშანგანუსაზღვრელი მოცემული მუდმივებია.

u�(x) ∈ W�
�(0, L) და u�(x) ∈ L� (0, L) მოცემული ფუნქციებია, ამასთან u�(0) = u�(0)  = u�(L) =

u�(L) = 0. (1) განტოლება, რომელიც ს.ტიმოშენკოს თეორიაზე დაყრდნობითაა მიღებული

ჯ.ბოლის მიერ, აღწერს ძელის რხევას. ძელისათვის კირხჰოფის ტიპის განტოლებებიდან ეს

საკმაოდ ზოგადი სახის განტოლებაა.  

 

სივრცული და დროითი ცვლადების მიმართ ამონახსნის მიახლოებისთვის გამოყენებულია 

შესაბამისად გალიორკინის მეთოდი და მდგრადი სიმეტრიული სხვაობიანი სქემა, რომელიც 

მოითხოვს იტერაციების ჩატარებას. ალგორითმი აპრობირებულია ტესტურ მაგალითებზე. 

თვლის შედეგები მოყვანილია ცხრილებისა და გრაფიკების სახით. 

 

7. ნაშრომში განხილულია მიახლოებითი ამოხსნის საკითხები შემდეგი ორი ამოცანისთვის: 

1. არაწრფივი სასაზღვრო ამოცანა კირხოფის ტიპის სტატიკური ძელისთვის (იხ. მაგალითად 

[1],[2]). გრინის ფუნქციების გამოყენებით ამოცანა დაიყვანება არაწრფივ ინტეგრალურ გან-

ტოლებაზე, რომლის ამოსახსნელადაც ვიყენებთ პიკარის ტიპის იტერაციულ მეთოდს. 

2. არაწრფივი საწყის-სასაზღვრო ამოცანა ჯ. ბოლის დინამიური ძელისთვის (იხ.მაგალითად 

[3], [4]). ამოცანის ამონახსნი შეიძლება მივიღოთ ალგორითმით, რომლის შემადგენელი 

ნაწილებია გალიორკინის მეთოდი, სიმეტრიული სხვაობიანი სქემა და იაკობის 

იტერაციული მეთოდი. 

ორივე ამოცანის შემთხვევაში გამოწეილია მიახლოებითი ამოხსნის ახალი სათვლელი 

ალგორითმები და ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერიმენტები. შედეგები წარმოდგენილია 

ცხრილებისა და გრაფიკების სახით. 

 

8. უსასრულო არეში განხილულია არაწრფივი ელიფსური განტოლება. მიღებულია უსასრუ-

ლობაში ექსპონენეციალურად ქრობადი არაგლუვი ამოხსნები. მოყვანილია რამოდენიმე მა-

გალითი. პროგრამა „MAPLE“ დახმარებით აგებულია სიმეტრიული არაწრფივი ტალღების 

პროფილი.  
 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშო-

რისო სტანდარტული 

კოდი ISBN 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ნ. ვასილიევა-

ვაშაყმაძე 

Молекулярные 

механизмы 

биопроцессов, 

978-613-9-90271-2 

17 Meldrum Street, 

Beau Bassin 71504, 

Mauritius, LAP 

LAMBERT 

170 გვერდი 
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 Academicic 

Publishing RU 

წიგნში განხილულია ფიზიკური პრინციპები, რომლებიც საფუძვლად უდევს ბიოლოგიუ-

რი პროცესების მოლეკულურ მექანიზმებს. ნაჩვენებია, რომ ამ მექანიზმებში განსაკუთრე-

ბით მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ელექტროპოლარიზაციის პროცესები. ამ პროცესების 

ფიზიკური პრინციპების დადგენა სახავს ცოცხალი სისტემების ფუნქციონირებადი ანა-

ლოგების შექმნის გზას. კლასიკურ ფიზიკაში ადგილი აქვს თანაფარდობას, რომლის 

მიხედვითაც მაკრომოლეკულების დეფორმაცია შეიძლება იყოს ელექრტოპოლარიზაციის 

შედეგი. ქვანტურ მექანიკაში ეს ეფექტი გამოითქმება მოლეკულების თვითშეთანხმებუ-

ლობის პრინციპით. ამასთანავე, ეს კავშირი უდევს საფუძვლად ცოცხალი სისტემების 

ფუნქციონირების მექანიზმებს. მოყვანილია ზოგიერთი კონკრეტული ბიოლოგიური 

პროცესის ფიზიკური მოდელი.   

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 თ. ვაშაყმაძე О теории 

происхождения 

распределений 

или о наследии 

Андреа  

Размадзе 

Прикладная 

физика и 

математика" в 

№2 2018 года 

მოსკოვი 2 

განიხილება პრობლემა განზოგადებულ ფუნქციათა თეორიის შექმნის შესახებ და წარ-

მოადგენს დასაბუთების მცდელობას იმისა, რომ ანდრია რაზმაძე იდგა ამ პრობლემის 

გადაჭრის სათავეებთან. მან პირველმა შემოიტანა ცნება ფუნქციათა კლასისა თვლად 

სიმრავლეზე სასრული წყვეტით, რომელიც ამავდროულად არის ვარიაციათა აღრიცხვის 

რიგი ამოცანების არამარტო ექსტრემალები, არამედ წარმოადგენს განზოგადებულ 

ფუნქციათა ბაზისს. ნაჩვენებია აგრეთვე კავშირი სეკვენციალურ თეორიასთან.  

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 თ. ვაშაყმაძე თხელკედლოვანი 

სტრუქტურებისათვის 

დაზუსტებულ და იერაქიულ 

თეორიათა დაფუძნებისა და 

მდგრადობის შესახებ 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ილია 

ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXII საერთაშორისო 
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გაფართოებული სხდომები, 

18-20 აპრილი, 2018, 

თბილისი 

2 T. Vashakmadze To physical soundness of von Karman 
type systems and Cauchy problems for 

evolutionary equations 

The Third International 
Conference "MODERN 

PROBLEMS IN APPLIED 
MATHEMATICS" Dedicated 

to the Centenary of 
I.Javakhishvili Tbilisi State 

University & 50th Anniversary 
of I.Vekua Institute of Applied 

Mathematics, 
September 19-21, 2018 

3 თ. ვაშაყმაძე, 

 

 
 

ერნსტ ხლადნიდან ანდრია 

რაზმაძესა და კურტ გიოდელამდე 

ან დაპირისპირებულთა 

ერთიანობის და ბრძოლისა და 

უარყოფის უარყოფის კანონების 

ერთი მაგალითის შესახებ 

მეექვსე ყოველწლიური 

კონფერენცია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში,12-15 

თებერვალი 2018 წელი 

მათემატიკის სექცია 

მიეძღვნა თამაზ ვაშაყმაძის 

დაბადებიდან 80 წლისთავს 

(თსუ,პირველი კორპუსი, 

215 აუდიტორია) 

4 თ. ვაშაყმაძე ევოლუციური განტოლების მაღალი 

რიგის სიზუსტით 

მიახლოებითი ამოხსნის შესახებ 

საქართველოს მექანიკოსთა 

კავშირის IX 

ყოველწლიური 

საერთაშორისო 

კონფერენცია(სკ), იხ. 

აგრეთვე ერთობლივი 

„უწყვეტ გარემოთა 

მექანიკის მონათესავე 

პრობლემები“, სკ, 12-

13.10.2018 ქუთაისი 

5 ხ. ჩარგაზია,  

ო. ხარშილაძე 

შიდა გრავიტაციული ტალღების 

თეორიული და ექსპერიმენტული 

კვლევა ზედა ატმოსფეროში 

თსუ ილია ვეკუას 

სახელობის გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტის 

სემინარის XXXII 

საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები, 

18-20 აპრილი, 2018, 

თბილისი 

6 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, საქართველო 
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7 ხ. ჩარგაზია,  

ო. ხარშილაძე, 

დ .კვარაცხელია 

დაბალი სიხშირის შიდა 

გრავიტაციული ტალღების 

გაძლიერების მექანიზმის კვლევა 

ატმოსფერო - იონოსფეროში 

წანცვლებითი დინებებისას 

საქართველოს მექანიკოსთა 

კავშირის IX ყოველწლიური 

საერთაშორისო 

კონფერენცია, 2018 წლის 

11-13 ოქტომბერი, ქუთაისი, 

საქართველო 

8 ხ. ჩარგაზია, 

ო. ხარშილაძე 

შიდა გრავიტაციული ტალღების 

ინტენსიფიკაცია ატმოსფერო - 

იონოსფერულ გარემოებში 

არაერთგვაროვან ქარებთან 

ურთიერთქმედებისას 

საქართველოს 

მათემატიკოსთა კავშირის 

IX ყოველწლიური 

საერთაშორისო 

კონფერენცია, ბათუმი, 3-8 

სექტემბერი, 

9 ა. პაუკაშვილი, 

გ. პაპუკაშვილი, 

მ. შარიქაძე 

ზოგიერთი არაწრფივი ინტეგრო-

დიფერენციალური 

განტოლებისათვის მიახლოებითი 

ამოხსნის რიცხვითი რეალიზაციის 

ალგორითმების აგება 

საქართველოს 

მათემატიკოსთა კავშირის 

IX საერთაშორისო 

კონფერენცია. 3-8 

სექტემბერი, 

ბათუმი - თბილისი 

10 ა. პაპუკაშვილი 

გ. პაპუკაშვილი, 

ჯ. ფერაძე, 

მ. შარიქაძე 

კირხჰოფისა და ტიმოშენკოს ტიპის 

ზოგიერთი არაწრფივი ძელისთვის 

მიახლოებითი ამოხსნის ალგორით-

მების აგება და რიცხვითი 

რეალიზაცია 

საქართველოს მექანიკოსთა 

კავშირის IX 

ყოველწლიური 

საერთაშორისო 

კონფერენცია. 

11-13 ოქტომბერი, ქუთაისი 

11 ნ. ხატიაშვილი შრედინგერის არაწრფივი 

განტოლების არაგლუვი 

სოლიტონური ამოხსნების შესახებ 

საქ. მათემატიკოსთა 

კავშირის IX საერთაშორისო 

კონფერენცია, 3-8სექტ. 

2018წ ბათუმის 

შ.რუსთაველის სახელმწ. 

უნივერსიტეტი 

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

გამოქვეყნებულა) 

 

6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 თ. ვაშაყმაძე To The Application Gauss-

Hermite Approximate 

Method For Initial-Boundary 

Value Problems,pp. 389-390  

IC Mathematics and 

Mathematics Education June 

27-29, 2018 Ordu, 

ICMME,July-August,2018 

2 ხ. ჩარგაზია,  

ო.ხარშილაძე,   

გ. ზიმბარდო,  

დ. კვარაცხელია, 

ნ. ჯავახიშვილი,  

ქ. გომიაშვილი. 

დაბალი სიხშირის შიდა 

გრავიტაციული ტალღების 

პარამეტრიზაცია 

იონოსფეროში წანცვლებით 

ქართან ერთად 

ევროპულ პლანეტარულ 

მეცნიერებათა კონგრესი ტ. 

12, 2018; 16-22 სექტემბერი, 

ბერლინი, გერმანია, 2018 
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3 ხ. ჩარგაზია, 

ო. ხარშილაძე 

დს შგ ტალღური 

სტრუქტურების 

გაძლიერება იონოსფერულ 

პლაზმაში არაერთგვაროვან 

ქარებთან 

ურთიერთქმედებისას 

IIER კონფერენციები - 

საერთაშორისო 

კონფერენცია გამოყენებით 

ფიზიკასა და მათემატიკაში 

(ICAPM), 13-14 ნოემბერი, 

კანი, საფრანგეთი, 2018 

4 ვ. ბელაშოვი,  

ხ. ჩარგაზია,  

ო. ხარშილაძე, 

 ჯ. როგავა 

გრიგალური 

სტრუქტურების არაწრფივი 

დინამიკა კომპლექსურ 

გარემოებში 

ფიზიკის 4th საერთაშორისო 

კონფერენციაა, 17-18 

სექტემბერი, 2018, 

ბერლინი, გერმანია, 

5 ხ. ჩარგაზია,  

ო. ხარშილაძე, 

 

დაბალ-სიხშირული შიდა 

გრავიტაციული ტალღური 

სტრუქტურები 

წანაცვლებითი დინებით 

მართულ იონოსფეროში 

კოსმოსური კვლევების 

საზაფხულო სკოლა 

„ტალღები ტბაზე“, 

კომოს ტბა (იტალია), 28 

მაისი - 1 ივნისი, 2018 

 

 

III. დიფერენციალური განტოლებების და ოპტიმალური 

მართვის განყოფილება 
თამაზ თადუმაძე (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), 

რომან კოპლატაძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), თეა შავაძე (თსუ დოქტორანტი, გმი 

სპეციალისტი), ნათია ხაჩიძე (თსუ დოქტორანტი, გმი სპეციალისტი) 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით 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 ფუნქციონალურ-

დიფერეციალური და 

სხვაობიანი განტოლებების 

თვისებრივი თეორიის 

ზოგიერთი საკითხი: 

ამონახსნების ასიმპტო-

ტური ყოფაქცევა, რხევადი 

და დადებითი 

ამონახსნების არსებობის 

საკმარისი პირობები, 

განტოლებები A და B 

თვისებებით, კორექტუ-

2018-2022 პროექტის ხელმძღვანელი: 

თ. თადუმაძე 

შემსრულებლები: 

თ. თადუმაძე, 

რ. კოპლატაძე, 

თ შავაძე, 

ნ. ხაჩიძე 



60 
 

ლობა და სენსიტიური 

ანალიზი, ამონახსნების ვა-

რიაციის ფორმულები და 

ოპტიმიზაციის ამოცანები. 

მათემატიკა/გამოყენებითი 

მათემატიკა 

სამართი ფუნქციონალურ–დიფერენციალური განტოლებისთვის მრავალი მუდმივი 

დაგვიანებით დამტკიცებულია კოშის ამოცანის ამონახსნის უწყვეტობა საწყის 

მონაცემებზე თანაბრად მართვების მიმართ, საწყისი მონაცემების ქვეშ იგულისხმება 

საწყისი მომენტის, დაგვიანების პარამეტრების, საწყისი ვექტორის და საწყისი ფუნქციის 

ერთობლიობა. სამართი ფუნქციონალურ-დიფერენციალური განტოლებისათვის მრავალი 

მუდმივი დაგვიანებით, უწყვეტი და წყვეტილი საწყისი პირობით, ამონახსნის ვარიაციის 

ფორმულების საფუძველზე, დადგენილია დიფერენციალური განტოლებისა და საწყისი 

პირობის სახე, რომელსაც აკმაყოფილების ამონახსნის ნაზრდის პირველი ვარიაცია. 

 

მაღალი რიგის ემდენ–ფაულერის ტიპის სხვაობიანი განტოლებებისათვის, როცა ფაზური 

კოორდინატის ხარისხი ერთზე მეტია, დამტკიცებულია საკმარისი პირობები იმისა, რომ 

მოცემულ განტოლებას გააჩნდეს A ან B თვისება. პირველი რიგის სხვაობიანი განტოლე-

ბებისათვის მრავალი დაგვიანებით მიღებულია ამონახსნების რხევადობის საკმარისი 

პირობები, რომლებიც სპეციფიურია ასეთი ტიპის განტოლებებისათვის და თვისებრივად 

განსხვავდება აქამდე ცნობილი შედეგებისგან. 

 

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 ამონახსნების ვარიაციის ფორმულები 

სამართი ფუნქციონალურ-

დიფერენციალური 

განტოლებებისთვის წყვეტილი 

საწყისი პირობით და დაგვიანებების 

შეშფოთების გათვალისწინებით და 

მათი გამოყენება ოპტიმიზაციის 

ამოცანებში.მათემატიკა/გამოყენებითი 

მათემატიკა. PhD_F_17_89 (დოქტო-

რანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამების გრანტი) 

31.10.2017-31.10.2019 შემსრულებელი: 

თ. შავაძე 
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ოპტიმალური მართვის ამოცანისათვის მრავალი დაგვიანებით ფაზურ კოორდინატებსა 

და მართვებში წყვეტილი საწყისი პირობით მიღებულია ოპტიმალურობის აუცილებელი 

პირობები: საწყისი და საბოლოო მომენტებისათვის ტოლობის სახით; ფაზურ 

კოორდინატებში შემავალი დაგვიანების პარამეტრებისთვის ტოლობის სახით; საწყისი და 

მართვის ფუნქვიისათვის გაწრფივებული ინტეგრალური მაქსიმუმის ფორმით 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

T. Shavadze Variation formul-

as of solutions for 

controlled functi- 

onal differential 

equations with 

the continuous 

initial condition 

considering per-

turbations of the 

initial moment 

and several 

delays.  

ISSN 1512-0015 

Mem. Differential 

Equations Math. 

Phys, 74 (2018), 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

16  

ვრცელია ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

არაწრფივი სამართი ფუნქციონალურ-დიფერენციალური განტოლებებისთვის დამტკიცე-

ბულია ამონახსნის ვარიაციის ფორმულები, რომლებშიც გამოვლენილია საწყისი მომე-

ნტისა და დაგვიანებების შეშფოთების ეფექტები, აგრეთვე უწყვეტი საწყისი პირობის 

ეფექტი 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

2 

 

T. Shavadze Necessary 
Conditions of 
Optimality for 
the Optimal 

Control Problem 
with Several 

Delays and the 
Discontinuous 

Initial Condition. 

ISSN 1512-0082 

Bulletin of 

TICMI, vol. 22, 

N2, 2018 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

16  

ოპტიმალური მართვის ამოცანისათვის წყვეტილი საწყისი პირობით მრავალი მუდმივი 

დაგვიანებით, ზოგადი სასაზღვრო პირობით და ფუნქციონალით მიღებულია ოპტიმა-
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ლურიბის აუცილებელი პირობები: უტოლობებისა და ტოლობების სახით საწყისი და 

საბოლოო მომენტებისათვის, დაგვიანებებისა და საწყისი ვექტორისათვის, ინტეგრალური 

მაქსიმუმის პრინციპის ფორმით საწყისი და მართვის ფუნქციებისათვის. 
 

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 

 
R. Koplatadze,  

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 

2 R. Koplatadze, 

N. Khachidze 

Nonlinear 

difference equation 

with Properties A 

and B. 

ISSN: 0793-1786 

Functional 

Differential 

Equation. 24 (1-2) 

(2018) 

Israel, Ariel 

University 

5 

3 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 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. 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. 

2. მაღალი რიგის ახალი კლასის არაწრფივი სხვაობიანი (ემდენ-ფაულერის სახის) 

განტოლებისთვის მიღებულია საკმარისი პირობები იმისა, რომ განტოლებას 

ჰქონდეს A ან B თვისება.  

3. არაწრფივი სამართი ფუნქციონალურ-დიფერენციალური განტოლებისთვის 

დამტკიცებულია ამონახსნის ვარიაციის ფორმულა, რომელშიც გამოვლენილია 

ფაზურ კოორდინატებში და მართვებში შემავალი დაგვიანების შეშფოთების და 

უწყვეტი საწყისი პირობის ეფექტები. 

 

 

http://www.imath.kiev.ua/
http://www.imath.kiev.ua/
http://www.nas.gov.ua/


63 
 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

რ. კოპლატაძე 

 

პირველი რიგის სხვაობიანი 

განტოლების ამონახსნების 

ასიმპტოტური ყოფაქცევის 

შესახებ 

თსუ გმი სემინარის XXXII 

საერთაშორისო გაფართოებუ-

ლი სხდომები, 17-20 აპრილი, 

2018 , თსუ გმი 

2 რ. კოპლატაძე 

 

თითქმის წრფივი და არსები-

თად არაწრფივი ფუნქციონა-

ლურ დიფერენციალური გან-

ტოლებები 

თსუ გმი samecniero სემინარი, 

6 ივნისი, 2018 , თსუ გმი 

 

 

3 რ. კოპლატაძე 

 

მეორე რიგის თითქმის წრფი-

ვი სხვაობიანი განტოლებები 

მე-6 საფაკულტეტო კონფერე-

ნცია ზუსტ და საბუნებისმე-

ტყველო მეცნიერებებში, 12-15 

თებერვალი, 2018, თსუ 

4 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 

5 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 

 

6 

ო. ფურთუხია,  

 თ. თადუმაძე, 

მათემატიკა ი. ჯავახიშვილის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში 

 

 

მე-3 საერთაშორისო კონფე-

რენცია ”თანამედროვე პრო-

ბლემები გამოყენებით მათე-

მატიკაში”, 19-21 სექტემბერი, 

თსუ 

7 თ. შავაძე 

 

კრიტიკულობის 

აუცილებელი პირობა 

 

მე-6 საფაკულტეტო კონფერე-

ნცია ზუსტ და საბუნებისმე-

ტყველო მეცნიერებებში, 12-15 

თებერვალი, 2018, თსუ 
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8 თ. შავაძე 

 

ლოკალური ამონახსნის 

ვარიაციის ფორმულები წყვე-

ტილი საწყისი პირობის მქონე 

დაგვიანებულ არგუმენტიანი 

სამართი ფუნქციონალურ-

დიფერენციალური განტოლე-

ბისათვის 

თსუ გმი სემინარის XXXII 

საერთაშორისო გაფართოებუ-

ლი სხდომები, 17-20 აპრილი, 

2018 , თსუ გმი 

9 ნ. ხაჩიძე მაღალი რიგის ემდენ-ფაულე-

რის ტიპის სხვაობიანი განტო-

ლება გადახრილი 

არგუმენტით 

თსუ გმი სემინარის XXXII 

საერთაშორისო გაფართოებუ-

ლი სხდომები, 17-20 აპრილი, 

2018 , თსუ გმი 

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 T. Shavadze 

 

 

Necessary conditions of optima-

lity for the optimal control pro-

blem with several delays and the 

continuous initial condition 

The International Workshop on 

the Qualitative Theory of Diff-

erential Equations , December 

01-03 , 2018 , Tbilisi , Georgia 

ყველა მოხსენების ანოტაცია გამოქვეყნებულია 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

თ. შავაძე ამონახსნების ვარიაციის 

ფორმულები სამართი 

დიფერენციალური 

განტოლებებისათვის უწყვეტი 

და წყვეტილი საწყისი 

პირობებით 

მესამე საერთაშორისო 

კონფერენცია კომპიუტერულ 

მათემატიკასა და საინჟინრო 

მეცნიერებებში , 03.05-07.05, 

2018, გირნე, კვიპროსი 

2 ნ. ხაჩიძე  

 

მაღალი რიგის ემდენ– 

ფაულერის ტიპის სხვაობიანი 

განტოლებების ამონახსნების 

ასიმპტოტური ყოფაქცევის 

შესახებ 

მესამე საერთაშორისო 

კონფერენცია კომპიუტერულ 

მათემატიკასა და საინჟინრო 

მეცნიერებებში , 03.05-07.05, 

2018, გირნე, კვიპროსი 

3 T. Tadumadze Sensitivity analysis of delay diff-

erential equations and optimiza-

tion problems.  

The 6th International Conference 

on Control and Optimization 

with Industrial Applications , 11-
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13 July, 2018, Baku, Azerbaijan 

4 T. Shavadze Variation formulas for delay 

differential equations and nece-

ssary optimality conditions 

The 6th International Conference 

on Control and Optimization 

with Industrial Applications , 11-

13 July, 2018, Baku, Azerbaijan 

ყველა მოხსენების ანოტაცია გამოქვეყნებულია 

 

დამატებითი ინფორმცია:  

1) გამოსაქვეყნებლად გადაცემულია ნაშრომი 

T. Shavadze, Local variation formulas of solutions for nonlinear controlled functional differential 

equationswith constant delays and the discontinuous initial condition. Georgian Math J. 

2) თ. თადუმაძე, როგორც ლექტორი და სამეცნიერო კომიტეტის წევრი მიწვეული იყო ნე-

სინის 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 დიფერენციალური განტოლებებით “, რომლებიც ეხებოდა 

კოშის ამოცანის კორექტულობას, ამონახსნის ვარიაციის ფორმულებს, ოპტიმიზაციისა და 

შებრუნებულ ამოცანებს. 

3) თ. თადუმაძე არჩეულია თსუ მათემატიკის დეპარტამენტის სადისერტაციო მუდმივ-

მოქმედი დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარედ. 

4) თ. თადუმაძე იყო საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე ა. წერეთლის ქუთაისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში.  
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IV. კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებების 

განყოფილება 

თემურ ჯანგველაძე (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), 

დავით ნატროშვილი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ჯემალ როგავა (მთავარი 

მეცნიერი თანამშრომელი), გიორგი ჯაიანი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), მიხეილ 

გაგოშიძე (მეცნიერი თანამშრომელი)  

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1. 

№ 

გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)პროექტის 

დასახელებამეცნიერებისდარგ

ისადასამეცნიერომიმართულე

ბისმითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 ზოგიერთი კლასის 

დიფერენციალური და 

ინტეგრო-დიფერენციალური 

მოდელის გამოკვლევა და 

მიახლოებითი ამოხსნა 

 

2018-2022 პროექტის ხელმძღვანელი: 

თ. ჯანგველაძე 

პროექტის შემსრულებლები: 

თ. ჯანგველაძე,  

დ. შულაია, 

მ. გაგოშიძე 

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

ზ. კიღურაძე (მისურის 

მეცნიერებისა და 

ტექნოლოგიების უნივერსი-

ტეტი, აშშ) 

განხილულია ელექტრომაგნიტური ველის გარემოში გავრცელების პროცესის აღმწერი მაქსველის 

განტოლებათა სისტემაზე დაფუძნებული არაწრფივი კერძოწარმოებულებიანი ერთგანზომილე-

ბიანი სისტემა. შესწავლილია საწყის-სასაზღვრო ამოცანის კორექტულობა. მოყვანილია ისეთი 

სისტემების მაგალითები, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ ამ სისტემებს საზოგადოდ არ გააჩნია 

გლობალური ამონახსნები. შესწავლილია სტაციონარული ამონახსნების წრფივად და გლობალუ-

რად მდგრადობის საკითხები. დაფიქსირებულია ჰოფის ტიპის ბიფურკაციის შესაძლებლობა. აგე-

ბულია სასრულ-სხვაობიანი სქემები. დამტკიცებულია მათი მდგრადობა და კრებადობა. მოყვანი-

ლია მიახლოებითი ამოხსნის ალგორითმები. ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერიმენტები და მათი 

ანალიზი.  

 

პარაბოლური ტიპის ორი ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლებისათვის შესწავლილია საწყის-

სასაზღვრო ამოცანების ცალსახად ამოხსნადობის, ამონახსნების ასიმპტოტური ყოფაქცევისა და 

რიცხვითი ამოხსნის საკითხები. ეს მოდელები ეფუძნება მაქსველის ცნობილ განტოლებათა 

სისტემას, რომელიც აღწერს ელექტრომაგნიტური ველის გარემოში გავრცელების პროცესს. 

მრავალგანზომილებიანი მოდელებისათვის აგებულია როტეს ტიპის ნახევრად-დისკრეტული 

სქემები. დამტკიცებულია მათი მდგრადობა და კრებადობა. მოყვანილია მიახლოებითი ამოხსნის 

ალგორითმები. ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერიმენტები და მათი ანალიზი. შედეგები მოცემუ-

ლია ცხრილებისა და გრაფიკული ილუსტრაციების სახით. 
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მცენარეთა ძარღვოვანი განვითარების ბიოლოგიური მოდელის მრავალგანზომილებიანი ანალო-

გისათვის აგებული და შესწავლილია დეკომპოზიციური სტრუქტურის ცვალებადი მიმართუ-

ლების სასრულ-სხვაობიანი სქემა. დამტკიცებულია ალგორითმის მდგრადობა და კრებადობა. 

ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერიმენტები, რომლებიც ადასტურებენ თეორიული შედეგების 

ეფექტურობას.  

 

ყურადღება გამახვილებულია კოშის გულის მქონე ინტეგრალის გამოყენებაზე გადატანის 

მრავალსიჩქარიანი თეორიის ამოცანების შესწავლისას. აგებულია შესაბამისი მოდელის ზუსტი 

ამონახსნები.  

 

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 2 3 4 

1 ლოკალიზებული 

ინტეგრალური 

განტოლებების 

მათემატიკური თეორია 

არაწრფივი კერძოწარმო-

ებულიანი დიფერენციალური 

განტოლებებისათვის 

0501 მათემატიკა- 

050102 გამოყენებითი 

მათემატიკა, 

საგრანტო ხელშეკრულების 

ნომერი:EP/M013545/1 

დიდი ბრიტანეთის 

საინჟინრო და ფიზიკური 

სამეცნიერო კვლევების საბჭო 
EPSRC (Engineering and Physical 
Sciences Research Council, UK) 

1 ივნისი, 2015 -  

31 მაისი, 2018. 

პროექტის ხელმძღვანელი: 

ს. მიხაილოვი 

(ლონდონის ბრუნელის 

უნივერსიტეტი) 

პროექტის მკვლევარი 

მეცნიერები: 

დ.ნატროშვილი 

(სტუ, საქართველო), 

ვ. ვენდლანდი 

(შტუტგარტის უნივერ-

სიტეტი, გერმანია), 

მ. ლ. დე ქრისტოფორის 

(პადუას უნივერსიტეტი. 

იტალია), 

მ. კორ 

(კლიუ-ნაპოლას უნივერსიტე-

ტი, რუმინეთი) 

დამუშავდა სასაზღვრო ამოცნების ამოხსნის ახალი მეთოდი, რომელიც ეფუძნება განზოგადებულ 

ლოკალიზებულ პოტენციალთა მეთოდს. ამ ახალი მეთოდის გამოყენებით გამოკვლეული არის 

ძირითადი და შერეული სასაზღვრო, სასაზღვრო-საკონტაქტო და ბზარის ტიპის ამოცანები 

ზოგადი ელიფსური განტოლებებისათვის და ძლიერად ელიფსური სისტემებისათვის, რომელთაც 
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ფართო გამოყენება აქვთ მათემატიკური ფიზიკის ამოცანებში, სითბოს გავრცელების ამოცანებში, 

უწყვეტი გარემოს მექანიკისა და ტალღათა გავრცელების ამოცანებში, როდესაც განსახილველი 

ფიზიკური არე წარმოადგენს არაერთგვაროვან, სივრცით ცვლადზე დამოკიდებულ გარემოს. 

 

არაწრფივი ელიფსური სკალარული განტოლებების ფართო კლასისათვის დამუშავდა სასაზღვრო 

ამოცნების ამოხსნის ახალი მეთოდი კლასიკურ და განზოგადებულ ფუნქციათა სივრცეებში, 

რომელიც დამყარებულია განზოგადებულ ლოკალიზებულ პოტენციალთა მეთოდზე. გამოკ-

ვლეულია სხვადასხვა ტიპის კვაზიწრფივი განტოლებები და კეძო შემთხვევებში დადგენილია მი-

ღებული არაწრფივი ინტეგრალური განტოლებებისათვის მიმდევრობითი მიახლოების მეთოდის 

კრებადობა.  

 

გამომცემლობა Springer-ის შეკვეთით აღნიშნულ თემატიკაზე დასაბეჭდად მომზადებულია მო-

ნოგრაფია და მიმდინარეობს მისი კორექტურა (S.Mikhailov, D.Naatroshvili, O.Chkadua, Boundary-

Domain Integral andIntegro-Differential Equations for Elliptic BVPs, 550 pp) 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 G. Jaiani Piezoelectric Viscoelastic  

Kelvin-Voigt Cusped 

Prismatic Shells  

ISSN 1512-0511  

2018 

თბილისი,  

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა  

Lecture Notes of 

TICMI 

50 

ნაშრომი ეძღვნება წრფივი თეორიების ბაზაზე იერარქიული მოდელების აგებას პიეზოელექტრუ-

ლი, არაერთგვაროვანი, ფოროვანი, დრეკადი და ბლანტდრეკადი კელვინ-ფოიგტის პრიზმული 

გარსებისათვის. განზომილების რედუქციის ი. ვეკუას მეთოდის გამოყენებით, გამოყვანილია 

მმართველი განტოლებათა სისტემები და იერარქიული მოდელების N-ურ მიახლოებაში დასმუ-

ლია სასაზღვრო და საწყის-სასაზღვრო ამოცანები. N=0 მიახლოებაში, მაგალითად, მუდმივი სის-

ქის დრეკადი ფირფიტის მმართველ განტოლებათა სისტემა ემთხვევა ბრტყელი დეფორმაციის 

განტოლებათა სისტემას, ჩაღუნვებისათვის წარმოქმნილი დამატებითი დამოუკიდებელი განტო-

ლების სიზუსტით. დასახულია  დასმულ სასაზღვრო და საწყის სასაზღვრო ამოცანების, მათ 

შორის, წამახვილებული პრიზმული გარსების შემთხვევაში, გამოკვლევის გზები და მოყვანილია 

ზოგიერთი წინასწარი შედეგი. შესწავლილია პიეზოელექტრული არაერთგვაროვანი მასალის 

შემთხვევაში ანტიბრტყელი დეფორმაცია სამგანზომილებიან დასმაში და იერარქიული მოდელე-

ბის N=0 მიახლოების თვალსაზრისით. ამასთან დაკავშირებით, განხილულია დირიხლეს და 

კელდიშის ტიპის სასაზღვრო ამოცანების კორექტულად დასმის საკითხი. 
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2 T. Jangveladze Investigation and 

numerical solution of 

nonlinear partial 

differential and integro-

differential equations  

based on Maxwell system  

ISSN 1512-0015  

2018 

თბილისი,  

ა. რაზმაძის 

მათემატიკის 

ინსტიტუტი  

Memoirs on 

Differential Equations 

and Mathematical 

Physics (accepted) 

132ზოგიერთი 

სასაზღვრო ამოცანა 

ამოხსნილია ცხადი 

სახით. 

ნაშრომი ეძღვნება ზოგიერთი არაწრფივი კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური და ინტეგ-

რო-დიფერენციალური განტოლებებისათვის საწყის-სასაზღვრო ამოცანების გამოკვლევისა და 

რიცხვითი ამოხსნის საკითხებს. ეს მოდელები ეფუძნება მაქსველის ცნობილ განტოლებათა სის-

ტემას, რომელიც აღწერს ელექტრომაგნიტური ველის გარემოში გავრცელების პროცესს. დამტკი-

ცებულია ამონახსნების არსებობა, ერთადერთობა და ასიმპტოტური ყოფაქცევა დროითი 

ცვლადის უსასრულოდ ზრდისას. მოყვანილია ისეთი ერთგანზომილებიანი არაწრფივი სისტემე-

ბის მაგალითები, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ ამ სისტემებს საზოგადოდ არ გააჩნია გლობა-

ლური ამონახსნები. შესწავლილია სტაციონარული ამონახსნების წრფივად და გლობალურად 

მდგრადობის საკითხები. დაფიქსირებულია ჰოფის ტიპის ბიფურკაციის შესაძლებლობა. როგორც 

ერთგანზომილებიანი, ასევე მრავალგანზომილებიანი მოდელებისათვის აგებულია ნახევრად-

დისკრეტული და სასრულ-სხვაობიანი სქემები. დამტკიცებულია მათი მდგრადობა და კრებადო-

ბა. მოყვანილია მიახლოებითი ამოხსნის ალგორითმები. ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერიმენტე-

ბი და მათი ანალიზი. შედეგები მოცემულია ცხრილებისა და გრაფიკული ილუსტრაციების სა-

ხით. 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოსსახ

ელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

 

გ. ჯაიანი უწყვეტ გარემოთა 

მექანიკის 

მათემატიკური 

მოდელები 

978-9941-13-714-3 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილი-

სის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტის 

გამომცემლობა 

526 

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; სახელმძღვა-

ნელო შეივსო ექვსი დამატებით: დამატება 3 მოძრავ მოცულობაზე განხილული ინტეგრალის 

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 შემ-
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ჩნეული ბეჭდვითი შეცდომები. 

პირველი გამოცემის წინასიტყვაობა: 

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 დეფორმა-

ცია, 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 ვარია-

ციულ ფორმულირებებთან და შესაბამისი არსებობის ზოგიერთ თეორემასთან დაკავშირებით, 

ლექციების კურსს ახლავს დამატება დამხმარე მასალით ფუნქციონალური ანალიზიდან. მითითე-

ბულია ლიტერატურა ამონახსნების არსებობის და ერთადერთობის დამტკიცებასა და კონკრეტუ-

ლი ამოცანების ამოხსნასთან დაკავშირებით. სტუდენტთა მომზადების დონიდან გამომდინარე 

ლექციების კურსის წაკითხვა შეიძლება მთლიანად, როგორც ორსემესტრიანი კურსი (8 კრედი-

ტი*)), 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. 

 

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 G. Jaiani,  

L. Bitsadze 

 

Basicproblemsofthermoelasticitywit

hmicrotemperaturesforthehalf-

space 

10.1080/01495739.2018.1464415 

Journal of 

Thermal 

Stresses,  

Volume 41, 

2018 - Issue 9 

Taylor & Francis 14 

სტატია ეხება წრფივი სამგანზომილებიანი დრეკადობის ისეთ თეორიას, როცა მასალის შინაგანი 
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სტრუქტურა ნაწილაკის გადაადგილებებთან და ტემპერატურულ ველთან ერთად ითვალისწი-

ნებს 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 გადაადგილე-

ბის ვექტორის ნაცვლად ძაბვის ვექტორი ან ტემპერატურის ნაცვლად დასახელებულია სითბური 

ნაკადი. 

 

2 F. Hecht, 
T. Jangveladze, 
Z. Kiguradze, O. 
Pironneau 

Finite difference scheme for one 
system of nonlinear partial integro-

differential equations, . 
https://doi.org/10.1016/j.amc.2018.

01.050, 2018 

Applied 
Mathematics 

and 
Computation, 

Vol. 328 

Elsevier 

 
14 

განხილულია მაქსველის განტოლებების არაწრფივი სისტემა. მოცემულია მისი რედუქცია 

ინტეგრო-დიფერენციალურ სახეზე. ორკომპონენტიანი და ერთგანზომილებიანი ინტეგრო-დი-

ფერენციალური მოდელის საწყის-სასაზღვრო ამოცანისათვის შესწავლილია ამონახსნის არსე-

ბობა, ერთადერთობა და ასიმპტოტური ყოფაქცევა დროითი ცვლადის უსასრულოდ ზრდისას. 

გამოკვლეულია სასრულ-სხვაობიანი სქემა. განხილულია ადრე შესწავლილზე უფრო ფართო 

კლასის არაწრფივობა. წარმოდგენილია FreeFem++-ზე დაფუძნებული სარეალიზაციო კოდი. 

მოყვანილია რიცხვითი ექსპერიმენტების შედეგები და მათი ანალიზი. 

 

3 O. Chkadua, 
S. Mikhailov, 
D. Natroshvili 

Singular localised boundary-domain 
integral equations of acoustic 

scattering by inhomogeneous anisot-
ropic obstacle, 

DOI:10.1002/mma.5268  

Mathematical
Methods in the 

Applied 
Sciences, 

Vol. 41, 8033-
8058 (2018) 

Wiley 26 

ნაშრომში გამოკვლეულია აკუსტიკური ტალღების გაბნევის ამოცანები, როდესაც ტალღების 

ამრეკლავი წინაღობა არაერთგვაროვან გარემოს წარმოადგენს. ეს ფიზიკური ამოცანა მათემატი-

კურად მოდელირდება როგორც სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანა ჰელმჰოლცის ტიპის ცვლად-

კოეფიციენტებიანი კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებისთვის. გამოკვლევის 

მეთოდი დამყარებულია ავტორების მიერ უკანასკნელ წლებში დამუშავებულ ლოკალიზებული 

პოტენციალების თეორიაზე. ეს ახალი მეთოდი, ავითარებს პოტენციალთა თეორიას, რომელთა 

გულები აგებულია ლოკალიზებული პარემეტრიქსებით, ნაცვლად ფუნდამენტური ამონახსნები-

სა. აკუსტიკური ტალღების გაბნევის ამოცანები, დაყვანილია სინგულარულ სივრსულ-სასაზ-

ღვრო ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემაზე. დამტკიცებულია ეკვივალენტურობის თეორემა 

და მიღებული მატრიცული ოპერატორების შებრუნებადობა სობოლევის სივრცეებში. ამ შედე-

გებზე დაყრდნობით დამტკიცებულია განსახილველი სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანებისათვის 

არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. 

 

4 N. Dikhaminjia, 
J. Rogava, 

M. Tsiklauri 

Construction and numerical 

resolution of high-order accuracy 

decomposition scheme for a quasi-

linear evolution equation, 
Published Online: 2018-01 31 

https://doi.org/10.1515/gmj-2018-

0004 

Georgian 
Mathematical 

Journal 

Vol. 25, 337–

348 (2018) 

De Gruyter 
 

12 

განხილულია კოშის ამოცანა აბსტრაქტული ევოლუციური განტოლებისთვის ლიპშიც-უწყვეტი 

ოპერატორით. განტოლებაში შემავალი ძირითადი ოპერატორი წარმოადგენს თვითშეუღლებუ-
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ლი, დადებითად განსაზღვრული ოპერატორების სასრულ ჯამს. აგებულია დასმული ამოცანის 

მიახლოებითი ამოხსნის მეოთხე რიგის სიზუსტის დეკომპოზიციის სქემა. დამტკიცებულია 

სქემის კრებადობა და შეფასებულია მიახლოებითი ამონახსნის ცდომილება. აგებული სქემის 

გამოყენებით ჩატარებულია რიცხვითი გათვლები სხვადასხვა მოდელური ამოცანების, რიცხვი-

თი შედეგები ადასტურებენ მიღებულ თეორიულ დასკვნებს. 

5 T Jangveladze, 
Z. Kiguradze 

Averaged semi-discrete scheme of 
sum-approximation for one nonlinear 
multi-dimensional integro-differential

parabolic equation, 

ISSN 1572-9176, 2018 

Georgian 
Mathematical 

Journal 
(accepted) 

De Gruyter 
 

10 

აგებული და გამოკვლეულია გასაშუალებული ადიტიური ნახევრად-დისკრეტული სქემა ერთი 

არაწრფივი მრავალგანზომილებიანი პარაბოლური ტიპის ინტეგრო-დიფერენციალური განტო-

ლებისათვის. 

 

6 T.Jangveladze, 
Z. Kiguradze, 
M.Kratsashvili 

Uniqueness of solution and fully 
discrete scheme to nonlinear integro-

differential averaged model with 
source terms.  

ISSN 1787-2405, 2018 

Miskolc 
Mathematical 

Notes 
(accepted) 

Hungary 
 

15 

განხილულია ერთი არაწრფივი წყაროს წევრებიანი ინტეგრო-დიფერენციალური მოდელი. შეს-

წავლილია შერეული სასაზღვრო პირობებიანი საწყის-სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნის ერთა-

დერთობა. აგებული და გამოკვლეულია შესაბამისი სასრულ-სხვაობიანი სქემის მდგრადობა და 

კრებადობა.  

7 T. Jangveladze, 
Z. Kiguradze, 

M. Gagoshidze 

Economical difference scheme for 
one multi-dimensional nonlinear 

system, 

2018 

Acta 
Mathematica 

Scientia, 
(accepted) 

Elsevier 

 
21 

განხილულია არაწრფივი კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური განტოლებების მრავალ-

განზომილებიანი სისტემა. ორი განზომილების შემთხვევაში ეს სისტემა აღწერს მცენარეთა 

ფოთლებში ძარღვების ფორმირების პროცესს. აგებულია ცვალებადი მიმართულების სასრულ-

სხვაობიანი სქემა. შესწავლილია ამ სქემის მდგრადობისა და კრებადობის საკითხები. 

8 T. Jangveladze, 
Z. Kiguradze 
 

Asymptotic properties of 
solution and 

difference scheme for one 
nonlinear 

integro-differential model, 
2018 

Springer Proceedings 
in Mathematics & 

Statistics, 
3rd International 
Conference on 
Applications of 
Mathematics, 

Informatics, and their 
Applications in Natural 

Sciences and 
Engineering – 

AMINSE 2017, 
Tbilisi, Georgia, 

December 6-9, 2017 
(accepted) 

Springer 

 
15 

განხილულია მათემატიკური მოდელირებისას წარმოშობილი ერთი არაწრფივი ინტეგრო-დიფე-

რენციალური სისტემა. შესწავლილია საწყის-სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნის ერთადერთობა და 

ასიმპტოტური ყოფაქცევა. აგებულია სხვაობიანი სქემა და დამტკიცებულია მისი კრებადობა. 
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9 T.Jangveladze, 
M.Kratsashvili 

Someproperties of solution and 
finite difference scheme for 

onenonlinear partial differential 
modelbasedon Maxwell system, 

ISSN 1512-0015 
2018 

Memoirs on 
Differential 

Equations and 
Mathematical 

Physics,  
Vol. 73 

თბილისი,  

ა. რაზმაძის 

მათემატიკის 

ინსტიტუტი 

10 

ერთი არაწრფივი კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური განტოლებათა სისტემისათვის გა-

მოკვლეულია საწყის-სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნის წრფივი მდგრადობა და ჰოფის ბიფურკა-

ცია. დაფიქსირებულია ფეთქებადი ამონახსნის შემთხვევა. ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერი-

მენტები და მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით წარმოდგენილია გრაფიკული ილუსტრაციები.  

 

10 Z. Kiguradze, 

B. Tabatadze 

On a numerical solution of two-
dimensional nonlinear Mitchison 

model, 
ISSN 1512-0015 

2018 

Memoirs on 
Differential 

Equations and 
Mathematical 

Physics,  
Vol. 73 

 

თბილისი,  

ა. რაზმაძის 

მათემატიკის 

ინსტიტუტი 

10 

ნაშრომში მიჩისონის ორგანზომილებიანი არაწრფივი კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალუ-

რი განტოლებათა სისტემის რიცხვითი ამონახსნის ასაგებად გამოყენებულია ცვალებადი მიმარ-

თულებისა და გასაშუალებული მეთოდის შესაბამისი სხვაობიანი სქემები. განხორციელებულია 

ამ ალგორითმების პრაქტიკული რეალიზაცია და ჩატარებულია მიღებული შედეგების შედა-

რებითი ანალიზი. რიცხვითი ექსპერიმენტების შედეგები შესაბამისობაშია თეორიულ კვლევებ-

თან. ექსპერიმენტებზე დაყრდნობით მოცემულია შესაბამისი მონაცემების ცხრილები. 

 

 

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 

კონფერენცია, 12-14 

ოქტომბერი, 2018, ქუთაისი 

მოხსენება ეძღვნება ორი ტიპის პიეზოელექტრულ პრიზმულ გარსებს, რომლებიც შედგება წამახ-

ვილებული ფენებისგან. ფენები წარმოადგენენ პრიზმულ გარსებს. პირველი ტიპის ორფენოვანი 

პრიზმული გარსები თავადაც წამახვილებულია, ხოლო მეორე ტიპის პრიზმული გარსები მუდ-

მივი 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 შემ-

თხვევებში ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანა ცხადი სახითაა ამოხსნილი. განზომილების რედუქ-

ციის 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)  
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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. 

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 

 

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 კვლევას-

თან ერთად ხელს შეუწყობდა უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის ისე წარმართვას, რომ სტუ-

დენტები 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) ფაკულტეტ-

თან 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 ინსტიტუ-

ტის მეცნიერ თანამშრომლების, უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლების და სტუდენტების 

ერთობლივი, ანაზღაურებადი (კანონით დაშვებულ ფარგლებში) მუშაობით. 

მიზანი, ამოცანები, საშუალებები და ძალები დღესაც არ შეცვლილა, ამასთან, მათი განხორციე-

ლება გარკვეულ პრობლემებთან იყო და დღესაც არის დაკავშირებული, და სწორედ ამ პრობლემე-

ბის დაძლევაა ყოველთვის ინსტიტუტის უპირველესი ტაქტიკური ამოცანა. 
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2005-2008 წლებში უნივერსიტეტში კვლევითი ინსტიტუტების რეფორმირებამ განსაკუთრებით 

მძაფრი სახე მიიღო, როგორც თავისი დადებითი, ისე მტკივნეული მხარეებით. გაუქმდა განყოფი-

ლებები, 2008 წლის ინსტიტუტის დაფინანსება არ ითვალისწინებდა მეცნიერი თანამშრომლების 

ხელფასს ინსტიტუტში მოღვაწეობისათვის, თუმცა მათ ჰქონდათ ანაზღაურება საერთაშორისო 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 დასაქმებისათვი-

საც. 2016 წლის 30 სექტემბერს ინსტიტუტს აღუდგა უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიე-

რო-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 

საქმიანობას სახელმწიფო ან კერძო სექტორის დაკვეთით;  

 საჭიროების შემთხვევაში, წარმოადგენდეს საუნივერსიტეტო ბაზას (მძლავრი კომპიუტერუ-

ლი უზრუნველყოფით) არა მარტო ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, არამედ ჰუ-

მანიტარულ, სოციალურ,ფსიქოლოგიისა და განათლების, ეკონომიკურ, იურიდიულ, სამედი-

ცინო მეცნიერებათა ფაკულტეტებისათვისაც, უნივერსიტეტის თანამშრომლების, პროფესო-

რების და სტუდენტების მიერ კვლევის საწარმოებლად მათემატიკური მეთოდებისა და კომ-

პიუტერული 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 გაფართოე-

ბული 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) 

გამოსცემს თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ექვსივე ჟურნალი ინდექსირებულია 

Mathematical Reviews (MR)-ში და Zentralblatt MATH (zbMATH)-ში. 
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ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში, 2018 წლის 12-

15 თებერვალი, თბილისი 

მათემატიკური (თეორიული) მექანიკის და ტექნიკური მექანიკის სწავლების და ამ დარგში 
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შესაბამისი თეზისის ელექტრონული ვერსია დევს კონფერენციის ვებ-გვერდზე: 
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9 ჯ. როგავა არაერთგვაროვანი 

აბსტრაქტული ჰიპერბოლური 

განტოლებისთვის კოშის 

ამოცანის მიახლოებითი 

ამოხსნა პადეს აპროქსიმაციის 

გამოყენებით 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ი. ვეკუას 

სახელობის გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტის 

სემინარის XXXII 

გაფართოებული სხდომები, 

18-20 აპრილი, 2018 

ჰილბერტის სივრცეში განხილულია კოშის ამოცანა არაერთგვაროვანი აბსტრაქტული 

ჰიპერბო-ლური განტოლებისთვის. კარგად არის ცნობილი, რომ ამ ამოცანის ამონახსნი მოიცემა 

სინუს და კოსინუს ოპერატორული ფუნქციების საშუალებით. ნაშრომში სინუს და კოსინუს 

ოპერატორული ფუნქციებისთვის მაღალი რიგის რაციონალური აპროქსიმაციის საშუალებით 

აგებულია ორშრიანი ვექტორული სქემა, რომელიც იძლევა საშუალებას ყოველ დროით შრეზე 

ვიპოვოთ როგორც უცნობი ფუნქციის, ასევე მისი წარმოებულის მნიშვნელობა. დამტკიცებულია, 

რომ აგებული რაციონალური აპროქსიმაცია, რომელიც ფაქტიურად წარმოადგენს პადეს 

სკალარული აპროქსიმაციის ოპერატორულ ანალოგს, იძლევა უცნობი ფუნქციის  და მისი 

წარმოებულის მნიშვნელობას ნებისმიერ დროით შრეზე მეოთხე რიგის სიზუსტით. 

10 N. Dikhaminjia,  

J. Rogava, 

M. Tsiklauri 

Decomposition Formulas for 

Cosine Operator Function with 

Two and Multi-Addend 

Argument 

Third International Conference 

“Modern Problems in Applied 

Mathematics”, 19-21 September, 

2018, Tbilisi, Georgia 

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

mpam2018/ 

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

am2018/pdf/book_of_abstracts.pdf) 

 

http://www.atsu.edu.ge/
http://www.viam.science.tsu.ge/mpam2018/
http://www.viam.science.tsu.ge/mpam2018/
http://www.viam.science.tsu.ge/mpam2018/pdf/book_of_abstracts.pdf
http://www.viam.science.tsu.ge/mpam2018/pdf/book_of_abstracts.pdf


78 
 

11 Z. Kiguradze On One System of Nonlinear 

Partial Integro-

DifferentialEquations with Source 

Terms 

International Workshop on the 
Qualitative Theory of Differential 
Equations "QUALITDE – 2018",  

1 – 3 December, 2018, Tbilisi, 

Georgia; 

http://www.rmi.ge/eng/QUALIT

DE-2018/workshop_2018.htm 

 

6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 G. Jaiani Equations with Order 

Degeneracy and Application to 

Cusped Piezo-Electric Prismatic 

Shells 

ICM2018, July 31 - August 10, 

2018 

Rio de Janeiro, Brazil 

წამახვილებული პრიზმული გარსები, განხილული როგორც სამგანზომილებიანი სხეულები, 

შეიძლება იყვნენ შემოსაზღვრული არალიპშიცური ზედაპირებით. ი. ვეკუას განზომილების 

რედუქციის მეთოდის გამოყენებით, ეს სირთულე, გამოწვეული სამგანზომილებიანი სხეულის 

გეომეტრიით, დაიყვანება მეორე რიგის მმართველ კერძოწარმოებულიან განტოლებათა სისტემებ-

ზე ორგანზომილებიან არეში ლიპშიცური საზღვრით, საზღვარზე რიგის გადაგვარებით. 

 

გარსებისთვის სასაზღვრო და საწყის-სასაზღვრო ამოცანების განხილვას მივყავართ ელიფსურ და 

ჰიპერბოლურ განტოლებათა სისტემებისათვის, შესაბამისად, სასაზღვრო და საწყის-სასაზღვრო 

ამოცანებზე. ამასთან, სასაზღვრო პირობები შეიძლება არაკლასიკურიც იყოს, ხოლო საწყისი 

პირობების დასმა ყოველთვის კლასიკურია. უფრო ზუსტად, გარკვეულ შემთხვევებში დირიხლეს 

სასაზღვრო პირობების ნაცვლად, ამოცანის კორექტულობისათვის აუცილებელია კელდიშის 

ტიპის სასაზღვრო პირობების დასმა. 

 

მოხსენება ეხება წამახვილებული პიეზო-ელექტრული გარსების იერარქიულ მოდელებს. დამტკი-

ცებულია, რომ მსგავსად გადაადგილებების წონიანი მათემატიკური მომენტებისა, ელექტრული 

პოტენციალის წონიანი მათემატიკური მომენტებისთვისაც სასაზღვრო პირობებები არაკლასიკუ-

რია. დამტკიცებისას გამოყენებულია რიგის გადაგვარების მქონე სისტემებისა და განტოლებების 

სასაზღვრო ამოცანების გამოკვლევის სათანადოდ მოდიფიცირებული მეთოდები. 

 

2 G. Jaiani Georgian Mechanics and Its Role 

in the Mathematical Educations 

Symposium 

Mechanics in Germany and 

Georgia 

(within the framework of the 

Georgian Days at the Bremen 

University) 

January 19, 2018 

Bremen, Germany 

მოხსენება მიეძღვნა საქართველოში მექანიკის განვითარებას, ქართველ მექანიკოსებს და მათ 

როლს საქართველოში მათემატიკური განათლების განვითარებაში. 

http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2018/workshop_2018.htm
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2018/workshop_2018.htm
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3 T. Jangveladze,  

D. Jangveladze, 

Z. Kiguradze, 

A. Kratsashvili 

On One Biological Model in 

Mathematical Point of View 

 

2018 SIAM Conference on 

Mathematics of Planet Earth, 

September 13 – 15, 

Philadelphia, Pennsylvania 

განიხილება ორგანზომილებიანი არაწრფივი კერძოწარმოებულებიანი  დიფერენციალური განტო-

ლებების სისტემა, რომელიც აღწერს მცენარეთა ფოთლების ძარღვოვანი  ფორმირების პროცესს. 

მოყვანილია ამ სისტემის მრავალგანზომილებიანი ანალოგიც. აგებული და გამოკვლეულია ეკო-

ნომიური სასრულ-სხვაობიანი სქემები.  დამტკიცებულია მათი აბსოლუტური მდგრადობა  და 

კრებადობა. დაფიქსირებულია კრებადობის რიგი. 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

სამეცნიერო მივლინებები უცხოეთის ცენტრებში: 
 

2018 წლის 15 ოქტომბრიდან 19 ოქტომბრამდე (ჩათვლით) გ. ჯაიანი მიწვეული იყო 

გერმანიაში, პოტსდამის უნივერსიტეტის მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მათემატიკის ინსტიტუტში, როგორც დისერტანტ სარა ალი 

აჰმად ხალილის (თემა: „სასაზღვრო ამოცანების ინგულარობების მქონე 

მრავალსახეობებზე“, სპეციალობით „ანალიზი“, სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფესორი 

ბერტ-ვოლფგ ანგ შულცე) ოპონენტი და შესაბამისი სადისერტაციო კომიტეტის წევრი. 

იმავდროულად, გ. ჯაიანს შეხვედრები ჰქონდა ანალიზის სამეცნიერო ჯგუფის 

წევრებთან, რომლებთანაც ინტენსიური სამეცნიერო კონტაქტები და პროდუქტიული 

თანამშრომლობა აქვს დამყარებული 1995 წლიდან. გ. ჯაიანი გაეცნო აგრეთვე პოტსდამის 

უნივერსიტეტის მათემატიკის ინსტიტუტში სტუმრად მყოფ ჯორჯ ტაუნის (ვაშინგტონი, 

აშშ) უნივერსიტეტის პროფესორს დერ-ჩენჩანგს. შემდგომი თანამშრომლობის 

პერსპექტივები განიხილა ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ ვოლფგანგ 

მიულერთან. 

დ.ნატროშვილი - ლონდონის ბრუნელის უნივერსიტეტში (ინგლისი), 4 იანვარი - 30 

მარტი, 2018 ( ერთობლივი სამეცნიერო კვლევის ჩატარება);  

 - კილის უნივერსიტეტში (ინგლისი), 19 თებერვალი - 26 თებერვალი, 2018 ( ერთობლივი 

სამეცნიერო კვლევის ჩატარება, მოკლე სალექციო კურსის წაკითხვა 

დოქტორანტებისათვის). 
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V. ფუნქციონალური ანალიზისა და გამოყენებების 

განყოფოლება  
 

უშანგი გოგინავა (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), 

დაზმირ შულაია (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ლაშა ბარამიძე (თსუ დოქტორანტი, 

გმი სპეციალისტი), გვანცა შავარდენიძე (თსუ დოქტორანტი, გმი სპეციალისტი) 
 

1.პროგრამული დაფინანსებით 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 ფურიეს მწკრივების 

კრებადობა და 

შეჯამებადობა 

2018–2022 პროექტის ხელმძღვანელი: 

უ. გოგინავა  

პროექტის შემსრულებლები: 

უ. გოგინავა, 

ლ. ბარამიძე, 

გ. შავარდენიძე  

საზოგადოებრივ 

საწყისებზე: 

გ. გატი (დებრეცენის 

უნივერსიტეტი, უნგრეთი) 

ერთი და მრავალი ცვლადის ფუნქციების ფურიეს მწკრივების კრებადობისა და 

შეჯამებადობის საკითხების შესწავლას ხანგრძლივი ისტორია აქვს. კერძოდ, ჯერ კიდევ 

1881 ჟორდანმა დაამტკიცა, რომ თუ ფუნქცია არის სასრული ვარიაციის, მაშინ მისი 

ფურიეს მწკრივი, კლასიკური ტრიგონომეტრიული სისტემის მიმართ, კრებადია ყოველ 

წერტილში. ეს თეორემა განზოგადებული იქნა მრავალი ავტორის მიერ. კერძოდ, ამ 

მიმართულებით ფუნდამენტური შრომები ეკუთვნის ვინერს, იუნგს, მარცინკევიჩს, 

სალემს, ვატერმანს, ზ. ჭანტურიას, კიტა და იონედას, ახობაძეს და სხვებს. მრავალი 

ცვლადის შემთხვევაში ჟორდანის თეორემის ანალოგი დამტკიცებული იქნა ჰარდის მიერ 

1906 წელს. ჰარდის ეს თეორემა გაძლიერებული იქნა მრავალი ავტორის მიერ. 

სახელდობრ, სააკიანმა შემოიღო მრავალი ცვლადის ფუნქციებისათვის ვატერმანის 

კლასის ანალოგიური კლასები და დაამტკიცა, რომ თუ ორი ცვლადის ფუნქცია არის 

ჰარმონიული სასრული ვარიაციის, მაშინ მისი ფურიეს მწკრივი კლასიკური 

ტრიგონომეტრიული სისტემის მიმართ კრებადია ყოველ წერტილში, სადაც ცალმხრივი 

ზღვრები არსებობენ. ბახვალოვმა აჩვენა, რომ სააკიანის თეორემა არაა სამართლიანი სამი 

და მეტი ცვლადის ფუნქციებისათვის. მანვე სააკიანის მიერ შემოღებული კლასები 

გამოიყენა ფურიეს მწკრივების ჩეზაროს უარყოფითი რიგის შეჯამებადობის საკითხებში. 

1999 წელს გოგინავამ შემოიღო კერძო სასრული ვარიაციის ფუნქციათა კლასის ცნება და 

ეს კლასები გამოიყენა ფურიეს მწკრივის თანაბრად კრებადობისა და შეჯამებადობის 

საკითხებში. ეს კლასები სხვადასხვა მიმართულებით განზოგადებული იქნა გოგინავა–
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სააკიანის მიერ და მათ მიერ დადგენილი იქნა აუცილებელი და საკმარისი პირობები, რომ 

აღნიშნული კლასების ფურიეს მწკრივები იყოს კრებადი, შეჯამებადი. უწყვეტობის 

მოდულის ტერმინებში ჯერადი მწკრივების კრებადობის და შეჯამებადობის საკითხი 

გადაჭრილი იქნა ჟიჟიაშვილის მიერ. ანალოგიური კლასიკური საკითხები არაა 

შესწავლილი თუ ფურიეს მწკრივებს განვიხილავთ ვილენკინის ზოგად ჯგუფებზე. 

კვლევა ამ მიმართულებით შეიძლება დაიყოს 2 ჯგუფად: 


 ფურიეს მწკრივების კრებადობა და შეჯამებადობა შემოსაზღვრულ ვილენკინის 

ჯგუფებზე; 

 ფურიეს მწკრივების კრებადობა და შეჯამებადობა შემოუსაზღვრელ ვილენკინის 

ჯგუფებზე. 

 

შესწავლილია ფურიე–უოლშის მწკრივების მართკუთხოვანი კერძო ჯამებისათვის 

ძლიერად ექსპონენციალური საშუალოების თითქმის ყველგან კრებადობის საკითხები. 

განხილულია ძლიერი ლოგარითმული საშუალოების თითქმის ყველგან კრებადობის 

საკითხები. კერძოდ, ნაპოვნია 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. შემოსაზღვრელ ვილენკინის ჯგუფებზე შეს-

წავლილია 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. 

 

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 ფურიეს ანალიზის 

ოპერატორები ზოგიერთ 

ახალ და კლასიკურ 

ფუნქციურ სივრცეებში 

 

№ 217282 

 

2016–2019 პროექტის ხელმძღვანელი:  

თ. კოპალიანი  

კოორდინატორი:  

უ. გოგინავა  

მკვლევარები:  

გ. ონიანი, 

 ა. გოგატიშვილი, 

 ლ. ბარამიძე 
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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. 

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. 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

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 

 

D. Shulaia,  

T. Vekua 

Solution of One 

Integral Equation 

from Multivelosity 

Transport Theotry 

ISSN 1512-0066 

2018 

Reports of 

Enlarged Sessions 

of the Seminar of 

I.Vekua Institute 

of Applied 

Mathematics, 

Volume 32, 2018 

Tbilisi State 

University 

 

3 

ნაშრომის მიზანია გადატანის წრფივი მრავალსიჩქარიანი თეორიის 

მახასიათებელი განტოლების შესაბამისი არაერთგვაროვანი განტოლების უწყვეტი 
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ამონახსენის აგება 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკა 

ციო კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემ-

ლობა 

გვერდე

-ბის 

რაოდე-

ნობა 

1 U. Goginava,  

G. Karagulian 

 

10.4213/mzm12169 

 

Mat.Zametki 104 (2018), no. 

5, 667–679 

Springer 13 

2 U. Goginava 10.3103/S10683623180200

5X 

Journal of Contemporary 

Mathematical Analysis 

March 2018, Volume 53, 

Issue 2, pp 100–112 

 

Springer 13 

3 U. Goginava,  

G. Gat 

 

10.1007/s10476-018-0107-

2 

Anal. Math. 44 (2018), no. 1, 

73–88 

Springer 16 

4 U. Goginava,  

G. Gat 

10.1215/17358787-2017-

0031 

 

Banach J. Math. Anal. 12 

(2018), no. 2, 422–438 

Duke 

University 

Press 

17 

5 U. Goginava 10.3103/S10683623180500

59 

Journal of Contemporary 

Mathematical Analysis 

September 2018, Volume 53, 

Issue 5, pp 281–287 

Springer 8 

1. შესწავლილია ფურიე–უოლშის მწკრივების მართკუთხოვანი კერძო ჯამებისათვის 

ძლიერად ექსპონენციალური საშუალოების თითქმის ყველგან კრებადობის საკითხები.  
 

2. განხილულია ძლიერი ლოგარითმული საშუალოების თითქმის ყველგან კრებადო-ბის 

საკითხები. კერძოდ, ნაპოვნია საკმარისი პირობები ქვემიმდევრობებზე, რომლის 

გასწვრივ ძლიერი ლოგარითმული საშუალოები თითქმის ყველგან კრებადია.  
 

3. კვადრატული კერძო ჯამების ქვემიმდევრობებისათვის დადგენილია ოპტიმალური 

კლასები, რომელთათვისაც კვადრატული კერძო ჯამები თითქმის ყველგან კრებადია, 

როცა ქვემიმდევრობა სასრული ვარიაციისა.  
 

4. შემოსაზღვრელი ვილენკინის ჯგუფებზე შესწავლილია ლოგარითმული საშუალოების 

ნორმით კრებადობის საკითხები.  
 

5. დადგენილია საკმარისი და გარკვეული აზრით აუცილებელი პირობები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ ჯერადი ფურიე–ვილენკინის მწკრივების მართკუთხოვანი კერძო 

ჯამების და ფეიერის საშუალოების ნორმით კრებადობას. 
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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 

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 

5 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 

 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 
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 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 

 

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 

 

VI. კომპლექსური ანალიზისა და გამოყენებების 

განყოფილება 
გრიგორ გიორგაძე (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), 

ვ. ჯიქია (მეცნიერი თანამშრომელი), გეგა გულაღაშვილი (თსუ დოქტორანტი, გმი 

სპეციალისტი) 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით 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 

 

განზოგადებული 

ანალიზური ფუნქციები 

რიმანის ზედაპირებზე და 

მათი გამოყენებები 

2018 – 2022 პროექტის ხელმძღვანელი: 

გ. გიორგაძე  

პროექტის 

შემსრულებლები: 

გ. გიორგაძე,  

ვ. ჯიქია, 

ნ. ავაზაშვილი 

(ინსტიტუტის სწავლული 

http://mathconf.sci.am/haa2018/images/HAAVIIAbstractsBook.pdf
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მდივანი), 

გ. ახალაია (ინსტიტუტის 

სამეცნიერო-ტექნიკური 

ინფორმაციის 

განყოფილების 

ხელმძღვანელი) 

გ. გულაღაშვილი  

შესწავლილ იქნა წანაცვლების მქონე სასაზღვრო ამოცანა (წრფივი შეუღლების ამოცანა) 

კომპაქტურ რიმანის ზედაპირებზე და დადგენილი იქნა, რომ წანაცვლების ოპერატორი 

განსაზღვრავს კომპლექსურ სტრუქტურას და ამ სტრუქტურის მოდულების სივრცის 

პარამეტრიზაციას ახდენს ბელტრამის განტოლება. ამასთან, დადგენილია, რომ 

ბელტრამის განტოლების ამონახსნების სივრცე კანონიკურად იზომორფულია მეორე 

გვარის ფსევდოანალიზურ ფუნქციათა სივრცისა და ამრიგად, წანაცვლების ამოცანა 

ანალიზური ფუნქციათა სივრცისათვის დაიყვანება კლასიკურ (წანაცვლების გარეშე) 

წრფივი შეუღლების ამოცანაზე მეორე გვარის ფსევდოანალიზური ფუნქციებისათვის. 

 

არარეგულარული კარლემან-ბერს-ვეკუას სპეციალური სახის მატრიცული 

განტოლებისათვის დამტკიცებული იქნა ლიუვულის ტიპის თეორემა და ნაჩვენები იქნა, 

რომ სისტემის შესაბამისი მატრიცის მახასიათებელი რიცხვები ხისტად არიან 

დაკავშირებული სისტემის ამონახსნის ასიმპტოტურ მახასიათებლებთან. სრულად იქნა 

გამოკვლეული ორგანზომილებიანი ამოცანა. 

 

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 

 

 

რიმან-ჰილბერტის 

ამოცანები რიმანის 

ზედაპირებზე და 

ჰოლომორფული 

ფიბრაციის ინვარიანტები  

 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერები/მათემატიკა 

RF 17-96 

20.12.2017-20.12.2020 პროექტის ხელმძღვანელი: 

გ. გიორგაძე 

პროექტის მენეჯერი: 

გ. გულაღაშვილი  

შემსრულებლები: 

ნ. მანჯავიძე, 

გ. მაქაცარია, 

ვ. ჯიქია  
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შესწავლილი იქნა ჰოლომორფული ვექტორული ფიბრაციის გახლეჩვის ტიპი, როდესაც 

ფიბრაცია ინდუცირებულია აქსესორული პარამეტრებისაგან თავისუფალი ფუქსის ტიპის 

დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემისაგან. ცნობილია, რომ მონოდრომიის 

შემნახველი დეფორმაცია ასეთი სისტემისათვის იძლება დიფერენციალურ განტოლებათა 

სისტემას აქსესორული პარამეტრების მიმართ. როდესაც ფუქსის სისტემა დამოკიდებული 

არ არის აქსესორულ პარამეტრებზე, დეფორმაცია ტრივიალურია და სისტემის 

გლობალური მახასიათებლები, მათ შორის მონოდრომიის ჯგუფი, ცალსახად 

განისაზღვრება. უფრო მეტიც, არსებობს ურთიერთცალსახა თანადობა მონოდრომიის 

მონაცემებსა და ფუქსის ტიპის დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებს შორის. განხი-

ლული იქნა ამ ზოგადი კონსტრუქციის კერძო შემთხვები და ნაჩვენები იქნა, რომ ორ- და 

სამგანზომილებიანი ჰოლომორფული ვექტორული ფიბრაციებისათვის შესაძლებელია 

გახლეჩვის ტიპის გამოთვლა განტოლებათა სისტემის გლობალური ინვარიანტების 

საშუალებით. 

გამოკვლეული იქნა მეორე რიგის ფუქსის სისტემისაგან ინდუცირებული 

ჰოლომორფული ფიბრაციის კომპლექსური სტრუქტურები და დადგინდა მათი კავშირი 

ჰოლომორფული ფიბრაციის კომპლექსური სტრუქტურების დეფორმაციასთან კოდაირა-

სპენსერის აზრით. 

განზოგადებულ ანალიზურ ფუნქციათა სივრცის ალგებრული სტრუქტურის შესწავლა 

მოხდა პერიოდულობის თვალსაზრისით და დადგენილი იქნა დუალობა პირველი და 

მეორე გვარის ფსევდოანალიზურ ფუნქციათა სივრცეებს შორის.  

 

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 G. Akhalaia, G. 

Giorgadze,  G. 

Gulagashvili 

 

ISSN 1512-0082 Bull.TICMI, 

vol.22 N2 

Tbilisi, Tbilisi 

University Press 

8 

2 G. Giorgadze ISSN  0132–1447 Bull.Georgian 

Nat.Acad.Sci. 

Vol.12, N4 

 

Georgian Nat. 

Acad. Sci. 

5 

3 G.Gulagashvili ISSN 1512-004X Proc.I.Vekua 

Institute of Appl. 

Math. 68, 2018 

 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

12 

4 ვ. ჯიქია ISSN 1512-004X 

 

Proc.I.Vekua 

Institute of Appl. 

Math. Vol.68 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

5 
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ვრცელია ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

გრიგალის ტიპის განტოლებათა სისტემა (ბოგომოლნის განტოლებები) განხილულია 

განზოგადებულ ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის თვალსაზრისით და ნაჩვენებია, რომ ამ 

სისტემის პირველი განტოლება არის კოში-რიმანის არაერთგვაროვანი განტოლება, 

რომლის ნულების დისკრეტულობა გამომდინარეობს მსგავსების პრინციპიდან 

განზოგადებული ანალიზური ფუნქციებისათვის, ხოლო მეორე განტოლება კი 

წარმოადგენს კომპლექსური სტრუქტურის დეფორმაციის პირობას არაკომპაქტური 

რიმანის ზედაპირისათვის. ეს უკანასკნელი მიიღება რიმანის სფეროდან სასრული 

რაოდენობის წერტილების ამოგდებით. 

 

განხილულია კერლემან-ბერს-ვეკუას განტოლებების ამონახსნთა სივრცეების 

ალგებრული სტრუქტურა. ბერსის აზრით მაღალი რიგის წარმოებულის გამოყენებით 

აგებულია განზოგადებულ ანალიზურ ფუნქციათა წრფივი სივრცეების (ნამდვილ 

რიცხვთა ღერძზე) მიმდევრობა და ამ გზით მოხდენილია ამონახსნთა სივრცის 

კლასიფიკაცია. პირველი გვარის ფსევდო ანალიზური ფუნქციების პერიოდულობის 

თვისება გავრცელებულია მეორე გვარის ფუნციებზე და ამ გზით დადგენილია 

ანალოგიური თვისებები ბელტრამის განტოლების ამონახსნებისათვის. განხილულია 

აგრეთვე მომიჯნავე ამოცანები და პრობლემები.  

აგებულია ალგორითმი, რომლის საშუალებითაც განისაზღვრება ფუქსის ტიპის 

დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემისაგან ინდუცირებული ვექტორული ფიბრაციის 

გახლეჩვის ტიპი. 

გამოკვლეულია წრფივი შეუღლების არაერთგვაროვანი ამოცანის განსაკუთრებული შემ-

თხვევა კარლემან-ბერს-ვეკუას რეგულარული განტოლებისათვის, როდესაც სასაზღვრო 

პირობებში მონაწილე გადასვლის ფუნქციას კონტურზე აქვს ნულები და პოლუსები. 

დადგენილია ამ ამოცანის ამოხსნადობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა და 

მოყვანილია ამონახსნის ანალიზური ფორმულა.  

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1  გ. ახალაია, 

 ნ. მანჯავიძე. 

სასაზღვრო ამოცანები 

განზოგადებული ანალიზური 

ფუნქციისათვის 

თსუ ი. ვეკუას სახ. გმი 

სემინარის XXXII საერთაშორი-

სო გაფართოებული სხდომები, 

17–20 აპრილი, 2018, თსუ გმი 
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2 გ. გულაღაშვილი ფუქსის ტიპის სისტემისაგან 

ინდუცირებული ვექტორული 

ფიბრაციის კომპლექსური 

სტრუქტურის შესახებ 

თსუ ი. ვეკუას სახ. გმი 

სემინარის XXXII საერთაშორი-

სო გაფართოებული სხდომები, 

17–20 

აპრილი, 2018, თსუ გმი 

3 ვ. ჯიქია. წრფივი შეუღლების 

არაერთგვაროვანი ამოცანის 

განსაკუთრებული შემთხვევა 

კარლემან-ვეკუას რეგულარული 

განტოლებისათვის 

თსუ ი. ვეკუას სახ. გმი 

სემინარის XXXII საერთაშორი-

სო გაფართოებული სხდომები, 

17–20 აპრილი, 2018, თსუ გმი 

 

4 გ. გიორგაძე Deformation of complex structures 

generalized functions point of view 

The 3-rd international conference 

"Modern problems in applied 

mathematics' 

Sep.19-21, 2018, VIAM 

5  ნ. ავაზაშვილი 

 

არაერთგვაროვანი სხეულის 

დრეკადი მახასიათებლების 

ერთი თანადობის შესახებ 

ი.ვეკუას გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტის 

სემინარზე 

20 ივნისი, 2018 

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

eminarium/eng/2018). 

1. მატრიცული ბელტრამის განტოლებისათვის დასმული და ამოხსნილი იქნა წრფივი 

შეუღლების ამოცანა და ამონახსნი წარმოდგენილი იქნა ცხადი სახით. განხილული იყო 

შემთხვევა, როდესაც სისტემის შესაბამისი მატრიც-ფუნქცია ფუნქციონალურად 

კომუტაციურია. 

 

2. ჰოლომორფული ვექტორული ფიბრაციის გახლეჩვის ტიპი, როდესაც ფიბრაცია ინდუ-

ცირებულია აქსესორული პარამეტრებისაგან თავისუფალი ფუქსის ტიპის 

დიფერენციალური განტოლებისაგან. ცნობილია, რომ მონოდრომიის შემნახველი 

დეფორმაცია ასეთი სისტემისათვის იძლევა დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემას 

აქსესორული პარამეტრების მიმართ. როდესაც ფუქსის განტოლება დამოკიდებული არ 

არის აქსესორულ პარამეტრებზე, დეფორმაცია ტრივიალურია და სისტემის გლობალური 

მახასიათებლები, მათ შორის მონოდრომიის ჯგუფი, ცალსახად განისაზღვრება. უფრო 

მეტიც, არსებობს ურთიერთცალსახა თანადობა მონოდრომიის მონაცემებსა და ფუქსის 

ტიპის დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებს შორის. განხილულია ამ ზოგადი კონ-

სტრუქციის კერძო შემთხვევები და ნაჩვენებია რომ ორ- და სამგანზომილებიანი 

ჰოლომორფული ვექტორული ფიბრაციებისათვის შესაძლებელია გახლეჩვის ტიპის 

გამოთვლა განტოლებათა სისტემის გლობალური ინვარიანტების საშუალებით. 

3, მოხსენების ძირითადი შედეგები ასახულია მომხსენებლის პულიკაციაში (რომლის 

ანოტაციაც ქვემოთ მოყვანილია). 

4. მოხსენების ვრცელი ანოტაცია მოცემულია კონფერენციის აბსტაქტების კრებულში. 
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5. ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების გამოყენებით წინა წლებში შესწავლილი 

იყო დრეკადობის მათემატიკური თეორიის ძირითადი ორგანზომილებიანი სასაზღვრო 

ამოცანები საკმარისად გლუვი   საზღვრის მქონე ცალადბმული სასრული   არისათვის, 

რომელიც შევსებულია ლამეს შემდეგი კოეფიციენტებით განსაზღვრული კერძო სახის 

არაერთგვაროვანი დრეკადი გარემოთი: 
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აქ 0  და 0  
აღნიშნავს ე.წ. ლამეს მუდმივებს, რომლებიც შეესაბამება შეთანხმებას, 

რომლის მიხედვით ეს დრეკადი გარემო განიხილება ერთგვაროვანად, 0  კი ახალი 

მუდმივია , რომელიც ფიზიკური მოსაზრებებიდან გამომდინარე აკმაყოფილებს 

გარკვეულ უტოლობებს. 

შემჩნეულ იქნა, რომ ამგვარი არაერთგვაროვანი სხეულის დრეკადი მახასიათებლები -- 

პუასონის კოეფიციენტი   და იუნგის მოდული E ერთმანეთთან დაკავშირებულია 

შემდეგი ტოლობით: 
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VII.  ალბათობისა და მათემატიკური სტატისტიკის 

განყოფილება 
 

ელიზბარ ნადარაია (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), 

ქართლოს ყაჭიაშვილი (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ალექსანდრე ტყეშელაშვილი 

(მეცნიერი თანამშრომელი), თინა მგელაძე (თსუ დოქტორანტი, გმი სპეციალისტი) 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით 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 დაკვირვებათა განაწილების 

კანონის ფუნქციონალური 

მახასიათებლების 

არაპარამეტრულ 

შეფასებათა თეორიისა და 

2018- 2022 

 

 

 

 

პროექტის ხელმძღვანელი: 

ე. ნადარაია 

პროექტის 

შემსრულებლები: 
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პარამეტრულ ჰიპოთეზათა 

შემოწმების ზოგიერთი 

ამოცანა 
 

 

ე. ნადარაია, 

ქ. ყაჭიაშვილი, 

ა. ტყეშელაშვილი, 

თ. მგელაძე  

საზოგადოებრივ 

საწყისებზე: 

პ. ბაბილუა (თსუ 

ასოცირებული 

პროფესორი) 

შესწავლილია ერთგვაროვნების ჰიპოთეზის შემოწმების პრობლემა მრავალი დამოუ-

კიდებელი შერჩევათა სერიის შემთხვევაში, რაც გულისხმობს შემოწმდეს ჰიპოთეზა იმის 

შესახებ, რომ შერჩევები მიღებულია ერთი და იგივე შემთხვევით სიდიდეზე დაკვირვების 

შედეგად, ანუ დაკვირვებათა განაწილების კანონი ერთი და იგივეა ყველა სერიისათვის. 

ამ ჰიპოთეზის შესამოწმებლად აგებული იქნა კრიტერიმი, რომლის სტატისტიკა 

წარმოადგენს განაწილების სიმკვრივის როზენბლატ-პარზენის ტიპის არაპარამეტრულ 

შეფასებათა ინტეგრალური კვადრატული გადახრათა ჯამს. დადგენილია, რომ ამ 

სტატისტიკის ზღვარითი განაწილება ნორმალურია და თავისუფალია უცნობი თეო-

რიული განაწილებისაგან. შესწავლილი იქნა გრეთვე აგებული კრიტერიუმის სიმძლავრის 

ზღვარითი ყოფაქცევა გარკვეული ტიპის დაახლოებადი ალტერნატივებისათვის.  

 

დანაკარგების ზოგადი ფუნქციისათვის დასმული და გადაწყვეტილი იქნა 

სტატისტიკური ჰიპოთეზების შემოწმების პირობითი ბაიესის მეთოდი სხვადასხვა სახის 

შეზღუდვებისათვის პირველი და მეორე ტიპის შეცდომებზე. განხილული იქნა 

არასიმეტრიული ჰიპოთეზების შემოწმების პრობლემა პირობითი ბაიესის მეთოდით. 

პრობლემა დასმული იყო არასწორე გადაწყვეტილების მიღების დონის ტერმინებში. 

გარდა ამისა, არასიმეტრიული ჰიპოთეზების შემოწმების ხარისხის კიდევ ერთი 

კრიტერიუმი, კერძოდ მესამე ტიპის შეცდომის დონე, იქნა განხილული. განხილული იქნა 

შესაბამისობა სწორი გადაწყვეტილების მიღების დონეებსა და მესამე ტიპის შეცდომის 

დონეს შორის პირობით ბაიესის მეთოდში. პირობით ბაიესის მეთოდის უპირატესობა 

კლასიკური ბაიესის და სიხშირულ (ნეიმან–პირსონის) მეთოდებთან შედარებით იქნა 

თეორიულად დამტკიცებული და დემონსტრირებული კონკრეტული მაგალითების 

კომპიუტერული მოდელირებით დათვლის შედეგებით.  

 

შესწავლილია უსასრულო განზომილებიან ჰილბერტის სივრცეებში სიმრავლეთა 

შემთხვევითი ადიციური ფუნქციების სასრულგანზომილებიანი (სუსტი) განაწილების 

თვისებები. კერძოდ დადგენილია აუცილებელი და საკმარისი პირობა ზომის 

არსებობისათვის ჰილბერტის სივრცეში იმ შემთხვევაში, როცა მოცემული ფუნქციები 

ღებულებენ სასრულ (არა აუცილებლად არაუარყოფით) ნამდვილ მნიშვნელობეს. 

 

გამოკვლეულია ჰილბერტის სივრცის არაწრფივი გარდაქმნისას შემთხვევითი ზომის 

აბსოლუტურად უწყვეტობის საკითხი და მიღებულია რადონ- ნიკოდიმის სიმკვრივის 

ცხადი ფორმულა იმ შემთხვევაში, როცა გარდაქმნას კონკრეტული ინტეგრალური ფორმა 

აქვს. 
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4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში  

4.2. სახელმძღვანელოები 

 

№ 
ავტორი/ავტორე

ბი 

სახელმძღვანელოსსახელწოდ

ება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილ

ი, გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენო

ბა 

1 

 

ე. ნადარაია, 

პ. ბაბილუა, 

ბ. დოჭვირი 

 

სტოქასტური ფინანსური 

მათემატიკა I 

ISBN  

978-9941-26-252-4 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

უნივერსალი 

136  

სახელმძღვანელო წარმოადგენს ლექციებს კურსს სტოქასტურ ფინანსურ მათემატიკაში. 

სახელმძღვანელოში გადმოცემულია ფინანსური მათემატიკა დისკრეტულ დროში. 

მოყვანილია სტოქასტური ფინანსური მათემატიკის საწყისი ცნებები, მოდელები და 

ფასიანი ქაღალდები. მოცემულია მათი ფასდადების პრობლემატიკა. 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 Nadaraya E., 

Babilua P. 

On the homogeneity test 
based on the kernel-type 
estimators of a distribution 
density.  
DOI: 
10.1016/j.trmi.2018.07.005 

Trans. A. 
Razmadze Math. 
Inst.172 (2018), 
no. 3, part A, 
318--331.  

A. Razmadze 

Mathematical 

Institute 

12 

2 Nadaraya E., 

Purtukhia O. 

Professor Gvanji Mania 
(1918-1985).  
DOI = 
{10.1016/j.trmi.2018.09.001
} 

 

Trans. A. 
Razmadze Math. 
Inst. 172 (2018), 

no. 3, part A, 
293--298. 

A. Razmadze 

Mathematical 

Institute 

6 

1. შესწავლილი იქნა ჩვენს მიერ აგებული ერთგვაროვნების კრიტერიუმის სიმძლავრის 

ასიმპტოტიკა პიტმანის ტიპის დაახლოებადი ალტერნატივებისათვის. 

2. 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 პროფესორ გვანჯი მანიას ძირითად 

სამეცნიერო რეზულტატებს, რომელთა მნიშვნელოვნება გამოკვეთილია მისი 
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თანამედროვე მსოფლიო დონის მეცნიერების გამონათქვამებში. აღნიშნულია მისი 

ფასდაუდებელი ღვაწლის შესახებ როგორც ქართული სამეცნიერო ცენტრების 

შექმნასა და ფუნქციონირებაში, ისე ახალი სამეცნიერო კადრების მომზადების 

საქმეში.  

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

ა. ტყეშელაშვილი ნიშნიანი 

ზომის სუსტი 

განაწილების 

შესახებ 

ჰილბერტის 

სივრცეში. 

 

ISSN-0132-1447 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემიის 

მოამბე. ტომი 12, 

N 4,  

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული 

აკადემია 

6 

2 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 

1. შესწავლილია უსასრულო განზომილებიან ჰილბერტის სივრცეში ნიშანცვლადი 

ზომების სასრული განაწილებების თვისებები და დადგენილია მისი რეალიზაციის 

აუცილებელი და საკმარისი პირობები. 

2. აგებულია ერთგვაროვნების ჰიპოთეზის შემოწმების კრიტერიუმი, რომლის 

შესაბამისი სტატისტიკის ზღვარითი განაწილება თავისუფალია თეორიული 

განაწილებისაგან.  

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში  
5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდე-

ბის 

რაოდე-

ნობა 

1 

 

Nadaraya E., 

Babilua P. 

On deviations between kernel-

type estimators of a distribution 

density in p≥ 2 independent 

samples. DOI: 

10.1080/03610926.2017.1307404 

 Comm. 

Statist. Theory 

Methods 47 

(2018), no. 2, 

475--492. 

Taylor&Francis 16 

 



94 
 

2 Nadaraya E.,  

Babilua P. 

ON ONE HOMOGENEITY 

TEST BASED ON QUADRATIC 

DEVIATIONS BETWEEN 

KERNEL ESTIMATORS OF A 

DISTRIBUTION DENSITY IN p 

> 2 INDEPENDENT SAMPLES 

DOI. 

10.1137/S0040585X97T9XXXXX 

Teoriya 

Veroyatnostei 

i ee 

Primeneniya, 

63 (2018), pp. 

654–658. 

Steklov 

Mathematical 

Institute 

16 

 

3 Kachiashvili 

K.J. 

On One Aspect of Constrained 

Bayesian Method for Testing 

Directional Hypotheses.  

DOI:10.26717/BJSTR.2018.02.00

0821 

Biomed J Sci 

&Tech Res, 

2(5). 

Biomedical 

Research 

Network+LLC, 

1 Westbrook 

Corporate Center, 

Westchester, IL 

60154, USA 

3 

 

4 Kachiashvili 

K.J.,  

Melikdzhanian 

D.I. 

Estimators of the Parameters of 

Beta Distribution, DOI: 

10.1007/s13571-2018-0157-2 

 

Sankhya B: 

The Indian 

Journal of 

Statistics, 1-24 

 

The Indian Journal 

of Statistics - 

Official Journal of 

Indian Statistical 

Institute,Springer 

Nature 

One New York 

Plaza, Suite 4500 

New York 

NY 10004-1562 

USA 

 

24 

 

5 Kachiashvili 

K.J., 

Prangishvili 

A.I. 

Verification in biometric 

systems: problems and modern 

methods of their solution, 

DOI:10.1080/02664763.2016.126

7122 

Journal of 

Applied 

Statistics, 

45(1), 43-62 

Taylor&Francis 22 

 

6 Kachiashvili 

K.J.,  

Bansal N.K., 

Prangishvili 

I.A. 

Constrained Bayesian Method 

for Testing the Directional 

Hypotheses.  

DOI: 10.17265/2159-

5291/2018.04.002 

Journal of 

Mathematics 

and System 

Science, 8, 

2018, 96-118 

David Publishing 

Company, 616 

Corporate Way, 

Suite 2-4876, 

Valley Cottage, NY 

10989 

13 

 

7 Kachiashvili 

K.J. 

Systems Analysis of Environ-

mental Water Quality Control 

and Management and some 

Appropriate Modern Software, 

Ecology. 

Ecology, 

Pollution and 

Environmenta

l science: 

Open Access 

Ecology, Pollution 

and Environmental 

science: Open 

8 
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 (EEO ), 1(1): 

50-57, 
Access (EEO) 

3422 Old capitol 

Trail 

 Wilmington 

 #1044 

 Zip Code: 19808 

 USA 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. განხილულია პირობითი ბაიესის მეთოდის გამოყენება ასიმეტრიული ჰიპოთეზების 

შემოწმებისათვის. დამტკიცებულია, რომ პირობითი ბაიესის მეთოდის გადაწყვეტი-

ლების მიღების წესი ზღუდავს შერეული მიმართული ფუჭი აღმოჩენის დონეს და 

ასევე მთლიან მესამე ტიპის შეცდომას. 

4. დამუშავებული და გამოკვლეულია ბეტა განაწილების ფორმის პარამეტრების 

ეფექტური შეფასებების გამოთვლის იტერაციული ალგორითმი, რომელიც იყენებს 

შემთხვევითი სიდიდის ინტერვალური პარამეტრების წაუნაცვლებელ შეფასებებს. 

პარამეტრების უფრო ზუსტი შეფასებებისათვის საჭიროა გამოთვლების ერთი 

დამატებითი ბიჯი, რომელიც მიღებული შეფასებების ოპტიმიზაციას ახდენს. 

გამოთვლის შედეგები, განხორციელებული გენერირებული შესაბამისი შემთხვევითი 

ამონარჩევის საფუძველზე, გვიჩვენებს მიღებული თეორიული შედეგების სისწორეს.  

5. განხილულია ადამიანების ელექტრონული ვერიფიკაციის პრობლემა თითის 

ანაბეჭდის წამკითხველის გაზომილი ინფორმაციის საფუძველზე. შემოთავაზებული 

მეთოდი უზრუნველყოფს ორივე ტიპის შეცდომების ალბათობების შეზღუდვას 

სისტემაში მომსახურებაზე შემოსულ მოთხოვნაზე ნების დართვის ან უარყოფის 

შესახებ სასურველი დონის გადაწყვეტილების მიღებისას. რეალური ბიომეტრული 

სისტემით მიღებული რეალური მონაცემების გამოკვლევის საფუძველზე გაზომვის 

შედეგების ალბათობების განაწილების კანონების შერჩევა არის დასაბუთებული და 
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მათი პარამეტრების მაღალხარისხიანი შეფასებები არის მიღებული. არჩეული 

განაწილების კანონების გამოყენებით, სისტემაში დაშვების ნაბართვის მქონე 

პირებისათვის ნორმალური განაწილება და ბეტა განაწილება პირებისათვის, 

რომლებსაც ასეთი ნებართვა არა აქვთ, პირობით ბაიესის მეთოდზე დაფუძნებული 

მომხმარებლის მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების 

ოპტიმალური წესი არის მოცემული. პირობითი ბაიესის მეთოდი, ნეიმან-პირსონის 

და კლასიკური ბაიესის მეთოდები არის გამოკვლეული, მათი დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები არის შეფასებული. პირდაპირი გამოთვლებით, მოდელირებით 

და რეალური მონაცემებით მიღებული გამოთვლის შედეგები მთლიანად 

ადასტურებენ გაკეთებული დაშვებებისა და მათ საფუძველზე მიღებული 

ვერიფიკაციის შედეგების მაღალ ხარისხს. 

6. განხილულია პირობითი ბაიესის მეთოდის განზოგადოება ნებისმიერი დანაკარგების 

ფუნქციისათვის და მისი გამოყენება ასიმეტრიული ჰიპოთეზების შემოწმებისათვის. 

პრობლემა დასმულია გადაწყვეტილების მიღების ფუჭი და ჭეშმარიტი დონეების 

ტერმინებში. ასიმეტრიული ჰიპოთეზების შემოწმების წესის ხარისხის კიდევ ერთი 

კრიტერიუმი, მესამე ტიპის შეცდომის დონე, არის განხილული. პირობითი ბაიესის 

მეთოდში აღმოჩენის დონეებსა და მესამე ტიპის შეცდომებს შორის ურთიერთ 

მიმართება არის განხილული. პირობითი ბაიესის მეთოდის უპირატესობა ბაიესის და 

სიხშირულ მეთოდებთან შედარებით არის თეორიულად დამტკიცებული და 

მაგალითებით დემონსტრირებული.  

7. გარემოს შესწავლის, ანალიზის და ხარისხის მართვის პრობლემების გადასაწყვეტად 

საჭიროა ოპერატიულად დამუშავდეს დიდი რაოდენობის გაზომილი ინფორმაცია გა-

რემოს დამახასიათებელი ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური პარამეტრების 

შესახებ. ამის გაკეთება, შესაბამის დონეზე, შესაძლებელია მხოლოდ თანამედროვე 

მათემატიკური მეთოდების და კომპიუტერების ფართო გამოყენებით. ამ მიზნით, 

საჭიროა ავტომატიზირებული სისტემების და უნივერსალური პროგრამული 

პაკეტების დამუშავება თანამედროვე მათემატიკური მეთოდების გამოყენებით, 

რომლებიც შეიცავენ თვითმასწავლებელ ალგორითმებს, რომლებიც საჭიროებენ 

მინიმალურ აპრიორულ ინფორმაციას და აქვთ შესაძლებლობა ადაპტირება 

მოახდინონ გამოსაკვლევი ობიექტების ყველაზე მოულოდნელ ცვლილებებზე. 

ბუნებრივი წყლის ობიექტების მონიტორინგის ყველაზე აქტუალურ პრობლემებს 

შორის აღსანიშნავია შემდეგი: წყლის ხარისხის კონტროლის ავტომატიზირებული 

სისტემები წყლის დაბინძურების დონის ოპერატიული კონტროლისა და 

მართვისათვის; წყლის ობიექტებში დამბინძურებლების გავრცელების მოდელების 

და მოდელირება; საკონტროლო ობიექტების მდგომარეობის და მასში მიმდინერე 

პროცესების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღების მეთოდები; ავარიული დამაბინძუ-

რებელების იდენტიფიკაცია. ეს პრობლემები განსაკუთრებით აქტუალურია ქალაქის 

პირობებში, რადგან იქ არსებობს დაბინძურების წყაროების დიდი რაოდენობა. მათ 

გადაწყვეტას აქვს დიდი ეკოლოგიური და ეკონომიური მნიშვნელობა. ის იძლევა 

საშუალებას გამოვიკვლიოთ სხვადასხვა დაბინძურების წყაროების ეკოლოგიურ 

ობიექტებზე როგორც უშუალოდ, ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად, ასევე 
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ერთობლივად ზემოქმედების ეფექტი, ვიწინასწარმეტყველოთ ასეთი ზემოქმედების 

და დაბინძურების წყაროების წინააღმდეგ ბუნებრივი დაცვის ღონისძიებების 

შედეგები. ეს ღონისძიებები ასევე საჭიროა დიდი ქარხნებისა და ფაბრიკებისათვის, 

რომლებსაც აქვთ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სისტემები, ამ სისტემების 

დაპროექტებისას და ეკოლოგიურად უსაფრთხო მუშაობისათვის.  

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის 

დასახელება,ჩატარების 

დროდაადგილი 

1 ე. ნადარაია, 

 პ. 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. 

2 ე. ნადარაია, 

 პ. ბაბილუა 

განაწილების სიმკვრივის 

ვოლვერტონ-ვაგნერის 

შეფასების შესახებ 

თსუ ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის მეექვსე 

სამეცნიერო კონფერენცია, 

თბილისი 12-15 

თებერვალი, 2018 წელი. 

3 ე. ნადარაია, 

 პ. ბაბილუა 

ბერნულის რეგრესიის 

ფუნქციის 

არაპარამეტრული 

შეფასების შესახებ 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

XXXII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

18-20 აპრილი, 2018 

4 ე. ნადარაია, 

 პ. ბაბილუა 

ერთგვაროვნების ერთი 

კრიტერიუმის შესახებ 

საქართველოს 

მათემატიკოსთა კავშირის 

IX საერთაშორისო 

კონფერენცია 

ბათუმი-თბილისი 

3-8 სექტემბერი 

5 ე. ნადარაია, 

 პ. ბაბილუა 

ვოლვერტონ-ვაგნერის 

ტიპის შეფასებაზე 

დაფუძნებული თანხმობის 

ზოგიერთი კრიტერიუმი 

განაწილების 

სიმკვრივისათვის 

საქართველოს 

მათემატიკოსთა კავშირის 

IX საერთაშორისო 

კონფერენცია 

ბათუმი-თბილისი 

3-8 სექტემბერი 

6 E. Nadaraya , P. Babilua On some goodness-of-fit tests 
based on Wolverton-Wagner 
type estimates of distribution 

International Conference on 
Probability Theory and 
Mathematical Statistics 
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Dedicated to 100th Anniversary 
of Professor Gvanji Mania, 
Abstracts, July 16-18, 2018, 

Tbilisi, Georgia. 

7 E. Nadaraya , P. Babilua 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 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 

8 K. Kachiashvili. Constrained Bayesian Method 
(CBM): from the method of 
solving a practical problem to a 
new philosophy of statistical 
hypotheses testing 

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 I. Vekua Institute of 

Applied Mathematics of Iv. 
Javakhishvili Tbilisi State 

University (TSU) University 
St. 2, Tbilisi, Georgia 

9 

 

ა. ტყეშელაშვილი ერთი ტიპის 

განზოგადებული 

სტოქასტური ინტეგრალი 

ჰილბერტის სივრცეში 

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის (გმი) 

სემინარის XXXII 

საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები 

18-20 აპრილი, 2018 

10 

 

ა. ტყეშელაშვილი 

გ. ლომინაშვილი 

შემთხვევითი ზომების 

აბსოლუტურად 

უწყვეტობის შესახებ 

არაწრფივი გარდაქმნების 

შემთხვევაში  

საქართველოს 

მათემატიკოსთა კავშირის 

IX საერთაშორისო 

კონფერენცია 

ბათუმი-თბილისი 

3-8 სექტემბერი 
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6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

E. Nadaraya , P. Babilua 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 

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. 

 

2 

 

 

K.J. Kachiashvili Constrained Bayesian 

Methods of Hypotheses 

Testing: New Philosophy of 

Hypotheses Testing in Parallel 

and Sequential Experiments 

Keele University (UK), the 

ERASMUS + ICM Teaching 

Mobility, 4-10 March, 2018. 

განხილულია ავტორის მიერ აშშ–ში გამოქვეყნებული მონოგრაფიის Kachiashvili K.J. (2018) 

Constrained Bayesian Methods of Hypotheses Testing: A New Philosophy of Hypotheses Testing 

in Parallel and Sequential Experiments. Nova Science Publishers, Inc. , New York, 456 p. 

ძირითადი საკითქხები და შედეგები. 

 

VIII. დისკრეტული მათემატიკის განყოფილება 
 

ალექსანდრე ხარაზიშვილი (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი), მარიამ ბერიაშვილი (მეცნიერი თანამშრომელი), თენგიზ ტეტუნაშვილი 

(მეცნიერი თანამშრომელი), თამარ ქასრაშვილი (მეცნიერი თანამშრომელი)  

 

1.პროგრამული დაფინანსებით 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 დისკრეტული 

სტრუქტურების ზოგიერთი 

2018 – 2022 პროექტის ხელმძღვანელი: 

ა. ხარაზიშვილი, 
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კომბინატორული 

მახასიათებელი და ამ 

მახასიათებლების 

ცვალებადობა გარკვეული 

ტიპის მოდელებში 

პროექტის შემსრულებლები: 

მ. ბერიაშვილი, 

თ. ტეტუნაშვილი, 

თ. ქასრაშვილი, 

ა. ხარაზიშვილი 

ყველა ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობების სივრცეში განხილულია ნამდვილმნიშვნელო-

ბებიანი ფუნქციების ზომადობის საკითხები. კერძოდ, დადგენილია ისეთი ფუნქციების 

არსებობის საკითხი, რომელთა გრაფიკებიც წარმოადგენენ არაგადაგვარებული σ-

სასრული ბორელის ზომების მიმართ მასიურ სიმრავლეებს.  

 

დამტკიცებულია, რომ უსასრულო-განზომილებიან ტოპოლოგიურ ვექტორულ 

სივრცეებში არსებობს ნამდვილმნიშვნელობებიანი ფუნქცია, რომელიც არის 

ფარდობითად ზომადი ამავე სივრცეში მოცემული σ-სასრული ყველგან მკვრივი 

ქვესივრცის მიმართ ინვარიანტული ბორელის ზომის გაგრძელების მიმართ.  

  

 გამოკვლეულია უგულებელყოფადი და აბსოლუტურად უგულებელყოფადი 

სიმრავლეების სტრუქტურა და შინაგანი ბუნება გარკვეული გარდაქმნათა ჯგუფების 

მიმართ ევკლიდეს სიბრტყისათვის და ნაჩვენებია ამ მცირე სიმრავლეების 

განსხვავებული ხასიათი. 

 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემ-

ლობა 

გვერდე-

ბის 

რაოდე-

ნობა 

1 M. Beriash-

vili, 

T. Gill,  

A. Kirtadze 

On measurability of real-valued 

functions in infinite-dimensional 

topological vector spaces 

DOI: https://doi.org/10.1515/gmj-

2018-0028 

 

Georgian 

Mathematical 

Journal, Volume 

25, Issue 2 

De Gruyter 6 

2. T. Tetunash-

vili 

On the structure of constituents of 

finite independent families of 

convex bodies in R2 and R3spaces. 

https://doi.org/10.1016/j.trmi.2017.

10.004 

 

A. Razmadze 

Math. Inst. 172 

(2018), no. 1, 

115–125. 

Elsevier 11 
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3. 

 

 Sh. Beriash-

vili,  

T.Kasrash-

vili,  

A. Kirtadze 

On the strong uniqueness of 

elementary volumes in R2, Reports 

of Enlarged Sessions of theSeminar 

of I. VekuaInstituteof Applied 

Mathematics, 2018 

Reports of 

Enlarged Sessions 

of the Seminar of 

I. Vekua Institute 

of Applied 

Mathematics,  

v. 32, 2018 

თსუ–ის 

გამომცემლო

ბა 

4 

1. უსასრულოგანზომილებიანი ტოპოლოგიური ვექტორული სივრცეებისათვის 

გამოკვლეულია ნამდვილმნიშვნელობებიანი ფუნქციისათვის მასიური გრაფიკის 

არსებობის საკითხი და შესწავლილია ასეთი ფუნქციების ზომადობის საკითხი ზომათა 

კლასების მიმართ. 

 

2. სტატიაში დადგენილია ევკლიდური სივრცეების გარკვეულ ქვესიმრავლეთა ოჯახების 

კომბინატორულ-გეომეტრიული თვისებები, რომელთა გამოყენებით დამტკიცებულია 

თეორემები ამავე სივრცეებში ამოზნექილი სხეულების სასრული დამოუკიდებელი ოჯა-

ხების კონსტიტუანტების სტრუქტურის შესახებ. 

 

3. ელემენტალური მოცულობებისათვის შემოტანილია ძლიერი ერთადერთობის თვისება 

და ნაჩვენებია, რომ არსებობს ჟორდანის ზომის ისეთი გაგრძელება, რომელიც არ ფლობს 

ძლიერი ერთადერთობის თვისებას.  

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის 

სათაური, ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

A. Kharazishvili On generalized 

measurability 

properties of 

certain projective 

sets ISSN:1512-

0082 print 

Bulletin of 

TICMI, v. 22, n. 

1, 2018, pp. 59-64 

თბილისი, თსუ-ს 

გამომცემლოობა 

6 

ჰამელის ბაზისების ტექნიკის გამოყენებით შესწავლილია ევკლიდური სივრცის 

პროექციული ქვესიმრავლეების ზომადობის საკითხი ამ სივრცეზე მოცემულ 

ინვარიანტულ (კვაზი-ინვარიანტულ) ზომათა გარკვეული კლასების მიმართ. 
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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, 

გამომცემ-

ლობა 

გვერდე-

ბის 

რაოდე-

ნობა 

1. M.Beriashvili,  

R.Schindler, 

Liuzhen Wu 

Liang Yu 

Hamel bases and well-
ordering the continuum 

http://dx.doi.org/10.1090/pr

oc/14010 

PROCEEDINGS OF 

THE 

AMERICAN 

MATHEMATICAL 

SOCIETY, Volume 

146, Number 8, 

August 2018, Pages 

3565–3573 

USA, AMS 9 

2. A. Kirtadze, 

T.Kasrashvili 

On the uniqueness of 

elementary volumes, 

https://doi.org/10.1016/j.trm

i.2017.10 

 

Journal of 

Geometry, vol. 109, 

issue 1 Trans. 

 

Spinger 

 

11 

 

1. აგებულია სიმრავლეთა თეორიის ისეთი მოდელები, რომლებშიც არსებობს ნამ-

დვილი ღერძის ჰამელის ბაზისი, მაგრამ არ არსებობს იმავე ღერძის სავსებით 

დალაგება. 

 

2. განხილულია ერთადერთობის თვისება მოცულობებისათვის და გამოკვლეულია 

ამ თვისების ურთიერთკავშირები მოცულობის სხვა თვისებებთან. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დროდაადგილი 

1 ა. ხარაზიშვილი 

 

ევკლიდური სიბრტყის 3-

გაფერადების 

გეომეტრიულ-

კომბინატორული 

ასპექტები 

III Workshop in Discrete 

Mathematics, A. Razmadze 

Mathematical Institute, December 

5-6, Tbilisi, Georgia 

2 თ. ტეტუნაშვილი სპეციალური 

კომბინატორუ-ლი 

თვისებების მქონე 

წერტილოვანი 

სიმრავლეების შესახებ 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის (თსუ) ილია 

ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი 

მათემატიკისინსტიტუტის (გმი) 

სემინარის XXXII საერთაშორისო 

გაფართოებული სხდომები , 18-

20 აპრილი, 2018, თბილისი 
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3 თ. ტეტუნაშვილი at–, rt– და ot–

სიმრავლეებისა და მათი 

მოდიფიკაციების შესახებ 

III Workshop in Discrete 

Mathematics, A. Razmadze 

Mathematical Institute, December 

5-6, Tbilisi, Georgia 

 

4 მ. ბერიაშვილი ფრენკელის სიმრავლურ–

თეორიული მოდელი 

ატომებით 

III Workshop in Discrete 

Mathematics, A. Razmadze 

Mathematical Institute, December 

5-6, Tbilisi, Georgia 

1. მოცემულია შპერნერის კომბინატორული ლემის ერთი გამოყენება სიბრტყის 

წერტილთა სხვადასხვა ტიპის 3-გაფერადების ამოცანასთან დაკავშირებით. განხილულია 

აღნიშნული ამოცანის მრავალგანზომილებიანი ვერსიებიც.  

2. წარმოდგენილია დებულებები, რომლებიც უკავშირდება აბსტრაქტულად მოცემულ 

სიმრავლეთა ოჯახების გეომეტრიულ რეალიზაციებს წერტილოვანი სიმრავლეების 

ოჯახების საშუალებით. ასევე, მოცემულია თეორემები გარკვეული კომბინატორულ-

გეომეტრიული თვისებების მქონე წერტილოვანი სიმრავლეების გაფართოების შესახებ და 

ასეთი სიმრავლეების სათანადო თვისებების მქონე მოდიფიკაციების არსებობის შესახებ. 

 

3. განხილულია at–, rt– და ot–სიმრავლეების კომბინატორული მახასიათებლები და 

აღნიშნული სიმრავლეების უფრო ზოგადი ვერსიები მეტრიკული სივრცეებისთვის. 

4. გაანალიზებულია ატომების მქონე ფრენკელის მოდელები სიმრავლეთა თეორიის იმ 

ფრაგმენტებისათვის, რომლებიც ამორჩევის აქსიომას არ ეყრდნობიან. 

 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმის 

დასახელება,ჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

A. Kharazishvili On the Steinhaus property for 
invariant extensions of 
theLebesgue measure 

 

 

46th Winter School in Abstract 
Analysis” (Svratka, Czech 

Republic), 

 

 

 

აგებულია ლებეგის ზომის ისეთი ინვარიანტული გაგრძელება, რომლისათვისაც 

დარღვეულია (თანაც ძლიერი ფორმით) შტეინჰაუზის კლასიკური თვისება  

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

მ. ბერიაშვილი და თ. ქასრაშვილი მონაწილეობდნენ მინი–კონფერენციის III Workshop in 

Discrete Mathematics, TSU A. Razmadze Mathematical Institute, December 5-6, 2018 

ორგანიზაციაში.  
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IX. პროგრამირების განყოფილება 
ჯემალ ანთიძე (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ბესიკ 

დუნდუა (მეცნიერი თანამშრომელი), მიხეილ რუხაია (მეცნიერი თანამშრომელი) 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით 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 წესებზე დაფუძნებული 

გამოთვლითი და 

ლოგიკური 

სტრუქტურები 

2018-2022 პროექტის 

ხელმძღვანელი(საზოგადოებრივ 

საწყისებზე): 

თემურ კუცია (იოჰან კეპლერის 

უნივერსიტეტი, ლინცი, 

ავსტრია) 

პროექტის შემსრულებლები: 

თ. კუცია,  

ჯ. ანთიძე, 

ბ. დუნდუა, 

მ. რუხაია 

განვლილ პერიოდში კვლევითი მუშაობა რამდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობდა და 

შეეხებოდა წესებზე დაფუძნებული პროგრამირების, უნიფიკაციის თეორიის და 

ავტომატური დედუქციის საკითხებს.  

 

წესებზე დაფუძნებული პროგრამირების თემატიკა მოიცავდა ჯგუფის რამდენიმე წევრის 

მიერ ადრე შექმნილი ფორმალიზმის, ρLog-აღრიცხვის გაფართოებას. ρLog-ის გამოთვლის 

მექანიზმი დაფუძნებულია ტოლობიანი და მიკუთვნების შეზღუდვების ამოხსნაზე, 

სადაც ტოლობის ერთ მხარეს უცვლადო ტერმებია. შეზღუდვების ამომხსნელი 

ალგორითმი გაფართოვდა ახალი წესებით, რაც შეზღუდვების უფრო დიდი კლასის 

ამოხსნის საშუალებას იძლევა. ამ კლასში დაშვებულია ტერმები, რომლებიც შეიცავენ 

ეგრეთ წოდებულ დაულაგებელ ფუნქციონალურ სიმბოლოებს, რომელთა არგუმენტებზე 

რაიმე დაფიქსირებული რიგი შემოღებული არაა. ასეთი სიმბოლოებს ურანგო ენაში 

კომუტაციურობის თვისების ანალოგი შეამოაქვთ და სასრული მულტისიმრავლეების 

მოდელირების საშუალებას იძლევიან, იდემპოტენტურობის თვისების დამატებით კი 

სასრული სიმრავლეებისაც. 
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უნიფიკაციის თეორიის საკითხებში ნაწილობრივ ზემოთ აღნიშნული ამომხსნელიც 

შედის. ამას გარდა, მუშავდებოდა განზოგადების ამოცანები, რაც გულისხმობს მოცემული 

კონკრეტული ობიექტებიდან ახალი ობიექტის აგებას, რომელიც მოიცავს ყველა იმ 

ქვეობიექტს, რაც მოცემულ ობიექტებს საერთო აქვთ, ხოლო მათ შორის განსხვავებები 

ახალი ცვლადებით განზოგადდება. თანაც, ეს განზოგადება ისეთია, რომ ერთი და იმავე 

ტიპის განსხვავებები ერთი და იმავე ცვლადით ზოგადდება. შეისწავლებოდა 

განზოგადების საკითხები ტერმ-გრაფებისთვის, მაღალი რიგის ტერმებისთვის, 

სიახლოვის მიმართებებისთვის და მათ შესაძლო გამოყენებებზე პროგრამების ანალიზში 

და ლინგვისტიკაში. 

 

კიდევ ერთი საკითხი, რაც როგორც უნიფიკაციის თეორიას, ისე წესებზე დაფუძნებულ 

პროგრამირებას უკავშირდება, არის სასრულშეთანადებიანი თარგების აღრიცხვა. ეს 

ფორმალიზმი ლამბდა აღრიცხვას აზოგადებს და წესებზე დაფუძნებული და 

ფუნქციონალური პროგრამირების თეორიულ მოდელს წარმოადგენს. მისი 

გამომსახველობითი საშუალებების სიმდიდრე, უპირატესობებთან ერთად, პრობლემასაც 

ქმნის: ლამბდა აღრიცხვის ერთ-ერთი საჭირო და საინტერესო თვისება, 

კონფლუენტურობა, დაკარგულია. რამდენიმე წლის წინ ფრანგმა და ავსტრალიელმა 

კოლეგებმა გამოიკვლიეს თარგთა შეტანადების ალგორითმის სპეციალური პირობები, 

რაც კონფლუენტურობას უზრუნველყოფს. იგივე პრობლემა შესწავლილ იქნა უფრო 

გამომსახველობით ენებში, სადაც ფუნქციონალურ სიმბოლოებთან სპეციალური 

აქსიომებია დაკავშირებული (მაგ., ასოციაციურობა, კომუტაციურობა). ამ აქსიომების 

გამო შეთანადების პრობლემას შეიძლება სასრული რაოდენობის ამონახსნი ჰქონდეს 

(განსხვავებით უკვე შესწავლილი ენისგან, სადაც ამ პრობლემებს მაქსიმუმ ერთი 

ამონახსნი აქვთ). შემუშავებულია ის საკმარისი პირობები, რაც სასრული ტიპის 

შეთანადების ალგორითმმა უნდა დააკმაყოფილოს, რათა აღრიცხვა კონფლუენტური 

გახდეს. 

 

ავტომატური დედუქციის საკითხებიდან შესწავლილ იქნა სემანტიკურ ქსელში 

მსჯელობის მეთოდები ურანგო ლოგიკის გამოყენებით. შემოღებულ იქნა ურანგო 

ტაბლო-აღრიცხვა და შესწავლილ იქნა მისი თვისებები. ტაბლო-აღრიცხვებში ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სკოლემიზაციის პროცედურა, რაც ურანგო ლოგიკისთვის 

საკმაოდ რთული პრობლემაა კვანტორებით დაბმული მიმდევრობის ცვლადების 

არსებობის გამო. ეს პრობლემა შესწავლილ იქნა ურანგო ლოგიკის ფორმულებისათვის, 

შემუშავებულ იქნა შესაბამისი პროცედურა და დამტკიცდა მასთან დაკავშირებული 

შედეგები. 
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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 წესებზე დაფუძნებული 

მიდგომა ატრიბუტებზე 

დაფუძნებული წვდომის 

კონტროლის მიმართ  

 

(FR17_439) 

2017-2020 პროექტის ხელმძღვანელი: 

მირჩა მარინი 

(ტიმიშუარას 

დასავლეთის 

უნივერსიტეტი, 

რუმინეთი) 

კოორდინატორი:  

მიხეილ რუხაია 

შემსრულებლები: 

ბესიკ დუნდუა,  

თემურ კუცია 

პროექტის პირველი პერიოდით გათვალისწინებულ ამოცანას წარმოადგენდა ρLog 

ფორმალიზმის გაფართოება სიმრავლური შეზღუდვებით და მიღებული პროდუქტის 

იმპლემენტაცია PρLog-ში. დასმული ამოცანის შესასრულებლად, ჩვენს მიერ, ρLog ენაში 

შემოტანილ იქნა სპეციალური ფუნქციონალური სიმბოლო - დაულაგებელი სიმბოლო, და 

მისი გამოყენებით აგებულ იქნა დაულაგებელი ტერმები - ტერმები, სადაც არგუმენტების 

მიმდევრობის რიგს მნიშვნელობა არ აქვს. დაულაგებელი სიმბოლო სიმრავლის 

მოდელირების საშუალებას იძლევა. შესაბამისად, ასეთი სიმბოლოს არსებობა ენაში 

მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ყოველი მომხმარებელი ასოცირებულია ატრიბუტების 

ფუნქციების სასრულ სიმრავლესთან, რომელიც განსაზღვრულია უსაფრთხოების 

ადმინისტრატორის მიერ (მოდელის გარეთ) და აღნიშნავს მომხმარებლის თვისებებს. 

 

ჩვენ ავაგეთ შემზღუდველების ამომხსნელი, რომელიც იღებს დაულაგებელი ტერმების 

მიმდევრობების ტოლობების და მიკუთვნების შეზღუდვების სიმრავლეს, და აბრუნებს 

ამონახსნთა (საზოგადოდ უსასრულო) სიმრავლეს. ვაჩვენეთ, რომ შემზღუდველების 

ამომხსნელი არის კორექტული, რაც ნიშნავს ამონახსთა სიმრავლიდან აღებული ყოველი 

ამონახსენი აკმაყოფილებს შეზღუდვების სიმრავლეს. ასევე ნაჩვენები იქნა 

შემზღუდველების ამომხსნელის სისრულე, რაც იძლევა ამომხსნელის მიერ ყველა 

პოტენციური ამონახსნის დაბრუნების გარანტიას. ცხადია, საზოგადოდ, ასეთი 
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ამომხსნელი ვერ იქნება გაჩერებადი. ვაჩვენეთ, რომ თუ ტოლობითი შეზღუდვების ერთ 

მხარეს წარმოადგენს ძირითადი ტერმი (ტერმი რომელიც ცვლადებს არ შეიცავს), მაშინ 

შემზღუდველი გაჩერებადია და იძლევა ამონახსნათა სასრულ სიმრავლეს. 

 

ρLog-ის გამოთვლის მექანიზმი დაფუძნებულია ტოლობების და მიკუთვნების 

შეზღუდვების ამოხსნაზე, სადაც ტოლობის ერთ მხარეს ძირითადი ტერმებია. ρLog-ის 

შეზღუდვების ამომხსნელი გავაფართოვეთ დაულაგებელი ტერმების მიმდევრობების 

ტოლობების და მიკუთვნების შეზღუდვების ამომხსნელით. გავაკეთეთ მიღებული 

თეორიული პროდუქტის იმპლემენტაცია პროლოგში და მოვახდინეთ მისი 

ინკორპორაცია PρLog სისტემაში. 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში  

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 

გვერდებისრაოდენობა 

1 

 

 

S. Alves,  

B. Dundua, 

M. Florido,  

T. Kutsia 

Pattern-based calculi 

with finitary matching 

DOI: 

10.1093/JIGPAL/jzx059 

Logic Journal of 

the IGPL 26(2) 

Oxford 

University 

Press, UK 

41 

სასრული შეთანადების პრობლემას გააჩნია ამონახსთა სასრული სიმრავლე. თარგების 

აღრიცხვა არის განზოგადოება ლამბდა აღრიცხვას, სადაც აბსტრაქცია დაშვებულია 

არა მხოლოდ ცვლადებზე, არამედ ზოგად თერმებზე, რომლებსაც თარგებს 

ვუწოდებთ. შესაბამისად, თერმების დაყვანა თარგების აღრიცხვაში იწვევს 

შეთანადების პრობლემის ამოხსნას. ნაშრომში განხილულია ფორმალიზმი, სადაც 

თარგების აღრიცხვა პარამეტრიზირებულია სასრული შეთანადების ფუნქციით, 

რომელიც ითვლის შეთანადების პრობლემის ამონახსთა სიმრავლეს. ამასთან, შეთანა-

დების ფუნქციის კონკრეტული მაგალითი იძლევა თარგების აღრიცხვის კონკრეტულ 

ვერსიას. ჩვენს მიერ შემოღებულ იქნა შეზღუდვები შეთანადების ფუნქციის, რამაც 

განაპირობა სასრული შეთანადებით პარამეტრიზირებული თარგების აღრიცხვის 

კონფლუენტურობა. ჩვენს მიერ, ასევე შესწავლილ იქნა შეთანადების ფუნქციის 

მაგალითები. 
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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 

 

L. Kurtanidze, 

M. Rukhaia

  

 

A. Bishara,  

L. Kurtanidze, 

M. Rukhaia

 

  

Skolemization in 

Unranked Logics, 

ISSN: 1512-0082 

 

Reasoning Methods in 

Semantic Web, 

ISSN: 2394-3661 

Bulletin of TICMI 

22(1) 

 

 

International 

Journal of 

Engineering and 

Applied Sciences 

5(4) 

Tbilisi 

University 

Press, Georgia 

 

 

I.J.E.A.S. 

Publishing, 

USA 

8 

 

 

 

4 

1. შესწავლილია სკოლემიზაცია ურანგო ლოგიკისათვის კლასიკური პირველი 

რიგის სემანტიკით. სკოლემიზაცია არის პირველი რიგის ფორმულის 

ტრანსფორმაცია, რომელიც ფორმულიდან აშორებს ყველა არსებობის კვანტორს. 

ეს ტექნიკა ძალზედ მნიშვნელოვანია მტკიცებათა თეორიისა და ავტომატური 

მსჯელობის დარგებისათვის, განსაკუთრებით უარყოფაზე დაფუძნებული 

მეთოდებისათვის, როგორიცაა მაგალითად რეზოლუცია, ტაბლო და სხვა. 

სტატიაში სკოლემიზაციის პროცედურა გავრცობილია ურანგო 

ფორმულებისათვის და დამტკიცებულია ამ პროცედურის სისწორე და 

სისრულე. 

2. სემანტიკური ქსელი არის ტექნოლოგიების ერთობლიობა, რომელთა დიდი 

ნაწილიც ამ დროისათვის სტანდარტიზებულია.ამ ტექნოლოგიების მთავარი 

მიზანი არის ის, რომ აღწეროს ვების სემანტიკური შიგთავსი, ანუ მათი 

მნიშვნელობა და აზრი, ისეთი ფორმატით, რაც შესაძლებელია აღიქვას 

კომპიუტერმა. შედეგად, კომპიუტერულ პროგრამებს ექნებათ საშუალება 

გამოიყენონ უფრო მეტი (ადამიანური) ცოდნა მიცემული დავალებების 

შესასრულებლად. სტატიაში განხილულია სემანტიკური ქსელის ონთოლოგიებისა 

და ლოგიკის საფეხურები. მიუხედავად იმისა, რომ ონთოლოგიის ენები 

სტანდარტიზებულია W3 კონსორციუმის მიერ, ბევრი პრობლემა, რაც ეხება 

ონთოლოგიებზე მსჯელობის მეთოდებს, ჯერ კიდევ ღიაა. სემანტიკური ქსელის 

ლოგიკის საფეხურზე განიხილება ურანგო ენები, სადაც ფუნქციონალურ და 

პრედიკატულ სიმბოლოებს დაფიქსირებული ადგილიანობა არ აქვთ. ასეთ ენებს 

ბუნებრივად შეუძლიატ XML დოკუმენტებისა და მათზე ოპერაციების 

მოდელირება. სტატიაში განხილულია ურანგო ენებზე მსჯელობის ახალი 

მეთოდები. 
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 მ. რუხაია წესებზე დაფუძნებული 

ტექნიკა წვდომის 

კონტროლში 

მესამე საერთაშორისო კონფერენცია 

“გამოყენებითი მათემატიკის 

თანამედროვე პრობლემები”, 

მიძღვნილი თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დაარსებიდან 100 

და გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის დაარსებიდან 50 წლის 

იუბილისადმი, თბილისი, 

საქართველო 
 

2 ბ. დუნდუა, მ. 

მარინი 

განტოლებების ამოხსნა 

კონტექსტიანი 

რეგულარული 

ენებისათვის 

მესამე საერთაშორისო კონფერენცია 

“გამოყენებითი მათემატიკის 

თანამედროვე პრობლემები”, 

მიძღვნილი თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დაარსებიდან 100 

და გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის დაარსებიდან 50 წლის 

იუბილისადმი, თბილისი, 

საქართველო 
 

3 მ. რუხაია წესებზე დაფუძნებული 

ტექნიკა წვდომის 

კონტროლში 

საქართველოს მათემატიკოსთა 

კავშირის IX ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია, 

ბათუმი, საქართველო 
 

4 ბ. დუნდუა, 

მ. მარინი 

განტოლებების ამოხსნა 

რეგულარული ხეების 

მიმდევრობებისთვის 

საქართველოს მათემატიკოსთა 

კავშირის IX ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია, 

ბათუმი, საქართველო 
 

5 მ. რუხაია ლოგიკური მეთოდები 

პროტოკოლების 

ანალიზისათვის 

ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტის XXXII 

გაფართოებული სხდომები, 

თბილისი, საქართველო 
 

6 ბ. დუნდუა ლოგიკური მეთოდები 

წვდომის 

კონტროლისათვის 

ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტის XXXII 

გაფართოებული სხდომები, 

თბილისი, საქართველო 
 

7 ჯ. ანთიძე ზოგიერთი პროექტის კომ-

პიუტერული რეალიზაციი-

სადმისპეციალური 

მიდგომა 

ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტის XXXII 

გაფართოებული სხდომები 
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6. 2.უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 I.Kardava, N.Gulua, 

B.Toklikishvili, J.Antidze 

Training Process 

Automatisation for Computer 

Vision 

The World Congress on 

Engineering 2018, 2-4 July 

2018, London 

 
2 მ. რუხაია ატრიბუტებზე 

დაფუძნებული წვდომის 

კონტროლი ცოდნის 

წარმოდგენაში 

ინფორმატიკისა და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების კონგრესი, 

სტამბული, თურქეთი 

მოხსენების ანოტაცია  

2. წვდომის კონტროლი არის უსაფრთხოების ტექნიკა, რომელიც ადგენს თუ რომელ 

მომხმარებლებს აქვთ დაშვება კონკრეტულ რესურსზე. წლების განმავლობაში განვითარდა 

წვდომის კონტროლის სხვადასხვა მოდელები, რომლებიც მიმართული იყო კომპიუტერული 

უსაფრთხოების სხვადასხვა პრობლემბეზე. ამ მოხსენებაში ჩვენ განვიხილავთ ატრიბუტებზე 

დაფუძნებულ წვდომის კონტროლს (ABAC), რომელიც შეიქმნა სამი მოდელის DAC, MAC და 

RBAC ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად. წვდომის კონტროლი ცოდნის წარმოდგენაში 

ვითარდება ორი მიმართულებით: (1) გამოვიყენოთ სემანტიკური ვებ ტექნოლოგიები წვდომის 

კონტროლის მოდელირებისა და ანალიზისათვის და (2) დავიცვათ ონთოლოგიაში 

კოდირებული ცოდნა. ამ მოხსენებაში ჩვენ განვიხილავთ პირველ მიდგომას და კონკრეტული 

მაგალითის საფუძველზე ვაჩვენებთ როგორ შეიძლება ABAC-ის მოდელირება 

ონთოლოგიებში. 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

გადაცემულია გამოსაცემად სახელმძღვანელო: 

ჯემალ ანთიძე, დაპროგრამება C# ენაზე, 320 გვერდი. 

გაგზავნილია მოხსენება საერთაშორისო კონფერენციაზე: 

J.Antidze, N.Gulua, I.Kardava, D.Mishelashvili. Computer Application of Georgian Language, The 16th 

International Learning and Technology (L&T 2019) Conference. 
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X. პლაზმის ფიზიკის ლაბორატორია 

ლაბორატორიის ხელმძღვანელის თანამდებობა ვაკანტურია, თამაზ კალაძე (მეცნიერი 

თანამშრომელი), ლ. წამალაშვილი (მეცნიერი თანამშრომელი) 

პროგრამული დაფინანსებით 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 დედამიწის ატმოსფერულ 

და იონოსფერულ შრეებში 

სტრუქტურული ტალღური 

ტურბულენტობის 

ფიზიკური და 

მათემატიკური 

მოდელირება. 

2016 – 2020 პროექტის ხელმძღვანელი: 

თ. კალაძე 

პროექტის შემსრულებლები: 

თ. კალაძე, 

ლ. წამალაშვილი  

გამოკვლეულია შიგა გრავიტაციული ტალღების გავრცელების შესაძლებლობა მაგნიტურ 

ველში მოთავსებულ უსასრულო ელექტროგამტარობის არაკუმშვად სითხეში. 

დინამიკური პროცესის ფიზიკური და მათემატიკური მოდელირებით მიღებულია ასეთი 

ტალღების აღმწერი კერძოწარმოებულიანი სამგანზომილებიანი არასტაციონარული 

დიფერეციალური განტოლება, შესწავლილია ტალღური სპექტრი და შესატყვისი 

მახასიათებლები, დედამიწის იონოსფეროში ექსპერიმენტული დაკვირვებისათვის 

რეკომენდირებულია შესატყვისი რიცხვითი მახასიათებლები. 

 

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 

 

 

Hafeez Ur-

Rehman, 

 S. Mahmood, 

T. Kaladze,  

S. Hussain 

Fast magnetohydrody-

namic cnoidal waves 

and solitons in electron-

positron plasma , DOI: 

10.1063/1.4993651  

AIP Advances, 

v.8, No. 1 

ამერიკის 

ფიზიკის 

ინსტიტუტი  

13 

ორსითხოვანი მაგნიტოჰიდროდინამიკური მოდელის გამოყენებით შესწავლილია ჩქარი 

მაგნიტოჰიდროდინამიკური ტალღების (მაგნიტოაკუსტიკური ტალღების) წრფივი და 

არაწრფივი გავრცელება ერთგვაროვან, დამაგნიტებულ და თბილ დაუჯახებად 

ელექტრონ–პოზიტრონ (e-p) პლაზმაში. წრფივ მიახლოებაში მიღებულია დისპერსიული 
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თანაფარდობა და აგრეთვე განხილულია (e-p) პლაზმურ სისტემებში ინერციული 

სიგრძით განპირობებული ტალღების დისპერსიული ეფექტები. რედუქციული 

შეშფოთების მეთოდის გამოყენებით გამოყვანილია კორტევეგ – დე ვრიზის განტოლება 

მცირე, მაგრამ სასრული ამპლიტუდის მაგნიტოაკუსტიკური ტალღებისათვის შესატყვისი 

სასაზღვრო პირობების გათვალისწინებით. საგდეევის პოტენციალის მიახლოების 

გამოყენებით მიღებულია კნოიდალური ტალღური და სოლიტონური ამონახსნები (e-p) 

პლაზმაში გარე მაგნიტური ველის მართობულად მაგნიტოაკუსტიკური ტალღების გავ-

რცელებისათვის. მაგნიტოაკუსტიკური კნოიდალური ტალღებისათვის და 

სოლიტონებისათვის ჩატარებულია ფაზური პორტრეტის ანალიზი და შესატყვისი 

რიცხვითი გათვლები მაგნიტური ველის ინტენსიობის, პლაზმური სიმკვრივისა და 

ტემპერატურის სხვადასხვა მნიშვნელობისათვის. თეორიული შედეგები შეიძლება 

გამოყენებული იქნას ასტროფიზიკური პლაზმის ექსპერიმენტული შესწავლისათვის. 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის დასახელება, 

ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

T.D. Kaladze,  

L.V. Tsamalashvili,  

D.T. Kaladze 

Electromagnetic Internal 

Gravity Waves in an Ideally 

Conducting Medium 

2018 XXIIIrd International 

Seminar/Workshop on 

DIRECT AND INVERSE 

PROBLEMS OF 

ELECTROMAGNETIC AND 

ACOUSTIC WAVE THEORY 

(DIPED), September 24-27, 

2018, Tbilisssi, Georgia 

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8516420 

 



 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 
 
 
 

 

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი 

 

 

 

სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
 

2018 წელი 
 
 
 
 

 

თბილისი 
 



 
ანგარიშის ფორმა № 1

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 
უნივერსიტეტთან არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  
(ინსტიტუტის/ ცენტრის) დასახელება:

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
„გალაკტიონის კვლევის ცენტრი“

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ავტორები

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

2. სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN 

თეიმურაზ დოიაშვილი „სჯანი“, #19, გვ. 14-23. E ISSN 2346-772X 
(ელექტრონული) 
ISSN 1512-2514 (ბეჭდური)  

თეიმურაზ დოიაშვილი „აფრა“, #25, გვ. 98-110 ISSN 2298-0962.

ლევან ბრეგაძე
ჟ. „ახალი საუნჯე“, 2018, # 4 
(59), გვ. 51-53.

ISSN 0134-9848

ლევან ბრეგაძე
საქართველო ფრანკფურტის 
წიგნის ბაზრობაზე. 
სპეციალური გამოცემა # 1., გვ. 
12-15. ჟ. „არილის“ (# 6 [272]) 
დამატება

ISSN 2298-0954.

ლევან ბრეგაძე ჯემალ ქარჩხაძის ფორუმი 2. 
გვ. 109-118

ISBN 978-9941-452-35-2.

ლევან ბრეგაძე ჟ. „აფრა“, სალიტერატურო, 
რელიგიურ-ფილოსოფიური 
და საზოგადოებრივი 
ჟურნალი. კულტურულ 
ურთიერთობათა ცენტრი 
კავკასიური სახლი. 25, გვ. 125-
133.

ISSN 2298-0962.

ლევან ბრეგაძე
საქართველო ფრანკფურტის 
წიგნის ბაზრობაზე. 

ISSN 2298-0954.
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სპეციალური გამოცემა # 2. გვ. 
4-6. ჟ. „არილის“ (# 9 [275]) 
დამატება.

ლევან ბრეგაძე Grüne Geschichte im Georgisch-
Deutschen Dialog: Ideen und 
Persönlichkeiten. Tiflis: 
„Cezanne“ Verlag, 2018, S. 45-70.

ISBN 978-9941-8-0672-8.

ლევან ბრეგაძე
Histoire et géopolitique de la 
Géorgie à l’aube du XIXe siècle // 
Baratachvili et le contexte 
interculturel. Sous la direction du 
Professeur Nana Gountsadzé. 
2018, p. 7-8. 

ISBN 978-83-01-22777-4.

ლევან ბრეგაძე Les marqueurs du romantisme 
chez Nikoloz Baratashvili // 
Baratachvili et le contexte 
interculturel. Sous la direction du 
Professeur Nana Gountsadzé. 
2018, p. 34-44. 

ISBN 978-83-01-22777-4.

ნათია სიხარულიძე „სჯანი“, #19, გვ. 330-334 E ISSN 2346-772X 
(ელექტრონული) 
ISSN 1512-2514 (ბეჭდური)  

ნათია სიხარულიძე „Слово і Час“, #3, გვ. 37-44
(უკრაინულ ენაზე)

ISSN 0236-1477

ლევან ბებურიშვილი „ლიტერატურული კვლევები“ 
2018, #2, გვ. 80-89.

ISSN 1512-1933 (pdf)

 

ლევან ბებურიშვილი სალიტერატურო, რელიგიურ-
ფილოსოფიური და 
საზოგადოებრივი ჟურნალი 
„აფრა“, 2018, # 25, გვ. 134-139.

ISSN 2298-0962

ლევან ბებურიშვილი ვაჟა-ფშაველა - 155: 
თანამედროვე 
ინტერპრეტაციათა ცდანი, თბ., 
2018, გვ. 7-35.

ISBN 9789941136757

ლევან ბებურიშვილი „სპეკალი“, 2018 #12, 
http://www.spekali.tsu.ge/index.p
hp/ge/article/viewArticle/12/117

ISSN 1987-8583

ლევან ბებურიშვილი ლიტერატურული ძიებანი, 
XXXIX, გვ. ?? (იბეჭდება)

ISSN 1512-0732

https://www.facebook.com/slovoichas/?__tn__=kC-R&eid=ARAqGOpoJ8iPv8fFSxbSpZu5SKK17PYp45WYqBkTenOKsPgJQQTZL9Nl1LKVxMjVGPqrUIKMApB_d7W8&hc_ref=ARSy7C61f18zkwLoV5Ld__lOcUMdQyQW1z2OURPen0c6kSM7SS3tZ3_2x-2_l9VtvFc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAFmAzpZiTGqUa7E7tOL1WES002QXcGKTfgG__mhbwVC6nwzVAf80csMNrYxyDkKE6cFpSWkgsc8tdzBrATDahBeUpUF3w0SqOThplraRafJ4EH3i7aD0Ldpil246wJiatxzJMFyWWa8GmSK7cpHr7LghkwX1GRci0Vfwu-LrEgCbM3ejDf0xVjSm-QYc6QTWPGcyUOvTbbfN-Y2Ur6kfKhkyJdEhfa1pSkZrqDQxD9QY3KdQ8A1lR4RsjUx-e0fJa7srz2cOlvCThb34QDDGeRJz0DImA6nNoTNThh22qJC4ICL638qhlrY3FUD62D-q-Ngd9V5wluiuCTGunPkqI
http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/viewArticle/12/117
http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/viewArticle/12/117
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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 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეც

ნიერო ფონდი, 
ქვეყანა

პროექტის 
საიდენტიფი
კაციო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის 
სათაური

პროექტის 
განხორციელები

ს პერიოდი 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელები
ს პერიოდი 

FR/4962-110/14, ლევან ბრეგაძე -
დამხმარე 
პერსონალი.

შოთა რუსთაველის ეროვნული 
სამეცნიერო ფონდი, # 
“ევროპული და აღმოსავლური 
მყარი სალექსო ფორმები 
ქართულ პოეზიაში (თეორია, 
ისტორია, ქრესტომათია)”.

2015, 05 – 2018, 
05.

    DP2016-18 ახალგაზრდა 
მეცნიერი, ძირითადი 
წევრი

სტრუქტურირებული 
სადოქტორო პროგრამა 
ტექსტოლოგია და 
გამოცემათმცოდნეობა

2017-2019

7. სხვა შედეგები: 
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება 
და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
თეიმურაზ დოიაშვილი  XII საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი ISSN 1987-5363
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„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“, 
თემაზე: „სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 
საუკუნის მწერლობა“. 
თბილისი.

თეიმურაზ დოიაშვილი იაკობ გოგებაშვილისადმი 
მიძღვნილი მეექვსე 
საერთაშორისო კონფერენცია. 
გორი.

ISBN 978-9941-0-7836-6

ლევან ბრეგაძე XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი 
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“, 
თემაზე: „სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 
საუკუნის 
მწერლობა“.თბილისი.

ISSN 1987-5363

ნათია სიხარულიძე XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი 
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“, 
თემაზე: „სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 
საუკუნის მწერლობა“. 
თბილისი.  

ISSN 1987-5363

ნათია სიხარულიძე იაკობ გოგებაშვილისადმი 
მიძღვნილი მეექვსე 
საერთაშორისო კონფერენცია. 
გორი.

ISBN 978-9941-0-7836-6

ნათია სიხარულიძე საერთაშორისო კონფერენცია 
„არქივთმცოდნეობა, 
წყაროთმცოდნეობა - 
ტენდენციები და გამოწვევები“, 
თბილისი, საქართველო

ISSN 1614-2782

ლევან ბებურიშვილი საერთაშორისო კონფერენცია 
„არქივთმცოდნეობა, 
წყაროთმცოდნეობა - 
ტენდენციები და გამოწვევები“, 
თბილისი, საქართველო

ISSN 1614-2782

ლევან ბებურიშვილი XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი: 
სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 
საუკუნის მწერლობა, მასალები, 
თბილისი, საქართველო

ISSN 1987-5363

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში
№ პუბლიკაციის ავტორი/ები კონფერენციის სახელწოდება პუბლიკაციის დიგიტალური 
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და ჩატარების ადგილი საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№ წიგნის/გამოცემის 
ავტორები

გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემისსაერთაშორი

სო სტანდარტული კოდი
ISBN

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№
წიგნის/გამოცემის 

ავტორები
გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემის 
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

როსტომ 
ჩხეიძე

მზისშვილი (გრიგოლ 
რობაქიძის ცხოვრების 

ქრონიკა)

„ჩვენი მწერლობა“ ISBN 978-9941-8-0326-0

როსტომ 
ჩხეიძე

ჩემი საგვარეულო შტო 
(ჩხეიძეთა 
ბიოგრაფიული 
ნატეხები)

„ჩვენი მწერლობა
ISBN 978-9941-8-0251-5

ლევან 
ბებურიშვილი

ეთიკური 
პრობლემატიკა ვაჟა-
ფშაველას 
შემოქმედებაში, ISBN  
9789941255199

„მერიდიანი“ ISBN  9789941255199

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 
უნივერსიტეტთან არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 
(ინსტიტუტის/ ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 
შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით):
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გალაკტიონის კვლევის ცენტრი

ხელმძღვანელი - თეიმურაზ დოიაშვილი.
თანამშრომლები:

2. ლევან ბრეგაძე (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), 
3. როსტომ ჩხეიძლე (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), 
4. ნათია სიხარულიძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), 
5. ლევან ბებურიშვილი (მეცნიერი თანამშრომელი).

1.პროგრამული დაფინანსებით 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. წლიური თემა (წლის  პირველ ნახევარში შესრულებული ქვეთემა მოკლე ანოტაციით).

წლიური თემა: 

1. ,,გალაკტიონ ტაბიძე ქართულ ლიტერატურულ კრიტიკაში (1910-2010)“. ქრესტომათია სამ  
ტომად (ტექსტები, შენიშვნები, საძიებლები).

კვლევის კოორდინატორია ,,გალაკტიონის კვლევის ცენტრის“ ხელმძღვანელი თეიმურაზ  
დოიაშვილი.    კვლევის მონაწილეები:   თეიმურაზ დოიაშვილი, ნათია სიხარულიძე, ლევან 
ბებურიშვილი.

ამჟამად ქრესტომათიის პირველი ტომი მზად არის გამოსაცემად. საანგარიშო პერიოდში 
მიმდინარეობდა მუშაობა აღნიშნული ქრესტომათიის მეორე და მესამე ტომებზე:   I-VI თვეებში, 
დავიწყეთ ქრესტომათიისათვის მომზადებული აკრეფილი მასალების (1961-2010 წლები) 
შედარება ძირითად ტექსტებთან (დედნებთან), ტექსტების რედაქტირება და კორექტირება; 
საკომენტარო მასალის შერჩევა.

წლიური თემა:

პარალელურად, განყოფილების ორი მთვარი მეცნიერი თანამშრომელი: ლევან ბრეგაძე და 
როსტომ ჩხეიძე მუშაობდნენ სტატიებზე კოლექტიური მონოგრაფიისათვის 
„გალაკტიონოლოგიის ისტორია“. აღნიშნულ ვრცელ ნაშრომში დეტალურად იქნება 
გაანალიზებული ქართველოლოგიის ამ სპეციალური დარგის განვითარების ისტორიული ეტაპები 
და ძირითადი ტენდენციები. გალაკტიონოლოგიის ისტორიის სხვადასხვა მონაკვეთზე ასევე 
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მუშაობდნენ განყოფილების სხვა თანამშრომლებიც - ნათია სიხარულიძე და ლევან 
ბებურიშვილი. პროექტის კოორდინატორია „გალაკტიონი კვლევის ცენტრის“ ხელმძღვანელი 
თეიმურაზ დოიაშვილი.

ასევე, განყოფილებამ დაიწყო მომზადება სამეცნიერო-ლიტერატურული კრებულის -  
„გალაკტიონოლოგია VIII“ - გამოსაცემად, რომელიც დაიბეჭდება 2019 წელს და მიეძღვნება 
„არტისტული ყვავილების“ 100 წლისთავს. წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოები (სტატიების 
შერჩევა, მასალის მოძიება) უკვე ჩატარებულია.

 
1.2.

№

დასრულებული პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

2015-2018

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 2 3 4
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 

შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. დასრულდა მნიშვნელოვანი პროექტი ,,გალაკტიონ ტაბიძე ქართულ ლიტერატურულ 
კრიტიკაში (1910-2010)“. ქრესტომათია სამ  ტომად (ტექსტები, შენიშვნები, საძიებლები).

3. ქრესტომათიის პირველი ტომი უკვე მზადაა გამოსაცემად, მეორე და მესამე ტომები საბოლოო 
რედაქტირების შემდეგ ეტაპობრივად გამოიცემა.

ლიტერატურული პროექტი წარმოადგენს გალაკტიონოლოგიის დოკუმენტირებულ ისტორიას 
საუკუნის მანძილზე. გალაკტიონის შესახებ არსებული დიდძალი მასალიდან შერჩეული და   
წარმოდგენილია წერილები, ესეები, რეცენზიები და გამოხმაურებათა ფრაგმენტებიც კი. ეს 
გამოცემა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან მასალის ერთი ნაწილი სადღეისოდ უკვე 
ძნელად ხელმისაწვდომია.

გამოცემას ერთვის ცნობები ავტორთა შესახებ და ასევე პირთა ანოტირებული საძიებელი. 
ქრესტომათია მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს გალაკტიონის შემოქმედების მკვლევართ, 
ლიტერატურათმცოდნეებს, ახალგაზრდა მეცნიერებსა და სტუდენტებს, აგრეთვე, ქართული 
სალიტერატურო კრიტიკის ისტორიით დაინტერესებულ მკითხველს.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
2.1.

 №

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 
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 
(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 
(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

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 როსტომ ჩხეიძე მზისშვილი (გრიგოლ 
რობაქიძის ცხოვრების 

ქრონიკა)
978-9941-8-0326-0

„ჩვენი მწერლობა“
868

2 როსტომ ჩხეიძე ჩემი საგვარეულო შტო 
(ჩხეიძეთა 
ბიოგრაფიული 
ნატეხები)978-9941-8-
0251-5

„ჩვენი მწერლობა
148

3
ლევან ბებურიშვილი ეთიკური 

პრობლემატიკა ვაჟა-
ფშაველას 
შემოქმედებაში, ISBN  
9789941255199

„მერიდიანი“ 240

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. მზისშვილი (გრიგოლ რობაქიძის ცხოვრების ქრონიკა). ახალი 24-წიგნეულის 
კარიბჭესთან.

როსტომ ჩხეიძის ვრცელი მონოგრაფია ეძღვნება გრიგოლ რობაქიძის ბიოგრაფიულ და 
შემოქმედებით ცხოვრების გზას. წიგნში ახლებურადაა წარმოჩენილი მოდერნისტი მწერლის 
ცხოვრებისა თუ შემოქმედების არაერთი ასპექტი, ნაჩვენებია მისი ლიტერატურული 
მემკვიდრეობის მნიშვნელობა თანამედროვეობისათვის.
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2.  ჩემი საგვარეულო შტო (ჩხეიძეთა ბიოგრაფიული ნატეხები)

როსტომ ჩხეიძის ორიგინალური ციკლის — „ბიოგრაფიული ნატეხები“— ეს ახალი ნიმუში 
„ჩემი საგვარეულო შტო“ ეძღვნება ჩხეიძეთა გვარის თავ-გადასავალს, უმთავრესად მაინც ერთი 
მონაკვეთის ისტორიას: ქართლელ ჩხეიძეთა სახლსა და მის რამდენიმე განშტოებას, იტრიის, 
ტეზერისა და ყელქცეულის სივრცეში მოქცეულს.

ის დამოუკიდებელი ქმნილებაცაა და თავისებურადაც აგრძელებს ავტორის ბიოგრაფიულ 
რომანს „აგვისტოს შვილები (მამაჩემი ოთარ ჩხეიძე)“ — ახალი მასალებითა და დაკვირვებებით 
ავსებს მის დასაწყისს.

ჩხეიძეთა გვარს, უწარჩინებულესად და შემძლებლად მოხსენიებულს ისტორიულ 
მატიანეებში, არ დაჰკლებია დევნა-შევიწროება თუ წარმატება-ტრიუმფი, დაცემა თუ აღზევება, 
რაჭის ერისთაობაც რომ მოუპოვებიათ და არამარტო სხვა დიდებულ გვარებთან იყვნენ უშუალოდ 
გადაჭდობილნი, არამედ ბაგრატიონთა საგვარეულოსთანაც. და მათთან ერთად იზიარებდნენ 
ყველა იმ სატკივარსა და საფიქრალს, რაც საქართველოში ტრიალებდა. 

„ჩემი საგვარეულო შტო“ ერთი გვარის თავგადასავლის მაგალითზე გამოხატავს იმ 
რწმენასა და სულისკვეთებას, რომ არც ადამიანი ვარგა უგვაროდ და არც სახელმწიფო. და გვარის 
ღირსების შენარჩუნება და კიდევ უფრო ამაღლებაც არის მოვალეობა ყოველი პიროვნებისა. 
გვარის ღირსება კი ისაა, რომ მისი ხვედრი გადაჯაჭვული იყოს ქვეყნის ბედისწერასთან.

3. ეთიკური პრობლემატიკა ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში,

წიგნი მიზნად ისახავს ვაჟა-ფშაველას მხატვრულ და პუბლიცისტურ მემკვიდრეობაში 
წამოჭრილი ძირითადი ზნეობრივი პრობლემების ანალიზს, პოეტის ეთიკური და 
მოქალაქეობრივი მრწამსის დახასიათებას. წიგნი გამიზნულია დამხმარე 
სახელმძღვანელოდ სტუდენტებისათვის, აგრეთვე ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებით 
დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის. ნაშრომი შედგება შემდეგი 
მონაკვეთებისაგან: შესავალი; თავი I - სიცოცხლის საზრისისა და ადამიანის 
დანიშნულების პრობლემა ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში; I.1. ადამიანის რაობის საკითხი 
და ვაჟა-ფშაველას ზნეობრივი იდეალი; I.2. ტანჯვის ეთიკა ვაჟა-ფშაველას ლირიკაში; I.3. 
პიროვნების ვაჟასეული გაგებისათვის. თავი II სიკვდილის კონცეპტი ვაჟა-ფშაველას 
შემოქმედებაში; თავი III - ვაჟა-ფშაველას ჰუმანიზმი; თავი IV - სინდისის პრობლემა ვაჟა-
ფშაველას შემოქმედებაში; თავი V - ეთიკური დილემის საკითხი ვაჟა-ფშაველას პოემა 
„სტუმარ-მასპინძელში“; თავი VI - ეთიკური პრობლემატიკა ვაჟა-ფშაველას 
პუბლიცისტიკაში; დასკვნები.

4. 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)

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 
საიდენტიფიკაცი

ო 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

დოიაშვილი 
თეიმურაზ

გალაკტიონის 
ენიგმატური 
ლექსემა. 

E ISSN 2346-
772X 
(ელექტრონუ
ლი) 

ISSN 1512-
2514 

„სჯანი“, #19.
თბილისი 10
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(ბეჭდური)  

დოიაშვილი 
თეიმურაზ

გერმანული 
ლიტერატურ

ულ-
ესთეტიკური 
ნააზრები და 
გალაკტიონ 

ტაბიძე 
ISSN 2298-

0962

„აფრა“, #25.
თბილისი 12

1 ბრეგაძე ლევან ელეგიური 
დისტიქი 
ქართულად. 

ISBN 978-9941-
25-447-5

კრებულში: 
ევროპული და 
აღმოსავლური 
მყარი სალექსო 

ფორმები 
ქართულ 

პოეზიაში, I. 
თბილისი: შოთა 

რუსთაველის 
ქართული 

ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, 

გამომცემლობა 
„მერიდიანი“, 

2018. 

გვ. 79-93.

ლევან ბრეგაძე ტანკა და 
ჰაიკუ 
საქართველოშ
ი. 

ლექსმცოდნეობა 
X. ეძღვნება სიმონ 
ჩიქოვანის 
ხსოვნას. 
თბილისი: 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 
გამომცემლობა, 
2018,. ISBN 1987-
6823.

კრებულში: 
ევროპული და 
აღმოსავლური 
მყარი სალექსო 

გვ. 141-155
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ლევან ბრეგაძე

ლევან ბრეგაძე

ლევან ბრეგაძე

გრამატიკულა
დ არასწორი 
ზოგიერთი 
ფორმის 
სიტყვათგანმა
სხვავებელი 
ფუნქციისათვ
ის.

„განზომილებ
ის“ 
პარადოქსები 
// ჯემალ 
ქარჩხაძის 
ფორუმი 2. 
ქარჩხაძის 
გამომცემლობ
ა, 2018, გვ. 
109-118. ISBN 
978-9941-452-
35-2.

მიახლოება 
გაუფილტრავ 
სინამდვილეს
თან 

ფორმები 
ქართულ 
პოეზიაში, I. 
ისტორია. 
თეორია. 
თბილისი: შოთა 
რუსთაველის 
ქართული 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, 
გამომცემლობა 
„მერიდიანი“, 
2018, ISBN 978-
9941-25-447-5.

ჟ. „ახალი 
საუნჯე“, 2018, # 4 
(59), გვ. 51-53

საქართველო 
ფრანკფურტის 
წიგნის 
ბაზრობაზე. 
სპეციალური 
გამოცემა # 1. 
2018, ჟ. „არილის“ 

გვ. 354-377.

გვ. 12-15.
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 ლევან ბრეგაძე

ლეონარდ 
კოშუტი ილია 
ჭავჭავაძის 
შესახებ 

(2018, # 6 [272]) 
დამატება. ISSN 
2298-0954.

ჟ. „აფრა“, 
სალიტერატურო, 
რელიგიურ-
ფილოსოფიური 
და 
საზოგადოებრივი 
ჟურნალი. 
კულტურულ 
ურთიერთობათა 
ცენტრი 
კავკასიური 
სახლი. თბილისი, 
2018, # 25, 

ISSN 2298-0962.

გვ. 125-133.

ნათია 
სიხარულიძე

„ევროპული 
და 

აღმოსავლურ
ი მყარი 

სალექსო 
ფორმები 
ქართულ 

პოეზიაში“

E ISSN 2346-772X 
(ელექტრონული) 

ISSN 1512-2514 
(ბეჭდური)  

330-334

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
თეიმურაზ დოიაშვილი

1. ნაშრომში განხილულია გალაკტიონ ტაბიძის ლექსი „აივანზე“. ასევე გარკვეულია, თუ 
რას ნიშნავს ამ ნაწარმოებში გამოყენებული, დღემდე უცნობი ლექსემა „ირმიგალი“.

2. ნაშრომში ნაჩვენებია გალაკტიონის გერმანულ ლიტერატურულ-ესთეტიკურ 
სამყაროსთან მიმართების თავისებურებები. განხილული და შეფასებულია ქართულ 
ლიტერატურათმცოდნეობაში ამ ასპექტით ჩატარებული კვლევები.

ლევან ბრეგაძე

1. გაანალიზებულია მანანა ღარიბაშვილის მიერ ლათინურიდან თარგმნილი ლექსები, 
რომლებიც შესრულებულია ელეგიური დისტიქის ფორმით. წარმოჩენილია 
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მთარგმნელის დამსახურება ამ მყარის სალექსო ფორმის ქართული შესატყვისის 
შექმნაში.

2. ნაშრომში განხილულია იაპონური მყარი სალექსო ფორმების - ტანკასა და ჰაიკუს 
საქართველოში შემოსვლისა და დამკვიდრების ისტორია. 

3. ნაშრომში განხილულია შემთხვევები, როდესაც გრამატიკულად არასწორი ფორმები 
გამოიყენება სწორი ფორმისაგან განსხვავებული სემანტიკის გამოსახატავად.  

4. ნაშრომში გაანალიზებულია პარადოქსის მნიშვნელობა, ფუნქცია და ადგილი ჯემალ 
ქარჩხაძის დაუმთავრებელ რომანში განზომილება.

5. ნაშრომი წარმოადგენს რეცენზიას თანამედროვე ქართველი პოეტების ლექსთა 
გერმანიაში გერმანულ ენაზე გამოცემულ ანთოლოგიაზე.

6. ნაშრომში წარმოდგენილია გერმანელი ლიტერატორის ლეონარდ კოშუტის 
შეხედულებანი ილია ჭავჭავაძის შესახებ და გაანალიზებულია ილიას „პოეტის“ მისი 
გერმანული თარგმანი.

ნათია სიხარულიძე

ნაშრომი წარმოადგენს რეცენზიას შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდის დაფინანსებით მომზადებულ წიგნზე: „ევროპული და აღმოსავლური მყარი 
სალექსო ფორმები ქართულ პოეზიაში“. ნაჩვენებია იმ სამუშაოს მნიშვნელობა, 
რომელიც აღნიშნულ პროექტში ჩართულმა მეცნიერებმა ჩაატარეს.

1 ლევან 
ბებურიშვ

ილი

ცივილიზაციური 
პროგრესისა და 

ზნეობის 
ურთიერთმიმართების 
საკითხი ვაჟა-ფშაველას 

ნააზრევში ISSN 1512-
1933 (pdf)

ჟურნ. „ლიტერატურული 
კვლევები“ 2018, #2

თბილისი,

თსუ 
გამომცემლ

ობა

გვ. 80-89

ნაშრომში განხილულია ცივილიზაციური პროგრესისა და ზნეობის ურთიერთმიმართების 
საკითხი ვაჟა-ფშაველას პუბლიცისტურ მემკვიდრეობაში, წარმოჩენილია დიდი პოეტის 
ეთიკური თვალთახედვა მისი თანამედროვეობისათვის უმნიშვნელოვანესი პრობლემის 

ირგვლივ.

2 ლევან 
ბებურიშვ

ილი

სინდისის პრობლემა 
ვაჟა-ფშაველას 

შემოქმედებაში ISBN 
9789941136757

ვაჟა-ფშაველა - 155: 
თანამედროვე ინტერპრეტაციათა 

ცდანი

თბილისი, 

თსუ 
გამომცემლ

ობა

გვ. 7-35.

ნაშრომში განხილულია სინდისის გამოვლენის ფორმები ვაჟა-ფშაველას მხატვრულ 
შემოქმედებაში, მის ლირიკაში, ეპიკურ პოეზიასა და პროზაში, გაანალიზებულია პოეტის 

თვალსაზრისი სინდისის გრძნობის წარმოშობისა და მოქმედების შინაგანი მექანიზმის 
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შესახებ.

3 ლევან 
ბებურიშვ

ილი

აღაზას მხატვრული 
სახის გაგებისათვის ვაჟა-

ფშაველას პოემა 
„სტუმარ-

მასპინძელში,For the 
Understanding of Aghaza’s 

Literary Character in 
Vazha-Pshavela’s poem 
“Host and Guest”,ჟურნ. 

„სპეკალი“, 2018 #12, 
http://www.spekali.tsu.ge/index.p
hp/ge/article/viewArticle/12/117

თბილისი, 
თსუ 

გამომცემლ
ობა

აღაზა ვაჟა-ფშაველას ეპიკური პოეზიის ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაჟია, რომლის 
შესახებაც ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში ურთიერთსაპირისპირო მოსაზრებები 
არსებობს. სტატიაში წარმოდგენილია აღაზას მხატვრული სახის გააზრების მცდელობა.

4 ლევან 
ბებურ
იშვილ

ი

თაობათა 
ურთიერთობის 
საკითხი ილია 

ჭავჭავაძის ნააზრევში, 
ISSN 2298-0962

სალიტერატურო, რელიგიურ-
ფილოსოფიური და 

საზოგადოებრივი ჟურნალი 
„აფრა“, 2018, #25

თბილისი, 
კავკასიურ
ი სახლი

გვ. 134-
139.

თაობათა ურთიერთობის, ე. წ. მამათა და შვილთა ბრძოლის საკითხი მეცხრამეტე საუკუნის 
ქართული ლიტერატურულ-საზოგადოებრივი აზროვნების ერთ-ერთი ცენტრალური 

საკითხია. ნაშრომში განხილულია ილია ჭავჭავაძის თვალსაზრისი აღნიშნული პრობლემის 
ირგვლივ.

5 ლევან 
ბებურ
იშვილ

ი

მარსზე გამოთქმა 
არის ქართული 

(გალაკტიონ ტაბიძე 
და ჰერბერტ უელსი), 

ISSN 1512-0732

ლიტერატურული ძიებანი, XXXIX თბილისი, 
შოთა 

რუსთაველ
ის 

სახელობის 
ქართული 
ლიტერატ

ურის 
ინსტიტუტ

ი

გვ.

სტატია ეძღვნება გალაკტიონ ტაბიძის ერთი ლექსის („ინგლისელს მწერალს...“) განხილვას 
და მასთან დაკავშირებული ისტორიულ-ლიტერატურული საკითხების ანალიზს.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/viewArticle/12/117
http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/viewArticle/12/117
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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
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
5.4. სტატიები

№
ავტორი/

ავტორები

სტატიის სათა-
ური, 

დიგიტალური 
საიდენტიფიკაცი

ო 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

ლევან ბრეგაძე
 „ბარბარიზმი თუ ჟარგონი?“ 2018. 14. 06. გორი. იაკობ 

გოგებაშვილისადმი 
მიძღვნილი მეექვსე 

საერთაშორისო კონფერენცია. 
გორის სახელმწოფო 

სასწავლო უნივრსიტეტი.
მოხსემების სათაური: 

„ხალხურ რწმენა 
წარმოდგენათა კოლექცია 

„გორელი ქალისა“.

2018. 06. 06. თბილისი. 
ფოლკლორისტთა 54-ე 
სამეცნიერო კონფერენცია. 
შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი. 

ლევან ბრეგაძე

ლევან ბრეგაძე

ლევან ბრეგაძე

 „სახელმწოფოებრივი 
დამოუკიდებლობის იდეა 
მეორე მსოფლიო ომის 
შემდგომ პოეზიაში“. 

მოხსენების სათაური: „იოსებ 
გრიშაშვილის მიწვევა 
ევროპაში“. 

მოხსენების სათაური: 
„ლამაზისა“ და „მშვენიერის“ 
განსხვავებისათვის 
(ლიტერატურული ტექსტების 
მონაცემთა მიხედვით)“.

2018. 26-28. 09. თბილისი.  XII 
საერთაშორისო სიმპოზიუმი 
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“, 
თემაზე: „სახელმწიფოებრივი 

სუვერენობის იდეა და XX 
საუკუნის მწერლობა“.

2018. 29-30. 06. თელავი. იოსებ 
გრიშაშვილისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენცია. 

 2018. 21-22. 09. გელათი. 
გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის სამეცნიერო 

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

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1 ლევან ბებურიშვილი კოსმოპოლიტიზმისა და 

პატრიოტიზმის 
ურთიერთმიმართების 

საკითხი ვაჟა-ფშაველასა და ნ. 
ბერდიაევის ნააზრევში

15.11.2018, თბილისი, 
საქართველო

მოხსენებაში კომპარატივისტული მეთოდით განხილულია გამორჩეული მოაზროვნეების - ვაჟა-
ფშაველასა და ნიკოლაი ბერდიაევის შეხედულებები კოსმოპოლიტიზმისა და პატრიოტიზმის 
ურთიერთმიმართების საკითხის ირგვლივ.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
2 ლევან ბებურიშვილი სამშობლოს კონცეპტი 

გალაკტიონ ტაბიძის 
საქართველოს 

დამოუკიდებლობის 
პერიოდის ლირიკაში

28.09.2018, თბილისი, 
საქართველო

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

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
3 ლევან ბებურიშვილი  აღაზას მხატვრული სახის 

გაგებისათვის
14.06.2018, გორი, 

საქართველო
აღაზა ვაჟა-ფშაველას ეპიკური პოეზიის ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაჟია, რომლის შესახებაც 
ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში ურთიერთსაპირისპირო მოსაზრებები არსებობს. 
მოხსენებაში წარმოდგენილია აღაზას მხატვრული სახის გააზრების მცდელობა.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
4 ლევან ბებურიშვილი გალაკტიონ ტაბიძის ერთი 

ლექსის კომენტირებისათვის 
(„შემოდგომის ფრაგმენტი“)

22.09.2018, თბილისი, 
საქართველო

მოხსენებაში განხილულია გალაკტიონ ტაბიძის ლექსი „შემოდგომის ფრაგმენტი“, რომელიც 
პირველად „არტისტულ ყვავილებში“ გამოქვეყნდა. გამოთქმულია თვალსაზრისი, რომ 
ნაწარმოები ავტობიოგრაფიული მოტივებით უნდა იყოს შთაგონებული.

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
5 ლევან ბებურიშვილი საქართველოს კულტურული 

ორიენტაციის საკითხი 
ქართველ მწერალთა 

ესეისტიკაში (1917-1921 წწ)

15-17.05.2018, თბილისი, 
საქართველო
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მოხსენებაში განხილულია საქართველოს პოლიტიკურ-კულტურული ორიენტაციის პრობლემა 
ქართველ მწერალთა საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდის ესეისტიკაში.

ნათია სიხარულიძე

ნათია სიხარულიძე  

ნათია სიხარულიძე         

„გალაკტიონის ერთი ლექსის 
იდუმალი იმპულსი“.

პირთა იდენტიფიკაციის 
პრობლემა და გალაკტიონის 

ახალი აკადემიური გამოცემა.

„მშობლიური ეფემერა“ 
- ელეგია დაკარგულ 
დამოუკიდებლობაზე.

2018. 14. 06. გორი. იაკობ 
გოგებაშვილისადმი 
მიძღვნილი მეექვსე 

საერთაშორისო კონფერენცია. 
გორის სახელმწოფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი.

22.09.2018, თბილისი, 
საქართველო

2018. 26-28. 09. თბილისი.  XII 
საერთაშორისო სიმპოზიუმი 
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“, 
თემაზე: „სახელმწიფოებრივი 

სუვერენობის იდეა და XX 
საუკუნის მწერლობა“.

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 № 1

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 
არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  (ინსტიტუტის/ ცენტრის) 
დასახელება:

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

ლიტერატურის თეორიის და კომპარატივისტიკის სამეცნიერო განყოფილება

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორებ
ი

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი
ო კოდი DOI 

1 თათია ობოლაძე Valley International  Journal, 2018,  Vol 5 No3
http://valleyinternational.net/index.php/theijsshi/issue/vie
w/98
The Myth of the City in the French and the Georgian 
Symbolist Aesthetics

ISBN 2349-2031

2 თათია ობოლაძე International Journal of Applied Linguistics and English 
Literature  2018,  Vol 7 No 2
https://journals.aiac.org.au/index.php/IJALEL/article/view/4
161
Georgian Symbolism: Context and Influence

ISBN 2200-3452

2. სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN 

1 გაგა ლომიძე „სჯანი“ 19 ISSN 1512-2514
2 თამარ ლომიძე „სჯანი“ 19 ISSN 1512-2514
3 კონსტანტინე ბრეგაძე „სჯანი“ 19 ISSN 1512-2514

თამარ ლომიძე „ლიტერატურული ძიებანი“, 
XXXVIII, გვ. 170-175.

ISSN 0235-3776

კონსტანტინე ბრეგაძე „ლიტერატურული ძიებანი“, 
XXXVIII,

ISSN 1987-6823

3. საერთაშორისო პატენტები:

http://valleyinternational.net/index.php/theijsshi/issue/view/98
http://valleyinternational.net/index.php/theijsshi/issue/view/98
https://valleyinternational.net/index.php/theijsshi/article/view/1117
https://valleyinternational.net/index.php/theijsshi/article/view/1117
https://journals.aiac.org.au/index.php/IJALEL/article/view/4161
https://journals.aiac.org.au/index.php/IJALEL/article/view/4161
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№ 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 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეც

ნიერო ფონდი, 
ქვეყანა

პროექტის 
საიდენტიფი
კაციო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის 
სათაური

პროექტის 
განხორციელები

ს პერიოდი 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელები
ს პერიოდი 

1.DI -201647 ირაკლი კენჭოშვილი
კონსტანტინე ბრეგაძე
ირინე მოდებაძე
გაგა ლომიძე
თამარ ციციშვილი
დეა მუსხელიშვილი

sტალინის იდეოლოგემა და 
მითოლოგემა ქართულ 
საბჭოთა და ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში

2016-2019

217722 რუსუდან თურნავა, 
ნინო 
გაგოშაშვილითათია 
ობოლაძე, მირანდა 
ტყეშელაშვილი, 

ფრანგული ლიტერატურის 
რეფლექსია XVII - XX საუკუნის 
დასაწყისის ქართულ 
კულტურულ სივრცეში . 
კომპარატივისტიკა. 

2016-2019

7. სხვა შედეგები: 
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება 
და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
ირმა რატიანი Comparative Literature and 

Culture: Starting points of 
national literature and culture  

იბეჭდება
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(ბაქოს სლავური 
უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო 
კონფერენციის მასალები). 
აზერბაიჯანი, ბაქო

გაგა ლომიძე Comparative Literature and 
Culture: Starting points of 
national literature and culture  
(ბაქოს სლავური 
უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო 
კონფერენციის მასალები). 
აზერბაიჯანი, ბაქო

იბეჭდება

ირაკლი კენჭოშვილი Comparative Literature and 
Culture: Starting points of 
national literature and culture  
(ბაქოს სლავური 
უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო 
კონფერენციის მასალები). 
აზერბაიჯანი, ბაქო

იბეჭდება

ირმა რატიანი „კომპარატივისტული 
ლიტერატურისმე-16 
საერთაშორისო
კოლოქვიუმი: ვილენიცა 2018“ 
ლუბლიანა, სლოვენია

იბეჭდება

გაგა ლომიძე „კომპარატივისტული 
ლიტერატურისმე-16 
საერთაშორისო
კოლოქვიუმი: ვილენიცა 2018“ 
ლუბლიანა, სლოვენია

იბეჭდება

ირმა რატიანი XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი

ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

თამარ ბარბაქაძე XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი

ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

ISSN 1987-5363
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შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი
თამარ ლომიძე XII საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

ირინე მოდებაძე XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი

ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

კონსტანტინე ბრეგაძე XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი

ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

მაია ნაჭყებია XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი

ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში
№ პუბლიკაციის ავტორი/ები კონფერენციის სახელწოდება პუბლიკაციის დიგიტალური 
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და ჩატარების ადგილი საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN

კონსტანტინე ბრეგაძე 19-20  ოქტ.,  2018;
აკაკი წერეთლის ქუთაისის   
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გაგა ლომიძე ლექსმცოდნეობის კრებული 
X „სიმონ ჩიქოვანი”

ISSN 1987-6823

თამარ ბარბაქაძე ლექსმცოდნეობის კრებული 
X „სიმონ ჩიქოვანი”

ISSN 1987-6823

თამარ ლომიძე ლექსმცოდნეობის კრებული 
X „სიმონ ჩიქოვანი”

ISSN 1987-6823

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№ წიგნის/გამოცემის 
ავტორები

გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემისსაერთაშორი

სო სტანდარტული კოდი
ISBN

1 ირმა რატიანი Peter Lang GmbH. 
Internationaler Verlag der 
Wissenschaften. Berlin.

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  

2 ირმა რატიანი Warshaw: PWN. ISBN 978-83-01-20281-1
ირმა რატიანი
 (ავტორთა ჯგუფი)

Publishing house: 
Scholars' Press  გერმანია  

ISBN-13: 978-620-2-30883-0

კონსტანტინე ბრეგაძე
(ავტორთა ჯგუფი)

Publishing house: 
Scholars' Press  გერმანია  

ISBN-13: 978-620-2-30883-0

თამარ ლომიძე

(ავტორთა ჯგუფი)

Publishing house: 
Scholars' Press  გერმანია  

ISBN-13: 978-620-2-30883-0

მაია ნაჭყებია
(ავტორთა ჯგუფი)

Publishing house: 
Scholars' Press  გერმანია  

ISBN-13: 978-620-2-30883-0

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

წიგნის/გამოცემის 
ავტორები

გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემის 

საერთაშორისო სტანდარტული 
კოდი

https://www.morebooks.de/books/gb/published_by/scholars-press/332258/products
https://www.morebooks.de/books/gb/published_by/scholars-press/332258/products
https://www.morebooks.de/books/gb/published_by/scholars-press/332258/products
https://www.morebooks.de/books/gb/published_by/scholars-press/332258/products
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ISBN
1 ირმა რატიანი თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-422-7
2 აპოლონ სილაგაძე

თამარ ლომიძე
ლევან ბრეგაძე

თამარ ბარბაქაძე
ემზარ კვიტაიშვილი

მარიკა ჯიქია 
ლანა გრძელიშვილი 

ლალი თიბილაშვილი 
გუბაზ ლეთოდიანი

გამომცემლობა „მერიდიანი“ ISSB 978-9941-25-442-0
 ISSB 978-9941-25-447-5 
ISSB 978-9941-25-448-2

3 გაგა ლომიძე გამომცემლობა „მწიგნობარი“ ISBN 978-9941-8-0612-4
4 გაგა ლომიძე გამომცემლობაCCU Press ISBN 978-9941-8-0613-1
5 გაგა ლომიძე საქართველო, წიგნის 

გამომცემელთა და 
გამავრცელებელთა 
ასოციაცია, 

4. კონსტანტინე ბრეგაძე თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-25-438-3
ირმა რატიანი
გაგა ლომიძე

რამაზ ჭილაია

თბილისი: გამომცემლობა 
GCLA PPRESS, 2018.

ISBN 978-9941-473-2906

ირმა რატიანი
ალექსანდრე სტროევი

გაგა ლომიძე
რუსუდან თურნავა

თბილისი: გამომცემლობა 
GCLA PPRESS, 2018.

ISBN 978-9941-0-5065-7

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

ლიტერატურის თეორიის და კომპარატივისტიკის სამეცნიერო განყოფილება
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განყოფილების ხელმძღვანელი: 1. გაგა ლომიძე

პერსონალური შემადგენლობა:

მთავარი მეცნიერ თანამშრომლები:
1. ირმა რატიანი
2. ირაკლი კენჭოშვილი
3. თამარ ბარბაქაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები:

1. გიორგი გაჩეჩილაძე
2. კონსტანტინე ბრეგაძე
3. ირინე მოდებაძე 
4. მაია ნაჭყებია

მეცნიერ თანამშრომლები:

1. თამარ ლომიძე
2. თამარ ნუცუბიძე
3. ნინო გაგოშაშვილი
4. რუსუდან თურნავა
5. შორენა შამანაძე
6. არჩილ წერედიანი
7. გუბაზ ლეთოდიანი
8. სოლომონ ტაბუცაძე
9. თათია ობოლაძე
10. დეა მუსხელიშვილი
11. ირაკლი ხვედელიძე

 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2018 წლისათვის
დაგეგმილი და შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

(ეხება სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)

#

შესრულებული პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით

პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებლები

1 კომპარატივისტიკის 
ანთოლოგია

გაგა ლომიძე, ირმა რატიანი ირმა რატიანი
თათია ობოლაძე
მაია ნაჭყებია
ირაკლი კენჭოშვილი
გაგა ლომიძე
რუსუდან თურნავა
ნინო გაგოშაშვილი
დეა მუსხელიშვილი
არჩილ წერედიანი
ირინე მოდებაძე
შორენა შამანაძე
თამარ ნუცუბიძე
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დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები

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 კომენტარებს 
(საჭიროებისამებრ).

I. 2.

#

შესრულებული პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით

პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებლები

1 ლიტერატურის თეორიის 
ქრესტომათია ტ. 4

გაგა ლომიძე, ირმა რატიანი თამარ ნუცუბიძე 
მაია ნაჭყებია 

შორენა შამანაძე 
ირაკლი კენჭოშვილი 

არჩილ წერედიანი 
გუბაზ ლეთოდიანი

კონსტანტინე ბრეგაძე 
სოლომონ ტაბუცაძე 

თათია ობოლაძე
მედეა მუსხელიშვილი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგები

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.
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I. 3.

#

შესრულებული პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების

პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის შემსრულებელები

1 ლიტერატურული Hჟანრები გაგა ლომიძე ირმა რატიანი
თამარ ბარბაქაძე
შორენა შამანაძე
თამარ ნუცუბიძე
ირაკლი კენჭოშვილი
გუბაზ ლეთოდიანი
მედეა მუსხელიშვილი
სოლომონ ტაბუცაძე
გიორგი გაჩეჩილაძე
თამარ ლომიძე
კონსტანტინე ბრეგაძე
მაია ნაჭყებია
არჩილ წერედიანი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგები

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).

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელები
ს პერიოდი 

DI-2016-47 ირაკლი კენჭოშვილი
კონსტანტინე ბრეგაძე
ირინე მოდებაძე
გაგა ლომიძე
თამარ ციციშვილი
დეა მუსხელიშვილი

სტალინის იდეოლოგემა და 
მითოლოგემა ქართულ 
საბჭოთა და ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში

2016-2019

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგები
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პროექტზე მუშაობა დაიწყო 2016 წლს ნოემბერში და 2019 წლის ნოემბრამდე გრძელდება. 
პროექტის საბოლოო შედეგი უნდა აისახოს ორტომეულის გამოცემაში. მანამდე პროექტის მეორე 
პერიოდში (2017-2018) მომზადდა შემდეგი შრომები: 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.
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კვლევისას გამოვიყენეთ ფსიქო-სოციოლოგიური, იმაგოლოგიური, იმიჯიოლოგიური 
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“.

გაგა ლომიძე

2. სხვა პუბლიკაციები:

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელები
ს პერიოდი 

DI-2016-47 ირაკლი კენჭოშვილი
კონსტანტინე ბრეგაძე
ირინე მოდებაძე
გაგა ლომიძე
თამარ ციციშვილი
დეა მუსხელიშვილი

სტალინის იდეოლოგემა და 
მითოლოგემა ქართულ 
საბჭოთა და ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში

2016-2019

7. სხვა შედეგები: 
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება 
და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
გაგა ლომიძე Comparative Literature and 

Culture: Starting points of 
national literature and culture  

იბეჭდება
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(ბაქოს სლავური 
უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო 
კონფერენციის მასალები). 
აზერბაიჯანი, ბაქო

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№
წიგნის/გამოცემის 

ავტორები
გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემის 
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გაგა ლომიძე საქართველო, წიგნის 
გამომცემელთა და 
გამავრცელებელთა 
ასოციაცია

გაგა ლომიძე მწიგნობარი ISBN 978-9941-8-0612-4
გაგა ლომიძე CCU Press ISBN 978-9941-8-0613-1

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, 

საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 გაგა ლომიძე 33 Tales of Georgian Book საქართველო, 
წიგნის 

გამომცემელთა და 
გამავრცელებელთა 

ასოციაცია

132

გაგა ლომიძე იური ლოტმანი. 
“მოაზროვნე სამყაროთა 
წიაღში”, ISBN 978-9941-

8-0612-4

საქართველო, 
მწიგნობარი

432

გაგა ლომიძე დანიელ რანკურ-
ლაფერიერი. “სტალინის 
ფსიქიკა”, ISBN 978-9941-

8-0613-1

საქართველო, CCU 
Press

180

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. 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 
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დიდი შემოქმედებითი ენერგიით შექმნა ქართული წიგნი.
2. იური ლოტმანის ამ საკულტო წიგნში, რომელიც დღემდე გამორჩეული ავტორიტეტით 
სარგებლობს დასავლეთის ინტელექტუალურ წრეებში, წარმოდგენილია მასშტაბური 
კულტუროლოგიური ანალიზი კულტურაში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
3. წიგნში ფსიქოანალიზის ჭრილში განხილულია სტალინის ფსიქიკა და მისი თითოეული 
ქმედების ანალიზი სწორედ ამ თვალსაზრისითაა წარმოდგენილი.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის 

სათაური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 გაგა ლომიძე სტალინი: 
დემიურგის 

მიწიერი 
განსხეულება, 
ISSN 1512-2514

სჯანი, #19 თსუ 
გამომცემლობა

გვ. 319-325

გაგა ლომიძე ჩვენ, ყველანი 
ჰოლოგრამები 
ვართ (ზურა 
ჯიშკარიანის 

“საღეჭი 
განთიადები”)

მატარებელში 
საკითხავი, #11

თბილისი, 
Georgia Today

გვ. 78-82

გაგა ლომიძე სინამდვილის 
ალტერნატიული 
ვერსიები (გივი 

მარგველაშვილი)

მატარებელში 
საკითხავი, #12

თბილისი, 
Georgia Today

გვ. 80-84

გაგა ლომიძე სიმონ ჩიქოვანი
ISSN 1987-6823

ლექსმცოდნეობა 
X. სიმონ 
ჩიქოვანი

თსუ 
გამომცემლობა

გვ. 20-33

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

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.
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 
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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.

. 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 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

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

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
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1 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)
გაგა ლომიძე 33 Tales and 33 Emotions ფრანკფურტი, გერმანია, 

ეროვნული სტენდი, 10 
ოქტომბერი (ფრანკფურტის 

საერთაშორისო წიგნის 
ბაზრობა)

გაგა ლომიძე Silent Swim and Gagarin 
Generation

ფრანკფურტი, გერმანია, 
მთავარი სცენა, 12 ოქტომბერი 

(ფრანკფურტის 
საერთაშორისო წიგნის 

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

1. მოხსენებაში 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. მოხსენებაში განხილული იყო ირაკლი ჩარკვიანის დისტოპიურ-ავტობიოგრაფიული 
ავტორომანი “მშვიდი ცურვა” ე.წ. “გაგარინის თაობის” ღირებულებების და კულტურული 
პროცესების კონტექსტში.
3. მოხსენებაში განხილული იყო წიგნის “33 Tales of Georgian Book” კონცეფცია და 33 თავში 
წარმოდგენილი თითოეული თემის შერჩევის პრინციპები.
     

                                                                                                                                                                 

IV. 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და გრანტების გარეშე 
შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

#

შესრულებული პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 
დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების 
მითითებით

პროექტის 
ხელმძღანელი

პროექტის 
შემსრულებლები

დაფინანსების წყარო 
(ადგილობრივი გრანტი, 

უცხო¬ური გრანტი)

1 33 Tales of Georgian Book გვანცა ჯობავა გაგა ლომიძე, 
თაკო 

ლონდარიძე, 
თეკლა ქველაძე

წიგნის გამომცემელთა და 
გამავრცელებელთა 

ასოციაცია, საქართველოს 
კულტურის და ძეგლთა 

დაცვის სამინისტრო, 
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Frankfurter Buckmesse

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები 
(ქართულ ენაზე)

პროექტი ითვალისწინებდა საგანგებოდ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის, საქართველოს, 
როგორც მასპინძელი ქვეყნისთვის, საიმიჯო პროდუქტის _ ქართული წიგნის შესახებ 33 ამბის 
თხრობას. წიგნში წარმოდგენილია ქართული წიგნის ისტორია ვრცელ _ ზოგადკულტურულ და 
სოციო-პოლიტიკურ კონტექსტში, ქართული ლიტერატურის მსოფლიო ჭრილში ანალიზის 
გათვალისწინებით. ამიტომაც, საბოლოო პროდუქტი _ წიგნი “33 Tales of Jorjian Book” მხოლოდ 
ინგლისურენოვანია.

ირმა რატიანი
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. 

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. 

 

1.2.

№

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 
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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

ინტერკულტურული სივრცე  
-რუსთაველი და ნიზამი.

N FR17_109
2017-2020

ირმა რატიანი - 
შემსრულებელი

პროექტის მიზანია, შუასაუკუნეების ორი გენიალური ავტორის პოეტიკური და ესთეტიკური 
პრინციპების შედარებით კვლევა და ანალიზი.

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

ირმა რატიანი ქართული მწერლობა და 
მსოფლიო 

ლიტერატურული 
პროცესი. 

ISBN 978-9941-13-422-7

თბილისი: 
უნივერსიტეტის 
გამომცმელობა,

2018

352

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.

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
2

ირმა რატიანი
გაგა ლომიძე

რამაზ ჭილაია

დამხმარე 
სახელმძღვანელო  –  
‘ლიტერატურული 

თბილისი: 
გამომცემლობა GCLA 

PPRESS, 2018.

116
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მიმდინარეობები“.  
ISBN 978-9941-473-

2906
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, 
რომანტიზმისა და რეალიზმის მიმოხილვა.

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
2
3

ირმა რატიანი
ალექსანდრე სტროევი

გაგა ლომიძე
რუსუდან თურნავა

კავკასიის ფრანგული 
დღიური.

ISBN 978-9941-0-5065-
7

თბილისი: GCLA 
PRESS

332

კრებული შეიცავს ძალზე საინტერესო საარქივო მასალასა და მათზე თანდართულ სამეცნიერო 
კვლევებს ქართულ-ფრანგული ლიტერატურული ურთიერთობების ისტორიიდან.

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 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

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.

№ 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

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

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

ირმა რატიანი 
(თანაავტორი)

Romanticism in 
Literature.

On the Cross-road of 
Époques and Cultures.

 გერმანია. 576

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
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

ირმა რატიანი 1918‐1921. პოლიტიკური 
პროცესები და კულტურული 

რეალობა. Pro et Contra

26.09.2018-28.09.2018
თბილისი, საქართველო

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

6. 2. უცხოეთში
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№
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

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

ირაკლი კენჭოშვილი

I. 4. სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული 
II. სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

# პროექტის 
დასა¬ხე¬ლება 

მეცნიერების დარგისა 
და სამეც¬ნიერო 
მიმართულე¬ბის 

მითითებით

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია პროექტის 

ხელმძღანელი
პროექტის 

შემსრულებლები

1 სტალინის 
იდეოლოგემა და 

მითოლოგემა 
ქართულ საბჭოთა და 

ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში

რუსთაველის 
ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი

კონსტანტინე 
ბრეგაძე

ირაკლი კენჭოშვილი
კონსტანტინე ბრეგაძე

ირინე მოდებაძე
გაგა ლომიძე

თამარ ციციშვილი
დეა მუსხელიშვილი

დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (ქართულ 
ენაზე)პროექტზე მუშაობა დაიწყო 2016 წლს ნოემბერში და 2019 წლის ნოემბრამდე გრძელდება.
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, 
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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.

II. 1. პუბლიკაციები:

სტატიები

# ავტორი/ავტორები
სტატიის სათა¬ური, 

ჟურნა¬ლის/კრებუ¬ლის 
დასახელება

ჟურნალის/კრებულის 
ნომერი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 ირაკლი 
კენჭოშვილი

პიკარესკული რომანი კრებული 
„ლიტერატურული 

ჟანრები“

თბილისი,
ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

იბეჭდება

2 ირაკლი 
კენჭოშვილი

ეკფრასისი კრებული 
„ლიტერატურული 

ჟანრები“

თბილისი,
ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

იბეჭდება

ანოტაციები ქართულ ენაზე

1. “ლაზარილიო ტორმესელით” დამკვიდრებული რომანის არაერთი ჟანრული ნიშანი 
განმანათლებლობის ხანისა და მომდევნო დროის ცალკეულ ნაწარმოებებში იმდენად მკვეთრად 
არის გამოხატული (უპირველესად დაბალი ფენებიდან გამოსული თვალთმაქცი პროტაგონისტის 
სახით), რომ ზოგჯერ მათ პიკარესკებს უწოდებენ. ამ ტერმინის ასეთი ფართო გაგებით ხმარება 
მხოლოდ პირობითად და სათანადო დაზუსტებებით შეიძლება, ვინაიდან პიკარესკი არა მუდმივი 
კატეგორია, არამედისტორიულად განსაზღვრული დროის,ევროპული რომანის განვითარების 
ადრინდელი ეტაპის მხატვრულინაყოფია. უნდა გვახსოვდეს, რომთუ ჩვენთვის საინტერესო 
ჟანრზე მსჯელობისას ერთი ცნების ფარგლებშიპიკარესკთანმხოლოდ რამდენიმე და არა 
არსებითი ნიშნებით მსგავს ნაწარმოებს მოვაქცევთ და ნაკლებად მივაქვევთ ყურადღებას მათ 
შორის არსებულ განმასხვავებელ ელემენტებს, ამით ბუნდოვანი გახდება როგორც პიკარესკის, 
ასევე თვით ჟანრის ცნება.

2. სტატიაში განხილულია გალაკტიონ ტაბიძის ლექსი “დომინო”, მისი ინტერტექსტის 
გათვალისწიებით, ქართული მოდერნიზმის ჭრილში.

3. ნაშრომში განხილულია ეკფრასისის თავისებურებები.

III. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

უცხოეთში

# მომხსენებლი/მომხსენებლები მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების დრო და 

ადგილი
1 ირაკლი კენჭოშვილი Janrebidan simboloebamde: 

ნიზამის ეპოქიდან ვაგიფამდე 
(აზერბაიჯანული აშუღური 
სიმღერების ათვისებისა და 

გარდაქმნის მიჯნები ქართულ 
პოეზიაში)

ნიზამის კულტურული 
მემკვიდრეობის 
ინტერპრეტაცია 

თანამედროვე პერიოდში 
(ბაქო, აზერბაიჯანი. 14-15 

მარტი, 2018)

მოხსენებათა ანოტაციები ქართულ ენაზე
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1. მოხსენებაში განხილული იყო აზერბაიჯანული აშუღური სიმღერების ნაკვალევი ქართულ 
პოეზიაში.

თამარ ლომიძე

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
თამარ ლომიძე  „სჯანი“, 2018 (# 19), გვ.174-

185
ISSN 1512-2514

2. სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN 

თამარ ლომიძე „ლიტერატურული ძიებანი“, 
XXXVIII, გვ. 170-175.

ISSN 0235-3776

3. საერთაშორისო პატენტები:
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელები
ს პერიოდი 

1 ISBN 978-9941-
25-447-5

თამარ ლომიძე - 
ძირითადი 
შემსრულებელი

ევროპული და აღმოსავლური 
მყარი სალექსო ფორმები 
ქართულ პოეზიაში

2016-2018

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. თამარ ლომიძე რომანტიზმი ლიტერატურაში 

ეპოქათა და კულტურათა 
გზაჯვარედინზე.  შოთა 
რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტის 
მე11 საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის მასალები. თბ., 
2018.

ISSN 1987-5363



26

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება 

და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
თამარ ლომიძე „ლექსმცოდნეობა“.შოთა 

რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

ISSN 1987-6823

მაია ნაჭყებია

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
Maia Nachkebia “Romanticism in Literature” 

On the Cross-road of Époques 
and Cultures.

Scholar’s Press: (2018-05-31) - 
ISBN-13: 978-620-2-30883-0.

2. სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN 

მაია ნაჭყებია ლიტერატურული ძიებანი 
XXXIX, 2018

გადაცემულია დასაბეჭდად

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. მაია ნაჭყებია სახელმწიფოებრივი 

სუვერენობის იდეა და XX 
საუკუნბის მწერლობა. XII 
საერთაშორისო სიმპოზიუმი. 
თბილისი. მასალები. 

იბეჭდება

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება 

და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
მაია ნაჭყებია მთარგმნელის საერთაშორისო 

დღისადმი მიძღვნილი IV 
სამეცნიერო კონფერენცია. 
თბილისი, 2018 წლის 30 
სექტემბერი. პროგრამა და 
თეზისები. გვ. 11–12
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4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
2
3

მაია ნაჭყებია ლიტერატურული 
ძიებანი XXXIX

თბილისი. 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

გადაცემულია 
დასაბეჭდად

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
“Út pictúra poésis” ანუ “ლექსი ნახატს ჰგავს” (ტექნოპეგნიებიდან “რკინაბეტონის პოემებამდე”) 
ნაშრომში განხილულია ფიგურული ლექსების განვითარების ისტორია ელინისტური 
ტექნოპეგნიებიდან დაწყებული XX მეორე დეკადის რუსული კონკრეტული პოეზიის ჩათვლით. 
ნახატის ფორმით შექმნილი ლექსები: ტექნოპეგნიები, კარმინა ფიგურატა, კალიგრამები და 
“რკინაბეტონის პოემები”, მ. გასპაროვის ტერმინით _ `თვალისთვის შექმნილი” ლექსები, 
მართლაც შორიდან საჭიროებენ დანახვას, როგორც პირდაპირი, ისე გადატანითი მნიშვნელობით. 
ფიგურული პოეზია არასოდეს ყოფილა წამყვანი ჟანრი, მაგრამ საუკუნეების განმავლობაში მის 
მიმართ ინტერესი არ ნელდებოდა და მისი ფორმები სულ უფრო და უფრო მრავალფეროვანი 
ხდებოდა.  ავტორი გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ რენესანსის ეპოქაში ინტერესი ტექნოპეგნიბის 
მიმართ უნდა აიხსნას საერთოდ აღორძინების დამოკიდებულებით კლასიკური 
ლიტერატურისადმი, ანტიკური სამყაროს ღირებულებეთან დაბრუნებასთან, რომელსაც 
რენესანსის წარმომადგენლები მისაბაძ ნიმუშად სახავდნენ. ამიტომ ყოველივე, რაც 
ანტიკურობასთან იყო დაკავშირებული საინტერესო და საყურადღებო იყო მათთვის. 
რენესანსული ადამიანის მრავალმხრივობა იმითაც გამოიხატა, რომ იგი ელინისტური 
ტექნოპეგიებით დაინტერესდა და თვითონაც შექმნა ამ ჟანრის საინტერესო ნიმუშები, 
ტექნოპეგნიების პირველი კრებულებიც ხომ სწორედ რენესანსის ეპოქაში დაიბეჭდა, თუმცა 
ფიგურული პოეზიის განსაკუთრებული პოპულარობა მაინც ბაროკოს პერიოდს უკავშირდება და 
ეს არ არის გასაკვირი: ბაროკო ისწრაფოდა წარმოსახვის განცვიფრებისკენ, მისი ესთეტიკისთვის 
სასიცხოხლოდ მნიშვნელოვანი იყო ყოველივე უცნაური, უჩვეულო, „გადაპრანჭული” და 
`მანერული”. სავარაუდოა, რომ სწორედ ამიტომ შეითვისა ბაროკოს პოეზიამ ტექნოპეგნიები. 
მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჟანრი გართობასთან, თამაშთან არის დაკავშირებული, ბაროკოს 
პოეზიაში მას საკმაოდ კონკრეტული დატვირთვა ჰქონდა, ამ ფორმით შექმნილი პანეგირიკები, 
ეპიგრამები, ეპიტაფიები და, რაც მთავარია, რელიგიური განცდების გამომხატველი 
ტექნოპეგნიები სრულად პასუხობდა ამ ეპოქის სულისკვეთებასა, განწყობას და 
მსოფლშეგრძნებას. რაც შეეხება კარმინა ფიგურატას, ფიგურულ ლექსს, რომელის შესაქმნელადაც 
რთული მათემატიკური გამოთვლები იყო საჭირო, იგი შუასაუკუნეების რელიგიურობას მოერგო 
და ამ ფორმით შექმნა რელიგიური სიმბოლოების სადიდებელი შედევრები (რაბან მავრის ჯვრის 
ფორმით შექმნილი ტრაქტატი). XX საუკუნის პირველ ათწლეულებში ფიგურული პოეზიის 
ახალი ტალღა ფრანგულ და რუსულ ავანგარდულ პოეზიას უკავშირდება, რომელიც აპოლინერის 
“კალიგრამების” და კამენსკის “რკინაბეტონის პოეზიის” სახით გაფორმდა. ავანგარდის ერთ-ერთი 
მახასიათებელი ხომ ჟანრთა შორის საზღვერების მოშლისაკენ ლტოლვა და ლიტერატურისა და 
ხელოვნების ჰიბრიდული ფორმების შექმნაა. ახალი, ტექნიკური ეპოქის პირისპირ აპოლინერი 
ახალი გზების ძიებას ლექსის, ნახატის და მუსიკის სინთეზს უკავშირებდა და ეს პოეზიის 
გადარჩენის საშუალებად ესახებოდა, დაახლოებით მსგავსი აზრები აქვს გამოთქმული კამენსკის 
თავის მოკლე მემუარებშიც. ამგვარია ფიგურული ლექსის ჟანრის ისტორია ელინიზმიდან XX 
საუკუნის პირველი ორ დეკადის ჩათვლით.
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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

მაია ნაჭყებია „ნორმალიზაცია” 
და აკრძალული 

ავტორი

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა 
და XX საუკუნბის 
მწერლობა. XII 
საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი. 
მასალები.

თბილისი, თსუ 
შოთა 

რუსთველის 
სახელობის 
ქართული 

ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

იბეჭდება

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
„ნორმალიზაცია” და აკრძალული ავტორი

სტატია ეხება ჩეხი პოლიტიკოსის, დრამატურგის და ესეისტის ვაცლავ ჰაველის  შემოქმედებას 
რეპრესიული რეჟიმის პირობებში. ჩეხოსლოვაკიაში კომუნისტური რეჟიმის დამყარების და 
მასთან დაკავშირებული რეპრესიების დასრულების შემდეგ მე-20 საუკუნის 60-იანი წლები 
ლიბერალური ატმოსფეროთი გამოირჩეოდა. საჯარო გამოსვლებსა თუ პირად საუბრებში უკვე 
შესაძლებელი გახდა სტალინის რეჟიმის კრიტიკა. ამ პერიოდთან დაკავშირებული იყო ქვეყნის 
მოქალაქეების დიდი იმედები: ეკონომიკური რეფორმები, სიტყვის თავისუფლება, საზღვრების 
გახსნა და სხვა. მაგრამ ჩეხოსლოვაკიის ისტორიის ეს ე.წ. `ოქროს ხანა” ქვეყანაში საბჭოთა 
კავშირის მეთაურობით ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნების ჯარების შეჭრით და ოკუპაციით 
დასრულდა. ქვეყნის მეთაურად დაინიშნა საბჭოთა კავშირისთვის მისაღები ლიდერი, ამას კი 
მოჰყვა ე.წ. `ნორმალიზაციის” პერიოდი (1969-1989), როდესაც ერთი მხრივ ხელისუფლებამ 
უაღრესად გაამკაცრა რეჟიმი, მეორე მხრივ კი აქცენტი მოსახლეობის ეკონომიკური დონის 
ამაღლებაზე გააკეთა. 
`ნორმალიზაციამ“ და 70-იანმა წლებმა ჩეხოსლოვაკიაში მოიტანა საკადრო წმენდები, რომელიც 
ფაქტიურად ქვეყნის ყველა მოქალაქეს შეეხო, პოლიტიკურმა სიტუაციამ გამოიწვია 
მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი პრობლემატიკის ტაბუირბა, დაიწყო ჩეხური ხელოვნებისა და 
ლიტერატურისთვის მნიშვნელოვანი პიროვნებების გაძევება საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან. 
კულტურული და ლიტერატურული მიმართულების გაზეთები გაუქმდა. ხელოვნების სფეროს ის 
მუშაკები, რომლებიც არ იყვნენ ლოიალურნი მთავრობის მიმართ, ჩამოაშორეს საქმიანობას. 
სწორედ ამ დროს ვაცლავ ჰაველსაც აეკრძალა მოღვაწეობა არა მხოლოდ თავის საყვარელ 
თეატრში, არამედ იგი საერთოდ მოსწყვიტეს ჩეხურ თეატრალურ სცენას და იგი მხოლოდ 
`სამიზდატის” და საზღვარგარეთული გამოცემებისა და წარმოდგენების იმედად დარჩა. მისი 
პიესებისა და ესსეების ძირითადი თემა კი `ნორმალიზაციის” აბსურდული პირობების კრიტიკა 
იყო. ამ დისიდნტური პროდუქციის დამახასიათებელი ნიშანი ავტობიოგრაფიული ელემენტების 
უხვი გამოყენება იყო და ეს, რა თქმა უნდა, პიესებს ავთენტობას სძენდა.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.3. კრებულები



29

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
2
3

მაია ნაჭყებია “Romanticism in 
Literature” On the 
Cross-road of Époques 
and Cultures. 
ISBN-13: 978-620-2-
30883-0.

ISBN-10: 6202308834

Scholar’s Press: 2018

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
პესიმისტური დისკურდი: ბაროკოს ლამენტაციები და რომანტიზმის რეფლექსიები
სტატიის ავტორი ყურადღებას ამახვილებს ბაროკოს ლიტერატურის მნიშვნელობასა და მის 
გავლენაზე შემდგომ ლიტერატურულ ტრადიციაზე. აღნიშნულია, რომ ბაროკოს და 
რომანტიზმის ურთიერთმიმართების საკითხები ბოლო წლებში მკვლევართა ინტერესის სფეროში 
მოექცა და ყურადღებას იქვეცს როგორც ამ ორი მხატვრული სისტემის მსგავსებანი, ისე 
განსხვავებანი. სხვადასხვა ეროვნულ ლიტერატურებში ბაროკოს გავლენა რომანტიკოსთა 
შემოქმედებაზე მოტივებისა და სახეების ფუნქციონირების დონეზე აისახა: სიკვდილ-
სიცოცხლის, ადამიანის ცხოვრების ამაოების, სწრაფწარმავლობის მარადიული საკითხებზე 
დაფიქრებით ბაროკოსა და რომანტიზმის ლიტერატურა ერთმანეთს ენათესავება. 
ბაროკოს ავტორებისთვის დამახასიათებელია ცხოვრების უაღრესად დრამატული აღქმა და 
განსაკუთრებული ყურადღება ტრაგიკული მოტივებისადმი, რაც გამოიხატება შეშფოთებით, 
დაბნეულობით, განწირულობის განცდით. რომანტიზმის ლიტერატურული ტრადიციის ერთ-
ერთ თავისებურებას წარმოადგენს ცხოვრებისეული ჭეშმარიტების ძიების, კერძოდ, ცხოვრების 
სწაფწარმავლობისა და ცხოვრების ამაოების მოტივი. 
ქართველ მკვლევართა ნაშრომებში აღნიშნულია “ე.წ აღორძინების ხანის” მწერლობის 
მნიშვნელობა ქართული რომანტიზმისთვის, მაგრამ ამჯერად XVII-XVIII სს ქართულ 
ლიტერატურას ჩვენ განვიხილავთ როგორც ბაროკოს მხატვრულ სისტემას. ბაროკო წარმოადგენს 
სამყაროსა და ადამიანის დრამატული დაპირისპირების ველს: ბაროკოს ადამიანი არ არის 
სრულყოფილი, იგი სუსტია, ემორჩილება ვნებებს, ეს კი ტრაგიკულია. ამიტომაც არის 
განმსჭვალული ბაროკო ცხოვრებისადმი უარყოფითი დამოკიდებულებით, წარმავლობის და 
ამაოების მოტივთანაა დაკავშირებული ადამიანის განცდები, რომლებიც აღბეჭდილია ღრმა 
პესიმიზმით და საკუთერი უძლურების შეგნებით. აღშანიშნავია, რომ რომანტიზმმა შექმნა ისეთი 
თავისუფალი პოეტური ფორმები, რომლებიც მორგებულია კონკრეტულ ლირიკულ სიტუაციაზე 
და სრულყოფილად ასახავს იმ კონკრეტულ ლირიკულ სიტუაციას, რომელიც პოეტმა განიცადა: 
ეს არის ინდივუდუალური, ავტორისეული სახის, აუტორისეული ჰაბიტუსის შეძენა. ამოტომაც 
რომანტიზმის ლირიკულ გმირს რთული და მრავალწახნაგოვანი შინაგანი  სამყარო აქვს.  ორივე 
მიმდინარეობაში, როგორც ბაროკოში, ისე რომანტიზში აისახა ცხოვრებისადმი უარყოფით 
დამოკიდებულება, პესიმიზმი. სწორედ პესიმისტური დისკურსის შესწავლას გულისხმობს 
წინამდებარე ნაშრომი ქართული ბაროკოსა და რომანტიზმის ტექსტებში.
ბაროკოს ავტორები თავის უარყოფით განწყობას, უკმაყოფილებას ცხოვრებისადმი გამოხატავენ 
მდურვით, მოთქმითა და გოდებით, ამიტომ ამ უაღრესად ემოციურ განწყობას ლამენტაციად 
მოვიხსენიებთ (ლათ. lamentatio-დან ტირილი, ვაება, გოდება). ბაროკოსგან განსხვავებით, 
რომანტიკოსების შემოქმდბაში იწყება გამოსავლის ძიება ტრაგიკული სიტუაციიდან, მსჯლობა 
და განსჯა, ამიტომ, მათი პესიმისტური განწყობა, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ბიბლიის 
კონტექსტში თავსდება, უფრო ჭვრელობითია, ეს არის დიალოგი საკუთარ თავთან და მას 
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ფილოსოფიური რეფლექსიებით გადმოსცმენ, ისინი ბაროკოს ლამენტაციებთან შედარებით 
ნაკლებემოციური და გაწონასწორებულია.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1 მაია ნაჭყებია „ნორმალიზაცია” და 

აკრძალული ავტორი
26–28 სექტემბერი, თბილისი

2 მაია ნაჭყებია ქართულ-სლოვაკური 
ლიტერატურული 

ურთიერთობების პირველი 
ფურცელი

მთარგმნელის საერთაშორისო 
დღისადმი მიძღვნილი IV 
სამეცნიერო კონფერენცია. 
პროგრამა და თეზისები. 
თბილისი, 2018 წლის 30 

სექტემბერი
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)
2. ქართულ-სლოვაკური ლიტერატურული ურთიერთობების პირველი ფურცელი
მოხსენებაში განხილულია სლივაკური პიესა ქეთევან წამებულის შესახებ.  ქეთევან დედოფლის 
ერთგულება სარწმუნოებისადმი, შაჰ-აბასის მიერ მისი სასტიკი წამება და მოწამებრივი 
აღსასრული, საქართველოს ისტორიული ცხოვრების დრამატული პერიპეტიებით გამოწვეული ეს 
რეალური ტრაგიკული კოლიზია ორ ევროპულ დრამატულ ნაწარმოებს დაედო საფუძვლად. 
ანონიმი სლოვაკი იეზუიტის სასკოლო პიესა `კატერინა, ქართველთა დედოფალი, თავისივე 
სისხლით შემკული, სცენაზე წარმოდგენილი” (1701) (“Katerina, královná gurziánská vlastní krví 
ozdobená, na divadlo predstavená / Catharina, georgianorum regina, proprio sanguinae purpurata, theatro 
data”) ანდრეას გრიფიუსის `ქეთევან ქართველის” (1657) შემდეგ მეორე დრამატული ნაწარმოებია, 
რომელიც ქართველ მოწამე დედოფალს ეძღვნება და რომელიც ასევე ბაროკოს ეპოქაშია 
შექმნილი. ავსტრია-უნგრეთის შემადგენლობაში მოქცეულ სლოვაკეთში სასკოლო პიესების ჟანრი 
გერმანიიდან შევიდა. კათოლიკეებსა და პროტესტანტებს შორის მიმდინარე რელიგურ და 
იდეოლოგიურ ბრძოლებში სასკოლო პიესები გიმნაზიებში მნიშვნელოვან აღმზრდელობით 
ინსტრუმენტად იქცა. ამ პიესების მნიშვნელობასა და სარგებლობას ლათინურსა და რიტორიკაში 
გაწაფვის გარდა, იმაშიც ხედავდნენ, რომ სცენაზე წარმოდგენილი ადამიანის ტიპი გაკიცხვის ან 
მიბაძვის საგანი ხდებოდა. იეზუიტური სასკოლო წარმოდგენები ტექნიკურად კარგად იყო 
გამართული და აღსანიშნავია, რომ ქართულ თემაზე შექმნილ პიესასთან დაკავშირებით ბალეტიც 
კი იხსენიება. სლოვაკური სასკოლო პიესა 1701 წელს იქნა წარმოდგენილი სკალიცის 
იეზუიტური გიმნაზიის სცენაზე. პიესის ავტორი ანონიმი სკალიცელი იეზუიტია. პიესის სრული 
ტექსტი არ არის შემორჩენილი, ჩვენამდე მოაღწია პიესის დაწვრილებითმა სინოფსისმა 
სლოვაკიზირებულ ჩეხურ ენასა და ლათინურზე. ტექსტის სინიფსისის პირველი, და როგორც 
ჩანს, ერთადერთი გამოცემა განხორციელდა ტრნავაში პიესის წარმოდგენის წელს (1701). 
სასკოლო პიესის _ `კატერინა, ქართველთა დედოფალი...” _ შედგენილობა შემდეგია:  მოკლე 
ისტორიული მიმოხილვა, წინათქმა, სამი მოქმედება, ორი ქორო და ეპილოგი. მოკლე ისტორიულ 
მიმოხილვაში სკალიცელი იეზუიტი მიუთითებს იმ წყაროებს, რომლებითაც ისარგებლა და ამ 
მხრივ პიესა საინტერესოა ფაქტისა და ფიქციის, ისტორიული რეალობის და ისტორიული 
პირების და მხატვრული გამონაგონის ურთიერთმიმართების თვალსაზრისით. მოხსენების 
ავტორის მიერ მიკვლეული სლოვაკური პიესა ქეთევან დედოფლის შესახებ ჯერ-ჯერობით 
ქართულ-სლოვაკური ლიტერატურული ურთიერთობების პირველ ფურცელს წარმოადგენს.



31

                                                                                                                                                                    

თამარ ნუცუბიძე
პუბლიკაციები:

სტატიები

# ავტორი/ავტორები
სტატიის სათა¬ური, 

ჟურნა¬ლის/კრებუ¬ლის 
დასახელება

ჟურნალის/
კრებულის ნომერი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 თამარ ნუცუბიძე ა. დიმა  „მსოფლიო 
კომპარატივიზმის 

განვითარება“(Targmani)

კომპარატივისტიკის 
ანთოლოგია

თბილისი, 
ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

იბეჭდება

2 თამარ ნუცუბიძე შედარეებითი 
ლიტერატურათმცოდნეობა 

თანამედროვე ეტაპზე

komparativistikis 
anTologia

თბილისი, 
ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

იბეჭდება

ანოტაციები ქართულ ენაზე

1. ნაშრომში განხილულია კომპარატივისტული კვლევების ისტორია მე-20 საუკუნის 
განმავლობაში.

2. ნაშრომში წარმოდგენილია კომპარატივისტიკის ტენდენციები თანამედროვე კვლევებში.

ირინე მოდებაძე

პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის 

დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო 

კოდი 
DOI ან ISSN 

1 თამარ ციციშვილი, ირინე 
მოდებაძე

II საერთაშორისო 
ქართველოლოგიური კონგრესი 
„თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 100 წელი“ 
მასალები. 2018, გვ. 137-139

2 Tamar Tsitsishvili, Irine 
Modebadze. 

II INTERNATIONAL 
KARTVELOLOGICAL CONGRESS 
“100 Years of Tbilisi State University” 
Abstracts. 2018, PP. 243-244

3 თამარ ციციშვილი, ირინე 
მოდებაძე

Русский язык и литература в 
современном мире: проблемы и 
перспективы 
Teirani - irani, 2018, Teiranis 
universitetis gamomcemloba, gv.41.

ISBN 978-964-426-978-3  

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელები
ს პერიოდი 

DI -201647 Semsrulebeli სტალინის იდეოლოგემა და 16.11.2016 – 
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მითოლოგემა ქართულ 
საბჭოთა და ემიგრანტულ 
ლიტერატურაში

16.11.2019

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების 
ადგილი

პუბლიკაციის 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

DOI ან ISSN
1 თამარ 

ციციშვილი, 
ირინე მოდებაძე

II международный форум Иранской ассоциации 
русского языка и литературы "Русский язык и 
литература в современном мире : проблемы и 
перспективы".
irani, Teirani, Teiranis universiteti

ISBN 978-964-426-978-3  

2 Tamar Tsitsishvili, 
Irine Modebadze 

II INTERNATIONAL KARTVELOLOGICAL 
CONGRESS “100 Years of Tbilisi State University”. 
Tbilisi: Georgian National Academy 

3 თამარ 
ციციშვილი, 
ირინე მოდებაძე

II საერთაშორისო ქართველოლოგიური 
კონგრესი „თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 100 წელი“ 
თბილისი: ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახ. 
უნივერსიტეტი

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1 ირინე მოდებაძე Идея национального 

самоопределения и типология 
художественных форм ее 
воплощения (Янис Райнис, Илья 
Чавчавадзе, Важа-Пшавела)

2018 წ. 26-28 სექტემბერი
შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

2
1. თამარ 

ციციშვილი, 
ირინე მოდებაძე

ქართული ლიტერატურის 
ისტორიის სისტემური შესწავლის 
პირველი მცდელობა

2018 წ. 26-29 სექტემბერი 
საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემია, ივ. 
ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

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

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
12. თამარ „Рецепция русской классической 2018, 7-15 მაისი, ირანი, თეირანი, 
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ციციშვილი, 
ირინე მოდებაძე

литературы в Грузии: страницы 
истории - Кита Абашидзе о Льве 
Толстом“ 

თეირანის უნივერსიტეტი, ირანის 
რუსული ენისა და ლიტერატურის 
ასოციაცია ISC

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

კონსტანტინე ბრეგაძე

III. საგრანტო დაფინანსებით დამუშავებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

# პროექტის 
დასახელება

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია

პროექტის 
ხელმძღვანელი

პროექტის 
შემსრულებლები

1 სტალინის  სახის  
იდეოლოგემა  და  

მითოლოგემა  
ქართულ  საბჭოთა და 

ემიგრანტულ  
ლიტერატურაში“

(№ DI-2016-47)  
  

შოთა რუსთავველის 
ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი

კონსტანტინე ბრეგაძე გაგა ლომიძე
ირაკლი კენჭოშვილი 
თამარ ციციშვილი
ირინე  მოდებაძე
მედეა 
მუსხელიშვილი

დასრულებული პროექტის (ეტაპის) შედეგები (ანოტაცია)
მეორე საგრანტო წელს (2017 ნოემბ.-2018 ნოემბ.) სამეცნიერო საგრანტო პროექტის - „სტალინის 
იდეოლოგემა  და  მითოლოგემა ქართულ საბჭოთა და ემიგრანტულ ლიტერატურაში“ („შტალინ'ს 
Iდეოლოგემე ანდ Mყტჰოლოგემე ინ Gეორგიან Lიტერატურე ოფ ტჰე შოვიეტ თიმეს ანდ 
Gეორგიან Eმიგრანტ Lიტერატურე“) (№ DI-2016-47)  -  ფარგლებში  პროექტით 
გათვალისწინებულ მეორე სამუშაო წელს (2018) მოვამზადე და ლიტერატურის თეორიისა და 
კომპარატივისტიკის ჟურნალ „სჯანში“ (# 19, 2018) გამოვაქვეყნე სტატია „რობაქიძე ცონტრა 
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. 
„Eლემენტე უნდ Uრსპრüნგე ტოტალერ Hერრსცჰაფტ“); 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 proeqtis dasaxeleba damfinansebeli proeqtis xelmZRvaneli proeqtis Semsruleblebi
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organizacia

                                                          IV პუბლიკაციები

1) საქართველოში:

a) წიგნი

# ავტორი/ავტორები
წიგნის სათაური გამოცემის ადგილი, 

წელი
გვერდების 
რაოდენობა

1

2
3

კონსტანტინე ბრეგაძე მოდერნი და 
მოდერნიზმი[ISBN 
978-9941-25-438-3]
http://literaturatmcodne

oba.tsu.ge/moder-
moder.pdf

თსუ გამომცემლობა 320

ანოტაცია
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 მკითხველისთვის.

d) statiebi

# ავტორი/ავტორები
სტატიის სათა¬ური, 

ჟურნა¬ლის/კრებუ¬ლის 
დასახელება

ჟურნალის/
კრებულის 

ნომერი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1

2

კონსტანტინე 
ბრეგაძე

კონსტანტინე 
ბრეგაძე

„რობაქიძე ცონტრა სტალინი: 
ბოლშევიკური ბელადის 
ხატისა და სტალინის 
არიმანული არსის მითოსური 
ჰერმენევტიკა გრიგოლ 
რობაქიძის 
კულტურფილოსოფიურ 
ესსეებში“;
სჯანი. ჟურნალი 
ლიტერატურის თეორიასა და 
შედარებით 
ლიტერატურათმცოდნეობაში  

„ილია ჭავჭავაძე _ 
განმანათლებელი და 

N 19

    
     

     XXXIX

თსუ 
გამომცემლობა

თსუ 
გამომცემლობა

23

             9

http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/moder-moder.pdf
http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/moder-moder.pdf
http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/moder-moder.pdf
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3

კონსტანტინე 
ბრეგაძე

ევროპეისტი  (ნარკვევი 
ქართული 
ოქციდენტოცენტრიზმის 
ისტორიისათვის)“;
ლიტერატურული ძიებანი 

„პოლიტიკური ორიენტაციის 
საკითხი და ანტიკოლონიური 
(ანტირუსულ-   
ანტიბოლშევიკური) 
დისკურსი კონსტანტინე 
გამსახურდიას რომანში 
დიონისოს ღიმილი (1925)“;
მე-12 საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის 
„ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები“ 
მასალები

თსუ 
გამომცემლობა

6

ანოტაციები

1.  ლექციაში “რა არის განმანათლებლობა”? (ფრანგ. “Qუ’ესტ-ცე ქუე ლეს Lუმიèრეს?”) (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.

2.  საქართველოში ევროპული განმანათლებლობის, როგორც ემანსიპატორული და სეკულარული 
დისკურსის (რომელიც თავის თავში მოიცავს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ 
თავისუფლებებს), თანმიმდევრული განვითარება, 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. Nატიონალსტაატ-ის ფარგლებში რასაც, ერთი მხრივ, საფუძვლად 
დაედებოდა ევროპული კლასიკური ლიბერალიზმის იდეები – პარლამენტარიზმი, 
რესპუბლიკანიზმი, კონსტიტუციონალიზმი, მეორე მხრივ, განმანათლებლობის წიაღშივე 
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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). 

3. 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.

I. 1. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
(სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 
გრანტით დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)

ა) საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1

2

კონსტანტინე ბრეგაძე

კონსტანტინე ბრეგაძე

„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)“

26-28   სექტ.,  2018;   
შოთა  რუსთაველის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

19-20  ოქტ.,  2018;
აკაკი წერეთლის ქუთაისის   
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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ანოტაციები

1. მოხსენებაში გადმოცემული და გაანალიზებულია ქართულ მოდერნისტულ მწერლობაში 
თავისი ანტიკოლონიური (ანტირუსული-ანტიბოლშევიკური) დისკურსითა და პათოსით 
მკვეთრად გამორჩეული კ. გამსახურდიას (1893-1975) ექსპრესიონისტული რომანი “დიონისოს 
ღიმილი” (1925). წარმოჩენელია რომანში ასევე მკვეთრად გამოხატული დასავლური 
პოლიტიკური და კულტურული ორიენტაცია.

2. მოხსენებაში გადმოცემული და გაანალიზებულია კლასიკური როკის 4 ფუნდამენტური 
მახასიათებლელი: სოციალურ-კრიტიკული, ეგზისტენციალურ-ფილოსოფიური, დიონისური და 
მუსიკალური ბგერის მათემათიზებელი.

შორენა შამანაძე

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელები
ს პერიოდი 

1 DI–18-965 ძირითადი 
პერსონალი

ქართული ინტერკულტურულ-
მიგრაციული ლიტერატურა 
ახალი „Weltliteratur”-is 
ჭრილში და ნაციონალური 
იდენტობა

20.12.2018-
20.12.2021

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. შორენა შამანაძე, ნათელა 

ჩიტაური
ნაციონალური სააზროვნო, 
ენობრივი და ქცევითი 
მოდელები-როგორც 
მიგრაციული 
მრავალენოვანება 
ტრანსკულტურულ 
ტექსტებში _ თბილისის 
მეცნიერებისა და 
ინოვაციების საერთაშორისო 
ფესტივალი-2017 „ენა და 
კულტურა“ მასალები. 
ქართულ-ამერიკული 
უნივერსიტეტი.   2018. 
თბილისი. გვ.21—29.

გადაცემულია დასაბეჭდად

2. შორენა შამანაძე, ნათელა 
ჩიტაური

ინტერკულტურულ-
მიგრაციული მწერლობა-
მედიუმი ნაციონალურ და 
ინტერკულტურულ 
იდენტობათა შორის -  III 
საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციის “ქართულ-
ოსურ ურთიერთობათა 



38

განვითარების 
პერსპექტივები” მასალები. 
ივანე ჯავახიშვილის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი. 
გამომცემლობა 
„უნივერსალი“.  2018. 
თბილისი. გვ. 150-157.

3. შორენა შამანაძე, ნათელა 
ჩიტაური

პოლიტიკური ილუზიების 
ცვლილებათა დინამიკა 
საზღვარგარეთ შექმნილ 
ქართულ მწერლობაში --- XII 
საერთაშორისო სიმპოზიუმის 
„სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 
საუკუნის მწერლობა“ 
მასალები, თსუ შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, 
კომპარატივისტული 
ლიტერატურის ქართული 
ასოციაცია.

გადაცემულია დასაბეჭდად

4. შორენა შამანაძე, ნათელა 
ჩიტაური

კულტურული 
ჰიბრიდულობის პრობლემა 
თანამედროვე ქართულ 
ინტერკულტურულ-
მიგრაციულ მწერლობაში --  
თბილისის მეცნიერებისა და 
ინოვაციების საერთაშორისო 
ფესტივალი-2018 „ენა და 
კულტურა“. მასალები. 
ქართულ-ამერიკული 
უნივერსიტეტი.   

გადაცემულია დასაბეჭდად

5. შორენა შამანაძე, ნათელა 
ჩიტაური

Representation of Religious 
Identities in Modern Georgian 
Intercultural-Migrant Writing - 
საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციის „აღმოსავლეთ 
ევროპის 
მულტიკულტურული 
სივრცე“მასალები ბათუმის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გადაცემულია დასაბეჭდად

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№ მომხსენებელი/ მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 
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მომხსენებლები დრო და ადგილი
1 შორენა შამანაძე, ნათელა 

ჩიტაური
კულტურული 

ჰიბრიდულობის პრობლემა 
თანამედროვე ქართულ 

ინტერკულტურულ-
მიგრაციულ მწერლობაში

   თბილისის მეცნიერებისა და 
ინოვაციების საერთაშორისო 

ფესტივალი-2018.  „ენა და 
კულტურა“. ქართულ-

ამერიკული უნივერსიტეტი.  
24 სექტემბერი. 2018. 

თბილისი.
2

   

შორენა შამანაძე, ნათელა 
ჩიტაური

პოლიტიკური ილუზიების 
ცვლილებათა დინამიკა 
საზღვარგარეთ შექმნილ 
ქართულ მწერლობაში

XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი 

„სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 
საუკუნის მწერლობა“  ი. 

ჯავახიშვილის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი, 
კომპარატივისტული 

ლიტერატურის ქართული 
ასოციაცია. 26-28 სექტემბერი. 

2018. თბილისი.

3 შორენა შამანაძე, ნათელა 
ჩიტაური

რელიგიური იდენტობათა 
რეპრეზენტაცია  

თანამედროვე ქართულ-
ინტერკულტურულ-

მიგრაციულ მწერლობაში

საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია. „აღმოსავლეთ 

ევროპის 
მულტიკულტურული 

სივრცე“. ბათუმის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  
5-6 ოქტომბერი. საქართველო.

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

თამარ ბარბაქაძე

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული  სამეცნიერო  ფონდის  მიერ  დაფინანსებული  პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელები
ს პერიოდი 

1 FR/496/2-110/14 სამეცნიერო 
ხელმძღვანელი

„ევროპული და აღმოსავლური 
მყარი სალექსო დორმები 
ქართულ პოეზიაში (ისტორია, 
თეორია, ქრესტომათია)“

2015-2018
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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. თამარ ბარბაქაძე

„სონეტის ფორმა, 
როგორც 
საქართველოს 
თავისუფლების 
საზრისი“

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმის –
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე 

პრობლემები
სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და 

XX საუკუნის მწერლობა
(ეძღვნება საქართველოს სახელმწიფოებრივი 

დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 100 
წლისთავს) – მასალები

თბილისი
შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული  კონფერენციის  მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება 

და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN
1 თამარ ბარბაქაძე

„სიმონ ჩიქოვანის ლექსის 
სტროფიკა და 
რიტმულ-ინტონაციური 
თავისებურებანი“

ლექსმცოდნეობა, X
ეძღვნება სიმონ ჩიქოვანს

(მასალები)
თბილისი

შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი

ISSN 1987-6823

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 აპოლონ სილაგაძე
თამარ ლომიძე
ლევან ბრეგაძე

თამარ ბარბაქაძე
ემზარ კვიტაიშვილი

მარიკა ჯიქია 
ლანა გრძელიშვილი 

„ევროპული და 
აღმოსავლური მყარი 

სალექსო დორმები 
ქართულ პოეზიაში 
(ისტორია, თეორია, 

ქრესტომათია)“
ISSB 978-9941-25-442-0 

თბილისი
გამომცემლობა 
„მერიდიანი“

ნაწილი I, გვ. 612
ნაწილი II, გვ. 512
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ლალი თიბილაშვილი 
გუბაზ ლეთოდიანი

(ორივე ნაწილი)
ISSB 978-9941-25-447-5 

(პირველი ნაწილი)
ISSB 978-9941-25-448-2

(მეორე ნაწილი)

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
I ტომს, რომელშიც გაერთიანებულია 28 თეორიული სამეცნიერო ნაშრომი − გამოკვლევა და 

12 სამეცნიერო სტატია კონკრეტული, ცალკეული ქართველი პოეტების მყარი სალექსო ფორმების 
ნიმუშების ანალიზი, ერთვის საძიებლები (გვ. 589-611).

II ტომი არის ქრესტომათია, რომელშიც წარმოდგენილია ევროპული (იამბიკო, ელეგიური 
დისტიქი, სონეტი, ტრიოლეტი, ოქტავა, ნონა, კატრენი, ტერცინა, რონდო, რონდელი, კანცონა, 
სექსტინა, ვილანელი, ფრანგული ბალადა, სიცილიანა, საფოს, ალკეოსის, ბერნსის, ჩოსერის, 
ონეგინის, რონსარის სტროფები, მადრიგალი, პალინდრომი, შუთელრაიმი 
(თანხმოვანგაცვლითრითმიანი ლექსი) და აღმოსავლური (მუხამბაზი, თეჯნისი, რობაი, 
ღაზალი//ყაზალი//გაზელა, ბაიათი, თეჯნისი, უჩლამა, ყოშმა, ჰაიკუ, ტანკა, პანტუმი) მყარი 
სალექსო ფორმები ეროვნულ სალექსო ფორმებთან (მთიბლური, ჩახრუხაული, შაირი, 
ფისტიკაური, ტაეპი, ლექსი, რვული, ჩარხებრ მბრუნავი ლექსი, შერეული, გალაკტიონის 
სტროფი) ერთად.

II ტომს დართული აქვს „მცირე ლექსიკონი“ (გვ. 490-512).

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის 

სათაური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება და 

ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 თამარ 
ბარბაქაძე

„სონეტის ფორმა, 
როგორც 
საქართველოს 
თავისუფლების 
საზრისი“

ISSN 1987-5363

XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის –

ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა
(ეძღვნება საქართველოს 

სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობის 
გამოცხადებიდან 100 

წლისთავს) – მასალები

თბილისი
თსუ 

გამომცემლობა

იბეჭდება

2 თამარ 
ბარბაქაძე

ვახუშტი 
კოტეტიშვილი – 
ლექსის მცნობი, 

პოეტი
ISSN  0235-3776

ლიტერატურული ძიებანი, 
XXXIX

თბილისი
თსუ 

გამომცემლობა, 
2018 

იბეჭდება

3 თამარ 
ბარბაქაძე

„სიმონ ჩიქოვანის 
ლექსის 

სტროფიკა და
რიტმულ-

ინტონაციური 
თავისებურებანი“

ლექსმცოდნეობა, X
ეძღვნება სიმონ ჩიქოვანს

(მასალები)

თბილისი
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

გვ. 128-140
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ISSN 1987-6823
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. სონეტის ისტორია, რომელიც საქართველოში XIX საუკუ-ნის 30-იანი წლებიდან იწყება, 
მჭიდროდ უკავშირდება 1832 წლის შეთქმულებასა და პოლონურ სონეტს: ერთი მხრივ, ადამ 
მიცკევიჩის სონეტებს თარგმნის პოლონეთში გადასახლებული გიორგი ერისთავი, მეორე 
მხრივ კი, პოლონეთში მყოფი გრიგოლ ორბელიანი წერს არაკანონიკურ სონეტს „ჰე, ივერიავ!“ 
(1832), რომე-ლიც თავისუფლებადაკარგული ქვეყნის მძაფრ პროტესტს გამოხატავს („შორით 
მოსული ჩემს მამულში მყვედრის ცხოვრებას...“). 
XX ს. უკანასკნელ ოცწლეულში სონეტმა კვლავ იტვირთა საქართველოს თავისუფლების 
შინაარსის გამომხატველი სალექსო ფორმის ფუნქცია. აფხაზეთიდან დევნილთა ტრაგედია 
აისახა გენო კალანდიას სონეტებში; ოთარ მიქაძის სონეტები „ბუნდოვანი კონტურები“ კი 
საკენის უღელტეხილის ავსახსოვრად შემონახულა.

2. ვახუშტი კოტეტიშვილი უტყუარი მცნობი იყო ლექსისა, რასაც მოწმობს: მისი სამეცნიერო-
მთარგმნელობითი მოღვაწეობა, სპარსული და ქართული რითმის საკითხების ხანგრძლივი 
კვლევა, მის მიერ მოპოვებული თანამედროვე ხალხური პოეზიის შედევრები, ხალხური 
მთქმელებისა და ეთერ თათარაიძის აღმოჩენა, „თარგმანის თეორიისა და პრაქტიკის“ 
სალექციო კურსის წაკითხვა წლების განმავლობაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 
ვახუშტი კოტეტიშვილის სონეტებში განსაკუთრებული ოსტატობით არის დამუშავებული 
რითმა: ხმოვანებით, მუსიკალური ჟღერადობით, ეგზოტიკურობით გამორჩეული სარითმო 
ერთეულები ვახუშტი კოტეტიშვილის გამოკვლევებში მთლიან სიტყვებს გულისხმობს და არა 
მხოლოდ კლაუზულებს.

3. სიმონ ჩიქოვანის ლექსის სტროფიკა განსაკუთრებით შთამბეჭდავად იკითხება პოეტის 
ინტონაციის ფონზე. როგორც ცნობილია, „ინტონაცია ლათინური სიტყვაა (ინტონო) და 
ხმამაღალ წარმოთქმას ნიშნავს. იგი ენაში ბგერითი საშუალებების ერთობლიობაა, 
მეტყველების ტონის განმსაზღვრელი ცნებაა, რომლითაც აწესრიგებს მეტყველების 
შინაარსს“.
სიმონ ჩიქოვანის სტროფიკა ყურადღებას იქცევს პოლიმეტრულობით, სხვადასხვატაეპიანი 
სტროფების გაერთიანებით ერთ ლექსში. განსაკუთრებით ხშირია მრჩობლედისა და 
კატრენების შეთანხმება, მაგალითად, ლექსში „რიწის ტბაზე თქმული“ სტროფიკა 
ორიგინალურია: ორტაეპედს მოჰყვება ორი კატრენი და შემდეგ კვლავ მეორდება ამგვარი 
არქიტექტონიკა: 2+4+4+2. ამ მონაკვეთის ორი, წყვილადი რითმით გამართული მრჩობლედი 
„ცირას“ ხსოვნასაც შემორკალავს პირველ კატრენში.
სიმონ ჩიქოვანი ქართული ლექსის სტროფული მრავალფეროვნების შექმნის საფუძველს 
ეროვნული პოეზიის წიაღში ეძიებდა, რისთვისაც, უპირველესად, დავით გურამიშვილის, 
ნიკოლოზ ბარათაშვილისა და ვაჟა-ფშაველას სტროფიკას აკვირდებოდა და 
ითვალისწინებდა.

6. სამეცნიერო  ფორუმების  მუშაობაში  მონაწილეობა
6.1.საქართველოში

№

მომხსენებელი
/

მომხსენებლებ
ი

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 თამარ 
ბარბაქაძე

„სონეტის ფორმა, როგორც 
საქართველოს

თავისუფლების საზრისი“

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები

სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა 
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და XX საუკუნის მწერლობა
(ეძღვნება საქართველოს 

სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 

100 წლისთავს)
თბილისი

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

26-28 სექტემბერი
2018

2 თამარ 
ბარბაქაძე

„მურმან ლებანიძის ლექსის 
რიტმულ-ინტონაციური 

თავისებურებანი 
(სტროფიკა)

ლექსმცოდნეობის სამეცნიერო სესია, 
XII

ეძღვნება მურმან ლებანიძეს
თბილისი

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

15 ივნისი
2018

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

2. მოხსენებაში ასახულია მურმან ლებანიძის ლექსის საზომები და რიტმი, რომელიც 
განსაზღვრავს პოეტის ორიგინალურ ინტონაციურ ხელწერას. პოეტის შემოქმედებაში ცალკე 
ჯგუფს ქმნის 4/4/2 მეტრით დაწერილი ლექსები და ჰეტეროსილაბური საზომების 
მრავალფეროვნება.

თათია ობოლაძე

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორებ
ი

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაცი
ო კოდი DOI

თათია ობოლაძე Valley International  Journal, 2018,  Vol 5 No3
http://valleyinternational.net/index.php/theijsshi/issue/vie
w/98
The Myth of the City in the French and the Georgian 
Symbolist Aesthetics

ISBN 2349-2031

თათია ობოლაძე International Journal of Applied Linguistics and English 
Literature  2018,  Vol 7 No 2
https://journals.aiac.org.au/index.php/IJALEL/article/view/4
161
Georgian Symbolism: Context and Influence

ISBN 2200-3452

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

http://valleyinternational.net/index.php/theijsshi/issue/view/98
http://valleyinternational.net/index.php/theijsshi/issue/view/98
https://valleyinternational.net/index.php/theijsshi/article/view/1117
https://valleyinternational.net/index.php/theijsshi/article/view/1117
https://journals.aiac.org.au/index.php/IJALEL/article/view/4161
https://journals.aiac.org.au/index.php/IJALEL/article/view/4161
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№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელები
ს პერიოდი 

1 217722 რუსუდან თურნავა - 
პროექტის 
ხელმძღვანელი;
ნინო გაგოშაშვილი - 
პროექტის მენეჯერი;
თათია ობოლაძე - 
ძირითადი 
მონაწილე;
მირანდა 
ტყეშელაშვილი - 
ძირითადი მონაწილე

ფრანგები საქართველოში და 
ფრანგული ლიტერატურის 
რეფლექსია XVII-XXსს. 
ქართულ კულტურულ 
სივრცეში  

12.12.2016-
12.12.2019

7. სხვა შედეგები:

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№
წიგნის/გამოცემის 

ავტორები
გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემის 
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

ირმა რატიანი
რუსუდან თურნავა
ნინო გაგოშაშვილი
თათია ობოლაძე
მირანდა ტყეშელაშვილი

2018 წელი, თბილისი: 
კომპარატივისტული 
ლიტერატურის ქართული 
ასოციაცია(GCLA), 
გამომცემლობა „მწიგნობარი“
(გვ.73-112)
კავკასიის ფრანგული 
დღიური

ISBN 978-9941-0-5065-7

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა
6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 თათია ობოლაძე/ლილი 

მეტრეველი
ტრავმული მეხსიერება 

პოსტკოლონიურ ქართულ 
სახელოვნებო სივრცეში

ჰუმანიტარული მეცნიერებები 
ინფორმაციულ 
საზოგადოებაში III 
(საქართველო, ბათუმი, 
3011.2018-02.12.2018)

2 თათია ობოლაძე ეროვნული იდენტობის იდეა 
ცისფერყანწელთა 

შემოქმედებაში

XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი: 

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და მე-20 

საუკუნის მწერლობა 
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(საქართველო, თბილისი 
26.09.2018-28.09.2018)

3 თათია ობოლაძე მე-19 საუკუნის ქართული 
საზოგადოების ყოფა ჟან-პიერ 
მუანეს ჩანაწერებში

ფრანგები საქართველოში და 
ფრანგული ლიტერატურის 
რეფლექსია მე-17-მე-20 
საუკუნის დასაწყისის 
ქართულ კულტურულ 
სივრცეში
(საქართველო, თბილისი, 
26.09.2018)

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

6. 2.უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1
2
3

თათია ობოლაძე/მირანდა 
ტყეშელაშვილი

საარქივო მასალის მოძიება, 
დამუშავება და სწავლება 
სტუდენტებისთვის

EDUREST: საერთაშორისო 
კონფერენცია კვლევა და 
ტექნოლოგიები განათლების 
სფეროში (თურქეთი, 
სტამბოლი, 26.10.2018-
28.10.2018)

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

ნინო გაგოშაშვილი

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელები
ს პერიოდი 

1 217722 ნინო გაგოშაშვილი, 
პროექტის 
კოორდინატორი, 
ძირითადი
შემსრულებელი

ფრანგები საქართველოში და 
ფრანგული ლიტერატურის 
რეფლექსია XVII- XX საუკუნის 
დასაწყისის ქართულ 
კულტურულ სივრცეში

2016-2019 წწ.

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№
წიგნის/გამოცემის 

ავტორები
გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემის 
საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი
ISBN
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ნინო გაგოშაშვილი
რუსუდან თურნავა „მწიგნობარი“ 978-9941-0-5065-7
თათია ობოლაძე

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები

1.1.

№

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტისდა
სახელებამეცნიერებისდარგის
ადასამეცნიერომიმართულები

სმითითებით

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)

1
ნატალი პიგე-გრო 

„ინტერტექსტუალობის 
შესავალი“

2017 -2019
ნინო გაგოშაშვილი 

(თარგმანი)

ნაშრომშიკრიტიკულკონტექსტში არის განხილულიინტერტექსტუალობის ცნების გარშემო 
არსებული მრავალრიცხოვანი თეორია (ჟენეტის, ბარტის, რუსი ფორმალისტების…),ზოგჯერ 
წინააღმდეგობრივიც, რომელთა ფონზე ინტერტექსტუალობის ცნება შემოსაზღვრულია მხოლოდ 
ერთი დეფინიციით.  აღწერილი და გაანალიზებულია სხვადასხვა თეორიული მიდგომები, 
დადგენილია ინტერტექსტუალობის ფორმები და მისი პრაქტიკის ტიპოლოგია (ციტატა, ალუზია, 
პლაგიატი, პაროდია და ა.შ.).მრავალიმაგალითის მოხმობითა და ესთეტიკური 
ანალიზითწარმოაჩენილია, რომ ინტერტექსტუალობა წინ წამოსწევს მკითხველის მეხსიერებასა 
და ცოდნას, რაც აუმჯობესებს ტექსტის წაკითხვას.

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

ფრანგები საქართველოში და 
ფრანგული ლიტერატურის 

რეფლექსია XVII - XX 
საუკუნის დასაწყისის 
ქართულ კულტურულ 

სივრცეში . 
კომპარატივისტიკა. 217722

2016 – 2019

რუსუდან თურნავა,  პროექტის  ხელმელმძ.
ნინო გაგოშაშვილი, კოორდინატორი

თათია ობოლაძე, ძირითადი 
შემსრულებელი, მირანდა ტყეშელაშვილი, 
ძირითადი შემსრულებელი

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
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4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსა
თაური, საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1
2
3

ნინო გაგოშაშვილი
რუსუდან თურნავა 

თათია ობოლაძე

„კავკასიის ფრანგული 
დღიური“

თბილისი, 
„მწიგნობარი“

332 გვ.

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
წიგნი -„ კავკასიის ფრანგული დღიური“ (გამომც. „მწიგნობარი“, 332გვ.) წიგნი ეძღვნება მე17-მე-20 
საუკუნის დასაწყისის ქართულ-ფრანგული ლიტერატურულ-კულტურული ურთიერთობის 
კვლევას. ჩვენი სტატია  ეხება ფრანგი მხატვრების, ჟან-პიერ მუანეს, ემილ-ფრანსუა დესენის და 
ანრი ფარამონ ბლანშარის მოგონებებს საქართველოს შესახებ, სადაც გაცოცხლებულია 
მნიშვნელოვანი მომენტები მე-19 საუკუნის 50-იანი წლების საქართველოს  ცხოვრებიდან. ეს 
მოგონებები აქამდე არ ყოფილა სათანადოდ შესწავლილი.  საგანგებოდ არის მოცემული 
ალექსანდრე დიუმას და მისი მხატვრის, ჟან-პიერ მუანეს მოგონებების პარალელური ანალიზი. 
აქვე არის შეტანილი მუანეს და ბლანშარის მოგონებების ქართული თარგმანები.  წიგნის 
მნიშვნელოვან ნაწილს ქმნის ქართველ არისტოკრატთა 55 უცნობი პირადი  წერილი ფრანგულ 
ენაზე შესაბამისი ქართული თარგმანებით. პირადი წერილები, რომელსაც მეგობრები და 
ნათესავები სწერდნენ ეკატერინე მიხეილის ასულ ერისთავს იძლევა მე-19 საუკუნის 
დასასრულისა და მე-20 საუკუნის დასაწყისისქართული საზოგადოებრივ-კულტურული 
ცხოვრების უტყუარ სურათს ყოველგვარი ცვლილებების გარეშე. კორესპონდენტების 
უმრავლესობა მანდილოსნებია.  წერილები დაცულია გ. ლეონიძის სახელობის ქართული 
ლიტერატურის მუზეუმში. 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 ნინო გაგოშაშვილი ფრანგული ხელნაწერი 

ტრაქტატი „სიბრძნის გზები“
2018 წლის 26 სექტემბერი, 

შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი
ხელნაწერი შედგება 3 ფრანკმასონური ტრაქტატისაგან („სიბრძნის გზები“, უფლის 

მართლმსაჯულების მიწიერი კანონები“ და „ტრაქტატი კურთხევანის შესახებ)და 
წინასიტყვაობისაგან. არც ტექსტი და არც წინასიტყვაობა არაფერს გვეუბნება მათი ავტორების 
შესახებ. 

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ თავად ნაშრომის ავტორია ლუი კლოდ დე სენ 
მარტენი(1743-1803), შენიღბული მბრძანებელი ევროპული და რუსული მასონობისა.  ტრაქტატი 
შეიქმნა 1770 წელს და გავრცელდა მასონთა წრეებში. ხოლო წინასიტყვაობის ავტორი აღმოჩნდა  
დიპლომატი და ფილოსოფოსი ჯოზეფ დე მესტრი. ნაშრომი მან 1797 წელს გადაწერა, ხოლო 
წინასიტყვაობა  1910 წელსდაურთო. 

საქართველოში ამ წიგნის მოხვედრის არაერთი ვერსია დამუშავდა; კვლევამ წარმოაჩინა ის 
მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომლებიც მე-19 საუკუნის პოლიტიკურ-კულტურულ სფეროს 
განეკუთვნება. 
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რუსუდან თურნავა

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელები
ს პერიოდი 

1 217722 რუსუდან თურნავა, 
პროექტის 
ხელმძღვანელი

ფრანგები საქართველოში და 
ფრანგული ლიტერატურის 
რეფლექსია XVII- XX საუკუნის 
დასაწყისის ქართულ 
კულტურულ სივრცეში

2016-2019 წწ.

ნინო გაგოშაშვილი, 
პროექტის 
კოორდინატორი
თათია ობოლაძე, 
ძირითადი 
შემსრულებელი. 
მირანდა 
ტყეშელაშვილი, 
ძირითადი 
შემსრულებელი

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№
წიგნის/გამოცემის 

ავტორები
გამომცემლობა

წიგნის/გამოცემის 
საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი
ISBN

რუსუდან თურნავა „მწიგნობარი“ 978-9941-0-5065-7
ნინო გაგოშაშვილი
თათია ობოლაძე

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები

1.1.

№

გარდამავალი 
(მრავალწლიანი)პროექტისდა
სახელებამეცნიერებისდარგის
ადასამეცნიერომიმართულები

სმითითებით

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები

პროექტში ჩართული 
პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით)

1
პიერ ბრუნელის წიგნის 

„ჟანრების მითოპოეტიკა“ 
თარგმანი

2017 -2019 თარგმნა რუსუდან თურნავამ

თავი 6 - -ეპოსი და ეპოპეა(ეპოსი როგორც სიტყვა; სამი თვალსაზრისი ეპიკური ფორმის შესახებ; 
ეპოპეის სამი თეორეტიკოსი; ეპოსი.)  თავი7 - ეპოპეის წარმოშობა და განვითარება(ქრონოლოგიის 

ილუზია;     ელინოცენტრიზმის ილუზია; დათარიღების ილუზია; ნათესაობის ილუზია; 
პერიოდიზაციის ილუზია). თავი8 - ღმერთების მონაწილეობა ეპოპეაში( მეომარი ღმერთები; 
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ღმერთების მონაწილეობა ადამიანთა ომში).  

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

ფრანგები საქართველოში და 
ფრანგული ლიტერატურის 

რეფლექსია XVII - XX 
საუკუნის დასაწყისის 
ქართულ კულტურულ 

სივრცეში . 
კომპარატივისტიკა. 217722

2016 - 2019

რუსუდან თურნავა,  პროექტის  ხელმელმძ.
ნინო გაგოშაშვილი, კოორდინატორი
თათია ობოლაძე, ძირითადი 

შემსრულებელი, მირანდა 
ტყეშელაშვილი, ძირითადი 

შემსრულებელი

2018 წელს მომზადდა და გამოიცა წიგნი -„ კავკასიის ფრანგული დღიური“ (გამომც. „მწიგნობარი“, 
332გვ.) წიგნი ეძღვნება მე17-მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ-ფრანგული ლიტერატურულ-
კულტურული ურთიერთობის აქამდე უცნობი და სისტემაში მოსაყვანი ფაქტების კვლევას, რაც 
ნათელს ჰფენს ამ ორ კულტურას შორის არსებული დიალოგის მნიშვნელობას. შესავალ სტატიაში 
განხილულია კვლევის პერსპექტივები მისი ისტორიისა და საარქივო მასალების 
გათვალისწინებით. მეორე სტატია ეხება ფრანგი მხატვრების, ჟან-პიერ მუანეს, ემილ-ფრანსუა 
დესენის და ანრი ფარამონ ბლანშარის მოგონებებს საქართველოს შესახებ, სადაც გაცოცხლებულია 
მნიშვნელოვანი მომენტები მე-19 საუკუნის 50-იანი წლების საქართველოს  ცხოვრებიდან. ეს 
მოგონებები აქამდე არ ყოფილა სათანადოდ შესწავლილი. საგანგებოდ არის მოცემული 
ალექსანდრე დიუმას და მისი მხატვრის, ჟან-პიერ მუანეს მოგონებების პარალელური ანალიზი. 
აქვე არის შეტანილი მუანეს და ბლანშარის მოგონებების ქართული თარგმანები.  წიგნის 
მნიშვნელოვან ნაწილს ქმნის ქართველ არისტოკრატთა 55 უცნობი პირადი  წერილი ფრანგულ 
ენაზე შესაბამისი ქართული თარგმანებით. პირადი წერილები, რომელსაც მეგობრები და 
ნათესავები სწერდნენ ეკატერინე მიხეილის ასულ ერისთავს იძლევა მე-19 საუკუნის 
დასასრულისა და მე-20 საუკუნის დასაწყისისქართული საზოგადოებრივ-კულტურული 
ცხოვრების უტყუარ სურათს ყოველგვარი ცვლილებების გარეშე. კორესპონდენტების 
უმრავლესობა მანდილოსნებია.  წერილები დაცულია გ. ლეონიძის სახელობის ქართული 
ლიტერატურის მუზეუმში. 
           ეს არის საკმაოდ მდიდარი, აქამდე უცნობი მასალა ლიტერატურული, ისტორული და 
ფსიქოლოგიური კვლევებისთვის. ჩანს ახალგაზრდა მანდილოსნების აქტიური საზოგადოებრივი 
და პირადი ცხოვრება, მათი თავისუფალი აზროვნება. ვხედავთ ადამიანური ურთიერთობების 
სხვადასხვა სივრცეს - ოჯახურს, სამეგობროს და საზოგადოებრივს.  
ეკატერინე ერისთავი, ნიკოლოზ რევაზის ძე ერისთავის მეუღლე  წარმოშობით იყო ცნობილი 
დიდვაჭარი თამამშევების შთამომავალი, დედა ჰყავდა ბარბარე, ყორღანაშვილის ქალი. ეკატერინე 
გამოირჩეოდა თავისი საზოგადოებრივი და საქველმოქმედო მოღვაწეობით, იყო ქართველთა 
შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი . წერილებში ჩანს მისი კეთილი 
ხასიათი, სიყვარული და თანადგომა არა მარტო ოჯახის წევრებისადმი, არამედ მეგობრებისადმი, 
რომლებიც ხშირად ათასობით კილომეტრით არიან დაშორებული მისგან და ის 
მატერიალურადაც ეხმარება მათ.  
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ეკატერინეს სამეგობრო წრეში არიან თამარ დავითის ასული ჭავჭავაძე, ირაკლი ბაგრატიონის 
მეუღლე, მარიამ(მაიკო) ჯამბაკურ ორბელიანი, პოეტ ვახტანგ ორბელიანის ასული, ქველმოქმედი 
და მოღვაწე, თამარის მეგობარი, ოლღა სვიატოპოლკ-მირსკი-ბარიატინსკაია, სოფიო ორბელიანის 
ასული  და ალექსანდრე მესამის მეუღლის  მარია ფიოდოროვნას  მეგობარი და ფრეილინა ,  ასევე 
სხვა რუსი და იტალიელი მეგობრები .  
ცალკე ისტორიას ქმნის ოჯახის წევრების წერილები ეკატერინესადმი, მათ შორის თავისი დის, 
ლიზას,   ლიზას მეუღლის , მიხეილ სმირნოვის, ძმის შვილების და დედის წერილები,  სადაც 
ვლინდება დიდი ოჯახის ყოველდღიური ცხოვრება თავისი სირთულეებით და სიხარულით, 
ერთმენეთზე ზრუნვით და ზოგჯერ საყვედურებით ერთმანეთის მიმართ.
          წერილები დაწერილია სანუმუშო ფრანგულით, სადაც ერთ გრამატიკულ შეცდომასაც ვერ 
იპოვით.  ისინი წარმოადგენს იმის დადასტურებას, რომ ქართველი საზოგადოებრიობა 
დაინტერესებული იყო მოწინავე ფრანგული იდეებით, პატივს  სცემდა ფრანგულ კულტურას და 
ენას.  თემატიკა -  კულტურული ცხოვრება, მკურნალობა და საქმიანი ურთიერთობები, 
ევროპული ლიტერატურის ნიმუშები, რომელსაც კითხულობენ საქართველოში.  არისტოკრატია 
ბევრს მოგზაურობს, შეიძლება ითქვას ევროპის რუკა მრავალი მიმართულებით არის 
გადასერილი, იქნება ეს პატარა კურორტები თუ დიდი ქალაქები - ფრანცენსბადი, ვიესბადი, 
ვისბადენი, მარიენბადი, ბადენ ბადენი, სპა, ვილა ტრანკილი, პარიზი, ჟენევა, ყირიმი, კოჯორი, 
ბორჯომი, წავკისი  თუ წითელწყარო.

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნისსა
თაური, საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობ
ა

1
2

რუსუდან თურნავა, 
ნინო გაგოშაშვილი, 

თათია ობოლაძე

„კავკასიის ფრანგული 
დღიური“

ISBN 978-9941-0-5065-7

თბილისი, 
გამომცემლობა
„მწიგნობარი“

332 გვ.

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიისსათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და 
ნომერი/ტომი

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაოდენობა

1
2
3

რუსუდან 
თურნავა

თამარ დავითის 
ასული 

ჭავჭავაძე-
ბაგრატიონის 
ორი უცნობი 

წერილი

ჟურნალი 
„არილი“

გადაცემულია 
დასაბეჭდად

ალექსანდრე ჭავჭავაძის შვილის შვილის,თამარ დავითის ასულის საზოგადოებრივი და 
კულტურული მოღვაწეობა სანიმუშოდ დარჩება მომავალ თაობებს. საქართველოში ქალთა 
განათლებისა და უფლებებისათვის მებრძოლი, ქართული ხელოვნების მოამაგე და ქველმოქმედი, 
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სანიმუშო ქალიშვილების აღმზრდელი, რუსთაველის ფრანგულად მთარგმნელის, ელისაბედ 
ორბელიანის დედა დაუვიწყარია საქართველოსთვის. სტატიაში განხილული და ჩართულია 
თამარ ჭავჭავაძის ორი უცნობი პირადი წერილი რუსულ და ფრანგულ ენებზე შესაბამისი  
ქართული თარგმანებით.  წერილები დაცულია ქართული  ლიტერატურის მუზეუმში. ისინი  
გაშიფრულია სტატიის ავტორის მიერ. მათი ადრესატია ეკატერინე ერისთავი, ნიკოლოზ რევაზის 
ძე ერისთავის მეუღლე, ქველმოქმედი და საზოგადო მოღვაწე.წერილში, რომელიც ეკატერინე 
ერისთავისადმია გამოგზავნილი ბადენ- ბადენიდან 1886 წლის სექტემბერში თამარ 
ბაგრატიონი(გრუზინსკაია)  იგონებს ბელგიის მინერალური წყლების საკურორტო ქალაქში - სპაში 
ერთად გატარებულ დღეებს, თავის ხუმრობებს, შვილებთან ურთიერთობას, საქმიან 
ურთიერთობას და შეხვედრას დიდ მთავართან მიხეილ მიხეილის ძე რომანოვთან და მის 
მეუღლესთან , რომლებიც ძალიან თავაზიანები აღმოჩნდნენ, ისაუბრეს კავკასიის შესახებ.  მეორე 
წერილში 1917 წლის 3 აგვისტოს ატყობინებს ტრაგიკულ ამბავს, შვილის, ეკას გარდაცვალების 
გამო მოსკოვში  ჩასვლას; მძიმე განცდები და შვილის შესახებ  მოგონება ავლენს მისი  სულის 
სიმტკიცეს და კეთილშობილებას, რაც შვილების აღზრდაშიც გამოიხატა.

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა
6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 რუსუდან თურნავა მე-19 საუკუნის უცნობი 

ფრანგულენოვანი პირადი 
წერილები

2018 წლის 26 სექტემბერი, 
შოთა რუსთაველის 

სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

განხილულია მე-19 საუკუნის დასარულისა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ფრანგულენოვანი 
პირადი წერილები, რომელთა ავტორები  ძირითადად არიან ქართველი არისტოკრატი 
მანდილოსნები. წერილები იძლევა იმდროინდელი პირადი, საზოგადოებრივი და ოჯახური 
ურთიერთობების საინტერესო სურათს, რომელიც დატვირთულია ფსიქოლოგიური შტრიხებით. 
ჩანს ფრანგული ენის ფლობის მაღალი დონე და ფრანგული ლიტერატურისა და კულტურისადმი 
პატივისცემა. 

სოლომონ ტაბუცაძე

სტატიები

# ავტორი/ავტორები
სტატიის სათა¬ური, 

ჟურნა¬ლის/კრებუ¬ლის 
დასახელება

ჟურნალის/
კრებულის ნომერი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 სოლომონ 
ტაბუცაძე

ავტორის 
დასწრებულობის 

ფორმები ნაწარმოებში. 

ჟ. „ლიტერატურული 
ძიებანი“

Tbilisi, GCLA 
Press

იბეჭდება

2 სოლომონ 
ტაბუცაძე

პოლიტიკური ნარატივი 
რეზო ჭეიშვილის 

შემოქმედებაში

XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი_ 

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა 

და XX საუკუნის 

თსუ შოთა 
რუსთაველის 

ქართული 
ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

იბეჭდება
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მწერლობა
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გიორგი გაჩეჩილაძე

სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
საერთაშორისო

# მომხსენებლი/მომხსენებლები მოხსენების სათაური
 ფორუმის ჩატარების დრო და 

ადგილი
1 გიორგი აჩეჩილაძე მონადირეზე მონადირის 

მოტივი. გუშინ, დღეს, ხვალ 
(რუსთაველი, ჯორდანო 

ბრუნო, გალაკტიონი)

XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი_ 

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა

ირაკლი ხვედელიძე

2.სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN

1. Irakli Khvedelidze Litinfo, vol.12 http://www.litinfo.ge/vol-
12/contents-12.html

2. ირაკლი ხვედელიძე სჯანი  ტ.20 ISSN 1512-2514 (ბეჭდური)

6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა
6.1.საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენებისსათაური
ფორუმისჩატარების

დროდაადგილი
1 Irakli, khedelidze Practice of Book-based 

Subjectivity in the Works of 
Georgian Romantic Writer 

Mariam Jambakur-Orbeliani

Tbilisi, Ilia State 
University,Austrian library, 2017

2 ირაკლი, ხვედელიძე ნარატოლოგიური 
სტრატეგიები, როგორც 
„მგზავრის წერილების“ 
ინტერპრეტაციის საშუალება

თბილისი, ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

არჩილ წერედიანი

2.სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN

არჩილ წერედიანი ელექტრონული ჟურნალი 
„ელექტროლიტი“ალეკო 
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შუღლაძის „გადამალვა“
არჩილ წერედიანი ელექტრონული ჟურნალი 

„ელექტროლიტი“-  ზაზა 
ბურჭულაძის ახალი რომანი

ირინა მოდებაძე 
არჩილ წერედიანი
(თარგმანი)

„სჯანი“ - ნიკოლაი კონრადი 
„თანამედროვე 
ლიტერატურათმცოდნეობის 
პრობლემები“ (

ISSN 1512-2514 (ბეჭდური)

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. არჩილ წერედიანი 

„რეალიზმიდან 
მოდერნიზმამდე 
დამოუკიდებლობის 
გავლით“

XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი - 
„სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 
საუკუნის მწერლობა“

ISSN 1987-5363

მედეა მუსხელიშვილი

სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
 უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1
2
3

მედეა მუსხელიშვილი დევნილობა 
კომპარატივისტულ 
ლიტერატურასა და 
ხელოვნებაში. 
ანტიტოტალიტარული 
დისკურსი ბერტოლტ 
ბრეხტის არტურო უის 
წინააღმდეგობრივი 
აღზევებისა და პოლიკარპე 
კაკაბაძის ყვარყვარე 
თუთაბერის მიხედვით

კონსტანტა, რუმინეთი, 
ივნისი, 2018

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 
გამოქვეყნებულა)
     სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
2

მედეა 
მუსხელიშვილი

არტურო უის 
წინააღმდეგობრივი 

საერთაშორისო 
კონფერენციის 

Anticus Press, 
Constanța, 2018

გვ. 6-18  
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3 აღზევებისა და 
პოლიკარპე 
კაკაბაძის 
ყვარყვარე
თუთაბერის 
მიხედვით
ISBN 978-606-
94509-6-3 

მასალები

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

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

DAAD სამეცნიერო-კვლევითი 
სტიპენდია
პროექტის სახელწოდება: 
ანტიტოტალიტარული 
ბერლინი, გერმანია

1 ივნისი - 31 ივლისი, 2018.
მედეა მუსხელიშვილი



ანგარიშის ფორმა № 1

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 
უნივერსიტეტთან არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  
(ინსტიტუტის/ ცენტრის) დასახელება:

შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
რუსთველოლოგიის კვლევითი ცენტრი

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
1 ივანე ამირხანაშვილი ჟურნალი „სჯანი“,N 19, გვ. 7-13 ISSN 1512-2514
2 მაკა ელბაქიძე, მანანა 

შამილიშვილი, ადა ნემსაძე
ჟურნალი „სჯანი“, N19. გვ. 306-321 ISSN1512-2514

2. სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN 

1 მაკა ელბაქიძე „უდაბნოთა ქალაქ-მყოფელი 
წმიდა გრიგოლ ხანძთელი“. 
ლიტერატურის ინსტიტუტის 
გზამკვლევი. გვ.292-307.

ISBN 976-9941-13-761-7

2 ნანა გონჯილაშვილი christian-Muslim relations a 
bibliographical history, Volume 12, 
Asia, Africa and the Americas (1700-
1800), Brill

3 ლია კარიჭაშვილი christian-Muslim relations a 
bibliographical history, Volume 12, 
Asia, Africa and the Americas (1700-
1800), Brill, p. 453-458.

4 ლია წერეთელი გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის ჟურნალი, 

ISSN 1512-1593

ლია წერეთელი ლიტერატურული ძიებანი 
XXXVIII

ISSN 0235-3776

ლია წერეთელი ბიზანტიონოლოგია IV ISBN 978-9941-437-06-9

3. საერთაშორისო პატენტები:
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 
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4. ეროვნული პატენტები
№ საპატენტო თემატიკის 

სათაური 
გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ
იერო ფონდი, ქვეყანა

პროექტის 
საიდენტიფიკა

ციო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელების 
პერიოდი 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელების 
პერიოდი 

1 N FR17_109 ივანე ამირხანაშვილი - 
სამეცნიერო 
ხელმძღვანელი

ინტერკულტურული სივრცე  -
რუსთაველი და ნიზამი

2017-2020 წწ.

2 N FR17_109 მაკა ელბაქიძე - 
ძირითადი 
შემსრულებელი

ინტერკულტურული სივრცე  -
რუსთაველი და ნიზამი

2017-2020 წწ.

N 217512 მაკა ელბაქიძე -
სამეცნიერო 
ხელმძღვანელი

ბოლშევიზმი და ქართული 
ლიტერატურა მეორე მსოფლიო 
ომის დაწყებიდან სკკპ მე–20 
ყრილობამდე
(1941–1956 წწ)

2016-2019 წწ.

3 N FR17_109 ნანა გონჯილაშვილი- 
ძირითადი 
შემსრულებელი

ინტერკულტურული სივრცე  -
რუსთაველი და ნიზამი

2017-2020 წწ.

4 N FR17_109 ლია კარიჭაშვილი -
ძირითადი 
შემსრულებელი

ინტერკულტურული სივრცე  -
რუსთაველი და ნიზამი

2017-2020 წწ.

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 ივანე 

ამირხანაშვილი
XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი - სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX საუკუნის მწერლობა. 
თბილისი

ISSN 1987-5363

2 მაკა ელბაქიძე 2nd International Conference on New Approaches in Social 
Sciences and Humanities (Iconash). სტამბული. თურქეთი.

978-605-83063-8-7
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მაკა ელბაქიძე XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი - 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები: 
„სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და XX საუკუნის 
მწერლობა“. საქართველო. თბილისი

ISSN 1987-5363

3 ნანა 
გონჯილაშვილი

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი - 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები,  
სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და XX საუკუნის 
მწერლობა“. საქართველო. თბილისი. 

ISSN 1987-5363

ნანა 
გონჯილაშვილი

საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი, 
„თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი“, 
მასალები, II,  თბილისი.

იბეჭდება

4 ლია კარიჭაშვილი XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი - 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები,  
სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და XX საუკუნის 
მწერლობა“. საქართველო. თბილისი.

ISSN 1987-5363

ლია კარიჭაშვილი საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი, 
„თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი“, 
მასალები, II,  თბილისი.

იბეჭდება

5 ლია წერეთელი XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი - 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები,  
სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და XX საუკუნის 
მწერლობა“. საქართველო. თბილისი.

ISSN 1987-5363

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№
წიგნის/გამოცემის ავტორები

გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

1 გამომცემელი ნუნუ გელაძე. 
წინასტყვაობის ავტორი ივანე 
ამირხანაშვილი

Giuliano Ladolfi Editore, 
Borgomanero

9788866444176

2 მაკა ელბაქიძე. The Man in the 
Panther’s Skin in the Context of 

Medieval Literature.

Lambert Academic Publishing 978-613-4-96746-4

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN
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სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 
უნივერსიტეტთან არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 
(ინსტიტუტის/ ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 
შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით):

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
რუსთველოლოგიის კვლევითი ცენტრი

1. ივანე ამირხანაშვილი- ხელმძღვანელი,
მთავარი მეცნიერ თანაშრომელი:
1. მაკა ელბაქიძე

მეცნიერ თანამშრომლები: 
1. ნანა გონჯილაშვილი,
2. ლია კარიჭაშვილი,
3. ლია წერეთელი

1.პროგრამული დაფინანსებით 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)
„რუსთველოლოგია სკოლას“ 

(2017-2019)
პროექტით გათვალისწინებულია რუსთველოლოგიური საკითხების დამუშავება-მომზადება მოსწავლე 
ახალგაზრდობის ინტერესებისა და საჭიროების შესაბამისად. პოემის სასკოლო სწავლება და მისი 
არასახარბიელო შედეგები კიდევ ერთხელ მიანიშნებს თანამედროვეობის ერთგვარად დაშორებასა და 
გაუცხოებას “ვეფხისტყაოსნის” ცივილიზაციისგან. ამით აიხსნება მოსწავლეთა მხრიდან ერთგვარი 
ინდიფერენტიზმი პოემის ტექსტისადმი. ისინი ვერ სწვდებიან პერსონაჟთა ხასიათებს, მათს იდეალებს და 
მისწრაფებებს, უკვირთ გმირთა  ზედმეტი მგრძნობელობა. ამის გამო პოემის სწავლებას ხშირად აქვს 
იძულებითი ხასიათი. 
ამიტომაც მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ სწავლების პროცესში, როგორც დამატებითი დამხმარე მასალა 
ჩაერთოს რუსთველოლოგია სათანადო შინაარსითა და მოცულობით. რაც დაეხმარება მოსწავლეს შეიძინოს 
კულტურა „ვეფხისტყაოსნის“ აღქმისა, გააცნობიეროს  მისი იდენტობა  ეროვნულ სულთან. 
ნაშრომი ემყარება ფუნდამენტურ კვლევებს, თანამედროვე ლიტერატურათმცოდნეობით მიღწევებს და 
უახლეს თეორიულ-ლიტერატურულ და ესთეტიკურ პრინციპებს. ითვალისწინებს გოეთეს, დანტეს, 
შექსპირის, ნიზამი განჯელის შემოქმედების სწავლების მეთოდიკას სკოლებში, აქტუალურ თანამედროვე 
თეორიებს ტექსტისა და მკითხველის ურთიერთმიმართებაზე. კომპარატივისტური 
ლიტერატურათმცოდნეობის მიღწევებსა და თანამედროვე თეორიულ-პრაქტიკულ პედაგოგიურ 
მიმართულებებს. 
მოცემულ საანგარიშო პერიოდში პროექტით გათვალისწინებული  პრობლემატიკიდან დამუშავდა შემდეგი 
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საკითხები: „ვეფხისტყაოსანი და ბიბლია“, „რუსთაველის მსოფლმხედველობის საკითხები“ (ივანე 
ამირხანაშვილი), „რენესანსული ესთეტიკა და ვეფხისტყაოსანი“, „ვეფხისტყაოსანი და კომპარატივისტული 
ძიებანი“ (მაკა ელბაქიძე), „ვეფხისტყაოსნის“ ავტორის ვინაობის საკითხი“, „პოემის სათაურის სიმბოლიკა“ 
(ნანა გონჯილაშვილი),  „ვეფხისტყაოსნის პროლოგი“, „აღორძინების ხანის მწერლობა და 
ვეფხისტყაოსანი“(ლია კარიჭაშვილი),  „რუსთაველი ხელოვნებაში“,  „რუსთაველი და ფოლკლორი“ (ლია 
წერეთელი).

ივანე ამირხანაშვილი
ვეფხისტყაოსანი და ბიბლია

„ვეფხისტყაოსნის“ ლიტერატურული წყაროებიდან ერთ-ერთი საგულისხმო და, კულტურული 
თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია ბიბლიური წიგნები და მათი გავლენა პოეტის აზროვნებაზე. 
რუსთაველის პოეტური სამყაროს მთლიანობა, პოემის გმირთა იდეალური სახეების სრულყოფილება და 
ეთიკური იდეოლოგიის სიმწყობრე მნიშვნელოვანწილად გაპირობებულია წმინდა წერილის 
ცხოველმყოფელი გავლენით. ბიბლიური რემინისცენციები და ალუზიები პოემის ტექსტის ორგანულ 
ნაწილს წარმოადგენს და მისი, როგორც მხატვრული სტრუქტურის, გაგება-გააზრება დამოკიდებულია ამ 
რეალიების პოეტური ფუნქციის ინტერპრეტაციებზე. ჩვენი სპეციალური კვლევის საგანია ისეთი 
სახელები და ალუზიები, როგორებიცაა „ადამი“, „გაბაონი“, „ნინეველები“,  „ურია ლევი“,  „კაენი და 
სილა“,  აგრეთვე „მოციქულნი“, „შიგან მათთა საბრძანისთა“  და სხვა.

რუსთაველის მსოფლმხედველობის საკითხები

რუსთაველის მსოფლმხედველობის საკითხები _ ეს ის პრობლემებია, რომლებიც აინტერესებს მე-
11-12 საუკუნეების კულტურულ მსოფლიოს დასავლეთსა თუ აღმოსავლეთში: ბიბლიურ-ქრისტიანული 
აზროვნების ნაკადი, ნეოპლატონიზმი, არეპაგიტული ფილოსოფია, გონების კულტი ანუ რაციონალიზმი, 
არაბული ფილოსოფია, სპარსული ლიტერატურულ-ესთეტიკური კანონი, ჰუმანისტური და რენესანსული 
იდეები. `ვეფხისტყაოსანში~ კონკრეტულად იკვეთება, ერთი მხრივ, არისტოტელეს, პლატონის, ფსევდო-
დიონისე არეოპაგელის, პლოტინის მოძღვრების გავლენა, მეორე მხრივ, აშკარაა სიახლოვე ქართულ 
ფილოსოფიურ ნააზრევთან, კერძოდ, ეფრემ მცირეს, არსენ იყალთოელისა და განსაკუთრებით იოანე 
პეტრიწის შეხედულებებთან. თავისი მსოფლმხედველობით რუსთაველი წარმოადგენს ორიგინალურად 
მოაზროვნის ტიპს, რომელიც კარგად იცნობს და იყენებს კიდეც შუასაუკუნეების სააზროვნო სისტემებს, 
მაგრამ, ამავე დროს, ამკვიდრებს რენესანსულ იდეოლოგიას.

მაკა ელბაქიძე

რენესანსული ესთეტიკა და ვეფხისტყაოსანი

ადრეული შუასაუკუნეების ხელოვნებასა და ლიტერატურაში გარეგნული სილამაზე აღიქმებოდა 
არა თავისთავადი მნიშვნელობით, არამედ როგორც სულიერი მშვენიერების გამონაშუქი. ეს პრინციპი 
იცვლება გვიანდელ შუასაუკუნეებში, კერძოდ, საერო  მწერლობაში, სადაც გმირის ინდივიდუალურ 
თვისებებთან ერთად წინა პლანზე წამოიწევს მისი პორტრეტული შტრიხები. Eეს კი იმას ნიშნავს, რომ 
პერსონაჟის მხატვრული სახე იქმნება არა აგიოგრაფიაში დამკვიდრებული ზოგადი მოდელის მიხედვით 
(წმინდანი/ცოდვილი; დადებითი პერსონაჟი/უარყოფითი), არამედ პერსონაჟის ინდივიდუალური 
თვისებების მაქსიმალური გამოკვეთით, თანაც ისე, რომ პიროვნების გარეგნულ იერსახეში, როგორც 
სარკეში, ირეკლებოდეს მისი შინაგანი (სულიერი) ხატი. შესაბამისად, უზადო სილამაზე ამ პერსონაჟებისა, 
რომელიც უმეტეს შემთხვევაში მზის მეტაფორითაა გადმოცემული, მათ გამორჩეულობაზე, 
კეთილშობილებაზე, მაღალ ზნეობაზე მეტყველებს.

სწორედ ეს ტენდენცია შეიძლება იქნას მიჩნეული ანთროპოცენტრულობის საფუძვლად, რომელიც 
შუასაუკუნეების მომდევნო ეპოქის, რენესანსის, ერთ-ერთი ძირითადი მახასიათებელია. სწორედ 
ანთროპოცენტრულობას უკავშირდება აღორძინების ეპოქისთვის დამახასიათებელი სილამაზის კულტი, 
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მით უფრო, რომ რენესანსული ესთეტიკისათვის დამახასიათებელია არა მარტო სილამაზის მიმართ 
განსაკუთრებული დამოკიდებულება, არამედ სწრაფვაც ლამაზი ცხოვრებისაკენ. ყალიბდება ერთგვარი 
ჰარმონია – ადამიანი სილამაზისადმი წყურვილს იკმაყოფილებს მხატვრულ შემოქმედებაში, შესაბამისად, 
შეიძლება ითქვას, რომ ხელოვნება ემსახურება ცხოვრებას, ცხოვრება კი ხელოვნებას. მაგრამ სპეციალურ 
ლიტერატურაში ხაზგასმულია, რომ სწრაფვა ამქვეყნიური ცხოვრების ლამაზად და  დახვეწილად 
წარმოსაჩენად, სრულიად ახლებური, მომხიბვლელი ცხოვრებისეული იდეალის შესამუშავებლად 
იტალიურ კვატროჩენტოზე გაცილებით ადრე დაიწყო. ამ შემთხვევაში საუბარია  გვიანდელ 
შუასაუკუნეებზე, რომელმაც მომდევნო ეპოქას უდიდესი შემოქმედებითი მემკვიდრეობა დაუტოვა. 
შესაბამისად, როდესაც საუბრობენ “ერთ წერტილზე გაყინული” შუასაუკუნეების აზროვნების  
საპირისპიროდ ისეთ პროგრესული მისწრაფებათა აღმოცენების შესახებ, როგორებიცაა ჰუმანიზმი და 
რეალიზმი, მხედველობიდან რჩებათ ერთი გარემოება _ ჰუმანისტური და რეალისტური ტენდენციები 
შეინიშნება რენესანსის ეპოქაზე  გაცილებით ადრე შექმნილ ლიტერატურულ ძეგლებში. ამას მოწმობს, 
თუნდაც, ამა სოფლისა და ზეშთასოფლის ურთიერთმიმართება ისეთ დიდ პოეტებთან, როგორებიცაა 
დანტე და რუსთაველი, პერსონაჟთა მხატვრული სახეების სპეციფიკური პალიტრა, გმირთა ხასიათების 
ღრმა ფსიქოლოგიზმი და ინდივიდუალიზმი, რაც მათ ცოცხალ ადამიანებად ხდის და არა სქემებად და ა.შ. 

რენესანსული ესთეტიკა, ერთი მხრივ, აღორძინებაა ანტიკური ესთეტიკური პრინციპებისა 
(მაგალითისთვის იკმარებდა, თუნდაც ანტიკური ხელოვნებისთვის დამახასიათებელი პრინციპის «Mენს 
სანა ინ ცორპორე სანო»-ს (“ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია”)”გადმოტანა”), თუმცა, იმავდროულად, 
“მემკვიდრეა” წინამორბედი (შუასაუკუნეების) ეპოქის აზროვნებისა, რომლის მიხედვითაც ზოგადი და 
ინდივიდუალური, იდეალური და მატერიალური, გარეგნული და შინაგანი ერთიან და განუყოფელ 
მხატვრულ სახეში ერწყმის ერთმანეთს, რაც, თავის მხრივ წინამორბედია მაღალი რენესანსის ეპოქაში 
ჩამოყალიბებული ინდივიდუალიზმისა. 2. შესაბამისად, “ღვთაებრივ კომედიასა” თუ “ვეფხისტყაოსანში” 
ჩამოყალიბებული ესთეტიკური დოქტრინა, რომელშიც რენესანსული ეპოქისთვის დამახასიათებელი 
არაერთი პრინციპისა და ტენდენცია ჩანს, ჯერ კიდევ არ არის იმ ტიპის აზროვნება, რომელიც ხელოვნების 
(ლიტერატურის) ისტორიაში კვატროჩენტოდაა სახელდებული. ყველა თავისებურება ე.წ. გარდამავალი 
ეპოქის ფილოსოფიისა და ესთეტიკისა, ინდივიდუალიზმი, აქცევს დანტეს _ პროტორენესანსის, რუსთველს 
კი შუასაუკუნეებისა  და რენესანსის მიჯნის მოღვაწედ.

ვეფხისტყაოსანი და კომპარატივისტული ძიებანი

საქართველოში რუსთველოლოგიური  კვლევების დიდი ტრადიცია არსებობს, მაგრამ ყოველი 
ეპოქა ახალ-ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს ქვეყნის ინტელექტუალურ მემკვიდრეობას. 
რუსთველოლოგიაც, ისევე როგორც ყოველი სხვა დარგი მეცნიერებისა, წინ მიიწევს, ითხოვს ახალი 
ხედვების დანერგვას, კვლევის ჰორიზონტების გაფართოებას, კონცეპტუალურ და სტრუქტურულ 
ინოვაციებს. ნაციონალური ლიტერატურების მიმართების დადგენა მსოფლიო ლიტერატურულ 
სივრცესთან თანამედროვე საერთაშორისო ფილოლოგიური კვლევების უმთავრესი მიმართულებაა, 
განსაკუთრებით, პოსტ–სოციალისტური ბანაკის პროგრესულ ქვეყნებში, რომელთაც სურთ გაიაზრონ 
საკუთარი, ნაციონალური ლიტერატურები იდეოლოგიური კლიშეებისა და ჩარჩოების გარეშე, 
საერთაშორისო ლიტერატურული პროცესების კონტექსტში.

 “ვეფხისტყაოსანი” ორი დიდი ეპოქის (შუასაუკუნეები და რენესანსი) და ორი დიდი კულტურული 
არეალის (ქრისტიანული დასავლეთი და ისლამური აღმოსავლეთი) მიჯნაზეა შექმნილი, შესაბამისად, 
ფართო კულტურულ პერსპექტივაში უნდა იქნას გააზრებული როგორც აღნიშნული ეპოქების, ისევე ორივე 
ლიტერატურული გარემოსთვის (ქრისტიანული საქართველო, ისლამური აღმოსავლეთი) ნიშანდობლივი 
პრინციპები (სოციალურ-პოლიტიკური ფონი, მსოფლმხედველობრივი პრობლემატიკა, ეთიკური 
შეხედულებები, ლიტერატურული ეტიკეტი, მხატვრული სტერეოტიპი, შემოქმედებითი მეთოდი) და მათი 
უშუალო თუ ტიპოლოგიური მიმართებანი ვეფხისტყაოსანთან. ამ მიზეზით, კვლევის ძირითად 
მეთოდოლოგიად უნდა განისაზღვროს კომპარატივისტული კვლევები, რაც დაეხმარება მკვლევარებს, 
კომპლექსურად და მასშტაბურად გაიაზრონ საკვლევი პრობლემა და მოახდინონ ნაციონალური 
ლიტერატურების შედარებითი ანალიზი მსოფლიო ლიტერატურულ პროცესთან მიმართებაში, მისი 
კულტურული იდენტობის შენარჩუნების პირობით. 
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ნანა გონჯილაშვილი

„ვეფხისტყაოსნის~ ავტორის ვინაობის საკითხი 

ნაშრომში დაძებნილი და შესწავლილია რუსთველოლოგიაში არსებული ძირითადი მასალა შოთა 
რუსთაველის ვინაობასთან დაკავშირებით, უძველესი პერიოდიდან დღევანდელობის ჩათვლით. 
წარმოდგენილი მასალა მოიცავს ძველ წყაროებში,  ისტორიულსა და მხატვრულ თხზულებებში,  
დაცულ მონაცემებს პოემისა და მისი ავტორის შესახებ. ცალკე დაჯგუფებულია მეცნიერ-მკვლევართა 
მიერ გამოთქმული შეხედულებები და ვარაუდები რუსთაველის ზედწოდების, პოეტის სადაურობის 
თაობაზე. ამ მიმართებით, ძირითადად, ორი რიგის თვალთახედვაა წარმოდგენილი (როგორც ეს 
სამეცნიერო ლიტერატურის მასალებით ვლინდება), კერძოდ, პოეტის მიერ თბილისის ახლოს მდებარე 
რუსთავისა და მესხეთის რუსთავის მფლობელობის თაობაზე. საკითხის დეტალური განხილვის 
შედეგად როგორც ირკვევა, უფრო სარწმუნო ჩანს რუსთაველის მესხობა და მისგან მესხეთის რუსთავის 
ფლობის შესაძლებლობა, რომელიც სამეცნიერო ლიტერატურაში შესაბამისი არგუმენტებითაა 
გამყარებული. 

პოემის სათაურის სიმბოლიკა

           ნაშრომში შესწავლილია  საკითხის შესახებ რუსთველოლოგიაში არსებული ნაშრომები, 
გამოკვეთილია ძირითადი და უმთავრესი შეხედულებები. ამავდროულად, ზოგადად მიმოხილულია 
ვეფხვის ენიგმა, მეტაფორა და სიმბოლიკა სხვადასხვა ერის წარმოდგენებში, რელიგიებსა და მხატვრულ 
ნააზრევში. აღნიშნულის საფუძველზე და, უპირველეს ყოვლისა, პოემის ტექსტზე დაყრდნობით 
გამოყოფილია ვეფხვის, ვეფხვის ტყავის და ვეფხისტყაოსნობის მრავალსაფეხურიანი სიმბოლიკა, რომელიც 
პოემის სათაურში, ვითარცა მხატვრულ სახეშია განსახოვნებული. აღნიშნულია, რომ პოემაში ვეფხვის 
სიმბოლიკასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი სახისმეტყველება წმინდა რუსთველური ორიგინალური 
სახექმნადობაა, რომელსაც  რუსთაველის და შემდგომი ეპოქების მხატვრულ ნააზრევში ანალოგი არ 
ეძებნება. 

ლია კარიჭაშვილი

„ვეფხისტყაოსნი“ პროლოგი

„ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგის შესწავლის პირველი ეტაპი გულისხმობს მის დამუშავებას 
ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური თვალსაზრისით. განმარტებული უნდა იყოს არქაიზმები (სახე, მიჯნური, 
შიმშერი, ნა; სპა, ყანდი და სხვა);  სიტყვები, რომელთაც რუსთველურ ნარატივში დღევანდელისაგან 
განსხვავებული მნიშვნელობა აქვთ, ასეთი სიტყვებია: სამყარო (ცა – მყარი, უძრავი ვარსკვლავთა ცა), ქვეყანა 
(მიწა, ქვეყნიერება), ტანი (მატერია, სხეული), ხელოვანება (ოსტატობა), შაირობა (პოეზია) ... 

ლიტერატურული ტრადიციის თანახმად, პროლოგი აგებულია გარკვეული სტრუქტურით. ავტორი 
პირველად მიმართავს სამყაროს შემოქმედ ღმერთს (“რომელმან შექმნა სამყარო...”). მკვლევართა აზრით, ამ 
სტროფში ჩანს შესაქმის ქრისტიანული გაგება. “რომელმან”, ისევე როგორც “ვინც” ღმერთის აღმნიშვნელია. 
“ძალი” შეესატყვისება ძე ღმერთს, ის ისეთივე სახელია მაცხოვრისა, როგორიც სიტყვა. სული ანუ 
სულიწმიდა იკითხება ტაეპში “ზეგარდმო არსნი სულითა ყვნა ზეცით მონაბერითა”. 

შემდეგი მონაკვეთი ეძღვნება თამარ მეფეს და დავით სოსლანს (თუმცა ეს უკანასკნელი 
იგულისხმება მეტაფორაში (“ლომი”). რუსთაველი პროლოგში  გვაცნობს თავის ვინაობას (“დავჯე 
რუსთველმან...” “მე რუსთველი...”), პოემის მთავარ გმირს (“მო, დავსხდეთ ტარიელისთვის...”) და 
შემოქმედებით მიზანს (“ვთქვა მიჯნურობა პირველი...”) 

ტაეპი „ესე ამბავი სპარსული, ქართულად ნათარგმანები” - პირდაპირი გაგებით, “ვეფხისტყაოსანს” 
სპარსულიდან თარგმნილად აცხადებს. რუსთველოლოგიაში მიღებული თვალსაზრისით (კ. კეკელიძე, ალ. 
ბარამიძე), რუსთაველმა გამოიყენა შუასაუკუნეების მსოფლიო ლიტერატურაში ფართოდ გავრცელებული 
სიუჟეტური შენიღბვის ან გაუცხოების ხერხი. არსებობს ზემოაღნიშნული ტაეპის სხვაგვარი, უფრო 
გვიანდელი ინტერპრეტაცია, რომლის მიხედვითაც “სპარსული” ალეგორიულად განიმარტება: მოგონილი, 
ზღაპრული, ამსოფლიური.

ტრადიციული თვალსაზრისით, რუსთაველმა გამოყო პოეზიის სამი სახე: 1. ვრცელი, ეპიკური 
ნაწარმოები, 2. „ლექსი ცოტაი“, (რომელთა ავტორიც ვერ ქმნის ვრცელ ეპიკურ ტილოს (“არ ძალუძს 
სრულქმნა სიტყვათა გულისა გასაგმირეთა”). 3. გასართობი ხასიათის პოეზია, რომელიც გამოიყენება 
„სანადიმოდ, სამღერელად, სააშიკოდ, სალაღობოდ...”
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რუსთველისეული კონცეფციით, შაირობა და მიჯნურობა ფენომენალურად ახლოა ერთმანეთთან. 
მათი გადაკვეთის წერტილია სატრფოს, შთამაგონებლის სახე (“ყოვლსა მისთვის ხელოვნობდეს, მას 
აქებდეს, მას ამკობდეს/ მისგან კიდე ნურა უნდა, მისთვის ენამუსიკობდეს”). მიჯნურობის ცნება 
გულისხმობს როგორც საღვთო, ასევე ადამიანურ სიყვარულს. პირველი, “გვარი ტომთა ზენათა” – საღვთო 
სიყვარულია, რომლის გადმოცემაც ადამიანის ენას უძნელდება. მას ბაძავს სიყვარული ადამიანთა შორის 
(“ხელობანი ქვენანი”), თუ იგი წმინდაა, ხოლო მესამეს მიჯნურობა არ ეწოდება, ის სახელდებულია 
„სიძვად“ სწორედ იმიტომ, რომ დაცლილია სულიერებისა და სიწმინდისაგან.

პროლოგი ორგანულად უკავშირდება “ვეფხისტყაოსნის” ნარატივს. პროლოგში დასმული 
თეორიული საკითხები პოეზიისა და მიჯნურობის შესახებ მხატვრულად ხორცშესხმულია პოემის 
სიუჟეტში. 

ხელნაწერების მიხედვით ადრინდელად მიიჩნევა 34-სტროფიანი პროლოგი. ეს სტროფები 
ხელნაწერთა ოთხივე რედაქციაშია და ძველი შედგენილობის დედნებიდან მოდის. ვახტანგისეული 
გამოცემის პროლოგში 31 სტროფია, რომელთაც შემდეგ ს. კაკაბაძემ და კ. ჭიჭინაძემ თავიანთ გამოცემებში 
მიუმატეს კიდევ ორი. ამით “დასაწყისის” მოცულობა გაიზარდა 33 სტროფამდე. 

ცნობილია, რომ რუსთველოლოგიაში სამი განსხვავებული დამოკიდებულება არსებობდა პოემის 
პროლოგისადმი. მეცნიერთა ერთი ნაწილი მიიჩნევდა, რომ იგი ნამდვილად რუსთველის დაწერილია 
მეორენი ფიქრობდნენ, რომ პროლოგი რუსთველის დაწერილია, მაგრამ დამატებულია ზედმეტი, 
არარუსთველური სტროფები; მკვლევართა უმცირესობა კი გადაჭრით უარყოფდა პროლოგის 
რუსთველისადმი კუთვნილების აზრს. 

ა. ბარამიძემ შეამჩნია, რომ „ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგის მსგავსად შაჰ-ნამეს, იოსებ-ზილიხანიანის, 
ვისრამიანის, ლეილ-მაჯნუნიანის, ისკანდერ-ნამეს და სხვა თხზულებათა პროლოგები შედგება სამი 
ძირითადი ნაწილისაგან: 1. ღვთის ქება; 2. მეფე-პატრონთა ან მეცენატთა ქება; 3. ძეგლის ისტორიულ-
ლიტერატუ-რული წყაროები. შესავალთა ეს სამი ელემენტი თითქოს სავალდებულო ნორმად ჩანს მთელს 
ირანულ მწერლობაში და იგი „ვეფხისტყაოსანშიც“ არის დაცული. ამდენად, მის ტექსტში თავიდანვე უნდა 
ყოფილიყო სათანადო შედგენილობის პროლოგიო, _ აცხადებდა მკვლევარი, 

მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობისა,  “ვეფხისტყაოსნის” არც ერთ გამომცემელს არ მოუკვეთია 
პროლოგი პოემის  ტექსტიდან. ის კვლავ რჩება „ვეფხისტყაოსნის“ კარიბჭედ.

აღორძინების ხანის მწერლობა და „ვეფხისტყაოსანი“

XVI-XVIII საუკუნეების ქართულ მწერლობას ერთი მთავარი ტენდენცია გასდევს - ლექსის 
უპირატესობა პროზაზე. ეს გარემოება, ძირითადად, „ვეფხისტყაოსნის“ ზეგავლენამ განაპირობა. 
რუსთველი კვლავაც უდიდეს ავტორიტეტად და პოეზიის მეტრად დარჩა, თუმცა, ამავე დროს, 
გამრავალფეროვნდა და გადახალისდა ქართული ლექსი. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია არჩილ მეფის 
შემოქმედება. ჟანრობრივი განახლების მოთავედ თეიმურაზ პირველი გვევლინება, ხოლო ლექსწყობის 
ახალი ფორმების დამნერგავად - ვახტანგ VI, სულხან-საბა ორბელიანი, დავით გურამიშვილი, ბესარიონ 
გაბაშვილი... სწორედ ამ შემოქმედთა მეოხებით  განხორციელდა ქართულ მწერლობაში რეფორმა.

თეიმურაზ I-ის შემოქმედება იყოფა სასულიერო და საერო  შინაარსის ნაწარმოებებად. 
რუსთველური ნაკადის სიძლიერე საოცრად ეჯაჭვება და ერწყმის თეიმურაზის ინდივიდუალურ 
მსოფლაღქმას. მის შემოქმედებაში მკვეთრად იგრძნობა რუსთველის გავლენა. პოეტი  იმეორებს 
რუსთაველის სახეებს, გამოთქმებს, შედარებებს; მაგალითად, თეიმურაზი  წერს: “გული, ცნობა და გონება 
წამართვი, ჩემო მზეო, და.“ რუსთაველი: „გული, ცნობა და გონება ერთმანეთზედა ჰკიდია“. მისი ყველა 
მნიშვნელოვანი თხზულება შაირითაა დაწერილი. თანამედროვენი თეიმურაზ მეფეს რუსთაველსაც კი 
უდარებდნენ.
                არჩილ მეფე ამკვიდრებს ნაციონალურ თემატიკას და აყალიბებს მართლის თქმის პრინციპს, რაც 
გულისხმობდა სინამდვილის ასახვას.  ამით იგი დაუპირისპირდა „გამოგონებას“, „ზღაპრობას“, რომელსაც 
სპარსთა ნაჭორს უწოდებდა. არჩილი მეფე აღიზარდა რუსთაველისა და თეიმურაზის პოეზიაზე და ორივე 
შემოქმედს დიდად აფასებდა, თუმცა მისთვის რუსთაველის უპირატესობა სადავო არ იყო. მისი პოემა 
„გაბაასება თეიმურაზისა და რუსთველისა“  18 კითხვა-პასუხისაგან შედგება. ავტორი მოკლედ 
მიმოიხილავს კლასიკური ხანის და ახალი დროის შემოქმედთა თხზულებებს, მათი შეფასების მთავარი 
კრიტერიუმი რუსთველური ლექსია. 
         არჩილის სატრფიალო ლირიკაშიც იგძნობა თეიმურაზისა და რუსთაველის გავლენა. პოეტიკის 
თვალსაზრისით, არჩილი რუსთაველის მიმდევარია. 

ვახტანგ VI-ის წვლილი ქვეყნის განმანათლებლობისა და ლიტერატურის ისტორიის 
განვითარებისთვის ძალიან დიდია.  როგორც ცნობილია, მან შექმნა „სწავლულ კაცთა“ კომისია. დააარსა 
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ქართული სტამბა, რომელშიც 1712 წელს პირველად დაიბეჭდა „ვეფხისტყაოსანი“.  პოემას ვახტანგ მეფის 
„თარგმანება“ ანუ კომენტარები დაერთო,  ეს იყო „ვეფისტყაოსნის“ მეცნიერული გააზრების პირველი ცდა. 
ცნობილია, რომ აკაკი შანიძემ ვახტანგის ნაშრომს მონოგრაფია უწოდა. ამით საფუძველი ჩაეყარა 
სამეცნიერო დარგ რუსთველოლოგიას. 

ვახტანგ მეფის შემოქმედება, მისი ლირიკული ლექსები, ამჟღავნებს ღრმა ცოდნასა და სიახლოვეს 
რუსთაველის მხატვრულ სამყაროსთან, მის მსოფლმხედველობასა და პოეტურ სახეებთან. ვახტანგის 
პოეზიაში წამყვანია ალეგორიულ-სიმბოლური განსახოვნების პრინციპი, ღვთის სიყვარულის შეფარვით, 
ალეგორიულად გადმოცემა. ჩანს რუსთველური სახეების რემინისცენციები და ლექსიკის გავლენა. ჩვენს 
ნაშრომში მოვიყვანეთ  რამდენიმე შესაბამისი მაგალითი. ამით გვსურდა გვეჩვენებინა, რომ ვახტანგ მეფის 
მრწამსი პოეზიის არსის, დანიშნულების, განსახოვნების ფორმებისა და პრინციპების შესახებ ძალზე ახლოა 
რუსთაველის კონცეფციასთან. სწორედ ამ ფაქტორმა გაუადვილა მას რუსთაველის პოემის წვდომა და მისი 
ალეგორიული განმარტება, იმ პერიოდისთვის ამგვარი ხედვა იყო სრულიად ახალი და გარკვეულწილად 
აღიქმებოდა რუსთაველის დაცვის მცდელობად „ავად მჩხრეკელთაგან“.
     თეიმურაზ II-ის უმთავრეს თხზულებად მიიჩნევა „სარკე თქმულთა“ ანუ „დღისა და ღამის გაბაასება“, ეს 
თხზულება ქართულ მწერლობაში უკვე დამკვიდრებული „გაბაასების“ ჟანრის ტრადიციას აგრძელებს. 
თხზულება სასულიერო და საერო თემატიკას აერთიანებს. 

თეიმურაზ II-ის ლირიკული ლექსების უმრავლესობაში გამოხატულია ქრისტიანული 
მსოფლმხედველობა. პოეტის ლიტერატურული მრწამსის გასათვალისწინებლად მნიშვნელოვანია მისი 
„გაბაასება რუსთველთან". თეიმურაზ II იზიარებს არჩილს II-ის მიერ ქართულ მწერლობაში 
დამკვიდრებულ „მართლის თქმის" პრინციპს, არ მოსწონს არარეალური, ფანტასტიკური სიუჟეტები.

რუსთაველის შემდეგ ყველაზე გამორჩეული სახელი დავით გურამიშვილია. ახალმა სათქმელმა 
ახალი ფორმა მოიტანა. პოეტის შემოქმედებით სიახლესა და ინდივიდუალიზმს იმ ფაქტორმაც შეუწყო 
ხელი, რომ პოეტს ცხოვრების დიდი ნაწილის გატარება სამშობლოდან შორს, უკრაინაში მოუხდა, ამიტომაც 
მისი პოეზია თავისუფალია იმ აღმოსავლური გავლენებისაგან, რომლებიც აღორძინების ხანის თითქმის 
ყველა ქართველ შემოქმედზე მეტ-ნაკლებად აისახა. გურამიშვილი ხაზგასმით გამოხატავს თავის 
დამოკიდებულებას რუსთველისადმი: „მე რუსთაველს ლექსს არ ვუდრი, ვით მარგალიტს ჩალის ძირსა“. 
ვეფხისტყაოსანი „იგავთ ხეა“, რომელიც ორმაგად შესამეცნებელია თავისი ხილული შტოებითა და 
დაფარული ფესვით. გურამიშვილის შემოქმედება ამჟღავნებს როგორც მსოფლმხედველობრივ, ასე 
სახისმეტყველებით და პოეტიკური თანხვედრებს ვეფხისტყაოსანთან. 

ყოველივე ზემოთქმული ცხადყოფს, რომ აღორძინების ხანის მწერლობა უმნიშვნელოვანესი ეტაპია 
ქართული ლიტერატურის ისტორიაში. ამ ეპოქის ლიტერატურულ პროცესს, მის სტილსა და მიმართულებას 
განსაზღვრავს  თეიმურაზ I-ის, არჩილის, ვახტანგ VI-ისა და თეიმურაზ II -ის შემოქმედება, რომლის 
ხასიათი, თემატიკა და პოეტიკა დიდწილად განპირობებულია რუსთაველის უდიდესი გავლენით.

 
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 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)
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მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

1

ინტერკულტურული სივრცე  -
რუსთაველი და ნიზამი 

( ჰუმანიტარული მეცნიერებანი 
6. 6-2)

N FR17_109

2017-2020 წწ.

ივანე ამირხანაშვილი -
სამეცნიეროხელმძღვანელი.

ძირითადი შემსრულებლები:მაკა 
ელბაქიძე, ნანა გონჯილაშვილი, 

ლია კარიჭაშვილი, ოქტაი 
ქაზუმოვი)

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, 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 მეციერებათა აკადემია)საკონსულტაციო შეხვედრების ჩატარება, 
აზერბაიჯანის სამეცნიერო ბიბლიოთეკებში პროექტის საკვლევი მასალის გარშემო სამეცნიერო 
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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.

         რუსთაველისა და ნიზამის კოსმოლოგიური შეხედულებების შესწავლისათვის 
გასათვალისწინებელია გიორგი თევზაძის მონოგრაფია „რუსთაველის კოსმოლოგია“. გარდა ამისა,  ვიკტორ 
ნოზაძე, ბაჩანა ბრეგვაძე, გაიოზ იმედაშვილი, რევაზ თვარაძე, ევგენი ბერტელსი, ალექსანდრ კრიმსკი, არიფ 
გაჯიევი, ზ. ყული-ზადე და სხვათა შრომები. წლის პირველი ნახევრის შრომის შედეგების საფუძველზე 
დადგინდა, რომ შოთა რუსთაველი და ნიზამი განჯელი გეოცენტრისტები არიან. მათ შემოქმედებაში მზესა 
და მთვარეს ეძლევა უპირატესობა. მზიური სისტემა შემოფარგლულია ვარსკვლავური ცის სფეროთი, მის 
სფეროში უძრავად მდებარეობს დედამიწა. მზე, ორივეპოეტის აზრით, სამყაროს გონება და ზომიერებაა. 
რუსთაველთან ყოველი ციური ცხეული თავისი მატერიალური სფეროების შემწეობით დედამიწის გარშემო 
დღე-ღამეში ერთხელ აწარმოებს სრულშემობრუნებას. პლანეტების საკუთარი მოძრაობა მზის ძალის 
მოქმედებით ხდება.

„ვეფხისტყაოსანში“ მოცემული ეთიკური სისტემა რუსთველოლოგიის საწყის ეტაპზევე გახდა 
დაკვირვებისა და განხილვის ობიექტი. მიღებული თვალსაზრისით, რუსთაველის ეთიკური  კრედო 
ეყრდნობა ერთი მხრივ ეროვნულ ზნეობას, რომელიც არსებითად განმსჭვალულია ქრისტიანული 
მორალით, ხოლო მეორე მხრივ, არისტოტელეს ნააზრევს ეთიკის პრობლემებზე. პოემის სიუჟეტის 
განვითარება, პერსონაჟთა მხატვრულ სახეები ცხადყოფს, რომ მათი წარმოდგენა სიკეთესა და ბოროტებაზე, 
ფუნდამენტურ ადამიანურ ღირებულებებზე თანხვდება ქრისტიანულ ეთიკას (თუმცა პოემის ზოგიერთი 
ეპიზოდი და გარემოებანი აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს). პერსონაჟთა ზნეობა გარკვეულწილად 
განპირობებულია მათივე მსოფლმხედველობითა და სოციალური ნიშნულით (მაგალითად, რაინდობისა და 
მიჯნურობის კოდექსებით, რომლებიც კარგად ჩამოყალიბებული მსოფლმხედველობრივ-ეთიკური 
სისტემები ჩანს, ვაჭართა საზოგადოების ცხოვრების წესითა და ფასეულობებით). ამავე დროს, ცხადია, 
უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია  პერსონაჟთა ინდივიდუალური მახასიათებლები. ამდენად, ეთიკა 
რუსთაველისთვის, ისე, როგორც ზოგადად, მსოფლმხედველობრივი, სოციალური და პიროვნული 
ფენომენია.

საგანგებო ყურადღება მიექცა მეგობრობის ფენომენს. ლიტერატურული პარალელების მოძიება-შესწავლა 
ცხადყოფს არა მარტო რუსთაველის გმირთა მეგობრობის ზოგადსაკაცობრიო ხასიათს, არამედ წარმოაჩენს 
იმ თავისებურებებსა და სპეციფიკურ სახეს, რომლებიც რუსთაველის შემოქმედების, პოეტური აზრისა და 
გამომსახველობის ორიგინალობის, განუმეორებლობის მაჩვენებელია (როგორც პოემის სახისმეტყველებისა 
და მხატვრულ სახექმნადობათა შემთხვევებში). საკითხთან დაკავშირებით ნაშრომში მიმოხილულია 
რუსთველოლოგიაში არსებული მასალა.  უპირველეს ყოვლისა, მსჯელობა ეხება რუსთაველის მიერ 
მეგობრობის აღმნიშვნელი ლექსიკური ერთეულების - „მოყვარე“, „მოყვასი“, „ამხანაგი“, „ძმა“, „ძმობილი“, 
„ძმადფიცი“, „ძმადნაფიცი“, „ძმად-შეფიცებული“, „და“, „დობილი“, „დად-ფიცნი“ - მოხმობას, მათ 
განსაზღვრას და გამოყენებას ტექსტის საფუძველზე. ამ მიზნით დაძებნილი და წარმოჩენილია მათი 
გამოყენების შემთხვევები და გააზრებანი ძველ ქართულ ლიტერატურაში.  ნაშრომში წარმოდგენილია 
რუსთველური მოყვრობის ჩასახვისა და დამოყვრების საფუძველთა გააზრებანი, დეტალურადაა 
განხილული საკითხთან დაკავშირებული პრობლემატიკა და ცალკეული ნიმუშები. ცალკე საკითხადაა 
წარმოდგენილი რუსთველური „მოყვრობის გამოჩენის“ სამი უცილობელი მახასიათებელი და 
რუსთველური მოყვრობის საფუძველთა გააზრება. ნაშრომის დასასრულს აღნიშნულია, რომ 
„ვეფხისტყაოსნის“ გმირთა „ზმობა“-„მოყვრობას“ შესაძლებელია, დაეძებნოს კავშირი ანტიკურ 
ფილოსოფიასთან, ბიბლიასთან, ტიპოლოგიური პარალელები აღმოსავლურ და რენესანსის ეპოქის 
მწერლობებთან. რუსთველურ მეგობრობაში სხვადასხვა მოძღვრებისა და მწერლობის გავლენა-
მიმართებათა ძიება-დანახვა პოეტის მსოფლმხედველობის ტოლერანტობის მაჩვენებელია და იმაზე 
მეტყველებს, რომ „ვეფხისტყაოსნის“ გმირთა „ზმობა“-„მოყვრობა“ ზოგადსაკაცობრიო იდეის განსახოვნებაა, 
რომელიც ყოველივეს ითავსებს და იმავდროულად თავისთავადობით, განუმეორებელი ქართული 
ნაკვთიანობით ყველა სახისაგან განირჩევა. პოემის შინაარსი, მისი იდეური მხარე და პოეტიკა 
ძმობამოყვრობის განსახოვნებითაა განმსჭვალული.
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ვეფხისტყაოსნის ეთიკის პრობლემატიკას 1712 წლიდან (მხედველობაში გვაქვს ვეფხისტყაოსნის „თარგმანი“ 
ვახტანგ მეექვსის მიერ, 1712 წლის გამოცემა) დღემდე მრავალი მკვლევარი შეეხო ცალკეულ საგაზეთო 
სტატიებსა თუ სამეცნიერო კრებულებში. ეთიკის საკითხები განხილულია აგრეთვე მონოგრაფიულ 
ნაშრომებში, ამ მიმართულებით მრავალრიცხოვან მკვლევართა შორის უნდა დავასახელოთ კორნელი 
კეკელიძე, ალ. ბარამიძე, გიორგი გვაზავა, გერონტი ქიქოძე, გიორგი ნადირაძე, ვიქტორ ნოზაძე და სხვები. 
თანამედროვე მკვლევართაგან რევაზ სირაძე, გრივერ გარულავა, ელგუჯა ხინთიბიძე, ნესტან სულავა, მაკა 
ელბაქიძე, ნანა გონჯილაშვილი, ლია კარიჭაშვილი ... . 

ძალზე საინტერესოა რუსთაველის თანამედროვე დიდი შემოქმედის ნიზამი განჯელის ეთიკური 
სისტემის გამოვლენა და შესწავლა ვეფხისტყაოსნის შესაბამის პრობლემატიკასთან მიმართებით, მათი 
საერთო და განმასხვავებელი ასპექტების გამოკვეთა. ნიზამის შემოქმედების ეთიკურ პრობლემატიკას ეხება 
ა. ფადეევის, მ. რაფილის, ს. პაშაევის, ჯ. მუსტაფაევის, მ. მურადხანლის, ე. ლევკიევსკისა და სხვათა 
ნაშრომები. როგორც უშუალოდ თხზულებათა შედარებითი შესწავლა ამ მიმართულებით, ასევე 
აღნიშნული სამეცნიერო ლიტერატურის გაცნობა-ანალიზი საყურადღებოა იმ უნივერსალიების 
გამოსაკვეთად, რომლებიც საერთოა ამ ორი დიდი შემოქმედის ნააზრევში და მათი ეპოქის ერთიან 
კულტურულ-ლიტერატურულ სივრცეს ქმნის. 

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 წწ.

მაკა ელბაქიძე - სამეცნიერო 
ხელმძღვანელი

(ძირითადი პერსონალი მარიამ 
გიორგაშვილი - ახალგაზრდა 

მეცნიერი,
ადა ნემსაძე - ძირითადი 

შემსრულებელი
მანანა შამილიშვილი - 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.
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 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 MMმმართველობის  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)

1

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2.

№

დასრულებული (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)
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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 სათაური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI 

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება და  

ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა
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1 მაკა ელბაქიძე, 
მანანა 
შამილიშვილი, 
ადა ნემსაძე

მეორე მსოფლიო 
ომი და ქართულ-

იტალიური 
ნონკონფორმისტულ

ი გამოცდილება 
(ახალ საარქივო 

მასალებზე 
დაყრდნობით).

ISSN1512-2514

„სჯანი“, ჟურნალი 
ლიტერატურის თეორიასა 
და შედარებით
ლიტერატურათმცოდნეობაშ
ი N19.

თბილისი: 
თსუ 

გამომცემლობა

გვ. 306-321

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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 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. 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათა-

ური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1 მაკა ელბაქიძე St. Gregory of 
Khandzta (“A man of 
heaven and an angel 

უდაბნოთა ქალაქ-
მყოფელი წმიდა 

გრიგოლ 

თბილისი: თსუ 
გამომცემლობა

გვ.292-307
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of the earth”)

(წმიდა გრიგოლ 
ხანძთელი. „ზეცისა 
კაცი და ქუეყანისა 
ანგელოზი“)

ISBN 976-9941-13-
761-7

ხანძთელი. 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 
გზამკვლევი

2 ლია წერეთელი ოთარაანთ  
ქვრივის“    
რუსთველური 
პერსონაჟი (სოსია 
მეწისქვილე)

ISSN 1512-1593

                

„გელათის 
მეცნიერებათა 

აკადემიის 
ჟურნალი“

# 7-8

თბილისი
გამომცემლობა 
„ინტელექტი“

გვ. 31-46

ლია წერეთელი „წყალი, 
წყურვილი,წყალობ
ა 
„ვეფხისტყაოსანში“ 

 ISSN1512-0732

„ლიტერატურულ
ი ძიებანი“

თსუ 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა

იბეჭდება

ლია წერეთელი „მხედრობასა შინა 
აღზრდილი“(დავი
თ აღმაშენებელი)

ISBN 978-9941-
437-06-9

„ბიზანტიოლოგია
“

IV

თსუ 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა

გვ. 183-190

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 
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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".

ლია წერეთელი

ოთარაანთ  ქვრივის“    რუსთველური პერსონაჟი (სოსია მეწისქვილე)

 სტატიაში განხილულია სოსოია მეწისქვილის  სახე  ილია ჭავჭავაძის ნაწარმოებში „ ოთარაანთ 
ქვრივი“ . მეწისქვილე სულ ორიოდ ეპიზოდში გამოჩნდება ტრაგიკული თხრობის ფონზე, მაგრამ 
მწერალი ტრაგიკული პიროვნების მონუმენტურ ხასიათს ძერწავს ერთი ხელის მოსმით და იგი  
ნაწარმოების უმთავრეს იდეას აცხადებს. ვფიქრობთ,  სოსია  სიმბოლური  სახისმეტყველებით 
სრულქმნილი,  რუსთველური პერსონაჟია.
  სოსიას  უყვარს ფარულად ოთარაანთ ქვრივი. მისი სიყვარული დაფარულია, გამოუთქმელი, 
ჩუმი და უანგარო. თავადაც ასეთია სოსია, თანასოფლელთათვის აბუჩად ასაგდები, დასაცინი 
მოხუცი, მაგრამ სიყვარულის გრძნობით ამაღლებული, მამობრივად შემნდობი და განმსწავლელი 
მათი. სოსიას მეწისქვილეობა სიწმინდის, პურის მსახურების აღმნიშვნელია. მისი სიწმინდე 
დაფარულია კაცთაგან და მკითხველს მიემართება პიროვნების ღრმადსულიერების  აღსაქმელად. 
სოფელი სხვაა, სოსია -სხვა. საწუთისოფლო  სივრცეს სოსია  ამაღლებულია  და თუმცა დასაცინად 
ქცეულა  კაცთაგან, იგი  „საღვთო სიახლეს“, არაამსოფლიურ სიბრძნეს განასახიერებს.                                                                              
სოსია  მეწისქვილე  თავისი დიდი  გულისთქმით  გადაშლილი  იყო   სოფლის  მცხოვრებთა წინაშე, 
როგორც“ წასაკითხი  წიგნი“, ნათელი, ამაღლებული სული. და  თუ   ხიდჩატეხილობა  ილიას  
მოთხრობაში  ჰორიზონტალურ  სივრცეზე იშლება,  სოსია მასზე ამაღლებულია,    რადგან  
სოციალურ  კიბეს აცილებულია, არც თავადია  და  არც გლეხი...მეწისქვილეობა საკრალურია...  იგი   
ვერტიკალურ  სივრცეს  აღმართავს ნაწარმოებში- სულიერის,   საღვთო  შემეცნების, საკრალურის  
ზღვარს.  თავისი გულით,  დიდი სიყვარულის დიადი დუმილით,  მართალი სიტყვის მსახურებით, 
მეწისქვილეობის მადლით   სოსია მეწისქვილე  არის და არც არის მიწისა, არის და არც არის ცისა.  

 რეალისტი მწერლის  ხატწერა სახარებისეულ  და რუსთველურ სიბრძნეს სრულქმნის სოსიას 
სახეში. იგი განასახიერებს  საქართველოს  ბედისწერას, თავად მწერლის ხვედრს სამშობლოში.
   სტატიაში არის მცდელობა სოსია მეწისქვილის სახეში გამოიკვეთოს მწერლის  დაფარული, 
სიმბოლური  საზრისი.

                   წყალი, წყურვილი, წყალობა  „ვეფხისტყაოსანში“

               ცნება-ტერმინი  „წყალი“   ქართულში  წყურვილსა და წყალობას  განსაზღვრავს  და მისგან 
წარმოდგება. თავად წყალი სახისმეტყველურად  მდიდარი,  ბიბლიური პარადიგმაა : 
მდინარეებისა და ზღვების გარდა წყალი აღნიშნავს სიუხვეს, მადლს, ღვთის ძალასა და  ძვირფას 
ქვათა ბრწყინვალებას...
პოემაში წყალი, წყურვილი ,წყალობა განხილულია რუსთველური სიტყვათხმარების 
მრავალფეროვნებით. პოეტი იყენებს და თავადაც ქმნის ახალ  სიტყვებს: “წყალჯავარი“  
რუსთველური სიტყვაა.
  განხილულია  წყლის ბიბლიური პარადიგმა   ტაეპში:

             „ სწყუროდის, წყალსა ვინ დაღვრის,  კაცი უშმაგო ცნობილი ?  

             მე თვალთა ჩემთა  მით მიკვირს, რად ვარ ცრემლითა  ლტობილი!



18

                             უწყლოობა ჰკლავს,  წყალი სდის, აროდეს არ  გახმობილი       

                             ვა, წარხდა  ვარდი პობილი,  ვა, მარგალიტი წყობილი!“   (  919.)

წყალი    ცრემლად არის გარდასახული .მეტაფორულად ვარდი და მარგალიტი  ღაწვებსა და  
ცრემლებს აღნიშნავს, ტარიელი თავის ცრემლთა დენაზე საუბრობს, მაგრამ პირველ ტაეპში 
წყურვილსა და  სასმელ  წყალზეა საუბარი. ცრემლს რომ გულისხმობდეს  წყალი, წყურვილს არ 
მიემართებოდა. მესამე ტაეპი  
„უწყლოობა ჰკლავს, წყალი სდის, აროდეს არ გახმობილი“
 მეტაფორულად  აღნიშნავს,რომ  მიჯნურ ტარიელს ნესტანის წყურვილი ჰკლავს, უწყლოობა -
უმისობაა, წყალი სდის კი-ტირილი, რასაც ბუნებრივად მოსდევს ვარდის-ღაწვების ცრემლებით-
წყობილი მარგალიტით „ წარხდენა“.
  ვფიქრობთ, რუსთველის ეს ტაეპი ბიბლიური ალუზიას  გულისხმობს.  ცოცხლდება დავით 
წინასწარმეტყველის ბიბლიური ეპიზოდი:
ფილისტიმელებთან  ბრძოლის შემდეგ დავითი გამოქვაბულში, ხოლო ფილისტიმელების  ჯარი 
ბეთლემში იდგა. დავით მეფეს მოსწყურდა და თქვა; ვინ  დამალევინებს ბეთლემის ჭის 
წყალს,კარიბჭესთან რომ არის? სამმა მეფის რჩეულმა მოყმემ გაარღვია ბრძოლით ფილისტიმელთა  
ბანაკი,ამოიღეს წყალი ბეთლების ჭიდან,წამოიღეს და მოართვეს დავით მეფეს. მწყურვალმა მეფემ 
არ ინდომა წყალი დაელია, დაუღვარა წყალი უფალს და თქვა: „ ნუმც დამელიოს ამ ვაჟკაცთა  
სისხლი თავის გასაწირად რომ წავიდნენ... არ ინდომა წყლის დალევა მეფემ.“ ( III მეფეთა)
  თავისთავად სახისმეტყველურია ბიბლიის თხრობა. „დავითის ძედ“ წოდებული მაცხოვრის 
წინასახედ ცხადდება. სახარების თხრობა  სამარიტელ დედაკაცთან სწორედ ბეთლემის ჭასთან 
წარიმართება და განსაზღვრულია წყლის საღვთო არსი. წყურვილი-ადამიანის დაუოკებელი 
ნდომა წყლისა კი საღვთო წყურვილად, ღვთის შესამეცნებლად აღძრულ ადამიანურ სწრაფვას 
აღნიშნავს. 
ვფიქრობთ, ალუზიაა ბიბლიურ თხრობასთან და  იკვეთება   „ შმაგის“  რუსთველური საზრისი- 
საღვთო  სწრაფვა.  წყურვილის დათმენა მწყურვალისათვის, მისი დაღვრა ღვთისათვის დიდი 
თავგანწირვა და  მსხვერპლშეწირვაა.  „უშმაგო“ კაცი ამას არ იქმს, ანუ შმაგი ღვთისათვის 
თავგანწირული ადამიანია უპირატესად.
  სტატიაში გამოვლენილია და შესწავლილია ასევე  „წყალობის“ განსახოვნება  პოემაში, მისი  
სახისმეტყველება  და  რუსთველური საზრისი.

„მხედრობასა შინა აღზრდილი“(დავით აღმაშენებელი)

„მხედრობასა შინა აღზრდილი“   აღნიშნავს  დავით მეფის  რაინდულ წვრთნას  სიჭაბუკიდან. 
განხილულია სპარტანული აღზრდისა და სხვა აღმზრდელობითი სკოლები უძველეს 
ერებში,მეფეთა საგანგებო  მომზადება საბრძოლო ხელოვნებაში ბავშვობიდან  სასახლის კარის 
ტრადიციები. სტატიაში  გამოვლენილია მრავალფეროვანი  მასალა აგიოგრაფიული და 
საისტორიო მწერლობის კვალდაკვალ და გამოთქმულია მოსაზრება,რომ „მხედრობასა შინა 
აღზრდილი“ არის  ფორმულა,რომელსაც  თხრობისას იყენებს  მწერალი,რათა აღნიშნოს 
მხედრული სული, საბრძოლო მზაობა,რომელიც  სიყმაწვილიდან არის შეთვისებული.ამასთან, ეს 
ფორმულა არ არის მხოლოდ რაინდული შემართება მტერთან სათანადო იარაღის ხმარების 
ჩვევით,არამედ იგი  სიბრძნის აღმნიშვნელია და სიტყვით მტრის ძლევასაც გულისხმობს. 
მხედრობასა შინა აღზრდილად”  მოიხსენიებს  თავს გრიგოლ ბაკურიანისძე და  პეტრიწონის 
მონასტრის ტიპიკონში საუბრობს მრავალრიცხოვან ბრძოლაზე, ”სისხლის დათხევაზე”.  
მონაგებით  აშენებულ  მონასტერს წეს-კანონს   უდგენს, საღვთო წესრიგის დაცვას ბრძანებს და 
ბევრ საფრთხეს ითვალისწინებს, მათი არიდების გზებს სახავს და განმარტავს ქართველთა 
ბუნებას.

“ მხედრობასა შინა აღზრდილი” თორნიკე ერისთავი  ბერად შემდგარი საღვთო წეს-განრიგს 
ემორჩილება, მაგრამ გარდასული ბრძოლების თხრობა ძნელად დაუძლევია.
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  “მხედრობასა შინა აღზრდილი ”- სიტყვა-ფორმულა გულისხმობს არა ოდენ საბრძოლო 
ხელოვნების დაუფლებას, არამედ სულის წვრთნას, მხნეობას, სიფხიზლესა და შიშის ძლევას, 
საღვთო ცოდნას. ამ გზის დასასრულს ბრძოლებიდან მიღებული სასყიდლით  ტაძრის მშენებლობა 
ადასტურებს  მხედრული სულის მარადიულობას, წმიდა გიორგის კვალში დგომას. საქტიტორო 
ანდერძები და ეკლესია-მონასტრების  ტიპიკონები ამ  მრწამსს   აცხადებენ.
 ვფიქრობთ, “მხედრობასა შინა  აღზრდილი”  გულისხმობს არა მხოლოდ  ფიზიკურ წვრთნას, იგი 
სულიერი სრულყოფა, დიდი განსწავლა და სიტყვით სავსეობა, ღვთის მადლით აღვსება და 
საჭირო დროს სიტყვით ძლევა, ღვთის სიტყვის მოფენა და გამარჯვებაა. ქართული სამეფო კარის 
ტრადიცია უფლისწულის აღზრდისა ადასტურებს ამას. სულხან-საბას “სიბრძნე სიცრუისა”  
სწორედ მეფის წვრთნას გულისხმობს ფიზიკურ-სულიერის თანხმიერებით.
    ამრიგად, „მხედრობასა შინა აღზრდილი “  გულისხმობს მეფე რაინდის საბრძოლო უნართან 
ერთად დიდ განსწავლულობასა და „სიტყვით“ მტრის ძლევასაც,როგორც ამას მემეტიანე  
მოგვითხრობს სომეხ მოპაექრეებთან სარწმუნოებრივი საკითხების განხილვისას. მართალია,მეფე 
ასეთად მოიხსენიებს თავს“ მხედრობასა შინა აღზრდილი“, მაგრამ მან სასულიერო პირებს აჯობა 
განსწავლულობით და  სიბრძნით, სიტყვით სძლია მტერს.

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

მაკა ელბაქიძე The Man in the Panther’s 
Skin in the Context of 
Medieval Literature.
978-613-4-96746-4

Lambert Academic 
Publishing

76

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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.

5.2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები
სახელმძღვანელოს 

სახელწოდება,
გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა
გვერდების რაოდენობა
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საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN
1
2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

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 ივანე 
ამირხანაშვილი

„ლექსი, როგორც 
მეხიერება“

9788866444176

4+4=∞
 

Giuliano Ladolfi 
Editore 
Italia 

Borgomanero

5-12

2 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

3 ნანა 
გონჯილაშვილი

Timote GabaSvili Christian-Muslim 
Relations a 
Bibliophical 

History, Volume 
12, Azia, AFrica 

and the Americas 
(1700-1800

Editad by David 
Thomas and John 
Chesworth, Brill,

Lieden-Boston

405-410

3 ლია 
კარიჭაშვილი

besarion 
Gabashvili (Besiki)

christian-Muslim 
relations a 
bibliographical 
history, Volume 12, 
Asia, Africa and the 
Americas (1700-

Editad by David 
Thomas and John 
Chesworth, Brill,

Leiden-Boston

p. 453-458.
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1800)
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ივანე ამირხანაშვილი
4+4=∞

ჯულიანო ლადოლფის გამომცემლობამ ნუნუ გელაძის ინიციატივითა და რედაქტორობით 
დასტამბა პოეტური კრებული. კრებულს ახლავს  წინასიტყვაობა ივანე ამირხანაშვილის 
ავტორობით - „ლექსი როგორც მეხსიერება“,  რომელიც ვრცლად მიმოიხილავს  XX საუკუნის 
მიწურულის ზოგადპოეტურ  ტენდენციებსა და მის ფონზე  - წიგნში წარმოდგენილ პოეტთა  
შემოქმედების სახასიათო აქცენტებს.

კრებულში რვა პოეტია წარმოდგენილი, ოთხი იტალიელი და ოთხი ქართველი: მილო დე 
ანჯელისი, კლაუდიო პოცანი, დომენიკო ბრანკალე, ფრანჩესკო იანონე; ასევე, შოთა იათაშვილი, 
ზვიად რატიანი, გიორგი ლობჟანიძე და ნიკა ჯორჯანელი. ეს პარიტეტული ალიანსი საკმარისია 
იმისათვის, რომ მცირეოდენი წარმოდგენა მაინც შევიქმნათ თანამედროვე იტალიურ და ქართულ 
პოეზიაზე. ამ ავტორთა ცხოვრებასა და შემოქმედებაში არის რაღაც საერთოც და განსხვავებულიც, 
ჩვეულებრივიც და არაჩვეულებრივიც, რაც ადასტურებს იმას, რომ ამ სამყაროში ყველაფერი ჯერ 
კიდევ ისეა დალაგებული, როგორც საშუალო სტატისტიკურ ოპტიმისტს წარმოუდგენია.

მაკა ელბაქიძე
William Wilson and his Doppelgänger.

(უილიამ უილსონი და მისი ორეული)

       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.

ნანა გონჯილაშვილი
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Timote GabaSvili
ნაშრომში მოცემულია ტიმოთე გაბაშვილის ბიოგრაფია სამეცნიერო ლიტერატურაზე 
დაყრდნობით, განხილულია ტიმოთე გაბაშვილის თხზულება - „მიმოსლვა“, წარმოდგენილია 
ძირითადი მონაკვეთები, გამოკვეთილია ქრისტიანულ-მუსულმანური რეალიების ამსახველი 
პასაჟები, მითითებულია მისი წყაროები და სამეცნიერო ლიტერატურის სია.

ლია კარიჭაშვილი
ნაშრომში წარმოდგენილია ქართველი კლასიკოსი პოეტის ბესარიონ გაბაშვილის (1750-

1791) ბიოგრაფია, განხილულია მისი შემოქმედების ძირითადი თემატიკა,  
მსოფლმხედველობრივი და პოეტიკური მახასიათებლები. ბესიკის შემოქმედება თემატურად 
მრავალმხრივია. მან დიდად განავითარა ლირიკული ჟანრი. სატრფიალო მოტივი წამყვანია მის 
შემოქმედებაში („სევდის ბაღს შეველ“, „მე შენი მგონე“. „ტანო ტატანო“, „მე შენმა ფიქრმა 
მიმარინდა“ და სხვა). ტრფობის ობიექტი კონკრეტული და რეალურია, სიყვარული - დრამატული 
და მგზნებარე. ბესიკის პოეზიაშია ასევე მძლავრია სევდის და წუთისოფლის გმობის მოტივი 
(„ცრემლთა ისხარნი“, „ჰაერი ცივნამიანი“), ისტორიულ თემას ეძღვნება მოკლე საგმირო-სახოტბო 
პოემები „ასპინძისათვის“ და „რუხის ბრძოლა“.  ისტორიულ სინამდვილეს ეხმიანება 
სამგლოვიარო-სახოტბო ხასიათის ვრცელი ლექსი “სამძიმარიც“. 

ნაშრომში გამოკვეთილია პოეტის დამოკიდებულება სარწმუნოებისადმი. მის პოეზიაში 
ჩანს მორწმუნე ქრისტიანის რელიგიური შეხედულებანი, საკუთრივ ამ თემაზეა „ყოვლადწმიდის 
ქება“. ქრისტიანული ღმერთისა და ღვთისმშობლის დიდება ჩანს ლექსებში „ქება სოლომონ 
მეფისა“, „სოლომონ მეფის ეპიტაფია“, „სამძიმარი“ და სხვა).  პოეტი ავლენს დამოკიდებულებას 
ისლამის მიმართ, ვითარცა პოლიტიკური მტრის აღმსარებლობისადმი.

ბესიკს აქვს სახუმარო და სატირული ლექსებიც. საყოფაცხოვრებო ხასიათისაა პოემა 
„რძალდედამთილიანი“. მრავლადაა სხვადასხვა ფორმის ანბანთქებანი და ზმები. მისი ლექსები 
მუსიკალურია, სალექსო საზომები და რითმები  - მრავალფეროვანი. ბესიკმა დაამკვიდრა 
მუხამბაზური კილო და  აშუღური პოეზიის ტრადიციები, თუმცა წმინდა ქართული პოეზიის 
ნიმუშებიც უხვადაა მის შემოქმედებაში. 

ნაშრომს ერთვის ბიბლიოგრაფია ძირითადი (უძველესი წყაროებისა) და მეორეული 
(თანამედროვე) კვლევების სახით.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1 მაკა ელბაქიძე ფემინური და მასკულინური 

შუასაუკუნეების რაინდულ 
რომანში

14-15 დეკემბერი.
თბილისი

მაკა ელბაქიძე ვეფხისტყაოსნის „მოლი“ 10-11 დეკემბერი
თბილისი

მაკა ელბაქიძე ქართული ემიგრაციის 
პოლიტიკური ილუზიები მეორე 

მსოფლიო ომის წლებში

              26-28.09. 
თბილისი

2 ლია კარიჭაშვილი რუსთველური მიჯნურობის             26-29 სექტემბერი. 
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პარადიგმა ილია ჭავჭავაძის 
„ოთარაანთ ქვრივში“

                თბილისი

ლია კარიჭაშვილი ინტერკულტურულობის 
ფენომენი „ვეფხისტყაოსანში“

25.10.2018 – 27.10.2018.

თბილისი 

3 ლია წერეთელი უცხო 
„ვეფხისტყაოსანში“

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის  
თბილისის  სახელმწიფო  
უნივერსიტეტი, მთარგმნელის  
საერთაშორისო დღისადმი 
მიძღვნილი IV  სამეცნიერო 
კონფერენცია.

30 სექტემბერი, 2018

ლია წერეთელი 1. მამის სახე-ხატი 
ნ.ბარათაშვილის  
შემოქმედებაში“- 

                                   

     ნ. ბარათაშვილისადმი 
მიძღვნილი საერთაშორისო 
კონფერენცია ზუგდიდში,

შოთა მესხიას სახელობის 
ზუგდიდის უნივერსიტეტი, 
26-27 ოქტომბერი, 2018 წ.

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

ფემინური და მასკულინური შუასაუკუნეების რაინდულ რომანში

შუასაუკუნეების რაინდული რომანი, ჟანრი, რომლის უმთავრესი დანიშნულება ერთი 
კონკრეტული სოციალური კლასის და მის წიაღში აღმოცენებული ფენის იდეალიზაციაა, 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. Gგმირები და მათი საბრძოლო ქმედებანი თითქმის იმგვარივეა, როგორიც ილიადასა თუ 
როლანდის სიმღერაში. Aამ 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 მიამრთ გამოხატავდნენ. მისი ადგილი ციურ არსებათა შორისაა საგულვებელი.

ვეფხისტყაოსნის „მოლი“
სტატიაში განხილულია ვეფხისტყაოსნის ერთი კონკრეტული ეპიზოდი, როდესაც ავთანდილის 
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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, 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.

ლია კარიჭაშვილი
რუსთველური მიჯნურობის პარადიგმა ილია ჭავჭავაძის „ოთარაანთ ქვრივში“

რუსთაველის მხატვრული სამყაროს ძირითადი ქვაკუთხედი ქრისტიანულ მსოფლმხედველობაა. ეს 
ფაქტი, რუსთაველის პოეტური ხელოვნების უდიდეს ზეგავლენასთან ერთად, განაპირობებს მის 
რემინისცენციებსა და პარადიგმულ მიმართებებს შემდეგდროინდელი მხატვრული ლიტერატურის 
ნიმუშებში. ვფიქრობთ, რუსთველური მიჯნურობის კონცეფცია მკაფიოდ გამოვლინდა ილია ჭავჭავაძის 
„ოთარაანთ ქვრივში“ როგორც მსოფლმხედველობის, ისე ცნებათმეტყველებისა და მხატვრული 
განსახოვნების დონეზე. 

რუსთაველის შემოქმედების უმთავრესი მოტივი სიყვარულია. მის განსაზღვრებას რუსთაველი 
„ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგშივე გვთავაზობს. სიყვარული საღვთო რაობაა („ტომი გვართა ზენათა“), იგი 
განაღმრთობს, აღმაფრენას ანიჭებს ადამიანს. ქრისტიანული მოძღვრების თანახმად, ღვთის სიყვარული 
განუყოფელია მოყვასის სიყვარულისაგან. რუსთაველისთვისაც საღვთო და ადამიანური მიჯნურობა ერთი 
მთლიანობაა. საღვთო სიყვარულს „ჭკვიანნი ვერ მიხვდებიან". მისი შემეცნება ხდება არა ლოგიკით, 
რაციონალური აზროვნებით, არამედ გონებით (ან გულით).

ილია ჭავჭავაძის მოთხრობა „ოთარაანთ ქვრივი“ შექმნილია მწერლის უმთავრესი კონცეპტუალური 
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თეზის - მოძრაობის საილუსტრაციოდ („მოძრაობა და მარტო მოძრაობა არის, ჩემო თერგო, ქვეყნის ღონისა 
და სიცოცხლის მიმცემი“.) ამ „მოძრაობის“ ძალას ქრისტიანობის სიღრმისეული გაგება იძლევა. აქ საქმე 
სიტყვაზე მეტია, საქმეა თვითონ მეტყველი. ოთარაანთ ქვრივის პერსონაჟში რწმენა რეალიზდება როგორც 
სიმართლე, სიყვარული, შრომა, ქმედება, მოთმინება, მოწყალება... ქვრივის უპირველესი პიროვნული 
ნიშანი ერთგულებაა. „ასეთ ქვრივს პავლე მოციქული ტიმოთესადმი პირველ ეპისტოლეში ჭეშმარიტ 
ქვრივს უწოდებს და ქმრისადმი მის ერთგულებას სარწმუნოებრივ სიმტკიცეს ადარებს.“  - შენიშნავს 
მკვლევარი მაია ნინიძე. 

ოთარააანთ ქვრივის მადლი დაფარულია („პილპილმოყრილი მადლი“).  „რასაცა გასცემ შენია, რასც 
არა - დაკარგულია“, - ოთარაანთ ქვრივს კარგად ესმის რუსთველურად გამოთქმული ქრისტიანული 
ფორმულა მადლის მოპოვებისა. 

სიკვდილზე ფიქრი მორწუნე ადამიანის თანამდევია. „სცდების და სცდების სიკვდილსა, ვინ არ 
მოელის წამისად,“  - ამბობს რუსთაველი. შვილის სასიკვდილო სარეცელზე დამხობილი ქვრივი სოსია 
მეწისქვილის სიტყვებზე: „თუ შვილის მერმედ კიდევ რამ სალხენი დაგრჩენია ამ წუთისოფელში“, მიუგებს: 
„რატომ არ დამრჩენია? სიკვდილის მოლოდინი ლხენა თუ არა გგონია!“ ამას მხოლოდ ღრმად მორწმუნე 
იტყვის, რომლისთვისაც სიკვდილი სიცოცხლის დასასრული კი არა,  საუკუნო ცხოვრების დასაწყისია, 
უფალთან შეხვედრის შესაძლებლობაა. 

ასეთ ადამიანებს ზუსტად ესმით, რა არის წუთისოფელი.  „სააქაოს სტუმარი ვიყავ და ახლა შინ 
მივდივარო“. - ამბობს სიკვდილის წინ თევდორე. გიორგის იმქვეყნად უძვირფასესი რელიკვია მიაქვს - 
სატრფოს ცრემლი.  „არა ვნანობ, არა! მივდივარ და თან მიმაქვს ამის ცრემლით განედლებული სიხარული. 
იქ ვახეირებ, იქ.“ იქ, „შინ“, ცხოვრება გრძელდება „ვეფხისტყაოსნის“ გმირთათვის: „პირისპირ მარცხვენს, 
ორნივე მივალთ მას საუკუნოსა“, „მუნა გნახო მანდვე გსახო, განმინათლო გული ჩრდილი...“.

„ოთარაანთ ქვრივში“ საღვთო მიჯნურობის მადლით არიან აღბეჭდილნი ქვრივი, გიორგი და სოსია 
მეწისქვილე. სატრფო მიუწვდომელი რეალობაა (ქვრივისთვის - თევდორე, გიორგისთვის - კესო, 
სოსიასთვის - ქვრივი,) სიმბოლიურ-ალეგორიული სახეები („განძი“, „ანდერძი“ „მზე“) ცხადყოფს, რომ 
დამოკიდებულება სატრფოსადმი საკრალურია. სიყვარული აქ, შეიძლება ითქვას, სულიერი ექსტაზია. „ეს 
სოფელი მიტომ მინდა, შენ გიყურო, ჩემო მზეო.“ - ღიღინებდა გიორგი და მზეში სატრფოს გულისხმობდა, 
სატრფოს მზედ დასახვა, როგორც მაცოცხლებელი წყაროსი, ხშირია „ვეფხისტყაოსანში“: „აწ წადი ნახე შენი 
მზე“, „ჩემმან მზემან გამომგზავნა“; ავთანდილსცა მოეგონა მისი მზე“ ... 

„ვინცა ეცდების, თმობამცა ჰქონდა მრავალთა წყენათა.“  - აღნიშნავს რუსთაველი მათ შესახებ, ვინც 
საღვთო სიყვარულით ცხოვრებას შეეცდება. წუთისოფელი ასეთებისთვის მამინაცვალია. თანასოფლელებს 
არ ესმით არც ოთარაანთ ქვრივისა და არც გიორგისი,  მხოლოდ იმას ხვდებიან, რომ ისინი მათ არ ჰგვანან, 
სხვანაირნი არიან, უცნაურნი. სწორედ ამისი დასტურია მოთხრობის მონაკვეთი „გიჟია თუ რა?“ იქნებ 
პატივისცემა და რიდი აკავშირებდეთ, მაგრამ სიყვარული - არა. სიყვარულისთვის შეცნობაა საჭირო, 
შეცნობისთვის  - მსგავსება. სოფელს კი ეს არ ძალუძს.  ერთადერთი, ვისაც სიყვარული აკავშირებს 
ოთარაანთ ქვრივის ოჯახისადმი, ეს სოსია მეწისქვილეა, ოთარაანთ ქვრივისა და გიორგისგან განსხვავებით, 
იგი მორჩილი სიკეთის განსახიერებაა.  მათ შორის მსგავსება კი სიწმინდესა და პატიოსნებაში, სულიერი 
ხედვის უნარში მდგომარეობს. 

„მას ერთსა მიჯნურობასა ჭკვიანნი ვერ მიხვდებიან.“ - წერს რუსთაველი. საინტერესოა, რომ მსგავს 
კონტექსტში იყენებს ილია „ჭკუის“ ცნებას „გულის“ საპირისპიროდ, როდესაც გიორგის შესახებ ამბობს: მას 
ჰქონდა ნამუსი, „ის დიდი ნამუსი, რომელიც სხვისასაც ისე ერჩის, როგორც თავისას. იგი ჭკუით კი არ არის 
ახილებული, გულით გამოკვებილია, მარტო გულით.... გული, რომელმაც მინამ ჭკუა ურჩევს, მანამდეც 
იცის რა ჰქმნას.“

 ილია თავის პუბლისცისტურ წერილებში ყურადღებას ამახვილებს პოემის ზოგიერთ ეპიზოდზე, 
რომელთა პოეტური გადაწყვეტა რუსთაველის გენიალურ მიგნებად მიაჩნია და თავის შემოქმედებაში 
თავადაც იყენებს მსგავს მიგნებებს.

„ოთარაანთ ქვრივის“ მთავარ პერსონაჟთა ცხოვრების წესი, მსოფლმხედველობა, პრინციპები, 
ზნეობა ამოზრდილია ქრისტიანული მოძღვრებიდან, ემყარება რწმენას, უფლის სიყვარულს. ისინი 
მოყვასის მიმართ ამავე სიყვარულით არიან განმსჭვალულნი, არიან მადლით სავსენი და, რუსთველური 
გაგებით, საღვთო მიჯნურობის „დამტეველნი“.
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ინტერკულტურულობის  ფენომენი „ვეფხისტყაოსანში“

ქართული კულტურა დასავლურ და აღმოსავლურ კულტურათა ერთგვარ დიალოგად აღიქმება. 
ქართველები კარგად იცნობდნენ სპარსულ-არაბულ ფილოსოფიასა და ხელოვნებას, თუმცა უნდა ითქვას, 
რომ გადამწყვეტი მაინც ბიზანტიის გავლენა იყო, რამაც საბოლოოდ ქართული კულტურის დასავლური 
ორიენტაცია განაპირობა. ამ ფაქტორთა თანხვედრა და ურთიერთმიმართება ქართულ კულტურას 
ამდიდრებდა და, რაც მთავარია, მათი შემოქმედებითი ათვისება ორიგინალურ, თვითმყოფად სახეს სძენდა. 

ქართული კულტურისათვის ნიშანდობლივი პლურალიზმი კარგად ასახა რუსთაველის 
შემოქმედებამ (როგორც შინაარსობრივი, ისე ენობრივი თვალსაზრისით) რომელშიც კაცობრიობის 
კულტურული მონაპოვარი, როგორც ერთიანი და უწყვეტი სააზოვნო პროცესი, დაწყებული ანტიკური 
ფილოსოფიიდან რუსთაველის თანამედროვეობამდე, ქართული პოეტური აზროვნების პარადიგმული 
სახეებითაა გადმოცემული. 

პოემის სიუჟეტის გეოგრაფიული არეალი მასშტაბურია, შესაბამისად, ფართო და მრავალმხრივია 
ცოდნა, რომელიც ჩანს გეოგრაფიულ, ისტორიულ, პოლიტიკურ, კულტურულ, სოციალურ, 
ლიტერატურულ კონტექსტებსა და ცნებათმეტყველებაში.  

თანამედროვე რუსთველოლოგიაში, შეიძლება ითქვას, აღარ დგას კითხვა რუსთაველის 
რელიგიური აღმსარებლობის შესახებ, მაგრამ როგორც ცნობილია, რუსთაველის მსოფლმხედველობის 
საფუძვლად მიიჩნევდნენ თითქმის ყველა ძირითად მოძღვრებას, ფილოსოფიურ და თეოლოგიურ 
მიმდინარეობას, მათ შორის: არისტოტელიზმს, პლატონიზმს, პანთეიზმს, ნეოპლატონიზმს, არეოპაგიტიკას, 
ქრისტიანობას, მანიქეიზმს, მაჰმადიანობას, სუფიზმს. ამგვარი მრავალფეროვნება მოწმობს იმას, რომ 
რუსთაველმა შექმნა უნივერსალური მხატვრული სამყარო, რომელმაც დასავლურ-აღმოსავლურ 
კულტურათა წიაღში ჩამოყალიბებული სხვადასხვა ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მიმდინარეობის 
ელემენტები გაამთლიანა, უკეთ რომ ვთქვათ, ყველა მათგანმა დაინახა მასში სათავისო რამ, მაგრამ 
რუსთაველის მსოფლმხედველობა ვერ თავსდება ერთი კონკრეტული მიმდინარეობის ჩარჩოებში. 
რუსთაველის აზროვნების წესი ემყარება უნივერსალურ კატეგორიებს, რამაც პოემის ზოგადსაკაცობრიო 
მნიშვნელობა განაპირობა. 

ვეფხისტყაოსანში აისახა ქვეყანათა შორის, ერთა შორის ურთიერთობა. მათ აერთიანებთ  ერთი 
ღმერთი, ანუ ცოდნა იმისა, რომ ღმერთი ერთია, კეთილი მოწყალე. ბოროტება - არასუბსტანციური და 
ხანმოკლე.  რელიგიური წარმოდგენებიც მსგავსია: ადამიანი თავისი ცხოვრებისეული ღვაწლის კვალობაზე 
ფასდება ამქვეყნად და საიქიოშიც იმის მიხედვით იმკვიდრებს ადგილს, როგორ განვლო წუთისოფელი. ეს 
წარმოდგენები უნივერსალურია და ყველა კულტურისა და კონფესიისთვის მისაღები, რამდენადაც 
ეყრდნობა საერთო ფუნდამენტს - პიროვნულ ღირსებებს. „ვეფხისტყაოსანში“ ჩანს აგრეთვე საერო და 
საღვთო სიბრძნეთა მთლიანობის იდეა, მათ შორის საფეხურებრივი მიმართება (უმაღლესი საღვთო 
სიბრძნეა)  და ამ კონტექსტშიც ერთიანდება ანტიკური, მითოსური, ბიბლიური, ქრისტიანული კულტურა 
და მსოფლხედვა. 

რუსთაველმა შექმნა სურათი ერთიანი, დაურღვეველი სამყაროსი, რომელიც საუბრობს ერთ ენაზე, 
ცნობს ერთ ღმერთს, როგორც აბსოლუტურ სიკეთეს და აქვს საერთო ღირებულებები.

ლია წერეთელი

უცხო   „ვეფხისტყაოსანში“

„უცხო“  - ცნება  და ტერმინი აღნიშნავს უცნობს, გარეშეს.  ასე   იწოდება  შეუსწავლელი, უცნობი მხარე  და  
ქვეყანა,  ასევე არამშობლიური, ენა და იდეოლოგია.ამასთან   „ უცხო“ -დ  მოიხსენიება საკვირველი და 
გასაოცარი.
       განხილულია  „უცხო“  აგიოგრაფიაში, ჰიმნოგრაფიასა და საისტორიო მწერლობაში, ასევე ფოლკლორში- 
ზღაპრებსა  და ზეპირსიტყვიერებაში. გამოვლენილია  მისი ორსახოვნება:  ერთის მხრივ უცხო არის  საშიში 
და მოსარიდებელი, მეორე მხრივ იგი  გასაოცარის, საკვირველისა და ღვთაებრივის აღმნიშვნელია.  
განსაკუთრებით საინტერესოა უცხო და მისი  ბიბლიური პარადიგმა „წმიდა ნინოს ცხოვრებაში“. ვფიქრობთ 
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ამ ძეგლში მოცემულია სრულად „უცხოსა“ და „უცხოების“  მთელი კონცეფცია- უცხო არის არამხოლოდ  
სხვა ქვეყნიდან მოსული ქალწული ნინოს  სახელდება, იგი მიუთითებს არა ოდენ „სხვა სჯულს“ ჯერ უცნობ 
სარწმუნოებას ქართველთათვის, არამედ იგი ტყვეობისა და დედოფლობის თანაფარდია. ამასთან „უცხო და 
საკვირველი“ სწორედ  „წმიდა ნინოს ცხოვრებაში“  გვხვდება  იმ  შინაარსით,რომელიც „ვეფხისტყაოსანში“ 
უცხო მოყმის გამოჩენით ცხადდება. ცხადია,რომ სახისმეტყველურად  „უცხო“ უკვე სულქმნილია 
რუსთველამდე. 
  განხილულია „უცხო“-ს  საზრისი  ფოლკლორსა და  ტრადიციულ წესჩვეულებებში.   „უცხოსა“   და 
„უცხოების“   ფოლკლორული მოტივი, რომელიც ზღაპრული თხრობის  აუცილებელი  ელემენტია,  პოემაში  
გვხვდება - ნესტანის გამოჩენისა და  მეფისთვის საჩუქრად მიგვრის ეპიზოდში.
    რუსთველის    „ უცხო“   ამ   შუასაუკუნეობრივი საზრისის  განსახოვნებას  წარმოადგენს. 

მამის  სახე-ხატი  ნ. ბარათაშვილის  შემოქმედებაში

    ნ. ბარათაშვილის  შემოქმედებაში  მამის სახე-ხატი გულისხმობს  პოეტის მიმართებას  მამობრიობასთან- 
პიროვნული „მე“- დან,  საკუთარი მამის  აღქმიდან ზეაღსვლა.  მამის ხატად მოიაზრება  მეფე  და უფალი. 
    სტატიაში განხულულია ბიოგრაფიული არეალი და მამა-მელიტონ ბარათაშვილი, რომელიც 
წერილებიდან ცნაურდება, როგორც  მოსიყვარულე და თბილი მშობელი, მაგრამ მკაცრი და სასტიკი, როცა  
ტატოს გიმნაზიაში საქციელს პოლიტიკური სარჩული დაედო. მამა ოჯახის  დაქცევისა და გაღარიბების 
მიზეზი,რამაც განაპირობა ტატოს ბედისწერა, მაგრამ მამის სახე-ხატი  ნ.ბარათაშვილისთვის გაუბზარავი 
და  ნათელია. 
  მეფე ერეკლე ნ.ბარათაშვილის შემოქმედებაში იხატება მამობრივი მზრუნველობით, ქართველთათვის იგი  
ღვთის ხატია და მზად არიან მისთვის თავი გაწირონ. „ბედი ქართლისა“ ხატავს მეფის სახე-ხატს,რომელიც 
„ქართლის ცხოვრების“  მეფეთა  ტრადიცის კვალს ადასტურებს.
   მამის საღვთო ხატი წარმოდგება პოეტის ლექსში „ლოცვა“. იგი სახარებისეული თხრობისა და 
ჰიმნოგრაფიის კვალად მოიაზრება.
     მამის სახე-ხატი ნ.ბარათაშვილის შემოქმედებაში  ღვთიური შარავანდედით ცხადდება.

                      

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

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

მაკა ელბაქიძე The forbidden Homeland (Viktor 
Nozadze’s Scholarly Activity from 
the Soviet Ideological Viewpoint).

5-6. 09. 2018.
ლუბლიანა, სლოვენია

მაკა ელბაქიძე, ირმა რატიანი Rustaveli – Nizami’s Contemporary. 
Revision of some poetical and 

aesthetical principles (რუსთაველი 
- ნიზამის თანამედროვე. 

ზოგიერთი პოეტიკური და 

13-15.03. 2018.
          ბაქო, აზერბაიჯანი
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ესთეტიკური პრინციპის 
რევიზია)

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
Научно-социальная  проза грузинских шестидесятников (Роман-фантасмагория Гурама Панджикидзе 

«Спираль»)

«Что-то физики в почёте, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчёте, дело в мировом законе» - это известная 
строфа поэта Бориса Слуцкого, которая в шестидесятых прошлого века дала начало термину, отображающему 
представителей двух взаимосвязанных, но разных субкультур - научно-технической и гуманитарной 
интеллигенции.  Хотя «физики» меньше проявляли себя в изящных искусствах, однако мировоззренческая 
система, возникшая в их среде, была хорошо заметна в советской культуре – в литературе и в кино1960-х и 1970-х 
годов, в основном в жанре научной и научно-социальной фантастики. В числе этих авторов можно назвать 
представителя грузинских шестидесятников, писателя Гурама Панджикидзе, который имея техническое 
образование, завоевал известность как представитель именно этого жанра. Главный герой его романа-
фантасмагории «Спираль» – известный физик Давид Гиоргадзе - стоит на пороге открытия нового вида энергии, 
которая может не только изменить облик планеты, но и принести неожиданные разрушения. Однако сам ученый 
стар, дни его сочтены. И тогда профессор медицины Торадзе предлагает физику эксперимент: его мозг пересадить 
в тело молодого человека, погибшего в автокатастрофе. По мнению врача, уникальный мозг одного пациента 
и совершенное тело другого после периода адаптации должны образовать идеальную гармоничную личность. 
Однако операция приводит к непредвиденным последствиям...Тело (оболочка) профессора представляя собой его 
«темную» половину, как бы его доппельгангер, вместе с его знаниями и интеллектом постепенно поглащает его 
позитивную сторону, доводя героя до безумия...

Medea Myth and it’s Reception in the Medieval Literature 
(Geoffrey Chaucer’s “The Legend of Good Women”)

ჯეფრი ჩოსერის „სიზმრისეულ ხილვად“ სახელდებული პოემა „ლეგენდა სახელოვან ქალებზე“ 
მეთოთხმეტე საუკუნის 80-იან  წლებშია დაწერილი (დაახლ. 1386 –1388 წწ). ამ პერიოდისთვის მის პირველი 
სერიოზული პოეტური მცდელობა ტროილე და ქრისეიდა უკვე პოპულარობით სარგებლობდა 
მკითხველთა შორის, თუმცა მწერალს ჯერ არ შეექმნა თავისი ცხოვრების მთავარი წიგნი – კენტერბერიული 
მოთხრობები. 

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.

The forbidden Homeland
(Viktor Nozadze’s Scholarly Activity from the Soviet Ideological Viewpoint).

      „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 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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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.

Rustaveli – Nizami’s Contemporary. Revision of some poetical and aesthetical principles (რუსთაველი - ნიზამის 
თანამედროვე. ზოგიერთი პოეტიკური და ესთეტიკური პრინციპის რევიზია)

          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.

     

რუსთველოლოგიის კვლევითი ცენტრის სხვა აქტივობები:

საგაზეთო პუბლიკაციები:

ივანე ამირხანაშვილი, „თუ გაჭირდა ქვასაც გავთლი“ (ემზარ კვიტაიშვილის პოეტური 
შემოქმედება) გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“, №86-87, გვ. 5.

ივანე ამირხანაშვილი, „გულით მოქმედი“, წიგნში, რევაზ ბარამიძე, სახელმწიფოებრივი 
ცნობიერება და ზნეობრივი იდეალი, „ჩვენი მწერლობა“, თბ., 2018.

ლია კარიჭაშვილი, „მკვიდრი მამულის კონცეპტი ვეფხისტყაოსანში და ლიტერატურული 
ტრადიცია“ – გაზ. „ლიტერატურული მესხეთი“, 2018, 22 სექტემბერი,  №9, (237), 
სპეციალური გამოშვება, „შოთაობა 2018“, გვ. 24.
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ლია კარიჭაშვილი, „ლეკვი ლომისა სწორია...“ სოციალური თუ ეთიკური კონტექსტი, გაზ. 
„ლიტერატურული მესხეთი“, 2018, დეკემბერი,  №12, გვ. 4. 

საჯარო ლექციები ქართულ ლიტერატურაში (ლიტერატურის ინსტიტუტის მეცნიერ 
თანამშრომელთა 24 ლექციის ვიდეოჩანაწერი), 2017-2018. პროექტის ავტორი და 
ხელმძღვანელი ლია კარიჭაშვილი. https://www.facebook.com/geolitera/

ლია წერეთელი, „მწერალი და ბედისწერა“  წიგნში „ლადო კოტეტიშვილი „კეთროვანთა 
ზღაპრები“, ბოლოსიტყვაობა. 345-350
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2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 
უნივერსიტეტთან არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  
(ინსტიტუტის/ ცენტრის) დასახელება:

შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ფოლკლორის განყოფილება;

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:

№
პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI

1 ლილი მეტრეველი

The International Jurnal of Social 
Sciencies and Humanities Invention. 

Vol 5 NO 3 (2018) – 2018-03-01
ISSN – 2349-2031

https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i3.09

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

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ
იერო ფონდი, ქვეყანა

პროექტის 
საიდენტიფიკა

ციო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელების 
პერიოდი

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაცი
ო კოდი

პროექტში ჩართული პერსონალი/როლი პროექტის სათაური

პროექტის 
განხორციე-

ლების 
პერიოდი 

1 FR17_160

რ. ჩოლოყაშვილი (ხელმძღვანელი),
ქ. ცირეკიძე (კოორდინატორი), 
ძირითადი შემსრულებლები:

ნ. ბალანჩივაძე, ლ. ბრეგაძე, ნ. რატიანი, 
მ. ტურაშვილი, ე. ჩხეიძე, თ. 

ჯაგოდნიშვილი

1836-1927წწ. 
გამოქვეყნებული 

ქართული 
ფოლკლორული მასალის 

შესწავლა

20.12.2017- 
20.12.2020

https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i3.09
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2 PHDF-18-1456 ლილი მეტრეველი/დოქტორანტი

მითოლოგიური 
არქეტიპები ქართულ 

მოდერნისტულ 
ლიტერატურაში

2018 წლის 
დეკემბერი - 
2019 წლის 

ივნისი

7. სხვა შედეგები: 
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაც
იო კოდი 

DOI ან ISSN

1
რუსუდან 

ჩოლოყაშვილი

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. 
სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და XX საუკუნის 

მწერლობა. თბილისი, 2018 წ. 26-28 სექტ.

ISSN 1987-5363

2
რუსუდან 

ჩოლოყაშვილი
მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია - ქართულ ოსურ 

ურთიერთობათა პერსპექტივები, თბილისი
-

3 ზაზა აბზიანიძე

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. 
სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და XX საუკუნის 

მწერლობა. თბილისი, 2018 წ. 26-28 სექტ.

ISSN 1987-5363

4 ქეთევან ელაშვილი

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. 
სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და XX საუკუნის 

მწერლობა. თბილისი, 2018 წ. 26-28 სექტ.

ISSN 1987-5363

5
მერი 

ხუხუნაიშვილი-
წიკლაური

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. 
სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და XX საუკუნის 

მწერლობა. თბილისი, 2018 წ. 26-28 სექტ.

ISSN 1987-5363

6 ნესტან რატიანი

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. 
სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და XX საუკუნის 

მწერლობა. თბილისი, 2018 წ. 26-28 სექტ.

ISSN 1987-5363

7 ნესტან რატიანი
შავი ზღვა როგორც ლუტურული და ლიტერატურული 

სივრცე, 27 ოქტომბერი ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

-

8 ნესტან რატიანი

ACLA, 2018, March 31, UCLA – ამერიკის შედარებითი 
ლიტერატურის ასოციაციის ყოველწლიური 

კონფერენცია, ჩატარების ადგილი: ლოს ანჯელესი, 
კალიფორნიის უნივერსიტეტი ლოს ანჯელესში

-

9 ეკა ჩხეიძე

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. 
სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და XX საუკუნის 

მწერლობა. თბილისი, 2018 წ. 26-28 სექტ.

ISSN 1987-5363

10 ნინო ბანალჩივაძე

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. 
სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და XX საუკუნის 

მწერლობა. თბილისი, 2018 წ. 26-28 სექტ.

ISSN 1987-5363

11 მარინე ტურაშვილი

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. 
სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და XX საუკუნის 

მწერლობა. თბილისი, 2018 წ. 26-28 სექტ.

ISSN 1987-5363

12 მარინე ტურაშვილი ახალგაზრდა მეცნიერთა მეორე საერთაშორისო -
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სიმპოზიუმი, თბილისი, 2018 წ., 14-16 ნოემბერი

13

მარინე ტურაშვილი,
მერი 

ხუხუნაიშვილი-
წიკლაური

არქივცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები და 
გამოწვევები, თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 1, საქართველოს 

ეროვნული არქივი, 19-22 სექტემბერი, 2018
-

14 დალილა ბედიანიძე

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. 
სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და XX საუკუნის 

მწერლობა. თბილისი, 2018 წ. 26-28 სექტ.

ISSN 1987-5363

15 ლილი მეტრეველი

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. 
სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და XX საუკუნის 

მწერლობა. თბილისი, 2018 წ. 26-28 სექტ.

ISSN 1987-5363

16
ლილი მეტრეველი, 

თათია ობოლაძე

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
„ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ 

საზოგადოებაში III“. 30.11.2018 2.12.2018 – ბათუმი. 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი.

გადაცემულია 
დასაბეჭდად

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების 

ადგილი

პუბლიკაციის 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

DOI ან ISSN

1 რუსუდან ჩოლოყაშვილი
ფოლკლორისტთა 54-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

-

2 ამირან არაბული
ფოლკლორისტთა 54-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

-

3 ოთარ ონიანი
ფოლკლორისტთა 54-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

-

4 ნესტან რატიანი
შავი ზღვა როგორც ლუტურული და 

ლიტერატურული სივრცე, 27 ოქტომბერი, ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

-

5
მერი ხუხუნაიშვილი 

წიკლაური

ფოლკლორისტთა 54-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი
-

6 ქეთევან ელაშვილი
ფოლკლორისტთა 54-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

-

7 ეკა ჩხეიძე
ფოლკლორისტთა 54-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

-

8 ნინო ბალანჩივაძე
ფოლკლორისტთა 54-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

-

9 მარინე ტურაშვილი
ფოლკლორისტთა 54-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

-

10 დალილა ბედიანიძე
ფოლკლორისტთა 54-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 
-
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ლიტერატურის ინსტიტუტი

11 ლილი მეტრეველი
ფოლკლორისტთა 54-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

7 მაისი. შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

-

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

1 ლილი მეტრეველი

The International Jurnal of Social 
Sciencies and Humanities 

Invention. Vol 5 NO 3 (2018) – 
2018-03-01

ISSN – 2349-2031

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

1

მერი ხუხუნაიშვილი-
წიკლაური (რედაქტორი, 

წინასიტყვაობის ავტორი), 
დევიდ ჰანტი (მთარგმნელი)

„არტანუჯი“ ISBN 978-9941-478-03-1
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სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 
უნივერსიტეტთან არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 
(ინსტიტუტის/ ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 
შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით): 

ფოლკლორის განყოფილება;

განყოფილების ხელმძღვანელი: რუსუდან ჩოლოყაშვილი;
განყოფილების პერსონალური შემადგენლობა: 
მთავარი მეცნიერ თანამშრომლები:

1. ზაზა აბზიანიძე;
2. ამირან არაბული; 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები:
1. ოთარ ონიანი; 
2. ნესტან რატიანი; 
3. ქეთევან ელაშვილი; 
4. მერი ხუხუნაიშვილი-წიკლაური

მეცნიერ თანამშრომლები:
1. ეკა ჩხეიძე; 
2. ნინო ბალანჩივაძე; 
3. მარინე ტურაშვილი;
4. დალილა ბედიანიძე; 
5. ლილი მეტრეველი.

1. პროგრამული დაფინანსებით 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

მხატრულ-გამომსახველობითი  
საშუალებები ქართულ  

ფოლკლორში
ფილოლოგია, ფოლკლორისტიკა

2014-2018  წწ.

რუსუდან ჩოლოყაშვილი, ნინო 
ბალანჩივაძე, დალილა 

ბედიანიძე, ოთარ ონიანი, ნესტან 
რატიანი  ,ეკა ჩხეიძე, ლილი 

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ქართული ზეპირსიტყვაობა უძველესი დროიდან იღებს სათავეს და მრავალფეროვანია ჟანრებისა და 

ქვეჟანრების  თვალსაზრისით.ისინი სხვადასხვა ეპოქაშია  შექმნილი და ყოველი მათგანი თავის მხრივ  
მდიდარია მხატვრულ-გამომსახველობითი საშუალებებით, სახე-სიმბოლოებით. ჩვენი მიზანია მათი 
გამომზეურება და მათი ფუნქციების სწორად გააზრება. ფოლკლორული ნაწარმოებისათვის 
დამახასიათებელი კონსერვატიულობის მიუხედავად,საუკუნეთა მანძილზე  ეს  სახე-სიმბოლოები მეტ-
ნაკლებად  გარკვეულ გადააზრებებს განიცდის. ამიტომ საჭიროა თვალის მიდევდება მათ სახეცვლილ 
ფორმებზე. ფოლკლორული  მხატვრული საშუალებები ხშირად არის ლიტერატურულ ნაწარმოებთა 
ცალკეულ მხატვრულ სახეთა წყაროც. მნიშვნელოვანია ყოველივე ამის შესწავლა  ქართული მხატვრული 
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აზროვნების ტრანსფორმაციის ფორმების გამოსავლენად და შესასწავლად.
2018 წ. ამ დასახული მიზნის განსახორციელებლად  გაგრძელდა 2014 წ. დაწყებული მუშაობა,რისი 

შედეგებიც ასე გამოიყურება:

რუსუდან ჩოლოყაშვილი ნოველისტურ ზღაპრებში ყურადღებას ამახლილებს გმირის მიერ მოპოვებულ 
სიბრძნეზე. შესწავლილი აქვს რა ეს ჟანრი სტრუქტურული თვალსაზრისით, ადგენს, რომ მისი სტრუქტურა 
ემთხვევა ჯადოსნური ზღაპრისას:  მისი მთავარი გმირიც უნდა გავიდეს სახლიდან,მოიაროს სამი ქვეყანა ან 
სამგზის შეასრულოს ერთი და იგივე დავალება და წარმატებული დაბრუნდეს უკან, იქ საიდანაც გავიდა - 
თავის სახლში. ადრეული პერიოდის ნოველისტური ზღაპრის  გმირს თუ სხვა ქვეყნიდან ჯადოსნური 
ნივთი მოაქვს, შემდგომი პერიოდისას კი -ქონება, შედარებით გვიანდელ  ზღაპარში ის უკვე სიბრძნით 
(ცოდნით, ჭკუით, სიტყვით) ჯილდოვდება. არც ეს უკანასკნელია იოლი მოსაპოვებლი და მას სხვა ქვეყნის, 
უფრო ზუსტად, „იმ“ ქვეყნის – არამიწიერი სამყაროს მცველი გასცემს დამსახურებისამებრ. ე.ი. დაფარული 
სიბრძნის მასწავლებელი არაამქვეყნიური არსებაა და ამიტომაც არის მისგან მიღებული ცოდნა დიდი  
სიკეთის მომნიჭებელი. ე.ი. ამ ტიპის ნაწარმოებიც ზღაპრის ზოგად სტრუქტურულ ხაზს ემორჩილება და 
ღვთაებრივი სიკეთის მომნიჭებელი სიბრძნეც „იქ“ სამჯერადი მცდელობის შედეგად მოიპოვება. ამ ტიპის 
ნაწარმოებშიც  დაცულია ზღაპრული ეპოსისათვის ნიშანდობლივი სამმაგობის პრინციპი და დიდ 
ბედნიერებას გმირი სამი ქვეყნის, სამი სამყაროს მოვლის, სამი დაბრკოლების დაძლევის შემდეგ მოიპოვებს. 
ყოველივე ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ნოველისტური ზღაპარიც, სხვა ქვეჟანრთა მსგავსად, მითოსური 
ფესვებიდან იღებს სათავეს.

ოთარ ონიანი განიხილავს ამირანის წარმომავლობის საკითხს და თვლის, რომ ის იდუმალების 
ბურუსითაა მოსილი.  ტრადიციულ გამოკვლევებში არაა სრული სახით გათვალისწინებული საარქივო 
მასალა. ეს განსაკუთრებით ითქმის დასავლეთ საქართველოს ბარის კუთხეთა ვარიანტებზე: იმერულ, 
რაჭულ, გურულ, აჭარულ და აფხაზურ ჩანაწერებზე. ისინი ბევრ სიახლეებს გვთავაზობს.. მათში სრული 
გარკვეულობითაა გაცხადებული, რომ ამირანის დედა ქალღმერთი დალია. ამ აზრით, დასავლეთ 
საქართველოს მთისა და ბარის ჩანაწერებში სრულ კანონზომიერებასთან გვაქვს საქმე. ბოლო კვლევის 
შედეგად დადგინდა, რომ დალის კულტი ძლიერი ყოფილა აღმოსავლეთ საქართველოს მთის კუთხეთა 
ფოლკლორულ-ეთნოგრაიფულ მასალაში. ცნობილია, რომ ლოქოკელი ჯვრის შუბნურის თავდაპირველი 
სახელი დალი ხაჯი ყოფილა, ანატორის მთავარანგელოზს ქისტები ამჯერადაც ოჩი დალით იხსენიებენ. 
საჩალეზე ძველად ყოფილა წინა კაცთა სალოცავი, რომელსაც სიმურ დალი რქმევია. წითელწყაროს რაიონში 
ივრის შესართავთან არის ტოპონიმი დალის გორა. გორის რაიონის სოფ. ბერუშეთში ფიდა კვიწინაძის მიერ 
ჩაწერილ ვარიანტებში ამირანის დედა დალია. ასე რომ, ვარიანტების შეჯერებით დადგინდა: 
ტრადიციულად დალის კულტი ერთნაირი სიძლიერით იყო გავრცელებული საქართველოს მთისა და ბარის 
რწმენებსა და ფოლკლორულ ეთნოგრაფიულ მასალაში. განსაკუთრებით კი სრული სახითა და 
არქაულობით ის სვანურ ზეპირსიტყვიერებაშია შემონახული. 

ოთარ ონიანი შეისწავლის აგრეთვე მხატრულ სახეებს სამონადირეო პოეზიაში და აღნიშნავს, რომ 
კოლექტიური ნადირობა ადამიანთა ორგანიზებული შრომის უძველესი ფორმაა. იგი პალეოლოთიდან 
იღებს სათავეს და განვითარების სხვადასხვა ეტაპები და საფეხურები განვლო. შრომის ეს უძველესი ფორმა 
XX  საუკუნის 20-30-იან წლებამდე შემორჩა რაჭასა და სვანეთში. მასთან დაკავშირებული წესჩვეულებები და 
რწმენა-წარმოდგენები მთელი სისრულით და მაღალმხატვრული ოსტატობით წარმოჩნდა აღმოსავლეთ და 
დასავლეთ საქართველოს მთის კუთხეთა პოეზიასა და პროზაში. მათი საერთო საფუძველი რწმენა-
წარმოდგენათა ქართული სინამდვილეა. ნაშრომში განხილული ბალადებიც ამ აზრის დადასტურებაა. 
კონკრეტულად კი- სვანური ბალადა ბეთქილის ვარიანტები. ბეთქილი, როგორც მონადირე გამორჩეულად 
ძლიერი, მუხლმაგარი, გაბედული, კაი ყმა, ხალხის საიმედო გუშაგია, მაგრამ სულიერად- სუსტი, 
უნებისყოფო. იგი არანაირ აკრძალვებს არ იცავს სანადიროდ წასვლის წინა დღეებში. უწმინდური მიდის 
მთის წმინდა ადგილებში. მან ქალღმერთი დალისგან დადებულ ყველა პირობას უღალატა. მის სიყვარულს 
სხვა ქალის სიყვარული არჩია, დალის მიერ ბოძებული მძვივიც თავის რძალს, თამარს აჩუქა, ქალღმერთს კი 
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სიმართლე დაუმალა. იცრუა, სასთუმალში დამრჩაო, ასე რომ ბეთქილის ქმედება დასაგმობია ოჯახური 
ურთიერთობის თვალსაზრისითაც. მონადირე ბეთქილში მხოლოდ ამქვეყნიური ინტერესი მძლავრობს. იგი 
მარადიულ ღირებულებებს განრიდებულ ადამიანად დარჩა. მისი დამოკიდებულება სულიერი 
ძალებისადმი იმდენად მძიმე და მიუტევებელია, რომ განწირული აღმოჩნდა სამონადირეო სივრცისაგანაც. 
თეთრ შუნს დადევნებული ბეთქილის წინააღმდეგ კლდე, რომელიც მოძრავია ბალადაში, წამოიმართა, ე.ი. 
უკან დასაბრუნებელი გზა გადაუკეტა. „უხვანში“ – გაუვალ კლდის მიდამოში, ბეთქილი კოშკში აღმოჩნდა, 
რომელიც მოქანავეა. ე.ი. ბეთქილი ადამიანთა ბოლო, საიმედო თავშესაფარმაც გაწირა – ასეთია სულიერი 
ძალების ნებაც..მრავლის მთქმელია ზევიდან ქალღმერთი დალის დახმიანება: „ეს მე ვქენი“.

ნესტან რატიანმა შეისწავლა ერთი საკმაოდ პოპულარული მეტაფორა ფოლკლორში, კერძოდ - მწყემსი. ეს 
პერსონაჟი ხალხურ პოეზიაშიც გვხვდება და პროზაშიც. განსაკუთრებით საინტერესოა მისი ადგილი 
ზღაპრებში, ნოველისტური იქნება, ჯადოსნური თუ ცხოველთა. მწყემსს ქართული ფოლკლორი მეცხვარის 
სახელითაც იცნობს. ხშირია შემთხვევები, როდესაც მეცხვარე არის დევი და მას უპირისპირდება 
პროტაგონისტი. ვერ ვიტყვით, რომ ზღაპრებში მწყემსი ყოველთვის კეთილია, განსხვავებით ბიბლიისგან, 
რომელშიც მწყემსი თითქმის ყოველთვის კეთილია. ბიბლიაში მწყემსი არა მარტო პერსონაჟია, არამედ ის 
მეტაფორის, შედარების სახითაც გვხვდება. ასევე ბიბლიაში არაერთი იგავი ეძღვნება ამ პერსონაჟს. 
ბიბლიიდან ეს სახე მხატვრულ ლიტერატურაშიც გადავიდა და, შუასაუკუნეებიდან მოყოლებული დღემდე, 
მწყემსი კეთილი ყველაზე უფრო პოპულარული მეტაფორაა და მას ხშირად მიმართავენ სულიერი ლიდერის 
იქნება ეს თუ ღმერთის მისამართით. ასევე ხდება მმართველისა და მწყემსის შედარებაც მეტაფორად, ამას 
ხელი შეუწყო ქრისტიანობამაც, რადგანაც წმინდა წიგნებში საკმაოდ ხშირია ამ მეტაფორის გამოყენება. 
შემდეგ ეს მეტაფორა გადავიდა ლიტერატურაში. როდესაც მწყემსის ბიბლიურ მეტაფორაზე ვსაუბრობთ, ამ 
დროს გასათვალისწინებელია ახლო აღმოსავლეთის ტრადიცია. როგორც ვიცით, მწყემსი არასოდეს არაა 
ასაკოვანი, ის ახალგაზრდაა ან სულაც ყმაწვილი, მწყემსის ხელობა/პროფესია არც პრესტიჟულია, რადგან 
მწყემსი არასოდეს არ უვლის საკუთარ ფარას, რეალურად მისი ცხვარი სხვას ეკუთვნის. სწორედ ეს 
მომენტია გასათვალისწინებელი, როდესაც მწყემსის მეტაფორის ბიბლიურ გამოყენებაზე ვსაუბრობთ. ფარა 
ეკუთვნის პატრონს, მას მწყემსი მხოლოდ უვლის, ასევე არიან ადამიანებიც, მეფე მათზე ზრუნავს 
დროებით, ადამიანები კი ეკუთვნიან სხვას, ამ შემთხვევაში – უფალს.

დალილა ბედიანიძის ნაშროში «ქალის სახე ქათულ ჯადოსნურ ზღაპარში» გამოვლენილია ყველა ქალი 
პერსონაჟის სახე.ესენია: მზეთუნახავი, დედაბერი, დედა,დედინაცვალი, გერი, დედობილი, და, დობილი, 
გადია, დევების დედა, მზის დედა,ცოლი და რძალი. ზღაპრის ამ გმირთა უმეტესობას ახასიათებს ორმაგი 
ბუნება, ისინი არიან როგორც დადებით, ასევე უარყოფით თვისებათა მატარებელნი. მაგალითად, 
მზეთუნახავი კეთილიც არის და ბოროტიც, ასეა დედაბერიც; დედა საერთოდ ერთგულია, მაგრამ ზოგჯერ - 
მოღალატე; ასე არიან დებიც,ის იშვიათად- კაციჭამიაც არის; ცოლიც ხან კარგია, ხან - ავი და ა.შ.

ქართული ზღაპარში ყველაზე გავრცელებული სახეებია მზეთუნახავი და დედაბერი, რომლებიც 
ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშირშია. მზეთუნახავის სახე გენეტიკურად ღვთაებრივი წარმოშობისაა და 
არქაული ფესვების მატარებელი. ღვთაებრივია მისი ქორწინებაც ზღაპრის მთავარ გმირთან. ასევე 
არამიწიერი ძალისაა მზეთუნახავის საკრალური ნივთებიც: სასწაულმოქმედი პერანგი,ხელსახოცი,სარკე და 
ა.შ. მზეთუნახავისა და დედაბრის სახეები ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია. როგორც სამეცნიერო 
ლიტერატურაშია აღნიშნული (რ. ჩოლოყაშვილი), ეს ორი სახე ერთმანთის ჰიპოსტასებს წარმოადგენს.

ეკა ჩხეიძემ  შეისწავლა მგლის სახე ქართულ ფოლკლორში და გამოკვეთა მის საფუძვლად ამ არსების 
ბუნებრივი თვისებები და მასთან დაკავშირებული უძველესი რწმენა-წარმოდგენები. უწინდელ ადამიანს 
სწამდა, რომ ამ მხეცის  ძალის მიღება შეგიძლია, მის ტყავს თუ ჩაიცვამ. რადგან ის თავად იძლევა იმ 
იდუმალ ძალას, რომლითაც თვით ამ მხეცის დამორჩილება ან მოკვლაც კი შეიძლება. საერთოდ მხეცის 
ტყავს ჯადოსნური ძალა მიეწერებოდა და უძველესი ტომის მეფე, ღვთისმსახური,  ჯადოსანი თუ მისანი მის 
ტყავს ამ განზრახვით ატარებდა. მგლის დაკავშირება ნადირობასა თუ ომთან ათასწლეულების სიღრმიდან 
მოდის. ეს კავშირი, ბუნებრივია, ამ ცხოველის თვისებებიდან გამომდინარეობს: სისასტიკე,  ხროვად 
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ნადირობის ჩვევა, მამაცობა, - ყველა ეს მგლის ის უნარებია, რომლებიც მეომარს უნდა გამოდგომოდა. 
ამისთვის ის მგლად უნდა ქცეულიყო, მეტამორფოზა განეცადა. არქაულ სამხედრო ხელოვნებაში რწმენას  
მაქციობის შესაძლებლობისა,  დიდი როლი ენიჭებოდა. რაც შეეხება მგლის როგორც შეუპოვრობის 
სიმბოლოს ტრანსფორმაციას მხატვრულ აზროვნებაში, იგი ტროპული მეტყველების საშუალებად იქცა 
საგმირო პოეზიაში. ამრიგად, ხალხურ პოეზიაში მგლის სახე-სიმბოლოს ანალიზი მეტად საგულისხმო 
შედეგს იძლევა. ის პოეტური მიზნით იხმარება და სიმამაცის, ვაჟკაცობისა და უშიშრობის სიმბოლოა. 
მგლის მუხლი, მგლის თვალი ჩვენს სასაუბრო მეტყველებაშიც დამკვიდრდა.

ნინო ბალანჩივაძე განიხილავს ბედისადმი დამოკიდებულების გამოვლენის ფორმებზე ქართულ 
ფოლკლორში. აღნიშნულია, რომ ღმერთის მიერ დადგენილი წესრიგით შექმნილ ქვეყანაში ყველასა და 
ყველაფერს წინასწარ აქვს მიჩენილი ადგილი და ამ ქვეყნის მოკვდავთა გონიერებასაც ის განაპირობებს - 
რამდენად ემორჩილება ან არ ეგუება წინასწარ განსაზღვრულ  ღვთის განგებას. ერთი მხრივ, თუ 
აღიარებულია ბედის გარდუვალობა: „რაცა ღმერთსა არა სწამდეს, არა საქმე არ იქნების’’, მეორე მხრივ, ბედი 
გონებით არის განჭვრეტილი: “ბედმან შეკრიბოს, ჭკვამ ფანტოს, მექნების რა სარგებელი?” 

ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული რწმენის მიხედვით, ადამიანის ამქვეყნად მოვლენის ჟამს ცაზე მისი 
ვარსკვლავი ჩნდება, ხოლო ბედის მწერლები ადგენენ,  დავთარში იწერენ ან სულაც შუბლზე აწერენ 
ახალშობილს იღბალს, ბედს, ყისმათს -  როგორ გაატარებს ცხოვრებას, რით ან როგორ უნდა მოკვდეს: 
ავადმყოფობით,  უბედური შემთხვევითა თუ სხვა ბოროტი ძალების მცდელობით და ა. შ. ამგვარი 
გააზრების მაგალითები ჩანს ჩვენს ზეპირსიტყვიერებაში-როგორც ზღაპრებში, ასევე პოეზიაში. ე.ი. 
ბედისმწერლების მიერ განსაზღვრულ ბედს თუ უბედობას  ზღაპრის პერსონაჟებიც  ემორჩილებიან 
ადამიანთა მსგავსად. “განგებასა ვერვინ შესცვლის, არ-საქმნელი არ იქნების“  - ამბობს ავთანდილი. 

       ძველად არსებული რწმენის მიხედვით ადამიანის მომავალი ბედისწერის წინასწარ გაგებაც 
შეიძლებოდა. ადამიანი „თავის ბედისწერას მაინც ვერ ასცდება“. თუ ზღაპრებში პერსონაჟები არსებული 
რეალობიდან გაღწევას ცდილობენ და ბედის საძებრად მიდიან,  მტკიცე ნებისყოფითა და 
ინდივიდუალურობით გამორჩეული ადამიანები ბედს არასდროს ემორჩილებიან. ბედისწერა და განგება  ამ 
შემთხვევაშიც  ისევეა გადაჯაჭვული ერთმანეთთან, როგორც ქართულ ფოლკლორში - განგება   და ბედი; 
არა აქვს მნიშვნელობა, ადამიანი ემორჩილება თუ წინააღმდეგობას უწევს არსებულ რეალოობას. 

ლილი მეტრეველი შეისწავლისნადირობის ქალღმერთის სახეს ლიტერატურაში - გრიგოლ რობაქიძის 
რომანში „ქალღმერთის ძახილი“. ნადირობის ქალღმერთის სახე განხილულია ქართველი მოდერნისტი 
მწერლის გრიგოლ რობაქიძის მითოგრაფიულ რომანს `ქალღმერთის ძახილი~. ნაწარმოების მთავარ გმირად 
ნადირობის ქალღმერთი დალის არქეტიპი, ივლიტე, გვევლინება. ავტორი რომანის სიუჟეტური ქარგის 
აგებისას, პერსონაჟთა სახეების შექმნისას ეყრდნობა როგორც ნადირობის ქალღმერთის დალის შესახებ 
არსებულ მითოსურ და ფოლკლორულ ტრადიციას, ისე  სვანურ ეთნოგრაფიულ მონაცემებს.

სტატიაში გამოკვეთილია მითოსის მხატვრული ტრანფორმაციის გრიგოლ რობაქიძისეული ფორმები, 
დადგენილია მიმართება რეალურ ქალს ივლიტესა და მითოსურ დალის შორის და დასკვნის სახით 
აღნიშნულია: გრიგოლ რობაქიძე რომანში „ქალღმერთის ძახილი“ ნადირობის ქალღმერთის დალის 
მითოსური სახის მხატვრული ტრანსფორმაციისას უმთავრესად ეყრდნობა მითოსურ და ფოლკლორულ 
ტრადიციას, სვანურ ეთნოგრაფიულ მონაცემებს, თუმცა ავტორს შემოაქვს დამატებითი შტრიხებიც: სვანურ 
ეთნოგრაფიულ მონაცემებსა თუ ფოლკლორულ ტრადიციაში (სამონადირეო ეპოსში) დაცულ სასიყვარულო 
ტრიადულ მოდელს - მონადირე, მიწიერი ქალი - ცოლი და დალი ცვლის: თუ მითოსში ორ განსხვავებულ 
საწყის - ყოფითსა და მითოსურს  ორი ქალი განასახიერებს, ტექსტში რეალურსა და მითოსურ სამყაროებს 
შორის კონფლიქტი უკვე ერთ ქალში - ივლიტეში ინაცვლებს. ამავე დროს ტექსტში წარმართული და 
ქრისტიანული რიტუალები, სიმბოლოები თითქოს თანაარსებობენ, რაც ნაწარმოების საინტერესო სიახლეს 
წარმოადგენს.  რომანის პერსონაჟებიც ორივე ტრადიციის მატარებელნი არიან: თანბი, ერთი მხრივ, დალის 
რჩეული მონადირე, წარმართული კულტურის ნაწილი და მისი დამცველია, მეორე მხრივ, კი სწორედ მის 
დაბადებას უკავშირდება რომანში ღვთისმშობლის ხატის გადარჩენა. ამგვარად მწერალი წარმართულ თუ 
ქრისტიანულ რიტუალებსა და სიმბოლოებს ერთ სივრცეში განაფენს და გვთავაზობს ამ ორი სამყაროს 
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„საკრალურ ქორწინებას“.

მერი ხუხუნაიშვილი-წიკლაური - ამირანის ეპოსის პერსონაჟი ქალების მითოსური ძირები - ამირანის 
ეპოსი ქართული ფოლკლორის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია და დღემდე მკვლევართა შესწავლის საგანია. 
თქმულების ვარიანტების, მათი ეპიზოდებისა, მოტივების შესწავლა და ანალიზი მიგვანიშნებს, რომ მათში ,, 
არა მარტო მრავალი ფენაა დროთა ვითარებაში შექმნილი და დანალექი არამედ იგი  ცალკე ეპიზოდური 
თქმულებების სახით იქმნებოდა. მაგრამ ამ ნიადაგზე აღმოცენებულს, შედარებით დამოუკიდებლობასთან 
ერთად ნაწყვეტებს ურთიერთშორის კავშირი უნდა ჰქონოდა....ამირანის ცალკე ადგილები, ამრიგად 
სხვადასხვა ასაკისაა, შემდგომ დანართებს თუ შეცვლას  თავისი ისტორია და მნიშვნელობა აქვს და 
მომავალი მეცნიერული ამ მხრივ ბევრს რასმე გაარკვევს. ჩვენი მიზნებისთვის მთავარია უძველესი 
ფრაგმენტები, რომლებშიც მოცემულია ქართული მითოლოგიის უცილობელი სახე. ამ მითოლოგიის სახე 
ძალიან ადრინდელია, თქმულებებიც ,ცხადია , ერთ დღეს არ შექმნილა და მათი ასაკი კიდევ უფრო 
ადრინდელი ჩანს’’ ( ნუცუბიძე, 1945: 15-25). დღემდე  ჩვენს მიერ შესწავლილია ეპოსში შემონახული 
წარმართული პანთეონის სხვადასხვა ეტაპის წარმოდგენების დემითოლოგიზებული ფრაგმენტები: 
ასტრალურ- სოლარული, დღე-ღამის, ამინდის, ამინდის-სეზონურ- აგრარული.თქმულებაში ასახული 
მატრიარქატის იდეოლოგიის პატრიარქატით ჩანაცვლების, ქრისტიანული რელიგიის დამკვიდრების 
პროცესი, რაც წარმოდგენილია ეპოსის სამ ძირითად ნაწილში: ამირანის დაბადება, ამირანის საგმირო 
თავგადასავლები და ამირანის დასჯა.

ქალთან შერცხვენილი ამირანის მწუხარება კარგად არის გადმოცემული ფშავურ ვარიანტში :,,გაწბილდა 
და დაღონდა ამირანი, მიწა რომ გახეთქილიყო და ჩავარდნილიყო ის ერჩივა, მზისაც სცხვენოდა და კაცისაც. 
თავი მკვდარში ჩაითვალა. ვინ ამირანი და ვინ ეს ამბავიო. გული ჰკლავდა, ჯავრი და ვარამი დღეს 
უბნელებდა მზიანს, სიცოცხლეს ჰგმობდა, სიკვდილდ ნატრობდა ნამუსიანსა.

სვანურ ვერსიის მიხედვით ამირანი მიდის უცნობ, უდაბურ ადგილებში და მიადგება ერთ სახლს , სადაც 
ეშმაკის ქალი დახვდება, რომელსაც სახელად ნათობუანი  ერქვა. ნათობუანის ძმა, უშველებელი დევი  ამ 
დროს სანადიროდ იყო წასული. ნათობუანს და ამირანს ერთმანეთი შეუყვარდათ და გადაწყვიტეს დევის 
მოკვლა. მართლაც , როცა დევი დაბრუნდა ნადირობიდან ამირანმა და ეშმაკის ქალმა დევი მოკლეს.აქ 
დავაკვირდეთ ერთ დეტალს, ნათობუანი  ეშმაკის ქალია და მისი ძმა კი დევია. ალოგიკურობასთან გვაქვს 
საქმე, რომლის მიზეზსაც  ქვემოთ ავხსნით. ამირანი და ნათობუანი გაუდგნენ გზას. ქალს თან ჰქონდა ისეთი 
შოლტი, რომლითაც შეიძლებოდა ზღვის ტალღების გაპობა და მეორე მხარეს მშვიდობიანად გადასვლა. 
ზღვას რომ მიადგნენ  ამირანმა უთხრა ქალს ჯერ შენ გადი და მერე მე გამოვალო. ქალმა უარი უთხრა, ჯერ 
შენ გადიო. ამირანმა  შოლტის ერთი  დარტყმით გააპო ზღვა და გავიდა მეორე მხარეზე, მაგრამ შოლტი 
ნათობუანს აღარ გადაუგდო. ქალი გაჯავრდა და პირდაპირ ზღვის ტალღებში შესცურა, მაგრამ ტალღებმა 
შთანთქეს იგი. განასახიერებს თუ არა ნათობუანი ელვა- მეხის ღვთაებას?!რა თქმა უნდა კი.სწორედ ამით 
უნდა ავხსნათ ის შეუსაბამობა, რომლის თაობაზეც ზემოთ გვქონდა საუბარი.ნათობუანის- ეშმაკის ქალისა 
და დევის დაძმობა გვიანდელი შექმნილი ამბავია, აქ ძირითადი  და მთავარი ამირანისა და ელვა-მეხის 
ქალღვთაების დაპირისპირებაა ნათობუანის სახით, მისი სახელიც ხომ ნათების მნიშვნელობის 
მატარებელია.ცის მითოსის კვალი მრავალი ხალხის წარმოდგენებში იძებნება.ბასკურ მითოლოგიაში 
ღვთაებათა მეთაური მარია (   Mari).ის მდედრობითი ღვთაებაა და ტაროსის, ელვა-მეხის გამგებელია, 
ისვრის ცეცხლის ალს, ცაზე ჰორიზონტალურად დაჰქრის, კვეთს ჰაერს.

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჩვენს მიერ განხილული  ჯადოსნური  ზღაპრები   ზღაპრის მოტივთა  
საერთაშორისო  ინდექსში იძებნება:ATU 516 Faithful John-,,ერთგული ჯონი”, თუმცა ზემოთ აღნიშნული 
მოტივები იქ ასახული არ არის, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ ქართული მასალა არის უნიკალური და ძველი, 
მისი გენეტიკური ფესვები  მითოსშია.

 2

ლიტერატურულ სიმბოლოთა 
ევოლუცია ქართული 

ფოლკლორიდან - 
პოსტმოდერნიზმამდე

2014-2023  წწ.

ზაზა აბზიანიძე - ხელმძღვანელი 
(ძირითადი შემსრულებელი);

ქეთევან ელაშვილი - ძირითადი 
შემსრულებელი

ძველი ქართული მწერლობის სიმბოლოლოგიური სპექტრი

ბიბლიური სიმბოლიკა არა მხოლოდ ეიკონური სახისმეტყველების ელემენტია, არამედ წარმოადგენს 
ქრისტიანული ცნობიერების სააზროვნო ენასაც, რითაც განსაკუთრებით გამოირჩევიან ადრეული პერიოდის 
ჰაგიოგრაფიული ძეგლები. აქ, ფერთა, მცენარეთა, სახელთა, პატიოსან ქვათა თუ ძალაუფლების 
სიმბოლიკით იკვეთება ბიბლიურ კანონიკასთან მხატვრული სახისმეტყველების შერწყმის საკმაოდ 
უჩვეულო ტენდენციები. სიმბოლოლოგიის ეს სქემა ერთგვარად იცვლება ე.წ. აღორძინების პერიოდის  
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მეფე-პოეტებთან (თეომურაზ I, არჩილი, ვახტანგ VI), რომელთა შემოქმედებაშიც სპარსული პოეზიის 
„ორნამენტებით“ ხდება ქართული სიტყვის ერთგვარი მომინანქრება; განსაკუთებით ფერთა და ძვირფას 
ქვათა სიმბოლიკაში იკვეთება ბიბლიური არქეტიპების აღმოსავლური ალუზიები. დავით გურამიშვილი კი 
პოეტური სიტყვის სრულყოფას და ფილოსოფიურ სიღრმეს მხოლოდ და მხოლოდ ბიბლიური სიმბოლიკის 
ზეგანცდით აღწევს.რაც შეეხება ბესიკს – ის პარადოქსული დროის პოეტის, რომელმაც აღმოსავლური და 
დასავლური კულტურათა დისკურსით შექმნა საკუთარი „მხატვრული პარადიგმა“, რითაც მან დასაბამი 
მისცა ლიტერატურულ სიმბოლოთა ჩასახვის ტენდენციებს. ძველი ქართული ლიტერატურის 
სიმბოლოლოგიური სპექტრი ბიბლიურ სიმბოლოთა შემოქმედებითი ინტერპრეტაციებით გამოირჩევა.

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

1836-1927წწ. 
გამოქვეყნებული ქართული 

ფოლკლორული მასალის 
შესწავლა
FR17_160

20.12.2017- 20.12.2020

რ. ჩოლოყაშვილი 
(ხელმძღვანელი),

ქ. ცირეკიძე (კოორდინატორი), 
ძირითადი შემსრულებლები:
ნ. ბალანჩივაძე, ლ. ბრეგაძე, ნ. 

რატიანი, მ. ტურაშვილი, ე. 
ჩხეიძე,

თ. ჯაგოდნიშვილი
პირველ საანგარიშო პერიოდში გამოვნელილ იქნა პროექტით გათვალისწინებული 1836-1927 წწ. 

გამომავალი 51 დასახელების რუსულ პრესაში (აქედან ზოგიერთი  ათეულობით წლების მანძილზე 
გამოდიოდა) ქართული, აფხაზური და ოსური ფოლკლორული და ეთნოლოგიური მასალა. ასევე 
განხორციელდა ორი მივლინება რუსეთში-პეტერბურგსა და მოსკოვში.

პეტერბურგში, პროექტის ფარგლებში, მოძიებულ იქნა ქართული ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები, 
რომელნიც თავმოყრილია რუსული ლიტერატურის ინსტიტუტის (პუშკინის სახლის) არქივში. ამ 
მასალის შესწავლის შედეგად საჭიროდ ჩაითვალა ი.მეგრელიძისა და გრ. ჩხიკვაძისმიერ მე-20 საუკუნის 
30-იან წლებში ჩაწერილი ქართული ხალხური პოეზიის ნიმუშების შესყიდვა, რაც განხორციელდა 
კიდეც. ეს ტექსტები დღეს ინახება შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტის ფოლკლორის განყოფილების არქივში. 

ქ. მოსკოვში კი მივლინებული იყო პროექტის ერთი ძირითადი მონაწილე, რომელმაც ლენინის სახ. 
ბიბლიოთეკაში იმ პერიოდულ გამოცემებში მოიძია ჩვენთვის საჭირო მასალა, რომლებიც 
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საქართველოში არ აღმოჩნდა.
ამდენად დღეისათვის სახეზე გვაქვს მთელი 90 წლის მანძილზე გამომავალ რუსულ პრესაში 

გამოქვეყნებული ქართული, აფხაზური და ოსური ფოლკლორული და ეთნოლოგიური მასალა, 
რომლის კლასიფიკაცია და შესწავლაც გეგმის მიხედვით განხორციელდება 2019 და2020 წლებში.     

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 (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 (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 ზაზა აბზიანიძე

„უცნობი ყაზბეგი“
(კრებ. „ნაცნობი და 
უცნობი ყაზბეგი“)

ISBN 978-9941-8-0434-2

თბილისი,
გამ-ბა „საქართველოს 

მაცნე“
13 გვ.

პროექტი: „კრებული  „ნაცნობი და უცნობი ყაზბეგი“ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით განხორციელდა. როგორც პროექტის მონაწილეს 
მევალებოდა მომემზადებინა სტატია „უცნობი ყაზბეგი“, რომელშიც თვალმიდევნებული უნდა ყოფილიყო 
ალექსანდრე ყაზბეგის ცხოვრებისა და შემოქმედების მთელი გზა და განსაკუთრებით ყოფილიყო 
გამახვილებული ყურადღება მწერლის  ბიოგრაფიის უცნობ დეტალებზე და მისი პროზის დღემდე 
ამოუცნობ პროტოტიპებსა და კოლიზიებზე.

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
ლილი 

მეტრეველი

Reception of Medea’s 
Image in Grigol 

Robakidze’s Novel „Megi 
the Georgian Girl“

The International Jurnal of 
Social Sciencies and 

Humanities Invention. Vol 5 
NO 3 (2018) – 2018-03-01

ISSN – 2349-2031

The International 
Jurnal of Social 
Sciencies and 
Humanities 

Invention. Vol 5 

Page No.: 4536-
4539

https://valleyint
ernational.net/i
ndex.php/theijss

https://valleyinternational.net/index.php/theijsshi/article/view/1127
https://valleyinternational.net/index.php/theijsshi/article/view/1127
https://valleyinternational.net/index.php/theijsshi/article/view/1127
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https://doi.org/10.18535/ijs
shi/v5i3.09

NO 3 (2018) – 
2018-03-01

ISSN – 2349-2031

hi/article/view/
1127

მედეას სახის რეცეფცია გრიგოლ რობაქიძის რომანში „მეგი ქართველი გოგონა“
ბერძნულმა მითოლოგიამ (არგონავტების მითი) კოლხი მედეას სახე მსოფლიო კულტურული 

მემკვიდრეობის განუყოფელ ნაწილად აქცია. საუკუნეების განმავლობაში მედეას სახე აქტუალობას არ 
კარგავდა და ხელოვნების არაერთი დარგის შემოქმედთათვის ინსპირაცის წყაროდ წარმოგვიდგებოდა. 
მწერლებს, კინოსა თუ თეატრის რეჟისორებს, მუსიკოსებს, მხატვრებს მედეას იდუმალებით მოცული ბუნება 
ხიბლავდათ. ცხადია, ეპოქის კონტექსტისა (კონცეპტუალური თუ ესთეტიკური პოზიციის) და 
ავტორისეული ინტენციის გათვალისწინებით, იცვლებოდა როგორც არგონავტების მითის ზოგიერთი 
მოტივი, ისე კოლხი ასულის ხასიათის შტრიხები.

სტატიაში თანამედროვე ლიტერატურათმცოდნეობითი მეთოდოლოგიების ჭრილში 
(ლიტერატურული კომპარატივისტიკა, მითოლოგიური კრიტიკა) წარმოდგენილია მედეას სახის რეცეფცია 
გრიგოლ რობაქიძის რომანში „მეგი ქართველი გოგონა“. აღსანიშნავია, რომ რომანის თავდაპირველი 
სათაური „მედეას ნაწნავები“ იყო. თავად გრიგოლ რობაქიძე კი ასე განმარტავდა  წიგნის კონცეფციას: „ჩემი 
რომანი „მეგი“ ერთგავარი ცდაა რეალურ ქალწულში კოლხელი მითიური ქალის განცხოველებისა: მედეასი.“
სტატიაში:

1. გამოავლენილია მედეას სახის გააზრებისას ბერძნულ  და ქართულ წყაროებში წარმოდგენილი 
მსგავსებები და განსხვავებები;

2. გამოკვეთილია გრიგოლ რობაქიძის რომანის კონცეპტუალური მიმართება, ერთი მხრივ, ბერძნულ 
მითოლოგიურ ტრადიციასთან (არგონავტების მითი) და, მეორე მხრივ, ევრიპიდეს ტრაგედიასთან 
„მედეა“; 

3. დადგენილია, რა მსოფლმხედველობრივი მოტივით უბრუნდება რობაქიძე მედეას სახეს და რა 
დამატებითი შტრიხებით (კონცეპტუალური დეტალებით) ამდიდრებს მას; 

გააზრებულია, რა სიმბოლურ მნიშვნელობას იძენს მედეას ინტერნაციონალური სახე  ქართული 
კულტურული ტრადიციისთვის და რა როლი აკისრია მას ნაციონალური იდენტობის განსაზღვრის 

თვალსაზრისით გრიგოლ რობაქიძის დასახელებულ რომანში.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება და  

ნომერი/ტომი

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
რუსუდან 

ჩოლოყაშვილი

სიბრძნე - იმქვეყნიური 
ჯილდო ნოველისტური 

ზღაპრის გმირისა
ქართული  ფოლკლორი #9 თბილისი

გადაცემული
ა

2
რუსუდან 

ჩოლოყაშვილი

ზღაპრული ეპოსი
ტრადიციული რწმენის 

სამსახურში

მე-4 საერთაშორისო 
კონფერენციის- ქართულ 
ოსურ ურთიერთობათა 

პერსპექტივების მასალები
თბილისი

გადაცემული
ა

3
რუსუდან 

ჩოლოყაშვილი

საბჭოური პერიოდის  
ქართული ხალხური  პოეზია 

და ფოლკლორისტიკა

ლიტერატურათმცოდნეობის 
მე-12 საერთაშორისო 

მასალები
თბილისი

გადაცემული
ა

4

რუსუდან 
ჩოლოყაშვილი

თემურ 
ჯაგოდნიშვილ

ქართული ხალხური პოეზიის 
ნიმუშები პეტერბურგიდან

ლიტერატურული ძიებანი თბილისი
გადაცემული

ა

https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i3.09
https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i3.09
https://valleyinternational.net/index.php/theijsshi/article/view/1127
https://valleyinternational.net/index.php/theijsshi/article/view/1127
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ი

5
რუსუდან 

ჩოლოყაშვილი

ნოველისტური ზღაპრის 
სტრუქტურის 

გააზრებისათვის

ფოლკლორისტთა 54-ე 
სამეცნიერო კონფერენციის 

მასალები
თბილისი 9 გვ.

სიბრძნე-იმქვეყნიური ჯილდო ნოველისტური ზღაპრის გმირისა
რუსუდან ჩოლოყაშვილი ნოველისტურ ზღაპრებში ყურადღებას ამახლილებს გმირის მიერ მოპოვებულ 

სიბრძნეზე. შესწავლილი აქვს რა ეს ჟანრი სტრუქტურული თვალსაზრისით, ადგენს, რომ მისი სტრუქტურა 
ემთხვევა ჯადოსნური ზღაპრისას:  მისი მთავარი გმირიც უნდა გავიდეს სახლიდან, მოიაროს სამი ქვეყანა 
ან სამგზის შეასრულოს ერთი და იგივე დავალება და წარმატებული დაბრუნდეს უკან, იქ საიდანაც გავიდა 
- თავის სახლში. ადრეული პერიოდის ნოველისტური ზღაპრის  გმირს თუ სხვა ქვეყნიდან ჯადოსნური 
ნივთი მოაქვს, შემდგომი პერიოდისას კი -ქონება, შედარებით გვიანდელ  ზღაპარში ის უკვე სიბრძნით 
(ცოდნით, ჭკუით, სიტყვით) ჯილდოვდება. არც ეს უკანასკნელია იოლი მოსაპოვებლი და მას სხვა ქვეყნის, 
უფრო ზუსტად, „იმ“ ქვეყნის – არამიწიერი სამყაროს მცველი გასცემს დამსახურებისამებრ. ე.ი. დაფარული 
სიბრძნის მასწავლებელი არაამქვეყნიური არსებაა და ამიტომაც არის მისგან მიღებული ცოდნა დიდი  
სიკეთის მომნიჭებელი. ე.ი. ამ ტიპის ნაწარმოებიც ზღაპრის ზოგად სტრუქტურულ ხაზს ემორჩილება და 
ღვთაებრივი სიკეთის მომნიჭებელი სიბრძნეც „იქ“ სამჯერადი მცდელობის შედეგად მოიპოვება. ამ ტიპის 
ნაწარმოებშიც  დაცულია ზღაპრული ეპოსისათვის ნიშანდობლივი სამმაგობის პრინციპი და დიდ 
ბედნიერებას გმირი სამი ქვეყნის, სამი სამყაროს მოვლის, სამი დაბრკოლების დაძლევის შემდეგ მოიპოვებს. 
ყოველივე ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ნოველისტური ზღაპარიც, სხვა ქვეჟანრთა მსგავსად, მითოსური 
ფესვებიდან იღებს სათავეს.

ზღაპრული ეპოსი ტრადიციული რწმენის სამსახურში
ზღაპრული ეპოსი პრეისტორიულ ეპოქაშია შექმნილი და მითოსური აზროვნებით არის ნასაზრდოები. 

მასში კაცობრიობის მიერ სამყაროს- ბუნების შეცნობის ეტაპებია ასახული ათასწლეულების მანძილზე. 
მითის მთქმელს სწამდა თავისი ნათქვამის რეალობისა, ზღაპრის მთქმელმა კი უკვე იცის, მითით აღქმული 
სამყარო რომ ტყუილია, მაგრამ მშვენივრად იყენებს კაცობრიობის ისტორიაში პირველი ნაწარმოების 
შესაქმნელად. საუკუნეების მანძილზე იცვლებოდა რა ადამიანის დამოკიდებულება ბუნებისადმი, ეს 
უძველესი ჟანრიც სიუჟეტებითა და მოტივებით მრავალფეროვანი ხდებოდა.

    ზღაპრის იდეა არის ტრადიციული რწმენის ერთგულება, მის განმტკიცებაზე ზრუნვა და მისი ყოველი 
სიუჟეტი იქმნება მაშინ, როცა ამა თუ იმ ტრადიციულ რწმენას საფუძველი ერყევა. მისი მიზანია 
საზოგადოებას შეახსენოს ამ რწმენის მნიშვნელობა - ყოვლის შემძლეობა. აუცილებლად შესასრულებელი 
ადათის დავიწყებით იწყება რწმენისადმი ერთგულების დაკარგვა. ზღაპრის ყოველი ახალი სიუჟეტი 
დამკვიდრებული ადათის არ დავიწყებისა და არსებული რწმენის გასამტკიცებლად

იქმნება. ამიტომ იმარჯვებენ მუდამ ზღაპარში, ერთი შეხედვით, სუსტი გმირები ( უმცროსი და, 
უმცროსი ძმა, გერი...) მათზე ძლიერებთან დაპირისპირისპირებისას. მათი სიძლიერე რწმენის ( 
პატრიარქალური ოჯახის, დედისეული ტოტემური ცხოველის) ერთგულებაშია.

საბჭოური პერიოდის ქართული ხალხური პოეზია და ფოლკლორისტიკა
საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლება რუსეთის არმიასთან სისხლისმღვრელ ბრძოლაში დამარცხების 

შემდეგ დამყარდა, რის საფუძველზეც თავისუფლების დაკარგვის გარდა ქვეყანა მოექცა ხელოვნურად 
შექმნილი სისტემის ჩარჩოებში. ამ საყოველთაო ტკივილს ჩვენში ამძაფრებდა ეკონომიური სიდუხჭირე  და 
ხელისუფლების შესანარჩუნებლად განხორციელებული რეპრესიები.

ხალხის მაჯისცემის ამსახველ ზეპირსიტყვიერებაში ეს სირთულეები უნდა ასახულიყო, მაგრამ 
საყოველთაო შიშიანობის ფონზე, ასე არ მომხდარა. დღეისათვის ამ პერიოდის  ხალხური პოეზიის 
მხოლოდ ის ნიმუშები შემოგვრჩა, რომლებიც ხოტბას ასხამს საბჭოთა სისტემას, მის ბელადებს, 
წარმატებებსა და ნათელ მომავალს. ფოლკლორულმა ნაწარმოებმა, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა 
ასი წელი მაინც უნდა გაძლოს. ჩვენ კი, ძირითადად, პრესის ფურცლებმა შემოგვინახა ავტორმთქმელების 
დაწერილი მხატვრული თვალსაზრისითი სუსტი, მაგრამ პათეტიკით გაჟღენთილი ლექსები.

ეს სისტემები საზოგადოებაში არ ვრცელდებოდა, გაზეთებში კი სისტემატიურად იბეჭდებოდა აგიტაცია 
– პროპაგანდის მიზნით. ხალხში არსებობდა რეალობის ამსახველი უარყოფითი ტონალობის შემცველი 
ლექსებიც. დღეისათვის შემოგვრჩა მათი მხოლოდ მცირე ნაწილი, რომლებიც მხოლოდ 21-ე საუკუნეში 
გახდა ცნობილი. საბჭოთა პერიოდშიც გამოქვეყნებულა თითო-ოროლა ჭეშმარიტად ხალხური ნაწარმოე-
ბები, მაგრამ ისინი ცენზურის მიერ იყო იდეურად შეცვლილი და დამახინჯებული.

ამ ეპოქის ლექსების ხალხურობის საკითხი ფოლკლორისტებისათვის საკამათო იყო, მაგრამ ძირითადად 
მაინც მას დადებითი შეფასება ეძლეოდა. ამგვარად ხდებოდა წახალისება საბჭოეთის მეხოტბე 
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ავტორმთქმელებისა. ფოლკლორისტების ამ პოზიციას გარკვეული გამართლება ჰქონდა, რამდენადაც 
ხელისუფლება ყველა სფეროს მოღვაწეთაგან მოითხოვდა ერთგულების დასტურსა და თანადგომას 
ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. ამ მოთხოვნებისადმი ურჩობა პირველ ათწლეულში სიცოცხლისათვის 
სარისკო იყო, მოგვიანებით კი სამეცნიერო დარგის შესანარჩუნებლად და განვითარების 
ხელშეწყობისათვის გახდა აუცილებელი.

ქართული ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები პეტერბურგიდან
შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ფოლკლორის განყოფილების 

არქივს 2018 წელს შეემატა რუსული ლიტერატურის ინსტიტუტის (პუშკინის სახლის) არქივიდან 
მნიშვნელოვანი ფოლკლორული მასალა. ეს გახლავთ  მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში ი. მეგრელიძისა და 
გრ. ჩხიკვაძის მიერ გურიასა და მთიულეთში ჩაწერილი სიმღერების ტექსტები.

ნაშრომში მოცემულია პუშკინის სახლის არქივში დაცული ქართული ტექსტების სათაურების სრული 
ჩამონათვალი, ასევე ჩვენს არქივში მიღებული ქართული ფოლკლორის ნიმუშების სრული ნუსხა.

ნოველისტური ზღაპრის სტრუქტურის გააზრებისათვის
ნოველისტური ზღაპრის გმირი ჯადოსნურ საგანს მოიპოვებს, დიდ ქონებას ტუ სიბრძნეს, ყოველივე ეს 

სიკეთე გმირს  სამი ქვეყნის მოვლის შემდეგ მოაქვს. ამ სხვა ქვეყნებში კი, მითოსური გააზრებით, «ის» 
ქვეყანა – მიცვალებულთა სამყარო იგულისხმება. იმ ქვეყნიური სიკეთის გამცემი არ არის ჩვეულებრივი 
მოკვდავი, ის გენეტიკურად ღვთაებრივი წარმოშობისაა. ამ ტიპის ზღაპრებიც ზოგადად ზღაპრის 
სტრუქტურულ ხაზს მიჰყვება და აქ ყოველგვარი სიკეთე «იმ» ქვეყნიდა მოიპოვება სამჯერადი ცდის 
შედეგად. ე.ი.ნოველისტური ზღაპრის სტრუქტურა ჯადოსნური ზღაპრისას მიჰყვება. აქ დაბრკოლებაც 
სამია და ჯილდოც, ე.ი. დაცულია ზღაპრისათვის ნიშანდობლივი სამმაგობის პრინციპი. მისი გმირიც 
სამჯერ იცვლის სახეს და ა.შ.

1
ამირან 

არაბული
„ხმალო, ხევსურეთს 

ნაჭედო...“
„კრიტიკა“, 12-13 თბილისი

„ხმალო, ხევსურეთს ნაჭედო...“
ხმალი ქართველი ერის განსაკუთრებული სიყვარულით სარგებლობს. ამიტომაც ქმნიდნენ ანონიმი 

მელექსეები და მთხრობელნი „ხერხემლის მალების გამკვეთი“ ხმლების შესახებ რეალური საზრისით 
დაუჯერებელ ამბებს, ლექსებს, ლეგენდებს...

ხევსურეთში ხმლებს ორ რიგად ყოფდნენ: „ჯიშიანი“ და „უჯიშო“. კიშიან ხმლებად ითვლებოდა 
„ფრანგული“ და „დავითფერული“, ხოლო უჯიშოდ - „ჭარული“ და „ლეკური“.

სასიკვდილოდ გადადებულ ვაჟკაცს, სააქაო პირი რომ აღარ უჩანდა, მარჯვენა ხელში ხმალს 
მისცემდნენ, მარცხენაში - სანთელს, რათა ასე, ხმალდახმალ, სანთლის შუქით გაეკვლია სულეთის გზა...

ხალხურ პოეზიასა და პროზაულ ტესქტებში იოლად იგრძნობა ფანტაზიის უნაპირობა: ბასრი და 
დაუნდობელი ცივი იარაღი ისეა წარმოდგენილი, თითქოს მას მართლაც ახასიათებდეს ადამიანური 
დარდი და სიხარული. და ეს ხდება იმგვარად, ისეთი მხატვრული სიმძაფრით, რომ მსმენელსა თუ 
მკითხველს, მისდაუნებურად, ეუფლება გადმოცემული ამბის ნამდვილობის განცდა.

1
ზაზა 

აბზიანიძე

«Литература, как 
альтернативная история – 

постсоветские конфликты в 
грузинской прозе»

ISSN 1815-7912

«Россия-Грузия после 
империи»

(Сборник статей)

Москва,
«Новое 

Литературное 
Обозрение», 

2018

20 გვ.

კრებული, რომელშიც აღნიშნული სტატია მოთავსდა, რურის უნივერსიტეტისა (გერმანია) და თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო პროექტის შედეგია. აქ შესული სტატიების 
უმეტესობაც (ჩვენი სტატიის ჩათვლით) წაკითხული იყო ერთობლივ კონფერენციაზე თბილისში 2015 წლის 
სექტემბერში. სტატიაში განხილულია უახლესი ქართული პროზის ის ნიმუშები, რომლებშიც პოსტსაბჭითა 
პერიოდის კონფლიქტები აისახა (მაგალითად - ოთარ ჭილაძის, ოთარ ჩხეიძის, ნუგზარ შატაიძის, გურამ 
ოდიშარიას და მათი მომდევნო თაობათა წარმომადგენლების - გელა ჩქვანავას, გურამ მეგრელიშვილის, თამთა 
მელაშვილის, მარინე ელბაქიძის და სხვათა ნაწარმოებები. აქ ლაპარაკია  როგორც გასული საუკუნის 90-იანი 
წლების ქართულ-აფხაზურ, ისე ქართულ-ოსურ კონფლიქტზეც და 2008 წლის აგვისტოს ომზეც. იმ 
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პრობლემებზე, რომლებსაც აწყდებიან თავისი სახლებიდან დევნილი ადამიანები თუ საოკუპაციო ხაზის 
მიმდებარე სოფლების მცხოვრებნი. ავტორის კინცეფცია (რომელიც სტატიის სათაურშიც აისახა) იმაში 
მდგომარეობს, რომ უახლესი ქართული პროზა თანამედროვე ისტორიოგრაფიის ალტერნატივად უნდა 
ჩავთვალოთ, რადგან ის არანაკლები (ზოგჯერ კი მეტი) გაბედულებითა და დამაჯერებლობით აღწერს 
პოლიტიკურ და სოციალურ სიტუაციას, ასახელებს ამ კონფლიქტების რეალურ ინსპირატორებს და შეფარულ 
მიზეზებს,  და, რაღა თქმა უნდა, უდიდესი თანალმობით აგვიწერს იმ ადამინებს, ჩვენს იმ თანამოქალაქეებს, 
რომელნიც ამ უსასრულო პოლიტიკური ავანტიურებისა და იმპერიული აგრესიის მსხვერპლნი აღმოჩნდნენ.

1
ქეთევან 

ელაშვილი

სიკვდილის გამოხმობის 
ფოლკლორულიილუსტრაცი

ები

ქართული ფოლკლორი 
9(XXV)

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 

2018
6 გვ

2
ქეთევან 

ელაშვილი

წარსული აწმყოში
(ჭაბუა ამირეჯიბის „დათა 

თუთაშხია“)

XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის – 

ლიტერატურათმცოდნეობი
ს თანამედროვე 
პრობლემები. 

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა – 
მასალები.

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 

2018

გადაცემული
ა

სიკვდილის გამოხმობის ფოლკლორულიილუსტრაციები
უძველეს ცივილიზაციათა უმეტესობაში თვითმკვლელობის მოწოდება ძირითადად ზნეობრივი 

დისკურსიის სახით ხდებოდა. სწორედ ამიტომაც, იმ ხანად, საკუთარი სიკვდილის ნებაყოფლობითი 
გამოხმობა წარმოადგენდა თავისუფლების ერთობ დამაფიქრებელ ქცევის ნორმას. სავარაუდოდ, ამ მხრივ არც 
წარმართული საქართველო უნდა ყოფილიყო გამონაკლისი, მაგრამ რატომღაც ეს სპექტრი ათასწლეულების 
მიღმა ჩაიკარგა. თუმცაღა ამ თავსატეხის გასაღები მაინც იძებნება ფოლკლორულ სახეთა უჩვეულო 
გამომსახველობისა თუ არქეტიპული ქვეტექსტების წყალობით. ათვლის ამ წერტილიდან უნდა აღვიქვათ 
სიკვდილის გამოხმობის ფოლკლორული ილუსტრაციები. ოღონდ ამ მხრივ განსაკუთრებით მეტყველი მთის 
ფოლკლორია, სადაც სუიციდის ქართული საზრისი სულისრყევის იდუმალი ბიძგებით უნდა შევიცნოთ. აქვე 
ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მთა თავისი ყოვლისმომცველი ზნემეტყველებით ქმნიდა საკუთარ ბედისთქმას და 
ღირსების საცალფეხო ბილიკით ატარებდა მთის მკვიდრთ, რაც წარმოდგენილია სუიციდის მეტყველ და 
დრამატულ ისტორიებში. 

1
ნესტან 

რატიანი

მსხვერპლად შეწირული 
სათაური

XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის – 

ლიტერატურათმცოდნეობი
ს თანამედროვე 
პრობლემები. 

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა – 
მასალები.

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 

2018

გადაცემული
ა

2
ნესტან 

რატიანი

ერთი პოპულარული 
მეტაფორის ორი 

ასპექტისთვის

ქართული ფოლკლორი 
9(XXV)

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 

2018
6 გვ

მსხვერპლად შეწირული სათაური
საბჭოთა პერიოდში ქართულ ენაზე თარგმანები ხშირად რუსული ენიდან სრულდებოდა. ამიტომაც 

ნათარგმნი ტექსტი არ იყო დაზღვეული, რომ შეცდომები უცვლელად არ გადმოვიდოდა. მაშინაც კი, როცა 
თარგმანი ორიგინალის ენიდან ხდებოდა, მთარგმნელი თავისუფალი არ იყო სათარგმნი ტექსტის არჩევისას და 
ის უკვე ნათარგმნი უნდა ყოფილიყო რუსულ ენაზე. გამონაკლისს კლასიკური ტექსტები წარმოადგენდა. 
ამგვარ ლიტერატურულ რეალობასთან გვქონდა საქმე, რომელიც განპირობებული იყო პოლიტიკით. სწორედ 
ამგვარმ ალიტერატურულმა რეალობამ შექმნა პოლიტიკური ილუზია, რომელიც კარგად გამოვლინდა 
სელინჯერის ნაწარმოების შემტხვევაში. სათაურის არასწორმა თარგმანმა კიდევ უფრო გაამძაფრა სიტუაცია. 
მოხსენებაში გამოკვლეულია, როგორ შეიყვანა შცდომაში არასწორად ნათარგმნმა სათაურმა მკითხველი. 
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1
მერი 

ხუხუნაიშვილ
ი წიკლაური

ფოლკლორის არქივში 
დაცული ზეპირი ისტორიები 
ნიკო (ბაჩანა) რაზიკაშვილზე

ქართული ფოლკლორი 
9(XXV)

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 

2018
8 გვერდი

2
მერი 

ხუხუნაიშვილ
ი წიკლაური

ამირანი, როგორც 
დამოუკიდებელი 

საქართველოს სიმბოლო 
(ინგლისურ ენაზე)

XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის – 

ლიტერატურათმცოდნეობი
ს თანამედროვე 
პრობლემები. 

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა – 
მასალები.

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 

2018

გადაცემული
ა

ფოლკლორის არქივში დაცული ზეპირი ისტორიები ნიკო (ბაჩანა) რაზიკაშვილზე
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ფოლკლორის არქივი ქართული 

ზეპირსიტყვიერების მოამაგეთა მიერ გაწეული თავდაუზოგავი შრომის შედეგია. ფოლკლორის  არქივმა მეორე 
სიცოცხლე ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაბრუნების შემდეგ (1991 წ.) შეიძინა, როცა გაჩნდა ფინანსური 
დახმარება სახელმწიფოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან აქ დაცული ყველა სახის მასალის  
აღსაწერად და მათი  ფართო ხელმისაწვდომობისათვის. არქივში თავმოყრილი დოკუმენტები არა მარტო 
ფოლკლორისტებისთვის არის მნიშვნელოვანი, არამედ ლიტერატურათმცოდნეების, ლინგვისტებისა და 
ისტორიკოსებისათვისაც. ფასდაუდებელია არქივში დაცული  აუდიო  ჩანაწერების მნიშვნელობა, რომელიც 
გასული საუკუნის 50-80-იან წლებშია განხორციელებული და არა მარტო ვერბალურ და მუსიკალურ 
ფოლკლორულ მასალას შეიცავს, არამედ ცნობილი ადამიანების ცხოვრების ამსახველ ისტორიებსაც  
გადმოგვცემს. მთქმელთა უმეტესობა პროფესიონალი მთხრობელია და მათი თხრობის ხელოვნება 
დამოუკიდებელ  კვლევას საჭიროებს.

თხრობის ოსტატობით გამოირჩევა  ნიკო (ბაჩანა) რაზიკაშვილის ქალიშვილის, ნინო რაზიკაშვილის, 
ნარატივები, რომელიც გასული საუკუნის 60-იან წლებშია  ჩაწერილი დედოფლისწყაროს  რაიონის სოფელ 
ქვემო ქედში ფოლკლორისტების  დავით გოგოჭურისა და ვარლამ მაცაბერიძის მიერ (ID 35927). აღნიშული 
აუდიო ჩანაწერები ორ ნაწილად იყოფა: ბაჩანას ოჯახის ისტორია და ამ ისტორიის ფონზე გადმოცემული 
ფშაველთა იმდროინდელი ყოფა-ცხოვრება  და ადათ-წესები.

ნინო მოგვითხრობს მშობლების შეუღლების ისტორიას, რომლებმაც დაარღვიეს თემის კანონი და თემის 
შიგნით იქორწინეს. ,,თემმა ცუდი თვალით დაუწყო ყურება მამაჩემს”, ყვება ნინო, რის გამოც ცოლ-ქმარი 
ჩარგალიდან მაღაროსკარში გადასახლდა.მალე მათ ახალშობილი დაეღუპათ. ჩარგალელებს გონიერება ეყოთ 
და სამძიმარზე მივიდნენ. 

ნინოს ზეპირი ისტორიები გვაცნობს  ბაჩანას, როგორც  დიდ ქველმოქმედს, ღარიბთა და გაჭირვებულთა 
შემწეს; გზაზე თუ დუქანში, არაგვის ორივე ნაპირიდან როგორ   მოწიწებით ესალმებოდნენ _ ქუდის მოხდითა 
და ფეხზე წამოდგომით. ნინოს მონათხრობიდან საყურადღებოა ამბები: ბაჩანას მიერ ობოლი გოგონას 
აღზრდის, ღარიბი ბიჭის მფარველობის და პატარა მწყემსის ტრაგიკული ისტორიის შესახებ. მოთხრობილია 
ვაჟა ფშაველას ბაჩანასთან სტუმრობის უცნობი ეპიზოდები. 

ნინო უკანა ფშავის ყოფის კარგი მცოდნე იყო. ჩანაწერებში იგი ყვება, თუ როგორ დადიოდნენ ხოშარელი 
აკვნიანი ქალები  ,,გვერდალ ადგილზე” მოყვანილი ყანის სამკელად და აკვნებს ბრაწის (გრაკლას) ხეზე 
კიდებდნენ; როგორ დაუგორდა დედას აკვანი და შვილი დაეღუპა. ნინო თავად ასრულებს ბედკრული დედის 
დატირებას, რომელიც ფშავში დედის მიერ შვილის დატირების ნიმუში ყოფილა.               

აღსანიშავია, რომ ბაჩანას შესახებ  მნიშვნელოვანი მასალაა  თავმოყრილი  აგრეთვე გიორგი ლეონიძის 
სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის მიერ 2011 წელს გამოცემულ “რაზიკაშვილების 
მიმოწერაშიც”, რომელიც მოიცავს პერიოდს მეცხრამეტე საუკუნის 80-იანი წლებიდან გასული საუკუნის 40-იან 
წლებამდე. კრებული მრავალი კუთხით არის საინტერესო: წერილებში რაზიკაშვილების  დიდი ოჯახის  
რეალური სურათი, ძმების ურთიერთობის დეტალებია აღწერილი, რომელშიც ჩანს მათი ბუნება, 
გასაჭირი,იმდროინდელი საქართველოს, კერძოდ, ფშავის, ქართლისა და კახეთის ისტორია, ყოფა. წერილები  
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მდიდარია ხალხური ლექსიკით, ვხვდებით ძმების, მათ შორის ბაჩანას უცნობ, ექსპრომტად შექმნილი 
ეპისტოლარულ ლექსებს. 2016 წელს დაიბეჭდა ცნობილი მკვლევრისა და მწერლის როსტომ ჩხეიძემ წიგნი 
,,ხელთუბანი,ხვედრი თედო რაზიკაშვილისა”. ნიჭიერმა შემოქმედმა ჩვეული ოსტატობით მოახერხა 
რაზიკაშვილების მიმოწერაში გაბნეული ცხოვრებისეული ფაქტების ლოგიკურად აკინძვა და ერთ 
თავგადასავლად შეკვრა. როგორც ავტორი გვამცნობს, მას განზრახული აქვს რაზიკაშვილების თავგადასავლის 
აღწერის გაგრძელება და ბაჩანას ,,დრამატული სულიერი და არანაკლებ დრამატული ყოფითი 
თავგადასავლის” მოყოლაც.

პავლე და გულქან (ბაბალე) რაზიკაშვილების, მათი შვილების ცხოვრების ამსახველი ისტორიები, 
რომლებიც წიგნებში, პერიოდულ გამოცემებში, აუდიო ჩანაწერებში თუ პირად წერილებშია გაბნეული  ერთ 
დიდ დოკუმენტურ წიგნად გამოცემას საჭიროებს, რათა ჩვენმა საზოგადოებამ  მთლიანობაში გაიაზროს ამ 
დიდი გვარის დამსახურება ერისა და ქვეყნის წინაშე.  ვფიქრობთ, ფოლკლორის არივში დაცული  ზეპირი 
ისტორიების აუდიო ჩანაწერი ნიკო (ბაჩანა) რაზიკაშვილზე ამ კუთხით მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს.

ამირანი, როგორც დამოუკიდებელი საქართველოს სიმბოლო (ნგლისურ ენაზე)
ამირანის ეპოსი ქართული ფოლკლორის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია და დღემდე მკვლევართა შესწავლის 

საგანია. ამირანის სიუჟეტმა ასახვა ჰპოვა კავკასიის ხალხთა ფოლკლორში, მისი კვალი იძებნება 
შუასაუკუნეების თურქულენოვანი ლიტერატურის უმნიშვნელოვანეს ნაწარმოებში „წიგნი პაპაჩემი 
ქორქუთისა“. ამირანის საგმირო თავგადასავლები კლასიკური პერიოდის ქართულ სადევგმირო ეპოსის 
„ამირანდარეჯანიანის“ ავტორისთვის შთაგონების წყაროდ იქცა.

მე-19 საუკუნეში ეროვნულ-განმათავისფლებელი მოძრაობის ლიდერების შემოქმედებში (აკაკი, ვაჟა) 
ამირანის თემა გაცოცხლდა როგორც დაუმორჩილებელი საქართველოს სიმბოლო.

ამირანის სახე მე-20 საუკუნის დასაწყისში იმავე მიზნით აქტიურად გამოიყენებოდა ქართველი მწერლების 
მიერ. დამოუკიდებლობის დაკარგვის შემდეგაც გრძელდებოდა დაუმორჩილებელ ამირან - საქართველოს 
თემის გამოყენება შენიღბულად რიგი ქართველი მწერლების მიერ (გალაკტიონი, გრიგოლ აბაშიძე, სიმონ 
ჩიქოვანი), რონლებიც წითელ ტერორს გადაურჩნენ და თავშესაფარს ფოლკლორსა და ისტორიულ თემატიკაში 
ეძებდნენ.

1 ოთარ ონიანი მხატვრული სახეები 
სამონადირეო პოეზიაში

ქართული ფოლკლორი 
9(XXV)

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 

2018

29 გვ.

2 ოთარ ონიანი ახალი მასალები ამირანის 
წარმომავლობაზე

ქართული ფოლკლორი 
9(XXV)

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 

2018

13 გვ.

მხატვრული სახეები სამონადირეო პოეზიაში
ნადირობა ადამიანთა ორგანიზებული შრომის უძველესი ფორმაა. იგი პალეოლითიდან იღებს სათავეს და 

განვითარების სხვადასხვა ეტაპები და საფეხურები განვლო. შრომის ეს უძველესი ფორმა თავის 
არქაულობებით მეოცე საუკუნის პირველ ნახევრამდე შემორჩა რაჭასა და სვანეთში. ამდენად, შეგვიძლია 
ვისაუბროთ სამონადირეო ტრადიციების ჩამოყალიბების რთულ პროცესებზე, იმაზეც, თუ როგორი 
მაღალმხატვრული ოსტატობითა და სპეციფიკობებითაა იგი წარმოჩენილი აღმოსავლეთ და დასავლეთ 
საქართველოს მთის კუთხეთა ფოკლორსა და ეთოგრაფიულ მასალაში. 

აღიარებულია, რომ სვანური პოეზია სინკრეტული ხასიათისაა. მისთვის დამახასიათებელია ლირიკული და 
ბალადური ლექსის ურითმობა, ტაეპისა და რთული რეფრენის უქონლობა... სამივე ეს თვისება ბალადა 
„ბეთქილში“ მათემატიკური სიზუსტით იჩენს თავს. 

ახალი მასალები ამირანის წარმომავლობაზე
ამირანის წარმომავლობა იდულამების ბურუსითაა მოსილი. ამ მიმართულებით ჩატარებული კვლევა-ძიება 

წინსწარ შემუშავებულ თვალსაზრისებს უფრო ემყარება, ვიდრე ზუსტი ტექსტოლოგიური დაკვირვებების 
შედეგად მიღებულ დასკვნებს.

ამირანის დედა რომ ქალღმერთი დალია, სრული გარკვეულობით მხოლოდ სვანური ვარიანტებიდანაა 



19

ცნობილი. ძეგლის მითოლოგიური თეორიაც აქედან იღებს სათავეს. 
ამირანის ყველა მკვლევარმა რატომღაც დუმილით აუარა გვერდი დასავლეთ საქართველოს ბარის კუთხეთა 

საარქივო მასალას: იმერულ, რაჭულ, გურულ, აჭარულსა და აფხაზურ ვარიანტებს. მათში სრული 
გარკვეულობითაა გაცხადებული, რომ ამირანის დედა, ქალღმერთი დალია. ამ აზრით დასავლეთ 
საქართველოს მთისა და ბარის ჩანაწერებში სრულ კანონზომიერებებთან გვაქვს საქმე.

იმერული ჩანაწერის მიხედვით, ამირანს პირდაპირი კავშირი აქვს მეუფესთან (მამაღმერთი) და ქრისტე 
ღმერთთან. მაღალმა იერარქიულმა ძალებმა ისმინეს ამირანის ვედრება და ამბრი მოკვდა. ამირანი ისევ 
შეეხვეწება მათ მის გაცოცხლებას და ამბრიც ცოცხლდება. ეს კი გამონაკლისი შემთხვევაა ძეგლის ისტორიაში.

1 ეკა ჩხეიძე

ტოტალიტარიზმი და 
თავისუფლების პრობლემა 

გრ. რობაქიძის
შემოქმედების მიხედვით

XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის – 

ლიტერატურათმცოდნეობი
ს თანამედროვე 
პრობლემები. 

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა – 
მასალები.

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 

2018

გადაცემული
ა

2 ეკა ჩხეიძე მგელთან დაკავშირებული 
რწმენა-წარმოდგენები

ქართული ფოლკლორი 
9(XXV)

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 

2018
8 გვ.

ტოტალიტარიზმი და თავისუფლების პრობლემა გრ. რობაქიძის
შემოქმედების მიხედვით

გრიგოლ რობაქიძის პუბლიცისტიკაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს 1944 წელს დაწერილ ვრცელ 
ნარკვევს, რომელსაც ავტორი (როგორც თვითონ წერს) ქართველობას ანდერძად უტოვებს. ეს არის 
„საქართველოს სათავენი“, რომლის დასკვნით ნაწილშიც გრიგოლ რობაქიძე წერს: „მთავარი მიზეზი იმისა, თუ 
რად დავტოვე მე საბჭოეთი: ამ ნარკვევში გატარებული გაგებით, ყოველ კულტურას ბოლო ეღება, როგორც 
კულტურას ქართველების, ისე სხვა ხალხთა. [რადგან] კულტურა, „შინაარსით ინტერნაციონალური და 
ფორმით ნაციონალური“, არის კულტურა ანონიმისა, უსახო, ესე იგი არავითარი კულტურა. გასაგებია, თუ რად 
გადმოვიტანე ჩემი მუშაობა უცხოეთში“.

ღმერთის ძიება „უმითო ეპოქაში“ (როდესაც, გრიგოლ რობაქიძის თქმით, „სამყაროს არნახული ტოტემური 
ძალის კაცი მოევლინა“) - რომან „ჩაკლული სულის“ ეს ძირითადი თემა - მთელი ცხოვრება ტანჯავდა და 
აწვალებდა ავტორს. იგი, ცხადია, მხოლოდ გარეშე დამკვრვებლად ვერ დარჩებოდა და ცივი გონებით ვერ 
გაანალიზებდა იმ სასტიკ რეალობას, რომელმაც თავად მწერალი უსულო ნაფოტივით უცხო ნაპირზე 
მოისროლა. გრიგოლ რობაქიძე, საკუთარი რომანის გმირივით, ტოტალიტარიზმის შეუბრალებელ მარწუხებში 
იყო მოქცეული და თითქოს შიგნიდან აკვირდებოდა „უღმერთო სინამდვილეს“.

„ჩაკლულ სულის“ მეორე გამოცემის წინასიტყვაობაში ავტორი წერდა, ამ წიგნით გამოვააშკარავე 
ბოლშევიზმის დემონური ფესვები და ვიწინასწარმეტყველე 1937 წლის რეპრესიებიო. იგი ვერ ეგუებოდა იმ 
აზრს, რომ საქართველოში დარჩენილი მწერლები ამ დემონურ იდეოლოგიას ემსახურებოდნენ, მისი 
ევროპელი მეგობრები კი ვერ შეეგუენ გრიგოლ რობაქიძის „დათმობას“ ნაციონალ-სოციალიზმის წინაშე და 
სრული მარტოობისთვის გაწირეს იგი. 

ასე რომ, ერთნაირად ტრაგიკული იყო ქართველი მწერლების ბედი (საქართველოშიცა და ემიგრაციაშიც), 
რადგან საშინელი იყო თავად ის ეპოქა, რომელშიც ხელოვნებას იდეოლოგიური მიზნებისთვის იყენებდნენ.

მგელთან დაკავშირებული რწმენა-წარმოდგენები
უწინდელ ადამიანს სწამდა, რომ მხეცის დამორჩილება, დაჭერა ან მოკვლა ადვილადაა შესაძლებელი, თუ 

მასზე დაფარულ ჯადოსნურ ძალას იხმარ. ამ ძალის მიღება შეგიძლია, თუ ამ მხეცის ტყავს ჩაიცვამ. თვით 
მხეცის ტყავი თავად იძლევა იმ იდუმალ ძალას, რომლითაც მხეცის დამორჩილება ან მოკვლა შეგიძლია. მხეცის 
ტყავს ჯადოსნური ძალა მიეწერებოდა და რომელიმე ტომის მეფე, ღვთისმსახური,  ჯადოსანი თუ მისანი  ტყავს 
ამ განზრახვით ატარებდა.
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მგლის დაკავშირება ნადირობასა თუ ომთან ათასწლეულების სიღრმიდან მოდის. ეს კავშირი, ბუნებრივია, 
ამ ცხოველის თვისებებიდან გამომდინარეობს: სისასტიკე,  ხროვად ნადირობა, მამაცობა, - ყველა ეს ის მგლის 
თვისებებია, რომლებიც მეომარს უნდა გამოდგომოდა. ამისთვის ის მგლად უნდა ქცეულიყო, მეტამორფოზა 
განეცადა. არქაულ სამხედრო ხელოვნებაში რწმენას  მაქციობის შესაძლებლობისა,  დიდი როლი ენიჭებოდა. 
რაც შეეხება მგლის სიმბოლოს ტრანსფორმაციას მხატვრულ აზროვნებაში, იგი ტროპული მეტყველების 
საშუალებად იქცა საგმირო პოეზიაში. 

ხალხურ პოეზიაში მგელი პოეტური მიზნით იხმარება. იგი სიმამაცის, ვაჟკაცობისა და უშიშრობის 
სიმბოლოა (მგლის მუხლი, მგლის თვალი სასაუბრო მეტყველებაშიც დამკვიდრდა).

ამრიგად, მგლის მხატვრული სახე-სიმბოლოს ანალიზი მეტად საგულისხმო და მრავალფეროვანი 
მსჯელობის საშუალებას იძლევა.

1
ნინო 

ბალანჩივაძე
ზეპირი ისტორიებით 

დამსხვრეული ილუზიები

XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის – 

ლიტერატურათმცოდნეობი
ს თანამედროვე 
პრობლემები. 

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა – 
მასალები.

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 

2018

გადაცემული
ა

2
ნინო 

ბალანჩივაძე
ბედისწერა და განგება 
ქართლ ფოლკლორში

ქართული ფოლკლორი 
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თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 

2018
5 გვ.

ზეპირი ისტორიებით დამსხვრეული ილუზიები
აღიარებულია, რომ ადამიანი (Homo Sapiens) გონიერია და ინდივიდუალობისა თუ სოციუმისადმი 

დამორჩილების ღირებულებებს შორის მუდმივ კონფლიქტში  იმყოფება . ამ დაპირისპირების არსი სხვადასხვა  
მასალასთან ერთად შემონახულია ზეპირ ისტორიებშიც, რომლებშიც წარმოდგენილია ამა თუ იმ 
სახელმწიფოში გამეფებული რეჟიმის მიერ სხვადასხვა ფორმით ხელყოფილი პიროვნების თავისუფლება. 
ყოველივე ეს კი აცოცხლებს  ჩვენი ქვეყნის წარსულს.

ამ მხრივ საინტერესოა საბჭოთა ეპოქის  ბატონობის პერიოდში სახელმწიფოს  მარიონეტებად ქცეული 
პერსონაჟების ბედი -  როგორ ხდება ესა თუ ის პიროვნება  ტოტალური რეჟიმით გამოწვეული  ტრაგედიის 
მსხვერპლი ისე, რომ  თავადაც ვერ ხვდება ამას.  

ნებისმიერი მოვლენა ახალგაზრდა ადამიანის ცნობიერებაში “წარსულ დროდ” აღიქმება, უფროსი თაობის 
წარმომადგენლისათვის კი -  “აწმყო დროის” ცნებად, არა იმიტომ, რომ პირადი მოგონებები აკავშირებს, არამედ 
იმიტომ, რომ თავისი კულტურით მასთან არის წილნაყარი, თუმცა ეს  დამოკიდებულია არა მხოლოდ იმაზე,  
რომელ თაობას ეკუთვნის კაცი, არამედ იმაზე, რა იცის მან. ამიტომ  აუცილებელია ზეპირი ისტორიების  
შესწავლა და  ანალიზი, რათა ადამიანს აწმყოს განჭვრეტა არ გაუჭირდეს  და ილუზიების ტყვეობაში არ 
აღმოჩნდეს.

ფაქტია, რომ ზოგი გაორებულია, დღემდე ვერ გაუცნობიერებია მძიმე რეალობის გამომწვევი მიზეზები და 
მათი შედეგები, ვერ აუხსნია,  რატომ იყო უდანაშაულოდ რეპრესირებული  და რატომ მისტირის “წარსულ  
დროს”. 

ტოტალიტარული სახელმწიფო, ხომ როგორც წესი, ცდილობს ქმედითი კონტროლი გაუწიოს ადამიანის არა 
მხოლოდ ქცევას, არამედ მის აზრსაცა და გრძნობებსაც. ზოგი თუ შიშითა და მორჩილებითY ეგუება არსებულ 
ვითარებას, ზოგი უმჯობეს სამყაროში ყოფნას-სიკვდილს ამჯობინებდა.

სხვადასხვა დოკუმენტურმა მასალამ, მართალია, შემოგვინახა იმდროინდელი რეალობა, მაგრამ მათგან 
განსხვავებით ზეპირი ისტორიები  გაყალბებისაგან დაცულია. ნდობა იმდენად დიდია, რომ არ იძლვა 
რეალური ( არა ილუზირებული) წარსულის დავიწყების საშუალებას და ავლენს განვლილი ჟამის 
თავისებურებას. ეს კი მნიშვნელოვანია მომავალი თაობისათვის - სწორად შეაფასოს წარსული და გამოიტანოს 
მართებული დასკვნები, რათა  დაამსხვრიოს ყველა ის ილუზია, რომლებიც მის  ემოციებს ასაზრდოებდა.

ბედისწერა და განგება ქართლ ფოლკლორში 
ღმერთის მიერ დადგენილი წესრიგით შექმნილ ქვეყანაში ყველასა და ყველაფერს წინასწარ აქვს მიჩენილი 

ადგილი და ამ ქვეყნის მოკვდავთა გონიერებასაც ის განაპირობებს - რამდენად ემორჩილება ან არ ეგუება 
წინასწარ განსაზღვრულ  ღვთის განგებას. ერთი მხრივ, თუ აღიარებულია ბედის გარდუვალობა: „რაცა 
ღმერთსა არა სწამდეს, არა საქმე არ იქნების’’, მეორე მხრივ, ბედი გონებით არის განჭვრეტილი: “ბედმან 
შეკრიბოს, ჭკვამ ფანტოს, მექნების რა სარგებელი?” 
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ბედისმწერლის ნათქვამის არსის წვდომას დღესაც ცდილობს ადამიანი და კითხვა “რატომ?” არ ასვენებს მას.  
ძველად არსებული რწმენის მიხედვით ადამიანის მომავალი ბედისწერის წინასწარ გაგებაც შეიძლებოდა. 

მაგ.: ფშაველთა წარმოდგენით რომელ სახლშიც მიცვალებული ესვენა,  იქ მივიდოდა ვეებერთელა თეთრწვერა 
კაცი „მწერლის წიგნით” და ამოიკითხავდა მათ, ვისაც სიკვდილი ელოდებოდა. თეთრწვერა კაცის ნათქვამს 
მხოლოდ  ის გაიგონებდა, ვინც ღამეს უთენებდა მიცვალებულს. ამასთანავე, ძველი თთაობის ხალხს სწამდა, 
რომ, თუ სიზმრად მიცვალებულს იხილავდა ადამიანი, მისი ნეკა თითისათვის როგორმე კბილები მაგრად 
უნდა მოეჭირა მანამდე, სანამ მიცვალეული არ გაუმხელდა მომავალ ბედისწერას. სურვილი მომავალი 
ბედისწერის გაგებისა არის მცდელობა  არასასურველი ბედისწერის შეცვლისა.

ადამიანის გონება  მუდამ ძიებაშია:   ჩასწვდეს წუთისოფლის ამაოებას, კაცთა მოდგმის დანიშნულებას, 
ადამიანურ ურთიერთობებსა და   ბედისწერა-განგების არსს. ზოგჯერ თუ ეგუებოდა ბედს, ზოგჯერ   
ცდილობდა წინასწარ გაეგო საკუთარი ხვედრი და შეეცვალა, თუმცა ორივე შემთხვევაში ის „თავის 
ბედისწერას მაინც ვერ ასცდებოდა“. თუ ზღაპრებში პერსონაჟები არსებული რეალობიდან გაღწევას ცდილობენ 
და ბედის საძებრად მიდიან, მტკიცე ნებისყოფითა და ინდივიდუალურობით გამორჩეული ადამიანები ბედს 
არასდროს ემორჩილებიან;   ბედის წინააღმდეგ მებრძოლმა  ნებისმიერმა გმირმა იცის, რომ ბედის შეცვლას 
სასიკეთოდ მხოლოდ ჭიდილში შეძლებს: ”ან ჩემი ბედი ან ჩემი სურვილის ასრულება”.

ბედისწერა და განგება  ამ შემთხვევაშიც  ისევეა გადაჯაჭვული ერთმანეთთან, როგორც ქართულ 
ფოლკლორში - განგება   და ბედი; არა აქვს მნიშვნელობა, ადამიანი ემორჩილება თუ წინააღმდეგობას უწევს 
არსებულ რეალოობას.

1
მარინე 

ტურაშვილი

საბჭოთა ტრავმა და თხრობის 
დისკურსული ანალიზი 

ზეპირ ისტორიებში

XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის – 

ლიტერატურათმცოდნეობი
ს თანამედროვე 
პრობლემები. 

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა – 
მასალები.

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 

2018

გადაცემული
ა

2
მარინე 

ტურაშვილი

ერთი თქმულების 
კვალდაკვალ

(“გოგილაანთ ქალქვა”)
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თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 

2018
9 გვ.

საბჭოთა ტრავმა და თხრობის დისკურსული ანალიზი ზეპირ ისტორიებში
ზეპირი ისტორიების მნიშვნელოვან კატეგორიებს არა მხოლოდ ცხოვრების ძირითადი ეტაპები (ბავშვობა, 

ახალგაზრდობა, მოზრდილობა, მოხუცებულობა და მასთან დაკავშირებული საოჯახო ციკლები) 
განეკუთვნება, არამედ ისეთი ცალკეული მოვლენებიც, როგორებიცაა: ავადმყოფობა, რელიგიური და 
პოლიტიკური კონვერსია, ომები, მიგრაციები და მისი შედეგები, აგრეთვე, პატიმრობა.

ზეპირი ისტორიების თხრობის დისკურსული ანალიზი ცხადყოფს, რომ თავსგადახდენილი პოლიტიკური 
და სოციალური მოვლენების კონტექსტში, საბჭოთა პერიოდი და მასთან დაკავშირებული მტკივნეული 
პროცესები მნიშვნელოვანია. შეიძლება ითქვას, რომ ისინი მოქმედებენ როგორც ცხოვრების გამყოფი ხაზი, 
რომლის მიხედვითაც მონათხრობები სამ მნიშვნელოვნად განსხვავებულ პერიოდად იყოფა: “ის”, “მანამდე” და 
“მას შემდეგ”.

ამჯერად საბჭოთა ტრავმას წარმოვაჩენთ საქართველოში მცხოვრები დაღესტნური ეთნიკური ჯგუფის – 
ავარიელების (ხუნძების) ზეპირი ისტორიების თხრობის დისკურსული ანალიზის საფუძველზე.

ავარიელები (ხუნძები) საქართველოში დასახლებას იწყებენ ქვეყნის რუსეთის იმპერიაში შესვლის შემდეგ. 
მათი ერთი ნაწილი XIX ს-ის მეორე ნახევარში ჩამოსახლდა, ხოლო XX ს-ის 30-40-იან წლებში კახეთში, 
ყვარლის რაიონში უკვე არსებობდა სამი სოფელი: თივი, თებელჯოხი და ხაშალხუტი (დღევანდელი 
მთისძირი). ისინი 1944 წელს გადაასახლეს ჩეჩნეთში, სადაც 1957 წლამდე ცხოვრობდნენ და შემდეგ 
დაბრუნდნენ საქართველოში. 

ზეპირი ისტორიებში მთხრობელები საბჭოთა პერიოდის თანმდევ მტკივნეულ პროცესებს წარმოაჩენენ 
პირად, ოჯახის, ეთონისისა  და საზოგადოების ტრაგედიას. მძიმე პირად განცდებთან ერთად თითოეულ 
ზეპირ ისტორიას ახლავს მთხრობელის სუბიექტური შეფასებები და ანალიზი. ისინი თანამედროვე თვალით 
იყურებიან წარსულში, დაწვრილებით იხსენებენ წლების წინ მომხდარ მტკივნეულ ამბებს. არიან გახსნილი და 
თავისუფალი მთხრობელები, რაც განაპირობა დროის, ეპოქისა და საზოგადოების შეცვლამ. ისინი, რაც მაშინ 
არ ან ვერ ითქმოდა, ახლა თავისუფლად ლაპარაკობენ.
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ერთი თქმულების კვალდაკვალ
(“გოგილაანთ ქალქვა”)

მიწის დროული დამუშავება და მოსავლიანობა ამინდზეა დამოკიდებული. ძველად ფიქრობდნენ, რომ 
ამინდის მართვა შესაძლებელი იყო. გვალვიანობის ან ხშირი წვიმების შემთხვევაში ქალები აწყობდნენ 
“დიდებას”, რაც გულისხმობს მოსახლეობაში კარდაკარ ჩამოვლას, კვერცხის, სასმელის, ფულის და ა. შ. 
აგროვებას, შემდეგ შიშველი ფეხით უღელში შებმასა და წყალში შესვლას. აგროვებული ფულით აუცილებელი 
იყო საკლავის ყიდვა და ადგილის დედისთვის შეწირვა, რაც სასურველი ამინდის – გვალვის შემთხვევაში 
წვიმის და წვიმების შემთხვევაში მზის – გამოხმობის საშუალებად მიაჩნდათ. სწორედ ასეთი თქმულებაა 
“ქალქვა”. 

კახეთის 1961 წლის ფოლკლორული ექსპედიციის ვრცელ ანგარიშში მ. ჩიქოვანი საინტერესო ცნობას 
იძლევა ყვარლის რაიონის სოფლების: ენისლისა და საბუის _ მიდამოებში ჯერ კიდევ შემორჩენილი ამინდის 
მართვის რიტუალების შესახებ. მკვლევარი ასახელებს შემდეგი სამი სახის რიტუალს: ა) დიდება, ბ) ქალ-ქვების 
დატირებასა და გ) წყალში გუთნის გათრევას (ჩიქოვანი 1964:229). 

ექსპედიის ანგარიშისა და გაანალიზებული ტექსტებიდან ჩანს, რომ არქივში დაცული უნდა ყოფილიყო 
აღნიშნული რიტუალის დროს შესასრულებელი დიდებისა და ქალ-ქვების დატირების აუდიოჩანაწერები, 
ასევე, სავარაუდო იყო რიტუალის შესრულების წესთან დაკავშირებული ჩანაწერების არსებობაც. ყოველივე 
ამის ცოდნა, ცხადია, ამძაფრებდა შესაბამისი ხმოვანიჩანაწერების გამოვლენისადმი ინტერესს.

უნდა აღინიშნოს, რომ ფონოარქივში „ქალქვაზე“ არსებული ავთენტური ვერბალური ტექსტების ნიმუშების 
კვალდაკვალ აღმოჩნდა მუსიკალური ფოლკლორის ნიმუშებიც. დღეისათვის ჩვენთვის ხელმისაწვდომია 
ამინდის მართვის რიტუალის დროს შესასრულებელი ოთხი არაჩვეულებრივი სიმღერა: „გოგილაანთ ქალო“ 
(ID 34559), „დიდება“ (ID 34567), „იავნანა“ (ID 34568), „გონჯაობა“ (ID 34569) და მდინარის გუთნით მოხვნის 
რიტუალთან დაკავშირებული განმარტებაც (ID 34566). 

ამრიგად, ტექსტური და აუდიომასალების ანალიზმა საშუალება მოგვცა მეტ-ნაკლები სიზუტით აღგვეწერა 
„ქალქვასთან“ დაკავშირებული რიტუალი, თუმცა სურათის სრულყოფილად წარმოდგენა შეგვეძლება 
ფოლკლორის არქივში დაცული ფოტო და კინონეგატივების დიგიტალიზაციით, რაც არქივის ელექტრონული 
დამუშავების სტრატეგიული გეგმის შემდეგ ეტაპზეა ნავარაუდები.

1
დალილა 

ბედიანიძე

ნაციონალური 
თვითგამარჯვების იდეა 
მურმან ლებანიძისა და 
მუხრან მაჭავარიანის 

პოეზიაში

XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის – 

ლიტერატურათმცოდნეობი
ს თანამედროვე 
პრობლემები. 

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა – 
მასალები.

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 

2018

გადაცემული
ა

2
დალილა 

ბედიანიძე

ეროვნული 
თვითგამორკვევისსათვის 

ბრძოლის ასახვა 
„ანტისაბჭოური 

სიტყვიერების“ ფურცლებზე

ქართული ფოლკლორი 
9(XXV)

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 

2018
198-ე გვ.

3
დალილა 

ბედიანიძე

„შაჰ-ნამეს“ ქართული 
ვერსიები, „რუსუდანიანი“ და 

„ომანიანი“

გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის ჟურნალი, 2018, 

1-2

გამომცემლობა 
„არტანუჯი“

36-54 გვ.

4
დალილა 

ბედიანიძე

„შაჰ-ნამეს“ ქართული 
ვერსიები, „რუსუდანიანი“ და 

„ომანიანი“

გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის ჟურნალი, 2018, 

3-4

გამომცემლობა 
„არტანუჯი“

32-59 გვ.

5
დალილა 

ბედიანიძე
„თავფარავნელი ჭაბუკი“

გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის ჟურნალი, 2018, 

9-10

გამომცემლობა 
„არტანუჯი“

გადაცემული
ა

ნაციონალური თვითგამარჯვების იდეა მურმან ლებანიძისა და მუხრან მაჭავარიანის პოეზიაში
ქართველ ხალხს თავისი არსებობის მანძილზე ხშირად უხდებოდა ცხოვრება დამპყრობლების უღელქვეშ, 
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რაც იწვევდა ქართველი ხალხის ბრძილას ნაციონალური თვითგამორკვევისათვის. ეს ბრძოლა განსაკუთრებით 
გამძაფრებული იყო საბჭოთა პრიოდში, როცა საბჭოთა კავშირის მიზანი იყო ერთიანი საბჭოთა ხალხის 
ჩამოყალიბება, რომლის სახელმწიფო ენაც რუსული უნდა ყოფილიყო. 

ნაციონალური თვითგამორკვევის იდეა მდიდარი ფერებით არის ასახული მუხრან მაჭავარიანის ა და 
მურმან ლებანიძის პოეზიაში. 

„თავფარავნელი ჭაბუკი“
თავფარავნელი ჭაბუკი ქართულ ხალხურ პოეზიაში ერთ-ერთი პოპულარული და ხალხური 

მთქმელებისათვის უსაყვარლესი სატრფიალო ბალადაა. იგი არსებობს 16 ჩანაწერის სახით.
თაფარავნელი ჭაბუკის“ ქართული ხალხური ბალადა თემატურ და სიუჟეტურ მსგავსებებს იჩენს ანტიკურ 

მითთან პეროსა და ლეანდროსის შესახებ, ასავე, სომხურ, გერმანულ, სლავურ, ადიღეურ თქმულებებთან. 
ამასთან, იგი დგას განსაკუთრებულ და დიდ არქაულობას ამჟღავნებს.

„შაჰ-ნამეს“ ქართული ვერსიები, „რუსუდანიანი“ და „ომანიანი“
„შაჰ-ნამეს“ქართული ვერსიები, „რუსუდანიანი“ და „ომანიანი“ სადევგმირო ნაწარმოებებია. ისინი 

დაახლოებით ერთსა და იმავე პერიოდში უნდა იყოს შექმნილი და ტიპოლოგიურ მსგავსებას იჩენენ 
ერთმანეთთან, გარკვეულწილად კი „ვეფხისტყაონსაც“ ეხმაურებიან. მათ შორის მსგავსება ზოგჯერ ლექსიკურ 
დამთხვევებამდეც კი მიდის და ჩანს, რომ ჩვენ აქ გვაქვს გარკვეულ ლიტერატურულ სკოლასთან, რომლის 
სტილიც სამივე ზემოხსენებულ ნაშრომში აისახება.

ეროვნული თვითგამორკვევისსათვის ბრძოლის ასახვა „ანტისაბჭოური სიტყვიერების“ ფურცლებზე
ნაშრომი შეეხება კრებულ „ანტისაბჭოთა სიტყვიერების“ ფურცლებზე გამოქვეყნებულ მასალებს, რომლებიც 

მოთხრობილია საქართველოში ტოტალიტარული, კომუნისტური რეჟიმის ნიშანდობლივი ამბები: როგორ 
დაკარგა საქართველომ სოჭის ოლქი და საინგილო; ბოლშევიკური რუსეთის საქართველოში შემოჭრა, თავად-
აზნაურების დარბევისა დახვრეტების ასახვა; ომი საბჭოთა რუსეთთან; ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ანტისაბჭოური 
გამოსვლები; 1956 წლის 9 მარტის ამბები; 1978 წლის 14 აპრილის ამბები; 1989 წლის 9 აპრილის ამბები და სხვ.

ნაშრომში ნათქვამია, რომ „ანტისაბჭოთა სიტყვიერება“ არაერთი საჭირო ინფორმაციის წყაროა. ასევე, 
ნაშრომში დაწვრილებით არის შესწავლილი და გაანალიზებული ეროვნული თვითგამორკვევისათვის 
ბრძოლის ამბები ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში.

1

ლილი 
მეტრეველი, 

თათია 
ობოლაძე

ტრავმული მეხსიერება  
პოსტკოლონიურ ქართულ 

სახელოვნებო სივრცეში

საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია 

„ჰუმანიტარული 
მეცნიერებები 

ინფორმაციულ 
საზოგადოებაში III“.  

მასალები

30.11.2018 - 
2.12.2018 – 
ბათუმი. 

ბათუმის შოთა 
რუსთაველის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

გადაცემული
ა 

დასაბეჭდად

2
ლილი 

მეტრეველი

ტოტალიტარული რეჟიმი და 
ბელადის სახე გრიგოლ 

რობაქიძის ესეისტიკასა და 
მხატვრულ შემოქმედებაში

XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის – 

ლიტერატურათმცოდნეობი
ს თანამედროვე 
პრობლემები. 

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა – 
მასალები.

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 

2018

გადაცემული
ა 

დასაბეჭდად

3
ლილი 

მეტრეველი

ნადირობის ქალღმერთის 
სახე გრიგოლ რობაქიძის 

რომანში 

ქართული ფოლკლორი 
9(XXV)

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 

2018
9 გვ.
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„ქალღმერთისძახილი“
ტრავმული მეხსიერება  პოსტკოლონიურ ქართულ სახელოვნებო სივრცეში

მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში ქართული საზოგადოებრივი ცნობიერება მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე 
აღმოჩნდა. ერთი მხრივ, აუცილებელი გახდა საბჭოთა გამოცდილების მართებული გააზრება და შეფასება, 
ნაციონალური იდენტობის ხელახალი განსაზღვრა, მეორე მხრივ, კი დასავლურ კულტურულ კონტექსტთან 
ხელოვნურად შეწყვეტილი კავშირის აღდგენა და ევროპულ სივრცეში ქართული ხელოვნების ინტეგრაცია.

მე-20 საუკუნის 10-იანი წლების მსგავსად, 90-იან წლებშიც სწორედ ქართული ახალგაზრდობა აღმოჩნდა 
საზოგადოების ის პროგრესულად მოაზროვნე ნაწილი, რომელმაც საკუთარ თავზე აიღო ქართული 
კულტურის მოდერნიზაცია. გასული საუკუნის 80-იან წლებში, ჯერ კიდევ საბჭოთა მმართველობის 
პირობებში, გამოჩნდა ქართველ ხელოვანთა ახალი დაჯგუფებები („არქივარიუსები“, „მეათე სართული“), 
რომელთა იდეოლოგიურ წინამძღვრად და თეორეტიკოსად  ახალგაზრდა მხატვარი, პოეტი, ესეისტი და არტ-
კრიტიკოსი კარლო კაჭარავა მოგვევლინა. ავანგარდისტული დაჯგუფება აერთიანებდა მეამბოხე და ნიჭიერ 
ახალგაზრდებს (ნიკო ლომაშივლი, ნიკო ცეცხლაძე, გურამ წიბახაშილი, მაია ცეცხლაძე და ა.შ.), რომლებიც 
არაორდინალური გამოხატვის ფორმებით (აქციებით, უჩვეულო ადგილებში გამოფენების მოწყობით) 
ცდილობდნენ ჩაკეტილი სივრცის გარღვევას,  ტრავმული მეხსიერებისგან გათავისუფლებასა და მსოფლიო 
კულტურულ კონტექსტში საქართველოს, როგორც დამოუკიდებელი  და მდიდარი კულტურული 
ტრადიციების მქონე ქვეყნის, ჩართვას.

ჩვენს მოხსენებაში განხილულია კარლო კაჭარავას მრავალმხრივი მემკვიდრეობა (პოეზია, კრიტიკული 
წერილები, მხატვრული ტილოები) და ინტერდისციპლინური და კომპარატივისტული ანალიზის საფუძველზე 
გამოვლენილია ქართველი ავანგარდისტის, როგორც პოსტკოლონიური გამოცდილების მქონე შემოქმედისა და 
მოაზროვნის, პოზიცია, - თუ როგორ ხედავს კარლო კაჭარავა 80-90-იანი წლების ქართულ სახელოვნებო 
პროცესებს და მის მიმართებას დასავლურ კულტურულ კონტექსტთან.

ტოტალიტარული რეჟიმი და ბელადის სახე გრიგოლ რობაქიძის ესეისტიკასა და მხატვრულ შემოქმედებაში
სტატიაში გამოკვეთილია ქართველი მოდერნისტი მწერლის გრიგოლ რობაქიძის პოზიცია ბელადის 

ფენომენისა და ტოტალიტარული მმართველობის მიმართ. 1933 წელს გერმანულ ენაზე გამოცემული რომანის 
„ჩაკლული სულისა“ და 1935 წელს გამოქვეყნებული ესეს „სტალინი ვითარცა არიმანული ძალმოსილების“ 
ანალიზის საფუძველზე დგინდება, რომ გრიგოლ რობაქიძე სტალინის სახის წარმოსაჩენად ტრადიციულ 
ხერხს მიმართავს, კონკრეტულ ისტორიულ პერსონაჟს მითოსური არქეტიპის ნიშნებით ამდიდრებს: სტალინი 
წარმოგვიდგება აჰრიმანად, ზოროასტრული თეოლოგიის ბოროტ სულად, სიკვდილის, ავადმყოფობის, 
ზამთრის, გვალვის მომტანად, დამანგრეველ, დესტრუქციულ ძალად. ბელადის სახეში ისტორიული და 
მითოსური პლასტები ერთმანეთს ერწყმიან და ერთ მთლიანობას ქმნიან. 

ნადირობის ქალღმერთის სახე გრიგოლ რობაქიძის რომანში „ქალღმერთისძახილი“
სტატიაში „ნადირობის ქალღმერთის სახე გრიგოლ რობაქიძის რომანში „ქალღმერთის ძახილი~ 

განვიხილავთ ქართველი მოდერნისტი მწერლის გრიგოლ რობაქიძის მითოგრაფიულ რომანს `ქალღმერთის 
ძახილი~. ნაწარმოების მთავარ გმირად ნადირობის ქალღმერთი დალის არქეტიპი, ივლიტე, გვევლინება. 
ავტორი რომანის სიუჟეტური ქარგის აგებისას, პერსონაჟთა სახეების შექმნისას ეყრდნობა როგორც ნადირობის 
ქალღმერთის დალის შესახებ არსებულ მითოსურ და ფოლკლორულ ტრადიციას, ისე  სვანურ ეთნოგრაფიულ 
მონაცემებს.

სტატიაში გამოკვეთილია მითოსის მხატვრული ტრანფორმაციის გრიგოლ რობაქიძისეული ფორმები, 
დადგენილია მიმართება რეალურ ქალს ივლიტესა და მითოსურ დალის შორის და დასკვნის სახით 
აღნიშნულია: გრიგოლ რობაქიძე რომანში „ქალღმერთის ძახილი“ ნადირობის ქალღმერთის დალის მითოსური 
სახის მხატვრული ტრანსფორმაციისას უმთავრესად ეყრდნობა მითოსურ და ფოლკლორულ ტრადიციას, 
სვანურ ეთნოგრაფიულ მონაცემებს, თუმცა ავტორს შემოაქვს დამატებითი შტრიხებიც: სვანურ ეთნოგრაფიულ 
მონაცემებსა თუ ფოლკლორულ ტრადიციაში (სამონადირეო ეპოსში) დაცულ სასიყვარულო ტრიადულ 
მოდელს - მონადირე, მიწიერი ქალი - ცოლი და დალი ცვლის: თუ მითოსში ორ განსხვავებულ საწყის - 
ყოფითსა და მითოსურს  ორი ქალი განასახიერებს, ტექსტში რეალურსა და მითოსურ სამყაროებს შორის 
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კონფლიქტი უკვე ერთ ქალში - ივლიტეში ინაცვლებს. ამავე დროს ტექსტში წარმართული და ქრისტიანული 
რიტუალები, სიმბოლოები თითქოს თანაარსებობენ, რაც ნაწარმოების საინტერესო სიახლეს წარმოადგენს.  
რომანის პერსონაჟებიც ორივე ტრადიციის მატარებელნი არიან: თანბი, ერთი მხრივ, დალის რჩეული 
მონადირე, წარმართული კულტურის ნაწილი და მისი დამცველია, მეორე მხრივ, კი სწორედ მის დაბადებას 
უკავშირდება რომანში ღვთისმშობლის ხატის გადარჩენა. ამგვარად მწერალი წარმართულ თუ ქრისტიანულ 
რიტუალებსა და სიმბოლოებს ერთ სივრცეში განაფენს და გვთავაზობს ამ ორი სამყაროს „საკრალურ 
ქორწინებას“.

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
სახელწოდება,
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)
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი

1
რუსუდან 

ჩოლოყაშვილი

ზღაპრული ეპოსი
ტრადიციული რწმენის 

სამსახურში

მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია - 
ქართულ ოსურ ურთიერთობათა 

პერსპექტივები, თბილისი

რუსუდან 
ჩოლოყაშვილი

საბჭოური პერიოდის  ქართული 
ხალხური  პოეზია და 

ფოლკლორისტიკა

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმის – 
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები. 

სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა 
და XX საუკუნის მწერლობა. თბილისი, 

2018 წ. 26-28 სექტ.
რუსუდან 

ჩოლოყაშვილი
ნოველისტური ზღაპრის 

სტრუქტურის გააზრებისათვის
ფოლკლორისტთა 54-ე სამეცნიერო 

კონფერენციია, თბილისი, 06.05.2018
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1 ზაზა აბზიანიძე

„დისშვილი და ბიძანი მისნი“ 
(ნიკოლოზ ბარათაშვილის 

ურთიერთობა მის ბიძებთან)

XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი - 
“რომანტიზმი ლიტერატურაში - ეპოქათა 

და კულტურათა გზაჯვარედინზე“. 
თბილისი, 2018 წ. 26-28 სექტ.

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

1 ამირან არაბული
გურამ ასათიანის 

ფოლკლორული ძიებანი

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა 
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 
ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

კონფერენცია,
5.12.2018

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

1 ოთარ ონიანი
სამონადირეო პოეზიის 

მხატვრული მხარე
ფოლკლორისტთა 54-ე სამეცნიერო 

კონფერენციია, თბილისი, 06.05.2018
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1 ქეთევან ელაშვილი
წარსული აწმყოში

(ჭაბუა ამირეჯიბის „დათა 
თუთაშხია“)

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – 
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები. 

სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა 
და XX საუკუნის მწერლობა. თბილისი, 

2018 წ. 26-28 სექტ.
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1
მერი ხუხუნაიშვილი-

წიკლაური

ამირანი, როგორც 
დამოუკიდებელი საქართველოს 

სიმბოლო (ინგლისურ ენაზე)

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – 
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები. 

სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა 
და XX საუკუნის მწერლობა. თბილისი, 

2018 წ. 26-28 სექტ.

2
მერი ხუხუნაიშვილი-

წიკლაური,
ფოლკლორის არქივში დაცული 

ფონოჩანაწერების 
არქივმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა - 

ტენდენციები და გამოწვევები, თბილისი, 
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მარინე ტურაშვილი რეტროდიგიტალიზაციის 
საკითხები

ვაჟა-ფშაველას 1, საქართველოს 
ეროვნული არქივი, 19-22 სექტემბერი, 2018

3
მერი ხუხუნაიშვილი-

წიკლაური

ფოლკლორის არქივში დაცული 
ზეპირი ისტორიები ნიკო (ბაჩანა) 

რაზიკაშვილზე

ფოლკლორისტთა 54-ე სამეცნიერო 
კონფერენციია, თბილისი, 06.05.2018

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

1 ნესტან რატიანი
მსხვერპლად შეწირული 

სათაური

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – 
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები. 

სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა 
და XX საუკუნის მწერლობა. თბილისი, 

2018 წ. 26-28 სექტ.

2 ნესტან რატიანი
როცა ჰომეროსი შეცდომას 

უშვებს

შავი ზღვა როგორც ლუტურული და 
ლიტერატურული სივრცე, 27 ოქტომბერი 

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

1 ეკა ჩხეიძე

ტოტალიტარიზმი და 
თავისუფლების პრობლემა გრ. 

რობაქიძის
შემოქმედების მიხედვით

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – 
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები. 

სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა 
და XX საუკუნის მწერლობა. თბილისი, 

2018 წ. 26-28 სექტ.

2 ეკა ჩხეიძე
ქართული ფოლკლორის კვალი 

იოანე ბატონიშვილის 
„ხუმარსწავლაში“

ფოლკლორისტთა 54-ე სამეცნიერო 
კონფერენციია, თბილისი, 06.05.2018

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

1 ნინო ბალანჩივაძე ზეპირი ისტორიებით 
დამსხვრეული ილუზიები

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – 
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები. 

სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა 
და XX საუკუნის მწერლობა. თბილისი, 

2018 წ. 26-28 სექტ.

2 ნინო ბალანჩივაძე
ბედისწერა და განგება ქართლ 

ფოლკლორში
ფოლკლორისტთა 54-ე სამეცნიერო 

კონფერენციია, თბილისი, 06.05.2018
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)

1

მარინე ტურაშვილი,

მერი ხუხუნაიშვილი-
წიკლაური

ფოლკლორის არქივში დაცული 
ფონოჩანაწერების 

რეტროდიგიტალიზაციის 
საკითხები

არქივცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა - 
ტენდენციები და გამოწვევები, თბილისი, 

ვაჟა-ფშაველას 1, საქართველოს 
ეროვნული არქივი, 19-22 სექტემბერი, 2018

2 მარინე ტურაშვილი
საბჭოთა ტრავმა და თხრობის 

დისკურსული ანალიზი ზეპირ 
ისტორიებში

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – 
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები. 

სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა 
და XX საუკუნის მწერლობა. თბილისი, 

2018 წ. 26-28 სექტ.

3 მარინე ტურაშვილი
მცირე ფოლკლორული 

ჟანრები ზეპირ ისტორიებში
(2000-2017 წლებში 

ახალგაზრდა მეცნიერთა მეორე 
საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბილისი, 

2018 წ., 14-16 ნოემბერი



28

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

1 დალილა ბედიანიძე

ნაციონალური 
თვითგამარჯვების იდეა მურმან 

ლებანიძისა და მუხრან 
მაჭავარიანის პოეზიაში

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – 
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები. 

სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა 
და XX საუკუნის მწერლობა. თბილისი, 

2018 წ. 26-28 სექტ.

2 დალილა ბედიანიძე

ეროვნული 
თვითგამორკვევისსათვის 

ბრძოლის ასახვა „ანტისაბჭოური 
სიტყვიერების“ ფურცლებზე

ფოლკლორისტთა 54-ე სამეცნიერო 
კონფერენციია, თბილისი, 06.05.2018

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

1
ლილი მეტრეველი,

თათია ობოლაძე

ტრავმული მეხსიერება  
პოსტკოლონიურ ქართულ 

სახელოვნებო სივრცეში

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
„ჰუმანიტარული მეცნიერებები 

ინფორმაციულ საზოგადოებაში III“.  
30.11.2018 - 2.12.2018 – ბათუმი. ბათუმის 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

2 ლილი მეტრეველი

ტოტალიტარული რეჟიმი და 
ბელადის სახე გრიგოლ 

რობაქიძის ესეისტიკასა და 
მხატვრულ შემოქმედებაში

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – 
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები. 

სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა 
და XX საუკუნის მწერლობა. თბილისი, 

2018 წ. 26-28 სექტ.

3 ლილი მეტრეველი
ნადირობის ქალღმერთის სახე 
გრიგოლ რობაქიძის რომანში 

„ქალღმერთისძახილი“

ფოლკლორისტთა 54-ე სამეცნიერო 
კონფერენციია, თბილისი, 06.05.2018

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

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი

1 ზაზა აბზიანიძე «Новейшая грузинская проза в 
русских переводах»

მხატვრული ლიტერატურის მთარგმნელთა V  
საერთაშორისო კონგრესი, მოსკოვი, 2018 წ. 6-9 

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

1 ნესტან რატიანი

„Journey of the Young Composer or 
Katabasis to Joseph Stalin’s 

Hometown“

ACLA, 2018, March 31, UCLA – ამერიკის 
შედარებითი ლიტერატურის ასოციაციის 
ყოველწლიური კონფერენცია, ჩატარების 
ადგილი: ლოს ანჯელესი, კალიფორნიის 

უნივერსიტეტი ლოს ანჯელესში

ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა - კატაბასისი სტალინის მშობლიურ მხარეში
მოხსენების მიზანია, ახსნას ოთარ ჩხეიძი რომანში „ბორიაყი“ იდენტიფიცირებული რამდენიმე ელემენტი, 
რომელიც ასევე უკავშირდება იმ ტექსტებს, რომლებიც აღწერს პროტაგონისტის კატაბასს. ეს ელემენტებია 
კატაბატიკური ქარი, წყლის გადალახვა, გადამყვანი, ძაღლები, სინათლე/სიბნელე და სხვ. ახალგაზრდა 
კომპოზიტორი, რომელიც უნებლიედ გადარჩება, ის მოწმეა, რომელმაც უნდა უამბოს თავისი 
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თავგადასავალი ყველას. 
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2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 
უნივერსიტეტთან არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  
(ინსტიტუტის/ ცენტრის) დასახელება:

თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

ქართული ლიტერატურის განყოფილება

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI
1 მანანა კვაჭანტირაძე ,,სჯანი“, #19, გვ. 71–86 ISSN 1512-2514 (ბეჭდური)

E ISSN 2346-772X (ელექტრონული)
2 ნონა კუპრეიშვილი სჯანი, #19, გვ. 298-302 ISSN 1512-2514 (ბეჭდური)

E ISSN 2346-772X (ელექტრონული)
3 მაკა ელბაქიძე, ადა ნემსაძე, 

მანანა შამილიშვილი
„სჯანი“, #19, გვ. 303-318 ISSN 1512-2514 (ბეჭდური)

E ISSN 2346-772X (ელექტრონული)
4 გოჩა კუჭუხიძე „სჯანი“, #19, გვ. 156-168 ISSN 1512-2514 (ბეჭდური)

E ISSN 2346-772X (ელექტრონული)
5 მზია ჯამაგიძე ,, სჯანი“, #19, გვ. 215-229 ISSN 1512-2514 (ბეჭდური)

E ISSN 2346-772X (ელექტრონული)
6 Mzia Jamagidze World literature study, 1/2018, 

pp.88-99
WOS:000435225900008

ISSN: 1337-9275

eISSN: 1337-9690

IDS Number: GJ3VC

2. სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI ან ISSN 

1 მანანა კვაჭანტირაძე „კრიტიკა“, #12-13, გვ. 260-287 ISSN 0206-5746
2 მაია ჯალიაშვილი „კრიტიკა“, #12-13, გვ. 16-29 ISSN 0206-5746
3 მაია ჯალიაშვილი „კრიტიკა“, #12-13, გვ. 55-61 ISSN 0206-5746
4 მაია ჯალიაშვილი „ლიტერატურული ძიებანი“, 

XXXIX (იბეჭდება)
ISSN 0235-3776

5 ინგა მილორავა „კრიტიკა“, #12-13, გვ.246-256 ISSN 0206-5746
6 მაია ნინიძე, მარიამ ჯანგიძე ქართული წყაროთმცოდნეობა, 

XIX/XX, 12 გვ.
ISSN 1987 – 9563

7 მაია (მარიამ) ნინიძე, 
ვლადიმერ ჭელიძე

ქართული წყაროთმცოდნეობა, 
XIX/XX, 14 გვ.

ISSN 1987 – 9563

8 თამარ ციციშვილი „კრიტიკა“, #12-13, გვ. 217-235 ISSN 0206-5746
9 Manana Kvataia Litinfo (Georgian Electronic Journal 

of Literature) vol. 12.
E ISSN 1987-6092

10 მანანა კვატაია „კრიტიკა“, #12-13, გვ. 206-216 ISSN 0206-5746
11 მანანა კვატაია „კრიტიკა“, #12-13, გვ. 307-330 ISSN 0206-5746
12 მანანა კვატაია „ლიტერატურული ძიებანი“, ISSN 0235-3776
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XXXIX (იბეჭდება)
13 მანანა კვატაია „ათინათი“, #1, გვ. 266-268 ISSN 2233-3312
14 ნონა კუპრეიშვილი „ლიტერატურული ძიებანი“, 

XXXIX (იბეჭდება)
ISSN 0235-3776

15 ნონა კუპრეიშვილი „კრიტიკა“, #12-13, გვ. 80-86 ISSN 0206-5746
16 გოჩა კუჭუხიძე „ლიტერატურული ძიებანი“, 

XXXIX (იბეჭდება)
ISSN 0235-3776

17 გოჩა კუჭუხიძე „გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის ჟურნალი“, #5-6, გვ. 23-

34

ISSN 1512-1593

18 გოჩა კუჭუხიძე წმ. ანდრის პირველწოდებულის 
უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

კრებული, გვ. 89-94

ISSN: 2346-7657

19 თამაზ ვასაძე „კრიტიკა“, #12-13, გვ. 176-181 ISSN 0206-5746
20 თამაზ ვასაძე „არილი“, #7, გვ. 24-27 ISSN 2298-0954
21 ლალი ავალიანი „კრიტიკა“, #12-13, გვ. 193-205 ISSN 0206-5746
22 ლალი ავალიანი „კრიტიკა“, #12-13, გვ.118-122 ISSN 0206-5746
23 ლალი ავალიანი „კრიტიკა“, #12-13, გვ.256-259 ISSN 0206-5746
24 ლალი ავალიანი „მწიგნობარი“, გვ. 62-74 ISSN-2587-5469
25 საბა მეტრეველი „გული გონიერი“, N20, გვ. 193-215 ISSN 1512-3650
26 საბა მეტრეველი „გული გონიერი“, N21, გვ. 181-205 ISSN 1512-3650
27 ადა ნემსაძე „კრიტიკა“, #12-13, გვ. 3-15 ISSN 0206-5746
28 მანანა შამილიშვილი „კრიტიკა“, #12-13, გვ. 123-141 ISSN 0206-5746
29 ზოია ცხადაია „კრიტიკა“, #12-13, გვ. 154-167 ISSN 0206-5746
30 ზოია ცხდაია ლიტერატურული ძიებანი, XXXIX

(იბეჭდება)
ISSN  0235-3776

31 Elisabed Zardiashvili Litinfo (Georgian Electronic Journal 
od Literature) vol. 12. 6 გვ.

E ISSN 1987-6092

32 ელისაბედ ზარდიაშვილი ქართული ფოლკლორი 9(XXV), 
გვ. 163-170

ISSN 1987-7021

33 ელისაბედ ზარდიაშვილი ლიტერატურული ძიებანი, XXXIX
(იბეჭდება)

ISSN  0235-3776

34 მაია არველაძე ლიტერატურული ძიებანი, XXXIX
(იბეჭდება)

ISSN  0235-3776

35 გია არგანაშვილი „კრიტიკა“, #12-13, გვ. 142-153 ISSN 0206-5746
36 გია არგანაშვილი Litinfo (Georgian Electronic Journal 

od Literature) vol. 12. 5 გვ.
E ISSN 1987-6092

37 გია არგანაშვილი „გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის ჟურნალი“, #5-6, გვ. 18-

22

ISSN 1512-1593

38 ლევან გელაშვილი „კრიტიკა“, #12-13, გვ. 67-79 ISSN 0206-5746

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ
იერო ფონდი, ქვეყანა

პროექტის 
საიდენტიფიკა

ციო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელების 
პერიოდი 

1 ბირმინგემის 
უნივერსიტეტი, 
გაერთიანებული 
სამეფო

University of 

https://www.bi
rmingham.ac.u
k/schools/ptr/d
epartments/the
ologyandreligio
n/research/proj

ჯონ ჩესვორთი 
(ხელმძღვანელი)
მაკა ელბაქიძე 
(კოორდინატორი)
დარეჯან მენაბდე 
(შემსრულებელი)

ქრისტიანულ-
მუსლიმური 
ურთიერთობები: 
1500-1900 
(CMR1900) 

2018-2020
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Birmingham, United 
Kingdom

ects/cmr1900/i
ndex.aspx

მაია ნინიძე 
(შემსრულებელი)
ადა ნემსაძე 
(შემსრულებელი)
საბა მეტრეველი 
(შემსრულებელი)
ირინა ნაცვლიშვილი 
(შემსრულებელი) 
ეკა ჩიკვაიძე 
(შემსრულებელი)
ანა ლეთოდიანი 
(შემსრულებელი)
მანანა კვატაია 
(შემსრულებელი) 
ზოია ცხადაია 
(შემსრულებელი)
თამარ შარაბიძე 
(შემსრულებელი)
თამარ ციციშვილი 
(შემსრულებელი)
გოჩა კუჭუხიძე 
(შემსრულებელი)

The Christian-
Muslim Relations: 
1500-1900 
(CMR1900)

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის 

საიდენტიფიკაცი
ო კოდი

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის 

განხორციელების 
პერიოდი

1 FR/217/512/16 მაკა ელბაქიძე - 
ხელმძღვანელი;

ადა ნემსაძე - 
კოორდინატორი და 

ძირითადი 
შემსრულებელი;

მანანა შამილიშვილი - 
ძირითადი 

შემსრულებელი;
ზოია ცხადაია - ძირითადი 

შემსრულებელი;
მანანა კვატაია - ძირითადი 

შემსრულებელი;
ნონა კუპრეიშვილი - 

ძირითადი 
შემსრულებელი;

მარიამ გიორგაშვილი - 
ძირითადი შემსრულებელი

„ბოლშევიზმი და ქართული 
ლიტერატურა მეორე მსოფლიო 
ომიდან სკკპ მე-20 ყრილობამდე 

(1941-1956)“

2017-2019

2 FR17-229 მაია ნინიძე - 
ხელმძღვანელი,

საბა მეტრეველი - 
კოორდინატორი და 

ძირითადი შემსრულებელი

ახალი ტექსტოლოგიური 
კვლევები და გრიგოლ 

ორბელიანის ცხოვრებისა და 
შემოქმედების მატიანე (ორენოვანი 

გამოცემა)

2018-2020

3 FR17-257 მაია ნინიძე - ძირითადი 
შემსრულებელი

ქართველ მეცნიერ-ისტორიკოსთა 
ეპისტოლური მემკვიდრეობის 

აკადემიური გამოცემა (I-II 
ტომები)

2018-2020

4 DP2016_18 მაია ნინიძე - სტრუქტურირებული სადოქტორო 2016-2019
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თანახელმძღვანელი პროგრამა "ტექსტოლოგია და 
გამოცემათმცოდნეობა"

5 DI-2016-47 თამარ ციციშვილი - 
ძირითადი შემსრულებელი

იოსებ სტალინის
მითოლოგემა და იდეოლოგემა

2017-2019

6 DI-18-965 ნათელა ჩიტაური- 
თანახელმძღვანელი

ქართული ინტერკულტურულ-
მიგრაციული მწერლობა ახალი 
„Weltliteratur“-ის ჭრილში და                         

ნაციონალური იდენტობა

2018-2021

7 FR-318 თამაზ ვასაძე _ 
ხელმძღვანელი,

თამარ შარაბიძე - 
ძირითადი შემსრულებელი

„ნ. ბარათაშვილი - ანალიტიკური 
გზამკვლევი“

2015-2018

8 N 217722 მირანდა ტყეშელაშვილი - 
ძირითადი შემსრულებელი

ფრანგები საქართველოში და 
ფრანგული ლიტერატურის 
რეფლექსია მე-17-მე-20 
საუკუნის დასაწყისის ქართულ 
კულტურულ სივრცეში

2016-2019

7. სხვა შედეგები: 
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში
№

პუბლიკაციის ავტორი/ები კონფერენციის სახელწოდება და 
ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი

DOI ან ISSN
1 დარეჯან მენაბდე XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი

ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

2 მაია ჯალიაშვილი XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი.

ISSN 1987-5363

3 ინგა მილორავა XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363



5

4 Тамар Цицишвили II международный форум 
Иранской ассоциации русского 

языка и литературы
Русский язык и литература в 

современном мире: проблемы и 
перспективы.

Тегеран – Иран

ISBN  978-964-426-978-3

5 თამარ ციციშვილი XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

6 მანანა კვატაია XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

7 ნონა კუპრეიშვილი XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

8 გოჩა კუჭუხიძე XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

9 ჯულიეტა გაბოძე „არქივთმცოდნეობა-
წყაროთმცოდნეობა-

ტენდენციები და გამოწვევები“. 
თბილისი

ISBN 978-9941-8-0504-2

10 ჯულიეტა გაბოძე XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 

ISSN 1987-5363
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სუვერენობის იდეა და XX 
საუკუნის მწერლობა.

თბილისი,
შოთა რუსთაველის სახელობის 

ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

11 ჯულიეტა გაბოძე II საერთაშორისო 
ქართველოლოგიური კონგრესი - 

„თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 100 წელი“.  
საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია; ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი. თბილისი, 

საქართველო

12 საბა მეტრეველი XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

13 Ada Nemsadze International Symposium the 95th 
Anniversary of Birth of the Founder 

of Azerbaijan Haydar Aliyev: 
“Haydar Aliyev and Turkish 
World”. Erzurum, Turkey

ISBN 978-605-2278-66-6

14 ადა ნემსაძე XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

15 ადა ნემსაძე, ანა ლეთოდიანი საერთაშორისო კონფერენცია 
„აღმოსავლეთ ევროპის 

მულტიკულტურული სივრცე“; 
საქართველო, ქ. ბათუმი, შოთა 

რუსთაველის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

გადაცემულია დასაბეჭდად

16 Anna Letodiani International Symposium the 95th 
Anniversary of Birth of the Founder 

of Azerbaijan Haydar Aliyev: 
“Haydar Aliyev and Turkish 
World”. Erzurum, Turkey

ISBN 978-605-2278-66-6

მირანდა ტყეშლაშვილი International Symposium the 95th ISBN 978-605-2278-66-6
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Anniversary of Birth of the Founder 
of Azerbaijan Haydar Aliyev: 
“Haydar Aliyev and Turkish 
World”. Erzurum, Turkey

17 მანანა შამილიშვილი XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

18 Eka Chikvaidze, Nana 
Mrevlishvili

International Symposium the 95th 
Anniversary of Birth of the Founder 

of Azerbaijan Haydar Aliyev: 
“Haydar Aliyev and Turkish 
World”. Erzurum, Turkey

ISBN 978-605-2278-66-6

19 ეკა ჩიკვაიძე XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

20 Irina Natsvlishvili International Symposium on 
,,Haydar Aliyev: on The Frame of 
Ideology of Multiculturalism and 
Tolerance“.  Ataturk University. 

Erzurum/ Turkey

ISBN  978-605-2278-66-6

21 ირინა ნაცვლიშვილი II საერთაშორისო 
ქართველოლოგიური კონგრესი - 

„თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 100 წელი“.  
საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია; ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი. თბილისი, 

საქართველო

22 ზოია ცხადაია XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ISSN 1987-5363
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ინსტიტუტი
23 გია არგანაშვილი XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი

ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

24 ლევან გელაშვილი XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

25 მზია ჯამაგიძე XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

26 მაკა ჯოხაძე XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

27 ნანა ფრუიძე XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

28 ელისაბედ ზარდიაშვილი XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 

ISSN 1987-5363
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სუვერენობის იდეა და XX 
საუკუნის მწერლობა.

თბილისი,
შოთა რუსთაველის სახელობის 

ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

29 ელისაბედ ზარდიაშვილი,
მაია არველაძე

საერთაშორისო კონფერენცია 
„არქივთმცოდნეობა, 
წყაროთმცოდნეობა - 

ტენდენციები და გამოწვევები“. 
საქართველოს ეროვნული 

არქივი, თბილისი

ISSN 978-9941-8-0504-2

30 ნათელა ჩიტაური, შორენა 
შამანაძე

თბილისის მეცნიერებისა და 
ინოვაციების საერთაშორისო 

ფესტივალი-2017 „ენა და 
კულტურა“, ქართულ-

ამერიკული უნივერსიტეტი.
31 ნათელა ჩიტაური, შორენა 

შამანაძე,
III საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციის “ქართულ-ოსურ 
ურთიერთობათა განვითარების 

პერსპექტივები”. ივანე 
ჯავახიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
32 მირანდა ტყეშელაშვილი XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი

ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

33 შარლოტა კვანტალიანი XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

34 ნათელა ჩიტაური, შორენა 
შამანაძე

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის 
თანამედროვე პრობლემები.

სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა და XX 

საუკუნის მწერლობა.
თბილისი,

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-5363

 
7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში
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№ პუბლიკაციის ავტორი/ები კონფერენციის სახელწოდება და 
ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი

DOI ან ISSN
1 მაია ჯალიაშვილი ლექსმცოდნეობა, X

ეძღვნება სიმონ ჩიქოვანს
(მასალები).
თბილისი

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISNN 1987-6823

2 ლალი ავალიანი საქართველოს პირველი 
დამოუკიდებელი რესპუბლიკა -

100. კიტა აბაშიძე.
( კიტა აბაშიძის  ცხოვრება და 

ღვაწლი).
შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი

ISSN 0206-5746

3 ჯულიეტა გაბოძე „ბარათაშვილი და საქართველო“,
ხაშური

ISBN 978-9941-0-8968-8

4 ზოია ცხადაია ლექსმცოდნეობა, X
ეძღვნება სიმონ ჩიქოვანს

(მასალები)
თბილისი

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-6823

5 ემზარ კვიტაიშვილი ლექსმცოდნეობა, X
ეძღვნება სიმონ ჩიქოვანს

(მასალები)
თბილისი

შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

ISSN 1987-6823

6 ნანა ფრუიძე საქართველოს უნივერსიტეტის 
IX ყოველწლიური კონფერენცია 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში

ISSN 1987-7455

7 ელისაბედ ზარდიაშვილი ფოლკლორისტთა 54-ე 
სამეცნიერო კონფერენცია, 

თბილისი, შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი, 6 
ივნისი

8 გია არგანაშვილი ფოლკლორისტთა 54-ე 
სამეცნიერო კონფერენცია, 
თბილისი, ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, 6 ივნისი
9 ირინა ნაცვლიშვილი მასწავლებელთა I სამეცნიერო 

კონფერენცია „ინოვაციური 
საგანმანათლებლო 

ტექნოლოგიებისა და 
მიდგომების გამოყენება სწავლის 

პროცესში“. კავკასიის 
საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 

თბილისი/საქართველო.

ISBN 978-994 1-27-800-6
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7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი

ISBN
1 თამარ ციციშვილი

ზოია ცხადაია
მაია ჯალიაშვილი
დარეჯან მენაბდე
ანა ლეთოდიანი
მანანა კვატაია

Frankfurt, Germany
Scholar’s Press: (2018-05-31)

ISBN-13: 978-620-2-30883-0

2 საბა მეტრეველი
ეკა ჩიკვაიძე

ირინა ნაცვლიშვილი
გოჩა კუჭუხიძე
ანა ლეთოდიანი

Leiden / Boston
BRILL (1 November 2018)

ISBN: 978-90-04-37543-7

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

1 მანანა კვაჭანტირაძე 
(რედაქტორი)
ავტორები: მანანა 
კვაჭანტირაძე, 
ლალი ავალიანი, 
ადა ნემსაძე, 
მანანა შამილიშვილი, 
მანანა კვატაია, 
ლევან გელაშვილი, 
გია არგანაშვილი, 
ნონა კუპრეიშვილი, 
მაია ჯალიაშვილი, 
ზოია ცხადაია, 
თამაზ ვასაძე, 
თამარ ციციშვილი, 
ინგა მილორავა

ლიტერატურის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

ISSN 0206-5746

2 მაია ნინიძე, ქეთევან 
გიგაშვილი

პრინტჯეო ISBN 978-9941-8-0164-8

3 დარეჯან მენაბდე,
საბა მეტრეველი,
ირინა ნაცვლიშვილი,
ანა ლეთოდიანი,
ეკა ჩიკვაიძე,
ნანა მრევლიშვილი,
გოჩა კუჭუხიძე

ლიტერატურის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

ISBN 978-9941-13-761-7

4 თამარ შარაბიძე
საბა მეტრეველი 
ირინა ნაცვლიშვილი

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერისტეტის 

გამომცემლობა

ISBN 978-9941-13-675-7

5 საბა მეტრეველი „მწიგნობარი“ ISBN 978-9941-473-85-2
6 მანანა შამილიშვილი

ლევან გელაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერისტეტის 
გამომცემლობა

ISBN 978-9941-13-718-1

7 ნანა ფრუიძე, ნანა პოლიგრაფი ISBN 978-9941-27-705-4
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შავთვალაძე, ნანა ჯირაშვილი
8 ნანა ფრუიძე, ნანა 

შავთვალაძე, ნანა ჯირაშვილი
პოლიგრაფი ISBN 978-9941-27-706-1

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან 
უნივერსიტეტთან არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 
(ინსტიტუტის/ ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური 
შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით):

თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

ქართული ლიტერატურის განყოფილება

პერსონალური შემადგენლობა:

მთავარი მეცნიერი თანამშრომლები

1. მანანა კვაჭანტირაძე
2. დარეჯან მენაბდე
3. მაია ჯალიაშვილი
4. მაია ნინიძე

უფროსი მეცნიერი თანამშრომლები

5. გოჩა კუჭუხიძე
6. მანანა კვატაია
7. ნონა კუპრეიშვილი
8. თამარ ციციშვილი
9. თამაზ ვასაძე
10. ინგა მილორავა
11. თამარ შარაბიძე
12. ლალი ავალიანი
13. ჯული გაბოძე

მეცნიერი თანამშრომლები

14. ეკა ჩიკვაიძე
15. ნანა მრევლიშვილი
16. ირინა ნაცვლიშვილი
17. საბა მეტრეველი
18. მანანა შამილიშვილი
19. ადა ნემსაძე
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20. ანა ლეთოდიანი
21. მირანდა ტყეშელაშვილი
22. ზოია ცხადაია
23. მაკა ჯოხაძე
24. მზია ჯამაგიძე
25. ლევან გელაშვილი
26. გია არგანაშვილი
27. ემზარ კვიტაიშვილი
28. ნანა ფრუიძე
29. მაია არველაძე
30. ელზა ზარდიაშვილი
31. ნათელა ჩიტაური
32. შარლოტა კვანტალიანი

1.პროგრამული დაფინანსებით 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 ლიტერატურის ინსტიტუტის 
„გზამკვლევი“ ძველ ქართულ 
ლიტერატურაში - „ქართული 

ჰაგიოგრაფია“
(საინსტიტუტო 10-წლიანი 

პროგრამის ფარგლებში)
ჰუმანიტარული მეცნიერებები. 

ქართული ლიტერატურა

2014-2023 დარეჯან მენაბდე  (პროექტის 
კოორდინატორი)
გოჩა კუჭუხიძე (შემსრულებელი)
საბა მეტრეველი 
(შემსრულებელი)
ეკა ჩიკვაიძე (შემსრულებელი)
ნანა მრევლიშვილი 
(შემსრულებელი)
ირინა ნაცვლიშვილი 
(შემსრულებელი)
ანა ლეთოდიანი 
(შემსრულებელი)

2 ახალი ქართული ლიტერატურა. 
ქართული დრამატურგიის 

ქრესტომათია. ჰუმანიტარული 
მეცნიერებები. ქართული 

ლიტერატურა

2014-2023 თამარ შარაბიძე - 
კოორდინატორი;
თამაზ ვასაძე - შემსრულებელი;
თამარ ციციშვილი - 
შემსრულებელი;
ინგა მილორავა - 
შემსრულებელი;
გია არგანაშვილი - 
შემსრულებელი;

3 XX საუკუნის ლიტერატურა. 
შუაწლების (40-50-იანი) 

ქართული სალიტერატურო 
პროცესი. ჰუმანიტარული 
მეცნიერებები. ქართული 

2014-2023 მანანა კვაჭანტირაძე - 
კოორდინატორი;
ინგა მილორავა - 
შემსრულებელი;
მაია ჯალიაშვილი - 
შემსრულებელი;
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ლიტერატურა ლალი ავალიანი - 
შემსრულებელი;
ემზარ კვიტაიშვილი - 
შემსრულებელი;
ნონა კუპრეიშვილი - 
შემსრულებელი;
ზოია ცხადაია - შემსრულებელი;
მაკა ჯოხაძე - შემსრულებელი;
მანანა კვატაია - შემსრულებელი;
მანანა შამილიშვილი - 
შემსრულებელი;
ადა ნემსაძე - შემსრულებელი;
მირანდა ტყეშელაშვილი - 
შემსრულებელი;
მზია ჯამაგიძე - შემსრულებელი;
ლევან გელაშვილი - 
შემსრულებელი;

4 ქართველ რომანტიკოსთა 
თხზულებების აკადემიური 

გამოცემა (გრიგოლ ორბელიანი)
ჰუმანიტარული მეცნიერებები. 

ქართული ლიტერატურა

2014-2023 მაია ნინიძე -კოორდინატორი
ჯულიეტა გაბოძე - მონაწილე,
შარლოტა კვანტალიანი - 
მონაწილე,
ელზა ზარდიაშვილი - 
მონაწილე,
ნანა ფრუიძე - მონაწილე,
ნათელა ჩიტაური - მონაწილე,
მაია არველაძე - მონაწილე.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ლიტერატურის ინსტიტუტის „გზამკვლევი“ ძველ ქართულ ლიტერატურაში - 
„ქართული ჰაგიოგრაფია“

2018-2019 წლებში პროგრამის ფარგლებში უნდა მომზადდეს მასალები „გზამკვლევის“ მე-5 წიგნისათვის 
- „ქართული ჰაგიოგრაფია“. პროექტისა და წიგნის სახელწოდებებიდან ჩანს, რომ ჩასატარებელია საკმაოდ 
მოცულობითი სამუშაო; პროექტის ფარგლებში კონკრეტულად ამ წიგნით უნდა დასრულდეს 
გამოკვლევები „გზამკვლევების“ ჰაგიოგრაფიულ ნაწილში ყველა საპროგრამო ტექსტის გათვალისწინებით. 
უნდა მომზადდეს „გზამკვვლევის“ ახალი გამოცემა, რომელშიც ტრადიციულად თავს მოიყრის მასალები 
როგორც წარსულში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომებიდან (ამონარიდების სახით), ისე - 
თანამედროვე კვლევები, რომლებშიც მოცემული იქნება თეორიული დაკვირვებები ქართული 
ჰაგიოგრაფიის საკითხებზე და ტრადიციულ გამოცდილებაზე დაფუძნებული ინოვაციური კვლევები.

2018 წლის პროექტის ფარგლებში ქართული ლიტერატურის განყოფილების თანამშრომლებმა 
შეასრულეს შემდეგი სამუშაო: გ. კუჭუხიძე. კონფესიურობის საკითხი V-X საუკუნეების ქართულ 
ჰაგიოგრაფიაში; ს. მეტრეველი. ჰაგიოგრაფია და ქრისტიანული ხელოვნება; ე. ჩიკვაიძე. XVII-XVIII 
საუკუნეების ჰაგიოგრაფია; ნ. მრევლიშვილი. „სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრება“ - ტექსტი და კონტექსტი;   
ა. ლეთოდიანი. სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთმიმართება „სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების“ 
მიხედვით; ი. ნაცვლიშვილი. „კოლაელ ყრმათა წამების“ რაობისათვის; დ. მენაბდე. არჩილ მეფის წამება 
ქართულ მწერლობაში. 
წარმოდგენილი სამეცნიერო ნაშრომები განხილულია ქართული ლიტერატურის განყოფილების 
სხდომებზე. გამოსაცემად მზად არის მათი ელექტრონული ვერსიები.

ქართული დრამატურგიის ქრესტომათია
ვამზადებთ ორ პროექტს ერთდროულად. ეს პროექტებია: „ქართული დრამატურგიის ქრესტომათია“, 
რომელშიაც შევა თითოეული ავტორის შემოქმედებიდან ორი-სამი მნიშვნელოვანი პიესა და ავტორის 
ბიოგრაფია; გარდამავალი პროექტია „ქართული დრამატურგიის სახელმძღვანელო“, რომელზედაც 
პარალელურად მიმდინარეობს მუშაობა. მასში შედის ავტორთა შემოქმედებითი ბიოგრაფიები და ცალკეულ 
ნაწარმოებთა ანალიზი.

XX საუკუნის შუაწლების (40-50-იანი) ქართული სალიტერატურო პროცესი
2018 წელი დაეთმო გარდამავალ პერიოდს, კერძოდ 40-50-იან წლებში მიმდინარე ლიტერატურული 
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პროცესების შესწავლასა და ანალიზს. ამ პერიოდში ლიტერატურის მნიშვნელოვანი სეგმენტია სამამულო 
ომის თემატიკა. შესწავლილ იქნა შესაბამისი მხატვრული ტექსტები (კონსტანტინე გამსახურდიას „ვაზის 
ყვავილობა“, დემნა შენგელაიას „ირმის ნახტომი“, ნოდარ დუმბაძის „მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი“ და „მე 
ვხედავ მზეს“, მირზა გელოვანის, ლადო ასათიანის, ირაკლი აბაშიძის, გალაკტიონის, გიორგი ლეონიძის, 
სიმონ ჩიქოვანის, ანა კალანდაძის, შოთა ნიშნიანიძის პოეზია). ამ პერიოდის მწერლობა ძალიან 
საინტერესოა, რადგან, ერთი მხრივ, იგი ომისდროინდელი საბჭოთა პატრიოტიზმის გაგრძელებაა, მეორე 
მხრივ კი, ჩნდება ახალი ტენდენციები, რაც ტრაფარეტულ პატრიოტიზმს ეწინააღმდეგება. 

ქართველ რომანტიკოსთა თხზულებების აკადემიური გამოცემა 
(გრიგოლ ორბელიანი)

რომანტიზმი მრავალსაუკუნოვანი ქართული ლიტერატურის განვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი  
ეტაპია. მიუხედავად ამისა, დღემდე არ გვაქვს ამ მიმდინარეობის უთვალსაჩინოესი წარმომადგენლების 
ალექსანდრე ჭავჭავაძის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, გრიგოლ ორბელიანის, ალექსანდრე ორბელიანისა და 
ვახტანგ ორბელიანის თხზულებათა სრულყოფილი აკადემიური გამოცემები, რაც უდავოდ შეუწყობდა 
ხელს ამ მიმართულებით წარმოებული სამეცნიერო კვლევების სიდევ უფრო დიდ წარმატებას.
პროექტის ამ ეტაპზე განხორციელდა შემდეგი სამუშაო:

1. შედგა თითოეული ავტორის თხზულებათა ტექსტების სამეცნიერო პასპორტები.
2. შედგა ინდივიდუალური სამუშაო გეგმები.
3. შედგა თხზულებათა სხვადასხვა წყაროების ვარიანტები.
4. თითოეულ ტექსტს გაუკეთდა კომენტარები
5. შედგა პირთა, გეოგრაფიულ სახელთა, ჟურნალ-გაზეთებისა და სხვა საძიებლები.

ვარიანტების შესადგენად გამოვიყენეთ ისტორიულ-შედარებითი მეთოდი, კომენტირებისთვის - 
დედუქციის, ისტორიულ-შედარებითი და ბიოგრაფიული მეთოდები, საძიებლების შესადგენად - 
წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული მეთოდები. ინფორმაციის მოსაპოვებლად ფართოდ 
გამოვიყენეთ ციფრული ბაზები და საძიებო სისტემები, რომელთა გადამოწმებაც მოვახდინეთ სარწმუნო 
მეცნიერული წყაროების მიხედვით.
რომანტიკოსთა აკადემიური გამოცემების მომზადებისას დავეყრდენით ცალკეულ ავტორთა დღემდე 
არსებულ კრებულებს, რომელთაგან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია: ი. გრიშაშვილის რედაქტორობითა 
და შენიშვნებით გამოცემული ალექსანდრე ჭავჭავაძის „რჩეული ლექსები“ (1940), ი. კენჭოშვილის მიერ 
გამოცემული ალექსანდრე ჭავჭავაძის თხზულებანი (1986 წ.),  კორნელი კეკელიძის რედაქტორობით 
გამოცემული ბარათაშვილის თხზულებანი (1945 წ.), პავლე ინგოროყვას ნარკვევითა და გიორგი ლეონიძის 
კომენტარებით გამოცემული ბარათაშვილის თხზულებათა კრებული, ივ. ლოლაშვილისა და აკ. გაწერელიას 
რედაქციით გამოსული ბარათაშვილის თხზულებანი (1972), გრიგოლ ორბელიანის ლექსებისა და 
წერილების სრული კრებული, გამოცემული ვახტანგ კოტეტიშვილის შენიშვნებით (1928), გრიგოლ 
ორბელიანის პოეტური ნაწერების სრული კრებული, აკაკი გაწერელია რედაქციითა და შენიშვნებით (1951), 
გრიგოლ ორბელიანის მხატვრულ თხზულებათა სრული კრებული ჯუმბერ ჭუმბურიძის რედაქტორობითა 
და შენიშვნებით (1959), ვახტანგ ორბელიანის ლექსები პეტრე უმიკაშვილის წინასიტყვაობით (1894),  
გამომცემლობა „ქართული წიგნის“ მიერ დაბეჭდილი ვახტანგ ორბელიანის ლექსების სრული კრებული 
(1928) და სხვ. მაგრამ წყაროებად, ბუნებრივია, გამოვიყენებთ  თხზულებათა ყველაზე ადრეულ 
პუბლიკაციებს, ავტოგრაფებსა და ხელნაწერ ასლებს.
თხზულებათა აკადემიური გამოცემები სრულად მოიცავს მწერალთა როგორც მხატვრულ, ისე 
დოკუმენტურ ტექსტებს და წარმოგვიდგენს ყველა ავთენტური წყაროს მონაცემებს. ამას გარდა, მათ ახლავს 
მდიდარი სამეცნიერო აპარატი, პასპორტებით, კომენტარებით, შენიშვნებითა და საძიებლებით, 
დაბეჭდილი ტექსტების სიზუსტე კი მეცნიერული კვლევის შედეგად არის დადგენილი. შესაბამისად, 
აკადემიური გამოცემა ქართული ლიტერატურისა და საქართველოს ისტორიის მკვლევართათვის (აქ 
პირველ რიგში ვგულისხმობთ დოკუმენტურ პროზას) ყველაზე სანდო დასაყრდენია. 
კონკრეტულად ჩვენი ჯგუფის  ამოცანა იყო ნიკოლოზ ბარათაშვილის თხზულებათათვის  სამეცნიერო 
პასპორტების შედგენა და მესამე ეტაპის ინდივიდუალური სტრატეგიული გეგმის შემუშავება. დამუშავდა 
ნიკოლოზ ბარათაშვილის თხზულებათა ვარიანტები და გაკეთდა საძიებლები.
 
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
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 „ბოლშევიზმი და ქართული 
ლიტერატურა მეორე მსოფლიო 
ომიდან სკკპ მე-20 ყრილობამდე 

(1941-1956)“, ჰუმანიტარული 
მეცნიერებები, ქართული 

ლიტერატურა, FR/217/512/16

2017-2019 მაკა ელბაქიძე (ხელმძღვანელი)
ადა ნემსაძე (კოორდინატორი და 
ძირითადი შემსრულებელი)
მანანა შამილიშვილი (ძირითადი 
შემსრულებელი)
ზოია ცხადაია (ძირითადი 
შემსრულებელი)
მანანა კვატაია (ძირითადი 
შემსრულებელი)
ნონა კუპრეიშვილი (ძირითადი 
შემსრულებელი)
მარიამ გიორგაშვილი 
(ძირითადი შემსრულებელი)
მაკა ჯოხაძე (დამხმარე 
პერსონალი)

2 ახალი ტექსტოლოგიური 
კვლევები და გრიგოლ 

ორბელიანის ცხოვრებისა და 
შემოქმედების მატიანე 
(ორენოვანი გამოცემა),
სხვა ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები
FR17-229

2018-2020 მაია ნინიძე - ხელმძღვანელი
საბა მეტრეველი - კოორდინატორი 
და ძირითადი შემსრულებელი

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)“
     „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. 2018 წელს გათვალისწინებული იყო 1947-1952 წლების სისხლის სამართლის 
საქმეთა მოძიება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში, ასევე მასალის მოპოვება პარტიულ 
არქივში. 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 
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აღნიშნული პერიოდის შესახებ არსებული სამეცნიერო ლიტერატურა. როგორც კვლევამ აჩვენა, 
ომისშემდგომ პერიოდში რეპრესირებულ პირთა ძირითადი დანაშაული მათი ომის პერიოდში გერმანიის 
ხელში ტყვედ ყოფნაა, რისთვისაც მათ მკაცრი სასჯელი - 10-დან 25 წლამდე გადასახლება საკონცენტრაციო 
ბანაკში ან დახვრეტა - მიესაჯათ. ამ პერიოდში დაგროვილი მასალის ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობის 
მიზნით, მოძიებული დოკუმენტების ნაწილი განთავსდა სპეციალურად პროექტისთვის შექმნილ 
ელექტრონულ ბლოგზე (მის.:bolshevizmi2.blogspot.com). პროექტის ფარგლებში ასევე ლიტერატურის 
ინსტიტუტში ჩატარდა  სამეცნიერო კონფერენცია შუალედური შედეგების წარმოსაჩენად (2018 წლის 16 
მაისს). პროექტი დასრულდება 2019 წლის ბოლოს და  სამი წლის მანძილზე მოპოვებული ძალზე 
საინტერესო მასალა საბოლოოდ წიგნში  მოიყრის თავს.

ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გრიგოლ ორბელიანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე 
(ორენოვანი გამოცემა)

საანგარიშო პერიოდში გათვალისწინებული გვქონდა  მასალის ამოკრეფა და დამუშავება სხვადასხვა 
ტიპის წყაროდან: გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლური მემკვიდრეობის I და II ტომებიდან, მის შესახებ 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიებიდან და XIX საუკუნის პერიოდული გამოცემებიდან. პროექტის 
მონაწილეებმა მოიძიეს დიდი რაოდენობით მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც სულ სხვა თვალით და 
სხვა სიღრმით დაგვანახებს მე-19 საუკუნის ამ ერთ-ერთ თვალსაჩინო წარმომადგენელს. მომზადდა 
ანოტაციები და თითოეულს დაერთო სამეცნიერო აპარატი. მითითება წყაროზე თან ერთვის 
აბსოლუტურად ყველა ანოტაციას, რუბრიკები: „დათარიღება“ და „პირთა იდენტიფიკაცია“ კი მხოლოდ იმ 
ანოტაციებს, რომლებიც ამას საჭიროებდა. მატიანის გამდიდრებაში ძალიან დაგვეხმარა მე-19 საუკუნის 
სამხედრო მოღვაწეების დღიურები, საბრძოლო ჟურნალები, პატაკები და სხვ, რომლებიც დაწვრილებით 
ასახავს იმ ბრძოლების დეტალებს, რომლებშიც გრიგოლ ორბელიანის მონაწილეობის შესახებ მოკლე 
ინფორმაცია მოცემული იყო მის ბიოგრაფიებში.

საანგარიშო პერიოდში ერთის ნაცვლად დაიწერა ორი სტატია, რომელთაგან ერთი დაიბეჭდება 
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის „მოამბეში“, მეორე კი გაგზავნილია ინგლისურ 
ჟურნალში “Nineteenth-Centuri Contexts”.

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 (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 ქრისტიანულ-მუსლიმური 
ურთიერთობები 1500-1900 
(CMR1900). ბირმინგემის 

2018-2020 ჯონ ჩესვორთი (ხელმძღვანელი)
მაკა ელბაქიძე (კოორდინატორი)
დარეჯან მენაბდე 
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უნივერსიტეტი. გაერთიანებული 
სამეფო.

The Christian-Muslim Relations: 
1500-1900 (CMR1900). Research 

project. University of Birmingham, 
United Kingdom.

https://www.birmingham.ac.uk/sch
ools/ptr/departments/theologyandre
ligion/research/projects/cmr1900/in

dex.aspx

(შემსრულებელი)
მაია ნინიძე (შემსრულებელი)
ადა ნემსაძე (შემსრულებელი)
საბა მეტრეველი 
(შემსრულებელი)
ირინა ნაცვლიშვილი 
(შემსრულებელი)
ეკა ჩიკვაიძე (შემსრულებელი)
ანა ლეთოდიანი 
(შემსრულებელი)
მანანა კვატაია (შემსრულებელი)
ზოია ცხადაია (შემსრულებელი)
თამარ შარაბიძე 
(შემსრულებელი)
თამარ ციციშვილი 
(შემსრულებელი)
გოჩა კუჭუხიძე (შემსრულებელი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

The Christian-Muslim Relations: 1500-1900
საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტს „ქრისტიანულ-მუსლიმური ურთიერთობები: 1500-1900“ 

ახორციელებს ბირმინგემის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის, თეოლოგიისა და რელიგიის სკოლის 
თეოლოგიისა და რელიგიის დეპარტამენტი. ეს მრავალწლიანი პროექტია, მისი პირველი ნაწილი, რომელიც 
მოიცავდა 600-1500 წლებს, უკვე დასრულებულია და 2009-2013 წლებში 5 წიგნად გამოსცა გამომცემლობა 
BRILL-მა (გამომცემლობის მთავარი ოფისი მდებარეობს ლეიდენში (ნიდერლანდები). ამჟამად 
ხორციელდება პროექტის მეორე ნაწილი, რომელიც მოიცავს 1600-1900 წლებს. პროექტში ამ ეტაპზე 
თანამონაწილე ორგანიზაციად ჩართულია შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 
რომლის ვალდებულებაა ქართული ლიტერატურიდან შესაბამის თემატიკაზე მომზადებული სტატიების 
გაგზავნა. უკვე მომზადებულია და ნოემბრის თვეში დაიბეჭდა პროექტის პირველი წიგნი, რომელიც 1700-
1800 წლებს მოიცავდა (წიგნის შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია ბმულზე: 
https://brill.com/abstract/title/38698?rskey=7YXju2&result=10); წიგნში „Christian-Muslim Relations. A 
Bibliographical History. Volume 12. Asia, Africa and the Americas (1700-1800)“ მოთავსებული სტატიები შეეხება 
ქრისტიანულ-მუსლიმურ ურთიერთობებს შემდეგ მწერალთა შემოქმედებაში: თეიმურაზ მეორე, არჩილი, 
იოანე ბაგრატიონი, ბესიკი, ბესარიონ ორბელიშვილი, ვახტანგ მეექვსე, სულხან-საბა ორბელიანი, ანტონ 
კათალიკოსი.    

 
3.2.

№

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)

https://www.birmingham.ac.uk/schools/ptr/departments/theologyandreligion/research/projects/cmr1900/index.aspx
https://www.birmingham.ac.uk/schools/ptr/departments/theologyandreligion/research/projects/cmr1900/index.aspx
https://www.birmingham.ac.uk/schools/ptr/departments/theologyandreligion/research/projects/cmr1900/index.aspx
https://www.birmingham.ac.uk/schools/ptr/departments/theologyandreligion/research/projects/cmr1900/index.aspx
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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 ჯულიეტა გაბოძე 
რუსუდან კობახიძე

(შემდგენლები)

ვახტანგ ღამბაშიძის 
ალბომი

იბეჭდება. თბილისი 220 გვერდი

2 თამარ შარაბიძე ტატო-ნიკოლოზ 
ბარათაშვილი

ISBN 978-9941-27-517-3

საქართველო, 
თბილისი

104 გვერდი

3 საბა მეტრეველი ანა კალანდაძე და 
პოლიტიკური 

პოსტმოდერნიზმი.
ISBN 978-9941-473-85-2

თბილისი, 
„მწიგნობარი“

186 გვერდი

4 ელისაბედ 
ზარდიაშვილი, 
ნანა ლატარია

ალექსანდრე ყაზბეგი 
საიუბილეო კრებული

თბილისი,
„სეზანი“

იბეჭდება

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ვახტანგ ღამბაშიძის ალბომი

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი ძეგლის -XIX-XX სს.  ცნობილი ქართველი და 
უცხოელი მოღვაწეების  უნიკალურ ხელნაწერთა ვახტანგ   ღამბაშიძისეული წიგნი-ალბომის 
დოკუმენტური გამოცემა სამეცნიერო აპარატით (ჩანაწერების  ფოტო და ბეჭდური ვარიანტები, 
მოხსენიებულ პირთა მოკლე ანოტირებული საძიებლები და კომენტარები; სამენოვანი ნარკვევი ვახტანგ 
ღამბაშიძის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ).  ეს უნიკალური ხელნაწერი ალბომი ინახებოდა 
პარიზში, ცნობილი ქართველი ექიმისა და საზოგადო მოღვაწის, ემიგრანტის ვახტანგ ღამბაშიძის საოჯახო 
არქივში.   1896 წელს დამზადებულ  ტყავის ყდიან  141 გვერდიან წიგნაკში დაცულია   სანატორიუმ „პატარა 
ცემის“ დამსვენებელთა და შემდეგ უკვე ემიგრაციაში მოღვაწე ცნობილი ქართველი პოეტების, საზოგადო 
და პოლიტიკური მოღვაწეების, ქართველი ემიგრანტების, ცნობილი ქართველოლოგების, უცხოელი 
ექიმებისა და სხვა  მოღვაწეთა მიერ ქართულ, რუსულ, ფრანგულ, ინგლისურ, არაბულ,  ესპანურ ენებზე 
1904-1946 წლებში შესრულებული სხვადასხვა შინაარსის ჩანაწერები, ფაქსიმილეები; ალბომში  დაცულია  
სამი  მხატვრის,მათ შორის ცნობილი პოლონელი მხატვრის ზიგა ვალიშევსკის, უცნობი ნახატები. 

თამარ შარაბიძე
ტატო - ნიკოლოზ ბარათაშვილი

მონოგრაფია „ტატო“ წარმოადგენს ნიკოლოზ ბარათაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების კვლევას. 
ის წარმოდგენას აძლევს მკითხველს ბარათაშვილის ავტოგრაფების, წერილების, ხელნაწერი გამოცემებისა 
და პუბლიკაციების შესახებ.

საბა მეტრეველი
ანა კალანდაძე და პოლიტიკური პოსტმოდერნიზმი

წიგნში ანა კალანდაძის გამოსვლა სამწერლო ასპარეზე შეფასებულია როგორც დემონტაჟი საბჭოთა 
ლიტერატურული პრაქტიკის ერთიანი, ყოვლისმომცველი მეთოდის, სტალინური პერიოდის ესთეტიკური 
კოდექსის – სოციალისტური რეალიზმისა, რომელსაც ავტორი პლიტიკურ პოსტმოდერნიზმს უწოდებს. 
გამოვლენილია მხატვრული მენტალიტეტი საბჭოთა კავშირის კულტურული ტრადიციის ამ 
იდეოლოგიური პარადიგმის კომპონენტისა. ანა კალანდაძის მიერ 1945-1946 წლებში დაწერილი ლექსები 
შესწავლილია ეპოქის პოლიტიკურ-იდეოლოგიურ კონტექსტში, ხოლო მისი პირველი წიგნი განხილულია 
სწორედ, ნომენკლატურული კრიტიკისა და ავტორიტარული რეჟიმის რეპრესიული პოლიტიკის 
დისკურსში. ანა კალანდაძის ამ პერიოდის ლირიკა მიჩნეულია მეოცე საუკუნის ახალი ჰიმნოგრაფიული 
ეტაპის დასაწყისად. წიგნში გაეცნობით პოეტის პირადი ცხოვრების აქამდე უცნობ მოვლენებსაც.
წიგნი შედგება 13 თავისაგან, ერთვის დამოწმებული ლიტერატურის ნუსხა.  
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ელისაბედ ზარდიაშვილი, ნანა ლატარია
ალექსანდრე ყაზბეგი (საიუბილეო კრებული)

ალ. ყაზბეგის დაბადებიდან 170-ე წლისთავთან დაკავშირებით კულტურის სამინისტროსა და 
ლიტერატურის ინსტიტუტის ერთობლივი ძალისხმევით შედგენილ იქნა მწერლის საიუბილეო კრებული, 
რომელიც წარმოადგენს სრულ სიახლეს მკითხველისათვის. მასში შესულია საქართველოს სხვადასხვა 
არქივში დაცული ალ. ყაზბეგის უცნობი თხზულებები: ლექსები, მოთხრობები, ზღაპრები, პოემა, პიესები, 
ჩანაწერები, პირადი წერილები და ა.შ.

4. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 მაია ნინიძე,
ქეთევან გიგაშვილი

ტექსტოლოგია. 
სახელმძღვანელო 
დოქტორანტურის 

საფეხურის 
სტუდენტებისათვის.

ISBN 978-9941-8-0164-8

თბილისი, პრინტჯეო. 400 გვერდი

2
მანანა შამილიშვილი

მარი წერეთელი
ჟურნალისტიკისა და 

მასობრივი 
კომუნიკაციის შესავალი

თსუ-ის გამომცემლობა
(გადაცემულია 
დასაბეჭდად)

513 გვერდი

3 ნანა ფრუიძე,
ნანა შავთვალაძე,
ნანა ჯირაშვილი

დამხმარე 
სახელმძღვანელო 
პედაგოგებისთვის

სახელმძღვანელო (B1+)
ISBN 978-9941-27-705-4

თბილისი, შპს 
პოლიგრაფი

170 გვერდი

4 ნანა ფრუიძე,
ნანა შავთვალაძე, 
ნანა ჯირაშვილი

დამხმარე 
სახელმძღვანელო 
პედაგოგებისთვის

სავარჯიშო რვეული 
(B1+)

ISBN 978-9941-27-706-1

თბილისი, შპს 
პოლიგრაფი

200 გვერდი

5 თამარ შარაბიძე, 
ინგა სანიკიძე, 

დავით გოცირიძე, 
თაია ცხადაია, 

გიორგი უგულავა

ქართული ენის 
დარგობრივი 

სახელმძღვანელო - 
„სამართალმცოდნეობა 

B1+” 
ISBN 978-9941-27-617-0

თბილისი,
საქართველოს 

განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

150 გვერდი

6 თამარ შარაბიძე, 
ინგა სანიკიძე, 

დავით გოცირიძე, 
თაია ცხადაია, 

გიორგი უგულავა

ქართული ენის 
დარგობრივი 

სახელმძღვანელო _ 
„სამართალმცოდნეობა 

B1+ სავარჯიშო 
რვეული” ISBN 978-9941-

27-618-7

თბილისი,
საქართველოს 

განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

112 გვერდი

7 თამარ შარაბიძე, 
ინგა სანიკიძე, 

დავით გოცირიძე, 
თაია ცხადაია, 

გიორგი უგულავა

ქართული ენის 
დარგობრივი 

სახელმძღვანელო - 
„მენეჯმენტი B1+” 

ISBN 978-9941-27-300-1

თბილისი,
საქართველოს 

განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

142 გვერდი

8 თამარ შარაბიძე, ქართული ენის თბილისი, 112 გვერდი
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ინგა სანიკიძე, 
დავით გოცირიძე, 

თაია ცხადაია, 
გიორგი უგულავა

დარგობრივი 
სახელმძღვანელო - 

„მენეჯმენტი B1+ 
სავარჯიშო რვეული” 

ISBN 978-9941-27-348-3

საქართველოს 
განათლებისა და 

მეცნიერების 
სამინისტრო

9 თამარ შარაბიძე, 
ინგა სანიკიძე, 

დავით გოცირიძე, 
თაია ცხადაია, 

გიორგი უგულავა

ქართული ენის 
დარგობრივი 

სახელმძღვანელო - 
„სამოქალაქო განათლება 

B1+” 
ISBN 978-9941-27-079-6

თბილისი,
საქართველოს 

განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

230 გვერდი

10 თამარ შარაბიძე, 
ინგა სანიკიძე, 

დავით გოცირიძე, 
თაია ცხადაია, 

გიორგი უგულავა

ქართული ენის 
დარგობრივი 

სახელმძღვანელო - 
„სამოქალაქო განათლება 

B1+ სავარჯიშო 
რვეული” ISBN 978-9941-

27-299-8

თბილისი,
საქართველოს 

განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

164 გვერდი

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
მაია ნინიძე, ქეთევან გიგაშვილი

ტექსტოლოგია (სახელმძღვანელო დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისათვის)

სახელმძღვანელო ასახავს ტექსტოლოგიის განვითარების თანამედროვე მდგომარეობას, სხვადასხვა 
ტექსტოლოგიურ სკოლას შორის არსებულ ტერმინოლოგიურ სხვაობებს, კვლევის როგორც ტრადიციულ, 
ისე უახლეს მეთოდებსა და ტექნოლოგიებს, ფუნდამენტური ტექსტოლოგიური კვლევების გამოყენების 
ასპექტებსა და დარგის განვითარების პერსპექტივებს. საილუსტრაციოდ მოხმობილია მაგალითები 
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ტექსტოლოგიური კვლევების ისტორიიდან და ავტორთა პირადი 
სამეცნიერო  გამოცდილებიდან. სახელმძღვანელო შეიქმნა „ტექსტოლოგიისა და გამოცემათმცოდნეობის“ 
სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებისთვის, მაგრამ იგი წაადგებათ სხვა ჰუმანიტარული მიმართულების 
სტუდენტებსაც, რომელთა სასწავლო პროგრამაც მოიცავს ტექსტოლოგიის კურსს.

მანანა შამილიშვილი, მარი წერეთელი
ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

     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.

ნანა ფრუიძე, ნანა შავთვალაძე, ნანა ჯირაშვილი
დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის (B1+)

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის   დაკვეთით 2018 წელს  
შეიქმნა სახელმწიფო  ენის  სწავლების  პროგრამის  დარგობრივი  მიმართულების  მორიგი 
სახელმძღვანელო  - დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის  (B1+) თავისი სავარჯიშო რვეულით.
           სახელმძღვანელოს შიგთავსი: საკითხები, სამუშაო თემები და ა.შ. განისაზღვრა ენების ერთიან
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ევროპულ სარეკომენდაციო ჩარჩო-დოკუმენტზე  დაყრდნობით. დარგის სპეციფიკის გათვალისწინებით 
შეირჩა გაკვეთილების თემატიკა (ეროვნული სასწავლო გეგმა, ესგ და საგანმანათლებლო პრინციპები, 
კონსტრუქტივისტული სწავლა და სწავლება, სააზროვნო უნარების განვითარება, ქცევის მართვა, შეფასება).  
წიგნი შდგება ექვსი თავისაგან (თითოეული თავი მოიცავს სამ-სამ ქვეთავს) ყოველ გაკვეთილს დაერთო 
ახალი სიტყვების  ბლოკი, ზმნების ცხრილი, სათანადო გრამატიკული თვალსაჩინოებები, ტექსტი და 10-10  
სავარჯიშო).  წიგნში არის  ორი შემაჯამებელი  გაკვეთილი, ორი შუალედური  და ერთი საბოლოო 
გამოცდის ტესტი, ასევე, მომასმენი მასალის ტექსტები,  მათი აუდიოჩანაწერი და რამდენიმე დანართი 
(ლექსიკა, ზმნების ცხრილი) . 
წიგნი შედგება 6 თავისაგან, ერთვის შემაჯამებელი ტესტი და მოსასმენი დიალოგები, დანართი. 

თამარ შარაბიძე
ქართული ენის დარგობრივი სახელმძღვანელოები - 

„სამართალმცოდნეობა“, „მენეჯმენტი“, „სამოქალაქო განათლება“

სახელმძღვანელოები განკუთვნილია საქართველოს არაქართულენოვანი მოსახლეობისათვის 
ქართული ენის დარგობრივად შესწავლის მიზნით. გამოთვლილია სწავლების საფეხური, ის გრამატიკული 
ცოდნა და ლექსიკა, რომელსაც ისინი ფლობენ უფრო ქვედა საფეხურზე სწავლებისას. დამატებულია ახალი 
გრამატიკული მასალა და დარგისათვის შესაფერისი ლექსიკა; რვეულები შეიცავს ისეთ სავარჯიშოებს, რომ 
ენის შემსწავლელს განუმტკიცოს სახელმძღვანელოთი მიწოდებული მასალა.

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 დარეჯან მენაბდე „უდაბნოთა 
ქალაქმყოფელი. წმ. 

გრიგოლ ხანძთელი“
ISBN 978-9941-13-761-7

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

27

2 დარეჯან მენაბდე კრებული „უდაბნოთა 
ქალაქმყოფელი. წმ. 

გრიგოლ ხანძთელი“
ISBN 978-9941-13-761-7

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

17

3 დარეჯან მენაბდე XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის -

ლიტერატურათმცოდნე
ობის თანამედროვე 

პრობლემები.
სახელმწიფოებრივი 

სუვერენობის იდეა და 
XX საუკუნის მწერლობა 
- მასალები, ISSN 1987-

5363

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

იბეჭდება

4 მაია ჯალიაშვილი ცისფერყანწელები, 
ISBN 978-9941-29-042-8

პალიტრა L გვ. 5-16

5 მაია ჯალიაშვილი გიორგი ლეონიძე, 
ISBN-978-99928-62-79-7

საქართველოს ილია 
ჭავჭავაძის სახელობის 

მწიგნობართა ასოციაცია

გვ. 5-12
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6 მაია ჯალიაშვილი „საზრისები“, 
ISBN 978-9941-16-695-2

„საქართველოს მაცნე“ 42 გვ.

7 ინგა მილორავა ლეო ქიაჩელი, 
ISBN 978-99928-62-86-5

თბილისი, 
საქართველოს ილია 

ჭავჭავაძის სახელობის 
მწიგნობართა ასოციაცია

გვ. 5-44

8 თამარ ციციშვილი XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის -

ლიტერატურათმცოდნე
ობის თანამედროვე 

პრობლემები.
სახელმწიფოებრივი 

სუვერენობის იდეა და 
XX საუკუნის მწერლობა 

- მასალები, 
ISSN 1987-5363

თბილისი,
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

(იბეჭდება)

9 მანანა კვატაია XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის -

ლიტერატურათმცოდნე
ობის თანამედროვე 

პრობლემები.
სახელმწიფოებრივი 

სუვერენობის იდეა და 
XX საუკუნის მწერლობა 

- მასალები, 
ISSN 1987-5363

თბილისი,
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

(იბეჭდება)

10 ნონა კუპრეიშვილი XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის -

ლიტერატურათმცოდნე
ობის თანამედროვე 

პრობლემები.
სახელმწიფოებრივი 

სუვერენობის იდეა და 
XX საუკუნის მწერლობა 

- მასალები, 
ISSN 1987-5363

თბილისი,
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

იბეჭდება

11 თამარ შარაბიძე ვაჟა-ფშაველა 155 - 
თანამედროვე 

ინტერპრეტაციათა 
ცდანი

ISBN 978-9941-13-675-7

თსუ გვ. 159-187

12 გოჩა კუჭუხიძე კრებული „უდაბნოთა 
ქალაქმყოფელი. წმ. 

გრიგოლ ხანძთელი“
ISBN 978-9941-13-761-7

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

25 გვ.

13 გოჩა კუჭუხიძე კრებული „უდაბნოთა 
ქალაქმყოფელი. წმ. 

გრიგოლ ხანძთელი“
ISBN 978-9941-13-761-7

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

10 გვ.

14 გოჩა კუჭუხიძე XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის -

ლიტერატურათმცოდნე
ობის თანამედროვე 

თბილისი,
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

იბეჭდება
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პრობლემები.
სახელმწიფოებრივი 

სუვერენობის იდეა და 
XX საუკუნის მწერლობა 

- მასალები, 
ISSN 1987-5363

15 ჯულიეტა გაბოძე არქივთმცოდნეობა, 
წყაროთმცოდნეობა-

ტენდენციები და 
გამოწვევები

ISBN 978-9941-8-0504-2

თბილისი, 
საქართველოს 

ეროვნული არქივი

გვ. 274-284

16 ჯულიეტა გაბოძე ბარათაშვილი და 
საქართველო

ISBN 978-9941-0-8968-8

ხაშური. ხაშურის 
მუნიციპალიტეტის 

სამუზეუმო 
გაერთიანება

5 გვერდი

17 ადა ნემსაძე XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის -

ლიტერატურათმცოდნე
ობის თანამედროვე 

პრობლემები.
სახელმწიფოებრივი 

სუვერენობის იდეა და 
XX საუკუნის მწერლობა 

- მასალები, 
ISSN 1987-5363

თბილისი,
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

(იბეჭდება)

18 ადა ნემსაძე ვანლერ დაისელი „მზის 
სისხლი“, 

ISBN 978-9941-8-0608-7

თბილისი გვ. 164-196

19 ანა ლეთოდიანი უდაბნოთა 
ქალაქმყოფელი წმ. 
გრიგოლ ხანძთელი

ISBN 978-9941-13-761-7

თბილისი
შოთა რუსთაველის 

ქართული 
ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

12 გვერდი

20 მანანა შამილიშვილი „საქართველოს 
დემოკრატიული 

რესპუბლიკა (1918 – 
1921)“

ენციკლოპედია - 
ლექსიკონი

ISBN 978-9941-13-718-1

თბილისი, ივანე 
ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა

30 გვერდი

21 ეკა ჩიკვაიძე,
ნანა მრევლიშვილი

უდაბნოთა 
ქალაქმყოფელი წმ. 
გრიგოლ ხანძთელი

ISBN 978-9941-13-761-7

თბილისი
შოთა რუსთაველის 

ქართული 
ლიტერატურის 

ინსტიტუტი

გვ. 98-140

22 საბა მეტრეველი უდაბნოთა 
ქალაქმყოფელი წმ. 
გრიგოლ ხანძთელი

ISBN 978-9941-13-761-7

თბილისი,
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

გვ. 194-210

23 საბა მეტრეველი ვაჟა-ფშაველა 155. 
თანამედროვე 

ინტერპრეტაციათა 
ცდანი

ISBN 978-9941-13-675-7

თბილისი,
თბილისის 

უნივერისტეტის 
გამომცემლობა

გვ. 103-132

24 ირინა ნაცვლიშვილი ვაჟა-ფშაველა 155. თბილისი, გვ. 133-145



25

თანამედროვე 
ინტერპრეტაციათა 

ცდანი
ISBN 978-9941-13-675-7

თბილისის 
უნივერისტეტის 
გამომცემლობა

25 ირინა ნაცვლიშვილი II საერთაშორისო 
ქართველოლოგიური 
კონგრესის მასალები.

საქართველოს 
მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია.

გვ. 92-94 (ქართულ 
ენაზე);

გვ. 217-219 (ინგლისურ 
ენაზე)

26 ირინა ნაცვლიშვილი უდაბნოთა 
ქალაქმყოფელი წ~ა 
გრიგოლ ხანძთელი. 

ISBN 978-9941-13-761-7

თბილისი,
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

გვ. 54-97

27 ზოია ცხადაია XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის -

ლიტერატურათმცოდნე
ობის თანამედროვე 

პრობლემები.
სახელმწიფოებრივი 

სუვერენობის იდეა და 
XX საუკუნის მწერლობა 

- მასალები, 
ISSN 1987-5363

თბილისი,
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

(იბეჭდება)

28 მაკა ჯოხაძე XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის -

ლიტერატურათმცოდნე
ობის თანამედროვე 

პრობლემები.
სახელმწიფოებრივი 

სუვერენობის იდეა და 
XX საუკუნის მწერლობა 

- მასალები, 
ISSN 1987-5363

თბილისი,
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

(იბეჭდება)

29 მაკა ჯოხაძე ანა კალანდაძე და 
პოლიტიკური 

პოსტმოდერნიზმი,
ISBN 978-9941-473-85-2

თბილისი, 
„მწიგნობარი“

გვ. 6-10

30 ემზარ კვიტაიშვილი ევროპული და 
აღმოსავლური მყარი 

სალექსო ფორმები 
ქართულ პოეზიაში

ISBN

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

25 გვერდი

31 ლევან გელაშვილი XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის -

ლიტერატურათმცოდნე
ობის თანამედროვე 

პრობლემები.
სახელმწიფოებრივი 

სუვერენობის იდეა და 
XX საუკუნის მწერლობა 

- მასალები, 
ISSN 1987-5363

თბილისი,
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

(იბეჭდება)

32 ლევან გელაშვილი
სალომე ჭანტურია

საქართველოს 
დემოკრატიული 

რესპუბლიკა (1918-1921) 
ენციკლოპედია-

თბილისი 225-226
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ლექსიკონი
ISBN 978-9941-13-718-1

33 ელისაბედ 
ზარდიაშვილი

XII საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის -

ლიტერატურათმცოდნე
ობის თანამედროვე 

პრობლემები.
სახელმწიფოებრივი 

სუვერენობის იდეა და 
XX საუკუნის მწერლობა 

- მასალები, 
ISSN 1987-5363

თბილისი,
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

(იბეჭდება)

34 მაია არველაძე
ელზა ზარდიაშვილი

საერთაშორისო 
კონფერენცია 

„არქივთმცოდნეობა, 
წყაროთმცოდნეობა - 

ტენდენციები და 
გამოწვევები“. მასალები
ISBN 978-9941-8-0504-2

თბილისი გვ. 264-273

35 გია არგანაშვილი სოსო მეშველიანი თბილისი 17 გვერდი
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

დარეჯან მენაბდე
„გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“ უცხოურ ენებზე

გიორგი მერჩულის „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების“ უცხოურ ენებზე თარგმნის ისტორია იწყება 
ტექსტის პირველივე ბეჭდური გამოცემიდან და უკავშირდება ნიკო მარის სახელს (1911). მიუხედავად 
ამისა, შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მერჩულის „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“ ისე არ არის თარგმნილი 
და ცნობილი უცხოელი მკითხველისათვის, როგორც ეს თხზულება, თავად გრიგოლ ხანძთელის პიროვნება 
და, საერთოდ, ტაო-კლარჯეთის კულტურული კერები იმსახურებს. ვფიქრობთ, გარკვეულწილად ეს 
ტექსტის სირთულემაც განაპირობა. დღესდღეობით, როდესაც ასე აქტუალურია ტაო-კლარჯეთის 
პრობლემატიკა, ალბათ, სასურველია მეტი ყურადღება დაეთმოს „გრიგოლს ხანძთელის ცხოვრების“ 
უცხოურ ენებზე თარგმნასა და პოპულარიზაციას. ნაშრომში განხილულია „გრიგოლ ხანძთელის 
ცხოვრების“ უცხოენოვანი თარგმანები და ტექსტისა და მისი ავტორის შესახებ უცხო ენებზე 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები. შესწავლილია ტექსტის რუსული (ნ. მარი, ი. ზეთეიშვილი) და 
ინგლისური (თ. ჰალვორსონი) სრული თარგმანები; აგრეთვე, უნგრულ, გერმანულ, ფრანგულ და 
იტალიურ ენებზე სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებული მასალები „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების“  
შესახებ. სტატიას დართული აქვს მასალები ბიბლიოგრაფიისათვის - „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“ 
უცხოურ ენებზე“.

„გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“ (მასალები ბიბლიოგრაფიისათვის)

„გზამკვლევისათვის “ – „უდაბნოთა ქალაქმყოფელი. წმინდა გრიგოლ ხანძთელი“ საგანგებოდ შედგა 
კლასიფიცირებული ბიბლიოგრაფია, რომელშიც გაერთიანებულია თხზულების ძირითადი გამოცემებისა 
და სამეცნიერო ლიტერატურის ჩამონათვალი ქართულ და უცხოურ ენებზე. ქართულ ენაზე 
წარმოდგენილია 144 ბიბლიოგრაფიული ერთეული, რუსულ ენაზე - 32 ერთეული, ხოლო 
დასავლეთევროპული გამოცემებისა და სამეცნიერო ლიტერატურის სია მოიცავს 43 ერთეულს. 
წარმოდგენილია ძირითადი მასალა თემასთან დაკავშირებული პრობლემატიკის შესახებ.

პიროვნული და სახელმწიფოებრივი სოფიო ჩიჯავაძე-კედიას მემუარებში

სოფიო ჩიჯავაძე-კედიას „ნასმენ-ნახული“ ეფუძნება ისტორიულ ფაქტებს, საქართველოს 
დამოუკიდებლობის მოპოვებისა და მისი შენარჩუნებისათვის ბრძოლის პერიპეტიებს. 

არსებითი, რაც ამ წიგნს გამოარჩევს და განასხვავებს საბჭოთა ისტორიოგრაფიის მიერ შექმნილი 
კლიშეებისაგან, არის სიმართლე და გულწრფელობა. მემუარები, ზოგჯერ ემოციური, შეიძლება 
სუბიექტურიც, საქართველოს დამოუკიდებლობის ეპოქის ვრცელი პანორამაა, რომელშიც 
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არისტოკრატული კულტურით, არაჩვეულებრივი სინატიფითა და მხატვრულობით არის ასახული, ერთი 
მხრივ, სახელმწიფოსა და, მეორე მხრივ, პიროვნების პოლიტიკური თავისუფლებისათვის ბრძოლის 
ისტორია, რაც ავტორ-მემუარისტთან არსებითად გაიგივებულია.

სტატიის მიზანია, ემიგრანტი მემუარისტის ეს მხატვრული ღირსებით გამორჩეული მოგონებები 
შემოვიდეს ქართულ სალიტერატურო სივრცეში. ნიშანდობლივია, რომ ტექსტში გამოვლენილია 
პოლიტიკური თავისუფლებისთვის ბრძოლის სულისკვეთება, რაც უცხოა მანამდელი - XIX საუკუნის - 
ემიგრანტი მემუარისტებისათვის (გ. რატიშვილი, ნ. ონიკაშვილი...), რომლებიც უიმედოდ დასტიროდნენ 
საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვას. სწორედ XX საუკუნის მემუარულ ტექსტებში იჩინა თავი 
ახალმა ტენდენციამ - სახელმწიფოებრივი სუვერენობისთვის აქტიური ბრძოლის იდეამ, რაც მკაფიოდ 
გამოვლინდა ს. ჩიჯავაძე-კედიას მემუარებში. წიგნი მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ იძლევა საინტერესო 
მასალას ქართველ მწერალთა და მეცნიერთა (ი. ჭავჭავაძე, ნ. ნიკოლაძე, ივ. ჯავახიშვილი, ე. თაყაიშვილი, 
თ. სახოკია, მიხ. ჯავახიშვილი, შ. ამირეჯიბი, გ. ქიქოძე...) ცხოვრებისა და შემოქმედების შესწავლისათვის.

მაია ჯალიაშვილი
ცისფერყანწელები

წიგნში თავმოყრილია მეოცე საუკუნის ქართული ლიტერატურის გამორჩეულ შემოქმედთა, 
ცისფერყანწელთა პოეზია, პოეტური პროზა, ესეები. სიმბოლისტურმა სკოლამ, რომელიც 
ცისფერყანწელებმა შექმნეს, ქართული პოეზია „ევროპის რადიუსით გამართა“, ორიგინალური, თამამი და 
უჩვეულო პოეტური ექსპერიმენტებით გაამდიდრა გამოთქმის ხელოვნება, სამყაროს აღქმის  სრულიად 
უჩვეულო მხატვრული სახეებით ქართული პოეტური ენა გაამრავალფეროვნა და განვითარების ის გზები 
დაუსახა, რომლებიც დღესაც  გრძელდება.

წიგნი სამი  განყოფილებისგან შედგება, პირველში წარმოდგენილია პაოლო იაშვილისა და ტიციან 
ტაბიძის ის ესეები, რომლებიც 1916 წელს გამოცემულ ჟურნალ „ცისფერი ყანწების“ ორ ნომერში დაიბეჭდა 
და მანიფესტური ხასიათი ჰქონდა. მათში წარმოჩენილია ცისფერყანწელთა შემოქმედებითი კრედო, 
მხატვრული აღქმის პრინციპები, ესთეტიკა, ის პოეტური სტრატეგიები, რომელთა საშუალებითაც 
გეგმავდნენ ქართული ლექსის სრულ ტრანსფორმაციას, ევროპულ პოეზიასთან დაახლოებას, 
გათავისუფლებას შაბლონებისა და ტრაფარეტებისაგან, ტრადიციისა და ნოვაციის იმგვარ სინთეზს, 
რომელიც ქართველ მკითხველს აქამდე უცნობ პოეტურ სანახებს აზიარებდა. მეორე ნაწილში 
წარმოდგენილია მათი შემოქმედება, რომელიც წარმოაჩენს, როგორ შეძლეს მათ დასახული მიზნების 
მხატვრული ხორცშესხმა. კრებულის შედგენისას გამოყენებულია პოპულარული გამოცემის პრინციპი.

მესამე ნაწილში შევარჩიეთ და მკითხველს შევთავაზეთ მათი ესეების ის მცირე ნაწილი, რომელშიც 
კარგად წარმოჩნდება სიმბოლისტური მსოფლაღქმისა და ესთეტიკის შესახებ მათი თეორიული ნააზრევი. 
წიგნს ახლავს მაია ჯალიაშვილის წერილი, რომელშიც მოკლედ მიმოხილულია ცისფერყანწელთა 
პოეტური ორდენის ესთეტიკური იდეალები. იგი ერთგვარ გზამკვლელად გამოადგება მკითხველს.

გიორგი ლეონიძის პოეზია (წინასიტყვაობა)

(წინასიტყვაობა)-წერილში გაანალიზებულია გიორგი ლეონიძის, მეოცე საუკუნის გამორჩეული 
პოეტის, შემოქმედებითი სამყაროს ასპექტები. წარმოჩენილია მისი ესთეტიკის თავისებურებანი, მისი 
ნოვატორობა, პოეტური ექსპერიმენტები და ტრადიციული პოეტიკის პრინციპების თავისებური 
გადააზრების მეთოდები, რომელთა საშუალებით ავტორი წარმოაჩენდა ადამიანურსა თუ სამყაროსეულ 
მშვენიერებას.

საზრისები
პოეტური ლოცვა-ვედრება

წერილში განხილულია გალაკტიონ ტაბიძის ლექსის „მზეო თიბათვისა“ მხატვრული სისტემის 
თავისებურებანი, გაანალიზებულია, როგორ იყენებს პოეტი ტრადიციულ პოეტურ სიმბოლიკას თავისი 
სათქმელის წარმოსაჩენად და როგორ ქმნის ახალ, უჩვეულო სიმბოლოებს ადამიანური და სამყაროსეული 
კანონზომიერებების დასახატავად. 

წარუვალი მშვენიერება
წერილში წარმოჩენილია გიორგი ლეონიძის მოთხრობა „მარიტას“ მხატვრულ-ესთეტიკური 

კონცეფციები. გაანალიზებულია, როგორ ქმნის ავტორი პერსონაჟთა სახეებს, როგორ უღრმავდება 
საზოგადოებისა და პიროვნების მრავალმხრივი ურთიერთობის ასპექტებს, ხატავს მიწიერი, მატერიალური 
სილამაზისა და ღვთაებრივი, წარუვალი მშვენიერების გამოვლენის ფორმებს.
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„შელოცვა რადიოთი“ - მოდერნისტული კონტექსტი

წერილში წარმოჩენილია, როგორ შექმნა ნიკო ლორთქიფანიძემ ახალი ტიპის, მოდერნისტული 
გარემო, ურბანისტული კონტექსტები, რომელშიც მისი გმირები ცდილობენ საკუთარი თავისა თუ სამყაროს 
შემეცნებას. განხილულია იმპრესიონისტული სტილისტიკის საკითხები და ის მოდერნისტული 
მახასიათებლები, რომელთა საშუალებით მწერალმა ახალი დროის ადამიანთა სულიერი კრიზისი 
გამოხატა.

პიროვნების დაბადება არარაობის ქაოსიდან

წერილში გაანალიზებულია ჯემალ ქარჩხაძის „იგის“ ფილოსოფიურ-მხატვრული კონცეფციები. 
წარმოჩენილია, როგორ ხატავს მწერალი არარაობის ქაოსიდან პიროვნების დაბადების რთულ, 
მტკივნეულსა და სიმბოლურად  მრავალმნიშვნელოვან პროცესს. ყურადღება გამახვილებულია 
მწერლისეული სტილისტიკის თავისებურებებზე.

თავისუფლების მონატრება

წერილში გაანალიზებულია გალაკტიონ ტაბიძის ლექსი „მშობლიური ეფემერა“. გამოკვლეულია 
პოეტის ეფემერათა ციკლის ამ ლექსის თავისებურებანი, წარმოჩენილია მხატვრული სამყაროს ასპექტები, 
გამოკვეთილია ალუზიათა ის მრავალფეროვნება, რომელიც ლექსის დრო-სივრცულ ჩარჩოებს აფართოებს 
და მარადისობის განზომილებაში წარმოაჩენს ლირიკული გმირის სატკივარს. წერილში წარმოჩენილია 
პოეტის   კავშირი ქართული ლექსის პოეტურ ტრადიციასთან და გამოკვეთილია ნოვატორული ძიებების 
თავისებურებანი.

ხელოვნების უკვდავება

წერილში წარმოჩენილია კონსტანტინე გამსახურდიას რომანის, „დიდოსტატის მარჯვენის“, 
პრობლემატიკა. ყურადღება გამახვილებულია ხელოვანისა და საზოგადოების ურთიერთობაზე. 
გაანალიზებულია შემოქმედის უკვდავების თემა, რომელსაც ავტორი ისტორიულ კონტექსტში, ბიბლიურ 
პარადიგმათა საშუალებით სირმისეულად წარმოაჩენს.

ინგა მილორავა 
ლეო ქიაჩელი

წერილში წარმოდგენილია ლეო ქიაჩელის შემოქმედების ვრცელი ანალიზი. მასში 
შეძლებისდაგვარად სრულადაა წარმოჩენილი ლეო ქიაჩელის ბიოგრაფიის ძირითადი მომენტები, ასევე ის 
ეპოქა, რომელიც წინ უძღოდა ქართული მწერლობის მოდერნიზაციის პროცესს,  რომელშიც ლეო ქიაჩელს 
დიდი წვლილი მიუძღვის, ასევე ის პერიოდებიც, რომელშიც შემდგომ მოუწია მოუწია მოღვაწეობა 
მწერალს. განხილულია ლეო ქიაჩელის შემოქმედების ყველა ასპექტი: მისი მოდერნისტული პროზა, 
ნოველისტიკა, რომანები, საბავშვო პროზა. ნაშრომის მიზანი იყო სრულად და ნათლად გვეჩვენებინა ლეო 
ქიაჩელის შემოქმედების ყველა ასპექტი, მისი თავისებურებანი, ის შინაგანი თუ გარეგანი ძვრები, 
რომლებიც გარდაუვალ ზეგავლენას ახდენდნენ მის მსოფლმხედველობაზე, მხატვრულ კონცეფციასა და 
გამომსახველობითი ხერხერბის შერჩევაზე. ასევე განალიზებულია მწერლის მხატვრული სამყაროს 
ცალკეული კონცეფტები და მოცემულია მისი ტექსტის მხატვრული ღირებულების განმსაზღვრელი 
უმთავრესი ორიენტირები.

თამარ ციციშვილი
ქართული ლიტერატურის ისტორიის სისტემური შესწავლის პირველი მცდელობა

კიტა აბაშიძისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ნაციონალური იდენტობის საკითხთან 
დამოკიდებულებაში მწერლის მიმართება იყო. აბაშიძის კრიტიკულ წერილებში ახალგაზრდა მწერლებზე  
ყოველთვის დიდი თანადგომა, „საოცარი სიფაქიზე“ და მხარდაჭერა იგრძნობა. სწორედ ეს პოზიცია 
გამოიკვეთა კიტა აბაშიძის სტატიებში ანდრია დეკანოზიშვილისა და ილია ზურაბიშვილის შესახებ. 
სამეცნიერო სტატიაში გაანალიზებულია  ქართველი მწერლების - ანდრია დეკანოზიშვილისა და ილია 
ზურაბიშვილის ტექსტების  აბაშიძისეული რეცეფცია.

მანანა კვატაია
სახელმწიფოს კონცეფცია ლიტერატურული დისკურსის კონტექსტით

განიხილავს სახელმწიფოს კონცეპტის რეცეფციის ტრანსფორმირებას სხვადასხვა ეპოქაში. წერილში 
კონკრეტულად განხილულია მე-20 საუკუნის ქართველ მოაზროვნეთა - არჩილ ჯორჯაძის, მიხეილ 
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წერეთლის, გერონტი ქიქოძის, ვახტანგ კოტეტიშვილის, გრიგოლ რობაქიძის შეხედულებანი  
სახელმწიფოსა და ეროვნების ცნებებსა და მათ ურთიერთმიმართებაზე.

ნონა კუპრეიშვილი
ქართული   მოდერნისტული  პრესა  1918-1921  წლებში

ქართული მოდერნისტული პრესა პირობითად სამ ეტაპადაა დაყოფილი: 1. ე.წ. მოსამზადებელი 
პერიოდი („მზე“, „ფასკუნჯი“, „ოქროს ვერძი“), 2. ქართული მოდერნიზმის დამკვიდრება („ცისფერი 
ყანწები“, „მეოცნებე ნიამორები“, „შვილდოსანი“), 3. მოდერნიზმის ინერციის ხანა („ბარრიკადი“, 
„ბახტრიონი“). ამ პერიოდული პრესის მაღალი პროფესიონალური დონის გამო ნათლად ჩანს ქართული 
სიმბოლიზმის ჩასახვის, განვითარებისა და მისი აკრძალვის პერიპეტიები.

თამარ შარაბიძე
ვაჟა-ფშაველა 155 _ თანამედროვე ინტერპრეტაციათა ცდანი

კრებული შეიცავს სხვადასხვა ავტორის სტატიებს ვაჟა-ფშაველას ცხოვრებასა და მხატვრულ 
შემოქმედებაზე.

გოჩა კუჭუხიძე
„სახლი ნერსესი“

(VIII-IX-ის ქართლის სულიერი კულტურის ისტორიისათვის)

სტატიაში  მოკლედ  არის   გადმოცემული   ხატმებრძოლობის პირველი  ტალღის  ისტორია  (726-787)  
და  გამოთქმულია  მოსაზრება,  რომ ხატმებრძოლობას  ქართლშიც  ჰქონდა  ადგილი.  კვლევა  ცხადყოფს,  
რომ ხატმებრძოლობის  წინააღმდეგ  ბრძოლას  ქართლში  კათოლიკოსი  სამოელი უდგას  სათავეში.  მისი  
მხარდამჭერები  და  თანამზრაველები  არიან  ქართლის ერისთავი  ნერსე,  საეკლესიო  მწერალი  იოანე  
საბანისძე,  ნერსე  ერისთავის ოჯახში  მცხოვრები  არაბი  ჭაბუკი  -  ჰაბიბი,  რომელიც  შემდგომში  წმიდა  
აბო ტფილელის  სახელით  ცნობილი  ქრისტიანი  მოწამე  გახდა,  ტაო-კლარჯეთში სამონასტრო  
ცხოვრების  დამაარსებელი  გრიგოლ  ხანძთელი,  ხსართან მღვდელი  და  სხვანი.      სამოელ  
კათალიკოსისა  და  ნერსე  ერისთავის  წრე დახმარებას  უწევს  ბიზანტიის  დედოფალ  ირინას,  რომელიც  
ბიზანტიაში ხატთაყვანისმცელობის გამარჯვებისათვის იბრძვის. ანტიხატმებრძოლური  წრე,  როგორც  
ჩანს,  ძირითადად  ნერსე  ერისთავის გარშემო  არის  შემოკრებილი,  ნერსეს  კარზეა  ჩამოყალიბებული 
ანტიხატმებრძოლური ცენტრი, რომელიც სტატიაში პირობითად „ნერსეს ოჯახის“ სახელით არის 
მოხსენიებული. სტატიაში გამოთქმულია ვარაუდი, რომ იოანე საბანის ძე საბან იშხნელის შვილი იყო.

ნიკო მარი, „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების“ დახასიათება

ეს გახლავთ ნიკო მარის სტატიის ნაწილის ქართული თარგმანი, რომელსაც ერთვის მთარგმნელის 
შენიშვნები. შენიშვნებში განმარტებულია ტოპონიმები, ნ. მარის მიერ ხმარებული სპეციფიკური 
ტერმინოლოგია და სხვ.

ანტისაბჭოთა სულისკვეთება
ლადო ასათიანის შემოქმედებაში

მოხსენებაში განხილულია ლადო ასათიანის ლექსები, რომლებშიც, ვფიქრობთ, შემალული ფორმით 
ანტისაბჭოთა განწყობილება არის გამოხატული. ლექსში _ „კალმახები სასოფლო-სამეურნეო გამოფენაზე“ 
დახატულია ერთი სურათი საბჭოთა ხალხთა გამოფენისა, რომელიც მოსკოვში იმართებოდა ხოლმე: 
აღწერილია, თუ რა მოუსვენრად წრიალებენ საქართველოს პავილიონის შესასვლელთან აკვარიუმში 
გამოკეტილი კალმახები, რომელთაც თითქოს სვანეთის მთები და აბობოქრებული ენგურის ტალღა 
გახსენებიათ, როგორ ეჯახებიან აკვარიუმის კედლებს, თევზები მეომრებთან არიან შედარებულნი, 
ნახსენებია „ვაჟკაცური ლილე“... ლექსის ბოლო სტროფებში უეცრად ირონიული ტონი ჩნდება, პოეტი 
გვიხატავს, თუ რა გაოცებით შეჰყურებს ამ სანახაობას „ხალხი მშრომელი“, გაკვირვებულია „მოსკოველი 
სტახანოველი“. ჯერ ქართული მებრძოლური სულის დახატვით, შემდეგ კი გავრცელებული საბჭოთა 
ტერმინების ხსენებით კონტრასტულ გარემოს ქმნის პოეტი და ცხადყოფს, რომ საქართველო 
თავისუფლების დაკარგვას ვერ ეგუება.   

ჯულიეტა გაბოძე
ცენზურისა და რეაქციის გავლენა აკაკი წერეთლის შემოქმედებაზე 

საარქივო მასალები და მომავლის არქივები

წერილში საუბარია მწერლის თხზულებათა გამოცემის მომზადებისას წარმოქმნილ იმ 
დაბრკოლებებზე, რომელსაც იწვევს მოღვაწეთა არქივებში ელექტრონული კატალოგებისა არქონა და 
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ფონდების აღწერილობათა შეუსაბამობა თანამედროვე ტექნოლოგიურ სტანდარტებთან; ჩამოთვლილია 
თეზისები, რაც ამ პრობლემის გადაჭრისთვისაა საჭირო და რაც ხელს შეუწყობს  არქოივების სამეცნიერო 
პოტენციალის ამაღლებასა და მყარი სამეცნიერო ბაზის შექმნაში მკვლევართა ჩართულობას. 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის თხზულებათა აკადემიური  გამოცემისთვის

შესრულდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წელი. მისი თხზულებების  სრული 
სამეცნიერო კრებულის ბოლო გამოცემიდან (1972 წ.)  თითქმის ნახევარი საუკუნე გავიდა, ძველი 
გამოცემები, გარდა იმისა, რომ ვეღარ პასუხობენ დროის მოთხოვნებს, ბიბლიოგრაფიულ იშვიათობასაც 
წარმოადგენენ. ამ ხნის განმავლობაში ბევრი რამ შეიცვალა, მათ შორის, ქვეყნის პოლიტიკური და 
იდეოლოგიური ორიენტირიც, რამაც განაპირობა არსებული ტექსტების ხელახლა წაკითხვის 
აუცილებლობა. გაჩნდა შესაძლებლობა ხელახლა გადაისინჯოს საარქივო ფონდები და შესწავლილ იქნას 
პერიოდული გამოცემები. დღის წესრიგში დგას ნიკოლოზ ბარათაშვილის თხზულებათა ახალი 
აკადემიური ორტომეულის მომზადება. სტატიაში განხილულია ყველა წინაპირობა, რაც მომზადდა 
ლიტერატურის ინსტიტუტში ამ გამოცემის მოსამზადებლად.

ადა ნემსაძე
„გულის ბურთებით ნასროლი პოეზია“ (ვანლერ დაისელი და მისი „სომნამბულები“) 

- კრებულში ვანლერ დაისელი „მზის სისხლი“

ვანლერ დაისელი არის უცნობი ქართველი პოეტი, რომელიც 30-იანი წლების რეპრესიების 
მსხვერპლია. აღნიშნული კრებული მისი ნაწერების პირველი სრული გამოცემაა, რომელშიც შევიდა 
როგორც 20-იან წლებში გამოქვეყნებული ლექსები, ისე ქართული ლიტერატურის მუზეუმში დაცული 
დღემდე დაუბეჭდავი ლექსები, მინიატურები, ჩანაწერები. წიგნს ერთვის გამოკვლევა „გულის ბურთებით 
ნასროლი პოეზია“ (ვანლერ დაისელი და მისი „სომნამბულები“), რომელშიც გამოკვლეულია პოეტის მიერ 
1926 წელს დაარსებული პოეტური ორდენის „სომნამბულების“ რაობა, მისი ესთეტიკური პრინციპები და 
მიმართება იმ დროსათვის არსებულ მოდერნისტულ სკოლებთან. გამოკვლევაში ასევე საუბარია ვანლერ 
დაისელის პოეზიის შესახებ, მოდერნისტული პერიოდისათვის მოდური სალექსო ფორმებისა და 
ტენდენციების შესახებ. წიგნში ასევე დაბეჭდილია ვანლერ დაისელის სისხლის სამართლის 2 საქმე, 
რომლებიც მოპოვებულია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში. 

თავისუფლების იდეა და ჩაკლული თავისუფლება ოთარ ჭილაძის „გოდორში“

ოთარ ჭილაძის „გოდორი“ ერთი ოჯახის, კაშელთა საგვარეულოს ოთხი თაობის ამბავს გადმოგვცემს, 
თუმც ტექსტში მწერალი გვარის ბედსა და ერის გზას აიგივებს ერთმანეთთან. გოდორი არის 
მიკრომოდელი იმ მკაცრად შემოსაზღვრული სივრცისა, რომელშიც კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა საქართველო 
XX საუკუნის დასაწყისში. კაშელთა ყველა მომდევნო თაობისთვის გოდრიდან გამოყოლილი თვისებები 
დომინანტური ნიშნებია, რაც XX საუკუნის მიწურულს ეროვნულ პრობლემებად იქცევა: სულიერების 
კრიზისი, ტრადიციების მსხვრევა, ღირებულებათა გაუფასურება, გაუკუღმართებული ყოფა, ზნეობის 
ყოველგვარი ნორმის მოშლა ინცესტის ჩათვლით და სამყაროში მარტოდ დარჩენილი ადამიანის 
ტრაგედია... გოდრის მოდგმაში იმედის პირველი სხივია ანტონი. მას ერთდროულად აკისრია უდიდესი 
მისიაც და უდიდესი სასჯელიც _ მან ჯერ ბოროტება უნდა ამოძირკვოს და შემდეგ თვითონ შეეწიროს 
მსხვერპლად. გოდორი ჩაკლული თავისუფლების პირდაპირი ნიშანია. ტოტალიტარული სივრცის 
გარღვევას მხოლოდ უმცროსი ანტონ კაშელი ახერხებს, რაც შეეხება მშვენიერების დაბრუნებას _ მატლის 
პეპლად ქცევას _ რაც თავისუფლების დაბრუნების იდეას წარმოადგენს რომანში, ამას, ალბათ, ერთი ან ორი 
თაობის სინანულით აღსავსე ცხოვრება მაინც დასჭირდება. ამის იმედს ტოვებს თავის მოკვლის მსურველი, 
მაგრამ გადარჩენილი და საკუთარ (ერის) ცოდვებზე ჩაფიქრებული ლიზიკოს მხატვრული სახე.

ანა ლეთოდიანი
„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 
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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.

მანანა შამილიშვილი
„საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918 – 1921)“ 

ენციკლოპედია - ლექსიკონი

    “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.  

ეკა ჩიკვაიძე, ნანა მრევლიშვილი
რწმენა, ცოდნა და განათლების სისტემა „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში“

 ცოდნისა და რწმენის ურთიერთდამოკიდებულების განვითარების თვალსაზრისით გიორგი 
მერჩულის თხზულებაში ასახულია არა პავლე მოციქულისა და პირველ საუკუნეთა მამების კატეგორიული 
და ცალსახად უარყოფითი დამოკიდებულება, არამედ სწორედ კაპადოკიელი მამებისთვის ნიშნეული 
ვითარება: სიკეთის შეწყნარება, მეთოდოლოგიის, რიტორიკის კანონების, სამკაულებისა და ფიგურების 
გამოყენება და ა.შ. თუკი გრიგოლის მიერ შესწავლილ ,,ამ სოფლის ფილოსოფოსთა სიბრძნეს“ რიტორიკას 
ვუწოდებთ (სწორედ ამგვარ კლასიფიკაციას აძლევს მას მკვლევარი მ. მაჭავარიანი), ,,მრავალი ენის 
მწიგნობრობას“- გრამატიკას, ხოლო სამოძღვრო და საღმრთო წიგნებს კი ფილოსოფიას (თეოლოგიასთან, 
ღვთისმეტყველებასთან გათანაბრებულს, რადგან სწორედ ამგვარი იყო მოგვიანო პერიოდში ამ ცნებათა 
გააზრება) და დავურთავთ ,,ხმით სასწავლელ სწავლანს“, გალობას (სიმღერა არასავალდებულო საგნად იყო 
მიჩნეული ტრივიუმ-კვადრივიუმის სისტემაში), უნდა დავასკვნათ, რომ მსვლელობა ელინოფილური 
ტრადიციებისკენ არა მხოლოდ პოლიტიკურ, არამედ კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროშიც დაიწყო 
სწორედ გრიგოლ ხანძთელის ეპოქაში. ამაზე მეტყველებს ცოდნისა და განათლების ურთიერთმიმართების 
შესახებ ,,გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში“ ასახული ვითარებაც და ისიც, თუ როგორ მოღვაწეობდა 
,,უდაბნოთა ქალაქმყოფელი“ არქიმანდრიტი (მხედველობაში გვაქვს რიტორიკა-ფილოსოფიისადმი 
დამოკიდებულება, ბიბლიოთეკებზე ზრუნვა, ტიპიკონის შედგენის მეთოდი, პრაქტიკული 
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება-საწელიწდო იადგარის შექმნა, ახალი აღთქმის დაუბეჭდველ წიგნთა 
გაცნობა, რაც, თვით წმინდა მამათა და სჯულისმეცნიერთა მითითებით, მხოლოდ სათანადოდ 
შემზადებულ მორწმუნეთათვის იყო მიზანშეწონილი და არა ყველასთვის და ა.შ.). ეს, ცხადია, არ არის 
აკადემიის საგანმანათლებლო სისტემის წინასახე ან წინადღე, მეტიც, შესაძლოა საერო და სასულიერო 
განათლების ამგვარი სინთეზი იშვიათიც ყოფილიყო გრიგოლის ეპოქაში. აქ ვერც სისტემასა და ვერც 
აკადემიის გამიზნულ წინსწრებაზე ვერ ვისაუბრებთ. თუმცაღა, ერთი რამ ცხადია, ეს იყო ეპოქის 
მოთხოვნა, რაც ადრე თუ გვიან საყოველთაო ხასიათს მიიღებდა, ხოლო საერო და სასულიერო განათლების 
ამგვარი სინთეზის შედეგი კი (სხვა დიდი მნიშვნელობის მოვლენებთან ერთად, რაზეც არაერთი მეცნიერი 
შეჩერებულა) ტაო-კლარჯეთის სალიტერატურო სკოლის გეზიცაა, რაც ნამდვილად იქცა ელინოფილური 
მიმართულების წინადღედ.

საბა მეტრეველი
უდაბნოთა ქალაქმყოფელი - წმინდა გრიგოლ ხანძთელი

     ცოდვა, როგორც წმიდა ანტონ დიდი იტყოდა, არჩევანისეული უკეთურებაა, რომელიც ფითრივით 
ედება ადამიანის სულს და მთლიანად მოიცავს მას. ვინ და როგორ უნდა ებრძოლოს ცოდვას და დაეხმაროს 
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ცოდვილს ვნებისაგან გათავისუფლებაში?! გიორგი მერჩულე მიზანმიმართულად გვიჩვენებს წმ. 
გრიგოლის ღვთივგაბრძნობილობას და გვაუწყებს იმასაც, თუ როგორ იღვწოდა და იბრძოდა იგი 
სიწმინდის დამკვიდრებისათვის, როგორ ებრძოდა უკეთურებასა და ცოდვის ყოველგვარ გამოვლენას, 
თანაც როგორი სიმშვიდითა და ფაქიზი დიპლომატიით. საილუსტრაციოდ ტექსტიდან ორ ეპიზოდს 
მოვიხმობთ, აშოტ კურაპალატის სიყვარულის ამბავსა და ცქირთან დაკავშირებულ სულისშემძვრელ 
ისტორიას, რომლებშიც ნათლად ჩანს ქრისტიანობის უმთავრესი პრინციპის ერთგულება _ გძულდეს 
ცოდვა და გებრალებოდეს ცოდვილი! შესაბამისად, ამ ფონზეა წარმოჩენილი ნეტარი მამის დაუცადებელი 
ღვაწლი ადამიანთა სულის გადარჩენისათვის. Qქრისტიანობა, როგორც უნივერსალური სიყვარულის 
რელიგია, არა მხოლოდ ჩვენი სულის ხსნისკენ მოგვიწოდებს, არამედ ერთმანეთისთვის ზრუნვას 
მოითხოვს. წმიდა გრიგოლის ცოდვასთან ბრძოლის ღვაწლიც ამ პრინციპითაა შთაგონებული.

ვაჟა-ფშაველა და სასცენო ხელოვნება

პირველი წერილობითი ცნობა, რომელიც ვაჟა-ფშაველას დივერტისმენტში მონაწილეობას 
ადასტურებს 1886 წლის 27 მაისით თარიღდება. გაზეთ „ივერიაში“ (N 112, 1886) დაიბეჭდა განცხადება, რომ  
პარასკევს, 30 მაისს გაიმართებოდა წარმოდგენა, ალ. ყაზბეგის „არსენა“, ხოლო დივერტისმენტში „სხვათა 
შორის მონაწილეობას მიიღებენ“ ბატონები ვაჟა-ფშაველა, მოხევე და სხვანი. 

ვაჟა-ფშაველას არ დაუწერია არც ერთი წერილი თეატრის, მსახიობის ხელოვნების, ქართული სცენის 
შესახებ, მაგრამ, მსახიობებისადმი მიძღვნილი ლექსების მიხედვით, შეგვიძლია აღვიდგინოთ მისი 
დამოკიდებულება თეატრალური ხელოვნების მიმართ. პოეტის აზრით, თეატრი „ხელოვნების ტაძარია“, 
სულისჩამდგმელი ერისა, რომლის გარეშეც ერი ვერ ერობს.   1889 წლის ჟურნალ „თეატრის“ პირველ 
ნომერში დაიბეჭდა ვაჟას ლექსი „ქართულ ტრუპპას“; 1892 წლის 15 იანვარს მონაწილეობა მიუღია 
ელისაბედ ჩერქეზიშვილის საბენეფისოდ გამართულ საღამოზე ქართულ თეატრში; 1909 წელს დაწერა 
ლექსი „სახსოვარი“, მიძღვნილი ნატო გაბუნიასადმი; 1913 წელს - „ვლ. მესხიშვილის საიუბილეოდ“. 1913 
წელს ვაჟა-ფშაველა დრამატულ საზოგადოებას ასეთი შინაარსის წერილით მიმართავს: „დიდად 
გმადლობთ ყურადღებისათვის, ამიტომ გაცნობებთ: პატივცემულ მსახიობ ვლადიმერ ალექსი-
მესხიშვილის იუბილეის დროს ლექსს წავიკითხავ. პატივისცემით ვაჟა-ფშაველა“.  1914 წელს პოეტს 
დაუწერია ლექსი  „კოტე ყიფიანის საიუბილეოდ“; 1915 წელს - „არად მიღირს“ მიძღვნილი ისევ ნატო 
გაბუნიასადმი. 
           რადგან ვაჟა-ფშაველას ინტერესთა სფეროში მოქცეული იყო ქართული თეატრი, ბუნებრივია, ეს გზა 
დრამატურგიაზეც გადიოდა. „1889 წელს ვაჟა კიდევ უფრო მეტად დაუახლოვდა თეატრალურ 
საზოგადოებას. სწორედ, მათი წაბიძგებით ამავე წელს ზედიზედ დაწერა და გამოაქვეყნა მცირე ზომის 
პიესები“ . თუმცა, ეს პიესები უფრო საკითხავი ხასიათისაა (lesedrama), ვიდრე - სცენისათვის განკუთვნილი.  
ბოლო პერიოდში ბევრი დაიწერა ვაჟას დრამატურგიის შესახებ, მაგრამ ფაქტი ერთია - რაც უნდა 
შევეცადოთ მისი მცირე ზომის პიესების სცენისთვის მორგებას, ისინი მაინც საკითხავ ნაწარმოებებად 
შემორჩა და ქართული თეატრის რეპერტუარში თითქმის არ მოიძებნა მათი ადგილი.  ზოგიერთის აზრით, 
„ვაჟა-ფშაველამ, როგორც დრამატურგმა, მხოლოდ ერთი პიესა მოგვცა - ეს გახლავთ „მოკვეთილი“. ასეთი 
უპასუხისმგებლო განცხადება სრულ უცოდინრობაზეა აგებული. სინამდვილეში ვაჟა-ფშაველას ეკუთვნის 
შემდეგი პიესები: 1სცენა მთაში“ (ხევსურების ცხოვრებიდამ); „სცენები“ (ფშავლების ცხოვრებიდამ); 
„სცენები“ (სცენა ხევსურეთში, ბარში); „მოკვეთილი“ - დრამა 5 მოქმედებად (ფშავლების ცხოვრებიდან); 
„ტყის კომედია“; და ორიც დაუმთავრებელი: „ბიურო ფშავში“; „გული-ბედკრული“. თარგმანები: შილერის 
„ორლეანელი ქალი“ - დრამატული პოემა შილერისა; ბედნიერი დღე“ - ნაწყვეტი ა. ოსტროვსკისა და ნ. 
სოლოვიოვის პიესისა (А. Н. Островский, Н. Я. Соловьев, „Счастливый день“, Сцены из жизни уездного 
захолустья в трех действиях).

ირინა ნაცვლიშვილი
ლევან რაზიკაშვილის საქმე

საქართველოს უშიშროების არქივში  დაცული საქმის მასალების  შესწავლის საფუძველზე, სტატიაში 
წარმოჩენილი და გაანალიზებულია ვაჟა-ფშაველას ვაჟის - ლევან რაზიკაშვილის - დაპატიმრება-
გასამართლების ისტორია და მისი პიროვნული სახე. 

ქართული მატიანეს მსოფლმხედველობრივი საფუძვლები
   ნაშრომში განხილულია შუა საუკუნეების ქართული მატიანეების ინტერტექსტუალობის 
მსოფლმხედველობრივი საფუძვლები; აღნიშნულია, რომ ძველი ქართული ისტორიოგრაფია სპეციფიკურ 
ისტორიზმს ავლენს, რომლის კვალობაზეც მიწიერი ისტორია ექვემდებარება გამოხსნის ბიბლიურ 
ისტორიას და იმართება ტრანსცენდენტული ჩანაფიქრით. შესაბამისად, კონკრეტული მაგალითებით 
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ნაჩვენებია, რომ ქართული მატიანეები ბიბლიურ სახეთა და მოვლენათა კვალობაზე წარმოდგენილი 
ინტერტექსტუალური ნარატივებია. 

 „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების“ შესწავლის ისტორია

 ნაშრომში  წარმოჩენილია  „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების“ შესწავლის საუკუნოვანი ისტორია  და 
იმ საკითხთა მრავალმხრივი სპექტრი, რომლებსაც მკვლევრებმა  XX საუკუნის დასაწყისში  ნ. მარის მიერ 
თხზულების გამოქვეყნებიდან  დღემდე მიაქციეს ყურადღება; ნაჩვენებია თავად ტექსტის უცნაური 
თავგადასავალი, ამასთანავე, გრიგოლ ხანძთელისა და მისი მოწაფეების  შექმნილი დიდი სულიერი 
კულტურის შედეგები და ბედისწერა.

ზოია ცხადაია
ილუზორული და რეალისტური ქართულ პოეტურ ნარატივში 

(1918-1921)

ნაშრომში განხილულია 1918-1921 წლების ქართული პოეზიის ის ნიმუშები, რომლებშიც კარგად 
გამოჩნდა მათი ავტორების დამოკიდებულება საქართველოს დამოუკიდებლობის ფაქტთან, 
განსაკუთრებით კი – არსებული ვითარების რეალისტური აღქმა და შეფასება.

ლევან გელაშვილი

სტატიაში ვრცლად განხილულია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის (1918-1921 წლების) 
კინოთეატარების რაოდენობა და სახელწოდებები. შესწავლილია საარქივო დოკუმენტები და 
გაანალიზებულია იმ დროინდელი კინოცხოვრება. სტატიაში მოხმობილია საქართველოს 
დამოუკიდებლობის პერიოდში გამოცემული გაზეთების შესაბამისი ცნობები კინოთეტარების შესახებ.

ელისაბედ ზარდიაშვილი
აკაკი წერეთელი და საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა

 ნაშრომში გაანალიზებულია 1901 წელს საქართველოს რუსეთთან შეერთების ე.წ. 100 წლის იუბილეს 
შემდეგ შექმნილი აკაკის სტატია „სიმართლე“, რომელიც არასოდეს არსად გამოქვეყნებულა, რადგან პოეტმა 
საუკუნოვანი რუსიფიკატორული პოლიტიკის შედეგი მკვახედ მიახალა პირში ყველას − ერსაც, ბერსაც და 
მტერსაც.

ელისაბედ ზარდიაშვილი, მაია არველაძე
აკაკი წერეთლის უცნობი საარქივო მასალები 

წერილში განხილულია აკაკის მოსაზრებები საქართველოს დამოუკიდებლობის ეტაპობრივი 
აღდგენის შესახებ, ასევე გაშიფრულია რუსიფიკატორული პოლიტიკის ხერხები და მეთოდები (შეტევა 
„რჯილზე“, განათლებასა და სამსჯავროზე“). ნაშრომში გაკეთებულია დასკვნა, რომ პოეტის მოსაზრებები 
ჩვენს დროსაც ეხმიანება და მათი გათვალისწინება არც დღევანდელი საქართველოსთვის იქნებოდა ურიგო.

გია არგანაშვილი
„პოეტი სოსო მეშველიანი“ 

ამ წერილში მიმოხილულია პოეტ სოსო მეჭველიანის პოეტური და პროზაული ნაწარმოები. იკვეთება 
პორტრეტი ტრადიციის მიმდევარი ახალგაზრდა შემოქმედისა, რომელიც გამოირჩევა ორიგინალური 
ხედვის კუთხით, მდიდარი მხატვრული სახეებით და ინდივიდუალური აზროვნებით. სოსო მეშველიანი 
თანაბარი წარმატებით მუშაობს როგორც პოეზიაში ასევე პროზაში.

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)
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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 მანანა 
კვაჭანტირაძე

,,ლურჯა ცხენები“ – 
სემანტიკური ველის 

რეკონსტრუქცია
ISSN 1512– 2514

,,სჯანი“, #19 თსუ შოთა რუსთველის 
ქართული 

ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

გვ.71–86

2 მანანა 
კვაჭანტირაძე

ჩანაწერები
ISSN 0206–5746

„კრიტიკა“, #12-13 თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

გვ.260–287

3 დარეჯან 
მენაბდე

დინარა-თამარის 
იდენტურობის 
საკითხისათვის 
(რუსულ ენაზე)

1512-1925

თსუ ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის 

უკრაინისტიკის 
ინსტიტუტისა და  
ტარას შევჩენკოს 

სახელობის კიევის 
ნაციონალური 

უნივერსიტეტის 
ფილოლოგიის 
ინსტიტუტის 

ლიტერატურის 
თეორიის, 

კომპარატივისტიკისა 
და ლიტერატურული 

შემოქმედების 
კათედრის

სამეცნიერო  შრომები.
XVI

თბილისი,
თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

16

4 მაია 
ჯალიაშვილი

ილუზიები და 
ცდუნებები (არჩილ 

ქიქოძის „სამხრეთული 
სპილო“) ISSN 0206–

5746

„კრიტიკა“, #12-13 თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

12

5 მაია 
ჯალიაშვილი

წიგნის კითხვის გემო 
(ბოჰუმილ ჰრაბალის 

„მეტისმეტად 
ხმაურიანი მარტოობა“)

 ISSN 0206–5746

„კრიტიკა“, #12-13 თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

8

6 მაია ნინიძე
მარიამ 

ჯანგიძე

საარქივო მასალების 
ტექსტოლოგიური 
კვლევა ციფრულ 

ეპოქაში
ISSN 1987 – 9563

ქართული 
წყაროთმცოდნეობა, 

XIX/XX

თბილისი, უნივერსალი 12

7 მაია ნინიძე, 
ვლადიმერ 

ჭელიძე

გვიანანტიკური 
პერიოდის ქართლის 

სამეფო სახლის ამბები
ISSN 1987 – 9563

ქართული 
წყაროთმცოდნეობა, 

XIX/XX

თბილისი, უნივერსალი 14

8 ინგა მილორავა ვაჟა-ფშაველა კიტა 
აბაშიძის 

ლიტერატურულ 

„კრიტიკა“, #12-13 თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გვ.246-256
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პრიზმაში, 
ISSN-0206-5746

გამომცემლობა

9 თამარ 
ციციშვილი

კიტა აბაშიძე და მე-20 
საუკუნის ქართული 

მწერლობა,
ISSN 0206-5746

„კრიტიკა“, # 12-13 თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

გვ. 217 – 
235

10 მანანა კვატაია The sources of personal 
origin and a portrait of 

the writer in the interior

Litinfo
(Georgian Electronic 
Journal od Literature)

vol. 12

Tbilisi
Shora Rustaveli Institute 
of Georgian Literature

7

11 მანანა კვატაია დასავლეთ-
აღმოსავლეთის 
პარადიგმათა 
ისტორიულ-

ლიტერატურული 
კონტექსტისათვის 

ISSN 0206-5746

„კრიტიკა“, #12-13 თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

182-192

12 მანანა კვატაია კიტა აბაშიძე - 
ევროპული 

ლიტერატურის 
მკვლევარი

 ISSN 0206-5746

„კრიტიკა“, #12-13 თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

206-216

13 ანდრე მორუა ბიოგრაფიის, როგორც 
მხატვრული 

ნაწარმოების, შესახებ 
(თარგმნა მანანა 

კვატაიამ) 
ISSN 0206-5746

„კრიტიკა“, #12-13 თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

307-330

14 მიშელ 
ბიუტორი

ფიქრები რომანის 
ტექნიკაზე (თარგმნა 

მანანა კვატაიამ)
 ISSN 0206-5746

„კრიტიკა“, #12-13 თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

331-344

15 მანანა კვატაია მე-16 საუკუნის 
ლათინური წყარო და 

საქართველოს 
ისტორიის ასპექტები. 

ISSN 2233-3312

„ათინათი“, 2018, 1 თბილისი: უნივერსალი 266-268

16 მანანა კვატაია კიტა აბაშიძე -ახალი 
ქართული 

სალიტერატურო 
კრიტიკის 

ფუძემდებელი 
ISSN 2233-3312

„ათინათი“, 2018, 4 თბილისი: უნივერსალი (იბეჭდება)

17 მანანა კვატაია დასავლური 
ლიტერატურის 

კვლევისა და 
რეცეფციის ასპექტები

ISSN  0235-3776

„ლიტერატურული  
ძიებანი“, XXXIX

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

(იბეჭდება)

18 ნონა 
კუპრეიშვილი

ეროტიზმის 
მხატვრული 

რეპრეზენტაციები
ISSN 1512-2514

სჯანი, №19 თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

გვ. 289-302

19 ნონა 
კუპრეიშვილი

მირიან აბულაძე –
გამორჩეული 

ლიტერატურული 
ძიებანი

თბილისი, 
ლიტერატურის 

იბეჭდება

mailto:literature650@gmail.com
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ბიოგრაფიის 
ლიტერატორი
ISSN  0235-3776

XXXIX ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

20 გოჩა კუჭუხიძე ოთხთავის შექმნის 
ერთი მივიწყებული 

პრინციპი
ISSN 1512– 2514

,,სჯანი“,  #19 თსუ შოთა რუსთველის 
ქართული 

ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

გვ. 156-168

21 გოჩა კუჭუხიძე „სულიკოს“ 
სიმბოლიკისათვის,

ISSN 1512-1593

„გელათის 
მეცნიერებათა 

აკადემიის ჟურნალი“,
#5-6

გელათის მეცნიერებათა 
აკადემია, 

გამომცემლობა 
„ინტელექტი“, ქუთაისი

17

22 გოჩა კუჭუხიძე მამის მაძიებელი 
შვილი ნაჯიბ 

მაჰფუზის რომანში 
„გზა“

ISSN 0235-3776

ლიტერატურული 
ძიებანი
XXXIX

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

იბეჭდება

23 გოჩა კუჭუხიძე მოსე 
წინასწარმეტყველის 
სახე „წმიდა იოანე 

ზედაზნელის 
ცხოვრებაში“ 

ISSN: 2346-7657

წმინდა ანდრია 
პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული 
უნივერსიტეტის

სამეცნიერო კრებული

თბილისი, წმინდა 
ანდრია 

პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი

10 გვ.

24 გოჩა კუჭუხიძე კონფესიურობის 
საკითხი „წმიდა დავით 

გარეჯელის 
ცხოვრებაში“

ISSN 1987 – 9563

სამეცნიერო კრებული _  
„წყაროთმცოდნეობა“,

XIX-XX

გამომცემლობა 
„ინტელექტი“, 

თბილისი

15 გვ.

25 თამაზ ვასაძე დასავლური 
პრინციპების იმედით

ISSN 0206-5746

,,კრიტიკა’’,
 Nº 12-13.

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

გვ .176-181

26 თამაზ ვასაძე თავის დახსნა
ISSN 2298-0954

„არილი“, N 7 თბილისი, 
საზოგადოებრივ-
ლიტერატურული 

ასოციაცია „არილის“ 
გამომცემლობა

გვ. 24-27

27 ლალი 
ავალიანი

მაესტრო(ქართულ და 
ინგლისურ ენებზე)

 ISSN 2346-8165

Culture Plus
კულტურა პლუსი

თბილისი,
საქართველოს 

კულტურის სამინისტრo

გვ. 60-69.

28 ლალი 
ავალიანი

კიტა აბაშიძის 
ცხოვრება და ღვაწლი 

ISSN 0206-5746

,,კრიტიკა’’,
 Nº 12-13.

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

გვ .193-205.

29 ლალი 
ავალიანი

თბილისის პოეტიკის 
მაესტრო (ოთარ 

იოსელიანი) ISSN 0206-
5746

,,კრიტიკა’’,
Nº 12-13

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

გვ. 118-122

30 ლალი 
ავალიანი

მოგონება (ერლომ 
ახვლედიანი )
ISSN 0206-5746

,,კრიტიკა’’,
Nº 12-13

თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

გვ. 256-259

31 ლალი 
ავალიანი

,,ბედნიერება მან 
ლექსებს მისცა’’(ტიციან 
ტაბიძე) ISSN-2587-5469

ალმ. ,,მწიგნობარი’’ თბილისი,
ი.ჭავჭავაძის 

სახ.მწიგნობართა 
ასოციაცია

გვ.62-74.
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32 მაკა ელბაქიძე, 
ადა ნემსაძე, 

მანანა 
შამილიშვილი

მეორე მსოფლიო ომი 
და ქართულ-
იტალიური 

ნონკონფორმისტული 
გამოცდილება (ახალ 
საარქივო მასალებზე 

დაყრდნობით), 
ISSN 1512-2514 

„სჯანი“, #19 თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

გვ. 303-318

33 ადა ნემსაძე 80-იანი წლების 
ქართული მოთხრობა 

(წერილი მეორე), 
ISSN 0206-5746

„კრიტიკა“, #12-13 თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

გვ. 3-15

34 მანანა 
შამილიშვილი

„პოპმუსიკის 
პოლიტიკა და 

პოლიტიკური მუსიკის 
ძირითადი 

გზავნილები“
ISSN 0206-5746

ჟურნალი „კრიტიკა“, 
#12 -13

თბილისი,
თსუ შოთა 

რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 
გამოცემლობა

გვ.: 123 - 
142

35 საბა 
მეტრეველი

წმინდა იოანე და 
ეფთვიმე 

მთაწმინდელები - 
მუშაკნი მარადისობისა. 

ISSN 1512-3650

„გული გონიერი“, N21. თბილისი, 
„ფასეულობათა 

კვლევის საზოგადოება“

181-205

36 საბა 
მეტრეველი

აგრესიული 
ათეისტური 

დისკურსიდან ნორჩ 
მებრძოლ 

უღმერთოებამდე.
ISSN 1512-3650

„გული გონიერი“, N20. თბილისი, 
„ფასეულობათა 

კვლევის საზოგადოება“

193-215

37 ზოია ცხადაია კოტე ხიმშიაშვილი
ISSN 0206-5746

„კრიტიკა“, #12-13 თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

გვ. 154-167

38 ზოია ცხადაია სიკვდილ-სიცოცხლის 
ასპექტები სიმონ 

ჩიქოვანის
ომისდროინდელ 

ლირიკაში
ISSN 1987-6823

ლექსმცოდნეობა, X
ეძღვნება სიმონ 

ჩიქოვანს
(მასალები)

თბილისი
გამომცემლობა 
„მწიგნობარი“

გვ. 237-248

39 ზოია ცხადაია „გველის პერანგოსანი“ 
– ბრალდების მთავარი 

არგუმენტი
ISSN  0235-3776

ლიტერატურული 
ძიებანი, XXXIX

თბილისი
თსუ გამომცემლობა, 

2018

იბეჭდება

40 ემზარ 
კვიტაიშვილი

სიმონ ჩიქოვანი 
(ლიტერატურული 

პორტრეტი)

ლექსმცოდნეობა, X
ეძღვნება სიმონ 

ჩიქოვანს
(მასალები)

თბილისი
გამომცემლობა 
„მწიგნობარი“

გვ. 33-91

41 მზია ჯამაგიძე მესამე სივრცის შექმნა 
როგორც ნაციონალური 

ნარატივისგან თავის 
დაღწევის მცდელობა

E ISSN 2346-772X

„სჯანი“, #19 თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

გვ. 215-229

42 ლევან 
გელაშვილი

საღეჭი განთიადების 
ნარატივი

„კრიტიკა“, #12-13 თბილისი, 
ლიტერატურის 

67-79
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ISSN 0206-5746 ინსტიტუტის 
გამომცემლობა

43 Elisabed 
Zardiashvili

Akaki and the Issue of 
Autocephaly of Georgian 
Church (according to the 

banned materials),
E ISSN 1987-6092
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44 ელისაბედ 
ზარდიაშვილი

ალექსანდრე ყაზბეგი 
და ხალხური პოეზია

ფოლკლორისტთა 54-ე 
სამეცნიერო 

კონფერენციის 
მასალები

თბილისი
თსუ გამომცემლობა

გვ. 36-38

45 ელისაბედ 
ზარდიაშვილი

ალექსანდრე ყაზბეგის 
ხალხურ მოტივებზე 
შექმნილი ლექსები

ISSN 1987-7021

ქართული ფოლკლორი
9(XXV)

თბილისი
თსუ გამომცემლობა

გვ. 163-170

46 ელისაბედ 
ზარდიაშვილი

ალექსანდრე ყაზბეგის 
უბის წიგნაკები
ISSN  0235-3776

ლიტერატურული 
ძიებანი, XXXIX

თბილისი
თსუ გამომცემლობა

იბეჭდება

47 მაია არველაძე „აკაკის ზოგიერთი 
პირადი წერილის 

დათარიღებისათვის“ 
ISSN 0235-3776

ლიტერატურული 
ძიებანი, XXXIX

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა

იბეჭდება

48 გია
არგანაშვილი

საკულტო-
ზეპირსიტყვიერი 

კულტურის ცოცხალი 
ტრადიცია 

აღმოსავლეთ 
საქართველოს 

მთიანეთში

გელათის 
მეცნიერებათა 

აკადემიის ჟურნალი, 
#5-6

გელათის მეცნიერებათა 
აკადემია, 

გამომცემლობა 
„ინტელექტი“, ქუთაისი

10 გვერდი

49 გია 
არგანაშვილი

ლიტერატურა 
ცხოვრებისათვის 
(ქართველი კაცის 

ისტორიული სახის 
რეცეფცია ილია 

ჭავჭავაძის 
მოთხრობებში)

„კრიტიკა“, #12-13 თბილისი, 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტის 

გამომცემლობა

გვ. 142-153

50 გია 
არგანაშვილი

ეპოსის გმირი 
ლირიკული 

პერსონაჟის როლში

Litinfo
(Georgian Electronic 
Journal od Literature)
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,,ლურჯა ცხენები“ – სემანტიკური ველის რეკონსტრუქცია
გალაკტიონის „ლურჯა ცხენები“ ყოფიერების ორი ნაპირის - ამქვეყნიურისა და მიღმურის 

მსგავსებათა პოვნის მცდელობაა. მისი პოეტური ენის ამოცანაა, გადმოსცეს ის, რაც იდუმალია და ეს 
ჩვეულებრივი საკომუნიკაციო ენით შეგვატყობინოს. იგი არსებითი სახელებითა და ეპითეტებით ქმნის 
ვერბალურ პოეტურ ქსოვილს, რომლის მეშვეობითაც გვამზადებს უდროო და უსივრცო მარადისობაში 
სახეტიალოდ. ლურჯა ცხენების ხატი ყოფიერების რიტმების პოეტური სტრუქტურის იმაგინაციაა.

ჩანაწერები
„ჩანაწერები“ არის სხვადასხვა მხატვრული ტექსტისა თუ პერსონაჟის შესახებ მოსაზრებები. მათში 

საუბარია: გალაკტიონის ერთი ლექსის, ილიას თაქარიძეობის, ხიდჩატეხილობის, განდეგილის 
ტრაგედიის, დავით კლდიაშვილის პერსონაჟთა წანწალის, როგორც სივრცის მოშლის, აკა მორჩილაძის, 
გურამ რჩეულიშვილის, რეზო ინანიშვილის, ერლომ ახვლედიანის „ვანო და ნიკოს“, პაკო 
სვიმონიშვილის პოეზიის შესახებ. 
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დარეჯან მენაბდე
დინარა-თამარის იდენტურობის საკითხისათვის

„მოთხრობა დინარაზე“ XV-XVI სს. მიჯნაზე დაწერილი რუსული თხზულებაა, რომელსაც ქართული 
ისტორიული მასალა უდევს საფუძვლად. იმ დროს რუსეთი კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ 
თავს ბიზანტიის მემკვიდრედ აცხადებდა და მის ინტერესებში შედიოდა კეთილმეზობლური 
ურთიერთობა მართლმადიდებლურ საქართველოსთან, რომელსაც თავის მომავალ მოკავშირედ 
მოიაზრებდა. საქართველოში ამ თხზულებას XVI საუკუნიდან იცნობდნენ. განსაკუთრებულ ინტერესს 
იწვევს „მოთხრობის“ მთავარი პერსონაჟი, მეფე-ქალი დინარა, რომელიც სპარსთა მეფეს ებრძვის არა 
მარტო თავისი ქვეყნის შესანარჩუნებლად, არამედ, საერთოდ, ქრისტიანული სარწმუნოების 
გადასარჩენად. კარგა ხანია ქართველ და რუს მეცნიერთა კვლევის საგნადაა ქცეული, თუ რომელი 
ისტორიული პირია დინარას პროტოტიპი. ბევრი მათგანი ამტკიცებს, რომ დინარას სახეში 
იგულისხმება თამარ მეფე და მისი ისტორიული გამარჯვება შამქორის ბრძოლაში (მ. ბროსე, პ. 
ბუტკოვი, ი. ცინცაძე, ტ. რუხაძე, ვ. შადური, ლ. ძოწენიძე). განსხვავებული მოსაზრებით, თხზულებაში 
უნდა იხსენიებოდეს ჰერეთის დედოფალი დინარა (კირიონ II, ლ. შეპელოვა, თ. ბუაჩიძე, ა. ჯაფარიძე), 
ზოგიერთი მეცნიერი კი ორჭოფობს და გადაჭრით არ გამოხატავს თავის პოზიციას (თ. პაპუაშვილი, გ. 
პაიჭაძე). ნაშრომში თავმოყრილია ისტორიულ-ლიტერატურული მასალა ჰერეთის დედოფალ დინარას 
შესახებ, რომელიც იყო ტაო-კლარჯეთის ბაგრატიონთა სახლის წარმომადგნელი, ადარნასე II-ის 
ასული. მის სახელს უკავშირდება X საუკუნის 40-50 წლებში ჰერეთის მთლიანად მოქცევა 
ქალკედონიტობაზე (რაც, იმავდოულად, ამ მხარის გაქართველებასაც გულისხმობდა). ქართულ 
საისტორიო წყაროებში („მატიანე ქართლისა“, ვახუშტი ბაგრატიონი) შემორჩენილი ცნობების 
მიხედვით, სწორედ დინარა დედოფლის წყალობით დაუბრუნდა ჰერეთი მართლმადიდებლობას. თუ 
გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ რუსეთში მეფე იოანე მესამის კარზე ჩასული კახეთის სამეფოს 
ელჩები, პირველ რიგში, სწორედ კახეთის სამეფოს ქრისტიანობაზე, მის მართლმადიდებლობასა და 
რუსეთთან ერთმორწმუნეობაზე ილაპარებდნენ, აუცილებლად მოიხსენიებდნენ დედოფალ 
დინარასაც. ამასთანავე, იმ დროისათვის რუსეთში უკვე იყო ინფორმაცია თამარ მეფის შესახებ 
(როგორც ეს არაერთმა მეცნიერმა დაასაბუთა). ამდენად, „მოთხრობაში“ მოხდა ორი ისტორიული 
პირის სახელთა გაიგივება. ამას დაერთო რიგი ფაქტებისა და სახელების აღრევა, რის შედეგადაც 
მივიღეთ კონტამინაცია. ჩვენი აზრით, სწორედ ჰერეთის დედოფალ დინარას ეძღვნება ეს თხზულება.

მაია ჯალიაშვილი
ილუზიები და ცდუნებები (არჩილ ქიქოძის „სამხრეთული სპილო“)

 წერილში წარმოჩენილია თანამედროვე ქართველი მწერლის, არჩილ ქიქოძის რომანის, „სამხრეთული 
სპილოს“, პრობლემატიკისა და მხატვრული სამყაროს ანალიზი. ყურადღება გამახვილებულია მწერლის 
ნარატიული სტრატეგიების თავისთავადობასა და იმ გამორჩეულ სტილისტურ მახასიათებლებზე, 
რომელთა საშუალებითაც ავტორი ხატავს ადამიანთა ხასიათებს, ცხოვრებისეულსა თუ სამყაროსეულ 
კანონზომიერებებს.

წიგნის კითხვის გემო (ბოჰუმილ ჰრაბალის „მეტისმეტად ხმაურიანი მარტოობა“)
წერილში გაანალიზებულია მეოცე საუკუნის ჩეხი მწერლის ცნობილი რომანის პრობლემატიკა და 
მხატვრული სამყაროს თავისებურებანი. ერთი უცნაური პერსონაჟის მაგალითზე მწერალმა წარმოაჩინა 
თანამედროვე ადამიანის სულიერი კრიზისი. წერილში გაანალიზებულია ადამიანის ბედი 
ტოტალიტარულ სახელმწიფოში, თუ როგორ აღწევს თავისუფლებას შინაგან სამყაროში ჩაკეტვითა და ამ 
გზით თავისუფლების ახალ განზომილებათა შექმნაში, რომლებშიც ის საკუთარ თავს აღმოაჩენს და 
სამყაროს კანონზომიერებებს შეიმეცნებს.

მაია ნინიძე
საარქივო მასალების ტექსტოლოგიური კვლევა ციფრულ ეპოქაში

თხზულებათა ტექსტოლოგიური კვლევისა და აკადემიურად გამოცემისთვის განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა აქვს საარქივი მასალების ანალიზს. ეს დოკუმენტები უმრავლეს შემთხვევაში ყველაზე 
სარწმუნო წყაროებია როგორც ტექსტის დასადგენად, ისე მისი ისტორიის შესასწავლად. სასულიერო 
ხასიათის უძველესი ტექსტები, ისევე, როგორც შუა საუკუნეების მხატვრულ თხზულებათა დიდი 
ნაწილი, შემორჩენილი გვაქვს ხელნაწერების სახით, რომელთა უდიდესი ნაწილი პოლიგენური და 
უნიკალურია. ამის გამო თითოეულს შეიძლება დამოუკიდებელი გამოცემაც კი ვუწოდოთ. ვფიქრობთ, 
საარქივო მასალების დიგიტალიზაცია და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა ქართული 
წყაროთმცოდნეობისა და ტექსტოლოგიური კვლევებისათვის სრულიად ახალ პერსპექტივებს ქმნის.
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გვიანანტიკური პერიოდის ქართლის სამეფო სახლის ამბები
სტატია წარმოადგენს გამოხმაურებას მარიამ ჩხარტიშვილიზ წიგნზე -„საქართველო III-V საუკუნეებში 
(ხოსროვანთა სამეფო სახლის ისტორია)“. განსაკუთრებით საინტერესოა წიგნის ის ნაწილი, რომლიც 
ეძღვნება ქართულ დამწერლობას. მასში მოცემულია ქრისტიანულ ეპოქაში ასომთავრულის შექმნის 
შესახებ ბესიკ ხურცილევასა და თამაზ გამყრელიძის ნაშრომების კრიტიკა.

ინგა მილორავა
ვაჟა-ფშაველა კიტა აბაშიძის ლიტერატურულ პრიზმაში

წერილი ეძღვნება კიტა აბაშიძის მოსაზრებას ვაჟა-ფშაველას შემოქმედების შესდახებ. როგორც 
ცნობილია, კიტა აბაშიძე ბრუნეტიერის თოერიის მიმდევარი იყო და შესაბამისად, აუცილებლად 
მიიჩინია ქართულ ლიტეარტურაშიც ისეთივე  ევოლუციური თანმიმდევრობა არმოეჩინა, როგორსაც 
ბრუნეტიერი  თვლიდა ლიტერატურის გამვითარებისთვის ბუნებრიუვად და აუცილებლად. ამ 
სურვილმა მიიყვანა იქამდე, რომ ამ ევოლუციურ ჯაჭვში ვაჟა-ფშაველას მიაკუთვნა სიმბოლისტი 
მწერლის ადგილი, რაც, რა თქმა უნდა, არ იყო მ,ართებული, გამ,ომდინარე იქიდან, რომ ვაჟა-ფშაველას 
იდეურ-თემატური სამყარო, ფილოსოფია და აზრობრივი ველი მთლიანად მიეკუთვნება მე-19 საუკუნის 
60-იანი წლებისსამწერლობო პროცესს, რაც  ძალიან ნატლად გამოსახა გრიგოლ კიკნაძემ თავის 
ნაშრომებში. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ვაჟა-ფშაველა 60-იანი წლების ლიტერატურული სივრცის   
უპირობო კუთვნილებაა  და  უდავოდ რეალისტი მწერალია, მას კიტა აბაშიძის თეორიას მაინც დიდი 
მნიშვნელობა აქვს, პირველ რიგში იმიტომ, რომ მან ამ გზით ევროპულ რერალობასთან დაახლოება და 
ბრუნეტიერის ევოლუციური სისტემის მორგებით მის პროცესში ქართული ლიტერატურის ბუნებრივ 
და ორგანულ ნაწილად ჩართვა სცადა. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიოც კიტა აბაშიძის 
ნააზრევის ანალიზისას იკვეტება, არის ის, რომ ვაჟა-ფშაველა, გამოსაზხვის ტვალსაზრისით და არა 
იდეურ-აზრობრივად, მართლაც იყენებს მოდერნისტულ ელემენტებს თავის ტექსტში, რაც ალიან 
მნიშვნელოვანია, რადგან მიუთიოთებს, რომ ქარტული მხატვრული აზროვნება ევროპულის მსგავსად 
უკვე მე-19 საუკუეში მივიდა ახალი, განახლებული სამყაროს აღქმისა და გამოსახვის ფორმების ძიებუს 
აუცილებლობამდე, თუნ დაც ინტუიციურად და რეალისტური შინაარსის და მიზანდასახულობის 
მხატვრულ ქსოვილში მოდერნისტული სეგმენტების არსებობა მე0-20 საუკუნის მოდერნისტული 
პროცესების ახლებურად დანახვის პირობებს ქმნის.

თამარ ციციშვილი
კიტა აბაშიძე და მე-20 საუკუნის ქართული მწერლობა

კიტა აბაშიძე  იყო პირველშემფასებელი  მე-19 საუკუნის ბოლოსა და  მე-20 საუკუნის დასაწყისში  
ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში მიმდინარე პროცესებისა. მან უდიდესი  მისია  შეასრულა 
ეროვნული მწერლობის  სისტემური კვლევის სფეროში  და ქართული სალიტერატურო კრიტიკა  
შესაბამისობაში მოიყვანა იმდროინდელ მსოფლიო კრიტიკულ  და მეცნიერულ აზროვნებასთან. 
სამეცნიერო  სტატიაში ჩვენ შევეხეთ - შიო არაგვისპირელის, დავით კლდიაშვილის, სანდრო 
შანშიაშვილის, იოსებ გრიშაშვილისა და მიხეილ ჯავახიშვილის  შემოქმედების კიტა აბაშიძისეულ 
რეცეფციას. 

მანანა კვატაია
The sources of personal origin and a portrait of the writer in the interior

ავტორი პირადი წარმომავლობის წყაროთა შორის მოიაზრებს მწერალთა მიერ სხვადასხვა დროს 
დაწერილ ტექსტებს, რომლებიც Pro domo sua-ს სახელწოდებითაა ცნობილი. ხაზგასმულია მათი 
მნიშვნელობა მწერლის შინაგანი ხატისა და შემოქმედებითი  ინდივიდუალობის კვლევისათვის. 

დასავლეთ-აღმოსავლეთის პარადიგმათა ისტორიულ-ლიტერატურული კონტექსტისათვის 
ნაშრომი განიხილავს დასავლეთ-აღმოსავლეთის დიქოტომიური პარადიგმის რეცეფციის ასპექტებს 

მწერლობასა და მეცნიერებაში. ავტორი ეხება პოლიტიკური თუ მსოფლმხედველობრივი ორიენტაციის 
ძიების საკითხს მე-20 საუკუნის დასაწყისის საქართველოში, ასევე აანალიზებს ო. შპენგლერის, ფრ. 
ფუკუიამას, ს. ჰანთინგტონისა და სხვათა კონცეფციებს. ლიტერატურულ მასალასთან ერთად წერილში 
განხილულია გრ. რობაქიძის გერმანულენოვანი ესე „სიცოცხლის განცდა დასავლეთსა და 
აღმოსავლეთში“. 

კიტა აბაშიძე - ევროპული ლიტერატურის მკვლევარი 
კ. აბაშიძის მრავალმხრივი ლიტერატურული მოღვაწეობიდან წერილში გამოყოფილია მისი კვლევის 

კონკრეტული სფერო: მე-19-20 საუკუნეების ევროპული მწერლობა. ამ მიზნით ავტორი აანალიზებს 
აღნიშნულ თემატიკაზე შექმნილ აბაშიძის პუბლიკაციებს, რომლებიც სხვადასხვა დროს საქართველოს 
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პრესაში იბეჭდებოდა. 
ანდრე მორუა.  ბიოგრაფიის, როგორც მხატვრული ნაწარმოების, შესახებ 

ფრანგი პროზაიკოსისა და ესეისტის ანდრე მორუას აღნიშნული თხზულება ერთ-ერთია იმ 
ლექციათაგან, რომლებიც მწერალმა 1928 წელს კემბრიჯის უნივერსიტეტში წაიკითხა და იმავე წელს 
ცალკე წიგნად გამოაქვეყნა სათაურით „ბიოგრაფიის ასპექტები“.

მიშელ ბიუტორი. ფიქრები რომანის ტექნიკაზე 
ფრანგი რომანისტის, ფილოსოფოსისა და კრიტიკოსის მიშელ ბიუტორის ეს თხზულება გახლავთ 

ერთი მონაკვეთი მისი ესესი „ცდები რომანის შესახებ“.
მე-16 საუკუნის ლათინური წყარო და საქართველოს ისტორიის ასპექტები

წერილი აანალიზებს  ცნობილი ევროპელი დიპლომატის ოჟიენ გისლენ დე ბუსბეკის ლათინურ 
ენაზე დაწერილ უცნობ დოკუმენტურ წყაროს, რომელიც მე-16 საუკუნის მეორე ნახევრის საქართველოს, 
კერძოდ, სამეგრელოს, რეალობის საყურადღებო დეტალებს წარმოადგენს.

კიტა აბაშიძე -ახალი ქართული სალიტერატურო კრიტიკის ფუძემდებელი 
ნაშრომში წარმოდგენილია კიტა აბაშიძის ის კრიტიკული ოპუსები, რომლებშიც მკვლევარი 

სალიტერატურო კრიტიკის ფუძემდებლურ კონცეფციას აყალიბებს. აქვე დახასიათებულია მისი, 
როგორც კრიტიკოსის, კონკრეტული მოღვაწეობა ქართული სალიტერატურო კრიტიკის ახალი 
სტანდარტების დამკვიდრებისათვის.   

დასავლური ლიტერატურის კვლევისა და რეცეფციის ისტორიის ასპექტები 
სამეცნიერო ნაშრომი წარმოადგენს ევროპელ და ამერიკელ მწერალთა შემოქმედების კვლევისა და 

რეცეფციის ფართო სპექტრს მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის საქართველოში. წერილში საუბარია 
მხატვრული ტექსტების ინტერპრეტირების უსასრულობასა და „ღიაობაზე“, გაანალიზებულია  ცნობილი 
ქართველი ანალიტიკოსების: გერონტი ქიქოძის, კონსტანტინე გამსახურდიას, ვახტანგ კოტეტიშვილის, 
გრიგოლ რობაქიძის  პუბლიცისტური ტექსტები, რომლებიც საქართველოში დასავლური  მწერლობის 
კვლევასა და რეცეფციას ეძღვნება.

ნონა კუპრეიშვილი
ეროტიზმის მხატვრული რეპრეზენტაციები

ეროტიზმის თემა, ტაბუირებული საბჭოთა ლიტმცოდნეობაში, უკანასკნელ პერიოდში მკვლევართა 
სულ უფრო მზარდ ინტერესს იძენს, რასაც ადასტურებს ამ საკითხისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა 
ნაშრომები. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ სახეზეა აღნიშნული თემის ეპიზოდურად, გარკვეული 
მონაკვეთების სახით გაანალიზების პრაქტიკა.

წინამდებარე წერილში ქრონოლოგიურ ჩარჩოდ აღებულია ქართული მოდერნიზმის ჩასახვისა და 
ოფიციოზის მიერ მისი აკრძალვის  წლები (ეს კი XX ს. 10-20-იანი წწ.), როდესაც მწერლობა და სხვა 
სახელოვნებო დარგები, ფაქტობრივად, სერიოზული ცენზურის გარეშე ვითარდებოდა. მიუხედავად 
იმისა, რომ განვითარების ამ პროცესს 1921 წლის შემდეგ უფრო ინერციის სახე მიეცა, შესაძლებელია 
არგუმენტირებული საუბარი ქართული მოდერნიზმის კონტექსტში ეროტიზმის კონცეპტის თითქმის 
ოცწლიანი არსებობის შესახებ.
ეროტიზმის კვლევა საკმაო ფაქიზ მიდგომას ითხოვს, მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ 
„სირცხვილის კულტურას“, რომელსაც ჩვენც, ქართველებსაც, მიგვაკუთვნებენ. წერილში 
წარმოდგენილია მოდერნიზმის ერთგვარი რეტროსპექტივა, რომელიც ეროტიზმს, მის მხატვრულ 
რეპრეზენტაციას აღნიშნული პერიოდის ტექსტებზე დაყრდნობით აანალიზებს. სიყვარულის და მასთან 
ერთად ქართველი ქალის სიმბოლური ხატ-სახის რღვევა თანდათან სულ უფრო გამოკვეთილი 
ეროტიკული ფსიქიკის ფონზე განხილულია შიო არაგვისპირელის ნოველებიდან დაწყებილი, ვიდრე 
კონსტანტინე გამსახურდიას მოდერნისტულ რომანამდე „დიონისოს ღიმილი“. ეს ეროტიკული 
დისკურსი საკმაოდ შთამბეჭდავი და ფასეულია.

მირიან აბულაძე –გამორჩეული ბიოგრაფიის ლიტერატორი
მირიან აბულაძე ქართველ ლიტერატორთა იმ თაობას ეკუთვის, რომელსაც ჩვენ „ახალ სამოციანელებს“ 
ვუწოდებთ. მისი პირველი წიგნი „ტიციან ტაბიძის პოეზია“ 1961 წელს გამოვიდა. თუმცა, რომ არა 
რეპრესიების ის წლები, რომელიც მან გამოიარა, ამ ტიპის ნაშრომი უფრო ადრეც დაიწერებოდა (მირიან 
აბულაძე 1947 წელს, 23 წლის ასაკში, დაასმინა მისმა ამხანაგმა ანტისაბჭოური ლექსის გამო, ამიტომაც 
იგი 10 წლით გადაასახლეს შორეულ ციმბირში). თეიმურაზ დოიაშვილმა მირიან აბულაძეს სწორედ ამ 
ფაქტის გამო განსაკუთრებული ბიოგრაფიის კაცი უწოდა. განსაკუთრებული აღმოჩნდა მისი 
ნაშრომებიც: 1971 წელს გამოცემული კონსტანტინე გამსახურდიას შემოქმედებისადმი მიძღვნილი 
წიგნი და 1977 წელს გამოცემული სრულიად უნიკალური ნაშრომი „ლიტერატურულ მიმდინარეობათა 
ისტორიიდან მეოცე საუკუნის ქართულ მწერლობაში“. სწორედ ეს ნაშრომი შეიძლება ჩაითვალოს 
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„ცისფერყანწელთა“ შემოქმედების ერთ-ერთ ყველაზე სკრუპულოზურ და მასშტაბურ გამოკვლევად, 
რომლითაც დაინტერსებულ მკვლევრებს დღესაც შეუძლიათ ისარგებლონ.

გოჩა კუჭუხიძე
ოთხთავის შექმნის ერთი მივიწყებული პრინციპი

იოანე საბანისძის „წმიდა ჰაბო ტფილელის მარტვილობაში“ ჩამოთვლილია უფლის 18 სიმბოლო (კარი, 
გზა, ტარიგი, მწყემსი...), რომელთა საშუალებითაც ღმერთისაკენ სულიერი ამაღლების გზა არის 
წარმოჩენილი. იგულისხმება, რომ ადამიანის მოვალეობაა, თანამიმდევრულად მიემსგავსოს სხვადასხვა 
სიმბოლოში გამოხატულ უფალს, რაც ეტაპობრივად შეცვლის ქრისტეს მიმდევარს და აამაღლებს 
სულიერ საფეხურებზე. ყველა ის სიმბოლო, რომელიც საბანისძესთან არის ნახსენები, ცნობილია 
ბიბლიურ ლიტერატურაში, რაც შეეხება ხსენებული 18 სიმბოლოს ჩამოთვლის თანამიმდევრობას, იგი 
მხოლოდ „წმიდა ჰაბო ტფილელის მარტვილობაშია“ შემორჩენილი. 
ჩვენი მიზანი იყო, გაგვერკვია სიმბოლოთა ჩამოთვლის თანამიმდევრობის გენეზისი. ამ მიზნით 
უპირველესად სახარება შევისწავლეთ. როგორც კვლევამ ცხადყო, ხსენებული სიმბოლოებით უფალი 
ოთხ სახარებაშია წარმოდგენილი და, რაც განსაკუთრებით საინტერესოა, სიმბოლოთა სახარებისეული 
თანამიმდევრობა ზუსტად შეესაბამება იმ თანამიმდევრობას, რომელიც საბანისძესთან არის დაცული. 
გაირკვა, რომ საბანისძისეული თანამიმდევრობა სახარებათაგან იღებს სათავეს, ამასთან, კვლევის 
შედეგად დაზუსტდა,  სახარებათა რომელი თავების რომელ მუხლებში წარმოდგება ხსენებული 
სიმბოლოებით უფალი. 
როგორც ირკვევა, მათე, მარკოზი, ლუკა და იოანე მახარებლები ისე გადმოგვცემენ უფლის ცხოვრებას, 
რომ იგი ჩვენს წინაშე ჯერ წარმოჩნდეს როგორც „კარი“, შემდეგ როგორც „გზა“, „ტარიგი“, „მწყემსი“ და ა. 
შ. ეს სიმბოლოები ზოგჯერ პირდაპირ არის ნახსენები, ზოგიერთ შემთხვევაში კი ტექსტის შინაარსშია 
ისინი გამოხატული. ე. ი. ჩანს, მახარებლები სახარებათა წერისას ღმერთთან მის სიმბოლოებზე 
მიმსგავსების საშუალებით მიახლების პრინციპს იყენებენ. ეს პრინციპი ძველ აღმოსავლეთში იყო 
ცნობილი, ქრისტიანულმა რელიგიამ კი სრულიად ახალ სიმაღლეებამდე აიყვანა იგი. უაღრესად 
საინტერესოა, რომ ხსენებული პრინციპი, როგორც კვლევის ამ ეტაპზე ჩანს, მხოლოდ ოთხ სახარებაშია 
გამოყენებული და აპოკრიფულ სახარებებში იგი არ შეინიშნება. აღსანიშნავია, რომ ეს 18 სიმბოლო 
განსაკუთრებული სიცხადით იოანეს სახარებაშია წარმოჩენილი. 
„წმიდა ჰაბო ტფილელის მარტვილობა“ საშუალებას გვაძლევს, დავინახოთ, თუ რომელი სიმბოლოებით 
არის სახარებებში უფალი წარმოჩენილი, როგორია ამ სიმბოლოთა წარმოჩენის თანამიმდევრობა, 
საშუალება გვეძლევა, მუხლობრივად მივუთითოთ, ტექსტის რომელ ადგილას ჩანს უფლის ესა თუ ის 
სიმბოლო, ფაქტიურად სახარებათა დაწერის ერთ-ერთი პრინციპი ირკვევა „წმიდა ჰაბო ტფილელის 
მარტვილობის“ მეშვეობით. ამდენად, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფაქტი იოანე საბანისძის 
ნაწარმოებს მთელი მსოფლიოს მეცნიერთათვის ხდის საინტერესოს...        

                                                                  „სულიკოს“  სიმბოლიკისათვის
სტატიაში არის მცდელობა, რომ განმარტებულ იქნას ქართველი პოეტის _ აკაკი წერეთლის ლექს _ 
„სულიკოს“ მეტაფორები. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ლექსში ნახსენები „სულიკო“ ადამიანის 
არსებაში დავანებული ის შემოქმედებითი სულია, რომელსაც სიყვარულით სავსე გული (ვარდი), 
პოეტური ენა (ბულბული) და ღვთისკენ გზის მაჩვენებელი ნიშნის (ვარსკვლავის) დანახვისა და მისკენ 
ერის წინამძღოლობის უნარი ანიჭებს სასიცოცხლო ძალას. 
აკაკი წერეთლის „სულიკოს“ დაფარული აზრის ამოცნობაში დახმარებას გვიწევს მისი სხვა ლექსი _ 
„პასუხი (მოწინააღმდეგე გუნდს, ქრთამის შემომთავაზებელს)“, რომელშიც გახსნილად არის ნათქვამი, 
რომ ჭეშმარიტ პოეტს სიყვარულით სავსე გული და პოეტური ენა უნდა ჰქონდეს და რომ მის საქმეთა 
წარმმართველი იესო ქრისტე უნდა იყოს.

          მამის მაძიებელი შვილის სახე ნაჯიბ მაჰფუზის რომანში „გზა“

სტატიაში გაზიარებულია შეხედულება, რომლის თანახმად, დიდი ეგვიპტელი მწერლის _ ნაჯიბ 
მაჰფუზის რომან „გზის“-ის (الطريق) ერთ-ერთი მთავარი თემა ეს არის ღმერთის ძიება; გამოთქმულია 
მოსაზრება, რომ მაჰფუზის მიხედვით, ადამიანები რომ ღმერთს მიეახლონ, ამისათვის საჭიროა, ჯერ 
ერთმანეთი იპოვონ, ადამიანებს შორის ადამიანური ურთიერთობა უნდა დამყარდეს და მაშინ იქნება 
მათთან ღმერთი. 
ნაშრომში მოთხრობა „ერთი დღის ნახევარი“ (نصف يوم)-ის შესახებაც არის მსჯელობა. ჩვენი აზრით, 
ხსენებულ მოთხრობაში ალეგორიული ფორმით სულის ინკარნაციაზეა საუბარი და ნაჩვენებია, რომ 
ადამიანი ამქვეყნად ცხოვრებისას ჭეშმარიტ ფასეულობებს არ უნდა მოსწყდეს, თუ უნდა, რომ 
ღმერთისაკენ მიმავალ სულიერ გზას არ ასცდეს. ნაშრომში ის მოსაზრებაც არის გაზიარებული, რომ 
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მწერალს ამ მოთხრობით იმისი თქმაც სურდა, რომ პოეტმა და, საერთოდ, ხელოვანმა, უარი არ უნდა 
თქვას იმ საქმეზე, რისთვისაც არის მოწოდებული, თორემ ცხოვრება ისე სწრაფად გაივლის, რომ ვერც 
გაიგებს და გაუკეთებელი დარჩება ეს საქმე. 
ნაჯიბ მაჰფუზმა რომანში „გზა“ ღმერთზე რემინისცენციად მთავარი პერსონაჟის _ საბირის მამის სახე 
გამოიყენა, წარმოდგენილ ნოველაშიც,, როგორც სავარაუდოა, მამის სახე ასევე ღმერთის ალეგორიად 
არის გამოიყენებული. როცა ამგვარ მხატვრულ ხერხებს მიმართა, ამით ქრისტიანულ სამყაროსთან 
გამოავლინა მწერალმა სიახლოვე. ეს მის ცუდ მაჰმადიანობაზე სრულებითაც არ მეტყველებს, _ ნაჯიბ 
მაჰფუზი ჩვეულებრივი მუსლიმია, ამასთან, ღრმად მოაზროვნე ადამიანია იგი და,  საკუთარის გარდა, 
სხვა რელიგიებშიც ეძიებს სასიკეთოს, ცდილობს, რომ ყველა რელიგიის აღმსარებლისათვის მისაღები 
იყოს მისი წიგნი, რომ ღმერთისკენ სვლაში ისე მიეხმაროს სხვადასხვა რელიგიის ადამიანებს, რომ 
სწორედ თავიანთი რელიგიებიდან გამომდინარე გაამართლონ მათ ეს სვლა. ღმერთთან ყოფნა ნაჯიბ 
მაჰფუზისთვის ადამიანის სულიერ ამაღლებულობას, სიკეთეს ნიშნავს და მისთვის ის არის მთავარი, 
რომ თავისი წიგნებით ზნეობრივად დახვეწაში დაეხმაროს ადამიანს.  

მოსე წინასწარმეტყველის სახე
“წმიდა იოანე ზედაზნელის ცხოვრებაში”

„წმიდა იოანე ზედაზნელის ცხოვრებაში“ (X ს) ძალზე ფართოდ არის წარმოდგენილი მოსე 
წინასწარმეტყველის სახე. როგორც ავტორი არსენ II კათოლიკოსი გვაუწყებს, წმიდა იოანე ზედაზნელის 
შესახებ ადრე სხვა წიგნიც ყოფილა დაწერილი და თვითონ კი მეორედ აღწერა ამ წმიდანის ცხოვრება. ე. 
ი. ავტორს იმ ჩვენამდე მოუღწეველ წიგნზე დაყრდნობით დაუწერია თავისი ნაშრომი. 

არსენ კათოლიკოსი გადმოგვცემს იოანე ზედაზნელის ცხოვრების ფაქტებს, გვამცნობს, თუ როგორ 
შემოვიდა იგი ქართლში და იქვე გვეუბნება, რომ მისი მთავარი მიზანი მხოლოდ ამ ფაქტების გადმოცემა 
კი არა, არამედ ის არის, რომ მკითხველისათვის ცხადი გახადოს, თუ რატომ, რა მისიით წამოვიდა იოანე 
ქართლისაკენ. ტექსტში იოანე მოსე წინასწარმეტყველთან არის შედარებული, გახსენებულია მოსეს 
ცხოვრების ის პერიოდი, როცა ებრაელებთან მცნებები მიჰქონდა მას და ისინი კი ამ დროს წარმართობის 
ცოდვაში იყვნენ ჩავარდნილნი. `წმიდა იოანე ზედაზნელის ცხოვრებაში~ სწორედ ამ შედარებიდან 
ხდება ცხადი, თუ რა იყო ქართლში იოანეს წამოსვლის მიზეზი, _ აქედან ვგებულობთ, რომ იოანე ის 
ადამიანი იყო, რომელიც მოსესებური მისიით შემოვიდა ქართლში, რომ მასაც წარმართობისაგან ხალხის 
დახსნა და ღვთის გზაზე მისი წაყვანა ჰქონდა ღმერთისაგან დავალებული. ქართლში იოანეს ჩამოსვლის 
პერიოდში (VI ს) აქ უკვე დიდი ხნის გამარჯვებული იყო ქრისტიანობა და წარმართობასთან ბრძოლის 
პრობლემა აღარ იდგა, მაგრამ მოსეს შესახებ საუბრიდან ჩანს, რომ წარმართული სალოცავები ზოგან 
ჯერაც იყო იმდროინდელ ქართლში შემორჩენილი, რაც ტექსტიც სხვა ადგილას უკვე პირდაპირ არის 
ნათქვამი და იოანეს ერთ-ერთი მისია, არსენ II-ის თანახმად, მონასტრების დაარსებით წარმართული 
სალოცავების საბოლოო განადგურება ყოფილა. 

ტექსტის ანალიზი საშუალებას გვაძლევს, გავარკვიოთ, თუ რა არის `წმიდა იოანე ზედაზნელის 
ცხოვრებაში~ ჩვენამდე მოუღწეველი წიგნიდან გადასული და რა ეკუთვნის არსენ II-ს. შესაძლოა, ძველ 
წიგნში მოსე წინასწარმეტყველი იყო კიდეც ნახსენები, მაგრამ მასში, როგორც ჩანს, ძირითადად უფრო 
იოანეს ცხოვრებისეულ ფაქტებზე ყოფილა ყურადღება გამახვილებული. ეს ფაქტები თავის ნაშრომში, 
ჩანს, ხსენებული წიგნიდან გადაიტანა არსენ II-მ, ხოლო მთელი ის პასაჟები, რომლებიც მოსე 
წინასწარმეტყველს ეძღვნება, თავად არსენის დაწერილი უნდა იყოს. 

                  კონფესიურობის საკითხი 
                                          “წმიდა დავით გარეჯელის ცხოვრებაში”             

ნაშრომში განხილულია “წმიდა დავით გარეჯელის ცხოვრების” ერთი ეპიზოდი, რომელშიც
გადმოცემულია,   თუ   როგორ   მოაქცია   ქრისტესკენ   წმიდა   დავით   გარეჯელმა   (VI   ს)   უსჯულო 
ადამიანი, სახელად _ ბუბაქრი, რომელიც მოკვლით დაემუქრა დავითს, მაგრამ ამ უკანასკნელის მიერ 
აღვლენილი სასწაულის შემდეგ ქრისტესკენ მოიქცა იგი.  ნაწარმოებიდან ვხედავთ, რომ დავითი 
ბუბაქრს სომხურ ენაზე ელაპარაკება, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ  სომეხია   ბუბაქრი. მაგრამ ამ  
პიროვნების სომხობის შესახებ მხოლოდ მიგვანიშნებს ავტორი და   პირდაპირ კი არ ამბობს. 
წინამდებარე ნაშრომში ყურადღება იმ გარემოებაზეა გამახვილებული,   რომ შუა საუკუნეებში სიტყვა 
“სომეხს”, ეთნიკურთან ერთად, კონფესიური მნიშვნელობაც ჰქონდა და რომ იგი მონოფიზიტის 
მნიშვნელობითაც იხმარებოდა, სტატიაში გამოთქმულია მოსაზრება,   რომ წინარე ტექსტში, ბუბაქრი 
მონოფიზიტური აღმსარებლობის მქონე ადამიანად იყო წარმოდგენილი. სტატიის ავტორთა თანახმად, 
რამდენადაც ბუბაქრის ეპიზოდში მონოფიზიტობა  უარყოფით კონტექსტში იყო წარმომდგარი, წმიდა 
დავით გარეჯელის შესახებ ახალი ძეგლის  შემქნელმა საერთოდ აღარ ახსენა სიტყვა “სომეხი”. ჩანს, 
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“წმიდა დავით გარეჯელის ცხოვრების”  ავტორი და მისი წრე ქართლსა და სომხეთს შორის საეკლესიო 
განხეთქილების შემდეგ დაძაბული ურთიერთობის გამოსწორებას ცდილობდნენ და მონოფიზიტობის 
უარყოფით კონტექსტში წარმოჩენა კი ამ ურთიერთობის გაუმჯობესებას არ შეუწყობდა ხელს. 

თამაზ ვასაძე
დასავლური პრინციპების იმედით

 სტატიაში მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართული კულტურის ევროპაცენტრიზმის შესახებ 
მსჯელობის ფონზე განხილულია მიხეილ ჯავახიშვილის მოთხრობა „პატარა დედაკაცი“. ეს მოთხრობა 
ინტერპრეტირებულია როგორც დასავლური ცივილიზაციის მიერ ეპოქის ავანსცენაზე გამოსული 
დესტრუქციული, ანტიჰუმანური ძალების, არსებითად თუ ვილაპარაკებთ, ბოლშევიზმის ძლევის 
შეფარულ-სიმბოლური გამოხატულება, როგორც ოპტიმისტური ვარიაცია „ჯაყოს ხიზნების“ თემაზე. 

თავის დახსნა
სტატია ეხება ვაჟა ფშაველას „ალუდა ქეთელაურის“ მთავარი პერსონაჟის შინაგანი 

მეტამორფოზის წარმმართველ  მოტივებს. ამ მოტივებად მიჩნეულია სინდისის ქენჯნა, დანაშაულის 
გრძნობა ჩადენილი მკვლელობის გამო, სასოწარკვეთილება, გამოწვეული ცოდვიანი ცხოვრებისთვის 
თავის დაღწევის შეუძლებლობით და ამ მდგომარეობისგან გათავისუფლებისკენ სწრაფვა. ეს სწრაფვა 
ხორცს ისხამს ალუდას ამბოხში თემის ტრადიციული რელიგიის წინააღმდეგ, რაც ცოდვის 
გამომსყიდველი მსხვერპლგაღების, თვითშეწირვის ტოლფასია.

ლალი ავალიანი
მაესტრო

  ესეი ოთარ იოსელიანის-  ოფიციოზის მიერ შერისხული კინორეჟისორის ცხოვრების ზოგიერთ 
ეპიზოდს,მოგონებას მისი პირველი ფილმის ,,აპრილის’’ აკრძალვის შესახებ,საქართველოში 
გადაღებული ფილმების ანტისაბჭოურ მიმართულებას, აგრეთვე ,მის წვლილს თავისუფალი ქართული 
კინემატოგრაფიის ისტორიაში.

კიტა აბაშიძის ცხოვრება და ღვაწლი
ნაშრომში კიტა აბაშიძის ფენომენი ქართულ სინამდვილეში თითქოს მისი სათაყვანებელი ილიას 
თარგზეა მოჭრილი: იყო მრავალმხრივი საზოგადო მოღვაწე, ლიტერატურის ისტორიკოსი, კრიტიკოსი, 
თეორეტიკოსი, პუბლიცისტი, შეურიგებელი პოლემისტი, ჟურნალისტი; სოციალისტ-ფედერალისტთა 
ლიდერი, ეროვნული თვითმყოფობის მქადაგებელი, ამასთან, პარიზსა და ოდესაში სწავლამიღებული 
იურისტი, საქართველოს ევროპული ორიენტაციის განუხრელი დამცველი. დაუზოგავად შრომობდა 
ოფიციალურ დაწესებულებებში, საზოგადოებრივ თუ სამწერლო სარბიელზე. განუზომელი ამაგი 
დასდო  XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურის ისტორიის, თუ თანამედროვე მწერლობის კვლევას, 
ევროპული ლიტერატურის პოპულარიზაციას. აქტიურად იღწვოდა, როგორც ფედერალისტი. ცნობილია 
მისი მწვავე პოლემიკა მენშევიკების წინააღმდეგ.

თბილისის პოეტიკის მაესტრო
ოთარ იოსელიანი თბილისის კინოპოეტიკის ერთ-ერთი დამფუძნებელია: სწორედ ამ რაკურსით არის 
წარმოჩენილი მისი ფილმები: ,,გიორგობისთვე’’, ,,იყო შაშვი მგალობელი’’, ,,პასტორალი’’,
 ,,შანტრაპა’’.  მწვავედ არის წარმოჭრილი გაუცხოების პრობლემა ,,პასტორალში’’, რაც იმ დროისათვის   
საბჭოური ოფიციალური იდეოლოგიის ანტიპოდად აღიქვეს. ჭეშმარიტი კულტურის დევალვაციას და 
მასკულტურის ზეობის დაპირისპირებას ეძღვნება მისი ქართულ-ფრანგული ფილმი ,, შანტრაპა’’.

მოგონება
ერლომ ახვლედიანის ცხოვრებისა და ლიტერატურული მემკვიდრეობისადმი მიძღვნილ ნარკვევში, 
,,ვანო და ნიკოსა’’ და მცირე რომანის ,,კოღო ქალაქში“ მაგალითზე გადმოცემულია მისი სამწერლო 
მიმართულების არსი: იყო მეიგავე-მეზღაპრე -ფილოსოფოსი , მინიმალიტური პარადოქსების 
დიდოსტატი, ანდერგრაუნდის წარმომადგენელი, რომლის ზემოხსენებული თხზულებანი მუდამ იქნება 
ქართული მწერლობის ავანგარდში.

,,ბედნიერება მან ლექსებს მისცა’’
წერილი პოეტისა და ქართული მოდერნიზმის ერთერთი მოთავის,  ,,ცისფერი ორდენის“ წევრის ტიციან 
ტაბიძის ლიტერატურული პორტრეტის შექმნის მცდელობაა. იგი მოსკოვის უნივერსიტეტის 
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დამთავრების შემდეგ აქტიურად ჩაება ქართული პოეზიის მოდერნიზაციისა და ევროპეიზაციის 
პროცესში. ხვავრიელ შემოქმედს ეკუთვნის  ადრეულ ასაკში დაწერილი პროზა,თეორიული ესეები, 
პუბლიცისტური წერილები და სიმბოლისტური ლექსები, რომელთა ეკლექტიკურობა (დადაიზმისკენ, 
ფუტურიზმისკენ გადახრა)კარგად  შეერწყა ქართულ კონტრაპუნქტს. იყო აქტიური ეროვნული მოღვაწე 
, თუმცა ტოტალიტარიზმის პირობებში საბჭოურ კონიუნქტურისთვისაც გაიღო დიდი ხარკი, თუმცა 
სისხლიან 37 წელს ვერ გადაურჩა. ,,ბედნიერება მან ლექსებს მისცა’’- და XX საუკუნის პოეზიაში 
ღირსეული ადგილიც დაიმკვიდრა.

ადა ნემსაძე
80-იანი წლების ქართული მოთხრობა (წერილი მეორე)

ესაა მეორე წერილი, რომლის მიზანია 80-იან წლებში ლიტერატურაში გამოჩენილი ახალი და 
მივიწყებული თაობის მხატვრული პროზის წარმოჩენა. მეორე წერილში განხილულია ქალ მწერალთა 
შემოქმედება რამდენიმე მოთხრობის საფუძველზე, ესენია: ქეთი ნიჟარაძის „ავტოპორტრეტი“, ანა 
მხეიძის „არჩევანი მე“, ნაირა გელაშვილის „სერსო“ და „ანაბეჭდები“. განხილულ მოთხრობათა 
ანალიზისას გამოიკვეთა რამდენიმე ახალი ტენდენცია, კერძოდ: ამ პერიოდის მწერლობა აშკარად 
ატარებს ლიტერატურული ეგზისტენციალიზმის ნიშნებს, რაც გამოხატულია ხასიათთა 
კრიზისულობაში, სუბიექტურობაში, სიკვდილის, როგორც მხსნელის, გააზრებაში და ა. შ. მაგრამ 
მთავარი, რაც ამ პერიოდის ქალთა პროზას ახასიათებს, არის მკვეთრად გამოხატული ინდივიდუალობა, 
მე-ს წინ წამოწევა, ქალი ხდება დამოუკიდებელი, აქტიური, საკუთარი ბედის განმსაზღვრელი და 
განმკარგველი, იგი ნაკლებად ემორჩილება და ითვალისწინებს საზოგადოების აზრს და 
პასუხისმგებლობას საკუთარ ცხოვრებაზე მთლიანად იღებს საკუთარ თავზე. 

მაკა ელბაქიძე, ადა ნემსაძე, მანანა შამილიშვილი
მეორე მსოფლიო ომი და ქართულ-იტალიური ნონკონფორმისტული გამოცდილება (ახალ საარქივო 

მასალებზე დაყრდნობით)

წერილი შესრულებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 
დაფინანსებული პროექტის „ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა მეორე მსოფლიო ომიდან სკკპ მე-
20 ყრილობამდე (1941-1956)“ ფარგლებში. კერძოდ, იგი წარმოაჩენს იტალიაში სამეცნიერო მივლინებისას 
აღმოჩენილ მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ საარქივო მასალას. წერილში ყურადღება 
გამახვილებულია 20-იანი წლების ქართული ემიგრაციის ცხოვრებაზე, კერძოდ, საუბარია ქართველ 
შინდლერად წოდებული მიხეილ კედიას, შალვა ამირეჯიბის, ალექსანდრე ნიკურაძის, შალვა 
მაღლაკელიძის, ფრიდონ წულუკიძის და სხვათა საქმიანობა ომის პერიოდში, ისინი გარკვეული მიზნით 
უჭერდნენ მხარს გერმანიას, რადგან მისი გამარჯვების შემთხვევაში საქართველოს დამოუკიდებლობის 
აღდგენას იმედოვნებდნენ. ამ მიზნით შეიქმნა რამდენიმე ლეგიონი: „თეთრი გიორგი“, „თამარი-1“, 
„თამარი-2“, „ქართული ნაციონალური ლეგიონი“, „კავკასიის ნაციონალური ლეგიონი“ და ა. შ. ასევე 
წერილში დიდი ყურადღება ეთმობა ცნობილი ქართველი მოღვაწის პადრე მიქელ თარხნიშვილის 
ანტიფაშისტურ მოღვაწეობას ომის დროიდელ იტალიაში.  

მანანა შამილიშვილი
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.

საბა მეტრეველი
წმინდა იოანე და ეფთვიმე მთაწმინდელები - მუშაკნი მარადისობისა

გიორგი მთაწმინდელის `წმინდა იოანესა და ეფთვიმეს ცხოვრების~ მიხედვით გაანალიზებულია, 
ზოგადად, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წალკოტის – ათონის მნიშვნელობა ქართული 
კულტურისთვის, საგანგებოდაა შესწავლილი და წარმოჩენილი იოანე ათონელი, როგორც მეტყველი 
ხატი უზაკველი მორჩილებისა და, როგორც ახალი ოქროპირი. დიდი ნაწილი ეთმობა წმიდა ექვთიმე 
ათონელის ღვაწლს. მისი იკონოგრაფიული პორტრეტი მოცემულია, როგორც სულთა მკურნალი, 
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კეთილი მწყემსი და გზაზე დამყენებელი. ამასთანავე, ხაზგასმულია ქართული ენისა და სიტყვის, 
თარგმანის მსახურების განსაკუთრებულობა, რომელიც უმთავრესი სათნოება იყო ათონელთათვის.
     ჩვენ საგანგებოდ შევისწავლეთ ივირონის ტიპიკონი, როგორც ბერ-მონაზონთა სულის ხსნის გზა, 
მონასტრული ცხოვრების, როგორც ანგელოზებრივი მსახურების სახე. ამასთანავე, წარმოვაჩინეთ 
ექვთიმე მთაწმინდელის პრიორიტეტები მონაზვნურ ცხოვრებაში. გიორგი მთაწმინდელის მიერ 
რუდუნებით გადმოცემული წეს-განგება, გარდა იმისა, რომ სრულიად ორგანული ნაწილია 
თხზულებისა, ივირონის მონასტრის ბერ-მონაზონთა ცხოვრების განმსაზღვრელი, მათი არსებობის 
უტყუარი საბუთია. ამ ტიპიკონის კვალობაზე ყალიბდებოდნენ, სულიერად იწრთობოდნენ უფლის 
გზაზე შედგომილნი, ამა სოფლიდან განდგომილნი მამანი.
D    დასასრულ, გიორგი მთაწმინდელის თხზულება დანახული და შეფასებული გვაქვს XI საუკუნის 
ქართული ქრისტიანული ხელოვნების ფონზე, წარმოდგენილია ის ზოგადი ტენდენციები, რომლებიც 
გვხდება ამ პერიოდის ქრისტიანულ ხელოვნებაში.  ათონელების ენა საუკუნეების განმავლობაში 
ისეთივე ეტალონად დარჩა, როგორიც XI ს-ის ქართული ხუროთმოძღვრების სრულიად ჩამონაკვთული 
სატაძრო ფორმა, აქიტექტორული დეკორი, ხატწერა თუ წიგნის დასურათება, რელიეფი თუ ჭედურობა-
მინანქარი.

აგრესიული ათეისტური დისკურსიდან ნორჩ მებრძოლ უღმერთოებამდე
ბოლშევიკურ-პროლეტარული პარტია ცდილობდა, ბავშვობიდანვე გაეხრწნა და გადაეგვარებინა 
ადამიანი, რათა ახალ საზოგადოებას მორგებოდა. დაიწყო სკოლებში ნორჩ უღმერთოთა უჯრედების 
ჩამოყალიბება. იგულისხმებოდა, რომ ნორჩი უღმერთო ოჯახშიც გასწევდა ანტირელიგიურ მუშაობას, 
რითაც ხელს შეუწყობდა მშობლების უღმერთოთა რიგებში გაწევრიანებას. 1932 გამოიცა საქართველოს 
მებრძოლ უღმერთოთა კავშირის ცენტრალური საბჭოს ინსტრუქცია. ეს დოკუმენტი მრავალმხრივაა 
საინტერესო. ჯერ ერთი, იქმნება ნორჩ მებრძოლ უღმერთოთა (ნმუ) ჯგუფები. 
ნორჩ უღმერთოდ გახდომა შეუძლიათ შავსიელთა ბავშვებსაც, თუ ისინი დააკმაყოფილებენ 
ზემომოყვანილ პირობებსო, _ წერია ამ უპრეცედენტოდ “მრავალმნიშვნელოვან” დოკუმენტში. აქვე 
განსაზღვრული ჰქონდათ სამუშაო გეგმა და ძირითადი მოვალეობა: ნმუ-ჯგუფი ამზადებს ლოზუნგებს, 
პლაკატებს, რომლებიც მოუწოდებენ მშრომელთ რელიგიის, გაცდენებისა და ლოთობის წინააღმდეგ 
საბრძოლველად. ნმუ-ჯგუფი აწყობს საამქროებში, ქარხნის ეზოებში აგიტგამოსვლებს, მფრინავ 
მიტინგებს. მართავს საუბრებს მუშებს შორის. აკრავს შავ დაფაზე გამცდენლებს და სხვ.
ამ შავბნელი ინსტრუქციის მიხედვით, ნორჩმა უღმერთოებმა ხელი უნდა შეუწყონ პარტიას ადამიანთა 
ჟლეტაში: “მარშრუტი “სოფლის მეურნეობის სოციალისტური გარდაქმნისთვის” მიზნად ისახავს, 
ყოველმხრივი დახმარება გაუწიოს პარტიასა და საბჭოთა ხელისუფლების სოფლის მეურნეობის 
კოლექტივიზაციას, მისი სოციალისტური რეკონსტრუქციას და ამის საფუძველზე კულაკების, როგორც 
კლასის ლიკვიდაციის გატარებაში”.
ამასთანავე, 8 წლის ბავშვებმა, ანუ ნორჩმა მებრძოლმა უღმერთოებმა, უნდა გააჩაღონ ანტირელიგიური 
მუშაობა ქარხანაში: ჩამოაყალიბონ მუკ-ის უჯრედები საამქროებში.
ნმუ-ჯგუფის მოვალეობად გამოცხადდა: “ბრძოლა რელიგიური ადათების, უქმეების, ექიმბაშობის და 
სხვ. წინააღმდეგ; მცირეწლოვანი ბავშვების განთავისუფლება რელიგიის რეაქციონური გავლენისგან; 
ბრძოლა საყოფაცხოვრებო ხასიათის რელიგიური დღესასწაულების წინააღმდეგ, რომლებსაც 
განსაკუთრებით დიდი გავლენა აქვთ ბავშვებზე; ბრძოლა რელიგიურ-საყოფაცხოვრებო წესების 
(ნათლობა და სხვა) წინააღმდეგ; ბრძოლა უღმერთო ყოფა-ცხოვრებისთვის ოჯახში, საერთო 
საცხოვრებელში, ამხანაგობებში; ბრძოლა ხატებისა და რელიგიური კულტის სხვა საგნების წინააღმდეგ; 
ბრძოლა ხუცების ვიზიტების, რელიგიური დღესასწაულების და სხვ. წინააღმდეგ.

ზოია ცხადაია
კოტე ხიმშიაშვილი

1942 წლის „შეთქმულთა საქმის“ გამო რეპრესირებული (დახვრეტილი) ახალგაზრდა მწერლის, კოტრე 
ხიმშიაშვილის, შემოქმედებითი პორტრეტი და ბიოგრაფიული მასალები – სშსს არქივის მასალების 
საფუძველზე.

სიკვდილ-სიცოცხლის ასპექტები სიმონ ჩიქოვანის 
ომისდროინდელ ლირიკაში

ნაშრომში განხილულია სიმონ ჩიქოვანის მეორე მსოფლიო ომის თემატიკაზე შექმნილი ის პოეტური 
ტექსტები, რომლებიც კრიტიკის და ლიტერატურათმცოდნეთა ყურადღების მიღმა იყო დარჩენილი. 
მათში მკაფიოდ იკვეთება პოეტის გულწრფელი დამოკიდებულება მეორე მსოფლიო ომის ფაქტთან.

„გველის პერანგოსანი“ – ბრალდების მთავარი არგუმენტი
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წერილში განხილულია სშსს არქივის მასალებში აღმოჩენილი საქმე ბრალდებულ კონსტანტინე 
გაბაშვილისა, რომელსაც ბრალად ედებოდა კონტრრევოლუციური საქმიანობა, სტუდენტებთან 
აგიტაცია-პროპაგანდა წიგნზე „გველის პერანგოსანი“ (პამფლეტი).

ემზარ კვიტაიშვილი
სიმონ ჩიქოვანი

წერილი წარმოადგენს სიმონ ჩიქოვანის ლიტერატურულ პორტრეტს. დასაწყისში მოცემულია 
პოეტის მოკლე ბიოგრაფიული შტრიხები, რასაც მოსდევს მისი შემოქმედების ანალიზი. წერილში 
დაწვრილებითაა დახასიათებული სიმონ ჩიქოვანის ფურუტურისტული პერიოდი, რაც განვლილ 
წლებში მხოლოდ გაკვრით იყო ხოლმე  მოხსენებული. ასევე განხილულია მისი საბჭოთა პერიოდის 
ლირიკა, სიახლეები, მისი პოეტიკის მახასიათებელი ნიშნები და ა. შ. წერილში ასევე ადგილი ეთმობა 
სიმონ ჩიქოვანს, როგორც ლიტერატურის მკვლევარს: იგი ინტერესდება როგორც მე-19 საუკუნის 
მწერლებით, ისე თანამედროვეებით. წერილის ბოლოს მოთხრობილია სიმონ ჩიქოვანისა და ბორის 
პასტერნაკის მეგობრობის  შესახებაც. 

მზია ჯამაგიძე
მესამე სივრცის აგება როგორც ნაციონალური ნარატივისგან გაქცევის მცდელობა

თანამედროვე ეტაპზე დასავლური კულტურის ერთ-ერთ მთავარ ინტერესს სხვა 
კულტურებისადმი განაპირობებს დაკვირვება და ანალიზი ამ პროცესებისა, თუ რამდენად ახერხებენ 
ისინი აწმყო დროზე ფოკუსირებას და ახალი იდენტობების გლობალური და ლოკალური ცვლილებების 
კონტექსტში აგებას, სადაც აქამდე ისტორიიდან მარგინალიზებული თემები და ხასიათები შეძლებდენ 
გლობალური ნარატივის სუბიექტებად ქცევას. სტატიის მიზანია, თანამედროვე ქართველი მწერლის აკა 
მორჩილაძის რომანის ,,სანტა ესპერანსა” ანალიზით, ვაჩვენოთ, თანამედროვე ქართულ მხატვრულ 
ნარატივში გაჩენილი მესამე სივრცე რამდენად მიემართება და/ან განაპირობებს ქართულ 
პოსტკოლონიურ სინამდვილეში ნაციონალური მოდერნიზებული იდენტობების ფორმირების პროცესს 
და რა მიზანს ემსახურება მწერლობის მიერ ამგვარი სივრცის კონსტრუირება. 

აღნიშნული საკითხის კვლევა შესაძლებლობას მოგვცემს, ერთი მხრივ, წარმოვაჩინოთ ქართული 
მწერლობის როგორც პოსტსაბჭოთა/პოსტკოლონიური ქვეყნის სპეციფიკური გამოცდილების 
ღირებულება გლობალურ კონტექსტში, დასავლურ ლიტერატურულ პროცესთან მიმართებით და მეორე 
მხრივ, მოვახდინოთ ლოკალურ სივრცეში იმ თვითიდენტიფიკაციური საკითხების და პრობლემების 
ანალიზი, რომელთა განსაზღვრაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია  გარადამავალ ეტაპზე მყოფი 
ქვეყნისთვის.

აკა მორჩილაძის ტექსტების ანალიზით ცხადი ხდება, რომ მწერლობა ცდილობს დაძლიოს 
პერიფერიულობის ბარიერი და შეძლოს დასავლურ კულტურულ სივრცეში თავის დამკვიდრება. ამის 
დასტურია მწერლის მიერ ტრადიციული ქართული ნაციონალური  კულტურული პარადიგმისა და 
ნარატივის დეკონსტრუქციის გზების ძიება ლიტერატურული ტექსტებით, თუმცა ისიც ცხადია, რომ 
თანამედროვე ქართულ სამწერლობო ნარატივში ახალი ნაციონალური იდენტრობების ძიების პროცესი 
კვლავ ტრანზიტულობის პერიოდს გადის და ჯერ დაუსრულებელი პროცესია.

ლევან გელაშვილი
საღეჭი განთიადების ნარატივი

ეკფრასისის მრავალფუნქციონალური გამოყენება ჩვენი დროის კულტურაში, გაზრდილი ვიზუალური 
მნიშვნელობითაა განპირობებული. თანამედროვე ადამიანის ცხოვრებას ყოველდღიურად ვიზუალური 
სახეები და ნიშნები მიჰყვება, რომელიც დიდი დოზით სუბლიმაციას განიცდის და უერთდება ტექსტს. 
ვერბალური და ვიზუალური საწყისი საკმაოდ აქტიურად ზემოქმედებს ლიტერატურაში. მეცხრამეტე 
საუკუნის ბოლოდან, ლიტერატურაში სულ უფრო და უფრო იკვეთება ამ ტენდენციების ნიშნები.  
სიტყვების საშუალებით გამოსახულების შექმნა, განაპირობებს ტექსტის სინთეზურ ხასიათს. დღეს 
ეკფრასისი კომიქსებსა და ლიტერატურულ სამაგიდო თამშებში ფსევდოგრაფიკული ხასიათის 
გამოვლინებასთან ერთად არსებობს. აღსაწერ ლიტერატურულ პასაჟებს ვიზუალური ნიშნები და 
გამოსახულებები ენაცვლება.
  ზურა ჯიშკარიანის ,,საღეჭ განთიადებში’’ ეკფრასისი, როგორც ვიზუალური ნარატივი ისე გვევლინება. 
ჩიტის და ლიანდაგების იკონური გამოსახულება ტექსტის გვერდით ცარიელ მინდორზე  ტექსტთან 
ერთად თანაარსებობს. ის ტექსტის შინაარსობრივ მხარეს ასოციაციურ მნიშვნელობას აძლევს. ეს არ არის 
ილუსტრაცია არამედ ინტენრეტ ტექსტისთვის დამახასიათებელი გიფების და მოძრავი იკონური 
ნიშნების ციფრული სამყაროდან ფურცელზე გადატანა. მსგავსი ვიზუალური და ტექნოლოგიური 
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ჩანართები უცხო არ არის ლაშა ბუღაძის წიგნში ,,პატარა ქვეყანა’’ მკითხველს წიგნის კითხვის პროცესში 
ინტერნეტის გამოყენებაც უწევს. გურამ მეგრელიშვილის ,,საქართველოს ალტერნატიული  რუკა’’ კი  QR 
კოდს შეიცავს და მკითხველს კითხვის პარალელურად ფოტოების ნახვაც შეუძლია საკუთარ მობილურ 
ტელეფონში. 
 თანამედროვე ტექსტი გაჯერებულია ვიზუალური ნიშნებით.  მანქანური ტექნოლოგია 
ბელესტრისტიკაში ნელ-ნელა შემოიპარა და სულ უფრო და უფრო დიდ ადგილს იკავებს.  აღსაწერი 
ობიექტიც არა ფერწერული ტილო, არამედ მედიარელობის რომელიმე გამოვლინებაა. 
ფუტურიზმის მსგავსად არამხოლოდ ტენოლოგიური რობოტიკაა ჩართული ჯიშკარიანის რომანში, 
არამედ თხრობაც კინემატოგრაფიული და ზოგადად ეკრანული კოდების შესაბამისია. ყველაფერი რაც 
ხდება რომანში თხრობის ამ გარდაუვალ კანონს ემორჩილება. ჯიშკარიანი თავის რომანში 
ბინოკულარულ თხრობას მიმართავს როგორც, ეკრანულ ნარატივს, როგორც  სიუჟეტ განმავითარებელ 
ძირითად რგოლს. მწერალი ხშირად უშუალოდ რთავს ამბის ვლინების თანმიმდევრობაში 
სატელევიზიო ჩართვებს. გვიყვება იმას რასაც ტელევიზორით გადასცემენ. აღქმა რომანში ყოველთვის 
ნაგლუსხმევია როგორც ეკრანული გამოსახულება. ხოლო თხრობა ამ ეკრანული გამოსახულების 
კონტექსტია.

ელისაბედ ზარდიაშვილი
Akaki and the Issue of Autocephaly of Georgian Church (according to the banned materials)

აკაკი წერეთელი ავტოკეფალისტი მღვდელმთავრების დიდი ნდობით სარგებლობდა და ეს ნდობა მან 
საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობის თავდაუზოგავი ბრძოლით მოიპოვა. წერილში 
გაანალიზებულია კვლევების შედეგად ახლად გამოვლენილი მასალები, კერძოდ, ეპისკოპოს ლეონიდეს 
წერილი პოეტისადმი, რომელშიც იგი მხატვრული სიტყვით შემწეობას სთხოვს პოეტს 
ავტოკეფალიისათვის ბრძოლის საქმეში, ასევე განხილულია აკაკის ინიციატივა, რომ საქართველოს 
ეკლესიას დამოუკიდებლობა მოეპოვებინა რომის პაპთან უნიის შედეგად. აღნიშნულმა ახალმა 
მასალებმა უამრავი საინტერესო შტრიხი შემატა პოეტის ბიოგრაფიასა და შემოქმედებას.

ალექსანდრე ყაზბეგი და ხალხური პოეზია
ალექსანდრე ყაზბეგი ხევში კრებდა და აქვეყნებდა ხალხური სიტყვიერების ნიმუშებს. 1886 წელს 
მწერალმა ცალკე წიგნად გამოსცა მის მიერ შეკრებილი ფოლკლორული ნიმუშების ნაწილი („სახალხო 
ლექსები. მოხევეთა და მოხევის სიმღერები“). ნაშრომში გაანალიზებულია ალ. ყაზბეგის ღვაწლი, 
რომელშიც მწერალს მიუძღვის ხალხური სიტყვიერების შეკრების, პოპულარიზაციისა და დაცვის 
საქმეში.

ალექსანდრე ყაზბეგის ხალხურ მოტივებზე შექმნილი ლექსები
ალექსანდრე ყაზბეგი არა მარტო კრებდა და აქვეყნებდა ხალხური სიტყვიერების ნიმუშებს, არამედ 
თვითონაც ქმნიდა ლექსებს ხალხურ მოტივებზე. ნაშრომში განხილულია მწერლის ხალხურ მოტივებზე 
შექმნილი რამდენიმე ლექსის შემოქმედებითი ისტორია.

ალექსანდრე ყაზბეგის უბის წიგნაკები
წერილში გაანალიზებულია ხელნაწერათა ეროვნულ ცენტრში დაცული ალ. ყაზბეგის სამი უბის წიგნაკი. 
უბის წიგნაკებში თავმოყრილი მასალა თემატურად მრავალფეროვანი და გამოუქვეყნებელია. ნაშრომში 
გაკეთებულია დასკვნა, რომ წიგნების უცნობ თხზულებებს ფასდაუდებელი სამსახურის გაწევა შეუძლია 
როგორც მწერლის ბიოგრაფიის, ისე მისი შემოქმედების ახლ;ებურად შესწავლის საქმეში.

მაია არველაძე
აკაკის ზოგიერთი პირადი წერილის დათარიღებისათვის 

სტატიაში განხილულია აკაკი წერეთლის რამდენიმე პირადი წერილი ტასო მაჩაბლისადმი. მგოსნის 
თხზულებების ახალ აკადემიურ გამოცემაზე მუშაობამ გამოავლინა ბევრი ახალი მასალა, როგორც 
მხატვრული და პუბლიცისტური ნაწარმოებები, ასევე მწერლის ცხოვრების სხვადასხვა საინტერესო 
დეტალი. სხვადასხვა პირადი წერილისა და მგოსნის ახლად გამოვლენილი საბუთების შედარებით 
მოხდა ზოგიერთი წერილის თარიღის დადგენა, რამდენიმეს კი შეეცვალა ის.

გია არგანაშვილი
საკულტო-ზეპირსიტყვიერი კულტურის ცოცხალი ტრადიცია აღმოსავლეთ 

საქართველოს მთიანეთში 
სტატია ეყრდნობა თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოლკლორისტიკის კათედრის გამოცემა 
„ჯვარ-ხატთასადიდებლები“. აქ განხილულია აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის საკულტო 
ტექსტები.  ხუცეს-ხევისბერთა მიერ წარმოსათქმელი სადიდებლები, ლოცვები, დამწყალობნებანი. 
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ტექსტები და შედარებითი ანალიზი დაეხმარება  სხვადასხვა დარგების (ფოლკლორი, ენათმეცნიერება, 
ეთნოგრაფია, ხალხური რელიგიური ცნობიერება) მკვლევარ-შემსწავლელთა და დაინტერესებულ 
პირებს.

„ლიტერატურა ცხოვრებისათვის“ 
(ქართველი კაცის ისტორიული სახის რეცეფცია ილია ჭავჭავაძის მოთხრობებში)

სტატიაში საუბარია ილია ჭავჭავაძის რამდენიმე ნაწარმოებზე (კაკო ყაჩაღი, „გლახის ნაამბობი“ და 
ოთარაანთ ქვრივი“), სადაც ავტორი თანმიმდევრულად ავითარებს ე.წ. ჩატეხილი ხიდის პრობლემის 
გადაწყვეტის თეორიულ წინაპირობას. მისი პერსონაჟები ნაწარმოებიდან ნაწარმოებში გადადიან და 
ცდილობენ როგორც სოციალურ ასევე პიროვნული პრობლემების გადაწყვეტას.  

 „ეპოსის გმირი ლირიკული პერსონაჟის როლში”
 (ნიკოლოზ ბარათაშვილის 200 წლის იუბილესთან დაკავშირებით)

ამ სტატიაში საუბარია ლიტერატურულ  პერსონაჟთა  მსგავსებაზე. კერძოდ, თუ როგორ გადმოდიან  შუა 
საუკუნეების პოემის პერსონაჟები ჩვენს ეპოქაში და ეპოსის გმირები როგორ ეგუებიან ლირიკული 
პერსონთა ჩარჩოებს. მოძებნილია პარალელები შოთა რუსთაველისა და ნიკოლოზ ბარათაშვილის 
შემოქმედებაში. ასევე სხვა ლიტერატურული კავშირები.

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 Saba Metreveli, 
Eka Chikvaidze,

Gocha Kuchukhidze,
Irina Natsvlishvili,

Anna Letodiani

Christian-Muslim Relations. 
A Bibliographical History. 

Volume 12. Asia, Africa and 
the Americas (1700-1800)

ISBN: 978-90-04-37543-7

ბოსტონი, BRILL 912

2 Darejan Menabde
Maia Jaliashvili

Tamar Tsitsishvili
Zoia Tskhadaia
Manana Kvataia
Anna Letodiani

Romanticism in Literature
On the Cross-road of 

Époques and Cultures, 

ISBN-13: 978-620-2-30883-0

Frankfurt, Germany, 
Scholar’s Press: (2018-

05-31)

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
The Christian-Muslim Relations: 1500-1900

კრებული „Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 12. Asia, Africa and the Americas 
(1700-1800)“ მეთორმეტე წიგნს, რომელიც დაიბეჭდა საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტის - 
„ქრისტიანულ-მუსლიმური ურთიერთობები: 1500-1900“ - ფარგლებში. გამოცემა მომზადდა ბირმინგემის 
უნივერსიტეტის ფილოსოფიის, თეოლოგიისა და რელიგიის სკოლის თეოლოგიისა და რელიგიის 
დეპარტამენტში. პროექტის პირველ ნაწილში შესრულებული სამუშაო, რომელიც მოიცავდა 600-1500 
წლებს, უკვე დასრულებულია და 2009-2013 წლებში 5 წიგნად გამოსცა გამომცემლობა BRILL-მა 
(გამომცემლობის მთავარი ოფისი მდებარეობს ლეიდენში (ნიდერლანდები). ამჟამად ხორციელდება 
პროექტის მეორე ნაწილი, რომელიც მოიცავს 1600-1900 წლებს. პროექტში ამ ეტაპზე თანამონაწილე 
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ორგანიზაციად ჩართულია შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, რომლის 
ვალდებულებაა ქართული ლიტერატურიდან შესაბამის თემატიკაზე მომზადებული სტატიების გაგზავნა. 
ნოემბრის თვეში დაიბეჭდა პროექტის რიგით მე-12 წიგნი, რომელიც 1700-1800 წლებს მოიცავდა (წიგნის 
შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია ბმულზე: https://brill.com/abstract/title/38698?rskey=7YXju2&result=10); 
წიგნში „Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 12. Asia, Africa and the Americas (1700-
1800)“ დაბეჭდილია ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის თანამშრომელთა მიერ მომზადებული 
სტატიები. ისინი შეეხება ქრისტიანულ-მუსლიმურ ურთიერთობებს შემდეგ მწერალთა შემოქმედებაში: 
თეიმურაზ მეორე, არჩილი, იოანე ბაგრატიონი, ბესიკი, ბესარიონ ორბელიშვილი, ვახტანგ მეექვსე, 
სულხან-საბა ორბელიანი, ანტონ კათალიკოსი.   

Romanticism in Literature
On the Cross-road of Époques and Cultures

კრებული წარმოადგენს შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მე-11 
საერთაშორისო სიმპოზიუმის - „რომანტიზმი ლიტერატურაში. ეპოქათა და კულტურათა 
გზაჯვარედინზე“, რომელიც გაიმართა 2017 წელს - რჩეული მასალების გამოცემას ინგლისურ ენაზე. 
კრებულის რედაქტორია ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი ირმა რატიანი. 

რომანტიზმი ქართულ ლიტერატურაში XIX საუკუნის დასაწყისიდან მკვიდრდება. მისი ფორმირება 
და განვითარება სპეციფიკურ ჭრილში მიმდინარეობს, რუსული იმპერიალიზმის პირობებში, ახალი 
კოლონიური სტატუსის, პოლიტიკური იმედებისა და იმედგაცრუებების ფონზე, დამოუკიდებლობისა და 
ნაციონალური თვითშეგნების ძიების თანხლებით. მიუხედავად რთული და ამბივალენტური 
პოლიტიკური პროცესებისა, ქართული რომანტიზმი თავისი არსებობის ადრეულ ეტაპზევე თანაუგრძნობს 
ევროპული რომანტიზმისთვის ნიშანდობლივ ტრადიციულ თემებსა და მოტივებს, ორგანულად ერთვება 
რომანტიზმის მსოფლიო და ევროპულ ქსელში. ქართველი პოეტის - ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზია 
ევროპული რომანტიზმის მართლაც საუკეთესო ტრადიციებზეა ამოზრდილი. გარდა იმ ძირითადი 
თემებისა, რომლებიც ახასიათებს მსოფლიო რომანტიზმს თავისი განვითარების უმაღლეს საფეხურზე და 
რომლებიც გამოკვეთილია უდიდესი რომანტიკოსების – შელის, ბაირონის, მიცკევიჩის, ლერმონტოვისა და 
სხვათა პოეზიაში, ქართველი პოეტი საგანგებოდ უბრუნდება რომანტიზმის ერთ-ერთ საკვანძო იდეას – 
ეროვნული თვითშემეცნების აღორძინებას, რაც ლაიტმოტივად გასდევს მის პოეზიასა და მსოფლგანცდას. 

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 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 Darejan Menabde Romanticism in Literature
On the Cross-road of 

Époques and Cultures, 
ISBN-13: 978-620-2-

30883-0

Frankfurt, Germany, 
Scholar’s Press: (2018-05-

31)

10 გვერდი

2 Maia Jaliashvili Romanticism in Literature Frankfurt, Germany, 12 გვერდი
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On the Cross-road of 
Époques and Cultures, 
ISBN-13: 978-620-2-

30883-0

Scholar’s Press: (2018-05-
31)

3 Tamar Tsitsishvili,
Zoia Tskhadaia

Romanticism in Literature
On the Cross-road of 

Époques and Cultures, 
ISBN-13: 978-620-2-

30883-0

Frankfurt, Germany, 
Scholar’s Press: (2018-05-

31)

13 გვერდი

4 Manana Kvataia Romanticism in Literature
On the Cross-road of 

Époques and Cultures, 
ISBN-13: 978-620-2-

30883-0

Frankfurt, Germany, 
Scholar’s Press: (2018-05-

31)

10 გვერდი

5 Anna Letodiani Romanticism in Literature
On the Cross-road of 

Époques and Cultures, 
ISBN-13: 978-620-2-

30883-0

Frankfurt, Germany, 
Scholar’s Press: (2018-05-

31)

12 გვერდი

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
Romanticism in LiteratureOn the Cross-road of Époques and Cultures

დარეჯან მენაბდე
გრიგოლ ორბელიანის „მგზავრობა ჩემი ტფილისიდამ პეტერბუღამდის“ ქართული სამოგზაურო 

ლიტერატურის კონტექსტში
გრიგოლ ორბელიანის სამგზავრო დღიური „მგზავრობა ჩემი ტფილისიდამ პეტერბუღამდის“ ქართული 
სამოგზაურო ლიტერატურის მრავალმხრივ საინტერესო ნიმუშია. ტექსტის პუბლიკატორები და 
მკვლევრები უმეტეს შემთხვევაში გამოცალკევებულად ამახვილებდნენ ყურადღებას კონკრეტულ 
ეპიზოდებზე (ბუნების სურათები, დიალოგი ივანე აბხაზთან, ურთიერთობა რუსეთში გადასახლებულ 
ბატონიშვილებთან...) და ნაკლებად ეხებოდნენ დღიურის აღწერილობით ნაწილს. სამოგზაურო ჟანრის 
სპეციფიკიდან გამომდინარე კი, არანაკლებ მნიშვნელოვანია, თუ როგორ გადმოგვცემს მწერალი საკუთარი 
თვალით ნანახსა და განცდილს.  კვლევის საგანია ტექსტის აღწერილობითი ნაწილი, ის ძირითადი 
კონცეპტები და მახასიათებლები, რომლებიც გრიგოლ ორბელიანის „მგზავრობას“ აკავშირებს ამ ჟანრში 
მოღვაწე მის თანამედროვე ავტორთა (გ. რატიშვილი, ნ. ონიკაშვილი, გრ. ბაგრატიონი, ი. ხელაშვილი, თ. 
ბაგრატიონი) ნაწერების ზოგად ტენდენციებთან და წარმოაჩენს ამ თხზულებას ქართული სამოგზაურო 
ლიტერატურის კონტექსტში.  ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია გრ. ორბელიანის 
ჩრდილოკავკასიურ შთაბეჭდილებებზე, რომლებსაც ტექსტში მოზრდილი ადგილი უჭირავს.

მაია ჯალიაშვილი
ბარათაშვილის პოეზია კირკეგორის „ან-ან“ ფილოსოფიის კონტექსტში

ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედება ტიპოლოგიურად რომანტიზმის კონტექსტში მოაზრება, თუმცა, 
როგორც ნებისმიერი გენიოსის ხელოვნება, მისი შემოქმედებაც კონკრეტული მიმდინარეობის ფარგლებს 
სცდება. იგი თითქოს არღვევს დროისა და სივრცის ფარგლებს და მეტაფიზიკურ განზომილებაში გადის, 
სადაც დრო უწყვეტი მთლიანობაა. ბარათაშვილი თანაბრად ეხმიანება წარსულსაც და მომავალსაც, 
რადგან მისი შემოქმედება კაცობრიობის კულტურულ გამოცდილებას ირეკლავს და ადამიანის 
ყოფიერების უზოგადეს კანონზომიერებებს წარმოაჩენს.  ბარათაშვილის პოეზიის სიღრმე და 
მრავალწახნაგოვნება საშუალებას იძლევა  მისი ლექსების საანალიზო კონტექსტად ეგზისტენციალიზმიც 
მოვიაზროთ. ბარათაშვილის პოეზიის მრავალნიღბიანი ლირიკული გმირისთვის ერთი რამ საერთოა _ ის 
მეამბოხეა თავისი სულისკვეთებით. ცხოვრება მისთვისაც მრავალგანზომილებიანი ფენომენია. პოეტი 
თავისი სულიერი ცხოვრების უმთავრეს გამოხატულებაში, პოეზიაში, ერთმანეთს უპირისპირებს 
მატერიასა და სულს, სილამაზესა და მშვენიერებას, წარმავალსა და უკვდავსა და არჩევანს აკეთებს. მისი 
ფიქრის ვექტორი მუდმივად მერყეობს ორ უკიდურესობას შორის და ლირიკულ გმირს უბიძგებს 
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ჩაკეტილი სამყაროს სივრცის გარღვევისკენ. მის სააზროვნო სასწორზე ყოველთვის თანაბარი 
მნიშვნელობის განსხვავებული ღირებულებები დევს, რომლებიც ქმნიან კიდევაც ფილოსოფიურ ჭრილში 
ფორმულირებულ `ან-ან~ დაპირისპირებულობას. ამ შემთხვევაში, ის ეხმიანება დანიელი ფილოსოფოსის, 
სიორენ კირკეგორის ნააზრევს, რომლის ფილოსოფიურ-ესთეტიკური შეხედულებების კონტექსტშიც 
განვიხილავთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებას.

თამარ ციციშვილი, ზოია ცხადაია
აშუღურ-ქალაქური პოეზიის რეპრეზენტაცია ქართულ რომანტიზმში

 აშუღურ-ქალაქური პოეზია ქართული მწერლობის მაგისტრალურ ხაზად არასოდეს მიიჩნეოდა, მაგრამ ის 
ქართული პოეზიის ერთ-ერთი საგულისხმო შენაკადია. მიუხედავად აღმოსავლური (სპარსული) 
წარმომავლობისა, მასში აშკარად იკვეთება ქართული ეროვნული ხასიათი, რაც ქართული კლასიკური 
ლექსის ტრადიციების ათვისებამ განაპირობა. აშუღური პოეზიისადმი ინტერესმა თავი იჩინა XIX საუკუნის 
პირველი ნახევრის ქართველი პოეტების ტექსტებში. ის  ახლებურად გაჟღერდა ქართველი 
რომანტიკოსების პოეზიაში. სამეცნიერო სტატიაში გაანალიზებულია აშუღურ-ქალაქური ტექსტის 
რეპრეზენტაცია ქართულ რომანტიზმში (ქართველი კლასიკოსების - ალექსანდრე ჭავჭავაძისა და გრიგოლ  
ორბელიანის ტექსტებზე დაყრდნობით).

მანანა კვატაია
ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეტური ფენომენის რეცეფციისათვის

ნაშრომში წარმოდგენილია ავტორის თუ მისი მხატვრული დისკურსის ფენომენის სხვადასხვა 
მიმართულებით კვლევის კონცეფციები. კერძოდ, ინგარდენის შეხედულება, რომლის თანახმად, 
ლიტერატურული ნაწარმოები ფიქციური სამყაროა, რომელიც ავტორის ფენომენიდან მომდინარეობს, 
ჰერმენევტიკული გაგება, სადაც ნაწარმოების განმარტება ხდება მისი აბსოლუტური მხატვრული 
ფასეულობების კონტექსტში და ა.შ. ნაშრომში კონკრეტულად მოცემულია ნიკოლოზ ბარათაშვილის 
ფენომენის ირგვლივ ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში არსებული ღირებული კონცეფციები, 
რომლებიც ნათლად განსაზღვრავს კლასიკოსი პოეტის ადგილს ქართულ თუ მსოფლიო ლიტერატურის 
ისტორიაში.

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 Tamar 
Tsitsishvili

Рецепция русской 
классической литературы 
в Грузии (Лев Толстой),
ISBN  978-964-426-978-3

Сборник статей II 
международного 
форума Иранской 

ассоциации 
русского языка и 

литературы -  
Русский язык и 

литература в 
современном мире: 

проблемы и 
перспективы

Тегеран – Иран, 
Издание 

Тегеранского 
университета

იბეჭდება

2 Ada Nemsadze Вторая Мировая Война как 
Провоцирующий Фактор 

Новой Волны 
Антисоветских 

Настроений,
ISBN 978-605-2278-66-6

International 
Symposium the 95th 

Anniversary of 
Birth of the Founder 

of Azerbaijan 
Haydar Aliyev: 

“Haydar Aliyev and 
Turkish World”. 

Proceedings

Erzurum, Turkey p. 238-241

3 Anna Letodiani Несколько аспектов International Erzurum, Turkey p. 187-189
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христианско-
мусульманских 

отношений 
по двум грузинским 

историческим 
памятникам,

ISBN 978-605-2278-66-6

Symposium the 95th 
Anniversary of 

Birth of the Founder 
of Azerbaijan 

Haydar Aliyev: 
“Haydar Aliyev and 

Turkish World”. 
Proceedings

4 Irina 
Natsvlishvili

Полиетнический мир 
«Книги Мудрость лжи», 
ISBN 978-605-2278-66-6

International 
Symposium the 95th 

Anniversary of 
Birth of the Founder 

of Azerbaijan 
Haydar Aliyev: 

“Haydar Aliyev and 
Turkish World”. 

Proceedings

Erzurum, Turkey p.p. 234-237

Miranda 
Tkeshelashvili

К вопросу национальной 
идентичности и 

Кавказского единства по 
роману Курбана Саида 

„Али и Нино“
ISBN 978-605-2278-66-6

International 
Symposium the 95th 

Anniversary of 
Birth of the Founder 

of Azerbaijan 
Haydar Aliyev: 

“Haydar Aliyev and 
Turkish World”. 

Proceedings

Erzurum, Turkey

5 Manana 
Shamilishvili

Miranda 
Tkeshelashvili

„Second World War and 
Georgian Paradigms of the 
Soviet Intellectual Terror”

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

p.: 155-161

6 Eka Chikvaidze,
Nana 

Mrevlishvili

НЕКОТОРЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
ГРУЗИНСКОГО 

ПЕРЕВОДА 
„ВИСРАМИАНИ“,

ISBN 978-605-2278-66-6

International 
Symposium the 95th 

Anniversary of 
Birth of the Founder 

of Azerbaijan 
Haydar Aliyev: 

“Haydar Aliyev and 
Turkish World”. 

Proceedings

Erzurum, Turkey pp. 221-223

7 Mzia Jamagidze “Frontier Orientalism and 
the Stereotype Formation 

Process in Georgian 
Writings”

ISSN: 1337-9275

eISSN: 1337-9690

World literature 
study: Thematic 
issue “Frontier 
Orientalism in 

Central and East 
European 

Literatures”, #1

Slovak Academic 
Press, Bratislava, 

Slovakia

pp. 88-99
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

Tamar Tsitsishvili
Рецепция русской классической литературы в Грузии (Лев Толстой)

 1990 წელს ჟურნალ „მოამბეში“ დაიბეჭდა რუსი კლასიკოსის ლევ ტოლსტოის „აღდგომის“ 
განხილვა. აღნიშნულ სტატიაში ლევ ტოლსტოის „აღდგომის“ ანალიზი საშუალებას გვაძლევს 
ვიმსჯელოთ არა მარტო  ქართული ლიტერატურული კრიტიკის მიერ რომანის აღქმის 
სპეციფიკაზე, არამედ  მეცხრამეტე საუკუნის ქართული ლიტერატურული კრიტიკის 
განვითარების ძირითად ტენდენციებზე.

Ada Nemsadze
Вторая Мировая Война как Провоцирующий Фактор Новой Волны Антисоветских Настроений

სტატია მომზადებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 
დაფინანსებული პროექტის - „ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა მეორე მსოფლიო ომიდან 
სკკპ მე-20 ყრილობამდე (1941-1956)“ - ფარგლებში და წაკითხულია მოხსენებად თურქეთში, 
ერზრუმში, ათათურქის სახელობის უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენციაზე. იგი 
ეფუძნება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში (ყოფილი უშიშროების არქივი) 
მოპოვებულ მასალას. როგორც აღმოჩნდა, საქართველოში ადამიანთა არც ისე მცირე რაოდენობა 
იყო უკმაყოფილო არსებული წყობილებით, რაც განსაკუთრებით გამოჩნდა მეორე მსოფლიო ომის 
დროს. გაჩნდა იმედი, რომ თუკი ომში სსრკ დამარცხდებოდა, საქართველო შეძლებდა მისგან 
თავის გათავისუფლებას და გერმანიის პროტექტორატის ქვეშ აღადგენდა 1921 წელს 
ძალადობრივად დაკარგულ სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას. სტატიაში გამოყენებულია 
რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმე: ოთარ ადეიშვილის (1941), ანდრო ჭანდიშვილის (1941), 
თათუშა გოგიას (1941), ვიქტორ ჟღარკავასა (1943) და გერონტი აბრამიშვილის (1941).  

Irina Natsvlishvili
„სიბრძნე-სიცრუისას“ პოლიეთნიკური სამყარო

   ნაშრომში წარმოჩენილია სულხან-საბა ორბელიანის წიგნის „სიბრძნე სიცრუისა“ პერსონაჟების 
პოლიეთნიკური სამყარო; ამის კვალობაზე, ნაჩვენებია, რომ ტექსტი ამკვიდრებს მორალური 
ცხოვრების წესსა და ქართული კულტურისთვის ჩვეულ ტოლერანტობას, გამორიცხავს 
დისკრიმინაციას ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით. 

Manana Shamilishvili, Miranda Tkeshelashvili
მეორე მსოფლიო ომი და საბჭოთა ინტელექტუალური ტერორის პარადიგმები

    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 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. 

Mzia Jamagidze
სასაზღვრო ორიენტალიზმი და სტერეოტპების ფორმირების პროცესი ქართულ მწერლობაში

საქართველოს, როგორც გეოგრაფიულად აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მიჯნზე  
მდებარე,  დიდ იმპერიებს შორის მოქცეულ ქვეყანას იტორიულად კოლონიზაციის არაერთი ეტაპი 
აქვს გამოვლილი როგორც მუსლმანური იმპერიების (ირანი ოსმალეთი), ასევე, ქრისტიანული 
რუსეთის იმპერიის მხრიდან (რომელიც თანამედროვე ეტპზეც აგრძელებს ქვეყნის ოკუპაციას). 
კოლონიზაციის პროცესში დომინანტი პოლიტიკური ძალა, ბუნებრივია, მუდმივად  ცდილობს 
თავისი კულტურლი გავლენების გავრცელებას, ამიტომ ქართული იდენტობა და სოციალური 
ცნობიერება  ისტორიულად მუდმივად მუსულმანურ სამყაროსთან პოლიტიკურ/კულტურული 
რეზისტენტობის პირობებში ფორმირდებოდა. მე-18 საუკუნის მიწურულიდან რუსეთის იმპერიაც 
სწორედ აღმოსავლური გავლენების შესასუსტებლად, ერთმორწმუნე ქვეყნის დაცვის საბაბით  
შემოვიდა საქართველოში და თავად მოახდინა ქვეყნის ოკუპაცია, რომელიც 1921 წლიდან საბჭოთა 
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ოკუპაციით გაგრძელდა. 
ამ რთული ისტორიული გამოცდილების გათვალისწინებით, ჩვენს სტატიაში ქართული 

ლიტერატურული ტექსტების ანალიზით, ვმსჯელოთ, რამდენად და რა კონტექსტში იცნობს და 
ახდენს აღმოსავლური მუსულმანი თემის წარმოადგენელი პერსონაჟების  რეფლექსიას ქართული 
მწელრობა;  არის თუ არა  მხატვრულ ტექსტებში მათი აღქმა სასაზღვრო ორიენტალისტურ 
სტერეოტიპებში მოქცეული და რითი ჰგავს ან განსხვავდება ქართულ  გამოცდილებაში რუსის 
(როგორც კოლონიზატორის) და აღმოსავლელი მუსლულმანი კოლონიზატორის აღქმა. 

 კვლევის შედეგად, ქართული მხატვრული ტექსტების ანლიზმა გვიჩვენა, რომ   ქართულ  
მხატვრულ ნარატივში მუსულმანურ სივრცესთან ურთიერთობას კვალავაც ისტორიული 
გამოცდილების შედეგად წარმოშობილი ეგზსტენციალური შიში განაპირობებს. რაც  ძირითადად 
გამოიხატება ქართულ სამწერლობო სივრცეში კულტურული კონტაქტების შედეგად ერთობლივი  
ქართულ-მუსლმანური ჰიბრიდული ან კონკრეტულად მუსულმანური ნარატვების  სიმწირესა ან 
არარსებობაში. თუმცა საბჭოთა მწერლობისა და თანამედროვე ქართულ მწერლობაზე  დაკვრვების 
პროცესი გვიჩვენებს, რომ  სასაზღვრო  და ზოგადად, ორიენტალისტური განცდა და დისკურსი 
თანდათან სუსტდება მუსულმანი თემის მიმართ და აქტიურდება რუსული სივრცის მიმართ. რაც 
საშუალებას გვაძლევს მივიჩნიოთ, რომ ქართულ კულტურასა და სოციუმის ცნობირებაში 
კულტურული სტერეოტიპების ფორმირების პროცესში კვალავაც გარკვეულწილად 
განმაპირობებელი და მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია სახელმწიფო პოლიტიკური ინტერესები.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი

1 მანანა კვაჭანტირაძე
მითისქმნადობის პოეტიკა ვაჟას 

შემოქმედებაში

„ალუდა ქეთელაურის“ გამოქვეყნებიდან 130-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

სესია, თბილისი, შოთა რუსთაველის 
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 19 

დეკემბერი
2 დარეჯან მენაბდე პიროვნული და 

სახელმწიფოებრივი სოფიო 
ჩიჯავაძე-კედიას მემუარებში

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი, 26-28 

სექტემბერი
3 დარეჯან მენაბდე სამგზავრო დღიურის 

მსოფლმხედველობითი 
დისკურსისათვის

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო, ბათუმი, 30 

ნოემბერი-2 დეკემბერი
4 მაია ჯალიაშვილი სახელმწიფოებრივი 

თავისუფლების სიმბოლურ-
მითოსური პარადიგმები

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი, 26-28 

სექტემბერი

5 მაია ჯალიაშვილი ინტერპრეტაციის სივრცე - 
მწერალი და მკითხველი

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, 24-25 
სექტემბერი,  2018, თბილისი,

6 მაია ჯალიაშვილი ალუდას გამოღვიძება „ალუდა ქეთელაურის“ გამოქვეყნებიდან 130-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

სესია, თბილისი, შოთა რუსთაველის 
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 19 

დეკემბერი

7 მაია ნინიძე ხელნაწერთა გენეტიკური 
კვლევის უახლესი მეთოდი და 

მისი მნიშვნელობა ქართულ 

საერთაშორისო კონფერენცია: ქართული 
ხელნაწერი მემკვიდრეობა, თბილისი, 28-

30.06.2018



56

ხელნაწერთა შესასწავლად
8 მაია ნინიძე ქართული ასომთავრულის 

უნიკალური პრინციპი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თბილისი, 26-29.09. 2018
9 მაია ნინიძე ავტოგრაფის ტექსტურ 

მოწმეთა ანალიზი და 
თხზულების შემოქმედებითი 

ისტორია

საერთაშორისო კონფერენცია 
„არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა - 

ტენდენციები და გამოწვევები“ 20-22.09, 2018.

10 მაია ნინიძე „ალუდა ქეთელაურის“ გურამ 
რჩეულიშვილისეული 

კინოსცენარი

„ალუდა ქეთელაურის“ გამოქვეყნებიდან 130-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

სესია, თბილისი, შოთა რუსთაველის 
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 19 

დეკემბერი
11 ინგა მილორავა ვალერიან გაფრინდაშვილი-

თავისუფალი ეპოქის პოეტი-
თეორეტიკოსი

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი, 26-28 

სექტემბერი

12 ინგა მილორავა ნიკო ლორთქიფანიძე 
იმპრესიონიზმის მხატვრულ 

სივრცეში

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო, ბათუმი, 30 

ნოემბერი-2 დეკემბერი
13 თამარ შარაბიძე სატირა და იუმორი ვაჟა-

ფშაველას პუბლიცისტურ და 
ეთნოგრაფიულ წერილებში

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო, ბათუმი, 30 

ნოემბერი-2 დეკემბერი
14 თამარ ციციშვილი ანდრია დეკანოზიშვილისა  და 

ილია ზურაბიშვილის 
ეროვნული მოღვაწეობა და 

მათი ტექსტების კიტა 
აბაშიძისეული რეცეფცია

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი, 26-28 

სექტემბერი

15 თამარ ციციშვილი ქართული ლიტერატურის 
ისტორიის სისტემური 
შესწავლის პირველი 

მცდელობა

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
თბილისი, 26-29 სექტემბერი

16 მანანა კვატაია სახელმწიფოს კონცეფცია 
ლიტერატურული დისკურსის 

კონტექსტით

თსუ  შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2018 

წლის 26-28 სექტემბერი
17 მანანა კვატაია ქართული ემიგრანტული 

„თანამედროვე ისტორიები“ 
1918-1921 წლების მოვლენათა 

კვალდაკვალ

შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2018 წლის 30 

ნოემბერი-2 დეკემბერი

18 მანანა კვატაია პირადი წარმომავლობის 
წყაროები და მწერლის 

პორტრეტი ინტერიერში

თბილისი, ქართულ-ამერიკული 
უნივერსიტეტი, 2018 წლის 24-25 სექტემბერი

19 მანანა კვატაია კიტა აბაშიძე - ევროპული 
ლიტერატურის მკვლევარი

თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, 31 მაისი

20
ნონა კუპრეიშვილი ქართული   მოდერნისტული  

პრესა  1918-1921  წლებში

თსუ  შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2018 

წლის 26-28 სექტემბერი
21 ნონა კუპრეიშვილი სილუეტი მაკადამზე ანუ 

ბოჰემის ესთეტიზაცია 
ვალერიან გაფრინდაშვილის 

ესეისტიკაში

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
თბილისი, 2018, 24 სექტემბერი

22 გოჩა კუჭუხიძე ანტისაბჭოთა სულისკვეთება 
ლადო ასათიანის 
შემოქმედებაში

თსუ  შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2018 

წლის 26-28 სექტემბერი
23 გოჩა კუჭუხიძე რომანტიზმის საწყისები ბესიკ 

გაბაშვილის შემოქმედებაში
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო, ბათუმი, 30 
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ნოემბერი-2 დეკემბერი
24 ლალი ავალიანი კიტა აბაშიძის  ცხოვრება და 

ღვაწლი
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, 31 მაისი

25 თამაზ ვასაძე ალუდას მეტამორფოზა „ალუდა ქეთელაურის“ გამოქვეყნებიდან 130-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

სესია, თბილისი, შოთა რუსთაველის 
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 19 

დეკემბერი

26 ჯულიეტა გაბოძე 
რუსუდან კობახიძე

საქართველოს 
დამოუკიდებლობის თემა 
ემიგრანტთა მემუარებში 

(ქართული ემიგრანტული 
პერიოდული გამოცემები 

პარიზში, ბერლინსა და ნიუ-
იორკში)

თსუ  შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2018 

წლის 26-28 სექტემბერი

27 ჯულიეტა გაბოძე ემიგრანტული პრესა ქართველ 
კლასიკოსთა შესახებ

20-22 სექტემბერი, თბილისი

28 ჯულიეტა გაბოძე ექვთიმე თაყაიშვილის უცნობი 
ჩანაწერი (ქართული 

კულტურული მემკვიდრეობის 
მოძრავი ძეგლი -სანატორიუმ 
„პატარა ცემის“ ჩანაწერების 

ალბომი)

26-29 სექტემბერი,
თბილისი

29 ანა ლეთოდიანი ფერთა რეცეფცია ტერენტი 
გრანელის ლირიკაში

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო, ბათუმი, 30 

ოქტომბერ-2 ნოემბერი
30 ადა ნემსაძე

ანა ლეთოდიანი
მე-20 საუკუნის 80-იანი წლები - 

პოსტკოლონიური 
კულტურული პარადიგმის 

დასაწყისი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო, ბათუმი, 5-6 

ოქტომბერი

31 ადა ნემსაძე თავისუფლების იდეა და 
ჩაკლული თავისუფლება ოთარ 

ჭილაძის „გოდორში“

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი, 26-28 

სექტემბერი
32 ადა ნემსაძე ადამიანი შავ-თეთრ 

საზოგადოებაში (ქეთი 
ნიჟარაძის „ავტოპორტრეტი“)

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო, ბათუმი, 30 

ნოემბერი-2 დეკემბერი
33 მანანა შამილიშვილი

მარი წერეთელი
„საქართველოს რეგიონული 

კონფლიქტების 
რეპრეზენტაცია 1918 – 1921 

წლების პრესაში“

26 – 28 სექტემბერი, 2018
თბილისი, თსუ შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი

34 მანანა შამილიშვილი „ქართველ 
„კოლაბორაციონისტთა“
ანტისაბჭოური ბრძოლის 

ისტორიიდან“

თბილისი, თსუ შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, 16 მაისი

35 ეკა ჩიკვაიძე სინერგია და განღმრთობა 
„წმინდა გრიგოლ ხანძთელის 

ცხოვრებაში“

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო, ბათუმი, 30 

ნოემბერი-2 დეკემბერი
36 ეკა ჩიკვაიძე მე-20 საუკუნის 10-20-იანი 

წლების ქართული სასულიერო 
მწერლობა

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი, 26-28 

სექტემბერი
37 ნანა მრევლიშვილი მოყმე რაინდის ტიპები „ალუდა 

ქეთელაურში“
„ალუდა ქეთელაურის“ გამოქვეყნებიდან 130-ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 
სესია, თბილისი, შოთა რუსთაველის 
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ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 19 
დეკემბერი

38 საბა მეტრეველი შალვა ამირეჯიბის 
პოლიტიკური დისკურსი და 
პირადი ცხოვრების უცნობი 

წახნაგები.

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი, 26-28 

სექტემბერი

39 საბა მეტრეველი ივირონის ტიპიკონი - გზა 
ხსნისა

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
თბილისი, 26-29 სექტემბერი

40 საბა მეტრეველი ქართული რომანტიკული 
დრამატურგია

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო, ბათუმი, 30 

ნოემბერი-2 დეკემბერი
41 ირინა ნაცვლიშვილი ლიტერატურული კანონის 

ფორმირების ზოგადი 
ტენდენციები და ინოვაციური 

მიდგომები აგიოგრაფიის 
სწავლებისას სკოლაში

09.02.2018
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 

თბილისი

42 ირინა ნაცვლიშვილი ინტერტექსტუალობის 
მსოფლმხედველობრივი 

საფუძვლები შუა საუკუნეების 
ქართულ მატიანეებში

26-29.09.2018
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 
აკადემია; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

43 ირინა ნაცვლიშვილი ევროპაში მოგზაურობის 
კლასიკა და პოსტმოდერნიზმი

30.11-2.12/2018
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
44 ზოია ცხადაია ილუზორული და 

რეალისტური
ქართულ პოეტურ ნარატივში

(1918-1921)

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი, 26-28 

სექტემბერი

45 ზოია ცხადაია მურმან ლებანიძე
(შემოქმედებითი პორტრეტი)

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი, ივნისი

46 ზოია ცხადაია „გველის პერანგოსანი – 
ბრალდების მთავარი 

არგუმენტი

თბილისი
შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი
16 მაისი

47 მზია ჯამაგიძე სახელმწიფოებრიობის 
მარცხიდან კულტურულ 

ტრავმამდე - ნიკოლო 
მიწიშვილის პუბლიცისტიკისა 

და დოკუმენტური პროის 
გააზრება 

კოლონიურ/პოსტკოლონიურ 
კონტექსტში

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი, 26-28 

სექტემბერი

48 ლევან გელაშვილი კინონარატივი ნიკო 
ლორთქიფანიძის 
შემოქმედებაში

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი, 26-28 

სექტემბერი
49 ფრუიძე ნანა შიო არაგვისპირელის 

გამოუქვეყნებელი 
მინიატურები

საქართველოს უნივერსიტეტი. თბილისი, 2018 
წლის 1 ივნისი

50 ფრუიძე ნანა მიხეილ ჯავახიშვილის 
მოქალაქეობრივი მრწამსი 

(პუბლიცისტური წერილებისა 
და უბის წიგნაკების 

ჩანაწერების მიხედვით)

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო, ბათუმი, 30 

ნოემბერი-2 დეკემბერი

51 ელისაბედ 
ზარდიაშვილი

აკაკი წერეთელი და 
საქართველო-რუსეთის 

ურთიერთობები

საქართველო, თბილისი
შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი
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(აკრძალული თხზულებების 
მიხედვით)

26-28 სექტემბერი

52 ელისაბედ 
ზარდიაშვილი

ალექსანდრე ყაზბეგი და 
ხალხური პოეზია

შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, თბილისი,

6 ივნისი
53 ელისაბედ 

ზარდიაშვილი
აკაკი წერეთელი − 

ავტოკეფალისტი პოეტი
საქართველოს ეროვნული არქივი, თბილისი, 

20-22 სექტემბერი

54 მაია არველაძე ალექსანდრე ჭავჭავაძის 
ხელნაწერები ახალი რაკურსით 
აკადემიური გამოცემისათვის

საქართველოს ეროვნული არქივი, თბილისი, 
20-22 სექტემბერი

55 შორენა შამანაძე, 
ნათელა ჩიტაური.

კულტურული ჰიბრიდულობის 
პრობლემა თანამედროვე 

ქართულ ინტერკულტურულ-
მიგრაციულ მწერლობაში

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი. 
თბილისი. 24 სექტემბერი.

56 შორენა შამანაძე, 
ნათელა ჩიტაური.

პოლიტიკური ილუზიების 
ცვლილებათა დინამიკა 
საზღვარგარეთ შექმნილ 
ქართულ მწერლობაში

შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, თბილისი. 26-28 

სექტემბერი.

57 შორენა შამანაძე, 
ნათელა ჩიტაური.

რელიგიურ იდენტობათა 
რეპრეზენტაცია  თანამედროვე 
ქართულ-ინტერკულტურულ-

მიგრაციულ მწერლობაში

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  
საქართველო. 5-6 ოქტომბერი.

58 გია არგანაშვილი „სახის შერჩენის“ თემა ბასილ 
მელიქიშვილის შემოქმედებაში

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი, 26-28 

სექტემბერი
59 გია არგანაშვილი ინდივიდუალური შემოქმედის 

კვალი ფოლკლორში
ფოლკლორისტთა 54-ე სამეცნიერო 
კონფერენცია, 10 ივნისი, თბილისი

60 გია არგანაშვილი ლიტერატურული პერსონაჟის 
გენეზისი ვაჟა-ფშაველას 
„ალუდა ქეთელაურში“

„ალუდა ქეთელაურის“ გამოქვეყნებიდან 130-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

სესია, თბილისი, შოთა რუსთაველის 
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 19 

დეკემბერი

61 მაკა ჯოხაძე სახელმწიფოებრივი 
სუვერენობის იდეა მე-20 

საუკუნის ქართულ რომანში

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი, 26-28 

სექტემბერი

62 მირანდა 
ტყეშელაშვილი

რუსულენოვან გაზეთ 
„კავკაზში“  გამოქვეყნებული 

ფრანგული მასალა

საგრანტო პროექტის -ფრანგები 
საქართველოში და ფრანგული ლიტერატურის 
რეფლექსია მე-17_ მე-20 საუკუნის დასაწყისის 
ქართულ კულტურულ სივრცეში“ ფარგლებში 

ცატარებული სამეცნიერო კონფერენცია.

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 27 
სექტემბერი

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

სამგზავრო დღიურის მსოფლმხედველობითი დისკურსისათვის
დღიური, კერძოდ, სამგზავრო დღიური, როგორც ლიტერატურული ჟანრი, საქართველოში სამოგზაურო 
ლიტერატურის აღმოცენებასთან ერთად იკიდებს ფეხს (ს.-ს. ორბელიანის `მოგზაურობა ევროპაში~). 
ავტორის ყოველდღიური (უმეტესად _ დათარიღებული) ჩანაწერები, პირველ პირში თხრობა, თხრობის 
უშუალობა და თავისუფლება ის მახასიათებლებია, რომლებიც გამოარჩევს დღიურს მასთან დაახლოებული 
ლიტერატურული ფორმებისაგან (მოგზაურობანი, მემუარები, ჩანაწერები, რვეულები...). სამგზავრო 
დღიური საგულისხმო მასალას იძლევა ავტორის მსოფლმხედველობითი დისკურსის შესასწავლადაც. 
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მოხსენებაში წარმოდგენილია ერთი ეპოქის ორი მწერლის [თეიმურაზ ბაგრატიონი (1782-1846) – 
„სპარსული დღიურები“;  გრიგოლ ბაგრატიონი (1790-1830) - `მოგზაურობა პეტერბურგიდან ვილნომდე~] 
დღიურები, რომლებიდანაც ნათლად ჩანს ავტორთა მიმართება, ერთი მხრივ, აღმოსავლურ-მუსლიმური 
და, მეორე მხრივ, დასავლურ-ქრისტიანული მსოფლმხედველობრივ-ღირებულებითი ვითარებისადმი.

მაია ნინიძე
ხელნაწერთა გენეტიკური კვლევის უახლესი მეთოდი და მისი მნიშვნელობა ქართულ ხელნაწერთა 

შესასწავლად
ძველი ტექსტების გადაწერა-გავრცელებისას ხშირად მიმართავდნენ კონტამინაციას, რაც 

ართულებდა მათი ურთიერთმიმართების გარკვევას. ცალკე პრობლემას ქმნის შემთხვევითობები, როდესაც 
ორ ყოველმხრივ განსხვავებულ ტექსტურ მოწმეში გვხვდება ცალკეული ერთნაირი ნაირწაკითხვები და ამის 
მიზეზი შემთხვევითობაა და არა კონტამინაცია. ამიტომ ტექსტური მოწმეების ისტორიასთან და 
გენეალოგიურ ურთიერთმიმართებასთან დაკავშირებით გამოთქმული ნებისმიერი ჰიპოთეზა უნდა 
ითვალისწინებდეს როგორც კონტამინაციას, ისე შემთხვევით თანხვედრას. მნიშვნელოვანია, რომ, სხვა 
გენეალოგიური მეთოდებისაგან განსხვავებით, კოჰერენტულობაზე დამყარებული მეთოდი 
ორიენტირებულია ყველა ამ წინააღმდეგობის დაძლევაზე. გენეტიკური კვლევებისთვის არსებობს 
საგანგებო კომპიუტერული პროგრამები, რაც ძალიან უწყობს ხელს დარგის განვითარებას. ჩვენს მდიდარ 
ხელნაწერთა საცავებში ერთი და იმავე დოკუმენტების უამრავი ავტოგრაფი და ასლი ინახება. ამიტომ 
მნიშვნელოვანია, რომ შეიქმნას ქართულ ფონტზე მისადაგებული მსგავსი პროგრამებიც ან მოხდეს უკვე 
არსებულთა მოდიფიცირება და ჩვენს მეცნიერებსაც მიეცეთ მსგავსი ფუნდამენტური გენეტიკური 
კვლევების ჩატარების საშუალება. 

ქართული ასომთავრულის უნიკალური პრინციპი
ქართული და სომხური ასო-ნიშნების სკრუპულოზური გრაფიკული ანალიზის შედეგად მეცნიერები 

მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ მათ სრულიად განსხვავებული პრინციპები უდევს საფუძვლად, მაგრამ  
მაშტოცის თეორიის ვალიდურობის გასარკვევად ყველაზე საგულისხმო არის არა ის, რომ ამ ორი 
დამწერლობის ზოგადი გრაფიკული პრინციპები სხვადასხვაგვარია, არამედ ის, რომ ქართული 
ასომთავრულის აგების პრინციპი, სომხურისგან განსხვავებით, სრულიად უნიკალური და აბსოლუტურად 
ოპტიმალურია მარცხნიდან მარჯვნივ და ზემოდან ქვემოთ მიმართული წერისთვის. ვგულისხმობთ იმას, 
რომ არცერთი ქართული გრაფემის მარჯვენა ნაწილი არ არის მარცხენაზე მაღალი, რადგან ეს 
მოუხერხებელია წერის იმ მიმართულებისთვის, რომელსაც ქართული იყენებდა. სომხურში კი, რომელიც 
ასევე მარცხნიდან მარჯვნივ და ზემოდან ქვემოთ მიმართული სისტემაა, ქართულისგან განსხვავებით, არის 
გრაფემები, რომლებიც ცალსახად გამორიცხავს მისი შემდგენლის მიერ იმავე ხერხის გამოყენებას. ამ 
უნიკალური პრინციპის ავტორი სომეხი ანბანთშემოქმედი რომ ყოფილიყო, ბუნებრივია, რომ იგი მას 
უპირველეს ყოვლისა საკუთარ დამწერლობას დაუდებდა საფუძვლად.

ავტოგრაფის ტექსტურ მოწმეთა ანალიზი და თხზულების შემოქმედებითი ისტორია
თანამედროვე გენეალოგიური სტემატური კვლევების საწარმოებლად უკანასკნელ წლებში უცხოელმა 
მეცნიერებმა განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეს ხელნაწერის, როგორც არტეფაქტისა და მასში დაცულ 
ტექსტურ წაკითხვათა შრეების ერთმანეთისაგან გამიჯვნას და ამ უკანასკნელთა აღსანიშნად სამეცნიერო 
მიმოქცევაში შემოიტანეს ტერმინი „მოწმე“ (witness). იგი ასახავს ტექსტის განვითარების გარკვეულ ეტაპს, 
რომელიც ნაშრომშია წარმოდგენილი. ერთ ხელნაწერში შეიძლება წარმოდგენილი იყოს რამდენიმე 
ტექსტური მოწმე. ამ ცნების გამოყენება და ტექსტის ანალიზი მოწმეთა მიხედვით განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია თხზულების შემოქმედებითი ისტორიის კვლევისას, რაც დაადასტურა ჩვენ მიერ 
ჩატარებულმა კვლევებმა.

თამარ ციციშვილი
ქართული ლიტერატურის ისტორიის სისტემური შესწავლის პირველი მცდელობა

კიტა აბაშიძისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ნაციონალური იდენტობის საკითხთან 
დამოკიდებულებაში მწერლის მიმართება იყო. აბაშიძის კრიტიკულ წერილებში ახალგაზრდა მწერლებზე  
ყოველთვის დიდი თანადგომა, „საოცარი სიფაქიზე“ და მხარდაჭერა იგრძნობა. სწორედ ეს პოზიცია 
გამოიკვეთა კიტა აბაშიძის სტატიებში ანდრია დეკანოზიშვილისა და ილია ზურაბიშვილის შესახებ. 
სამეცნიერო სტატიაში გაანალიზებულია  ქართველი მწერლების - ანდრია დეკანოზიშვილისა და ილია 
ზურაბიშვილის ტექსტების  აბაშიძისეული რეცეფცია. 

ნონა კუპრეიშვილი
სილუეტი მაკადამზე ანუ ბოჰემის ესთეტიზაცია ვალერიან გაფრინდაშვილის ესეისტიკაში
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მოხსენებაში აქცენტი გაკეთდა ვალერიან გაფრინდაშვილის როგორც ქართული მოდერნიზმის ერთ-ერთ 
თეორეტიკოსსა და ბრწყინვალე ესეისტზე. განხილულია მისი ისეთი სტატიები, როგორიცაა „დავით 
გურამიშვილი“, „ლირიკის ელიზიუმი“, „ბოგემა“, რომლებშიც ნათლად ჩანს ევროპული მოდერნიზმის 
კონცეპტთა ქართულ მწერლობაში დანერგვის ტენდენცია.

ირინა ნაცვლიშვილი
ევროპაში მოგზაურობის კლასიკა და პოსტმოდერნიზმი 

სტატიაში გამოკვეთილია ის ფაქტი, რომ თანამედროვე ქართული პოლიტიკური და 
მსოფლმხედველობრივი ორიენტირების ფონზე განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს ევროპულ სამყაროსა 
და ფასეულობებთან მიმართებით დაგროვილი მდიდარი ისტორიული გამოცდილება, რომელსაც  ცხადად 
წარმოაჩენს  მენტალური მეხსიერების ყველაზე უკეთ შემნახავი ფენომენი - მხატვრული ლიტერატურა. 
შესაბამის მასალას ჩვენ სამი „მოგზაურობის“ მაგალითზე განვიხილავთ, რომლებიც  სხვადასხვა  
„პერსონაჟის“ ევროპულ შთაბეჭდილებებს გვაცნობს სამსაუკუნოვანი პერიოდის განსხვავებულ დროსა და 
ვითარებაში, მაგრამ ერთსა და იმავე გეოკულტურულ სივრცეში. ესენი გახლავთ სულხან-საბა ორბელიანის 
„მოგზაურობა ევროპაში“, ნ. შატაიძის „კაპიკი გაკაპიკებულა, ანუ მოგზაურობა ევროპაში“ და „პეიჯური 
მემუარები“, რომლებიც განთავსებულია სულხან-საბას ევროპული გზის სრული რეკონსტრუქციის მიზნით 
განხორციელებული მასშტაბური პროექტის ფარგლებში სპეციალურად შექმნილ ინტერნეტგვერდზე 
„Voyage 300 Years Later   მოგზაურობა 300 წლის შემდეგ“.

მანანა შამილიშვილი
„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 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.

ჯულიეტა გაბოძე
ემიგრანტული პრესა ქართველ კლასიკოსთა შესახებ

   ქართველი ემიგრანტები მოღვაწობდნენ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში და გარდა პოლიტიკური 
ბრძოლისა, მნიშვნელოვანი წვლილი შეჰქონდათ  მსოფლიო მეცნიერებისა და კულტურის წინსვლაში. 
ბეჭდავდნენ მონოგრაფიებს, წიგნებს, თარგმნიდნენ ქართულ ლიტერატურულ ძეგლებს ევროპულ ენებზე, 
გამოსცემდნენ ჟურნალ-გაზეთებს, სამეცნიერო კრებულებს. ამ მხრივ, სრულიად გამორჩეულია  ქართული 
ემიგრანტული ჟურნალისტიკა. როგორც ცნობილია, მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში გამოდიოდა 
რამდენიმე ათეული ჟურნალ-გაზეთი ქართულ და უცხო ენებზე საფრანგეთში, პოლონეთში, ინგლისში, 
გერმანიაში, ამერიკაში, არგენტინაში... ემიგრანტთა მემუარები ხშირად ფასდაუდებელ ცნობებს შეიცავს 
მკვლევართათვის. განსაკუთრებით საყურადღებოა მათ მიერ გამოქვეყნებული  კრიტიკული წერილები 
საქართველოს იმჟამინდელი პოლიტიკისა და მშობლიური ლიტერატურის შესახებ. 

ექვთიმე თაყაიშვილის უცნობი ჩანაწერი (ქართული კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი ძეგლი -
სანატორიუმ „პატარა ცემის“ ჩანაწერების ალბომი)

  ექვთიმე თაყაიშვილის   უცნობი ჩანაწერი ინახებოდა პარიზში,  ცნობილი ქართველი ექიმისა და 
საზოგადო მოღვაწის, ემიგრანტის ვახტანგ ღამბაშიძის საოჯახო არქივში, მის მიერ დაარსებული 
სანატორიუმ „პატარა ცემის“ დამსვენებელთა ჩანაწერების ალბომში. ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერი 1945 
წლის 18 იანვრით თარიღდება და რამდენიმე  მნიშვნელოვან ცნობას შეიცავს ქართული ემიგრაციის 
ცხოვრებაში ვახტანგ ღამბაშიძის ღვაწლის შესახებ.

მაია არველაძე
ალექსანდრე ჭავჭავაძის ხელნაწერები ახალი რაკურსით აკადემიური გამოცემისათვის

სტატიაში განხილულია ა.ჭავჭავაძის ხელნაწერები, ავტოგრაფები და ასლები, რომლებიც დაცულია 
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. მათ შორის შეგვხვდა ბევრი ისეთი ლექსის ასლი, რომლებიც პოეტის 
შემოქმედების დღემდე არსებულ გამოცემებში არ შესულა. რომანტიკოსის თხზულებათა აკადემიურ 
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გამოცემაში წარმოჩინდება ღრმა მეცნიერული არგუმენტაცია ყველა იმ სიახლეზე, რომელიც თავს იჩენს 
ხელნაწერებზე მუშაობისას.

მირანდა ტყეშელაშვილი
რუსულენოვან გაზეთ „კავკაზში“  გამოქვეყნებული ფრანგული მასალა

გაზეთი „კავკაზი“ (1846-1918), რომელიც მიხაილ ვორონცოვის მეფისნაცვლობის პერიოდში 
დაარსდა, არა მარტო საქართველოში, არამე მთელს კავკასიაში გამომავალი პირველი   რუსულენოვანი 
ორგანო და   კავკასიაში რუსეთის ცარიზმის ოფიციალური პოლიტიკის გამტარებელი გამოცემა იყო.  

გაზეთი ფართო პროფილის მასალას მოიცავდა, რომელთა შესწავლა ნათელ სურათს გვაძლევს, 
რომ კავკასიაში, კერძოდ საქართველოში, ფრანგული კულტურის, ლიტერატურის, ცხოვრების წესის 
თანდათანობით შემოჭრა ხდება. საქართველოში, როგორც  რუსეთის იმპერიის ნაწილში,  რუსული ენა 
სავალდებულო, სახელმწიფო ენის ადგილს იკავებს, მაგრამ, ამასთან, ფრანგული, ისევე როგორც თავად 
რუსეთის ცენტრში, საქართველოშიც წარმოადგენს ევროპასთან საკომუნიკაციო მთავარ საშუალებას,  
რომელიც გამოიყენება განათლების, კულტურის, მეცნიერებისა და ხელოვნების  ხელოვნების მიღწევების 
გასაცნობად.  მოხსენებაში გაანალიზებულია „კავკაზში“ 1846-1855 წლებში დაბეჭდილი მასალა, რომელიც 
ფრანგული სამყაროს საქართველოსთან  კავშირს ასახავს. 

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი
1 Инга Милорава Художественное пространство и 

время в  импрессинизме
Чехия, Прага, Vzdělávácí instituce 

Serafin,  2-4 ნოემბერი

2 Tamar Tsitsishvili Рецепция русской классической 
литературы в Грузии (Лев Толстой)

8 - 10 мая, Тегеран - Иран

3 თამარ შარაბიძე ავანგარდიზმისა და მოდერნიზმის 
კვლევის ევროპული ქსელი

მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია 
„რეალიზმი ავანგარდიზმსა და 

მოდერნიზმში“, გერმანია, 
მიუნსტერი;

4 Ada Nemsadze Вторая Мировая Война как 
Провоцирующий Фактор Новой 

Волны Антисоветских Настроений

International Symposium the 95th 
Anniversary of Birth of the Founder of 

Azerbaijan Haydar Aliyev: “Haydar 
Aliyev and Turkish World”, Turkey, 

Erzurum, 13-14th April
5 Anna Letodiani Несколько аспектов христианско-

мусульманских отношений 
по двум грузинским историческим 

памятникам

International Symposium the 95th 
Anniversary of Birth of the Founder of 

Azerbaijan Haydar Aliyev: “Haydar 
Aliyev and Turkish World”, Turkey, 

Erzurum, 13-14th April
Miranda Tkeshelashvili  К вопросу национальной 

идентичности и Кавказского 
единства по роману Курбана Саида 
„Али и Нино“

International Symposium the 95th 
Anniversary of Birth of the Founder of 

Azerbaijan Haydar Aliyev: “Haydar 
Aliyev and Turkish World”, Turkey, 

Erzurum, 13-14th April
6

Manana Shamilishvili
„The Georgian Messenger and The 

Georgian Mail in the Georgian-British 
Relations Context“

ამსტერდამი, ჰოლანდია
NECS – European Network for Cinema 
and Media Studies –media tactics and 

http://420on.cz/catalog/show/22149
http://420on.cz/catalog/show/22149
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engagement, 27 - 29 ივნისი
7 Eka Chikvaidze

Nana Mrevlishvili

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГРУЗИНСКОГО ПЕРЕВОДА 

„ВИСРАМИАНИ“

International Symposium the 95th 
Anniversary of Birth of the Founder of 

Azerbaijan Haydar Aliyev: “Haydar 
Aliyev and Turkish World”, Turkey, 

Erzurum, 13-14th April
8 Eka Chikvaidze St. Barbara’s Martyrdom: the 

Georgian Versions
U N D E R S T A N D I N G  

H A G I O G R A P H Y  A N D  I T S  
T E X T U A L  T R A D I T I O N :  T H E  

L A T E  A N T I Q U E  A N D  T H E  
E A R L Y  M E D I E V A L  P E R I O D  

( 6 T H - 1 1 T H  C E N T U R I E S ) ,  
L I S A B O N ,  2 4 - 2 6 .  1 0

9 Irina Natsvlishvili
Irina NatsvlishviliIvane Javakhishvili Tbilisi State UniversityShota Rustaveli Institute of Georgian LiteratureTbilisi, GeorgiaThe polyethnic world of characters of “A Book of Wisdom and Lies”by Sulkhan-Saba Orbelian

The polyethnic world of characters of 
“A Book of Wisdom and Lies” by 

Sulkhan-Saba Orbelian

13-14.04.2018
Ataturk University. Erzurum/ Turkey

10. Miranda
Tkeshelashvili,Tatia Oboladze

„Collection of Archive Materials,
their Processing and Teaching to 

Students”their Processing and Teaching to Students” Students”

თურქეთი, სტამბოლი, 26-28 
ოქტომბერი. ICONASH: მე-2 
საერთაშორისო კონფერენცია  - 
„ახალი მიდგომები სოციალურ და 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში“ , 

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

The Georgian Messenger და   The Georgian Mail 
 ქართულ-ბრიტანული ურთიერთობების ჭრილში

ჩვენი 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. 

მირანდა ტყეშელაშვილი, თათია ობოლაძე

საარქივო მასალის მოძიება, დამუშავება და სწავლება სტუდენტებისთვის

(სამეცნიერო საგრანტო პროექტის - „ფრანგები საქართველოში და ფრანგული ლიტერატურის რეფლექსია მე-17 - მე-20 
საუკუნის დასაწყისის ქართულ კულტურულ სივრცეში“- ფარგლებში მოძიებული მასალის მიხედვით)
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მოხსენების ფარგლებში განხილულია ტექსტოლოგიური კვლევების ზოგადი მეთოდოლოგიები,  
ინდუქციური და ჰიპოთეტიკურ-დედუქციური მეთოდების კომპლექსური გამოყენებით;  ნაჩვენებია, თუ 
როგორ ხდება საქართველოს  საარქივო და კვლევით ცენტრებში ემპირიული ცნობების მოპოვება, 
კლასიფიცირება და არქივში დაცუმლი მასალის დამუშავება-შესწავლა. მაგალითების სახით,  განხილულია  
სამეცნიერო საგრანტო პროექტის - „ფრანგები საქართველოში და ფრანგული ლიტერატურის რეფლექსია მე-
17 - მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ კულტურულ სივრცეში“- ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო 
არქივსა და ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცულ მასალებზე მუშაობის პროცეში   მოპოვებული მასალა 
და მათი ტექსტოლოგიური შესწავლის პროცესი. 
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საანგარიშო 2018 წელს შოთა რუსთაველის  ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტის ჩატარებული  სამეცნიერო 

ღონისძიებები:

 ლოკალური სამეცნიერო ღონისძიებები:

• 21   მარტს  ჩატარდა  „გალაკტიონის კვლევის ცენტრის“ ყოველწლიური 
სამეცნიერო სესია - „გალაკტიონის დღე“  ;

• 18  აპრილს გაიმართა  კონსტანტინე ბრეგაძის წიგნის „მოდერნი და მოდერნიზმი“ 
განხილვა;

• 3 მაისს ჩატარდა ქართული ლიტერატურათმცოდნისა და კრიტიკოსის კიტა 
აბაშიძის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო  სესია;

 6 ივნისს გაიმართა ფოლკლორისტთა 54 ე სამეცნიერო კონფერენცია;

• 15 ივნისს, ჩატარდა მურმან ლებანიძისადმი მიძღვნილი ლექსმცოდნეობის XI 
სამეცნიერო სესია ;

• 19 დეკემბერს ჩატარდა ვაჟა-ფშაველას „ალუდა ქეთელაურის“ დაწერიდან 150 
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია

ინსტიტუტში მიმდინარე საგრანტო პროექტების ფარგლებში 
ჩატარებული სამეცნიერო კონფერენციები:

• 16 მაისს ჩატარდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 
დაფინანსებული საგრანტო პროექტის -  „ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა 
მეორე მსოფლიო ომის დაწყებიდან სკკპ მე-20 ყრილობამდე“ ფარგლებში დაგეგმილი 
სამეცნიერო კონფერენცია;

• 5 დეკემბერს ჩატარდა  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 
დაფინანსებული საგრანტო პროექტის  - „ფრანგები საქართველოში და ფრანგული 
ლიტერატურის რეფლექსია მე-17- მე20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ კულტურულ 
სივრცეში“ ფარგლებში დაგეგმილი სამეცნიერო კონფერენცია;

საერთაშორისო ფორუმები: 
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• 26-28 სექტემბერს ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო  
უნივერსიტეტმა და თსუ  შოთა რუსთაველის სახელობის  ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტმა ჩაატარა  მორიგი, XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი
„სახელმწიფო სუვერენობის იდეა და მე-20 საუკუნის მწერლობა“, რომელიც
მიეძღვნა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 100 
წლისთავს.

სიმპოზიუმის ფარგლებში მუშაობდა  შემდეგი სექციები:
 სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა საბჭოთა პერიოდის მწერლობაში;
 სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა მოდერნისტულ მწერლობაში;
 "ხალხების"  თვითგამორკვევის უფლება და "მრავალეროვნული 

ლიტერატურის" საბჭოთა იდეა;
 პოლიტიკური თავისუფლება, როგორც თემა ემიგრანტების მემუარულ 

მწერლობაში;
 მწერლები პოლიტიკის შესახებ: ოფიციალური და არაოფიციალური 

პუბლიცისტიკა;
 ლიტერატურული „ანდერგრაუნდი“-ს დისკურსი და მისი პოლიტიკური 

მნიშვნელობა;
 რეჟიმი და მწერლის ბრძოლა ინტელექტუალური სუვერენიტეტისთვის;
 სახელმწიფოებრივი სუვერენობის  იდეა პოსტმოდერნისტულ მწერლობაში;
 სახელმწიფოებრივი სუვერენობის  იდეა პოსტსაბჭოთა პერიოდის მწერლობაში;
 ნაციონალური თვითგამორკვევის იდეა და მისი ასახვის მხატვრული ფორმები;
 პოლიტიკური ილუზიები და კულტურული რეალობა;
 მეცნიერება და პოლიტიკური დისკურსი.

თემატური სექცია:

         საქართველოს პირველი რესპუბლიკა ქართული ლიტერატურის თემატურ კონტექსტში.

სიმპოზიუმის სამუშაო ენები იყო : ქართული, ინგლისური, რუსული.

სიმპოზიუმში მონაწილეობდა  130-ზე მეტი მეცნიერი მსოფლიოს  სხვადასხვა 
ქვეყნიდან (სულ - 17 ქვეყანა) მათ შორის: საფრანგეთი, იაპონია, აშშ, ბულგარეთი, 
პოლონეთი, გერმანია, ბელგია, ლიტვა, ლატვია უკრაინა, ბელარუსი, რუსეთი, 
აზერბაიჯანი,  მაკედონია,   თურქეთი, ირანი. აგრეთვე, საქართველოს სხვადასხვა 
საუნივერსიტეტო და კვლევითი ცენტრების წარმომადგენლები თბილისიდან და 
რეგიონებიდან.

ინსტიტუტის მიერ 2018ელს გამოცემული სამეცნიერო 
ჟურნალები და კრებულები:
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1. „სჯანი“  19 _ ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით 
ლიტერატურათმცოდნეობაში. 

ჟურნალ "სჯანში" იბეჭდება ნაშრომები, რომლებიც მოიცავს თანამედროვე 
ლიტერატურათმცოდნეობისათვის აქტუალურ თემებსა და პრობლემებს, მნიშვნელოვან 
გამოკვლევათა ჯერ გამოუქვეყნებელ შედეგებს.

ჟურნალი „სჯანი“ არის საქართველოში გამომავალი ყოველწლიური სამეცნიერო 
ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში.

2008 წლიდან ჟურნალი განთავსებულიაცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის 
ელექტრონული ბიბლიოთეკის ვებ-გვერდზე(http://www.ceeol.com);

2015 წლიდან "სჯანი" შესულია VABB-SHW(სოციალური და ჰუმანიტარული 
მეცნიერებების ფლამანდიური აკადემიური ბიბლიოგრაფიის მონაცემთა ბაზა) 
(https://www.ecoom.be);

2017 წლიდან ჟურნალი "სჯანი" მიღებულია ERIH PLUS-ის საერთაშორისო ბაზაში 
(https://dbh.nsd.uib.no);
2018 წლის ოქტომბერში ჟურნალი „სჯანი“ მიღებულ იქნა   EBSCO-ს 
საერთაშორისო ბაზაში.

ჟურნალს ჰყავს საერთაშორისო სარედაქციო კოლეგია; სტატიები იბეჭდება ქართულ, 
ინგლისურ, გერმანულ, ფარნგულ და რუსულ ენებზე.

დასაბეჭდად შერჩევა ხდება ანონიმური რეფერირების წესით.

2. „ლიტერატურული ძიებანი“ XXXVIII _ ყოველწლიური 
ლიტერატურათმცოდნეობითი სამეცნიერო კრებული, მუდმივი 
სამეცნიერო რუბრიკებით:  ქართული სასულიერო-საეკლესიო მწერლობა; 
რუსთველოლოგიური კვლევანი; XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურა,  XX საუკუნის 
მწერლობა; თანამედროვე ლიტერატურული პროცესები; მითოსი, რიტუალი, სიმბოლო; 
პოეტიკური კვლევანი; ლიტერატურული მერიდიანები, პოლემიკა. კრებულს ჰყავს 
საერთაშორისო სარედაქციო კოლეგია; სტატიები იბეჭდება ქართულ, ინგლისურ, 
გერმანულ, ფარნგულ და რუსულ ენებზე.

სტატიების დასაბეჭდად შერჩევა ხდება ანონიმური რეფერირების წესით.

3 .  „უდაბნოთა ქალაქმყოფელი- გრიგოლ ხანძთელი“ -რიგით მეხუთე 
წიგნი სერიიდან `„ლიტერატურის ინსტიტუტის გზამკვლევი“

4. სამეცნიერო კრებული „ქართული ლექსმცოდნეობა“ IX – დაბეჭდილია  

სიმონ ჩიქოვანის პოეზიისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომები.

5.  საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 100 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის 

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=276471
https://www.ecoom.be/en/vabb
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=486337
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„სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და მე-20 საუკუნის 
მწერლობა““,  მასალების კრებული ორ წიგნად. 

6.  სამეცნიერო კრებული  „ქართული ფოკლორი!“ ,  ტ. 9

7.  „ევროპული და აღმოსავლური სალექსო ფორმები ქართულ 
პოეზიაში“, ორ წიგნად ტომი I -კვლევა;  ტომი II - ქრესტომათია

8.  „რას იტყვის ჩემზე შთამომავლობა“ (გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიის რეცეფცია 

ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში. 1910-2010)



1            2018 წელს გაწეული სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობის ანგარიში     ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო  - კვლევითი  ერთეული   მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი                          



2    1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:   № პუბლიკაციის ავტორი/ავტორები ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდი DOI  1 ლ. ტელესკა, თ. ჭელიძე L. Telesca, T. Chelidze Bulletin of the Seismological Society of America, 108(5B), 3141-3147. doi: 10.1785/0120170370 2 თ. მაჭარაშვილი, თ. ჰატანო, თ. ჭელიძე, ნ. ჟუკოვა T.Matcharashvili, T. Hatano, T. Chelidze N.Zhukova Nonlin. Processes Geophys, 25, 497–510,     doi.org/10.5194/npg-25-497-201 3 თ. ჭელიძე T. Chelidze  Physics & Astronomy International Journal, v.1(6), 1-8 DOI: 10.15406/paij.2017.01.00035          4 თ.ჭელიძე     Bull. Georg. Natl. Acad. Sci., vol. 12, no. 2, 2018 ISSN-0132-1447  5 Victor Alania Journal of Structural Geology v.110, issue 5. p. iii.  10.1016/S0191-8141(18)30166-4 6 Mnatsakanov, R.M., Sborshchikovi, A. Statistics and Probability Letters, 140, pp. 53-62,  2018 https://doi: 10.1016/j.spl.2018.04.022 7 თ. ჯიმშელაძე,  გ. ბუნთერბარტი, ნ.კაპანაძე, გ მელიქაძე Geothermics International Journal of Geotherma Research and its Applications  წარდგენილია 8 I Nevinsky, T Tsvetkova, M 
Dogru, E Aksoy, M Inceoz, O 
Baykara, F Kulahci, G 
Melikadze, I Akkurt, F Kulali, E 
Vogiannis, E Pitikakis, K 
Katsanou, N Lambrakis Journal of Environmental Radioactivity https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2018.05

.019 9 ს.ვეფხვაძე,  გ.მელიქაძე, მ.თოდაძე, პ.მალიკი, ა.გვენცაძე Austrian Journal of earth Sciences წარდგენილია 10 Tamaz Chelidze,  Giorgi Melikadze,  Gennady Kobzev,  Ia Shengelia, Nato Jorjiashvili, Ekaterine Mepharidze Acta Geophysica მიღებულია დასაბეჭდათ 11 Gigauri N.  G.    Gverdtsiteli L. V., Surmava A.  A. , Intskirveli WIT Transactions on Ecology and the Environment. V. 230. 2018. pp. 119-128 ISSN 1743-3541(on-line) Doi:10.2495/AIR180111 



3  L. N.   12 M. Kalashnik, O. Chkhetiani and G. Chagelishvili Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 2018, 54, 305–312 DOI: 10.1134/S0001433818040230 13 Gupta, Alok C.; Gaur, Haritma; Wiita, Paul J.;Pandey, A.;Kushwaha, P.;Hu, S. M.;Kurtanidze, O. M.;Semkov, E.;Damljanovic, G.;Goyal, A.;Uemura, .; Darriba, A.;Chen, Xu;Vince, O.;Gu, M. F.;Zhang, Z.;Bachev, R.;Chanishvili, R.;Itoh, R.;Kawabata, M.Kurtanidze, S. O.;Nakaoka, T.;Nikolashvili, M. G.;Stawarz, L.;Strigachev, A.       Bibcode  2018arXiv180303964G  - Submitted to Astronomical Journal   14 R. Chanishvili, G. Chagelishvili, M. Kalashnik and O. Chkhetiani მომზადებულია შრომის ტექსტი Physics of Fluids-ში წარსადგენად  15 D. Gogichaishvili,  G. Mamatsashvili,  W. Horton, G. Chagelishvili  The Astrophysical Journal, 866, 134                   10.3847/1538-4357/aadbad 16 G. Mamatsashvili, F. Stefani,  A. Guseva, M. Avila  New Journal of Physics, 20, 013012          10.1088/1367-2630/aa9d65 17 E.S. Uchava, A.G. Tevzadze მზადდება შრომის ტექსტი Physics of Fluids-ში წარსადგენად  18 O.A. Kharshiladze, V.Yu. Belashov Transaction of A.Razmadze Mathematical Institute. 2019. სტატია მიღებულია დასაბეჭდად.  19 V.Yu.Belashov, O.A.Kharshiladze. Bulletin of TICMI,  v.22, 2, 2019. სტატია მიღებულია დასაბეჭდად. 20 Varazanashvili, O., Tsereteli, N.,  Bonali, F. L., Arabidze, V.,  Russo, E.,  Pasquale Mariotto, F., Gogoladze, Z., Tibaldi, A., Kvavadze, N., Journal of Seismology, Volume 22, Issue 3, pp.625-667  DOI:10.1007/s10950-017-9726-5  21 Şeşetyan, K.,  Danciu, L., Demircioglu, M.B.,  Giardini, D.,  Erdik, M., Akkar, S.,  Gülen, L., Zare, M., Adamia, Sh., Ansari, A.,  Arakelyan, A., Askan, A., Avanesyan, M., Babayan, H., Chelidze, T., Durgaryan, R.,  Elias, A., Hamzehloo, H., Bulletin of Earthquake, Volume 16,Issue 8, pp. 3535–3566  DOI: 10.1007/s10518-018-0346-4  



4  Hessami, Kh.,Kalafat, D.,  Kale, Ö., Karakhanyan, A., Khan, M. A., Mamadli, T.,  Al-Qaryouti, M., Sayab, M.,  Tsereteli, N.,Utkucu, M., Varazanashvili, O., Waseem, M., Yalcin, H., Yılmaz, M.T.  22 Danciu, L, Sesetyan, K., Demircioglu, M  …, Adamia, Sh., Tsereteli, N.,…, Varazanashvili, O., et al.  Bulletin of Earthquake, Volume 16,Issue 8, pp. 3465-3496  DOI: 10.1007/s10518-017-0096-8 23 Tibaldi, A.   Korzhenkov, A.M.  Mariotto, F.P. Rust, D. , Tsereteli, N.   Episodes. Volume 41, Issue 3, September 2018, Pages 193-205 DOI: 10.18814/epiiugs/2018/018011        2.სხვა პუბლიკაციები: № პუბლიკაციის ავტორი/ავტორები ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდი  DOIან ISSN 1 Sepehr Sangin, Günter Buntebarth, Andreas Weller, George Melikadze International Journal of Terrestrial Heat Flow and Applied Geothermics  VOL. 1, NO. 1; P. 14-17 DOI: https://doi.org/10.31214/ijthfa.v1i1.7     2 Teimuraz Matcharashvili, Natalya Zhukova, Tamaz Chelidze,  Evgeni Baratashvili, Tamar Matcharashvili, Manana Janiashvili Time Series Analysis and Forecasting, pp. 275-288, 2018  https://doi.org/10.1007/978-3-319-96944-2_19 3 Teimuraz Matcharashvili, Tamaz Chelidze, Zurab Javakhishvili, Natalya Zhukova, Nato Jorjiashvili, Ia Shengelia, Ekaterine Mepharidze, Aleksandre Sborshchikovi Complexity of Seismic Time Series, 3-24,  2018 https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813138-1.00001-8 4 Tamaz Chelidze, Temur Matcharashvili, Nodar Varamashvili, Ekaterine Mepharidze, Dimitri Tephnadze, Zurab Chelidze Complexity of Seismic Time Series, 275-320,  2018 https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813138-1.00009-2 5 Tamaz Chelidze, Natalya Zhukova, Temur Matcharashvili Complexity of Seismic Time Series, 419-436,  2018 https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813138-1.00012-2 



5  6   დ.  დემეტრაშვილი  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ტომი 25, 2018.   ISSN 1512-0902 7 დ. დემეტრაშვილი, ვ. კუხალაშვილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  „ ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები „ შრომათა კრებული. ქ. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2018, გვ. 47-50   ISSN 1512-1976 8 ა. კორძაძე, დ. დემეტრაშვილი J. Georgian Geophys. Society, v. 21,  № 2, 2018, pp.40-53.  ISSN1 1512-1127 9 ა. კორძაძე, დ. დემეტრაშვილი J. Georgian Geophys. Society, v. 21, №2, 2018, pp. 27-39. ISSN1 1512-1127 10 დ. დემეტრაშვილი ივ ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, 2018 (ბეჭდვაში). ISSN1 1512-1135 11 Gigauri N.  G.    Gverdtsiteli L. V., Surmava A.  A. , Intskirveli L. N.  Georgian Engineering News.  No. 2.(vol.86), 2018.pp. 58-61.  ISSN 1512 -0287 12 გიგაური ნ. გ., გვერდწითელი ლ. ვ.,  სურმავა ა. ა., ინწკირველი ლ. ნ.  საქართველოს საინჟინრო სიახლენი.  No. 2 (ტ.86), 2018 გვ. 62-64.  ISSN 1512 -0287 13 Surmava  J. Georgian Geophysics Soc., 2018. V.21, N 1.    ISSN 1512-1127 14 Сурмава А. А , Гигаури Н. Г., Гвердцители Л. В., Инцкирвели Л. Н.   Труды института геофизики,  2018. Т.69   ISSN 1512-1135 15 ნ. გიგაური,  ლ გვერდწითელი, ა. სურმავა, ლ. ინწკირველი  საქართველოს ქიმიური ჟურნალი (იბეჭდება)  ISSN 1512 -0686 16 ნ. გიგაური, ლ გვერდწითელი, ა. სურმავა, ზ. რობაქიძე.  საქართველოს ქიმიური ჟურნალი (იბეჭდება) ISSN 1512 -0686 17 D. U. Kvaratskhelia,    K. Z. Chargazia  and  D.I.  Demetrashvili     International Scientific Conference,  „Modern Problems of Ecology“, Kutaisi, Georgia, 2018, pp. 51-55.  ISSN 1512-1976 



6  18 Kh. Chargazia, O. Kharhiladze, .G. Zimbardo, D. Kvaratskhelia, N. Javakhishvili, and K. Gomiashvili Parameterization of Low Frequency Internal-Gravity Waves in the Shear Flow Driven Ionosphere, European Planetary Science Congress 2018,  Vol. 12, EPSC2018-4, 2018. P.2. https://meetingorganizer.copernicus.org/EPSC2018/EPSC2018-4.pdf  https://meetingorganizer.copernicus.org/EPSC2018/meetingprogramme    19 O.A. Kharshiladze, V.Yu. Belashov Transaction of A.Razmadze Mathematical Institute. 2019. სტატია მიღებულია დასაბეჭდად.  20 V.Yu.Belashov, O.A.Kharshiladze. Bulletin of TICMI,  v.22, 2, 2019. სტატია მიღებულია დასაბეჭდად.  21 ჩანქსელიანი ზ., მათიაშვილი ს., კერესელიძე ზ., ჩხიტუნიძე მ.  მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი შრომათა კრებული, ტ.69,  ISSN 1512-1135  22 ჩხიტუნიძე მ.,  მათიაშვილი ს., კერესელიძე ზ., საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ შრომები, ტ. 6, 218-222 ISSN 1512-1976  23 ხვედელიძე ი., კერესელიძე ზ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ შრომები,  ტ. 6, 223-226 ISSN 1512-1976 24 ამირანაშვილი ა., კერესელიძე ზ., მიტინი მ., ხვედელიძე ი., ჩიხლაძე ვ.  მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, ტ. LXIX    ISSN 1512-1135  25 ზ.კერესელიძე, ი. ხვედელიძე    მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები ტ.69,.  ISSN 1512-1135  26 Zurab Kereselidze, Irina Khvedelidze. Giorgi Shergilashvili Journal of the Georgian Geophysical Society, Physics of Solid Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v.21(2), pp. 5 -16 ISSN: 1512-1127   27 ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია  „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი 2018, #1 (729), გვ. 14-21, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველო, თბილისი. ISSN 0130-7061 Index 76127 



7     28   ლ. შენგელია, გ. კორძახია,  გ. თვაური, ვ. ცომაია, მ. ძაძამია.  „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ტ.125 (გადაცემულია დასაბეჭდად). ISSN 1512-0902 29 ვ.არაბიძე,  ს.გოგმაჩაძე, ზ. გოგოლაძე  მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 69  ISSN: 1512-1135  30 ვ.არაბიძე,  ლ.ჭკუასელი  მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 69  ISSN: 1512-1135  31 ზ. კერესელიძე,  ი. ხვედელიძე,  გ. შერგილაშვილი  Journal of the Georgian Geophysical Society, Physics of Solid Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v.21(2) ISSN: 1512-1127       4. ეროვნული პატენტები   № საპატენტო თემატიკის სათაური  გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები პატენტის საიდენტიფიკაციო კოდი   1 მეწყრების მონიტორინგის და ადრეული შეტყობინების ეკონომიური ტელემეტრიული სისტემა ნოდარ ვარამაშვილი, ჯემელ ქირია, თენგიზ ქირია, თამაზ ჭელიძე, ნუგზარ ღლონტი, ზურაბ ჭელიძე AU 2018 14838  (განაცხადის ნომერი)  



8    № დამფინანსებელი ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი პროექტში ჩართული პერსონალი/როლი პროექტის სათაური პროექტის განხორციელების პერიოდი  1 ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, IAEA ავსტრია RER7009 გიორგი მელიქაძე მარიამ თოდაძე, სოფიო ვეფხვაძე, ალექსანდრე ჭანკვეტაძე, ნინო კაპანაძე, თამარ ჯიმშელაძე, გენადი კობზევი ადრიატიკისა და შავი ზღვის სანაპიროს მართვის გაძლიერება ბირთვული ანალიტიკური ტექნიკის გამოყენებით 2018-2019 2 ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, IAEA ავსტრია RER1020 გიორგი მელიქაძე მარიამ თოდაძე, სოფიო ვეფხვაძე, ალექსანდრე ჭანკვეტაძე, ნინო კაპანაძე, თამარ ჯიმშელაძე, გენადი კობზევი ბუნებრივი რესურსების დაცვისა და ეკოსისტემების   მდგრადი განვითარებისთვის რადიოტრასერების  ტექნოლოგიების და ბირთვული საკონტროლო სისტემების განვითარება 2018-2019 3 ევროპის კვლევითი საბჭო (ERC), დანია             795158           გ. მამაცაშვილი მ. პესა (M. Pessah)  (მთავარი შემსრულებელი) მაგნეტობრუნვითი ტურბულენტური დისკური წანაცვლებითი დინებები        01.07.2018-    30.06.2020    4 გერმანიის ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლტის ფონდის(Alexander von Humboldt Stiftung); (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Dresden), ქალაქი დრეზდენი.         გ. მამაცაშვილი ფ. შტეფანი (F. Stefani)  (მთავარი შემსრულებელი) მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობა და ტურბულენტობა ბუნებრივ და ლაბორატორიულ დამაგნიტებულ დიებებში --  ახალი მიდგომები   01.12.2015-06.30.2018.  5       ევროსაბჭო       GA/2018/08  579925        თ. ჭელიძე, ხელმძღვანელი,  ნ.ვარამაშვილი, ზ.ჭელიძე,ვ. ჩიხლაძე,  ჯან-ფილიპ მალე, მატილდა დესრუესი, დავით მიჩია  წყალდიდობების ადრეული შეთყობინების სისტემა      2017-2019         



9  5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები   6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები   № პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი პროექტში ჩართული პერსონალი/როლი პროექტის სათაური პროექტის განხორციელების პერიოდი  1 FR17-633 თ. ჯიმშელაძე- სამეცნიერო ხელმძღვანელი(ახალგაზრდა მეცნიერი), გ.კობზევი, მ. დევიძე, ნ. გოგუაძე(ახალგაზრდა მეცნიერი), ზ. კერესელიძე, თ. მათიაშვილი, რ. გოგუა- ძირითადი პერსონალი. გეოდინამიური პროცესების ევოლუციის შესწავლა და პროგნოზი. 20.12.2017-20.12.2020 2 YS-2016-69 თამარ ჯიმშელაძე-ახალგაზრდა მეცნიერი(გრანტის მიმღები) გ. მელიქაძე - მენტორი, გ. ბუნთერბართი - უცხოელი კონსულტანტი. ჭაბურღილებში მიკროტემპერატურული ვარიაციებით საქართველოში კლიმატური ცვლილებების შეფასება. 12.12.2016-12.12.2018 3 PhDF2016_95 დოქტორანტი(გრანტის მიმღები)-სოფიო ვეფხვაძე,სამეცნიერო ხელმძღვანელი-გიორგი მელიქაძე,უცხოელი კონსულტანტი-პეტერ მალიკი კახეთის რეგიონის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, დიდი კავკასიონის კარსტული წყალშემცველი ჰორიზონტის რესურსების შესწავლა ეკოლოგიური იზოტოპებისა და ჰიდროქიმიური მეთოდოლოგიის გამოყენებით 23.09.2016-23.09.2018    3 217838 თეიმურაზ მაჭარაშვილი - პროექტის ხელმძღვანელი; ეკატერინე მეფარიძე  კოორდინატორი; ნატალია ჟუკოვი - მკვლევარი ალექსანდრე სბორშჩიკოვი - მკვლევარი, ახალგაზრდა მეცნიერი მიწისძვრების დროში განაწილების დინამიკური კვლევა 09.12.2018 – 08.12.2018 4                     FR17-107 გ. მამაცაშვილი (ხელმძღვანელი) სუბკრიტიკული მაგნეტოჰიდროდინამიკური   20.12.2017- 



10  გ. ჩაგელიშვილი  ო. ხარშილაძე ტურბულენტობის  ანიზოტროპული ბუნება პლაზმის გლუვ წანაცვლებით დინებებში 19.12.2020 5 FR-217554 რ. ჭანიშვილი (ხელმძღვანელი) მ.ნიკოლაიშვილი ლ.სიგუა ბლაზარების დროის შუალედური მასშტაბით ცვალებადობა 20.12.2017- 19.12.2020 6 FR17_252 ო.ხარშილაძე  ხელმძღვანელი, ხათუნა ჩარგაზია კოორდინატორი, ჯემალ როგავა შემსრულებელი, კახა შანშიაშვილი შემსრულებელი მულტიმასშტაბური სოლიტონებისა და გრიგალური სტრუტურების არაწრფივი დინამიკა რთულ უწყვეტ გარემოში  20.12.2017- 19.12.2020    7 #216732 თამაზ ჭელიძე - ხელმძღვანელი ნუგზარ ღლონტი - კოორდინატორი ზურაბ ჭელიძე - ძირითადი პერსონალი ნოდარ ვარამაშვილი - ძირითადი პერსონალი თენგიზ ქირია - ძირითადი პერსონალი მეწყრების მონიტორინგის და ადრეული შეტყობინების ეკონომიური ტელემეტრული სისტემის შექმნა 2016-2018 8 204864548 ვიქტორ ალანია-პროექტის ხელმძღვანელი; ონისე ენუქიძე-პროექტის კოორდინატორი; მარკ სოსონი-პროექტის კონსულტანტი; შოთა ადამია-ძირითადი პერსონალი;  ნინო სადრაძე-ძირითადი პერსონალი; ალეკო გვენცაძე-ძირითადი პერსონალი აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელის აგებულება, დეფორმაციის დრო და მაგნიტუდა IV   9   217408 ნინო სადრაძე-პროექტის ხელმძვანელი, კობა ხმალაძე -პროექტის კოორდინატორი, შოთა ადამია -ძირითადი პერსონალი,  გელა ტალახაძე -ძირითადი პერსონალი, ზურაბ ჭაია - ძირითადი პერსონალი საქართველოს ინტერაქტიული გეოლოგიური რუკა, მასშტაბი 1:200 000 IV 



11  10 YS-2016-14  ნინო სადრაძე-პროექტის ხელმძღვანელი გვიანმეზოზოური - ადრეკაინოზოური სუპრასუბდუქციური მაგმატიზმის ევოლუცია და გეოდინამიკა სამხრეთ საქართველოს მაგალითზე IV      11      #216758 ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი) ო. ვარაზანაშვილი (კოორდინატორი) ნ. დიხამინჯია (ძირითადი მონაწილე) დ. სვანაძე (ძირითადი მონაწილე) ზ. გოგოლაძე (ძირითადი მონაწილე) ვ. არაბიძე (ძირითადი მონაწილე) ა. გვენცაძე (ძირითადი მონაწილე) ნ. ყვავაძე (ძირითადი მონაწილე) მ. კუპრაძე (დამატებითი პერსონალი) ნ. მჭედლიშვილი (დამატებითი პერსონალი) ო.ენუქიძე (დამატებითი პერსონალი) მ. თათარაშვილი (დამატებითი პერსონალი)  სეისმური საშიშროების შეფასება საქართველოსთვის და სეისმური რისკის ქალაქ მცხეთისთვის თანამედროვე მიდგომებით 2016-2018 წწ.     12 04/26  ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი) ო. ვარაზანაშვილი ((ძირითადი მონაწილე) ზ. გოგოლაძე (ძირითადი მონაწილე) ა. გვენცაძე (ძირითადი მონაწილე) ნ. ყვავაძე (ძირითადი მონაწილე) ვ. ალანია (ძირითადი მონაწილე)  სეისმური რისკის შეფასების წინასწარი შესწავლა საქართველოს სტრატეგიულ ქალაქებში 2015-2018 13 MG-126 ხათუნა ჩარგაზია - ხელმძღვანელი დაბალი სიხშირის შიდა გრავიტაციული ტალღების ინტენსიფიკაცია იონოსფერულ 2018 



12  პლაზმაში არაერთგვაროან ქარებთან ურთიერთქმედებისას 14 No. FR17_279 ხათუნა ჩარგაზია - ხელმძღვანელი, დიანა კვარაცხელია - კოორდინატორი, ნოდარ ჯავახიშვილი - შემსრულებელი, ქეთევან გომიაშვილი - შემსრულებელი არაწრფივი კოჰერენტული სტრუქტურები და ძლიერი გრიგალური ტურბულენტობა ატმოსფეროსა და იონოსფეროში”. შოთა რუთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2017-2020      15 YS 17_49 მიხეილ ფიფია – ახალგაზრდა მეცნ., ხელმძღვანელი  ელიზბარ ელიზბარაშვილი - მენტორი ავთანდილ ამირანაშვილი – კონსულტანტი   ქარბუქი საქართველოს ტერიტორიაზე  2017-2019  7. სხვა შედეგები: 7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში №  პუბლიკაციის ავტორი/ები  კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების ადგილი პუბლიკაციის დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდი  DOI ან ISSN 1 თ. ჯიმშელაძე,გ. მელიქაძე ზ. კერესელიძე, მ.დევიძე, გ.კობზევი, ნ. გოგუაძე რ.გოგუა, თ. მათიაშვილი,ალ. ჭანკვეტაძე. ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები, ქ.ქუთაისი, საქართველო ISSN 15-12-1976 2 მელიქაძე გ., ჟუკოვა ნ., ზაპპა მ., კაპანაძე, თოდაძე მ., ვეფხვაძე ს. ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები, ქ.ქუთაისი, საქართველო ISSN 15-12-1976 1 N. Tsereteli,  O. Varazanashvili,  A. Gventsadze,  T. Sharia,  M. Kupradze,  N. Kvavadze,               T. Mumladze European Geosciences Union(EGU)General Assembly, 8–13 April, Vienna, Austria  http://adsabs.harvard.edu/abs/2018EGUGA..20.9025T  2 Alessandro Tibaldi, Nino Tsereteli, Gulam Babayev, Fabio Luca Bonali, Elena Russo, Andreas Barth, Tea Mumladze, Fakhraddin Kadirov, and Gurban Union(EGU)General Assembly, 8–13 April, Vienna, Austria  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/posters/26542 
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20                       კიტოვანი დავითი-შემსრ. იავოლოვსკაია ოლღა-შემსრ.                 გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)   ა) მთავარი ტრანსკავკასიური რღვევის პოზიცია ახალი გეოგრაფიული პოზიციონირების სისტემის (GPS) და სეისმური მონაცემებით,  ახალი გეოლოგიური და გეოფიზიკური მონაცემები მოწმობს, რომ ფრანგი გეოლოგის ჰ. ფილიპის ვარაუდი, რომ ბორჯომ-ყაზბეგის მარცხენა ნაწევის რღვევა არის მთავარი ტრანსკავკსიური რღვევა, არ შეესაბამება სინამდვილეს.  ამავე დროს, ბოლოდროინდელი თანამგზავრული GPS მონაცემები აშკარად გვიჩვენებს, რომ სამხრეთ კავკასიის დასავლეთის და აღმოსავლეთის ბლოკები გადაადგილდებიან ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულებით ძალზე გასნსხვავებული სიჩქარით: აღმოსავლეთის ბლოკის სიჩქარე გაცილებით მეტია, ვიდრე დასავლეთისა. ეს კი ნიშნავს, რომ მთავარი ტრანს-კავკასიური რღვევა უნდა არსებობდეს, მაგრამ მისი ადგილმდებარეობა უნდა განსხვავდებოდეს ჰ. ფილიპის მიერ წარმოდგენილი პოზიციიდან. ჩვენი აზრით, მთავარი ტრანს-კავკასიური რღვევის: ყარსი-თბილისი-აგრახანის ხაზი პარალელურია ბორჯომ-ყაზბეგის ზონისა და განლაგებულია მისგან აღმოსავლეთით 150-200 კმ დაშორებით. მომავალში აუცილებლად მიგვაჩნია ყარსითბილისი-აგრახანის ზონის დეტალური დამატებითი გეოლოგიური, გეოფიზიკური და GPS კვლევების ჩატარება, რათა გადაჭრილ იქნეს კავკასიის ტექტონიკური პარადოქსი. ასეთი დიდი აქტიური რღვევის არსებობის დადასტურება მნიშვნელოვნად შეცვლის სამხრეთ კაკასიის სეისმური საშიშროების შეფასებებს. საყურადღებოა, 



21   კავკასიის ბლოკები GPS მონაცემებით                             მიწისძვრების ჰიპოცენტრაბის სიღრმეების განაწილება  ბ) engurhesis geofizikuri monitoringi  geofizikuri monitiringis jgufi agrZelებს mudmiv  dakvirvebebs enguris maRlivi kaSxlis tansa da fuZeSi mimdinare deformaciuli procesebis Sesaswavlad maRali sizustis daxrismzomebiTa, kvarcis eqstenzometriT და ლაზერული დანადგარებით. monacemebiს TbilisSi internetiT gadmoიcema სხვადასხვა სიხშირით.  ხდება masalis yoveldRiuri kompiuteruli damuSaveba da analizi anomaluri xasiaTis deformaciebiს გამოსავლენად. მოხდა კაშხლის ფუნდამენტში გამავალი რღვევის დეფორმაციების ინტერპრეტაცია არაწრფივი დინამიკის და ფორო-დრეკადობის თეორიების საფუძველზე. miRebuli Sedegebi gadaეcema engurhesis direqcias. გაანალიზდა ენგურჰესის არეში სეისმური დროითი სერიები (მიწისძვრების შორის დროითი ინტერვალების, მანძილების და მაგნიტუდების მიმდევრობები ახალი ხილვადობის გრაფების  (Visibi l i ty Graph )  მეთოდით. შედეგები მოწმობს,  რომ სამივე დროითი სეისმური სერია ავლენს ანომალურ ქცევას 1979-1981 წწ.  პერიოდში,  რაც დაკავშირებული უნდა იყოს რეზერვუარის პტირველად გავსებასთან და აგრეთვე რეგიონის ძლიერი მიწისძვრების წინ.  ეს კვლევა ამჟღავნებს ხილვადობის გრაფების პოტენციალს გამოყოს განსაკუთრებული სეისმური რეჟიმები, რომლებიც დაკავშირებულია როგორც ანთროპოგენულ გავლენასთან, ისე მიწისძვრების წინამორბედებთან.                               ენგურჰესის ადრეული შეტყობინების ავტომატური ტელემეტრული სისტემა 



       (დიელექტრიკულად რთული შედგენილობისპროცესშია.  ოდილავაძე დ.,ჭელიძე1.ლავური მილის გეორადიოლოკაციური2.სოლის ტიპის მოდელის რადიოსახესოლის რადიოსახე  22       გ) ფიზიკურიგეორადიოლოკაციაშიივანე სახელობისსახელმწიფომიხელ გეოფიზიკისექსპერიმენტალურიგამოყენებითისექტორისმოდელირებისჩატარდაობიექტებისშედგენილობის ობოექტებისათვის) რიგი შედეგებისაჭელიძე თ., თსუ სტუდენტების მონაწილეობით. გეორადიოლოკაციური მოდელის რადიოსახე. რადიოსახე. ფიზიკური მოდელირება გეორადიოლოკაციაში  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის,  ექსპერიმენტალური და გამოყენებითი გეოფიზიკის სექტორის , ფიზიკური მოდელირების დანადგარზე ჩატარდა სხვადასხვა ფორმის ობიექტების რადიოსახეების გამოკვლევა შედეგებისა დამუშავების  



 3.სფერული მოდელის (მეტალური4.მილები მეტალური ფორმების ჩანართებით5.ძაბრის ტიპის სიღრუვის მოდელი6.ნახევარსფეროები სხვადასხვა სივრცულიფიზიკური მოდელირების   შედარებითიმოდელირების მეთოდის გამოყენებითგეორადიოლოკაციური  რადიოსახეებიობიექტების რადიოსახეებად შებრუნებულილავური მილებისა და მსგავსიდადგენისათვის. დ) არქეოლოგიური ძეგლების1. ხობის ღვთისმშობლის მიძინებისდაზვერვითი სამუშაოს წინასწარიმონასტრის ეზოს გალავანის შიდასამუშაოები თსუ გეოფიზიკის ინსტიტუტისფიზიკური მოდელირების   შედარებითუზრუნველყოფის გამოყენებით კედლები,ფუნდამენტები,არქიტექტურულით.,ქირია ჯ,ღლონტი ნ.თარხნიშვილი2. გრაკლიანის გორის ისტორიულისამუშაოები, გამოვლინდა ანომალიებით.გვანცელაძე.                        ხობის მონასტრის      23 მეტალური ჩანართებით) რადიოსახე. ჩანართებით. მოდელი. სივრცული ორიენტირებით. შედარებითი გეორადიოლოკაციური მეთოდის გამოყენებითგამოყენებით გამოიკვეთა ლავური მილების და მსგავსი რადიოსახეები, რომლებიც ცალსახად შეიძლება გავრცელებულშებრუნებული ამოცანების ამოსახსნელად გეორადიოლოკაციაშმსგავსი სიღრუვეების მოძიებასა და ძეგლების გამოვლენა. მიძინების მონასტრის სამხრეთ ტერიტორიის წინასწარი შედეგები.2016-18 წ. ოქტომბერში ,ხობის ღვთისმშობლისშიდა ტერიტორიის სამხრეთ ნაწილში ჩატარდა არქეოგეორადიოლოკაციურიინსტიტუტის გამოყენებითი და ექსპერიმენტალური შედარებითი გეორადიოლოკაციური მეთოდის გამოყენებით ინტერპრეტაციის შედეგად გამოვლინდა მიწისქვეშაარქიტექტურული ფორმები,კიბეები, სიღრუვეები და სხვა .იშვილი ა. ისტორიული ძეგლის არქეოგეოფიზიკური ექსპედიცია. ანომალიები. დ.ოდილავაძე, რ.გოგუა, თ. ჭელიძე, ჯ.ქირია მონასტრის გეორადიოგრამა - იკვეთება დახრილი სიბრტყეებიგამოყენებით და მათემატიკური  ობიექტების რეალური გავრცელებულ იქნას საველე გეორადიოლოკაციაში,  მათი ლოკაციის   გეორადიოლოკაციური ღვთისმშობლის მიძინების არქეოგეორადიოლოკაციური  სექტორის თაოსნობით.  გამოყენებით და  პროგრამული მიწისქვეშა განთავსების . ოდილავაძე დ.,ჭელიძე . ჩატარდა მოშინჯვითი ქირია, ა. თარხან-მოურავი, სიბრტყეები - კიბეები 



                    ხობის მონასტრის გათხრები ე) ეკო და საინჟინრო გეოფიზიკური1. საწურბლიას მღვიმის გეორადიოლოკაციური(წყალტუბოს კირქვული მასივი) ოდილავაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობისგეოფიზიკის ინსტიტუტი, გორის უნივერსიტეტი2. კომპანია,, რეზიდ-თბილისი“სკვლევები ქ.თბილისში (,,კინგ დავითისმიზნით .სამუშაოები შესრულდა ვერთიკალურიდამკვეთს. ღლონტი ნ, თარხნიშვილი  3. ქალაქ რუსთავის მეტალურგიულიშეფასება; იგივე ეხება ზესტაფონისცნობილი იყო თავისი ღუმლებითთვალსაზრისით, განვითარებულიმიჩნეული გარემოს რადიაქტიურიწარმოადგენს მომავალისათვის საიმედოდთემაზე მუშაობენ:   მეც. თანამშრომელიკერესელიძე      2. შოთა რუსთაველის ეროვნულისამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 2.2. № დასრულებული (მრავალწლიანიპროექტის დასახელებამეცნიერების დარგისა სამეცნიერო მიმართულებისმითითებით, პროექტის 24  - კიბეები გეოფიზიკური კვლევა გეორადიოლოკაციური და ელექტრომეტრულიგეორადიოლოკაციური კვლევის შედეგები. ოდილავაძე დ., ქირია ჯ., ქობულაშვილი თ. სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიხელუნივერსიტეტი. ს მომართვის საფუძველზე განხორციელდა საინჟინროდავითის „ მიმდებარე ტერიტორიაზე გრუნტის წყლყლებისვერთიკალური ელექტრული ზონდირების მეთოდითთარხნიშვილი ა., ვარამაშვილი ნ. მეტალურგიული წარმოების მიერ ნიადაგის ქიმიური დაბინძურებისზესტაფონის ფეროშენადნობთა მეტალურგიულ კომბინატს, ღუმლებით ატმოსფეროს განსაკუთრებული დამაბინძურებელიგანვითარებული მრეწველობის მქონე ქვეყნებში განსაკუთრებითრადიაქტიური ელემენტებითა და მძიმე მეტალებით დაბინძურებასაიმედოდ  ეკოლოგიური პროგნოზის წინა პირობას. თანამშრომელი სოფიკო მათიაშვილი და მთ. მეც. ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტითპროექტები  ლიანი) დასახელება  და მიმართულების პროექტის პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები  პროექტში (თითოეულისმითითებით  ელექტრომეტრული მეთოდებით. მიხელ ნოდიას სახელობის საინჟინრო გეოფიზიკური წყლყლების გამოვლინების მეთოდით.შედეგები გადაეცა დაბინძურების ინტენსივობის , რომელიც იმთავითვე დამაბინძურებელი ეფექტით. ამ განსაკუთრებით სახიფათოდ არის დაბინძურება. მათი  დადგენა  . თანამშრომელიზურაბ გრანტით დაფინანსებული  ჩართული პერსონალი თითოეულის როლის მითითებით) 



 საიდენტიფიკაციო კოდი 1 2. მეწყრების მონიტორინგისადრეული შეტყობინებისეკონომიური ტელემეტრულისისტემის შექმნასაბუნებისმეტყველო; 216732დასრულებული კვლევითი პროექტისშესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულმეწყერსაშიში უბნების მონიტორინგისაგამომუშავებისა და გავრცელებისათვისმეწყერსაშიშ უბანზე დაკვირვებულიგაანალიზების საფუძველზე იღებსსიტუაციის შესახებ. სისტემაში წყალგაუმტარ, დაცულ მოწყობილობასდახრილმზომის  მინი-მოდულს:MMA7361, მოდულს:2.7GHz Radar Sensor და ტემპერატურის ინსტალაციისთვის მომზადებული მულტი საველე სისტემა გამოიცადა ლაბორატორულ 25 მონიტორინგის და შეტყობინების ტელემეტრული შექმნა; საბუნებისმეტყველო; 216732 3. 2017-2018 4. თამაზ ჭელიძე, ხელმძღვანელინოდარ ვარამაშვილი, პერსონალინუგზარ ღლონტი, კოორდინატორი,ზურაბ ჭელიძეპერსონალითენგიზ ქირია, პერსონალი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკულიქართულ ენაზე) მონიტორინგისა და მეწყრების გააქტიურების საშიშროების შესახებგავრცელებისათვის  შემუშავებული იქნა სისტემა, რომელიცდაკვირვებული რამოდენიმე ფიზიკური პარამეტრის კომპლექსურიიღებს გადაწყვეტილებას უბნის მიმდინარე აქტიობის გამოყენებული საველე გადამწოდები-სენსორებიმოწყობილობას, რომელიც შეიცავს სამკომპონენტიანი ანალოგური:MMA7361, გრუნტის გაწყლოვანების რადიოსიხშირულიტემპერატურის წრფივი მზომის ნახევარგამტარულ მინიმულტი-სენსორები .                    მულტი-სენსორებისლაბორატორულ პირობებში თამაზ ჭელიძე, ხელმძღვანელი ნოდარ ვარამაშვილი, ძირითადი პერსონალი, ნუგზარ ღლონტი, კოორდინატორი, ზურაბ ჭელიძე, ძირითადი პერსონალი, თენგიზ ქირია, ძირითადი პერსონალი,  პრაქტიკული შედეგების შესახებ განგაშის სიგნალის რომელიც რეალურ დროში, კომპლექსური  დამუშავებისა და აქტიობის დონის, ან საგანგაშო სენსორები წარმოადგენენ ანალოგური აქსელერომეტრი-რადიოსიხშირული სენსორის მინი-მინი-მოდულს: LM35.   სენსორების ბლოკ-სქემა 



26     სენსორების ჩანაწერები მოდელირებული მეწყრის დროს.  ადრეული შეტყობინების სისტემის ბლოკ-სქემა  დასკვნით ეტაპზე ჩატარდა  ჩვენი ადრეული შეტყობინების სისტემის ტესტირება რეალურ მეწყრულ უბანზე. საცდელ ობიექტად შერჩეულ იქნა ქ. თბილისში თემქა-ში დამეწყრილი უბანი (გლდანის მეწყერი), რომელიც სერიოზულ საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ კორპუსებს.    მიღებული შედეგები პრინციპულად ადასტურებენ, რომ მეწყრების მონიტორინგის და ადრეული შეტყობინების ეკონომიური ტელემეტრული სისტემა („მოდარაჯე ძაღლი“) იძლევა მეწყრულ სხეულში მიმდინარე პროცესის მონიტორინგის, საშიშროების დონეების დადგენის და ინფორმაციის უწყვეტად და ოპერატიულად გადმოცემის საშუალებას.   



27  ~   ადრეული შეტყობინების სისტემის მონტაჟის პროცესი გლდანის მეწყერზე (შეშელიძის ქუჩაზე).     საქართველოს მეწყრების და ღვარცოფების მიმართ ყველაზე მოწყვლადი ობიექტების (კაშხლების, მილსადენების, საერთაშორისო მაგისტრალების, გზების,  და მჭიდროდ დასახლებული რაიონების) რუკა, 



28  სადაც მიზანშეწონილია აშს-ს დაყენება.    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 2. წყალდიდობების ადრეული შეთყობინების სისტემა; საბუნებისმეტყველო; GA/2018/08; 579925 3. 2018-2019 4. თამაზ ჭელიძე, ხელმძღვანელი ნოდარ ვარამაშვილი, შემსრ. ზურაბ ჭელიძე, შემსრულებელი თენგიზ ქირია, შემსრულებელი გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) არსებული სისტემების ანალიზია შემდგომ წყალდიდობის სენსორად არჩეულ იქნა ულტრაბგერითი მანძილმზომის მოდული (Ultrasonic Distance Sensor Module JSN-SR04T), რომლის სიზუსტე  მანძილის გაზომვაში არის ერთი მმ რიგის 0.25-9 მ. მანძილებისათვის. უწყვეტი დაკვირვებისათვის სენსორი დავაკავშირეთ არდუინოს პლატფორმას (Arduino mega 2560)- ამისათვის შედგენილ იქნა შესაბამისი პროგრამა C+. მონაცემების უწყვეტი გადაცემისათვის გამოვიყერეთ მობილური ინტერნეტის სისტემა (SIMCOM SIM900 Module Quad Band Wireless GSM/GPRS Shield). წყალდიდობების ადრეული შეთყობინების სისტემაგამოცდილ იქნა ლაბორატორულ პირობებში, შედეგი დადებითია.  3.2. № 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)    



29  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 თ. ჭელიძე, ნ.ვარამაშვილი, ზ. ჭელიძე, თ. ქირია,  ნ.ღლონტი, ჯ. ქირია, თ.წამალაშვილი  მეწყრების მონიტორინის და ადრეული შეტყობინების ეკონომიური ტელემეტრული სისტემის შექმნა ISSN 1512-1135 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 126 ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) წიგნში წარმოდგენილია სამუშაოები შესრულდა ევროსაბჭოს დიდი კატასტროფების შეთანხმების გრანტით 2017/08 N 573534 და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით N 216732. ღვარცოფის/მეწყრის ადრეული შეტობინების სისტყემის (აშს) პროექტის მიზანია, ავტონომიური კვების წყაროს მქონე (მზის ბატარეები), საკმაოდ დაბალფასიანი ზუსტი გეოფიზიკური მონიტორინგის კომპლექსური ტელემეტრული სისტემის შემუშავება, ღვარცოფის/მეწყრის გააქტიურების და ინიცირების სიგნალიზაციისათვის, რადიოსიგნალის ან მობილურივინტერნეტის კავშირის გამოყენებით. სიზუსტის და დანახარჯების ეფექტურობის, ერთი შეხედვით შეუთავსებელი მოთხოვნების დაკმაყოფილება ბოლო წლებში შესაძლებელი გახდა ახალი ტექნოლოგიების დახმარებით (მაგალითად, MEMS სენსორები, მონაცემთა დამუშავების/გადაცემის ARDUINO-ს მიკროპროცესორული ბაზა ტელემეტრული სისტემის ასაგებად, ნიადაგის ტენიანობის მიკრო რადარ-სენსორები და სხვა ენერგოეფექტური სქემები). შემოთავაზებული აშს ითვალისწინებს მეწყრების/ღვარცოფების გააქტიურების ორი ძირითადი ფაქტორის: ნიადაგის სინოტივისა (როგორც შედარებით გრძელვადიან წინამორბედის) და მასების მექანიკური მოძრაობით გამოწვეული daxrebis/აჩქარების/ვიბრაციების (როგორც მოკლევადიანი წინამორბედების) მონიტორინგს. ამ პრონციპებზე აგებული ადრეული შეტობინების სისტყემა გამოცდილია ლაბორატორულ და საველე პირობებში. განკუთვნილია მეცნიერ მუშაკებისა და ინჟინრებისთვის, ლექტორებისთვის, სტუდენტებისთვის, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია დედამიწის ფიზიკის, კატასტროფების რისკის შემცირება და სხვა პრობლემებთან.    4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით №    ავტორი/ ავტორები   სტატიის სათა-ური, ISSN   ჟურნალის/ კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა  გვერდების რაოდენობა   1         დავით კიტოვანი        Критерий для выделения ступени в преломляющей границе ISSN 1512–1135 .      მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომათა  კრებული ტ.LXIX, 2018  მ. ნოდიას სახელობის          თბილისი, თსუ  გამომცემლობა       7       5  



30   2        3          4. დავით კიტოვანი      მინდელი პ., იავოლოვსკაია ო., გამყრელიძე ნ. ადიკაშვილი      რ.გოგუა, თ. გვანცელაძე,  ჯ. ქირია Кинематические особенности преломлённых волн над горстом и грабено ISSN 1512–1135     გეოლოგიის ზოგიერთი პრობლემის გეოფიზიკური მონაცემებით გადაწყვეტის შესახებ ISSN 1512–1135      გურიის ტერიტორიის ველი და მისი გეოლოგიური ინტერპრეტაცია  ISSN 1512–1135 გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ტ.LXIX, 2018     მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომათა კრებული,  ტ.LXIX, 2018      გეოფიზიკის  ინსტიტუტის შრომათა კრებული. ტ. 69, 2018წ.   თბილისი, თსუ  გამომცემლობა       თბილისი, თსუ  გამომცემლობა        თბილისი, თსუ  გამომცემლობა         8      8 



31   ანოტაცია (ქართულ ენაზე) სტატიაში განხილულია თუ რა ანომალიებს იწვევს ტექტონიკური საფეხური ინტერვალურ  საზღვრით სიჩქარეთა გრაფიკში სტატიაში განხილულია რთული ფორმის ტექტონიკური რღვევების გავლენა გარდატეხილ ტალღათა კინემატიკაზე        3.სტატიაში განხილულია საქართველოს ტერიტორიის გეოფიზიკური შესწავლილობის      მდგომარეობა პლიტური ტექტონიკის კონცეფციის ასპექტში .ნათქვამია, რომ ტერიტორიის გეოფიზიკური მეთოდებით შესწავლას ნახევარსაუკუნეზე მეტი ისტორია აქვს, დაგროვილია უნიკალური პირველადი გეოფიზიკური მასალა, რომლის ერთიანი დამუშავება და განზოგადოება ჯერაც არ მომხდარა, რაც უარყოფითად აისახება რეგიონის გეოლოგიურ-გეოფიზიკურ შესწავლილობაზე. მოკლედ გადმოცემულია ტერიტორიის გეოფიზიკური შესწავლილობის დონე და ნახშირწყალბადების ძებნა-ძიების თვალსაზრისით სიღრმული აგებულება. განიხილება გეოლოგიის ზოგიერთი პრობლემის გეოფიზიკური მონაცემებით გადაწყეტის შესაძლებლობა. 4.ნაშრომში განხილულია გურიის ტერიტორიაზე მაგნიტური ანომალიების გეოლოგიური ინტერპრეტაციის სიკითხები. დადგენილია რომ ინტენსიური მაგნიტური ანომალიები გამოწვეულია შუა ეოცენის ანდეზიტ-ბაზალტებით, ხოლო ანომალიები შავი ზღვის სანაპიროზე-ქვიშით,რომელიც გამდიდრებულია ფერომაგნიტური მინერალებით.        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. მაჭარაშვილი, თ. ჭელიძე და სხვა  თ. ჭელიძე, თ. მაჭარაშვილი, ნ.ვარამაშვილი, ე. მეფარიძე, დ. თეფნაძე, ზ. ჭელიძე     თ. ჭელიძე, Analysis of Complexity of Seismic Data Sets; Case Study for Caucasus DOI:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813138-1.00001-8  Complexity and synchronization analysis in natural and dynamically forced stick-slip: a review DOI:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813138-1.00001-8    Phase space portraits of earthquake time series of Complexity of seismic time series   Complexity of seismic time series       Complexity of Amsterdam, Elsevier    Amsterdam, Elsevier        Amsterdam, 19     44         17 



32  ნ.ჟუკოვა, თ. მაჭარაშვილი,    Caucasus: signatures of strong earthquake preparation DOI:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813138-1.00001-8    seismic time series    Elsevier          ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
1.  მოცემულია ბუნებრივი პროცესების, მათ შორის სეისმურობის, სირთულის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი დახასიათების მეთოდების მოკლე მიმოხილვა. მოცემულია სირთულის ზომების გამოთვლის რამდენიმე მეთოდი (განმეორადობის რაოდენობრივი ანალიზი, სიმძლავრის სპექტრის რეგრესია, ტრენდგაცლილი ფლუქტუქციების ანალიზი და სხვა) კავკასიის სეისმურობის მაგალითზე..  2.  არათანაბარი ხახუნი (სტიკ-სლიპის) მიღებულია მიწისძვრების გენერაციის შესაბამის მოდელად.  ჩვენს მიერ ჩატარდა ხახუნის პროცესის თანმდევი აკუსტიკური ემისიის (აე). აღმონდა, რომ აე კარგი საშუალებაა რთული ხახუნის პროცესის ნაზი დეტალების გამოსააშკარავებლად. ეს პროცესი შესწავლილ იქნა ლაბორატორულ პირობებში ზამბარა-მცოცის დანადგარზე სხვადასხვა ექსპერიმენტულ პირობებში როგორც ბუნებრივი ასევე გარეშე სუსტი ფორსინგის პირობებში. სირთულის ანალიზის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით შესწავლილია გარეშე ფორსინგის გავლენა სტიკ-სლიპის პროცესზე, კერძოდ პროცესისი სინქრონიზაცია.  პერიოდული ფორსინგის პირობებში შესწავლილია ფაზური სივრცის პორტრეტები ფორსინგის სხვადასხვა ინტენსივობის და სიხშირისათვის და მიღებულია სინქრონიზაციის არე (ანუ ე.წ. არნოლდის ენის სახე). 3. შესწავლილია სეისმური აქტივობის სივრცულ-დროითი სტრუქტურა ფაზური სივრცის პორტრეტის ანალიზის გამოყენებით. კავკასიის რამდენიმე რეგიონის სეისმურობის  ფაზურ სივრცეში აღმოჩენილია არაწრფივი სტრუქტურები, რომლებიც დაკავშირებულია უძლიერეს : ერზერუმის (1983), სპიტაკის (1988) და რაჭის (1991) მიწისძვრებთან. სეისმური ფაზური სივრცის პორტრეტები აგებულ იქნა სხვადასხვა დროითი ფანჯრებისათვის,  სხვადასხვა ეპიცენტრული მანძილებისათვის, მაგნიტუდა 2-ს ზემოდ მოვლენებისათვის.  ფაზური სივრცის ტრაექტორიები წარმოადგენენ ე.წ. „ხმაურიან“ ატრაქტორს დიფუზური წყაროს უბნით, რომელიც შეესაბამება ფონურ სეისმურობას და ანომალურ ორბიტულ გადახრებს, რომლების უკავშირდება მიწისძვრების გუნდებს და ძლიერ მიწისძვრებს (მათ ფორშოკებს და ატერშოკებს).  ეს უკანასკნელი ეფექტი ავლენს ძლიერი მიწისძვრის მომზადების და რელაქსაციის პროცესების სურათს, რაც შეიძლება გამოყენებულ იქნას პროგნიზის მიზნით.        6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 6.1. საქართველოში № მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  დრო და ადგილი 1    2 ნოდარ ვარამაშვილი    ნოდარ ვარამაშვილი             აკუსტიკური მეთოდები გეოდინამიკურ და გეომექანიკურ ამოცანებში  ვერტიკალური ელექტრული ქუთაისი, საქართველო, 21-22 სექტემბერი, 2018 წ.   ქუთაისი, საქართველო, 21-22 



33        3     4    5    .     ოდილავაძე დ.      ოდილავაძე დ. ქირია ჯ. ქობულაშვილი თ.  ზურაბ კერესელიძე, დავით ოდილავაძე, მარინა ჩხიტუნიძე,ნინო ჟონჟოლაძე,ირინე ხვედელიძე.  ზონდირება წყლის ძიების ამოცანებში და მეწყრული საშიშროების შესაფასებლად.  ერთგვაროვან კონტინენტალურ ნიადაგის ფენებში ანტროპოგენული ჩარევით შექმნილი დიელექტრიკულად სუსტად განსხვავებული სივრცეების დაფიქსირება.    საწურბლიას მღვიმის გეორადიოლოკაციური კვლევის შედეგები. (წყალტუბოს კირქვული მასივი).   კარსტული სიცარიელის წარმოქმნის ჰიდროდინამიკური მოდელი  სექტემბერი, 2018 წ.  ქუთაისი, საქართველო, 21-22 სექტემბერი, 2018 წ.     ქუთაისი, საქართველო, 21-22 სექტემბერი, 2018 წ.      ბათუმი-თბილისი,სექტემბერი 3-8,2018 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 ნოდარ ვარამაშვილი    Early warning systems for dam safety: case of large Engury dam, Georgia. 2018 წ., 29 ნოემბერი -01 დეკემბერი, სტამბოლი/თურქეთი  მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)        სეისმოლოგიის, სეისმური საშიშროებისა და კატასტროფების  რისკის სექტორი  სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი:მთ. მეცნ. თანამშრომელი,დოქ. ნინო წერეთელი. სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: მთ. მეცნ. თანამშრომლები: დოქ. ოთარვარაზანაშვილი, დოქ. ვახტანგ არაბიძე, დოქ. ზურაბ კერესელიძე;  უფრ. მეცნ. თანამშრომლები: დოქ.ლალი ქაჯაია, დოქ. სერგო გოგმაჩაძე; მეცნ. თანამშრომლები: 



34  დოქტორანტი ირინე ხვედელიძე, დოქტორანტი ნინო ყვავაძე, დოქტორანტი ალექსანდრე  გვენცაძე;  სპეციალისტები: ზურაბ გოგოლაძე, მანანა კუპრაძე, თათია შარია, ნიკოლოზ მჭედლიშვილი.  1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები 1.1. № გარდამავალი (მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამეცნიერებისდარგისადასამეცნიერომიმართულებისმითითებით პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 1 2 3 4       1       1.1 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი: აქსელერომეტრული და ველოსიმეტრული ქსელის შექმნა,  ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ექპერიმენტული მასალის დამუშავება     არსებული ქსელის გაფართოება და დახვეწა   2014-2024 წწ.             ნ. წერეთელი (ხელმძვანელი) ა. გვენცაძე (შემსრულებელი) ნ. ყვავაძე (შემსრულებელი) თ. ქირია (შემსრულებელი) ნ. მჭედლიშვილი (შემსრულებელი)  გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)  1.1ამ ამოცანის შესრულება, რომელზედაც პასუხისმგებელი იყონინო ყვავაძე ვერ მოხერხდა სექტორში წარმოქმნილი პრობლემების გამო. კერძოდ არ მოხდა ისეთი სისტემის აწყობა, რომელიც პირდაპირ გადმოსცემდა მონაცემებს გეოფიზიკის ინსტიტუტის სერვერზე.  მიზეზად დასახელდა სერვერი, რაც სიმართლეს არ  შეესაბამება. არ მოხდა აკუმულატორების დროულად შეძენა. არ ხდება ტაბახმელადან მონაცემების გადმოცემა. არ მოხდა სადგურებზე ჩატარებული საძიებო სამუშაოების გადმოცემა. შემსრულებლებმა ნ. ყვავაძემ და ა. გვანცაძემ მიზეზები ვერ დაასახელეს. დღესდღეობით პრობლემის გადასაჭრელად აყვანილია ახალი თანამშრონელი ნიკოლოზ მჭედლიშვილი და მოწვეუია სხვა სექტორიდან დოქ. თენგიზ ქირია. მათი ინტენსიური ქმედებების შედეგად, რომელიც დაიწყო სექტემბრიდან პრობლემა ნაწილობრივ მოგვარდა. საკითხის სრულყოფილი მოგვარება საჭიროებს კიდევ ერთ თანამშრომელს, რომლის აყვანაზეც ვიზრუნებთ  მაშინვე როგორც კი ნინო ყვავაძე დატოვებს სექტორს  № გარდამავალი (მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამეცნიერებისდარგისადასამეცნიერომიმართულებისმითითე პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 



35  ბით 1 2 3 4 2      2.1 მიწისძვრის გენერაციის ფიზიკური მექანიზმების გამოკვლევა.  სეისმური წყაროების მოდელების დადგენა სეისმური კერების ზონების  (სკზ)ახალი მოდელების შექმნა სამხრეთ კავკასიისთვის  2014-2024 წწ.       ო. ვარაზანაშვილი (ხელმძვანელი) ნ. წერეთელი (შემსრულებელი)  გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგებიs შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)  2.1 სეისმური კერების ზონების (სკზ) მოდელები წარმოადგენს ალბათური სეისმური საშიშროების ანალიზის (PSHA) ძირითად და ერთ-ერთ ყველაზე მეტად მნიშვნელოვან ამოსავალ მონაცემს. ამ მოდელების განსაზღვრა მოიცავს სკზ-ების შემოსაზღვრას და მათ პარამეტრიზაციას.GEM-ის მიერ ბოლო წლებში ჩამოყალიბებული PSHA-ს განხორციელების თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით მოითხოვება, რომ კონკრეტული ტერიტორიების სკზ მოდელების შექმნისას გამოყენებული იყოს აქტიური რღვევების ყველა სქემა, რომელიც გამოქვეყნებული იყო საერთაშორისო რეიტინგულ ჟურნალებში. სკზ მოდელების პირველი ვერსიის შექმნისას ჩვენს მიერ გამოყენებული იყოAdamia et al. (2008) ნაშრომში მოცემული საქართველოს აქტიური რღვევების სქემა, რომელიც დაიხვეწა ამ ნაშრომის ავტორთა მიერვე პროექტ EMME-ს (2013) ფარგლებში მიღებული შედეგების საფუძველზე. საქართველოს მეზობელი ქვეყნებისათვის აქტიური რღვევების მონაცემები აღებულ იქნა ასევე EMME პროექტის შესაბამის მონაცემთა ბაზიდან. საქართველოს ტერიტორიისათვის ასევე ნაშრომში Gamkrelidze et al. (2000) მოცემული იყო აქტიური რღვევების ალტერნატიული სქემა. სწორედ ამ უკანასკნელის საფუძველზე შეიქმნა სკზ-ებისმეორე მოდელი. აქაც ისევე, როგორც პირველ შემთხვევაში საქართველოს მეზობელი ქვეყნებისათვის აქტიური რღვევების მონაცემები აიღებოდა შესაბამისი EMME-ბაზიდან.ეს ახალი სკზ მოდელი შეიცავს 90 სეისმური კერების ფართობრივ ზონებს, გამოყოფილს 163 აქტიური რღვევის საფუძველზე ზღვაში და ხმელეთზე, საქართველოსა და მისი მოსაზღვრე ქვეყნების ტერიტორიებზე. ამასთან გამოყენებულ იქნა რღვევების პარამეტრიზაციის ახალი მონაცემები და ჩვენს მიერ შემუშავებული  სკზ-ის გამოყოფის ახალი  მეთოდი და მათი სეისმური პარამეტრების გათვლის გაუმჯობესებული მეთოდიკა. გარდა ამისა განახლებულ იქნა დანაკვირვები სეისმურობის სივრცულ-დროითი განაწილების მოდელი განხილული ვრცელი ტერიტორიის ისტორიული და ინსტრუმენტული ახალად შექმნილი პარამეტრული კატალოგების საფუძველზე.   № გარდამავალი (მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამეცნიერებისდარგისადასამეცნიერომიმართულებისმითითებით პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 1 2 3 4 



36  3        3.1      3.2 სათანადო მონაცემთა (სეისმური, საინჟინრო-გეოლოგიური, რისკის ელემენტების ინვენტორული აღწერები და სხვ.) ბაზების შექმნა და ანალიზი  ქ. მცხეთის მაგალითზე ინდუსტრიული წესით ნაშენი შენობების (მსხვილბლოკური, მსხვილპანელიანი) ინვენტარიზაცია  მიწისძვრების მონაცემების დამუშავება და პარამეტრიზაცია ნაციონალურ და საერთაშორისო მასალებზე დაყრდნობით 2014-2024 წწ.         ვ. არაბიძე (ხელმძვანელი) ს. გოგმაჩაძე (შემსრულებელი)    მ. კუპრაძე (ხელმძვანელი) ი. ხვედელიძე (შემსრულებელი) ნ. წერეთელი (შემსრულებელი) ო. ვარაზანაშვილი (შემსრულებელი)  გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)  3.1. ქ. მცხეთა სეისმური საშიშროების რუკის მიხედვით მიეკუთვნება 8-ბალიან ზონას, მაქსიმალური ჰორიზონტალური აჩქარებით 0.16 g, ხოლო ფუძე-გრუნტების სეისმური თვისებების მიხედვით სხვადასხვა კატეგორიებისთვის ბალიანობა და შესაბამისი მაქსიმალური ჰორიზონტალური აჩქარება მერყეობს 7-9 ბალი და 0.08-0.32 g დიაპაზონში. შენობა-ნაგებობათა დაპროექტება და მშენებლობა დღესდღეობით საქართველოშიხორციელდება ტექნიკური რეგლამენტებით, ხოლო სეისმომედეგი პროექტირება და მშენებლობა პნ 01.01-09-თი. Eurocode 0-9-ის საქართველოში სტანდარტად აღიარების შემთხვევაში აუცილებელი იქნება შენობების კლასიფიკაცია (ინვენტარიზაცია) შესაბამისი მოთხოვნებით. სამუშაოში განიხილება ქ. მცხეთაში არსებული განაშენიანების აღწერა, საწყისი სეისმურობა, საინჟინრო-გეოდეზიური, საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობები (შესაბამისი რუკები 1:10000, 1:25000 მასშტაბის), რაიონში გავრცელებული სხვადასხვა ტიპის შენობების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი აღწერა.  3.2.საანგარიშო წელში HYPO-71 პროგრამითდამუშავდა 1981-1982  წლების მიწისძვრები  მაგნიტუდით MS≤3.5. რის შედეგადაც დაზუსტდა ამ მიწისძვრების ეპიცენტრის კოორდინატები და განისაზღვრა სიღრმეები. თითოეული მიწისძვრის პარამეტრების დამუშავება მოხდა 4 სხვადასხვა საწყისი სიღრმისთვის და ანალიზის შემდეგ შეირჩა საუკეთესო ვარიანტები. ამის შემდგომ არსებულ ყველა კატალოგში მოხდა ძველი პარამეტრების შეცვლა ახლით. კერის მექანიზმების განსაზღვრისთვის შეირჩა 25 მიწისძვრა, რომელთათვისაც შესაძლებელი იყო პირველი შემოსვლების ნიშნების აღება რვა და მეტი სადგურის ჩანაწერზე. მიღებული მასალა დამუშვდა მექანიზმების გათვლის პროგრამით.    საქართველოსა და მისი გარემომცველი ვრცელი რაიონის 1992-2006 წწ. კატალოგი შეივსო 2007-2017 წწ. მიწისძვრებით (ჯამში 18540 მოვლენა), რომლებიც აღებულ იქნა სომხეთის, აზერბაიჯანის, ჩრდილო 



37  კავკასიის, თურქეთისა და ირანის შესაბამისი კატალოგებიდან. ვინაიდან ამ კატალოგებში ენერგეტიკული მახასიათებელი სხვადასხვა იყო (მაგ., K, Ml, MS ან MW), ამიტომ მოხდა კატალოგების ჰომოგენიზაცია ანუ ყველა ენერგეტიკული მახასიათებლის MW მაგნიტუდაზე დაყვანა შესაბამისი თანამედროვე ფორმულების გამოყენებით. განხორციელდა მიღებული გაერთიანებული კატალოგის დუბლი მოვლენებისგან, აგრეთვე ფორ- და აფტერშოკებისაგან გაწმენდა, რამაც საშუალება მოგვცა შეგვექმნა კვაზი პუასონური სეისმური მოვლენების კატალოგი.  გარდა ამისა არსებული კატალოგი შეივსო მიმდინარე 2018 წლის მასალებით, მოპოვებული ნაციონალური და საერთაშორისო ვებგვერდებიდან.  № გარდამავალი (მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამეცნიერებისდარგისადასამეცნიერომიმართულებისმითითებით პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 1 2 3 4 4         4.1 გრუნტის მოძრაობის პროგნოზული განტოლებების აგება (მაკროსეისმური იტენსივობისა და აჩქარებისთვის ან სიჩქარისთვის) (გარდამავალი 2014-2024 წწ.)  პროგნოზული განტოლებების დაზუსტება და კალიბრება 2014-2024 წწ.          ნ. წერეთელი (ხელმძვანელი) ო. ვარაზანაშვილი (შემსრულებელი) თ. შარია (შემსრულებელი) გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)  4.1 შექმნილი მაკროსეისმური ბაზის საფუძველზე მოხდა ინტენსივობის პროგნოზული განტოლებების დაზუსტება ეპიცენტრული და ჰიპოცენტრული მანძილების მიხედვით და ახალი განტოლებბის გამოყვანა ჯოინერ - ბურის მანძილის მიძედვით. მოხდა 2017 წელს გამოქვეყნებული გრუნტის მოძრაობის პროგნოზული განტოლებების კალიბრება საქართველოს რეგიონისათვის.  № გარდამავალი (მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამეცნიერებისდარგისადასამეცნიერომიმართულებისმითითებით პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 1 2 3 4 5      5.1 სეისმურობის დაზუსტება (მიკროზონირება) საინჟინრო-სეისმოლოგიური მეთოდებით (გრუნტის თვისებების შესწავლა)  რელიეფის დახრილობისა და ლოკალური საინჟინრო- 2014-2024 წწ.        ვ. არაბიძე (ხელმძვანელი) 



38       5.2         გეოლოგიური პირობების  გავლენა სამშენებლო ტერიტორიის სეისმურობაზე   „მეთოდური რეკომენდაციები გრუნტების შემადგენლობის, მდგომარეობისა და თვისებების განსაზღვრისათვის სეისმოაკუსტიკური მეთოდით“ ქართული რედაქციის დამუშავება და დასაბეჭდად მომზადება ს. გოგმაჩაძე (შემსრულებელი) ზ. გოგოლაძე (შემსრულებელი)       ვ. არაბიძე (ხელმძვანელი) ს. გოგმაჩაძე (შემსრულებელი) ზ. გოგოლაძე (შემსრულებელი) გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის  ძირითადი თეორიული და   პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  5.1. სეისმოაქტიური ზონები ძირითადად ხასიათდებიან რელიეფის დიდი დანაწევრებით და საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების მრავალფეროვნებით. სწორედ ეს პირობები განსაზღვრავენ სეისმურად აქტიურ რაიონებში მიწისძვრის მაქსიმალურ ინტენსივობას. გეომორფოლოგიურ და საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების გათვალისწინებას მიწისძვრის ინტენსივობის გამოვლინებაზე დიდი მეცნიერული და პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ამ რეგიონებში ათვისებულ და ასათვისებელ სამშენებლო მოედნებზე ანტისეისმური ღონისძიებების განხორციელებისას. დღეისთვის მოქმედ სამშენებლო ნორმებში გრუნტები, სეისმური თვისებების თვალსაზრისით, დაყოფილია სამ კატეგორიად, რაც სრულად ვერ ასახავს მათ სეისმურ თვისებებს, ხოლო რელიეფის დახრილობის შესახებ აღნიშნულია, რომ (მუხლი 3. ზოგადი დებულებები, პ.17): „სამშენებლო მოედანი, რომელიც განლაგებულია 150-ზე მეტი დახრის მქონე ფერდობზე ან ხასიათდება ფიზიკურ-გეოლოგიური პროცესებით: ქანების ძლიერი დანაწევრებით, მეწყერებით, ზვავებით, ღვარცოფებით, კარსტებით, მცურავი ქანებით, აგრეთვე მიწისქვეშა გამონამუშევრებით - სეისმური თვალსაზრისით წარმოადგენს არახელსაყრელ მოედანს. ამ უბნების ლოკალიზაცია და სეისმური საფრთხის შეფასება ხორციელდება სეისმური მიკროდარაიონების სამუშაოების შესრულების დროს. ასეთ მოედნებზე შენობა-ნაგებობების მშენებლობის აუცილებლობის შემთხვევაში, საჭიროა სპეციალური გამოკვლევების საფუძველზე განხორციელდეს დამატებითი ღონისძიებები ფუძის გამაგრებისა და კონსტრუქციების გაძლიერებისათვის“ და რაც სეისმოდარაიონების თანამედროვე რუკების არარსებობის გამო პრაქტიკულად არ გაითვალისწინება პროექტირების დროს.         აღნიშნული საკითხის შესწავლის მიზნით, დაისვა ამოცანა შედარეუბულიყო იდენტური შენობების რეაქცია დახრილ და სწორ რელიეფზე განთავსების შემთხვევაში. კვლევები ითვალისწინებდა შენობის კონსტრუქციული და საანგარიშო სქემების მოდელირებას როგორც სწორ, ასევე დახრილ რელიეფზე და შემდგომ ორივე შემთხვევისათვის მიღებული შედეგების შედარებას.            საინჟირო-გეოლოგიური კვლევების შესაბამისად ტერიტორია წარმოადგენს მდ. ვერესა და მდ. დიღმურას შორის არსებული ლისის ქედის აღმოსავლეთ დაბოლოების სამხრეთული ექსპოზიციის ფერდობს.            ფერდობის საერთო საშუალო დახრილობა ვარირებდა 10-50 გრადუსის ფარგლებშია. მასივში ქანების ეს ლითოლოგიური სახესხვაობები ერთიმეორესთან მონაცვლე ცალკეული შრეებისა და დასტების მორიგეობის სახითაა წარმოდგენილი. ფერდობზე გამოვლენილია ნაპრალების 3 სისტემა: I სისტემა შრეებრიობის ნაპრალებისა და მისი თანხვდენილი სედიმენტოგენური ნაპრალების სისტემაა, ხოლო II და III სისტემები სხვადასხვა სივრცობრივი ორიენტაციის ტექტონიკური გენეზისის ნაპრალებია.  შენობისა და ფერდობის მდგრადობისათვის გარკვეული საშიშროების შემცველი და შესაბამისად გასათვალისწინებელია მხოლოდ I სისტემა, ანუ შრეთა შორის არსებული ნაპრალები, რომელთა 



39  დახრილობა თანხვედრაშია ფერდის დახრილობასთან.          ფერდობის ზედაპირულ ზონაში გრუნტის წყლების არსებობის რაიმე ნიშნები არ არის, თუმცა გრუნტის (ნაპრალური) წყლები გამოვლენილია არსებული ზედაპირიდან 2.0-6.8 მ. სიღრმეზე.           შენობაში სეისმური რეაქციის განსაზღვრის მიზნით აგებულ იქნა შენობის კონსტრუქციის საანგარიშო მოდელები პროგრამულ კომპლექს Lira-Windows 9.4-ში, რომელშიც განიხილება შემდეგი დატვირთვები: სტატიკური მუდმივი და დროებითი; სეისმური ორი ორთოგონალური მიმართულებით (დაღერძვის შესაბამისად). მოდელში განხილულია აგრეთვე დატვირთვების ძირითადი და განსაკუთრებული შეხამება.            მიღებული შედეგების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ თავისუფალი რხევების პერიოდებისა და მოდალური მასების სიდიდის ცვლილება 2-5%-ის ფარგლებშია, ხოლო გადაადგილებების კი, 5-10%-ის დიაპაზონში.           აღსანიშნავია, რომ ექსპერიმენტული და მაკროსეისმური კვლევების შედეგები მე-II (საშუალო) სეისმური კატეგორიის გრუნტებისათვის მნიშვნელოვნად განსხვავდება ჩვენს მიერ რიცხვითი ანალიზით კლდოვანი ქანებისათვის მიღებული შედეგებისაგან, რაც თეორიულად მოსალოდნელი იყო მათი სეისმური სიხისტეების მნიშვნელოვანი განსხვავების გამო. მაშასადამე სეისმური ზემოქმედებისას რელიეფის გავლენის ამოცანა სხვადასხვა სეისმური კატეგორიის გრუნტებისათვის მოითხოვს შემდგომ დეტალურ შესწავლას.  5.2. ნორმატიულ დოკუმენტში მოყვანილია არაკლდოვანი გრუნტების ჭრილების და ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების შესწავლისას სეისმოაკუსტიკური სამუშაოების ჩატარების რეკომენდაციები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა განივი ტალღების, გრუნტების შემადგენლობის, მდგომარეობისა და თვისებების განსაზღვრის სამუშაოებს.           მეთოდური რეკომენდაციები განკუთვნილია გეოფიზიკოსებისა და ინჟინრებისთვის, რომლებიც აწარმოებენ სეიმურ დაზვერვით სამუშაოებს, აგრეთვე იმ ინჟინერ-გეოლოგებისთვის, რომელთათვისაც ცნობილია სეისმოაკუსტიკის საფუძვლები.          სამუშაო მოიცავს არსებული რუსულენოვანი (საბჭოთა) სარეკომენდაციო დოკუმენტის ქართულ თარგმანს და გადამუშავებას თანამედროვე პრობლემური საკითხების გათვალისწინებით. დღეისათვის თარგმნა დამთავრებულია.  № გარდამავალი (მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამეცნიერებისდარგისადასამეცნიერომიმართულებისმითითებით პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 1 2 3 4 6       6.1 საქართველოს ტერიტორიის სეისმური ისტორიის გამოკვლევა, მიწისძვრების ეფექტების დადგენა და ინჟინრული ანალიზი   ქ. თელავის სეისმური ისტორიის  გამოკვლევა   2014-2024 წწ.        ო. ვარაზანაშვილი(ხელმძვანელი) ვ. არაბიძე(შემსრულებელი) ნ. წერეთელი(შემსრულებელი) გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)  6.1 განხორციელდა ქ. თელავის სეისმური ისტორიის კვლევა. ახლანდელი თელავის ტერიტორიაზე პირველი დასახლება გვიანდელი ბრინჯაოს ხანაში გაჩნდა, ელინისტურ ხანაში განვითარდა, ხოლო 



40  გვიანდელ ანტიკურ ხანაში მის ბაზაზე წარმოიქმნა ქალაქის ტიპის დასახლება. იგი პირველად მოხსენიებულია ძველი ბერძენი გეოგრაფის კლავდიო სპტოლომეს მიერ. ქართულ წყაროებში თელავი გვხვდებამე-11 საუკუნიდან, როდესაც იგი კახეთ-ჰერეთის სამთავროს ცენტრი გახდა.დღეს თელავი კახეთის მხარის ადმინისტრაციული ცენტრია.  სეისმოლოგიური კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ ადგილობრივ ძლიერ და რეგიონულ უძლიერეს მიწისძვრებს აქვთ ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა ქ. თელავის სეისმურობაზე. მათ შორის, ისტორიული დროის განმავლობაში ყველაზე მაღალი სეისმურობა (8 MSK ინტენსივობის) ქ. თელავში შექმნა მის სიახლოვეში მომხდარმა ალავერდის ისტორიულმა მიწისძვრამ (1742 წ.). მიუხედავათ იმისა, რომ ამ დამანგრეველი მიწისძვრის მემატიანეთა აღწერებში პირდაპირ არ არის ნახსენები ქ. თელავი, მათ მოყვანილი აქვთ, რომ კახეთში ალავერდის ტაძარი (∆=16 კმ თელავიდან) დაინგრა (გუმბათი გადმოვარდა), დაინგრა ხოდაშენის (∆თელ.=12კმ), ლალისყურის (∆თელ.=18 კმ) და ახმეტის (∆თელ.=25 კმ) ციხეებიც, კავკასიონის მთები ბევრ ადგილზე ჩამოინგრა და მრავალი ადამიანი, იქ მაცხოვრებელი ქვეშ მოიტანა (∆თელ.∼25 კმ), დაღესტანში საქართველოს მოსაზღვრე დიდოს პროვინციაში სოფელი დაიღუპა (∆თელ.∼50 კმ), ქართლშიც (∆თელ.∼40 კმ) მრავალი შენობა დაინგრა და ა.შ. ეს მოწმობს, რომ ქ. თელავში, როგოც მინიმუმ 8 MSK ინტენსივობის ეფექტი დაფიქსირდებოდა და ასეთ ძლიერი შერყევები ისტორიული პერიოდის განმავლობაში აქ არა ერთხელ მომხდარა. მაგალითად 1530 წელში, როცა ძლიერმა მიწისძვრამ ასევე გადმოაგდო ალავერდის გუმბათი, თელავში 8 MSK ინტენსივობა დაფიქსიედებოდა.  ასევე 1668 წლის შემახის და 1139 განჯის უძლიერესი მიწისძვრების შედეგად ქ. თელავში 8 MSK ინტენსივობამდე ეფექტი უნდა ყოფილიყო.  მიხლოებითი გათვლებით ქ. თელავში 8 MSK ინტენსივობის შერყევები მეორდება 200±100წლის პერიოდით, რაც სრულად შეესაბამება სეისმური ძვრადობის თეორიულ გათვლებს.  შედგენილ იქნა ქ. თელავში დანაკვირვები ≥4 ბალი ინტენსივობის (MSK სკალა) შერყევების წარმომშობი ადგილობრივი და რეგიონული მიწისძვრების ქრონოლოგია, მათი ეფექტების აღწერები და ასეთი შერყევების განმეორებადობა. ამან საშუალება მოგვცა აგვეგო ქ. თელავში  დანაკვირვები სეისმური შერყევების განმეორებადობის საიმედო გრაფიკი, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს მაკონტროლებელ ფაქტორს ქ. თელავის  ალბათური სეიმური საშიშროების პროგნოზული შეფასებებისათვის.  № გარდამავალი (მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამეცნიერებისდარგისადასამეცნიერომიმართულებისმითითებით პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 1 2 3 4 7      7.1 სეისმური საშიშროების შეფასება.  სეიმური აქტივობის ზრდის ელექტრომაგნიტური ინდიკატორების შესწავლა  საქართველოში  განლაგებული სხვადასხვა ობიექტების ტერიტორიების სეისმური საშიშროების შეფასება   2014-2024 წწ.       ნ. წერეთელი (ხელმძვანელი) ო. ვარაზანაშვილი (შემსრულებელი) ლ. ქაჯაია (შემსრულებელი) ვ. არაბიძე (შემსრულებელი) ზ. გოგოლაძე (შემსრულებელი) ს. გოგმაჩაძე (შემსრულებელი) მ. კუპრაძე (შემსრულებელი) გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)  7.1 საანგარიშო წლის განმავლობაში განხორციელდა საქართველოში განლაგებული ან დაპროექტებული ცხრა სხვადასხვა ტიპის ობიექტის ტერიტორიისსეისმური საშიშროების  შეფასება. კერძოდ, ქ. თბილისში 



41  ჩატარდასამი ობიექტის მშენებლობის მოედნების დეტალური სეისმური შესწავლა, მდ. ხრამზე - საავტომობილო ხიდის, ქ. ბათუმში - ორი ობიექტის, ქ. ქობულეთში - ორი ობიექტის, დაბა კაზრეთში - მადნეულის საბადოს კუდსაცავის დამბის.ამ სამუშაოებში განხორციელდა ობიექტების გარემომცველ საკვლევ რაიონებში,განვლილი ისტორიული დროის განმავლობაში, დანაკვირვები სეისმურობის შესწავლა და ანალიზი. დადგინდა ახლობელი და რეგიონული ძლიერი მიწისძვრების გავლენა მოცემული ობიექტების ტერიტორიებზე. აღწერილიქნასაკვლევირაიონებისსეისმურადაქტიურირღვევები, შესწავლილ იქნა სეისმოტექტონიკურიკანონზომიერებები, გამოიყო სეისმურიკერებისზონები და მოხდა მათი პარამეტრიზაცია. ობიექტებისმოედნების სეისმურისაშიშროებისშეფასებაჩატარდაალბათური და დეტერმინისტულიმიდგომებით, მაკროსეისმური ინტენსივობის, გრუნტისპიკურიდა სპეატრალური აჩქარებების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური კომპონენტებისთვის, ობიექტებისმოედნების ამგები გრუნტებისა და კლდისთვის.  განხორციელდა სეისმურისაშიშროებისმაგნიტუდა-მანძილის ტიპის დეაგრეგაცია. მოცემული ობიექტებისთვის მოხდა აქსელეროგრამების პაკეტების შერჩევადა გაიცა სათანადო რეკომენდაციები სეისმური საშიშროების  დონეების შერჩევისთვის.  № გარდამავალი (მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამეცნიერებისდარგისადასამეცნიერომიმართულებისმითითებით პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 1 2 3 4 8     8.1 ნაგებობათა და სასიცოცხლო ინფრასტრუქტურის დაზიანებისა და მოწყვლადობის განსაზღვრა  ქ. მცხეთის მაგალითზე  ქვის შენობების (ყორე ქვა, ნათალი ქვა, ძველი და ახალი აგური, წვრილი ბლოკი, და სხვა) მოწყვლადობის შეფასება 2014-2024 წწ.       ვ. არაბიძე(ხელმძვანელი) ს. გოგმაჩაძე(შემსრულებელი)     გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)  8.1. სამუშაოში ტესტირებისთვის განიხილება ქ. მცხეთაში არსებული განაშენიანების აღწერა, რაიონში გავრცელებული ქვის შენობების (ყორე ქვა, ნათალი ქვა, ძველი და ახალი აგური, წვრილი ბლოკი, კომპლექსური წყობა) კლასიფიკაცია, ტაქსონომეტრია ევროპული EMS-98-ის და სხვა საერთაშორისო დოკუმენტების მიხედვით.           დედამიწაზე არსებული კატასტროფების 100-მდე სახეობიდან (კლიმატური, გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური, გეომორფოლოგიური და სხვა) ერთ-ერთ პირველ ადგილზე, როგორც ეკონომიკური ზარალის, ასევე სოციალური მსხვერპლის მხრივ არის მიწისძვრა. ყოველწლიურად დედამიწაზე ხდება ასობით ათასი მიწისძვრა და იღუპება ათობით ათასი ადამიანი. ურბანიზებული ტერიტორიების დიდ ნგრევებსა და ეკონომიკურ ზარალს (მილიარდობით ამერიკულ დოლარს) იწვევს ძლიერი მიწისძვრები მაგნიტუდით 5.5 და მეტი. ზოგიერთი სტატისტიკური მონაცემებით ბოლო საუკუნეების განმალვობაში მიწისძვრებით და მათგან გამოწვეული მეორადი ეფექტებით (ხანძარი, მეწყერი, ცუნამი და სხვა) დაღუპულია 70 მილიონზე მეტი ადამიანი. სტატისტიკური ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად მატულობს სეისმური საშიშროების დონე, აგრეთვე იზრდება ურბანიზებული ტერიტორიები და შესაბამისად სეისმური რისკი, განსაკუთრებით ძველი განაშენიანებული უბნებისათვის 



42  რომლებშიც შენობები აგებულია სეისმომედეგი მშენებლობის ნორმების დაცვის გარეშე.             ჩვენ სამწუხაროდ არ შეგვიძლია სეისმური საშიშროების მართვა ან შემცირება, მაგრამ შეგვიძლია სეისმური რისკის შემცირება და მართვა  სწორი სამშენბლო სტრატეგიის საფუძველზე, რომელიც დაფუძნებული უნდა იყოს ერთის მხრივ სამშენებლო ტერიტორიების კომპლექსურ გეოლოგიურ-გეოფიზიკურ კვლევებზე, სეისმური მიკროდარაიონების პრინციპებზე და მეორეს მხრივ ნაგებობათა სეისმომედეგობაზე გაანგარიშებისა და პროექტირების თანამედროვე მეთოდებზე, მშენებლობაში თანამედროვე სამშენებლო მასალებისა და სეისმოდამცავი კონსტრუქციების გამოყენებაზე.            სეისმურად აქტიური რეგიონებში განთავსებული ქვეყნების მთავრობები და ზოგიერთი დიდი კორპორაციები გულმოდგინედ ამუშავებენ სხვადასხვა მეთოდებს მიწისძვრის შედეგად შესაძლო მიყენებული ზიანის ხარისხის განსაზღვრისათვის და შეზღუდული ბიუჯეტით ცდილობენ შენობების სეისმომედეგობის დონის მაქსიმაურად ამაღლებას.            სეისმური რისკის შეფასებისას ერთერთ უმნისვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენს შენობა-ნაგებობების კლასიფიკაცია. გამარტივებული მეთოდით სეისმური რისკის განსაზღვრისათვის კონკრეტულ დასახლებულ პუნქტებში უნდა მოხდეს  შენობა-ნაგებობების არქიტექტურულ-კონსტრუქციული აღწერა და შეფასდეს მათი ტექნიკური მდგომარეობა, დადგინდეს დაზიანების ხარისხი რაც შესაძლებელია აღწერის სრულფასოვნად ჩატარების შემთხვევაში. შემდგომ ეტაპზე მიღებული მონაცემთა ბაზები მუშავდება კომპიუტერულ საანგარიშო პროგრამებში, რომელთაგან საქართველოში ყველაზე პოპულარული გამოყენება ჰპოვეს: ამერიკულმა პროგრამა HAZUS-მა ფედერალური პროგრამის FEMA (Federal Emergency Management Agency) ფარგლებში, ევროპულმა პროგრამამ RISK-UE ევროპული კომისიის პროექტის ფარგლებში და აგრეთვე ევროპულმა პროგრამამ ახლოაღმოსავლეთის ქვეყნების მონაწილეობით,  ELER-ma (Earthquake Loss Estimation Routine).            ამ ახალი სკალების შექმნამდე საქართველოში შენობების კლასიფიკაცია ხდებოდა MSK-64-სა და EMS-98 სკალების გამოყენებით რომელთა მიხედვითაც დაზიანება კლასიფიცირდება 5 ხარისხით, აგურის (ქვის) და რკინაბეტონის ვარიანტში გადაწყვეტილი შენობებისათვის განსხვავებულად. მიწისძვრის შედეგად რომელიმე კონსტრუქციული ტიპის შენობის გარკვეული ხარისხით დაზიანების რაოდენობრივი განსაზღვრა ხდება პროცენტებში, რომლის შესაბამისადაც სარგებლობენ ტერმინებით - ცალკეული, ბევრი და უმრავლესი.            შენობების დაზიანების კლასის დადგენისას მხედველობაში მიიღება ნატურაში მათი ანტისეისმური ღონისძიებებით აღჭურვის დონე. კონსტრუქციულ-გეგმარებითი გადაწყვეტის შესაბამისობა თანამედროვე სეისმური ნორმების მოთხოვნებთან, შესრულებული სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ხარისხი, ექსპლუატაციაში ყოფნის პერიოდი, სამშენებლო მოედნის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები და სხვა.            ჩატარებული მიმოხილვითი კვლევები გვიჩვენებს, რომ სეისმური რისკის შეფასებისას ქვის (აგურის) შენობა-ნაგებობების ძველ და ახალ კლასიფიკაციას შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებები შეინიშნება, კერძოდ: ძველ კლასიფიკაციაში ქვის (აგურის) შენობები მოიცავდა 4 სახეობას და ძირითადად განსხვავდებოდა სართულიანობით და ანტისეისმური ღონისძიებებით, მაშინ როდესაც თანამედროვე კლასიფიკაციით გამოიყოფა შვიდი ძირითადი კლასი (M1-M7) და 40-ზე მეტი ქვეკლასი. ახალ კლასიფიკაციაში მნიშვნელოვანი გახდა გადახურვის ელემენტების ტიპები (ხის, ქვის, ფოლადის), პროექტირებისა და აშენების წლების შესაბამისად შენობები დიფერენცირდა სეისმური კოდების წინა პერიოდის, ძველი სეისმური ნორმების და თანამედროვე სეისმომედეგი მშენებლობის ნორმებით აშენებულ კლასებად.   № 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 



43  9      9.1 კატასტროფების რისკებისა და ეკონომიკური ზარალების შეფასება   ყვარლის მუნიციპალიტეტის  ბუნებრივი კატასტროფების მულტი-რისკის წინასწარი შეფასება 2014-2024 წწ.       ო. ვარაზანაშვილი(ხელმძვანელი) ნ. წერეთელი(შემსრულებელი)                     გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)  9.1ყვარლიის მუნიციპალიტეტი ნაციონალურ დონეზე ხასიათდება ბუნებრივი კატასტროფების (ბკ) მულტი-რისკის საშუალოზე მაღალი ინდექსით.საქართველოსთვის განხილული 12 ბკ-დან  ჩვენ  შევარჩიეთ 4 ბკ (ღვარცოფი, მიწისძვრა, გვალვა და სეტყვა), რომლითაც ყველაზე უფრო ზარალდება მუნიციპალიტეტი და შევისწავლეთ მათი განაწილება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის შიგნით. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ოროგრაფიულად იყოფა ორ ძირითად ნაწილად–მაღალმთიან და ვაკის ნაწილებად. მუნიციპალიტეტში მაღალმთიანი ადგილები გვხვდება ჩრდილოეთში კახეთის კავკასიონისა და მისი სამხრეთი განშტოებების სახით. რაც შეეხება ალაზნის ვაკეს იგი ყვარლის მუნიციპალიტეტის სამხრეთ ნაწილშია წარმოდგენილი. მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელია მდინარეთა ხშირი ქსელი, რაც დამოკიდებულია რელიეფურ და კლიმატურპირობებთან. მთავარი სამდინარო არტერიაა მდინარე ალაზანი, რომელიც გაედინება მუნიციპალიტეტის სამხრეთ საზღვარზე. მთის წინა ზონა დანაწევრებულია ალაზნის მარცხენა შენაკადებით (ინწობა, დურუჯი, ჩელთი დასხვ.), რომლებიც საკმაოდ შორს იჭრებიან ვაკისტერიტორიაზე. მუნიციპალიტეტში24 დასახლებაა, აქედან 1 ქალაქიადა23 სოფელი, რომლებიც ძირითადად ვაკეზეა განლაგებული. აქ შედარებით დაბალია მოსახლეობის სიმჭიდროვე და არსებობს ბუნებრივი საშიშროების ქვეშ მყოფი ინფრასტრუქტურა.  ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემების საფუძველზე, შერჩეული ოთხი სახის ბკ-თვის, ყვარლისმუნიციპალიტეტისთვის შეიქმნა ბკ-ის უნიფიცირებულ პარამეტრთა ელექტრონული ბაზა; აიგო მოსახლეობის სიმჭიდროვისა და ინფრასტრუქტურის GIS რუკები; მოხდა ბკ-ის ინტენსივობებისა და სივრცულ-დროითი კანონზომიერებების დაზუსტება; მუნიციპალიტეტის განაშენიანებისა და ინფრასტრუქტურის  მოწყვლადობის მიახლოებითი შეფასება; ყვარლისმუნიციპალიტეტის შიგნით, ბკ-ის მულტი-რისკისა და მასში ოთხი თითოეული სახის რისკის წვლილის შეფასება. შედეგებმა გვიჩვენეს, რომ მულტი-რისკი ყველაზე მაღალია  მუნიციპალიტეტის სამხრეთ ნაწილში, ხოლო ზარალში ყველაზე მეტი წვლილი (14%) შეაქვს მიწისძვრას,  შემდეგ ღვარცოფს (13%), გვალვას (12%) და სეტყვას (12%) დანარჩენი 8 ბკ-ს წვლილი ბევრად ნაკლებია.  



44      2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები  2.2. № დასრულებული (მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამეცნიერებისდარგისადასამეცნიერომიმართულებისმითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 1 2 3 4 1                2 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი:  სეისმური საშიშროების შეფასება საქართველოსთვის და სეისმური რისკის ქალაქ მცხეთისთვის თანამედროვე მიდგომებით (პროექტი #216758)     სეისმური რისკის შეფასების წინასწარი შესწავლა საქართველოს სტრატეგიულ ქალაქებში 04/26  2016-2018 წწ.                2015-2018 ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი) ო. ვარაზანაშვილი (კოორდინატორი) ნ. დიხამინჯია (ძირითადი მონაწილე) დ. სვანაძე (ძირითადი მონაწილე) ზ. გოგოლაძე (ძირითადი მონაწილე) ვ. არაბიძე (ძირითადი მონაწილე) ა. გვენცაძე (ძირითადი მონაწილე) ნ. ყვავაძე (ძირითადი მონაწილე) მ. კუპრაძე (დამატებითი პერსონალი) ნ. მჭედლიშვილი (დამატებითი პერსონალი) ო.ენუქიძე (დამატებითი პერსონალი) მ. თათარაშვილი (დამატებითი პერსონალი) ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი) ო. ვარაზანაშვილი ((ძირითადი მონაწილე) ზ. გოგოლაძე (ძირითადი მონაწილე) ა. გვენცაძე (ძირითადი მონაწილე) ნ. ყვავაძე (ძირითადი მონაწილე) ვ. ალანია (ძირითადი მონაწილე)    დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)  1. პროექტის მთავარ მიზანსშეადგენდა სეისმური საშიშროების შეფასება ნაციონალურ დონეზე; ქალაქ მცხეთის ლოკალური სეისმური საშიშროების შეფასება; მისი სეისმური რისკის შეფასება და რისკის შემცირების ღონისძიებების ანალიზი. საგრანტო პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევების შედეგად განხორციელდა: სეისმური საშიშროების შეფასება საქართველოსთვის; ლოკალური სეისმური საშიშროების დადგენა (სეისმური მიკროზონირება) ქ. მცხეთისთვის; სეისმური რისკის შეფასება მცხეთის განაშენიანებისთვის და მისი შემცირების ღონისძიებების ჩამოყალიბება.  



45  პროექტის რეალიზაციის პროცესში მოხდა ახალგაზრდა მეცნიერების მივლინება საზღვარგარეთ, სეისმური საშიშროებისა და მიკროზონირების შეფასების თანამედროვე მეთოდების ათვისება და მათი დანერგვა საქართველოში.   ქ. მცხეთის ტერიტორიისათვის სეისმური საშიშროებისა და რისკის შეფასების, ერთიანი მეთოდოლოგიით განხორციელებული სეისმური მიკროზონირების, განაშენიანების მოწყვლადობის შეფასებისა და ავარიული ზღვრული მდგომარეობის ანალიზის შედეგები გადაეცა მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიას. ეს ინფორმაცია ძალზედ მნიშველოვანია მცხეთის გენერალური გეგმის შემუშავებისთვის, რათა შეიქმნას ისეთი ურბანული გარემო, რომელიც დაცული იქნება დამანგრეველი მიწისძვრებისგან და შემცირებული იქნება მოსალოდნელი დანაკარგები. ქ. მცხეთა  პირველი ქალაქია საქართველოში, რომლის გენერალური გეგმის შემუშავება დაეფუძნება თანამედროვე მეთოდებით შეფასებული სეისმური საშიშროებისა და რისკის ახალ შედეგებს.  2. პროექტის განხორციელებისას, პირველ რიგში, ჩატარდა ქ. გორის მიკროდარაიონება. ქ. გორის სეისმური მიკროდარაიონების საკვლევი არე მოიცავდა მის ცენტრალურ ისტორიულ ნაწილს: გორის ციხე, სამხედრო ჰოსპიტალი, ქალაქის ცენტრალური პარკი, სტალინის მუზეუმი, გორის მერია, უნივერსიტეტი, სკოლები და საბავშვო ბაღები, ქალაქის ცენტრალური ნაწილის განაშენიანებული ტერიტორიები. სამუშაო ბადის თითოეულ კვადრატში ჩატარდა საძიებო გეოფიზიკური კვლევები: სეისმომეტრიული გაზომვები ადგილის ამგები გრუნტების რეზონანსული სიხშირეების განსაზღვრისთვის და საძიებო გეოფიზიკური კვლევა მრავალარხიანი ჩამწერებით (გეოფონებით), საკვლევი ტერიტორიის მექანიკური და სეისმური მახასიათებლების დადგენისთვის, კერძოდ სეისმური ტალღების (Vp და Vs) სიჩქარეების პროფილების განსაზღვრისთვის.          საველე სამუშაოების ჩატარების შედეგად მიღებულ იქნა 69 წერტილოვანი ჩანაწერი და 6 სეისმური პროფილი. მონაცემთა დამუშავება ერთდროულად მიმდინარეობდა პასიური და აქტიური კვლევის კომბინირებული მეთოდებით. მონაცემთა კორექტირებისა და ინტერპრეტაციის შედეგად GIS-ში შეიქმნა მონაცემთა ბაზა, სადაც თითოეულ საკვლევ წერტილს მიება შესაბამისი ანგარიშები.           პროექტის ფარგლებში მოხდა საინჟინრო-გეოლოგიური რუკის აგება და აციფვრა GIS-ში. ჩატარებული საძიებო-გეოფიზიკური კვლევების შედეგად ქ. გორისთვის მოხდება ერთგვაოვანი დიაპაზონის სიხშირულ/პერიოდული მახასიათებლებით ზონების გამოყოფა, სეისმური ტალღების სიჩქარეების პროფილების განაწილება მთელ საკვლევ არეში, გეო-საინჟინრო მახასიათებლებით ერთგვაროვანი ზონებისთვის გაძლიერების ფაქტორის განსაზღვრა. მთელ საკვლევ არეში მოხდა სეისმური სიჩქარეების პროფილების განსაზღვრა და ის იძლევა: 390 მ/წმ,412 მ/წმ, 470 მ/წმ  შედარებით ღრმა დანალექი ფენისთვის და 545 მ/წმ, 601 მ/წმ, 669 მ/წმ კლდოვანი ქანების მიმდებარედ. ევროკოდი 8-ის მიხედვით სეისმური მახასიათებლებით  გრუნტის კატეგორია წარმოადგენს B-ს. ასევე მოხდა კლდოვანი  ქანის Vs განივი ტალღის სიჩქარის განსაზღვრაც, რამაც შეადგინა 890 მ/წმ–1025 მ/წმ.  მიღებული სიჩქარეებისთვის მოხდა გორის ალბათური სეისმური საშიშროებების გათვლა 2%, 5% და 10% გადაჭარბების ალბათობისთვის დს 50-წლიანი მოლოდინის დროისთვის. შედგა ზღვრული მდგომარეობის რუკა  3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები  3.2. № დასრულებული (მრავალწლიანი)პროექტის დასახელება მეცნიერები სდარგისა და სამეცნიერომიმართულები სმითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი,  დამფინანსებელი  ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 



46  ქვეყანა 1 2 3 4 1 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი: საქართველოში ენგურის ჰიდროელქტროსადგურის  უსფრთხოება გეოსაშისროებებისაგან (NATO SFP-G4934) 2015-2018 წწ.  ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი) ო. ვარაზანაშვილი (კოორდინატორი) დ. სვანაძე (ძირითადი მონაწილე) ზ. გოგოლაძე (ძირითადი მონაწილე) ვ. არაბიძე (ძირითადი მონაწილე) ი. ხვედელიძე (ძირითადი მონაწილე) ნ. ყვავაძე (ძირითადი მონაწილე) ა. გვენცაძე (ძირითადი მონაწილე) ნ. დიხამინჯია(ძირითადი მონაწილე) დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)  პროექტი ფოკუსირდება საქართველოს უმსხვილესი ჰიდროელექტროსადგურის (ენგურის კაშხალი და წყალსაცავი) მოწყვლადობის შეფასებაზე გეოსაშიშროებების მიმართ, აგრეთვე გეოლოგიური საშიშროებების შესაძლო სხვადასხვა სცენარების შეფასებაზე, პრევენციულ ღონისძიებებზე, რომლებიც შეიძლება რეალისტურად იქნას მიღებული ძირითადი, ჩართული, საბოლოო მომხმარებლების მიერ და სასწავლო ღონისძიებებზე, რომლებიც შეიძლება ჩატარებულ იქნას სხვადასხვა ქვეყნების ახალგაზრდა მკვლევარებისა და სპეციალისტების პოტენციალისა და ნოუ-ჰაუს გაზრდისთვის.  ამ პროექტმა შეაფასა მთის დამრეცი ფერდობების მდგრადობა, რომელიც გარს ერტყმის ენგურის წყალსაცავს, განსაკუთრებული აქცენტით გრანდიოზულ  და აქტიურ „ხოკოს“ მეწყერზე. მეწყრული ფერდობის ადგილობრივი გეოლოგიური, გეომორფოლოგიური და გეოტექნიკური მახასიათებლების, აგრეთვე რეგიონის პალეოსეისმოლოგიისა და სეისმოლოგიის შეწავლის შედეგად ჩვენ შევძელით 48±12 * 106მ3 მოცულობის შესაძლო არამდგრადი  მასის მოდელირება. დღეისათვის არამდგრადი მასა ცოცვით მოძრაობს სიჩქარით 4-5 სმ/წელი. გამომდინარე რეგიონის ყველა საველე და ინსტრუმენტული მონაცემებიდან და რიცხვითი მოდელირებიდან, ჩვენ მივედით და დასკვნამდე, რომ არამდგრადი მასა შეიძლება მოხვდეს რეზერვუარში მიწისძვრის 0.46 პიკური აჩქარების შემთხვევაში, რასაც იძლევა  მიწისძვრა მაგნიტუდით Mw>6.9, მომხდარი 18 კმ მანძილზე. საზოგადოება, რომელიც  მართავს ჰიდროელექტროსადგურს და ყველა საბოლოო მომხმარებელი, რომელთა შემადგენლობაში შედის სამინისტროები და სამოქალაქო თავდაცვა, გამოკვლევების მთელ პერიოდის განმავლობაში მონაწილეობდა და იყო ინფორმირებული შედეგების შესახებ. NATO-ს პარტნიორი ქვეყნებისა და  NATO-ს ქვეყნების ახალგაზრდა მკვლევარებისა და სპეციალისტების სწავლება წარმატებით შესრულდა. ადგილობრივ მართველობით ორგანოებთან თანამშრომლობით დაიდგა მეწყრული ფერდობის მუდმივი მონიტორინგის სისტემა. მონაცემები მუდმივად კონტროლირდება და ფასდება და წარმოადგენს ამ პროექტის ერთერთ ძირითად დანატოვარს.  მოლოს, ჩატარებული იქნა ფართო პროპაგანდა, რომელიც დასრულდა ინფორმაციის სერიით ბეჭდვით და ციფრულ ჟურნალებში და ტელევიზიებში.   4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში   4.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით № ავტორი/ ავტორები სტატიისსათაური, ISSN ჟურნალის/ კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი გამოცემისადგილი, გამომცემლობა გვერდებისრაოდენობა 1 ვ.არაბიძე,  სეისმური მიხეილ ნოდიას თბილისი, 7 



47           2        3                4 ს.გოგმაჩაძე, ზ. გოგოლაძე       ვ.არაბიძე,  ლ.ჭკუასელი      ვ.არაბიძე,  გ. ცინცაბაძე, გ. ჩიტიკიანი, ს.გოგმაჩაძე, ზ. გოგოლაძე, ვ. დარჩიაშვილი          ზ. კერესელიძე,  ი. ხვედელიძე,  გ. შერგილაშვილი  ზემოქმედებისას რელიეფის დახრილობის გავლენა შენობა-ნაგებობების რეაქციაზე, ISSN: 1512-1135  შენობების კლასიფიკაცია სეისმური რისკის შეფასების დროს ISSN: 1512-1135   არქიტექტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ტექნიკური მდგომარეობის და  სეისმომედეგობის შეფასება სეისმური მიკროდარაიონების გათვალისწინებით    2015 წელს თბილისში მომხდარი დამანგრეველი წყალდიდობის შესაძლო ტექნიკური მიზეზები ISSN: 1512-1127 სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 69      მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 69    გადაცემულია დასაბეჭდად გ.ქარცივაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის სეისმომედეგობა და საინჟინრო სეისმოლოგია შრომათა კრებულში   Journal of the Georgian Geophysical Society, Physics of Solid Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v.21(2) უნივერსიტეტისგამომცემლობა       თბილისი, უნივერსიტეტისგამომცემლობა                   თბილისი, უნივერსიტეტისგამომცემლობა         8                        10 ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 1. სტატიაში განხილულია ისეთი სეისმოაქტიური ზონები, რომლებიც ძირითადად ხასიათდებიან რელიეფის დიდი დანაწევრებით და საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების მრავალფეროვნებით, რაც თავის მხრივ ცვლის სამშენებლო ტერიტორიის ლოკალურ სეისმურობას. რელიეფურობის კოეფიციენტის გამოთვლა ხორციელდება შენობა-ნაგებობის და ფუძე-გრუნტების სასრულელემენტოვანი მოდელირებით. განხილული და გაანალიზებულია 11 სართულიანი შენობა დაფუძნებული კლდოვან რელიეფზე დახრილობით 20-30 გრადუსის ფარგლებში. მიღებული შედეგები შედარებულია წინა წლებში ჩატარებულ ექსპერიმენტულ შედეგებთან. დასახულია შემდგომი კვლევები „ევროკოდი-8“-ის მიხედვით კლასიფიცირებული A, B, C, D, E ტიპის გრუნტებისათვის, რაც აგრეთვე მნიშვნელოვანია „ევროკოდი-8”-ის ეროვნული დანართების შედგენისას.  



48  2. სტატიაში განხილულია შენობა-ნაგებობების კლასიფიკაცია სეისმური რისკის შეფასების დროს. მაკროსეისმური სკალების MSK-64-სა და EMS-98-ის შესაბამისად მოყვანილია საქართველოს ქალაქების განაშენიანებაში საცხოვრებელი სახლების ყველაზე გავრცელებული ტიპები, აღწერილია ქ. თბილისში გავრცელებული სხვადასხვა კონსტრუქციულ სქემებში გადაწყვეტილი საცხოვრებელი შენობების კლასიფიკაცია დაზიანებადობის კლასის მიხედვით. განხილულია სეისმური რისკის შეფასების ევროპული პროგრამა ELER -ის (Earthquake Loss Estimation Routine)  შესაბამისი კლასიფიკაცია ქვის (აგურის) შენობებისათვის საქართველოში გავრცელებული შენობების გათვალისწინებით. გაანალიზებულია მნიშვნელოვანი განსხვავებები ძველ და ახალ კლასიფიკაციებს შორის.  3.  სტატიაში კვლევის ობიექტად განხილულია ქ. თბილისში, სოლომონ ბრძენის ქუჩაზე მდებარე ავარიული ისტორიული შენობა, რომლისთვისაც განხორციელდა ნაგებობის რეალური ტექნიკური მდგომარეობისა და განლაგების ტერიტორიის დაზუსტებული სეისმურობის შეფასება. ჩატარებული ვიზუალური კვლევებით აღმოჩნდა, რომ სარდაფის ფარგლებში შენობის კედლები შესაძლებელია ყოფილიყო  შერეული ტიპის წყობის, რის გამოც კედლებს ჩაუტარდათ დეტალური კვლევები ენდოსკოპის მეშვეობით. სამშენებლო მოედნის სეისმურობის დაზუსტება განხორციელდა სეისმური სიხისტეების მეთოდით. ანალიზის შედეგად მიღებულ იქნა, რომ სეისმური ბალიანობის ნაზრდი არ აღინიშნება, რაც ამცირებს შენობის დაზიანების რისკს სეისმური ზემოქმედებისას. კვლევებით გაირკვა, რომ ისტორიული შენობის დაზიანების ერთერთი შესაძლო მიზეზი შეიძლება იყოს უშუალოდ მის სიახლოვეს გამავალ გზაზე მძიმე ტრანსპორტის მოძრაობით გამოწვეული ვიბრაციული რხევები და მისი ფუძე-გრუნტების ძლიერი გამორეცხვა. გაიცა შენობის მზიდი კონსტრუციების აღდგენა-გაძლიერების რეკომენდაციები, რომელშიც დასახულ იქნა: ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება; აგურის კედლების წყობის დარღვეული მონაკვეთების ნაწილობრივი დაშლა და ხელახლა ამოყვანა, ზომიერი და წვრილი ბზარების ინექცირება სპეციალური ხსნარით; სარდაფში გამობურცული კედლების გადაწყობა ან აგურის ახალი წყობით გაძლიერება-მდგრადობის ამაღლება; შენობის სეისმომედეგობის ამაღლების მიზნით ხის ჩარჩოვანი კონსტრუქციების მოწყობა ან გადახურვის ხის დისკოს გახისტება ხის ელემენტებით.  4.ჩატარდა ანალიზი მდინარე ვერეზე მომხდარი კატასტროფული წყალდიდობის ტექნიკური მიზეზების დასადგენად, რაც შეიძლება გახდეს საფუძველი პრევენციული მოქმედებებისათვის რათა მომავალში თავიდან იქნას აცილებული მსგავსი კატასტროფის გამეორება.     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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50          3         4        Danciu, L, Sesetyan, K., Demircioglu, M  …, Adamia, Sh., Tsereteli, N.,…, Varazanashvili, O., et al.      Tibaldi, A.   Korzhenkov, A.M.  Mariotto, F.P. Rust, D. , Tsereteli, N.          The 2014 earthquake model of the Middle East: seismogenic sources. Bulletin of Earthquake Engineering DOI: 10.1007/s10518-017-0096-8       NATO and earth scientists: An ongoing collaboration to assess geohazards and contribute to societal security in Central Asia and the Caucasus DOI: 10.18814/epiiugs/2018/018011        Bulletin of Earthquake, Volume 16,Issue 8, pp. 3465-3496       Episodes. Volume 41, Issue 3, September 2018, Pages 193-205         Springer Netherlands        International Union of Geological Sciences         31           12      ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე)  1.  ჩვენი სამუშაო მიზნად ისახავს საქართველოსთვის მაკროსეისმური ინტენსივობის ახალი მონაცემთა ბაზის წარდგენას, სახელწოდებით GeoInt, რომელშიც შედის ისტორიული (ძვ. წ. 1250 წლიდან) და ინსტრუმენტული პერიოდის მიწისძვრები. ეს მონაცემთა ბაზა შედგება 111 შერჩეული მიწისძვრისგან  და მათთან დაკავშირებული 3944 ინტენსივობის მონაცემების მქონე ადგილით (IDPs) 1509 სხვადასხვა დასახლებული პუნკტისთვის, რომლებიც შეფასებულია მედვედევ-შპონჰოიერ-კარნიკის (MSK) სკალით. რაც შეეხება მიწისძვრებს, მათი MS მაგნიტუდა 3.3-7.0 დიაპაზონშია, ხოლო სიღრმე კი - 2-36 კმ დიაპაზონში. IDPs -ის მთელი ნაკრები ხასიათდება ინტენსივობით 2-3-დან 9-10 დიაპაზონში და მოიცავს ტერიტორიას 39.508° N-დან  45.043°  N-მდე  N-S მიმართულებით და 37.324° Е-დან 48.500 Е-მდე Е-W მიმართულებით, ამასთან ზოგიერთი IDPs მდებარეობს საქართველოს საზღვრებს გარეთ, (i) სომხეთში, (ii)  რუსეთის ფედერაციაში, (iii) თურქეთსა და (iv) აზერბაიჯანში. ჩვენ გადავხედეთ თითოეულ ინდივიდუალურ IDPs-ს აგრეთვე შევასწორეთ და ჰომოგენირება ჩავუტარეთ ინტენსივობის მნიშვნელობებს MSK სკალით. 3944 IDPs-ის სრული ნაკრებიდან, 348 განეკუთვნება ისტორიულ პერიოდს (1900 წლამდე) და 3596 - ინსტრუმენტულ პერიოდს (1900 წლის შემდეგ). აგრეთვე 3596 IDPs-დან 105 სრულიად ახალია (3%), ხოლო 804 გადაფასებულია (22%); 2687  IDPs-თვის (75%), დადასტურდა წინა ინტერპრეტაციების ინტენსივობა. ჩვენ ვახდენთ ამ მონაცემთა ბაზის დანერგვას, როგორც წვლილს ამ რეგიონის სეისმური საფრთხის მოდელირების შემდგომი გაუმჯობესებასა და სეისმური რისკის გაანგარიშებაში მაკროსეისმური ინტენსივობის საფუძველზე; ჩვენ ვიძლევით ინფორმაციას ყველა 111 მიწისძვრის შესახებ, რომელთათვისაც ხელმისაწვდომია მაკროსეისმური მონაცემები. GeoInt მონაცემთა ბაზა ასევე ხელმისაწვდომია ონლაინ რეჟიმში http://www.enguriproject.unimib.it და მომავალში განახლდება.  2. პროექტი „ახლო აღმოსავლეთის მიწისძვრის მოდელი“ (EMME), რომელიც მიზნად ისახავს რეგიონული მასშტაბის სეისმური საშიშროებისა და რისკის მოდელების განვითარებას, თანაბრად განაწილებულს მთელ 



51  რეგიონზე აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვიდან დაწყებული დასავლეთით, ჰიმალაებამდე დამთავრებული აღმოსავლეთით და ომანის ყურედან სამხრეთით და დიდ კავკასიონამდე ჩრდილოეთით; რეგიონი, რომელსაც მთელი ისტორიული დროის განმავლობაში მუდმივად ანადგურებდნენ დიდი მიწისძვრები. ახლო აღმოსავლეთის სეისმური საშიშროების 2014 წლის მოდელი (EMME-SHM14) შეიქმნა ათი ქვეყნის რამოდენიმე ინსტიტუტის მონაწილეობით. ამ სტატიაში განზოგადოებულია ძალისხმევა, მიმართული რეგიონის ერთგავაროვანი სეისმური საშიშროების მოდელის შექმნისათვის და ახსნილია ამ მოდელის ზოგიერთი ძირითადი შედეგი. პროექტის მნიშვნელოვანი მიზანი იყო  გამოყენებული მონაცემებისა და მეთოდების გადაეცემის გამჭვირვალობა და  რეპროდუცირებადი შედეგების მიღება. ამდენად, მოდელისა და შედეგების გამოყენება ხელმისაწვდომი იქნება ფართო საზოგადოებისთვის, რაც ხელს შეუწყობს სეისმური რისკის შემცირებას რეგიონში და სეისმური საშიშროების მოდელის სრულყოფას. ამ მიზნით, ყველა გამოყენებული მონაცემები, შედეგები და მეთოდები ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე ევროპული ობიექტებისთვის მიწისძვრით გამოწვეული საშიშროება და რისკი (www.efehr.org). 3. პროექტი „ახლო აღმოსავლეთის მიწისძვრის მოდელი“ (EMME), რომელიც მიზნად ისახავს რეგიონული მასშტაბის სეისმური საშიშროებისა და რისკის მოდელების განვითარებას, თანაბრად განაწილებულს მთელ რეგიონზე აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვიდან დაწყებული დასავლეთით, ჰიმალაებამდე დამთავრებული აღმოსავლეთით და ომანის ყურედან სამხრეთით და დიდ კავკასიონამდე ჩრდილოეთით; რეგიონი, რომელსაც მთელი ისტორიული დროის განმავლობაში მუდმივად ანადგურებდნენ დიდი მიწისძვრები. ახლო აღმოსავლეთის სეისმური საშიშროების 2014 წლის მოდელი (EMME-SHM14) შეიქმნა ათი ქვეყნის რამოდენიმე ინსტიტუტის მონაწილეობით. ამ სტატიაში განზოგადოებულია ძალისხმევა, მიმართული რეგიონის ერთგავაროვანი სეისმური წყაროების შექმნისათვის, რომელიც მნიშვნელოვან საფეხურს წარმოადენს სეისმური საშიშროების შეფასებისათვის. შეიქმნა ორი ტიპის სეიმური წყაროების მოდელები. აქტოურო სტრუქტირების და სეისმური კერების. მოხდა მათი პარამეტრიზაცია გადაადგილების სიჩაქრისა და სეისმური პარამეტრების მიხედვით შესაბამისად. 4. სტატიაში მოყვანილია ნატოს პროექტების რეზიუმე და შედეგები, რომელსაც ადგილი ქონდა უკანასკნელუ ხუთი წლის განმავლბაში საქართველოში. წარმოდგენილი ნავთობის მილსადნებისა და ენგურჰესის კაშხლის საბოლოო შედეგები.    6. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა 6. 2.უცხოეთში  № მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენებისსათაური ფორუმისჩატარების დროდაადგილი 1         2      N. Tsereteli,  O. Varazanashvili,  A. Gventsadze,  T. Sharia,  M. Kupradze,  N. Kvavadze, T. Mumladze  Alessandro Tibaldi, Nino Tsereteli, Gulam Babayev, Fabio Luca Bonali, Elena Russo, Andreas Barth, Tea Mumladze, Fakhraddin Kadirov, and Gurban Updated Probabilistic Seismic Hazard maps for Georgia       Active stress field of Greater Caucasus       European Geosciences Union(EGU)General Assembly, 8–13 April, Vienna, Austria      Union(EGU)General Assembly, 8–13 April, Vienna, Austria      



52      3    4.      5.        6.  Yetirmishli    N. Tsereteli, O. Varazanashvili, Z. Gogoladze  Tsereteli N., Varazanashvili O., Bonali F., Russo E., Gogoladze Z., Tibaldi A., Mariotto F., Oppizzi  Tsereteli N., Varazanashvili O., Bonali F., Russo E., Gogoladze Z., Tibaldi A., Mariotto F., Oppizzi   Gogoladze, Z., Moscatelli, M., Tsereteli, N. S, Albarello, D., Giallini, S.  Seismic hazard estimation based on active faults data for Georgia (Sakartvelo)  FIRST ONLINE MACROSEISMIC DATABASE FOR THE REPUBLIC OF GEORGIA (SAKARTVELO)   Probabilistic Seismic Hazard Assessment for Large Dam Area, Georgia (Sakartvelo) Case.   The Preliminary Study of Seismic Microsonation and Seismic Hazard Assessment for Urban Areas of Gori (Georgia).    American Geophysical Union (AGU)Fall Meeting, 10-14 December, Washington, USA     ESC 36 general ansambly valletta, malta 2018    Seismology of the Americas Meeting Latin American and Caribbean Seismological Commission Seismological Society of America 14–17 May 2018 Miami, Florida   Seismology of the Americas Meeting Latin American and Caribbean Seismological Commission Seismological Society of America 14–17 May 2018 Miami, Florida მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)  
    
  გეოფიზიკური  ველების დინამიკისა და გამოთვლითი  გეოფიზიკის  სექტორი.   სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: თეიმურაზ მაჭარაშვილი  სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა.   თეიმურაზ მაჭარაშვილი, ფიზ. მათ მეცნ. დოქტორი     ეკატერინე მეფარიძე – მეცნიერ თანამშრომელი    ალექსანდრე სბორშჩიკოვი – მეცნიერ თანამშრომელი     დიმიტრი ტეფნაძე – მეცნიერ თანამშრომელი     ზურაბ ჭელიძე - სპეციალისტი      ლევან ლალიაშვილი- ლაბორანტი  



53        1.პროგრამული დაფინანსებით 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 სეისმური პროცესის დინამიკური მახასიათებლების კვლევა  2017- გარდამავალი თ. მაჭარაშვილი - კვლევის მეთოდების შერჩევა, მონაცემების ტესტირება, გრაფიკული სურათების აგება და შედარება  ე. მეფარიძე - მონაცემების დახარისხება, შეგროვება, სხვადასხვა პროგრამული მეთოდებით დამუშავება, გრაფიკული სურათების აგება ა. სბორშჩიკოვი - მონაცემების დახარისხება, შეგროვება, სხვადასხვა პროგრამული მეთოდებით დამუშავება დ. ტეფნაძე - მონაცემების დამუშავება ლ. ლალიაშვილი - მონაცემების დამუშავება\      საანგარიშო პერიოდში გეგმის მიხედვით მიმდინარეობდა სეისმური პროცესის დინამიკური მახასიათებლების კვლევა სამხრეთ კალიფორნიის სეისმური კატალოგის მაგალითზე მონაცემთა მასივების ანალიზის სტანდარტულ თანამედროვე მეთოდებთან ერთად კვლევის პროცესში გამოვიყენეთ ჩვენს მიერ შექმნილი მულტივარიატული ანალიზის მეთოდი რომელიც წარმოადგენს მაჰალანობისის მანძილების და სუროგატული ტესტირების კომბინაციას. მეთოდის შენაარსი მდგომარეობს იმაში, დროით, სივრცულ და ენერგეტიკულ დომენებში ერთდროულად ხდება მიწისძვრების რეგულარული განაწილების ხარისხის სედარება შემთხვევით მასივთან. შედეგები გვარწმუნებენ მიდგომის ეფექტურობაში.   2 ძლიერ მიწისძვრამდე დროის ინტერვალების განაწილების თავისებურების კვლევა რეგულარული განაწილებისა და შემთხვევითი განაწილების მოდელებთან შედარებით 2017 - გარდამავალი ე. მეფარიძე -მონაცემების დახარისხება, შეგროვება, სხვადასხვა პროგრამული მეთოდებით დამუშავება, გრაფიკული სურათების აგება  ა. სბორშჩიკოვი - მონაცემების დახარისხება, შეგროვება, სხვადასხვა პროგრამული მეთოდებით დამუშავება 



54   დ. ტეფნაძე - მონაცემების დამუშავება     კალიფორნიის სეისმური კატალოგის საფუძველზე ვიკვლევდით სეისმური პროცესის რეგულარობის ხარისხის ცვლილებს საკითხს. ამისათვის ორიგინალურ კატალოგს ვადარებდით დარღვეული დინამიკური სტრუქტურის მქონე სხვადასხვა კატალოგებს. კვლევის მიზნებისათვის გამოვიყენეთ მონაცემთა მასივების ანალიზის სხვადასხვა თანამედროვე მეთოდები. წინასწარი შედეგების მიხედვით ვლინდება სეისმური პროცესის საინტერესო თავისებურებები რომლებიც უკავშირდებიან რეგულარობის ხარისხის სემცირებას ძლიერი მიწისძვრის წინ და მის ზრდას ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ.  3 არათანაბარი ხახუნის, როგორც სეისმური პროცესის მოდელის, დინამიკური თავისებურებების კვლევა. 2017 - გარდამავალი ე.მეფარიძე - -მონაცემების დახარისხება, შეგროვება, სხვადასხვა პროგრამული მეთოდებით დამუშავება, გრაფიკული სურათების აგება  ა.სბორშჩიკოვი - მონაცემების დახარისხება, შეგროვება, სხვადასხვა პროგრამული მეთოდებით დამუშავება  დ. ტეფნაძე - მონაცემების დამუშავება  ლ. ლალიაშვილი - მონაცემების დამუშავება  ზ. ჭელიძე - ლაბორატორიული დანადგარის დახვეწა, ახალი მიდგომების შემუშავება      განსახილავ პერიოდში მიმდინარეობდა არათანაბარი ხახუნის აკუსტიკური ემისიის კვლევა ლაბორატორიულ პირობებში სხვადასხვა რეჟიმებში. ეს პროცესი განიხილება როგორც სეისმური პროცესის მოდელი და იძლევა საშუალებას შევისწავლოთ სეისმური პროცესის მრავალი საინტერესო თვისება. ჩვენ გამოვიკვლიეთ სხვადასხვა ზედაპირების შეხების და მოძრაობის პირობების გავლენა არათანაბარი ხახუნის ფიზიკურ მახასიათებლებზე.  აკუსტიკური ემისიის ცუგებს შორის მოლოდინის დროიბის თეორიული და პრაქტიკული კვლევისთვის გამოყენებული იყო მონაცემთა ანალიზის სხვადასხვა მეტოდები.      2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  2.1. 



55   № 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 მიწისძვრების დროში განაწილების დინამიკური კვლევა -N217838  გეოფიზიკა - საბუნებისმეტყველო: დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებები(გეოფიზიკა) 09.12.2018 – 08.12.2018 თეიმურაზ მაჭარაშვილი - პროექტის ხელმძღვანელი; ეკატერინე მეფარიძე - კოორდინატორი; ნატალია ჟუკოვი - მკვლევარი ალექსანდრე სბორშჩიკოვი - მკვლევარი, ახალგაზრდა მეცნიერი გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)       პროექტის მიზნების შესაბამისად შესრულებული იქნა ამოცანა, რომელიც უკავშირდებოდა არათანაბარი ხახუნის (სტიქ-სლიპ) ლაბორატორიული ექსპერიმენტების ჩატარებას მოძრაობის ბუნებრივ პირობებში და სხვადასხვა რეჟიმში გარე ზემოქმედების დროს. პროექტის ამოცანის ფარგლებში მიღებული შედეგები წარმოადგენენ მექანიკური ლაბორატორიული ექსპერიმენტების მექანიკური არასტაბილურობისას, ბაზალტის ფილების ერთმანეთზე სრიალისას და წარმოდგენილია მცდელობა, რომ ვიპოვოთ შესაბამისი არაწრფივი დინამიკური ნიმუშები ნატურალური და პერიოდულად ფორსირებული სტიკ-სლიპ პროცესებისას აღსანიშნავია, რომ ხახუნის მოძრაობა დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, გარე პირობებზე, ნორმალურ და ფოროვან წნევაზე, მოდებულ ელ. ძაბვაზე და მოდებულ სიხშირეზე. მ. ნოდია გეოფიზიკის ინსტიტუტში შეიქმნა ლაბორატორია, რომელიც აღჭურვილია სტიკ-სლიპ პროცესის გამოკვლევისთვის აუცილებელი დანადგარებით. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა ლაბორატორიული მოდელის დახვეწა, სხვადასხვა პირობების დაცვით ცდების ჩატარება. სტიქ-სლიპ ლაბორატორიული მოდელი წარმოადგენს ბაზალტის ფილების, გამაძლიერებლის და ჩამწერი საშუალების საერთო სისტემას. ამოცანიდან გამომდინარე, პროექტის ფარგლებში ჩატარებული იქნა ცდები სხვადასხვა გარე პირობების გათვალისწინებით. პირველ ეტაპზე ცდებისთვის აირჩა 3 ტიპის სიხისტის ზამბარა: 78.4 ნ/მ, 235.2 ნ/მ და 1705.2 ნ/მ.  ცდები ჩატარდა ბუნებრივ პირობებში, ზეგავლენის გარეშე და ელ. ძაბვის ზეგავლენით. ნიმუშზე დამაგრებულია 20 ჰც სენსორები. ექსპერიმენტის კომპიუტერში ჩაწერა ხდება 100 ჰც პიეზოგადამწოდის მეშვეობით. გარდა ამისა, 20 ჰც-იან სეისმოგადამწოდებზე მიეწოდებოდა ელ. ძაბვა 0.25ვ, 0.5ვ, 0.75ვ, 1ვ, 1.5ვ, 2ვ, 2.5ვ, 3ვ. მოდებული ელ. ძაბვის ზეგავლენის დონე გვაძლევს საშუალებას განვსაზღვროთ ლაბორატორიულ ჩანაწერებში ცვლილება გარე ზემოქმედების დროს. Gანსხვავებულ სურათს მკვეთრად გვიჩვენებს ელ. ძაბვასთან ერთად 20 ჰც -იან სეისმოგადამწოდებზე გენერატორიდან მოდებული სიხშირეების ცვლილება, რომელთა დიაპაზონი ცდების ჩაწერის დროს იცვლებოდა 5-120 ჰც ფარგლებში. აკუსტიკური ემისიის ჩანაწერის სწორად და სუფთად გაფილტვრის შემდეგ, პროექტის ფარგლებში შექმნილი პროგრამული პაკეტი AKAIKE კრიტერიუმის საფუძველზე დათვლილი იქნა აკუსტიკური ემისიის ჩანაწერის პარამეტრები, შემდეგ კი გამოთვლილი იქნა აკუსტიკური ემისიის მომდევნო ცუგებს შორის დროის ინტერვალები. შეიქმნა მონაცემთა ბაზა სხვადასხვა რეჟიმში ჩატარებული არათანაბარი ხახუნის (სტიცკ-სლიპ) ლაბორატორიული ექსპერიმენტების მომდევნო ცუგებს შორის დროის ინტერვალები მონაცემთა ბაზა.        შესრულებული იქნა ამოცანა, რომელიც უკავშირდებოდა აკუსტიკური ემისიის ცუგებს შორის მოლოდინის დროის ინტერვალების მონაცემთა მასივების ანალიზის სტატისტიკური და დინამიკური მეთოდების შერჩევას. შესწავლილი პრობლემის დინამიკის რთული ბუნებიდან გამომდინარე თეორიული და პრაქტიკული კვლევების საფუძველზე შეირჩა სტატისტიკური და დინამიკური წრფივი (დროით-



56  სიხშირული ანალიზის, ჰილბერტ-ჰიუანგის გარდაქმნა HHT, კულბაკ-ლეიბლერის დივერგენციის KLD მეთოდები) და არაწრფივი მეთოდები (რაოდენობრივი რეკურენტული ანალიზი RQA, ტრენდმოცილებული ფლუქტუაციების გამოთვლა - DFA). პროექტის ფარგლებში შეიქმნა რამდენიმე პროგრამული პაკეტი dfaWin_binary-poly.exe. აგრეთვე HHTm.m და INFm.m, KL_histogram.m და kldiv.m, RQA – MARWAN რომლებიც მუშაობენ MATLAB პროგრამული უზრუნველყოფის ბაზაზე. აკუსტიკური ემისიის ცუგებს შორის მოლოდინის დროის ინტერვალების მონაცემთა მასივების ხანგრძლივი კორელაციები შევაფასეთ ტრენდმოცილებული ფლუქტუაციების ანალიზით (DFA). პროექტის ფარგლებში მიღებული აკუსტიკური ემისიის ცუგებს შორის მოლოდინის დროების სიხშირული სურათის მისაღებად ჩატარდა სიხშირული და დროით-სიხშირული ანალიზი.      აკუსტიკური ემისიის ცუგებს შორის მოლოდინის დროიბის თეორიული და პრაქტიკული კვლევისთვის შეირჩა სტატისტიკური დაანგარიშების მეთოდი - კულბაკ–ლეიბლერის დივერგენცია (განსხვავება). კულბაკ-ლეიბლერის დივერგენციის (KLD) საფუძველზე განისაზღვრება ალბათობის სიმკვრივის ოპტიმალური ფუნქციები. ამოცანის შესაბამისად შეირჩა დროით-სიხშირული ანალიზის დინამიკური მეთოდი, ჰილბერტ-ჰუანგის გარდაქმნის (HHTm.m პაკეტი) მეთოდი. დინამიკური თვისებების რაოდენობრივი შეფასება მოხდა არაწრფივი რეკურენტული რაოდენობრივი ანალიზის (RQA) მეთოდით.      პროექტის ძირითადი შემსრულებელი ალექსანდრე სბორშჩიკოვი მიწვეული იყო მე-11 საერთაშორისო კონფერენციაზე ქაოსი 2018: არაწრფივი ანალიზის და მოდელირების საერთაშორისო კონფერენცია: თეორია და გამოყენება CHAOS 2018 /The 11th International Conference: An International Conference on Non Linear Analysis and Modeling: Theory and Applications), რომელიც ჩატარდა იტალიაში ქ. რომში 2018 წლის 5-8 ივნისს. კონფერენციაზე წარდგენილი იქნა პროექტის ფარგლებში შესრულებული კვლევების სამეცნიერო ნაშრომი და აბსტრაქტი. აბსტრაქტი დაიბეჭდა კონფერენციის აბსტრაქტების კრებულში – “CHAOS 2018. 11th Chaotic Modeling and Simulation.  International Conference”.             აკუსტიკური ემისიის ცუგებს შორის მოლოდინის დროების, მონაცემთა მასივების მახასიათებლების კვლევის შედეგებზე მომზადდა და გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად CHAOS 2018 The 11th International Conference: An International Conference on Non Linear Analysis and Modeling: Theory and Applications  (2018 წლის 5-8 ივნისი, იტალია, ქ. რომი) ნაშრომების კრებულში.       მეოთხე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, პროექტის ფარგლებში ამოცანების შესაბამისად მომზადდა სტატია აკუსტიკური ემისიის ცუგებს შორის მოლოდინის დროის ინტერვალების და დროში განაწილების მოვლენების დროის ინტეგრალური გადახრის (IDT)  მონაცემთა მასივების მახასიათებლების კვლევის შედეგებზე და გამოქვეყნდა მაღალრეიტინგულ ჯურნალში  Teimuraz Matcharashvili, Takahiro Hatano, Tamaz Chelidze, and Natalia Zhukova, Simple statistics for complex Earthquake time distributions, Nonlinear Processes in Geophysics, 25, 497–510, 2018.         წარმოდგენილ ნაშრომში ჩვენ გამოვიკლიეთ მიწისძვრების დროში განაწილების სტატისტიკური მახასიათებლები, აღებული სამხრეთ კალიფორნიის მიწისძვრების კატალოგიდან. მონაცემების ანალიზისთვის გამოყენებული იქნა მარტივი სტატისტიკური მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია დროში განაწილების მოვლენების დროის ინტეგრალური გადახრის (IDT) დაანგარიშებაზე. კვლევის მთავარი მიზანია - განვსაზღვროთ თუ როდის მიწისძვრის დროში განაწილების პროცესი ხდება შემთხვევითი.  შემთხვევითი.  (IDT)  მეთოდის ეფექტურობა შესწავლილი იქნა სხავდასხვა პირობების და პუასონის პროცესის რეგრესიის დროს აკუსტიკური ჩანაწერების და სიმულირებული ფერადი ხმაურის მონაცემთა მასივებზე.  გამოყენებული იქნა კომპლექსური მონაცემთა ანალიზის სტანდარტული მეთოდები, როგორიცაა ენერგიის სიხშირის სპექტრის რეგრესია, Lempel და Ziv სირთულე, და რეკურენტული რაოდენობრივი ანალიზი, ასევე მულტისქეილინგური ენტროპიის გათვლები. სიმულირებული მოდელის მონაცემთა მასივების IDT გამოთვლების მეთოდის ტესტირების შემდეგ, ჩვენ გამოვიკლიეთ მოვლენათა სიხშირის ვარიაცია სამხრეთ კალიფორნიის კატალოგის მაგალითზე. ანალიზი ჩატარდა სხვადასხვა პერიოდებისათვის და მაგნიტუდის სხავასხვა მნიშვნელობისთვის.  აღმოვაჩინეთ, რომ მიწისძვრის დროის განაწილება იცვლება კატალოგის შესაბამისად.  კერძოდ, ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში, ლოკალური მცირე სეისმურობის აქტივობასთან შედარებით მიწისძვრის დროის განაწილება ნაკლებად შემთხვევითია ძლიერი მოვლენების დროს. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ ძლიერი მიწისძვრა ხდება IDT მნიშვნელობის ზრდის პერიოდში. 



57        პროექტის ამოცანის შესაბამისად დავიწყეთ ეპიდემიური ტიპის აფთერშოკების მიმდევრობის (the epidemic type aftershock sequence) ETAS მოდელის შესწავლა. დახარისხდა მიწისძვრების კატალოგები მოდელის გამოყენებისათვის. მოხდა ETAS მოდელის მეშვეობით „მოლოდინის დროების“ მონაცემთა მასივების სიმულაცია. იგი  ხშირად გამოიყენება მიწისძვრების დროში ევოლუციის პროცესის მოდელირებისათვის, რომელიც გამოიყენება მიწისძვრის დროის განაწილების მარტივი მოდელი შესწავლისას. პროექტის ფარგლებში პროგრამული პაკეტების გამოყენებით მიმდინარეობდა ETAS მოდელზე ფიჭური (cellular) ავტომატის შექმნა. ETAS მოდელით და domino cellular automaton -ით ასეთი სიმულირებულ მასივებზე  გამოყენებული იქნა ანალიზი მიწისძვრების დროში განაწილების საკითხის შესწავლისთვის. ზოგადად მიწისძვრების დროში განაწილების სკეილინგური მახასიათებლების განსაზღვრის პრაქტიკულმა მნიშვნელობამ გაზარდა სხვადასხვა გრძელვადიანი კორელაციების შემცველი მოდელების გამოყენების მნიშვნელობა. ჩვენი პროექტის მიზნების მისაღწევად განვახორციელეთ მოლოდინის დროების სრული ანალიზი, გავაანალიზეთ სიმულირებულ მონაცემები, რომლებიც მიიღება ETAS და ფიჭური ავტომატის მოდელებისგან. ანალიზის  ასეთი  კომბინაცია  პროექტის  ფარგლებში უნიკალურია  და  დაგვეხმარება        გამოავლინოს მიწისძვრის დროში განაწილების მნიშნელოვანი თვისებები. მიმდინარეობდა ETAS მოდელის  და სიმულირებული მოვლენათა შორის დროის ინტერვალების სერიების ტესტირება პროექტის ფარგლებში შექმნილი პროგრამული პაკეტით.        პროექტის მეორე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პროექტის ხელმძღვანელი თეიმურაზ მაჭარაშვილი მიწვეული იყო  საერთაშორისო კონფერენციაზე International Work-Conference, Time Series Analysis, რომელიც ჩატარდა 2017 წლის 18-20 სექტემბერი ესპანეთი ქ. გრანადა. პროექტის ფარგლებში კვლევის შედეგებზე მიწისძვრებს შორის მოლოდინის დროების, მონაცემთა მასივების მახასიათებლების კვლევის შედეგებზე მომზადდა და 2018 წლის ზაფხულში Springer-ის გამომცემლობის მიერ წიგნში “Time Series Analysis and Forecasting" გამოქვეყნდა სტატია -  Teimuraz Matcharashvili, Natalia Zhukova, Tamaz Chelidze,Evgeni Baratashvili, Tamar Matcharashvili and Manana Janiashvili, The Analysis of Variability of Short Data Sets Based on Mahalanobis Distance Calculation and Surrogate Time Series Testing, Springer, Time Series Analysis and Forecasting, 2018, pp.275-287. doi.org/10.1007/978-3-319-96944-2_19.         პროექტის ხელმძღვანელი თეიმურაზ მაჭარაშვილი მიწვეული იყო პროექტის უცხოელი კონსულტანტის პროფ. ზბიგნევ ჩეხოვსკის მიერ პოლონეთში ქ. ვარშავაში პოლონეთის მეცნიერების აკადემიის გეოფიზიკის ინსტიტუტში. ვიზიტი შედგა 2018 წლის 4 აგვისტოდან 11 აგვისტომდე. ვიზიტის განმავლობაში განხილული იქნება პროფ. ზბიგნევ ჩეხოვსკისთან პროექტის ამოცანებთან დაკავშირებული მიმდინარე და შემდგომი სამეცნიერო თანამშრო მლობის საკითხები.       პროექტის ხელმძღვანელი თეიმურაზ მაჭარაშვილი მიწვეული იყო ევროპული სეიმოლოგიის კომისიის 36-ე გენერალურ ანსამბლეაზე (36th General Assembly of the European Seismological Commission (ESC)), რომელიც ჩატარდა მალტაში ქ. ვალეტა 2018 წლის 2-7 სექტემბერს. კონფერენციაზე წარდგენილი იქნა პრეზენტაცია პროექტის ამოცანების შესრულების შედეგებზე და აბსტრაქტი გამოქვეყნდა კონფერენციის აბსტრაქტების კრებულში „Book of Abstracts of the 36th General Assembly of the European Seismological Commission“ - აბსტრაქტის სახელწოდებაა: „Variability in the Degree of Regularity of Temporal Distribution of Earthquakes in South California”.   5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 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  Teimuraz Matcharashvili, Simple statistics for complex Earthquake time distributions. Nonlin. Processes Copernicus Publications, 14 



58  Takahiro Hatano, Tamaz Chelidze, Natalia Zhukova  https://doi.org/10.5194/npg-25-497-2018 Geophys., 25, 497–510, 2018  Germany            წარმოდგენილ ნაშრომში ჩვენ გამოვიკლიეთ მიწისძვრების დროში განაწილების სტატისტიკური მახასიათებლები, აღებული სამხრეთ კალიფორნიის მიწისძვრების კატალოგიდან. მონაცემების ანალიზისთვის გამოყენებული იქნა მარტივი სტატისტიკური მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია დროში განაწილების მოვლენების დროის ინტეგრალური გადახრის (IDT) დაანგარიშებაზე. კვლევის მთავარი მიზანია - განვსაზღვროთ თუ როდის მიწისძვრის დროში განაწილების პროცესი ხდება შემთხვევითი.  შემთხვევითი.  (IDT)  მეთოდის ეფექტურობა შესწავლილი იქნა სხავდასხვა პირობების და პუასონის პროცესის რეგრესიის დროს აკუსტიკური ჩანაწერების და სიმულირებული ფერადი ხმაურის მონაცემთა მასივებზე.  გამოყენებული იქნა კომპლექსური მონაცემთა ანალიზის სტანდარტული მეთოდები, როგორიცაა ენერგიის სიხშირის სპექტრის რეგრესია, Lempel და Ziv სირთულე, და რეკურენტული რაოდენობრივი ანალიზი, ასევე მულტისქეილინგური ენტროპიის გათვლები. სიმულირებული მოდელის მონაცემთა მასივების IDT გამოთვლების მეთოდის ტესტირების შემდეგ, ჩვენ გამოვიკლიეთ მოვლენათა სიხშირის ვარიაცია სამხრეთ კალიფორნიის კატალოგის მაგალითზე. ანალიზი ჩატარდა სხვადასხვა პერიოდებისათვის და მაგნიტუდის სხავასხვა მნიშვნელობისთვის.  აღმოვაჩინეთ, რომ მიწისძვრის დროის განაწილება იცვლება კატალოგის შესაბამისად.  კერძოდ, ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში, ლოკალური მცირე სეისმურობის აქტივობასთან შედარებით მიწისძვრის დროის განაწილება ნაკლებად შემთხვევითია ძლიერი მოვლენების დროს. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ ძლიერი მიწისძვრა ხდება IDT მნიშვნელობის ზრდის პერიოდში.  2 Mnatsakanov, R.M., Sborshchikovi, A. Recovery of quantile and quantile density function using the frequency moments. https://doi: 10.1016/j.spl.2018.04.022 Statistics and Probability Letters 140, 53-62, 2018 Elsevier,  Netherlands 10      აღნიშნულ ნაშრომში არის შესწავლილი კვანტილის და კვანტილის სიმკვრივის ფუნქციების აპროქსიმაციის პრობლემა, ცნობილია სიხშირული მომენტების მნიშვნელობების დროს. მოცემულ გრაფიკული გამოსახულებაზე ნაცვენებია აპროქსიმაციების ქცევა. კერძოდ, კონსტუქციის ემპირიული ანალოგების გამოყენებისას, შეგვიზლია მივიღოთ კვანტილის და კვანტილის სიმკრივის ფუნქციის შეფასება.  L2 ნორმით სიმულირებული საშუალო ცდომილება  უნდა შეფასდეს კვანტილის სიმკრივის ფუნქციის განსაზღვრისასთვის. ასეთი კონსტუქციებიის ქცევის შეფასებისას, შეისწავლება რისკის მოდელებში დეფიციტის ლოდინის დონე.   3  Teimuraz Matcharashvili, Natalya Zhukova, Tamaz Chelidze,  Evgeni Baratashvili, Tamar Matcharashvili, Manana Janiashvili The analysis of variability of short data sets based on Mahalanobis distance calculation and surrogate time series testing https://doi.org/10.1007/978-3-319-96944-2_19    Time Series Analysis and Forecasting, 275-288, 2018      Springer, Cham, Switzerland 14      აღნიშნულ ნაშრომში წარმოდგენილია მოკლე დროითი სერიების დამუშავების საუკეთესო მიდგომა, რომელიც დაფუძვნებულია Mahalanobis მანძილის მრავალგანზომილებიან დაანგარიშებაზე და კომბინირებულია სუროგატული დროითიი სერიების ტესტირებასთან. რთული პროცების დროს წარმოქმნილი ცვლილებების დიფერენცირების შესაძლებლობის ტესტირება წარმოდგენილი მიდგომის 



59  მეთოდით ჩატარდა სხვადასხვა წარმოშობის მონაცამებზე. ჩვენ გამოვიყენეთ სეისმოლოგიური, მეტეოროლოგიური, ფიზიოლოგიური და ეკონომიკური მონაცემები. მაგალითად, ჩვენ გამოვიკლიეთ მიწისძვრებს შორის დროების (IET), მიწისძვრებს შორის მანძილის (IED) და მაგნიტუდების თანმიმდევრობის სხვაობის (DM) მონაცემთა მასივები, რომელიც დაკომპლექტდა სამხრეთ კალიფორნიის მიწისზვრების კატალოგიდან  საქართველოს, ქ. თბილისის ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურის ცხელი და ცივი დღეების ყოველწლიური რაოდენობის მონაცემებიდან. ასევე გამოვიკლიეთ ადამიანების არტერიული სისტოლური და დიასტოლური წნევის მონაცემები, როგორც ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი (IEF) და სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყნის გაცვლითი კურსის მონაცემები. ნაჩვენები იქნა, რომ აღწერილი მეთოდი ეფექტურია სხვადასხვა ბუნებრივი რთული პროცესების დინამიკური ცვლილებების შეფასებისათვის შედარებით მოკლე დროით სერიების მონაცემების დამუშავებისას.  4 Teimuraz Matcharashvili, Tamaz Chelidze, Zurab Javakhishvili, Natalya Zhukova, Nato Jorjiashvili, Ia Shengelia, Ekaterine Mepharidze, Aleksandre Sborshchikovi Analysis of the Complexity of Seismic Data Sets: Case Study for Caucasus. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813138-1.00001-8.   Complexity of Seismic Time Series, 3-24, 2018 Elsevier,  Netherlands 22         წარმოდგენილ ნაშრომში აღწერილია მიწისძვრების დინამიკური პროცესების  შესწავლა და მონაცემების დამუშავების თანამედროვე ანალიზის წრფივი და არაწრფივი მეთოდების გამოყენება. ნაშრომში კავკასიის კატალოგის (1960-2014 წწ.) მაგალითზე გამოკვლეული იქნა  სეისმური ხმაურის ჩანაწერები. კატალოგი დამუშავდა თანამედროვე მეთოდების (სიხშირული რეგრესია, DFA(ტრენდმოცილებული ფლუქტუაციური ანალიზის), MF-DFA (მულტიფრაქტალური ტრენდმოცილებული ფლუქტუაციური ანალიზის),  RQA(რეკურენტული რაოდენობრივი ანალიზის) გამოყენებით  და მიღებული იქნა ინტერვენტ დროის (IET) და ინტერვენტ მანძილის (EID) მონაცემთა ახალი მასივი. კვლევის შედეგებიდან ჩანს, რომ მიწისძვრების დროში და სივრცეში განაწილება წარმოადგენს გრძელპერიოდიან კორელაციას. სხვადასხვა პერიოდისთვის მონაცემების დაკვირვების დროს დადგინდა პერსისტენტულობის კოეფიციენტის ცვლილება.  სეისმური ხმაურის მონაცემებზე ნაჩვენები იქნა, რომ დროის მოკლე ინტერვალში სეისმურ პროცესებს გააჩნიათ სხვადასხვა  სტოქასტური ბუნების სტრუქტურა, ე.წ. მულტიფრაქტალური ბუნება. აღსანიშნავია, რომ სეისმური ხმაურის მონაცემების განაწილება განსხვავდება აქტიური და პასიური სეისმური აქტიურობის დროს. სეიმური აქტიურობის დროს დედამიწის ზედაპირის რხევა ახლოს არის პერსისტენტულ გრძელ-პერიოდულ კორელაციასთან, ხოლო მშვიდი პერიოდისთვის დაიკვირვება სტოქასტური კომპლექსური ბუნება. სტოქასტური მოდელის რეკონსტრუქციის გამოყენების დროს, ონის სეისმური სადგურიდან მიღებული მონაცემების გამოკვლევისას, დედამიწის ვერტიკალური სიჩქარის ფლუქტუაციურ მონაცემებში   აღმოჩენილი იქნა ცვლილებები. კვლევების შედეგებიდან გამომდინარე, ნაშრომში აღწერილი მეთოდების გამოყენება შეიძლება ლოკალური სეისმური ხმაურის დინამიკური ცვლილებების შესწავლის დროს.  5 Tamaz Chelidze, Temur Matcharashvili, Nodar Varamashvili, Ekaterine Mepharidze, Dimitri Complexity and Synchronization Analysis in Natural and Dynamically Forced Stick-Slip: A Review https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813138-1.00009-2  Complexity of Seismic Time Series, 275-320, 2018 Elsevier,  Netherlands 46 



60  Tephnadze, Zurab Chelidze        აღნიშნულ ნაშრომში წარმოდგენილია სტიქ-სლიპ პროცესის მექანიკური და ელექტრომაგნიტური ფორსინგის ლაბორატორიული ექსპერიმენტების შედეგები. დახარისხდა და დამუშავდა სხვადახვვა გარე პირობების ზეგავლენის დროს მიღებული ცდების აკუსტიკური ემისიის (AE) მონაცემები. შეფასდა სინქრონიზაციის არსებობა სუსტი და ძლიერი ფორსინგის ზემოქმედებისას. შეფასდა სინქრონიზაციის დონის ცვლილება. შერჩეული იქნა აკუსტიკური ემისიის (AE) მონაცემები წრფივი და არაწრფივი ანალიზის დამუშავების მეთოდები.  6 Tamaz Chelidze, Natalya Zhukova, Temur Matcharashvili Phase Space Portraits of Earthquake Time Series of Caucasus: Signatures of Strong Earthquake Preparation. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813138-1.00012-2  Complexity of Seismic Time Series, 419-436, 2018 Elsevier,  Netherlands 18       მიწისძვრების დროითი სერიების (ETS) სტატისტიკურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ სეიმური კატალოგი ერთდროულად შეიცავს  დამოუკიდებელ და კორელაციურ  მონაცემებს(კლასტერებს).        წარმოდგენილ ნაშრომში განხილული იქნა სეისმური ატრაქტორების არსებობის შესაძლებლობა, რაც შეესაბამება არავულკანულ რეგიონებში ქაოსის დეტერმინირებას (კავკასიის მაგალითი). ანალიზიდან ჩანს, რომ ფაზომ რეჟიმში ტრაექტორიები არარეგულარულია, თუ არ იქნა გამოყენებული ფილტრები (მაგ. სავიცკი-გოლეას) 10 დრიანი ფანრით 1 ბიჯით. ერთ დღიანი ბიჯი ნიშნავს იმას, რომ ფანჯრის მონაცემები ერთნაერია და ნატლად ასახება ატრაქტორების გრაფიკულ გამოსახლებაზე. თუ გამოვიკვლევთ სხვადასხვა ფანჯრებს , ატრაქტორის სურატი მაინთ გამოხატულია, მაგრამ ტრაეტორიება არაგლუვია. განხილული იქნა სპიტაკის და რაჭის ძლიერი მიწისძვრების შემთხვევები. ანალიზის დროს ფაზუს სურათში დაიკვირვებოდა სხვადასხვა ანომალიები, რომლებმაც წარმოქმნეს მსგავსი სტრუქტურის ორბიტები. კერძოს, ეს ეფექტი შეიძლება გამოყენებული იქნეს დროით სივრცეში  მიწისძვრების წინამორბედების აღმოჩენისას. მაგრამ მიწისძვრების დიდ მანძილებზე გავრცელება შეიძლება მკვეთრად შეცვალოს ფაზური სურათი და  მომავალში აუცილებელია ამ ეფექტის საფუძვლიანად შესწავლა.    6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა  6. 2. უცხოეთში  № მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  დრო და ადგილი 1  ალექსანდრე სბორშჩიკოვი  Dynamical features of acoustic emission of natural and forced stick-slip process მე-11 საერთაშორისო კონფერენციაზე ქაოსი 2018: არაწრფივი ანალიზის და მოდელირების საერთაშორისო კონფერენცია: თეორია და გამოყენება /CHAOS 2018 /The 11th International Conference: An International Conference on Non Linear Analysis and Modeling: Theory and Applications)  5-8 ივნისი, 2018 იტალია, ქ. რომი  2 თეიმურაზ მაჭარაშვილი  Variability in the degree of regularity of temporal distribution of Earthquakes in south California ევროპული სეიმოლოგიის კომისიის 36-ე გენერალურ ანსამბლეაზე (36th General Assembly of the European Sei



61  smological Commission (ESC))  2-7 სექტემბერი, 2018    მალტა, ქ. ვალეტა  მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)        დედამიწის ფიზიკის და გეომაგნეტიზმის  სექტორი.  სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: მათემატიკის დოქტორი თენგიზ ქირია  სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  კ. ქართველიშვილი - ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი - მთ. მეცნ. თან. შ. ადამია - გეოლოგიის მეცნ.დოქტორი. ვ. ალანია  -  გეოლოგიის მეცნ. დოქტორი ნ. სადრაძე - გეოლოგიის მეცნ. დოქტორი გ. ბერიშვილი - აკად. დოქტორი - უფრ. მეცნ. თან. ნ. მებაღიშვილი - აკად. დოქტორი - მეცნ. თან. მ. ნიკოლაიშვილი - აკად. დოქტორი - უფრ.მეცნ. თან. ე.ლომაძე -სპეციალისტი.  1.პროგრამული დაფინანსებით 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              ა  მყარ დედამიწაში მიმოქცევითი მოვლენების კვლევა თბილისის  მიწისქვეშა ობსერვატორიაში მიღებული უწყვეტი დაკვირვებითი მონაცემების მიხედვით.  (გარდამავალი).      რიცხვითი  მწკრივებიდან სასრული სხვაობების სქემების გამოყენებით საძიებო სიხშირის ჰარმონიკების და 2010-2020 პროექტის ხელმძღვანელები: თ. ქირია, კ. ქართველიშვილი -კორდინაციას გაუწევენ პროექტით გათვალისწინებულ კვლევას და პასუხისმგებელი იქნებიან, როგორც სამეცნიერო შედეგებზე, ისე  პროექტით გათვალისწინებულ საქმიანობის ანგარიშზე. ასევე დაევალებათ : ტრიგერული პროცესებით მიკრომიწისძვრების მონიტორინგი სხვადასხვა სეისმოლოგიურ პირობებში ; მონიტორინგით მიღებული  მასალების დამუშავება მათი გენეზისისა და ფორმირების 



62          ბ არაპერიოდული ნაწილის გამოსაყოფი მეთოდის დამუშავება და ხელოვნური ნეირონული ქსელის შექმნა მათემატიკური ლაბორატორია Mathlab2015-ის გამოყენებით.  გეოფიზიკის ინსტიტუტის  შენობის სარდაფში  არსებული დახრისზომის მონაცემების მასალების მიღება და დამუშავება.   კანონზომიერების დადგენის მიზნით,ხელოვნური ნეირონული ქსელის აგება, მონაცემების  დამუშავების მეთოდიკის  შემუშავება, ტრიგერირების  ხდომილების დადგენა. სხვა პერსონალი: მ.ნიკოლაიშვილი, ე.ლომაძე - საკვლევი ობიექტის შესახებ არსებული საფონდო, გამოქვეყნებული გეოლოგიურ-გეოფიზიკური მასალების  მოპოვება, ტრიგერული პროცესებით მიკრომიწისძვრების მონიტორინგი სხვადასხვა სეისმოლოგიურ პირობებში; მონიტორინგით მიღებული  მასალების დამუშავება მათი გენეზისისა და ფორმირების კანონზომიერების დადგენის მიზნით.  2 საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ძლიერი ლოკალური მაგნიტური ანომალიების კვლევა ბუნებრივი მაგნიტოთერაპიული კურორტის მოდელის შემოთავაზების მიზნით. (გარდამავალი).  2010-2020 პროექტის ხელმძღვანელები: გ.ბერიშვილი, თ.ქირია კორდინაციას გაუწევენ პროექტით გათვალისწინებულ კვლევას და პასუხისმგებელი იქნებიან, როგორც სამეცნიერო შედეგებზე, ისე  პროექტით გათვალისწინებულ საქმიანობის ანგარიშზე. -საკვლევ ტერიტორიაზე მაგნიტური და ელექტრომეტრული საექსპედიციო სამუშაოების ჩატარება. მოპოვებული მასალების დამუშავება სტატისტიკური ანალიზის მეთოდებით. სხვა პერსონალი: მ.ნიკოლაიშვილი, ნ.მებაღიშვილი, ე.ლომაძე --საკვლევ ტერიტორიაზე მაგნიტური და ელექტრომეტრული საექსპედიციო სამუშაოების ჩატარება. მოპოვებული მასალების დამუშავება, დეტალური რუკებისა და 



63  ჭრილების შედგენა -    მოპოვებული მასალების დამუშავება სტატისტიკური ანალიზის მეთოდებით. 3 საპლანეტათაშორისი მაგნიტური ველის სექტორული სტრუქტურის გავლენა გეომაგნიტური ველის   Bz კომპონენტაზე.  პროექტის ხელმძღვანელები: თ.ქირია, ნ.მებაღიშვილი -კორდინაციას გაუწევენ პროექტით გათვალისწინებულ კვლევას და პასუხისმგებელი იქნებიან, როგორც სამეცნიერო შედეგებზე, ისე  პროექტით გათვალისწინებულ საქმიანობის ანგარიშზე. 2004-2017 წლების მონაცემების დამუშავება: M≥4.5 მაგნიტუდის მიწისძვრები სხვადასხვა საერთაშორისო კატალოგებიდან, საპლანეტაშორისო მაგნიტური ველის (სმვ) დაძაბულობის Bz   მდგენელი, პლანეტარული Ap   (ap) და Dst  -ინდექსები, დედამიწის დღე-ღამური ბრუნვის პერიოდის ∆T- ცვლილებები, მთვარის პერიგეა და აპოგეა და ასევე მთვარის ფაზების თარიღები . სხვა პერსონალი: მ.ნიკოლაიშვილი, გ.ბერიშვილი, ე.ლომაძე  გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  მყარ დედამიწაში მიმოქცევითი მოვლენების კვლევა თბილისის  მიწისქვეშა ობსერვატორიაში განთავსებული დეფორმოგრაფით (1984-1989) მიღებული იყო უწყვეტი დაკვირვებითი   ჩანაწერები, რომლის მიმართ სამეცნიერო ღირებულება მიწისძვრების წინამორბედების გამოსაკვლევად ამ პერიოდში  



64  რეგიონის სიეისმოაქტივობებთან დასაკავშირებით, საკმაოდ მნიშვნელოვანია.  კერძოდ,  თანამედროვე მეთოდებმა და პროგრამულმა საშუალებებმა გამოავლინა სრულიად ახალი და მნიშვნელოვანი კავშირები იმ პერიოდის მიწისძვრის მზადების პროცესსა და დედამიწის ზედაპირის მიმოქცევით პროცესებს შორის. ამ სამუშაოსთვის განვიხილეთ ორი დროთი მწკრივი  -  სესიმური კატალოგი  და დეფორმოგრაფის ჩნაწერები.  ჩანაწერებისთვის წამოვადგინეთ ერთგანზომილებიანი სტოხასტური მოდელები, რომელიც გულისხმობდა სინგულარულ და რეგულარულ ნაწილებად დროითი მწკრივების წარმოდგენას და ამის შემდეგ კი რეგულარიზაციის ხარისხის  შესწავლა მასივებში სასარგებლო სიგნალის აღსადგენად.  საბოლოოდ გამოვყავით ორივე მწკრივისთვის სასარგებლო სიგნალი. შევისწავლეთ ამ ორი სიგნალის არაწრფივი კავშირები, რამაც გამოავლინა გარკვეული ფაქტორული მინიშნებები. შეფასებები სტისტიკურად მდგრადია და იწვევს ინტერესს დამუშავდეს სხვა მეთოდის გამოყენებითაც, კერძოდ საინტერესოა თანამედროვე მანქანური სწავლების შემოტანა პროგნოზული მოდელის შესაქმნელად.   2.  გურიის რეგიონალურ მაგნიტურ ანომალიაში შემავალი ძლიერი ლოკალური მაგნიტური ანომალიების (როგორც კურორტ ურეკში, ასევე სოფ. აცანაში) და არსებული ცვლადი მაგნიტური ველის სხვადასხვა დროს გაზომილი მნიშვნელობების დეტალური  ანალიზისას  გამოიკვეთა ის მიმართულებები და ტერიტორიები, რომლებსაც განსაკუთრებული სამკურნალო-სამედიცინო მნიშვნელობები გააჩნიათ, რაც დასტურდება ურეკის სამკურნალო სანატორიუმ „მეგობრობის“ მრავალწლიანი სამედიცინო მონაცემებით.  დეტალური გაზომვების შედეგად შედგენილი იქნა გრაფიკები, სადაც ნათლად ჩანს ანომალური მიმართულებები და ტერიტორიები. მათზე დაყრდნობით და მრავალწლიანი შესწავლის  შედეგად შეგვიძლია საქართველოს ნებისმიერ წერტილში, იქ სადაც  ლოკალური ანომალური ველებია (ასეთი კი მთელი საქართველოა)  გამოვავლინოთ „ტერენკურები“ ე.წ. „ჯანმრთელობის ბილიკები“, რომელთა გასწვრივ მოძრაობა ადამიანის ჯანმრთელობის მკვეთრად გაუმჯობესებას უწყობს ხელს.  3. 2004-2017 წლების მონაცემების დამუშავება: M≥4.5 მაგნიტუდის მიწისძვრები სხვადასხვა საერთაშორისო კატალოგებიდან, საპლანეტაშორისო მაგნიტური ველის (სმვ) დაძაბულობის Bz   მდგენელი, პლანეტარული Ap   (ap) და Dst  -ინდექსები, დედამიწის დღე-ღამური ბრუნვის პერიოდის ∆T- ცვლილებები, მთვარის პერიგეა და აპოგეა და ასევე მთვარის ფაზების თარიღები   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)    № აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელის აგებულება, დეფორმაციის დრო და მაგნიტუდა 2016-2019  ვიქტორ ალანია-პროექტის ხელმძღვანელი ონისე ენუქიძე-პროექტის კოორდინატორი 



65  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი;  204864548 მარკ სოსონი-პროექტის კონსულტანტი შოთა ადამია-ძირითადი პერსონალი ნინო სადრაძე-ძირითადი პერსონალი ალეკო გვენცაძე-ძირითადი პერსონალი 1 2 3 4 IV პერიოდისათვის ჩატარებული სამუშაოები რამდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობდა: (1) საველე-გეოლოგიური, (2) სეისმოპროფილების ინტერპრეტაცია და (3) ბალანსირებული და რეკონსტრუირებული ჭრილების აგება. საველე-გეოლოგიური სამუშაოები ძირითადად ჩატარდა საკვლევი ტერიტორიის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ფრონტულ და მტკვრის ფორლანდის სამხრეთ ნაწილებში. Move პროგრამის გამოყენებით მოვახდინეთ სეისმური პროფილების სტრუქტურული ინტერპრეტაცია და ბალანსირებული და რეკონსტრუირებული ჭრილების აგება. ინტერპრეტირებული პროფილებიდან კარგად ჩანს რომ სტრუქტურები ძირითადად წარმოდგენილია ჩრდილო და სამხრეთ-ვერგენტული შეცოცებებით, რღვევებთან დაკავშირებული ნაოჭებით, დუპლექსებით, სტრუქტურული სოლებით და სამკუთხა ზონით. ზედაპირული გეოლოგიური მონაცემების, ჭაბურღილების და ინტერპრეტირებული სეისმური პროფილების გამოყენებით აგებულია ბალანსირებული და რეკონსტრუირებული ჭრილები. ბალანსირებული მოდელების მიხედვით გამოთვლილია შეკუმშვის სიდიდეები. ბალანსირებული ჭრილების მიხედვით საკვლევი ტერიტორიის ცენტრალური ნაწილი ტიპიური ორი ოროგენის (მცირე კავკასიონი და კავკასიონი) კონვერგენციის ზონაა.  2 217408 საქართველოს ინტერაქტიული გეოლოგიური რუკა, მასშტაბი 1:200 000 2016-2019 ნინო სადრაძე-პროექტის ხელმძღვანელი, კობა ხმალაძე -პროექტის კოორდინატორი,  შოთა ადამია -ძირითადი პერსონალი, გელა ტალახაძე -ძირითადი ; პერსონალი,  ზურაბ ჭაია - ძირითადი პერსონალი IV პერიოდის განმავლობაში ციფრულ 200 000-იან ტოპოსაფუძველზე დატანილია მეზოზოური-ადრეკაინოზორი (პრეკოლიზიური სტადია) ფორმაციები; შედგენილია საქართველოს განახლებული  ციფრული გეოლოგიური რუკის ერთიანი განმარტებითი ბარათი საქართველოს მეზოზოური-ადრეკაინო¬ზორი ფორმაციების¬თვის ქართულ და ინგლისურ ენებზე; შედგენილია პალეოტექტონიკური და ნეოტექტონიკური რეკონსტრუქციების რუკები - -ადრე ცარცული, ~130 მლნ.წ; გვიანცარცული, ~80მლ.წ. დროისთვსი. ფორმირებულია გეომონაცემთა ბაზები.   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  YS-2016-14 2016-2018 ნინო სადრაძე - პროექტის 



66  გვიანმეზოზოური - ადრეკაინოზოური სუპრასუბდუქციური მაგმატიზმის ევოლუცია და გეოდინამიკა სამხრეთ საქართველოს მაგალითზე - ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსი ხელმძღვანელი IV დამამთავრებელი პერიოდში ჩატარდა გვიანმეზოზოური - ადრეკაინოზოური სუპრასუბდუქციური ვულკანიტების პეტროქიმიური და გეოქიმიური კვლევები; შედგენილია პალეოტექტონიკური და გეოდინამიკური რუკები გვიანცარცული, პალეოცენური და ეოცენური დროისთვის      4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 4.1. მონოგრაფიები/წიგნები № ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა გვერდების რაოდენობა 1  ქართველიშვილი კარლო ქართველიშვილი დავითი დედამიწის არამიმოქცევითი დეფორმაციული პროცესების კვლევა თბილისის დაკვირვებების მიხედვით ISBN 978-9941-13-686-3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს გამომცემლობა, 2018  99 ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) მონოგრაფიაში განხილულია მიმოქცევებზე დაკვირვების შედეგები, რომელიც მიმდინარეობდა თბილისის გეოფიზიკის ინსტიტუტის დედამიწის მიმოქცევების ლაბორატორიაში. დაკვირვებები ტარდებოდა თანამედროვე, მაღალმგრძნობიარე გრავიმეტრებით, დახრმზომებით და ექსტენზომეტრებით. დასამუშავებლად გამოყენებული იქნა ანალიზის თანამედროვე მეთოდი ეგმ-ს გამოყენებით.  განხილულია მიმოქცევითი ტალღების რთული მრუდიდან გამოყოფის კომბინირებული სქემა, გამოყენებულია სასრული სხვაობების და საცდელ პერიოდში ორდინატების გასაშუალოებული ოპერაციები. მიღებული დრეკადი ტალღების მუდმივები ახასიათებენ დედამიწის დრეკად თვისებებს. კატალოგის შექმნისა და ექსპერიმენტარული მასალების დამუშავებისათვის, ეგმ ЕС-1061-ს საფუძველზე შექმნილია პროგრამების პაკეტი: ყველა ძლიერი მიწისძვრების (М>4) მონაცემების ბაზა, რომლებიც მოხდა კავკასიის რეგიონში 1967 წლიდან, ასევე ნახტომისებური დახრების, დეფორმაციების და სიმძიმის ძალის ცვლილების მონაცემები, რომლებიც მიღებულია თბილისის ლაბორატორიაში დაფიქსირებული მიწისძვრებით. კვლევის შედეგები ავსებენ ინფორმაციას დედამიწის ქერქში მიმდინარე  დეფორმაციული პროცესების შესახებ და შეიძლება გამოყენებული იქნეს მიწისძვრების მექანიზმის წარმოდგენის გაღრმავებაზე. მეთოდოლოგიური დასკვნები შეიძლება გათვალისწინებული იქნეს დედამიწის ქერქში დეფორმაციული პროცესების ახალი დაკვირვებებისასთვის.  



67    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  Victor Alania Bitsminda Anticline: South Kura Foreland Fold and Thrust Belt, Georgia; 10.1002/9781119158332.ch5   Atlas of Structural Geological Interpretation on Seismic Images (Eds., M., Achyuta & M., Soumyajit) Published by Wiley Blackwell 39-40 2 Victor Alania Didigori Syncline and Anticline: Kura Foreland Fold and Thrust Belt, Georgia;  10.1002/9781119158332.ch26 Atlas of Structural Geological Interpretation on Seismic Images (Eds., M., Achyuta & M., Soumyajit) Published by Wiley Blackwell 124-125 რღვევებთან დაკავშირებული ნაოჭების თეორიის გამოყენებით ინტერპრეტირებულ სეისმოპროფილზე დადგენილია ბიწმინდის ანტიკლინის გეომეტრია. ინტერპრეტაციისას გამოყენებული იყო აგრეთვე ზედაპირული გეოლოგიის და ბიწმინდა 31 ჭაბურღილის მონაცემები. თავისი გეომეტრიული თავისებურებების მიხედვით ბიწმინდის ანტიკლინი ტიპიური რღვევა-გავრცელებადი ნაოჭია.  გარეკახეთის რეგიონში (ტარიბანას ფართობი) სეისმოპროფილის ინტერპრეტაციის შედეგად დადგენილია მტკვრის ფორლანდის თხელ-ზეწრული ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელის ფარგლებში არსებული დიდიგორის სინკლინის და ანტიკლინის გეომეტრია. დეფორმაციაში ჩართულია პალეოგენური და ნეოგენური ასაკის კომპლექსები. სეისმოპროფილში კარგად დაიკვირვება ორი სტრუქტურული სართული: ზედა, სამხრეთ-ვერგენტული შეცოცებები და ქვედა, ჩრდილო-ვერგენტული დუპლექსები. დიდიგორის ანტიკლინი და სინკლინი განლაგებულია ზედა სტრუქტურულ სართულში. დიდიგორის ანტიკლინი რღვევა-გაღუნული ნაოჭია.   6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 6.1. საქართველოში № მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  დრო და ადგილი 1  Sadradze, N. Correlation of the main tectonic units and paleotectonic reconstructions of the Eastern Black Sea – Caucasian – South Caspian Region. Power of Geology is the precondition for regeneration of economics, 4th International Scientific-practical Conference of Geology, Tbilisi, Georgia 2 Adamia, Sh. The lithosphere of the Caucasus: Tectonic zonality and evolution. Power of Geology is the precondition for regeneration of economics, 4th International Scientific-practical Conference of Geology, Tbilisi, Georgia მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)  6. 2. უცხოეთში 



68   № მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  დრო და ადგილი 1  Victor Alania Structural geometry of active Kura foreland fold-and-thrust belt revealed by seismic reflection profiles EGU General Assembly 2018, Vienna, Austria, April 2 Aleksandre Gventsadze, Victor Alania, Alessandro Tibaldi, and Onise Enukidze Active tectonics of the Kumisi-Tsalka area, Georgia: back-thrust zone of the eastern Achara-Trialeti fold and thrust belt EGU General Assembly 2018, Vienna, Austria, April 3 Zoé Candaux, Marc Sosson, Shota Adamia, Nino Sadradze, Onise Enukidze, Victor Alania, and Alexandre Chabukiani The inversion of the Adjara-Trialeti basin (Georgia) what is the role of its structures on the propagation front of the Greater Caucasus since the Cenozoic? EGU General Assembly 2018, Vienna, Austria, April 4 Nino Sadradze Correlation of the Main Tectonic Units and Paleotectonic Reconstructions of the Eastern Black Sea – Caucasian – South Caspian Region EGU General Assembly 2018, Vienna, Austria, April 5 Zoé Candaux, Marc Sosson, Shota Adamia, Nino Sadradze, Onise Enukidze, Victor Alania, and Alexandre Chabukiani Style and timing of the Meso-Cenozoic deformations at the frontal part of the southern Greater Caucasus (Georgia): comparison between the western (Rioni basin domain) and eastern parts (Kura basin domain) EGU General Assembly 2018, Vienna, Austria, April 6 Marc Sosson, Randell Stephenson, Shota Adamia, Ara Avagyan, Talat Kangarli, Vitaly Starostenko, Tamara Yegorova, Yevgeniya Sheremet, Marc Hassig, Zoé Candaux, Victor Alania, Onise Enukidze, Nino Sadradze, Lilit Sahakyan, Ghazar Galoyan, Sargis Vardanyan, and Eric Barrier The Meso-Cenozoic Tectonic evolution of Eastern Black Sea and Caucasus domain: state of the art and perspectives of research EGU General Assembly 2018, Vienna, Austria, April 7 Shota Adamia The Great Caucasus – Cavcasioni: Structure and Evolution. EGU General Assembly 2018, Vienna, Austria, 2018-4594-2  Адамия Ш.А. Геодинамика и корреляция основных тектонических и металлогенических зон восточно-Черноморского региона. «Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития геологической отрасли республики Узбекистан», Узбекистан, Ташкент 8 Sadradze, N. Tectonics, magmatic and metallogenic evolution of Georgia and adjacent areas. Geologica Balcanica. XXI International Congress of the Carpathian Balkan Geological Association (CBGA), September 10-



69  13, 2018, Abstracts, University of Salzburg, Austria.  მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)           ატმოსფეროს ფიზიკის სექტორი    სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი, ავთანდილ ამირანაშვილი  სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა.  მთავარი მეც. თანამშრომლები: ა. გველესიანი, ჯ. ხარჩილავა, ვ. ჩიხლაძე. უფროსი მეც. თანამშრომლები: თ. ბლიაძე, დ. კირკიტაძე, მ. დევიძე, ხ. ჩარგაზია,მ. ჩხიტუნიძე.  მეცნიერ თანამშრომლები: ა. ჭანკვეტაძე, ნ. ჯამრიშვილი,ხ. თავიდაშვილი. ინჟინრები: ტ. ბერიშვილი, გ. ნიკიფოროვი, გ,ჩხაიძე. ლაბორანტები: მ. მიტინი, დ. ამილახვარი, ლ.დვალი. ინსტიტუტის სხვა პერსონალი: ღლონტი ნ. (აკად. ხარ. დოქტორები, ინსტიტუტის დირექტორი), კერესელიძე ზ., ფიზ.-მათ. მეცნ. Dდოქტორები., მთავარი მეცნ. თანამშრომლი სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებიდან მონაწილე პირები (ანაზღაურების გარეშე): ქართველიშვილი ლ. (ტექნ. დოქტორი, გარემოს ეროვნული სააგენტო), მეგრელიძე ლ. (გეორ. აკად. დოქტ., გარემოს ეროვნული სააგენტო), ფიფიფ მ. (აკად. ხარ. დოქტორები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, სტუ), ჯაფარიძე ნ. (მედიცინის აკად. დოქტ., სამედიცინო უნივერსიტეტი), ხაზარაძე ქ. (მედიცინის აკად. დოქტ., საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი), ბერიანიძე ნ. (ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი), მჭედლიშვილი ა. (ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სტაჟიორი), საირი ი. (სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი “დელტა”), თელია შ. (სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი “დელტა”), ჯავახიშვილი ნ. (სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი “დელტა”), ცხვედიაშვილი გ. (სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი “დელტა”)   



70  1.პროგრამული დაფინანსებით 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  საქართველოში ბუნებრივი და ანთროპოგენური ატმოსფერული მახასიათებლების და მოვლენების კვლევა უსაფრთხო ეკოსისტემების შექმნის და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. გეოფიზიკა, ატმოსფეროს ფიზიკა, ამინდის მოდიფიკაცია, კლიმატის ცვლილება, ეკოლოგია, მწვანე ტექნოლოგიები, კომპლეასური გეოფიზიკური კვლევები, კატასტროფების რისკების შეფასება, ბიოკლიმატოლოგია 2014-2023 ამირანაშვილი ა. – პროექტის ხელმძღვანელი გველესიანი ა. – ეტაპების ხელმძღვანელი, ძირითადი შემსრულებელი კერესელიდზე ზ. – ეტაპების ხელმძღვანელი, ძირითადი შემსრულებელი ჩარგაზია ხ. – ეტაპების ხელმძღვანელი, ძირითადი შემსრულებელი დევიძე მ. – ეტაპების ხელმძღვანელი, ძირითადი შემსრულებელი ჩიხლაძე ვ. – ეტაპების ხელმძღვანელი, ძირითადი შემსრულებელი ხარჩილავა ჯ.  ბლიაძე თ.,  , კირკიტაძე დ., ჩხიტუნიძე მ., ჭანკვეტაძე ა., ჯამრიშვილი ნ.,  თავიდაშვილი ხ. – ძირითადი შემსრულებლები  ჩხაიძე გ., ნიკიფოროვი გ., ბერიშვილი ტ., მიტინი მ., ამილახვარი დ.,  დვალი ლ. – სამეცნიერო ტექნიკური უზრუნველყოფა სხვა პარტნიორ  ორგანიზაციებიდან მონაწილე პირები (ანაზღაურების გარეშე,  ქართველიშვილი ლ. მეგრელიძე ლ., ფიფიფ მ., ჯაფარიძე ნ., ხაზარაძე ქ., ბერიანიძე ნ., მჭედლიშვილი ა., საირი ი., თელია შ., ჯავახიშვილი ნ., ცხვედიაშვილი გ.  1.1  გარდამავალი ეტაპი: ქალაქ თბილისში და საქართველოს სხვა რეგიონებში 2014-2023 ამირანაშვილი ა. – პროექტის ხელმძღვანელი ჩიხლაძე ვ. – ეტაპების 



71  მიწისპირა ოზონის, აზოტის,  გოგირდის და ნახშირბადის ჟანგეულების, აეროზოლების წონითი კონცენტრაციის, სუბმიკრონული  აეროზოლების შემცველობის, მსუბუქი იონების კონცენტრაციის, სტანდარტული მეტეოროლოგიური პარამეტრების (ტემპერატურა, წნევა, ჰაერის ტენიანობა, ქარის სიჩქარე და მიმართულება), მზის პირდაპირი და ჯამური რადიაციის, ატმოსფეროს აეროზოლური ოპტიკური სისქის, ხილვადობის, ჰაერის ბუნებრივი რადიოაქტიურობის (რადონი და ნიადაგის გამა-გამოსხივება), ელჭექების აქტივობის, გეომაგნიტური ველის, დედამიწის მიმოქცევების, გალაქტიკური კოსმოსური სხივების ინტენსივობის კომპლექსური სტაციონარული და სამარშრუტო მონიტორინგი (გაზომვები,  მონაცემების მიმდინარე ანალიზი, მონაცემების ელექტრონული ბაზა) 2014-2023 წწ. ხელმძღვანელი, ძირითადი შემსრულებელი ხარჩილავა ჯ., ბლიაძე თ.,  კირკიტაძე დ., ჭანკვეტაძე ა., ჯამრიშვილი ნ.,  თავიდაშვილი ხ., ჩხაიძე გ., ნიკიფოროვი გ., ბერიშვილი ტ., ამილახვარი დ.,  დვალი ლ. გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 2018 წ. გაგრძელდა მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის, რადონის და  მსუბუქი იონების შემცველობის, მზის პირდაპირი და ჯამური რადიაციის, სტანდარტული მეტეოროლოგიური პარამეტრების (ჰაერის ტემპერატურა და ტენიანობა, ატმოსფეროს წნევა, ქარის სიჩქარე და მიმართულება, ხილვადობა და სხვა) კომპლექსური მონიტორინგი, არსებული მონაცემების დამუშავება და ანალიზი.  1.2 გარდამავალი ეტაპი: Loza-2 ტიპის სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტის მიერ ღრუბლებში რეაგენტის ჩათესვის ოპტიმალური ფართობების ცხრილები. 2018 წლის სეზონი. 2018 ამირანაშვილი ა.   შედგენილია სამუშაო ცხრილები, რადარის GIS -რუკაზე ვიზუალიზაციისათვის საშუალების შექმნა. გამოთვლები ჩატარებილია -6°С იზოთერმის  3.2, 3.6, 4.0, 4.4, 5.0, 5.4, 5.8 და 6.2 კმ სამაღლეებისთვის.  



72     სარაკეტო პუნქტებიდან რეაგენტის ჩათესვის ოპტიმალური ფართობები (კახეთი).  H(-6°C)=3.2 კმ. რაკეტა Loza-2.   



73   სარაკეტო პუნქტებიდან რეაგენტის ჩათესვის ოპტიმალური ფართობები (კახეთი).  H(-6°C)=5.2 კმ. რაკეტა Loza-2.  1.3 გარდამავალი ეტაპი: ღრუბლებიდან დედამიწის ზედაპირზე მოსული სეტყვის მარცვლების ზომების განსაზღვრა კახეთის პირობებისთვის 2018 ამირანაშვილი ა. ჯამრიშვილი ნ. თავიდაშვილი ხ.   კახეთის პირობებისთვის ზიმენკოვი-ივანოვის მოდელის გამოყენებით მიღებულია აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით ღრუბლებიდან დედამიწის ზედაპირზე მოსული სეტყვის მარცვლების გამოთვლილი დიამეტრების შესახემ მონაცემები ხსენებული თვეების ყველა დეკადისთვის. სეტყვის მარცვლის 1.0-დან 5.0 სმ საწყის ზომებიდან და ზედაპირის ზღვის დონიდან 300 – 700 მ სიმაღლემდე, ზედაპირზე მოსული სეტყვის მარცვლების ზომა ნულოვანი იზოთერმის სიმაღლეზეა დამოკიდებული და 0-დან 4.88 სმ ზომამდე მერყეობს 1.4  გარდამავალი ეტაპი: აღმოსავლეთ საქართველოში «METEOR  735CDP10» ტიპის მეტეოროლოგიური რადიოლოკატორის მეშვეობით ატმოსფერული პროცესემის მონიტორინგი. 2018 წლის ზოგიერთი შედეგები. 2017-2024 ამირანაშვილი ა. ჩიხლაძე ვ. ჯამრიშვილი ნ. თავიდაშვილი ხ. მიტინი მ. ჯავახიშვილი  ნ. ბერიანიძე ნ. საური ი. 



74  თელია შ. ცხვედიაშვილი გ.   შესწავლილია სეტყვის მარცვლების მაქსიმალური ზომის  და ღრუბლის სეტყვიანი ზონის  (მარცვლის ზომა ≥ 0,5 სმ) ჰორიზონტალური ფართობების რადიოლოკაციური გაზომვების შესახებ ქ. თბილისის თავზე 2017 წლის 10 ივნისის ორი სეტყვაწარმომქმნელი პროცესის დროს. ერთდროულად ითვლებოდა დედამიწის ზედაპირზე მოსული სეტყვის მარცვლების მოსალოდნელი ზომა ღრუბლებში მათი დიამეტრის რადიოლოკაციური მონაცემების გათვალისწინებით. მიღებულია დამაკმაყოფილებელი თანხვედრა დედამიწაზე მოსული გაზომილი და გაანგარიშებული სეტყვის მარცვლის ზომებს შორის. შესწავლილია 2017 წლის 10 ივნისის სეტყვის პროცესის დროს რუსთავის მუნიციპალიტეტის თავზე კონვექტიური ღრუბლის ზოგიერთი რადიოლოკაციური მახასიათებლის შესახებ (რადიოექოს მაქსიმალური სიმაღლე, მაქსიმალური რადიოლოკაციური ამრეკვლადობის, მაქსიმალური რადიოლოკაციური ამრეკვლადობის ცენტრის სიმაღლე, ღრუბელში სეტყვის მარცვლის მაქსიმალური ზომა, ღრუბელში სეტყვის მარცვლების  ≥ 5 მმ და ≥ 15 მმ ზომის მქონე უჯრედების ფართობები). მოსული სეტყვის შედეგად რუსთავის ავტო ბაზრობაზე  5000 მეტმა ავტომანქანამ სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო. რადიოლოკაციური და მიწისპირა მონიტორინგის ანალიზის შედეგად შესწავლილია აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ატმოსფეროში 2018 წლის ივლისს მტვრის წარმონაქმნი. დადგენილია ატმოსფეროში საკვლევი ტერიტორიის თავზე მტვრის წარმონაქმნის მიგრაციის თვისებები. ნაჩვენებია, რომ დღის მეორე ნახევარში დედამიწის ზედაპირთან PM10 და  PM2.5-ის ძლიერი ზრდა აღინიშნებოდა.               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  “არაწრფივი კოჰერენტული სტრუქტურები და ძიერი გრიგალური ტურბულენტობა ატმოსფეროსა და იონოსფეროში”. შოთა რუთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, No. FR17_279 პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები 2017-2020  ხათუნა ჩარგაზია - ხელმძღვანელი, დიანა კვარაცხელია - კოორდინატორი, ნოდარ ჯავახიშვილი - შემსრულებელი, ქეთევან გომიაშვილი - შემსრულებელი გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 



75  გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) საანგარიშო პერიოდში მიღებულია ფიზიკური და მათემატიკური მოდელი, რომელიც აღწერს ლითოსფერო-ატმოსფერო-იონოსფერულ კავშირებს შგ ტალღური სტრუქტურების საფუძველზე.  შგ ტალღების იონოსფეროსა და ატმოსფეროს სხვადასხვა შრეებში გენერაციისა და მათი შემდგომი ევოლუციის თავისებურებების გამოკვლევისას გათვალისწინებულ იქნა ადგილობრივ არაერთგვაროვან დინებებთან (ქარებთან) ურთიერთქმედება. განსახილველი პროცესების კვლევისათვის გამოყენებულ იქნა ე.წ. არამოდალური მათემატიკური ანალიზი. ამ მეთოდით მოცემულ გარემოში (იონოსფეროში, მაგნოტოსფეროში) ტალღა-დინებების (ქარების) წრფივი ურთიერთქმედების აღმწერი მათემატიკური მოდელი (კერძოწარმოებულიანი წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა) დაყვანილ იქნა პირველი ხარისხის (დროის მიხედვით) ჩვეულებრივი დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემაზე. მიღებული მატემატიკური მოდელის გამოყენებით საწყის ეტაპზე, წრფივ მიახლოებაში, როცა შეშფოთებული წევრების მნიშვნელობა მცირეა და არაწრფივი ეფექტები უგულვებელყოფადია, შეშფოთებული სიდიდეების ბრტყელი ტალღით აპროქსიმაციისას, საწყისი განტოლებათა სისტემიდან მიღებულია დისპერსიული თანაფარდობა, რომელიც აღწერს წრფივი შგ ტალღების მახასიათებლებს (სიხშირე, სიჩქარე, ჩაქრობის დეკრემენტი). შექმნილია კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც ითვლის დს შგ ტალღის სიხშირის დამოკიდებულებას ტალღური ვექტორისაგან და გარემოს პარამეტრებისაგან. მიღებულია შგტ სტრუქტურების დინამიკის აღმწერი არაწრფივი დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა ატმოსფეროსა და იონოსფეროსათვის;  არამოდალური მათემატიკური მეთოდის გამოყენებით მოცემულ გარემოში (იონოსფეროში, მაგნოტოსფეროში) ტალღა-დინებების (ქარების) წრფივი ურთიერთქმედების აღმწერი მათემატიკური მოდელი (კერძოწარმოებულიანი წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა) დაყვანილ იქნა პირველი ხარისხის (დროის მიხედვით) ჩვეულებრივი დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემაზე. ჩატარებულ იქნა რიცხვითი სიმულაცია, გამოვლენილ იქნა შგ ტალღების გაძლიერების მექანიზმი. მიღებული შედეგები ასახულია სათანადო პუბლიკაციებში და მოხსენებულია საერთაშორისო კონფერენციებში. 2 მულტიმასშტაბური სოლიტონებისადა გრიგალური სტრუტურების არაწრფივი დინამიკა რთულ უწყვეტ გარეოებში”. შოთა რუთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, No. FR17_252 პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები 2017-2020  ოლეგ  ხარშილაძე - ხელმძღვანელი, ხათუნა ჩარგაზია -კოორდინატორი, ჯემალ როგავა - შემსრულებელი,  კახა შანშიაშვილი - შემსრულებელი გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) შესწავლილია სოლიტონური და გრიგალური ტიპის მრავალგანზომილებიანი არაწრფივი მულტიმასშტაბური სოლიტონური ტიპისა და ტალღური სტრუქტურების ფორმირება კომპლექსურ გარმოებში (ატმოსფერო, ჰიდროსფერო, იონოსფერული და მაგნიტოსფერული პლაზმური გარემო), დაჯახებადი და არადაჯახებადი ურთიერთქმედების დინამიკა, მიღებულია პრობლემის კვლევის თეორიული და რიცხვითი მოდელები. ნჩვენებია, რომ არაწრფივი გრიგალური სტრუქტურები შეიძლება იყოს მონოპოლუტი ტიპის, გრიგლური ჯაჭვი ან სიგრძივი გრიგალური ბილიკი 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 გარემოებთან, რომელიც აღიწერება დინამიკური არაწრფივი შროდინგერის ამოცანათა კლასით დისპერსიული და დისიპაციური ეფექტების გაათვალისწინებით. გამოვლენილია საინტერესო შედეგები. 3 „ქარბუქი საქართველოს ტერიტორიაზე“. 2017-2019 მიხეილ ფიფია - ხელმძღვანელი ელიზბარ ელიზბარაშვილი - 



76  კლიმატოლოგია, საბუნებისმეტყველო მეცნიერება. YS 17_49 მენტორი ავთანდილ ამირანაშვილი - კონსულტანტი გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) გარდამავალი კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპი მოიცავს ორ სააგარიშო პერიოდს, თითოულის ხანგრძლივობა შეადგენს 6 თვეს.  როგორც ცნობილია, საქართველოს ტერიტორიის 65% მთიან ლანდშაფტს უკავია და მთების განვითარებას ჩვენი ქვეყნისთვის მრავალმხრივი დატვირთვა აქვს. საქართველოს მთის კურორტების და ზოგადად ტურიზმის განვითარების ფონზე, რაც მიზნად ისახავს საქართველოს, როგორც წელიწადის  ყველა სეზონის ტურისტულ ქვეყანად ჩამოყალიბებას, მნიშვნელოვანია  სხვადასხვა საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენების, მათ შორის ქარბუქის შედეგად მიყენებული ზიანის დროულად აღმოფხვრა, შეაძლებლობის ფარგლებში წინასწარი ზომების გატარება აღნიშნული ზიანის მინიმუმამდე დაყვანისათვის და ამ კუთხით უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბება. ასევე, მნიშვნელოვანია საქართველოს, როგორც რეგიონალური სატრანსპორტო (როგორც საავტომობილო და სარკინიგზო, ასევე, საჰაერო და საზღვაო) „ჰაბის“ შეუფერხებელი ფუნქციონირებისთვის ქარბუქის ეფექტურად მართვის  ღონისძიებების გატარება. პროექტის მიზანია საქართველოში ქარბუქის კლიმატური მახასიათებლების გამოკვლევა (ინტენსივობა, დღეთა რიცხვი, არეალები, განმეორადობა, ხანგრძლიობა). პირველ საანგარიშო პერიოდში შესრულდა შესაბამისი ამოცანები. მთლიანად საქართველოსთვის შეიქმნა ქარბუქის მონაცემთა ბაზა 1966-2017 წლების პერიოდისათვის. ამისათვის დამუშავდა გარემოს ეროვნული სააგენტოს დაკვირვებათა მონაცემები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტში არსებული მონაცემთა ბაზები. ასევე, გეოფიზიკის ინსტიტუტის მონაცემები ქარბუქიანობის შესახებ. შესწავლილ იქნა როგორც მუნიციპალიტეტებიდან ასევე ინტერნეტითა და საინფორმაციო საშუალებებით მიღებული ინფორმაციები ქარბუქისა და მისგან მიყენებული ზიანის შესახებ.  ჩატარდა საველე სამუშაოები, შესწავლილ იქნა ქარბუქის კერები და გაკეთდა მათი აღწერილობა, მოხდა ფოტო და ვიდეო მასალის შეგროვება. მეორე საანგარიშო პერიოდში შესრულდა ასევე შესაბამისი ამოცანები.  პირველ საანგარიშო პერიოდში დამუშავებული მონაცემების გამოყენებით შეფასდა ქარბუქის ისეთი კლიმატური მახასიათებლები, როგორებიცაა დღეთა რიცხვი, არეალები, ალბათობები, განმეორადობები და ხანგრძლივობა; შემუშავდა ქარბუქის  ინტენსივობის განმსაზღვრელი სკალა, რომელიც დაეყრდნო ქარბუქის შედეგად დაზიანებათა ხარისხის შეფასებებს, ეს გულისხმობს ერთიანი მიდგომით შემუშავებული შკალის საფუძველზე ქარბუქიანობის რანჟირებას და საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ ქარბუქის ინტენსივობა. ამისთვის გამოყენებული იქნა TORRO–ს (Tornado and Storm Research Organization, www.torro.org.uk) სკალა და ასევე ქარბუქის ინტენსივობის შესაფასებლად შემუშავებული იქნა სპეციალური პარამეტრი, რომელიც ითვალისწინებს ქარბუქიანობის კლიმატურ მახასიათებლებს, მათი ცვალებადობის დიაპაზონს და მოინახა კრიტერიუმის გრადაციები, რომლებიც აფასებენ ქარბუქის მიერ მიყენებულ სხვადასხვა ხარისხის ზარალს: უმნიშვნელო, საშუალო, ძლიერი , ძალიან ძლიერი და კატასტროფული.  შემუშავებული ინტენსივობის სკალაზე დაყრდნობით განისაზღვრა კატასტროფული ქარბუქიანობის რეგიონები და შესაბამისი ალბათობები.  ასევე მოხდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მიღება, რომელიც ჩატარდა ბულგარეთში, ქ. ბურგასში. კონფერენციის ფარგლებში მოხდა პერველ საანგარიშო პერიოდში შესრულებული სამუშაოს პრეზენტაცია, მოხდა კონტაქტების დამყარება კონფერენციის მონაწილეებთან და დაიგეგმა მომავალი თანამშრომლობა.       



77  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  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 ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 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.  № ავტორი/ ავტორები სტატიის სათაური,  საიდ  ISSN ჟურნალის/ კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა გვერდების რაოდენობა 1 Амиранашвили А.Г., Джапаридзе Н.Д., Картвелишвили Л.Г., Мегрелидзе Л.Д., Хазарадзе К.Р. Статистические характеристики среднемесячных значений эффективной температуры воздуха по Миссенарду в Автономной Республике  Аджария и Кахетии (Грузия), ISSN 1512-1135 მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, ტ. LXIX, 2018 https://scholar.google.com/ citations?user= EdMkYoYAAAAJ&hl=ru ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი 20 წარმოდგენილია მესენარდის ფორმულის მიხედვით განსაზღვრული ჰაერის საშუალო ეფექტური ტემპერატურის  (ЕТ) სტატისტიკური ანალიზი ორი დიამეტრულად სხვადასხვა გეოგრაფიულ განედებზე მდებარე საქართველოს პუნქტებისათვის, როგორიცაა აჭარა და კახეთის რეგიონი. კვლევის პერიოდად აღებულია 1961-2010 წ.წ. ეფექტური ტემპერატურის მნიშვნელობები იქნა განსაზღვრული აჭარის რეგიონის ოთხი პუნქტისათვვის (ბათუმი, ქობულეთი, ხულო, გოდერძის გადასასვლელი) და კახეთის რეგიონის ოთხი პუნქტისათვის ( თელავი, დედოფლისწყარო, ყვარელი, საგარეჯო). შესწავლილია  (ЕТ)-ს შიდაწლიური განაწილება, მისი განმეორებადობა, კატეგორიების მიხედვით, მოყვანილია  დაწვრილებითი  ინფორმაცია საშუალო თვიური მონაცემების  და აგრეთვე მის ზედა და ქვედა დონეებზე 99 %-იანი საიმედოობის მიხედვით და სხვა. კვლევის  შედეგები შესაძლებელია გამოყენებული იქნას პრაქტიკაში საქართველოს ტერიტორიის ბიოკლიმატური დარაიონებისას, საკურორტო-ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებისას. 2 ამირანაშვილი ა., კერესელიძე ზ., მდინარე ვერეს ხეობის მიკროკლიმატის მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ივანე ჯავახიშვილის 14 



78  მიტინი მ., ხვედელიძე ი., ჩიხლაძე ვ.  შემაშფოთებელი ფაქტორები და მათი გავლენა წყალმოვარდნების ინტენსივობაზე, ISSN 1512-1135 ინსტიტუტის შრომები, ტ. LXIX, 2018 https://scholar.google.com/ citations?user= EdMkYoYAAAAJ&hl=ru სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი  მდინარე ვერეს ხეობაში 13.06.2015 წლის კატასტროფული წყალმოვარდნის გამომწვევი ტექნოგენური მიზეზი, რომელიც ამ მდინარის ბუნებრივი კალაპოტის ხელოვნური დახურული გვირაბებით ცვლილებაში მდგომარეობს, შეიძლება გარკვეულად მივიჩნიოთ. თუმცა, ამ მოვლენის წინმსწრები იყო ექსტრემალური ჰიდრომეტეოროლოგიური პირობები და ხეობის ურბანიზაცია, რამაც გამოიწვია მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი და დიდი მატერიალური ზარალი. მსგავსი მასშტაბის მქონე წყალმოვარდნის განმეორება მომავალში გამორიცხული არ არის, მითუმეტეს გადაჭარბებული ურბანული ზეწოლის პირობებში. ამ ნეგატიური ფაქტორის გავლენა ხეობის ლოკალურ ჰიდრომეტეოროლოგიურ მახასიათებლებზე შესაძლებელია პრანდტლის ცნობილი მოდელის გამოყენებით. მოცემულ ნაშრომში მოხდა ამ მოდელის მოდიფიკაცია ტემპერატურული ველის შეშფოთების სასაზღვრო პირობების ცვლილების დაშვების ფარგლებში, რაც თვისებრივად შესაძლებელია ნებისმიერი პატარა მთის მდინარის კანიონში. ამ მოდელის საშუალებით, ტემპერატურული ველის მონაცემების საფუძველზე, შესაძლებელი იქნება ვერეს ხეობის ისეთი დინამიკური სურათის აგება, რომელშიც ცხადად იქნება წარმოჩენილი ოროგრაფიული და ურბანული ფაქტორების წვლილი ლოკალური ჰიდრომეტეოროლოგიური პარამეტრების ფორმირებაში. 3 Харчилава Дж.Ф. Некоторые  результаты  исследований по атмосферному озону в Грузии, ISSN 1512-1135 მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, ტ. LXIX, 2018 https://scholar.google.com/ citations?user= EdMkYoYAAAAJ&hl=ru ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი 9  საქართველოში ატმოსფერული ოზონის კვლევები დაიწყო 1957 წელს საერთაშორისო გეოფიზიკურ წელთან დაკავშირებით და გრძელდება დღესაც. იზომებოდა ოზონის საერთო რაოდენობა (ოსრ) აბასთუმანში, მთა იალბუზზე (დაბა ტერსკოლი), თბილისში, ს. რუისპირში, სოხუმში. იზომებოდა მიწისპირა ოზონის კონცენტრაცია (მოკ) თბილისში, ს. რუისპირში, სოხუმში, მესტიაში, ზუგდიდში და ა.შ. ოზონის ვერტიკალური განაწილების გაზომვები ჩატარდა ს. რუისპირში და სოხუმში . დადგინდა, რომ ოსრ-ის მაქსიმუმი დაიკვირვება გაზაფხულზე, ხოლო მინიმუმი შემოდგომას. მოკ-ის დღეღამურ სვლაში მაქსიმუმი დაიკვირვება 13 – 15 საათზე, მინიმუმი კი დილით და საღამოს. მოკ-ის სეზონურ სვლაში მაქსიმუმი დაიკვირვება გაზაფხულზე და შემოდგომით, ხოლო მინიმუმი ზამთარსა და ზაფხულში. ოზონის ვერტიკალური განაწილების შესწავლისას აღმოჩნდა, რომ ელჭექის ღრუბლების განვითარების სტადიაში მოკ ამ ღრუბლის ქვემოთ მცირდება, ხოლო ღრუბლის პერიფერიაში იზრდება. ელჭექის ღრუბლის დაშლისას მოკ მკვეთრად იზრდება 100-200%-ით და აღწევს 100-150 მკგ/მ3-ს. აღმოჩნდა, რომ ელჭექის პროცესის მიმდინარეობისას ტროპოსფეროში დაიკვირვება ოზონის მეტად მაღალი კონცენტრაცია, რომელიც თავის სიდიდით უახლოვდება ოზონის ვერტიკალური პროფილის მაქსიმუმს (300 – 500 მკგ/მ3-ს.). თბილისში მზიანი, უქარო სუფთა ანტიციკლონარული ამინდის პირობებში მოკ-ის მაქსიმალური მნიშვნელობა აღწევს 50-60 მკგ/მ3-ს,  დასავლეთი ძლიერი ქარების დროს დროს კი 70 მკგ/მ3-ს.  მზიანი უქარო ამინდის პირობებში, ატმოსფეროს ძლიერი გაჭუჭყიანებისას მოკ-ი 11 საათიდან იწყებს ზრდას და ზოგჯერ აღწევს 100 – 160 მკგ/მ3-ს. მოკ-ის ასეთი მნიშვნელობა აღნიშნული ამინდის პირობებში შეიძლება გაგრძელდეს 17-18 საათამდე, რამაც შეიძლება დიდი ზიანი მიაყენოს ბიოსფეროს. მ. ნოდიას გეოფიზიკის და მიწათმოქმედების ინსტიტუტების თანამშრომლებმა დაადგინეს, რომ ჰაერში ჭარბი ოზონის არსებობისას პარკოვანი მცენარეების თესლების გაღვივება არ ხდება. სოფელ კორცხელში (ზუგდიდის რაიონი) ელჭექის დროს დაფიქსირდა ოზონის მაღალი კონცენტრაცია (80 



79  მკგ/მ3-ს), რამოდენიმე საათის შემდეგ დაიწყო ლიმონის ყვავილების მასიური ცვენა. ბიოსფეროსთვის მავნეა ნორმაზე დაბალი კონცენტრაციებიც, რამდენადაც ოზონი წარმოადგენს ბუნებრივ დეზინფექტორს. მისი სიმცირის ან არ არსებობის დროს ჰაერში ინტენსიურად მრავლდებიან სხვადასხვა ინფექციური დაავადების  მიკრობები.  4 გველესიანი ა. გეოფიზიკური თერმოდინამიკური სისტემების  სტატისტიკური და სითბური თვისებები, ISSN 1512-1135 მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, ტ. LXIX, 2018 https://scholar.google.com/ citations?user= EdMkYoYAAAAJ&hl=ru ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი 21  მოყვანილია ახალი შედეგები საკუთარი თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების მეტასტაბილურ სითხეში ორთქლის ბუშტების წარმოშობის და ზრდის პროცესის ფეთქებადი მსხვილბუშტოვანი დუღილის რეჟიმის მიღწევამდე. პირველადაა განხილული მეტასტაბილურ სითხეში  ორთქლის ბუშტის ზრდის რელეი-პლესეტის განტოლება როგორც ვარიაციული ამოცანა.მიღებული დიფერენციალური განტოლებები საშუალებას იძლევა დადგინდეს ვარიაციული ამოცანის სათანადო ექსტრემალები. 5 Javakhishvili N. R Radar Characteristics of the Hail Process on 10 June 2017 in Rustavi Municipality (Georgia), ISSN 1512-1127 Journal of the Georgian Geophysical Society, Physics of Solid Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v. 21(1), 2018 https://scholar.google.com/ citations?user=pdG-bMAAAAAJ&hl=ru თბილისი 7  წარმოდგნილია მონაცემები 2017 წლის 10 ივნისის სეტყვის პროცესის დროს რუსთავის მუნიციპალიტეტის თავზე კონვექტიური ღრუბლის ზოგიერთი რადიოლოკაციური მახასიათებლის შესახებ (რადიოექოს მაქსიმალური სიმაღლე, მაქსიმალური რადიოლოკაციური ამრეკვლადობის, მაქსიმალური რადიოლოკაციური ამრეკვლადობის ცენტრის სიმაღლე, ღრუბელში სეტყვის მარცვლის მაქსიმალური ზომა, ღრუბელში სეტყვის მარცვლების  ≥ 5 მმ და ≥ 15 მმ ზომის მქონე უჯრედების ფართობები). ნაჩვენებია კერძოდ, რომ სეტყვის მარცვლის ზომები ღრუბელში იცვლებოდა 8–დან 31 მმ–დე. მოსული სეტყვის შედეგად რუსთავის ავტო ბაზრობაზე  5000 მეტმა ავტომანქანამ სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო. 6 Amiranashvili A.G., Japaridze N.D., Khazaradze K.R. On the Connection of Monthly Mean of Some Simple Thermal Indices and Tourism Climate Index with the Mortality of the Population of Tbilisi City Apropos of Cardiovascular Diseases, ISSN 1512-1127 Journal of the Georgian Geophysical Society, Physics of Solid Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v. 21(1), 2018 https://scholar.google.com/ citations?user=pdG-bMAAAAAJ&hl=ru თბილისი 15  წარმოდგენილია შედარებითი ანალიზი რვა მარტივი თერმული ინდექსის და ტურიზმის კლიმატური ინდექსისა და თბილისის მოსახლეობის სიკვდილობას (გამოწვეული გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებით) შორის. მარტივი თერმული ინდექსის მნიშვნელობა იანგარიშება საშუალო თვიური და საშუალო თვიური 13 ს. მეტეოროლოგიური ელემენტების გამოყენებით. ყველა შესწავლილი მარტივი თერმული ინდექსებს შორის შეიმჩნევა პრაქტიკულად პირდაპირი, 



80  ფუნქციონალური დამოკიდებულება წრფივი კორელაციურ კოეფიციენტზე არა ნაკლებ 0.86.  მარტივი თერმული ინდექსების ტურიზმის კლიმატურ ინდექსებთან (ტკი) დამოკიდებულება არაწრფივია და აქვს მესამე რიგის პოლინომის სახე. შესწავლილია სტანდარტული შკალების და ხსენებული ინდექსების კატეგორიის გამოყენება ბიოკლიმატური მაჩვენებლად თვიური მასშტაბის დროში. მთლიანობაში, ყველა ინდექსი ადეკვატურად შეესაბამება გარემოს ბიოკლიმატური კომფორტის ხარისხს ადამიანებისთვის - კომფორტის დონის ზრდასთან ერთად სიკვდილობა მცირდება. ყველაზე მეტად რეპრეზეტატულია ამ მიზნისათვის ჰაერის 13 ს. ეფექტური ტემპერატურა მისენარდის მიხედვით.  7 Kereselidze Z.A., Khvedelidze I.B., Shergilashvili G.V. On the Probable Technical Reasons of the Devastating Flood in 2015 in Tbilisi., ISSN 1512-1127 Journal of the Georgian Geophysical Society, Physics of Solid Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v. 21(2), 2018 https://scholar.google.com/ citations?user=pdG-bMAAAAAJ&hl=ru თბილისი 12  ჩატარდა ანალიზი მდინარე ვერეზე მომხდარი კატასტროფული წყალდიდობის ტექნიკური მიზეზების დასადგენად, რაც შეიძლება გახდეს საფუძველი პრევენციული მოქმედებებისათვის რათა მომავალში თავიდან იქნას აცილებული მსგავსი კატასტროფის გამეორება.  8 Gvelesiani A.I. On the Growth of Vapour Bubble in Metastable Liquid as Variational Problem, ISSN 1512-1127 Journal of the Georgian Geophysical Society, Physics of Solid Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v. 21(2), 2018 https://scholar.google.com/ citations?user=pdG-bMAAAAAJ&hl=ru თბილისი 4  თეორიულად განიხილება ბუშტის ზრდის პროცესი შემთხვევაში, როდესაც ბუშტი შევსებულია მხოლოდ სითხის ორთქლით და აგრეთვე როდესაც ბუშტი წარმოადგენს ორთქლის და აირის ნარევს. პროცესი აღიწერება განზოგადებული რელეი-პლესეთის (რპ) განტოლებით,  რომელიც ფუნქციონალის სახით შეისწავლება ვარიაციული აღრიცხვის მეთოდის გამოყენებით. ორივე შემთხვევისათვის მიღებულია ეილერ-პუასონის (ეპ) განტოლება, რომლის ექსტრემალების მოძებნა უფრო იოლია, ვიდრე (რპ)-ს ამოხსნა. დასასრულს ზოგად შემთხვევაში განიხილება სფერული ბუშტის რელეი-ტეილორის არამდგრადობა არასფერული შეშფოთებების დროს და, როგორც კერძო შემთხვევა, სფერული ბუშტის რადიალური შეშფოთება. განიხილება იზოთერმული. პროცესის შემთხვევა. 9 Amiranashvili A.G., Kartvelishvili L.G., Matzarakis A. The Statistical Characteristics of Tourism Climate Index in Kakheti (Georgia) , ISSN 1512-1127 Journal of the Georgian Geophysical Society, Physics of Solid Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v. 21(2), 2018 https://scholar.google.com/ citations?user=pdG-bMAAAAAJ&hl=ru თბილისი 18  ნაშრომში წარმოდგენილია ტურიზმის კლიმატური ინდექსის (TCI) საშუალო თვიური, საშუალო წლიური და საშუალო ნახევარწლიური მნიშვნელობები კახეთის  ოთხი პუნქტის (თელავი. 



81  დედოფლისწყარო, ყვარელი, და საგარეჯო) 1961÷2010 წ.წ. პერიოდის მიხედვით. კერძოდ, შესწავლილია აღნიშნული ბიოკლიმატური პარამეტრების ცვლილება 1986÷2010 წლებში 1961÷1985 წლებთან შედარებით. 10 Amiranashvili A.G., Kartvelishvili L.G. Changeability of the Meteorological Parameters Associated with Some Simple Thermal Indices and Tourism Climate Index in Adjara and Kakheti (Georgia) , ISSN 1512-1127 Journal of the Georgian Geophysical Society, Physics of Solid Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v. 21(2), 2018 https://scholar.google.com/ citations?user=pdG-bMAAAAAJ&hl=ru თბილისი 16  წარმოდგენილია ზოგიერთ მარტივ თერმულ ინდექსსა და ტურიზმის კლიმატურ ინდექსში შემავალი მეტეოროლოგიური პარამეტრების (ჰაერის საშუალო თვიური და საშუალო თვიური მაქსიმალური  ტემპერატურა,  ჰაერის საშუალო თვიური და საშუალო მინიმალური თვიური ტენიანობა, ატმოსფერულ ნალექთა ჯამი, მზის ნათების ხანგრძლივობა, ქარის სიჩქარე) სტატისტიკური მახასიათებლები აჭარასა და    კახეთის  რეგიონში 1961-2010 წწ. დაკვირვების პერიოდისათვის. კერძოდ, შესწავლილია აღნიშნული მეტეოროლოგიური პარამეტრების ცვლილება 1986÷2010 წლებში 1961÷1985 წლებთან შედარებით. 11 Amiranashvili A.G., Berianidze N. K., Chikhladze V.A.,  Mchedlishvili A., Mitin M.N.  Preliminary Results of the Analysis of Radar and Ground-Based Monitoring of Dust Formation in Atmosphere Above the Territory of Eastern Georgia on 27 July 2018, ISSN 1512-1127 Journal of the Georgian Geophysical Society, Physics of Solid Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v. 21(2), 2018 https://scholar.google.com/ citations?user=pdG-bMAAAAAJ&hl=ru თბილისი 10   წარმოდგენილია აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ატმოსფეროში 2018 წლის 27 ივლისს მტვრის წარმოქმნის რადიოლოკაციური და მიწისპირა მონიტორინგის ანალიზის წინასწარი შედეგები.  დისტანციური მონიტორინგი «METEOR  735CDP10» ტიპის მეტეოროლოგიური რადიოლოკატორის მეშვეობით ხდებოდა.  მტვრის კონცენტრაცია (РМ10 და РМ2.5) ჰაერის მიწისპირა ფენაში ქალაქ თბილისის სამ პუნქტში ყოველ საათს იზომებოდა. მოყვანილია ატმოსფეროში საკვლევი ტერიტორიის თავზე  მტვრის წარმონაქმნის გადაადგილების რადიოლოკაციური მონაცემები. ნაჩვენებია, რომ დღის მეორე ნახევარში დედამიწის ზედაპირთან   РМ10 და РМ2.5-ის ძლიერი ზრდა აღინიშნებოდა.        ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)   6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 6.1. საქართველოში № მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  დრო და ადგილი 1  ხ. ჩარგაზია,  ო.ხარშილაძე შიდა გრავიტაციული ტალღების თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა ზედა ატმოსფეროში ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXXII საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები 



82  VIAM TSU, 18-20 აპრილი, 2018, თბილისი საქართველო 2 oleg xarSilaZe,  vasili belaSovi,  xaTuna Cargazia,  jemal rogava 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, საქართველო 3 ხ. ჩარგაზია,  ო.ხარშილაძე, დ.კვარაცხელია დაბალი სიხშირის შიდა გრავიტაციული ტალღების გაძლიერების მექანიზმის კვლევა ატმოსფერო - იონოსფეროში წანცვლებითი დინებებისას საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის IX ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია,  2018 წლის 11-13 ოქტომბერი, ქუთაისი, საქართველო 4 xaTuna Cargazia, oleg xarSilaZe შიდა გრავიტაციული ტალღების  ინტენსიფიკაცია ატმოსფერო - იონოსფერულ გარემოებში არაერტგვაროვან ქარებტან ურთიერთქმედებისას საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია,  2018 წლის  3-7 სექტემბერი, ბათუმი, საქართველო.  5 Amiranashvili A.G., Japaridze N.D., Kartvelishvili L.G., Khazaradze K.R., Khazaradze R.R. Effects of Variations of the Monthly Mean Air Temperature on the Population Health of Imereti Region of Georgia International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018 6 Kvaratskhelia D.U.,   Chargazia Kh. Z., Demetrashvili D.I. Numerical Investigation of the Upper Biologically Acting Turbulent Layer of the Black Sea International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018 7 Chargazia Kh., Kharshiladze O., Kvaratskhelia D. lobal Weather-Forming ULF Electromagnetic NonlinearVortex  Stuctures in the Shear Flow Driven Ionosphere Plasma International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018 8 მელიქაძე გ., ჯიმშელაძე თ., კობზევი გ., კერესელიძე ზ., გოუგაძე ნ., გოგუა რ., მათიაშვილი თ., დევიძე მ., ჭანკვეტაძე ა. ლითოსფეროში მიმდინარე დეფორმაციული პროცესების შესწავლა მულტიდისციპლინარული მონიტორინგით International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018 9 Jamrishvili N. K., Tavidashvili Kh. Z. Estimation of the Diameter of Fallen to the Earth's Surface Hail Stones Taking into Account Their Size in the Cloud and the Heights of Zero Isotherm Under the Conditions of Kakheti Region of Georgia International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018 10 Jamrishvili N. K., Javakhishvili N.R., Sauri I. P., Tavidashvili Kh. Z., Telia Sh. O. Comparison of the Radar and Ground-Level Characteristics of the Hail Process on 10 June 2017 in Tbilisi International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018 11 Блиадзе Т.Г., Киркитадзе Д.Д., Чанкветадзе А.Ш., Чихладзе В.А. Сравнительный анализ загрязнения воздуха в Тбилиси и Кутаиси International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018 12 ჩხიტუნიძე მ.,  მათიაშვილი ს., კერესელიძე ზ. ნიადაგის დაბინძურების დროში ცვლილების დიფუზიური მოდელი. საერთაშორისო International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 



83  2018 13 ხვედელიძე ი., კერესელიძე ზ. წყლის სტაგნაციის ეფექტის თვისობრივ-რაოდენობრივი შეფასება ვერეს დახურული კალაპოტის მეორე გვირაბის წინ International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018 14 Amiranashvili A.G., Japaridze N.D., Kartvelishvili L.G., Khazaradze K.R., Kurdashvili L.R. Tourism Climate Index in Kutaisi (Georgia) International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018 15 ვარამაშვილი ნ., ჩიხლაძე ვ., ტეფნაძე დ., ამილახვარი დ., დვალი ლ., ჭიკაძე თ., ქაჯაია გ., ვარამაშვილი დ. ვერტიკალური ელექტრული ზონდირება წყლის ძიების ამოცანებში და მეწყრული საშიშროების შესაფასებლად International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018 16 ჩიხლაძე ვ., ღლონტი ნ., ხელაძე გ., ცხვედიაშვილი გ., სკრიპნიკი დ., პრუდკიი ვ. ფოტოვოლტაიკური სისტემები და მათი გამვითარების პერსპექტივები საქართველოში International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018 მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)  17  ზურაბ კერესელიძე, დავით ოდილავაძე, მარინე  ჩხიტუნიძე, ნინო ჟონჟოლაძე,  ირინე ხვედელიძე  კარსტული სიცარიელის წარმოქმნის ჰიდროდინამიკური მოდელი  ბათუმი, 3-8 სექტემბერი, 2018  6. 2. უცხოეთში  № მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  დრო და ადგილი 1 კლაუდია პრონჩიპე, მარინა დევიძე, ავთანდილ გოგიჩაიშვილი Archaeomagnetic dating of three furnaces, in the ancient settlement of San Genesio (San Miniato, Pisa, Italy)   (ISA 2018), 42nd International Symposium on Archaeometry, Merida, Mexico, 20-26 May 2018  2 კლაუდია პრონჩიპე, მარინა დევიძე, ავთანდილ გოგიჩაიშვილი Contributes in paleomagnetic studies in Los Humeros Mexico   GeMex Project interim meeting, BARI 12-13 marzo, Italy  3  C. Principe, A. Gogichaishvili, S. Arrighi, M. DEVIDZE, S. La Felice, J. Morales Archaeomagnetic dating of Copper Age furnaces at Croce di Papa village and relations on Vesuvius and Phlegraean Fields volcanic activity  X Congresso Nazionale Venticinque anni di AIAr. Torino, 14-17 Febbraio, Italy  4 ხ. ჩარგაზია,  ო.ხარშილაძე,  გ. ზიმბარდო,  დ. კვარაცხელია,  ნ. ჯავახიშვილი,  ქ. გომიაშვილი. დაბალი სიხშირის შიდა გრავიტაციული ტალღების პარამეტრიზაცია იონოსფეროში წანცვლებით ქართან ერთად ევროპულ პლანეტარულ მეცნიერებათა კონგრესი ტ. 12, 2018; 16-22 სექტემბერი, ბერლინი, გერმანია, 2018 5 ხ. ჩარგაზია, ო.ხარშილაძე დს შგ ტალღური სტრუქტურების გაძლიერება იონოსფერულ პლაზმაში არაერთგვაროვან IIER კონფერენციები - საერთაშორისო კონფერენცია გამოყენებით ფიზიკასა და 



84  ქარებთან ურთიერთქმედებისას მათემატიკაში (ICAPM), 13-14 ნოემბერი, კანი, საფრანგეთი, 2018 6 ვ. ბელაშოვი,  ხ. ჩარგაზია,  ო. ხარშილაძე,  ჯ. როგავა გრიგალური სტრუქტურების არაწრფივი დინამიკა კომპლექსურ გარემოებში ფიზიკის 4th საერთაშორისო კონფერენციაა, 17-18 სექტემბერი, 2018, ბერლინი, გერმანია, 7 ხ. ჩარგაზია,  ო. ხარშილაძე,  დაბალ-სიხშირული შიდა გრავიტაციული ტალღური სტრუქტურები წანაცვლებითი დინებით მართულ იონოსფეროში კოსმოსური კვლევების საზაფხულო სკოლა „ტალღები ტბაზე“, კომოს ტბა (იტალია), 28 მაისი - 1 ივნისი 2018 მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)      მომხსენებლები   დრო და ადგილი  8  Zurab Kereselidze, Marina Chkhitunidze, Irine Khvedelidze, Nino Zhonzholadze  The Kinematic Model of Nonuniform Rotation of Liquid Medium JULY 23-27 2018, Trabzon, TURKEY მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)                           ზღვისა და ატმოსფეროს დინამიკის მოდელირების სექტორი  სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: ფიზ.მათ.მეც. დოქტორი დემური დემეტრაშვილი  სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  ა. სურმავა - მთ.მეც. თანამშრომელი  დ. კვარაცხელია- უფ. მეც. თანამშრომელი  ვ. კუხალაშვილი - მეც. თანამშრომელი  1.პროგრამული დაფინანსებით 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 შავი ზღვა-ატმოსფეროს სისტე- მაში მიმდინარე ჰიდროთერმო- დინამიკური  და ეკოლოგიური  პროცესების მათემატიკური  მოდელირება, მონიტორინგი 2014-2023 დემური დემეტრაშვილი, ფიზ.-მათ მეცნ. დოქტორი - ხელმძღვანელი - სამეცნიერო პროექტის საერთო ხელმძღვანელობა, ზღვის 



85  და პროგნოზირება. დინამიკისა და ეკოლოგიური ამოცანების მათემატიკური ფორმულირება,სამეცნიერო  სტატიებისა და პრეზენტაციების მომზადება;  ალექსანდრე სურმავა, ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი - ატმოსფეროს დინამიკისა და ეკოლოგიური ამოცანების მათემატიკური ფორმული-რება, გამოთვლითი ექსპერიმენტების ჩატარება, სამეცნიერო სტატიების მომზადება;   დიანა კვარაცხელია, აკადემიური დოქტორი - ზღვის დინამიკის მოდელის საფუძველზე გამოთვლითი ექსპერიმენტების ჩატარება, და მიღებული შედეგების ანალიზის შედეგად ზღვის თერმოხალინური სტრუქტურის შესწავლა, სამეცნიერო სტატიების მომზადება;   ვეფხია კუხალაშვილი, მაგისტრი - ამოცანათა პროგრამული უზრუნველყო-ფის შემუშავება ფორტრანზე, გამოთვლითი ექსპერიმენტების ჩატარება, მიღებული შედეგების ანალიზი და ვიზუალიზაცია. 4 მრავალწლიანი პროექტის ფარგლებში მიმდინარე წელს სექტორში ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ძირითადი ნაწილი შეეხებოდა საქართველოს ატმოსფეროსა და შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიაში დინამიკური და ეკოლოგიური პროცესების შესწავლას მათემატიკური მოდელირების საფუძველზე. შეისწვლებოდა აგრეთვე მთლიანად ზღვის აუზის მასშტაბით შავი ზღვის ზედა ტურბულენტურ შერევის ფენაში მიმდინარე ჰიდროფიზიკური პროცესების თავისებურებანიც.  კავკასიის ტერიტორიაზე განვითარებული ატმოსფეროს დინამიკის რეგიონული მოდელისა და ატმოსფეროში მინარევების გავრცელების დიფუზიური მოდელის შეწყვილების საფუძველზე მოდელირებულია ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სამრეწველო რაიონში - ქ. ზესტაფონის ატმოსფეროში მტვრის კონცენტრაციის განაწილებისა და გავრცელების პროცესი სხვადასხვა სინოპტიკური პროცესების დროს, კერძოდ, ფონური დასავლეთის და აღმოსავლეთის სუსტი (1მ/წმ), საშუალო (5 მ/წმ) და ძლიერი (10 მ/წმ) ქარების შემთხვევაში. ატმოსფეროს დინამიკის მოდელს საფუძვლად უდევს ატმოსფეროს ჰიდროთერმოდინამიკის განტოლებათა სისტემა ჰიდროსტატიკურ მიახლოებაში, ხოლო პასიური მინარევის გადატანის მოდელს -  გადატანა-დიფუზიის არასტაციონარული სამგანზომილებიანი განტოლება მყარი ნაწილაკების გრავიტაციული დალექვის გათვალისწინებით. რაიონის რთული რელიეფის გათვალისწინების მიზნით ეს   განტოლებები ჩაწერილია რელიეფის მიმყოლ კოორდინატთა სისტემაში. 



86  მოდელის განტოლებათა ინტეგრება ხდებოდა სასრულ-სხვაობითი მეთოდების გამოყენებით, კერძოდ, კრანკ-ნიკოლსონის სქემითა და გახლეჩის მეთოდის გამოყენებით. ამოხსნის არე იფარებოდა სათვლელი ბადით, რომელიც შედგებოდა 118x90x31 კვანძისაგან ჰორიზონტალური 0,8 კმ და ვერტიკალური 1/31 ბიჯებით.      რიცხობრივად მოდელირებულია და შესწავლილია ქ. ზესტაფონში არსებული მტვრის გავრცელების მექანიზმი და არეალი, აგრეთვე ნიადაგის ზედაპირზე დაფენილი მტვრის ზედაპირული კონცენტრაციების განაწილების თავისებურებანი. ჩატარებული გამოთვლითი ექსპერიმენტების შედეგების ანალიზის საფუძველზე დადგენილია ქალაქის ატმოსფეროში მტვრის ნაწილაკების გავრცელების არეები და მათი ვერტიკალური სტრუქტურა სხვადასხვა სინოპტიკურ (ფონურ) სიტუაციებში. გამოკვლევების შედეგები მოხსენებული იყო საერთაშორისო კონფერენციაზე (ნეაპოლი/იტალია), 2018). ასევე მიღებული შედეგების ძირითადი ნაწილი გამოქვეყნებულია რესპუბლიკურ და უცხოეთის გამოცემებში, მათ შორის იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალში (WIT Transactions on Ecology and the Environment. V. 230. 2018. pp. 119-128).  გრძელდებოდა გასულ წლებში დაწყებული გამოკვლევები როგორც მთლიანად შავი ზღვის აუზის მასშტაბით, ასევე შავი ზღვის აღმოსავლეთ სექტორში მიმდინარე ჰიდროფიზიკური პროცესების შესწავლის მიზნით, რომელის მოიცავს შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო სანაპირო ზონასა და მიმდებარე აკვატორიას.  სექტორში გასულ წლებში შემუშავებული ზღვის რეგიონული პროგნოზის სისტემის საფუძველზე სისტემატურად გამოითვლებოდა შავი ზღვის საქართველოს სექტორსა და მიმდებარე აკვატორიაში დინამიკური ველების  - ზღვის დინების, ტემპერატურისა და მარილიანობის სამგანზომილებიანი ველების 3-დღიანი პროგნოზი, რომლის ნახვა შესაძლებელია მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის  (www.ig-geophysics.ge) და ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საიტებზე (www.oceadna.ge).  მიმდინარე წელს ჩატარებულია საკმაოდ დეტალური რიცხვითი გამოკვლევები ბიოლოგიურად აქტიურ შავი ზღვის ზედა შერეულ ტურბულენტურ ფენაში თერმული სტრუქტურის შესწავლის მიზნით. ამ მიზნით გამოყენებულია სექტორში შემუშავებული შავი ზღვის დინამიკის მათემატიკური მოდელი, რომელიც დაფუძნებულია ოკეანის ჰიდროთერმოდინამიკის განტოლებათა სისტემის ინტეგრებაზე გახლეჩის ორციკლიანი მეთოდის გამოყენებით. გამოთვლითი ექსპერიმენტები ტარდებოდა ვერტიკალური ტურბულენტური სიბლანტისა და დიფუზიის კოეფიციენტების სხვადასხვა მნიშვნელობებისათვის. შერეული ფენის სისქის შეფასება ხდებოდა ლიტერატურაში ცნობილი სპეციალური კრიტერიუმის გამოყენებით (Criteria of temperature Dt-0.2). ჩატარებული რიცხვითი გამოკვლევების ანალიზმა აჩვენა, რომ შავი ზღვის ზედა შერეული ტურბულენტური ფენა მნიშვნელოვან ცვლილებებს განიცდის მთელი წლის განმავლობაში. ზამთრის პერიოდში ძლიერი ქარები ხელს უწყობენ ინტენსიურ ტურბულულენტური შერევის პროცესს წყლის ზედა ფენაში. ამ პერიოდში შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიაში შერეული ფენის სისქე დაახლოებით 26 მეტრია. ძირითადი შედეგები მოხსენებული იყო ქ. ქუთაისში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე და გამოქვეყნებულია კონფერენციის შრომათა კრებულში (საერთ. კონფერენცია “ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“, ქ. ქუთაისი, 21-22 სექტემბერი, 2018 ).                      6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 6.1. საქართველოში № მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  დრო და ადგილი 1  დ. დემეტრაშვილი, ვ. კუხალაშვილი Application of coastal forecasting system to simulate spread of polluting საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის 



87   substances in the Georgian Black Sea coastal area (სანაპირო პროგნოზული სისტემის გამოყენება დამაჭუჭყიანებელ ნივთიერებათა გავრცელების მოდელირებისათვის შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო არეში). თანამედროვე პრობლემები“,  ქუთაისი, საქართველო, , აკაკი წერეთლის  სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2018 21-22 სექტემბერი   2 დ. კვარაცხელია, ხ. ჩარგაზია და დ. დემეტრაშვილი Numerical Investigation of the Upper  Biologically Acting Turbulent Layer of the Black Sea, (In press). (შავი ზღვის ზედა ბიოლოგიურად აქტიური -ტურბულენტური ფენის რიცხვითი გამოკვლევა)    საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“,  ქუთაისი, საქართველო, , აკაკი წერეთლის  სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2018 21-22 სექტემბერი  3 გიგაური  ნ.,  გვერდწითელი  ალ., სურმავა  ა.,   ინწკირველი  ლ.    ინდუსტრიულირეგიონების   ატმოსფეროში   მტვრის   გავრცელების   შეფასება   რიცხვითი  მოდელირებით.   საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენცია  „ეკოლოგიის თანამედროვე  პრობლემები“,  შრომები,   ISSN   1512-1976,  ტ.   6,    ქუთაისი, საქართველო, 21-22 სექტემბერი, 2018, გვ.3 11-313  მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)  6. 2. უცხოეთში  № მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  დრო და ადგილი 1   Gigauri N.  G.    Gverdtsiteli L. V., Surmava A.  A. , Intskirveli L. N.   Numerical  Modeling of Atmospheric Pollution by Metallurgical  Industry in C. Zestafoni.   2018, 14-17 May. Voronezh, Russia.   2 Gigauri N.  G.    Gverdtsiteli L. V., Surmava A.  A. , Intskirveli L. N.  Numerical Simulation of Industrial Dust Distribution in the Territory of Zestafoni, Georgia.  Naples, Italy, 2018, July 3 Kh. Chargazia, O. Kharhiladze, G. Zimbardo, D. Kvaratskhelia, N. Javakhishvili, and K. Gomiashvili Parametrization of Low Frequency Internal-Gravity Waves in the Shear Flow Driven Ionosphere. European Planetary Science Congress 2018, Vol. 12, EPSC2018-4, 2018. P.2 https://meetingorganizer.copernicus.org/EPSC2018/EPSC2018-4.pdf https://meetingorganizer.copernicus.org/EPSC2018/meetingprogramme   European Planetary Science Congress. 21 September 2018, Berlin, Germany, 16–21 September.        



88       კოსმოსური კვლევის ცენტრი    სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: ფიზ.მათ.მეც. აკადემიური დოქტორი  დავით ზილფიმიანი სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  ჩაგელიშვილი გიორგი - აკადემიკოსი, მთ.მეც. თანამშრომელი ხარშილაძე ოლეგი - მთ.მეც. თანამშრომელი ჭანიშვილი რევაზი - მთ.მეც. თანამშრომელი თვაური გენადი - უფ. მეც. თანამშრომელი უჩავა ელენე - მეც. თანამშრომელი  ქორიძე ქეთევანი - სპეციალისტი ჯინჯოლია ტატიანა - სპეციალისტი სვანაძე დავითი - სპეციალისტი იმნაძე დავითი -  ლაბორანტი   1.პროგრამული დაფინანსებით 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        სტრატიფიცირებული გარემოს დინამიკა წანაცვლებით დინებებში.   ანიზოტროპული მაგნიტოჰიდროდინამიკური დინებების დინამიკა  მაგნიტოსფერულ თანამგზავრულ მონაცემების დროით სერიებში მიღებული სტრუქტურების კვლევა არაწრფივი დინამიკის მეთოდებით.  2014-2023 სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი. დავით ზილფიმიანი სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა გოგი ჩაგელიშვილი რევაზ ჭანიშვილი ოლეგ ხარშილაძე გენადი თვაური ელენე უჩავა ქეთევან ქორიძე ტატიანა ჯინჯოლია დავით სვანაძე დავით იმნაძე 



89   გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) დასმული ამოცანებიდან გამომდინარე დაგეგმილი იყო სტრატიფიცირებული გარემოს შეშფოთებების დინამიკის შესწავლა (ანალიზურად და რიცხვითად) გამოწვეული წანაცვლეებითი დინების არაორთოგონალობით, როდესაც დინებას აქვს ბრტელი გეომეტრია მუდმივი ჰორიზონტალური წანაცვლებით.  განიხილება როგორც ნულოვანი ასევე არანულოვანი პოტენციალური გრიგალის მქონე შეშოთებები. აღნიშნული კონფიგურაცია და  შეშფოთებები რეალიზდება ატმოსფეროში,  ოკეანეებში, დედამიწის თხევად მაგმაში,  ვარსკვლავებსა და ასტროფიზიკურ დისკებში. შესაბამისად, ასეთი პროცესები, ამ უწყვეტი გარემოს დინამიურ პროცესებს (მასისა და სითბოს გადატანას) განსაზღვრავს. შესწავლილია  არასიმეტრიული შეშფოთებების ტრანზიენტული დინამიკისა და სიმეტრიული არამდგრადობის შედარებითი ანალიზი სხვადასხვა რეინოლდსისა და რელეის რიცხვების დროს.   ასევე გეგმით გათვალისწინებულია გაუხშოებული ანიზოტროპული მაგნიტოჰიდროდინამიკური დინებების ანალიზი სიჩქარის წანაცვლებისა და სითბური ნაკადების გათვალისწინებით. 16-იმპულსურ მიახლოებაში შესწავლილია კლასიკური არამდგრადობები და მათზე სიჩქარის წანაცვლების ზემოქმედება. ამ მიახლოებაში განიხილება არა მხოლოდ წნევის და ტემპერატურის ანიზოტროპია, არამედ სითბურ ნაკადების დამოკიდებულება მაგნიტური ველის გასწვრივ თუ განივ მიმართულებებზე. დაზუსტდა გასწვრივი შლანგური არამდგრადობის თვისებები ძლიერად არაერთგვაროვან დინებებში. მიღებული შედეგები განხილულია მზის ქარისა და მაგნიტოსფერული პლაზმის კონტექსტში. შესწავლილია ნაჩვენები თეორიული შედეგების შესაძლო დაკვირვებითი გამოვლინებები.  ასეთი მიმართულებით კვლევები დაიწყო 2017 წლიდან და გამოქვეყნდა სტატია მაღალი იმფაქტ-ფაქტორის მქონე საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში (D. Gogichaishvili, G. Mamatsashvili, W. Horton, G. Chagelishvili, The Astrophysical Journal, 866, 134, (2018), DOI: 10.3847/1538-4357/aadbad). რიცხვითი სიმულაციების (მოდელირების) საშუალებით  გამოკვლეული იქნა შეშფოთებათა ტრანზიენტული გაძლიერებით გამოწვეული სუბკრიტიკული ტურბულენტური გადასვლა და შედეგად მიღებული ტურბულენტობა მაგნეტოჰიდროდინამიკურ (მჰდ) ბრტყელ, უკუმშვად, მუდმივი წანაცვლების მქონე დინებაში პარალელური/აზიმუტალური მაგნიტური ველით. განსაზღვრული იყო საწყისი შეშფოთებების ზღვრული ამპლიტუდა, როდესაც პლაზმური დინება ხდება ტურბულენტური, და დამყარებული ტურბულენტობის მახასიათებლების დამოკიდებულება სხვადასხვა პარამეტრებზე (მაგნიტური ველის სიდიდე, დომენის ზომა, რიცხვითი რეზოლუცია, სიბლანტის და წინაღობის კოეფიციენტები). შემდგომ, ამავე რიცხვითი სიმულაციების მონაცემების საფუძველზე, ჩატარებული იქნა დეტალური ანალიზი წრფივი და არაწრფივი წევრებისა ძირითად მჰდ შეშფოთებათა განტოლებებში ტალღურ რიცხვთა, ანუ ფურიე სივრცეში, იმისათვის, რომ ცხადად დაგვენახა შეთანხმებული თანამოქმედება წრფივი წევრებისა (ტრანზიენტული ზრდა და ურთიერთბმა ძირითადი მოდების -- ფსევდო და წანაცვლებითი ალვენის ტალების) და არაწრფივი ანიზოტროპული (განივი) კასკადებისა (transverse cascade). ასევე ცალ-ცალკე იქნა მიღებული და გამოკვლეული კინეტიკური და მაგნიტური ენერგიების სპექტრები მთელ ტალღურ რიცხვთა სივრცეში და შედარებული  ენერგიის კლასიკურ კოლმოგოროვის და ი.-კ. სპექტრებთან. რიცხვითი სიმულაციების გამოყენებით გამოვიკვლიეთ მჰდ ტურბულენტობა ბრტყელ, უკუმშვად, მუდმივი წანაცვლების დინებაში ვერტიკალური მაგნიტური ველით. მსგავსი არაწრფივი ანალიზი ტალღურ რიცხვთა სივრცეში, როგორც ეს დინების პარალელური მაგნიტური ველის შემთხვევაში, შესრულდა ვერტიკალური ველისთვისაც იგივე დინებაში. თუმცა, ტრანზიენტული ზრდის და მოდების ბმის ეფექტურობა სხვადასხვაა ველის ამ ორი განსხვავებული კონფიგურაციისთვის და, გამომდინარე აქედან, დამყარებული სუბკრიტიკული ტურბულენტობის მახასიათებლებიც  და შესაბამისი არაწრფივი განივი კასაკადებიც ასევე განსხვავდება. პარალელური და ვერტიკალური მაგნიტური ველის  შემთხვევების შესწავლამ და მათმა შედარებამ საშუალება მოგვცა გაგვერკვია თუ როგორ არის დამოკიდებული არაწრფივი კასკადები, ტურბულენტობის დინამიური ბალანსები და თვითშენარჩუნების მექანიზმი მაგნიტური ველის ორიენტაციაზე. ნაჩვენები იქნა, რომ ვერტიკალური მაგნიტური ველის შემთხვევაში, „არხული მოდა“ (the channel mode), რომელიც იცვლება მხოლოდ ვერტიკალური მიმართულებით, ძირითადად ახდენს დინებიდან ენერგიის ამოქაჩვას და ავლენს 



90  კვაზი-პერიოდულ გაძლიერებებს („აფეთქებებს“) და შემცირებებს. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ასეთი გაძლიერებები არის „არხული მოდის“ წრფივი ზრდის და მისი სხვა მოდებთან არაწრფივი ურთიერთქმედების შედეგი. წანაცვლებით დინებაში ვერტიკალური მაგნიტური ველით მჰდ ტურბულენტობის დინამიკის ფურიე სივრცეში ანალიზის დროს იდენტიფიცირებული იქნა ტურბულენტობის დამახასიათებელი სამი ტიპის აქტიური მოდა. ეს მოდები მდებარეობენ ფურიე სივრცის მცირე ტალღურ რიცხვთა არეში, რომელიც განსაზღვრულია როგორც ტურბულენტობის „საციცოხლო არე“. ეს აქტიური მოდებია: (ა) უმცირესი ვერტიკალური ტალღური რიცხვის მქონე და ერთგვაროვანი დინების სიბრტყეში „არხული მოდა“, რომელიც ზემოთ უკვე იყო ნახსენები; (ბ) უმცირესი რადიალური რიცხვის მქონე, აზიმუტალური და ვერტიკალური მიმართულებით ერთგვაროვანი „ზონალური დინების მოდა“ (the zonal flow mode); (გ) „დანარჩენი მოდები“ (the rest modes). ამ უკანასკნელს, რიგ შრომებში პარაზიტულ მოდებსაც უწოდებენ. „დანარჩენ მოდებს“ შეადგენენ ტურბულენტობის საციცოცხლო არის ის ჰარმონიკები, რომლებიც რაღაც (თუნდაც მცირე) დროის განმავლობაში აღწევენ მაქსიმალური სპექტრალური ენერგიის 50%-ზე მეტს. ინდივიდუალურად „დანარჩენი მოდები“-ის ენერგია ვერ აღწევს  „არხული“ და „ზონალური დინების“ მოდების ენერგიის სადარ მნიშვნელობას, მაგრამ რიცხობრივი სიმრავლის გამო, „დანარჩენი მოდების“ ერთობლიობა   „არხულ“ და „ზონალური დინების“ მოდებზე დომინირებს. ზემოთ კლასიფიცირებული სამი ტიპის მოდა წარმოადგენს ტურბულენტობის დინამიკის წარმმართველს - წრფივი და არაწრფივი პროცესების ხარჯზე მათი დინამიკა ურთიერთდამოკიდებულია. წრფივი პროცესები წარმოადგენენ დინების „არამოდალურობით“ მოდიფიცირებულ კლასიკურ მაგნეტობრუნვით არამდგრადობას (მბა) ვერტიკალური მაგნიტური ველის შემთხვევაში. ძირითად არაწრფივ პროცესს წარმოადგენს განივი (და არა პირდაპირი და უკუ) კასკადი (transverse cascade), ანუ, შეშფოთებათა მოდების ენერგიის განივად - ტალღური ვექტორების კუთხეების მიმართ - გადატანა. როგორც ზემოთ იყო ნახსენები,  „არხული მოდა“ განიცდის ეპიზოდურ „აფეთქებებს“ (bursts) რომელთაც უზრუნვებელყოფს  მბა-ით განპირობებული წრფივი ზრდა. რაც შეეხება არაწრფივ პროცესებს, ისინი ძირითადად წინააღმდეგობას უწევენ ამ ზრდას გადაანაწილებენ რა „არხული მოდის“ ენერგიას „დანარჩენ მოდებში“. რაც შეეხება  „ზონალური დინების მოდას“, მას არ აქვს წრფივი ენერგიის წყარო და ენერგეტიკულად საზრდოობს მხოლოდ „დანარჩენი მოდების“ არაწრფივი გაბნევებით. კვლევის გეგმის ფარგლებში ტურბულენტური პროცესების არაწრფივი დინამიკის კუთხით მნიშვნელოვანია ტურბულენტური მოძრაობის მახასათებელი ელემენტების- გრიგალური სტრუქტურების გენერირების და ურთიერთქმედებების გამოკვლევა. 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 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 გარემოებთან, რომელიც აღიწერება დინამიკური არაწრფივი შროდინგერის ტიპის განტოლებათა კლასით დისპერსიული და დისიპაციური ეფექტების გაათვალისწინებით.  მიმდინარე 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 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-



91  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, რომლებიც ეფექტურია კომპიუტერული თვლის დროითი დანახარჯების მინიმიზაციისათვის.  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 4. დისტანციური ზონდირების მონაცემების საშუალებით დედამიწის ზედაპირზე მიმდინარე დინამიური პროცესების შესწავლა.  მცენარეული საფარის სეზონური ცვალებადობის შესწავლა 2017-2019 გენადი თვაური, ხელმძღვანელი  ქეთევან ქორიძე, თანამგზავრული მონაცემების დამუშავება  ტატიანა ჯინჯოლია, თანამგზავრული მონაცემების დამუშვება გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  საქართველოს ტერიტორიაზე მცენარეული საფარის სეზონური ცვალებადობის შესწავლის მიზნით გამოვიყენეთ . თანამგზავრ Terra-ს სენსორ MODIS-ის თანამგზავრული გაზომვების საფუძველზე მიღებული ზედაპირის არეკვლადობის მონაცემები, კერძოდ, ზედაპირის არეკვლადობის L2G გლობალური ყოველდღიური არეკვლადობის მონაცემები 250 , 500 და 1000 სივრცითი გარჩევადობით. ეს მონაცემები თავმოყრილია MOD09GQ (250 მ) და MOD09GA ფაილებში. MOD09GQ შეიცავს ზედაპირის არეკვლადობას 1 და 2 სპექტრალურ არხებში, MOD09GA – 1-7 სპექტრალურ არხებში, აგრეთვე ხარისხის კონტროლისა და ღრუბლიანობის მნიშვნელოვან ინფორმაციას. აღნიშნული მონაცემების საფუძველზე გამოვითვალეთ ნორმალიზებული დიფერენციალური ვეგეტაციური ინდექსი (NDVI) და გაუმჯობესებული ვეგეტაციური ინდექსი (EVI) 2001-2008 წლების პერიოდის თითოეული დღისათვის 250 მ სივრცითი გარჩევადობით. მიღებული მონაცემების საშუალებით შევადგინეთ აღნიშნული ვეგეტაციური ინდექსების საშუალო დეკადური მნიშვნელობების განაწილების რუკები წელიწადის თითოეული თვისათვის და მათ საფუძველზე NDVI და EVI ინდექსების თვიური საშუალო მნიშვნელობების განაწილების რუკები 2001-2008 წლის პერიოდისათვის. ამავე პროექტის ფარგლებში 2008-2016 წლების თანამზავრული მონაცემების მონაცემების დამუშავების შედეგებთნ მცენარეული ინდექსის მონაცემები მოიცავს 2001-2016 წლების პერიოდს.  სამომავლოდ იგეგმება 2016 წლების შემდგომი პერიოდისათვის მცენარეული ინდექსის მონაცემების დამუშავება. აგრეთვე გაუმჯობესებული ძალიან მაღალი გარჩევადობის რადიომეტრის (NOAA AVHRR) მონაცემებთან მიღებული შედეგების შედარება. NOAA AVHRR მოიცავს პერიოდს 1981 წლიდან და შედეგად მივიღებთ მცენარეული საფარის მდგომარეობის ამსახველ მონაცემებს 1981 წლიდან დღემდე. ამ მონაცემების ანალიზი შესაძლებლობას მოგვცემს თანამგზავრული მონაცემების საშუალებით შევაფასოთ საქართველოს მცენარეული საფარის ცვლილების ხასიათი მიმდინარე კლიმატის ცვლილების ფონზე თითქმის 40 წლის განმავლობაში, შევაფასოთ მცენარეული საფარის მდგომარეობა საქართველოს 



92  სხვადასხვა რეგიონში, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების პროდუქტიულობა, ევაპოტრანსპირაცია, გაუდაბნოების პროცესები და მრავალი სხვა.   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  „სუბკრიტიკული მაგნეტოჰიდროდინამიკური ტურბულენტობის  ანიზოტროპული ბუნება პლაზმის გლუვ წანაცვლებით დინებებში“,   საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ფიზიკური მეცნიერებები:  სითხე-აირებისა და პლაზმის ფიზიკა,  პროექტი FR17-107     2017-2020   გ. მამაცაშვილი (ხელმძღვანელი) გ. ჩაგელიშვილი (მთავარი შემსრულებელი) ო. ხარშილაძე (კოორდინატორი)             ეს პროექტი დაიწყო 2017 წლის 20 დეკემბერს. 2018 წლის 20 დეკემბრისთვის (მეორე საანგარიშო პერიოდის დასასრული) შესრულდა/დასრულდა ამ პროექტის ამოცანა 1 და ასევე გამოქვეყნდა სტატია მაღალი იმფაქტ-ფაქტორის მქონე საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში (D. Gogichaishvili, G. Mamatsashvili, W. Horton, G. Chagelishvili, The Astrophysical Journal, 866, 134, (2018), DOI: 10.3847/1538-4357/aadbad). რიცხვითი სიმულაციების (მოდელირების) საშუალებით ამოცანა 1-ში გამოკვლეული იქნა შეშფოთებათა ტრანზიენტული გაძლიერებით გამოწვეული სუბკრიტიკული ტურბულენტური გადასვლა და შედეგად მიღებული ტურბულენტობა მაგნეტოჰიდროდინამიკურ (მჰდ) ბრტყელ, უკუმშვად, მუდმივი წანაცვლების მქონე დინებაში პარალელური/აზიმუტალური მაგნიტური ველით. განსაზღვრული იყო საწყისი შეშფოთებების ზღვრული ამპლიტუდა, როდესაც პლაზმური დინება ხდება ტურბულენტური, და დამყარებული ტურბულენტობის მახასიათებლების დამოკიდებულება სხვადასხვა პარამეტრებზე (მაგნიტური ველის სიდიდე, დომენის ზომა, რიცხვითი რეზოლუცია, სიბლანტის და წინაღობის კოეფიციენტები). შემდგომ, ამავე რიცხვითი სიმულაციების მონაცემების საფუძველზე, ჩატარებული იქნა დეტალური ანალიზი წრფივი და არაწრფივი წევრებისა ძირითად მჰდ შეშფოთებათა განტოლებებში ტალღურ რიცხვთა, ანუ ფურიე სივრცეში, იმისათვის, რომ ცხადად დაგვენახა შეთანხმებული თანამოქმედება წრფივი წევრებისა (ტრანზიენტული ზრდა და ურთიერთბმა ძირითადი მოდების -- ფსევდო და წანაცვლებითი ალვენის ტალების) და არაწრფივი ანიზოტროპული (განივი) კასკადებისა (transverse cascade). ასევე ცალ-ცალკე იქნა მიღებული და გამოკვლეული კინეტიკური და მაგნიტური ენერგიების სპექტრები მთელ ტალღურ რიცხვთა სივრცეში და შედარებული  ენერგიის კლასიკურ კოლმოგოროვის და ი.-კ. სპექტრებთან.          ქვემოთ აღვწერთ ამოცანა 2-თვის, რომელიც დაიწყო მეორე საანგარიშო პერიოდში, ამ დროისთვის შესრულებულ სამუშაოს და მიღებულ შედეგებს. ამ ამოცანაშიც რიცხვითი სიმულაციების გამოყენებით გამოვიკვლიეთ მჰდ ტურბულენტობა ბრტყელ, უკუმშვად, მუდმივი წანაცვლების დინებაში ვერტიკალური მაგნიტური ველით. მსგავსი არაწრფივი ანალიზი ტალღურ რიცხვთა სივრცეში, როგორც ეს ამოცანა 1-ში 



93  იყო დინების პარალელური მაგნიტური ველის შემთხვევაში, შესრულდა ვერტიკალური ველისთვისაც იგივე დინებაში. თუმცა, ტრანზიენტული ზრდის და მოდების ბმის ეფექტურობა სხვადასხვაა ველის ამ ორი განსხვავებული კონფიგურაციისთვის და, გამომდინარე აქედან, დამყარებული სუბკრიტიკული ტურბულენტობის მახასიათებლებიც  და შესაბამისი არაწრფივი განივი კასაკადებიც ასევე განსხვავდება. პარალელური და ვერტიკალური მაგნიტური ველის  შემთხვევების შესწავლამ და მათმა შედარებამ საშუალება მოგვცა გაგვერკვია თუ როგორ არის დამოკიდებული არაწრფივი კასკადები, ტურბულენტობის დინამიური ბალანსები და თვითშენარჩუნების მექანიზმი მაგნიტური ველის ორიენტაციაზე. ნაჩვენები იქნა, რომ ვერტიკალური მაგნიტური ველის შემთხვევაში, „არხული მოდა“ (the channel mode), რომელიც იცვლება მხოლოდ ვერტიკალური მიმართულებით, ძირითადად ახდენს დინებიდან ენერგიის ამოქაჩვას და ავლენს კვაზი-პერიოდულ გაძლიერებებს („აფეთქებებს“) და შემცირებებს. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ასეთი გაძლიერებები არის „არხული მოდის“ წრფივი ზრდის და მისი სხვა მოდებთან არაწრფივი ურთიერთქმედების შედეგი. წანაცვლებით დინებაში ვერტიკალური მაგნიტური ველით მჰდ ტურბულენტობის დინამიკის ფურიე სივრცეში ანალიზის დროს იდენტიფიცირებული იქნა ტურბულენტობის დამახასიათებელი სამი ტიპის აქტიური მოდა. ეს მოდები მდებარეობენ ფურიე სივრცის მცირე ტალღურ რიცხვთა არეში, რომელიც განსაზღვრულია როგორც ტურბულენტობის „საციცოხლო არე“. ეს აქტიური მოდებია: (ა) უმცირესი ვერტიკალური ტალღური რიცხვის მქონე და ერთგვაროვანი დინების სიბრტყეში „არხული მოდა“, რომელიც ზემოთ უკვე იყო ნახსენები; (ბ) უმცირესი რადიალური რიცხვის მქონე, აზიმუტალური და ვერტიკალური მიმართულებით ერთგვაროვანი „ზონალური დინების მოდა“ (the zonal flow mode); (გ) „დანარჩენი მოდები“ (the rest modes). ამ უკანასკნელს, რიგ შრომებში პარაზიტულ მოდებსაც უწოდებენ. „დანარჩენ მოდებს“ შეადგენენ ტურბულენტობის საციცოცხლო არის ის ჰარმონიკები, რომლებიც რაღაც (თუნდაც მცირე) დროის განმავლობაში აღწევენ მაქსიმალური სპექტრალური ენერგიის 50%-ზე მეტს. ინდივიდუალურად „დანარჩენი მოდები“-ის ენერგია ვერ აღწევს  „არხული“ და „ზონალური დინების“ მოდების ენერგიის სადარ მნიშვნელობას, მაგრამ რიცხობრივი სიმრავლის გამო, „დანარჩენი მოდების“ ერთობლიობა   „არხულ“ და „ზონალური დინების“ მოდებზე დომინირებს. ზემოთ კლასიფიცირებული სამი ტიპის მოდა წარმოადგენს ტურბულენტობის დინამიკის წარმმართველს - წრფივი და არაწრფივი პროცესების ხარჯზე მათი დინამიკა ურთიერთდამოკიდებულია. წრფივი პროცესები წარმოადგენენ დინების „არამოდალურობით“ მოდიფიცირებულ კლასიკურ მაგნეტობრუნვით არამდგრადობას (მბა) ვერტიკალური მაგნიტური ველის შემთხვევაში. ძირითად არაწრფივ პროცესს წარმოადგენს განივი (და არა პირდაპირი და უკუ) კასკადი (transverse cascade), ანუ, შეშფოთებათა მოდების ენერგიის განივად - ტალღური ვექტორების კუთხეების მიმართ - გადატანა. როგორც ზემოთ იყო ნახსენები,  „არხული მოდა“ განიცდის ეპიზოდურ „აფეთქებებს“ (bursts) რომელთაც უზრუნვებელყოფს  მბა-ით განპირობებული წრფივი ზრდა. რაც შეეხება არაწრფივ პროცესებს, ისინი ძირითადად წინააღმდეგობას უწევენ ამ ზრდას გადაანაწილებენ რა „არხული მოდის“ ენერგიას „დანარჩენ მოდებში“. რაც შეეხება  „ზონალური დინების მოდას“, მას არ აქვს წრფივი ენერგიის წყარო და ენერგეტიკულად საზრდოობს მხოლოდ „დანარჩენი მოდების“ არაწრფივი გაბნევებით.  2 „ბლაზარების დროის შუალედური მასშტაბით ცვალებადობა“  , შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროექტი  FR-217554; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ფიზიკა-ასტროფიზიკა       2017-2020    რ. ჭანიშვილი (ხელმძღვანელი)  პროექტის მიმდინარე ეტაპზე წარმოდგენილია 2016 ში - 2017 წწ. ჩატარებული blaz OJ 287- ის მრავალზოლიანი ოპტიკური ფოტომეტრული და პოლარიმეტრული ერთობლივი დაკვირვების შედეგები. დაკვირვებები ხორციელდებოდა  ბულგარეთის, ჩინეთის, საქართველოს, იაპონიის, სერბეთის ესპანეთის 



94  და აშშ-ს ცხრა ტელესკოპით.მიღებულია  1800-ზე მეტი ფოტომეტრული გამოსახულებები BVRI ზოლებში და  100-ზე მეტი პოლარიმეტრული გაზომვები დაახლოებით 175 ღამის განმავლობაში. 11 ღამეში თითქმის ერთდროულმა მრავალზოლიანმა (V, R, I) დაკვირვებებმა არ აჩვენა ნაკადის ან ფერის მნიშვნელოვანი ცვალებადობა. უფრო გრძელვადიან დროით მასშტაბებზე დაფიქსირდა მრავალრიცხოვანი აფეთქებები. დამზერილია მნიშვნელოვანი ცვლილებები ფერის დროში ცვალებადობასა და ფერის სიდიდის დიაგრამაში. აღმოჩენილია პოლარიზაციის ხარისხის დიდი ცვლილებები და პოლარიზაციის კუთხის მნიშვნელოვანი რხევები. პოლარიზაციის ეს ცვლილებები თანხვედრაშია VERITAS (დედამიწისზედა ტელესკოპების კომპლექსი) მიერ აღმოჩენილ ზემაღალი ენერგიის წყაროს მონაცემებთან. განხილულია დამზერილი ნაკადის, პოლარიზაციის სპექტრალური ცვალებადობის ახსნის შესაძლო  ფიზიკური მექანიზმები.    3 „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 პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 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 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 გარემოებთან, 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 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.  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 



95  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, რომლებიც ეფექტურია კომპიუტერული თვლის დროითი დანახარჯების მინიმიზაციისათვის. ჩვენ განვიხილეთ ბელაშოვ-კარპმანის სისტემის მულტიმასშტაბური შესაძლო ამონახსნების შესწავლის მიდგომებს, 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.  4  „დამაგნიტებული დინებები  წნევის ანიზოტროპიით“          საბუნებისმეტყველო        1.1 მათემატიკა;     1.3 ფიზიკური მეცნიერებანი;      2017-2020 ე. უჩავა (ხელმძღვანელი და შემსრულებელი)        გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) განხილულია გაუხშოებული დინებისთვის ანიზოტროპული მაგნიტოჰიდროდინამიკური სისტემა 16-მომენტიან მიახლოებაში. ნაპოვნია სისტემის ინვარიანტი, მისი სპექტრალური ფორმა. განხილულია მაგნიტურად-დომინირებული და თერმალურად-დომინირებული ქარების შემთხვევები. შესწავლილია ორივე შემთხვევისთვის ქარის აჩქარების პირობები.   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) 



96  1 მაგნეტობრუნვითი ტურბულენტური დისკური წანაცვლებითი დინებები   საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ფიზიკური მეცნიერებები:  სითხე-აირებისა და პლაზმის ფიზიკა,  პროექტი: 795158 ევროპის კვლევითი საბჭო (ERC), დანია 2018-2020 გ. მამაცაშვილი  (ხელმძღვანელი) მ. პესა (M. Pessah)  (მთავარი შემსრულებელი) პროექტის ფარგლებში ვიკვლევთ მაგნეტოჰიდროდინამიკური ტურბულენტობის შენარჩუნებას და დინამიკას ვერტიკალურად სტრათიფიცირებულ პლაზმის წანაცვლებით დისკურ დინებებში ნულოვანი სრული ნაკადის მქონე მაგნიტური ველით. ტურბულენტობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ასეთ დინებებში, რადგან ის იწვევს კუთხური მომენტის გადატანას და დინების სეკულარულ ევოლუციას. თავიდან ჩავატარეთ ტურბულენტობის რიცხვითი სიმულაცია (მოდელირება) კომპიუტერულ კლასტერზე, ხოლო შემდგომ, ამ სიმულაციების მონაცემების საფუძველზე, გავაკეთეთ დინამიკის  დეტალური ანალიზი ფურიე (ტალღურ რიცხვთა) ჰორიზონტალურ სიბრტყეში ვერტიკალური კოორდინატის სხვადასხვა მნიშვნელობისთვის, რაც ასევე საშუალებას გვაძლევს გავარკვიოთ მისი შენარჩუნების ძირითადი მექანიზმი. წრფივ თეორიაში, ნულოვანი სრული მაგნიტური ნაკადის პირობებში, შეშფოთებები ავლენს მხოლოდ ტრანზიენტულ (არამოდალურ) ზრდას, რომელიც ანიზოტროპულია ფურიე სივრცეში, რაც თავის მხრივ იწვევს არაწრფივი პროცესების ანიზოტროპულობას ამ სივრცეში. შედეგად, მთავარი არაწრფივი პროცესი არის, როგორც ეს ჩვენ ვაჩვენეთ, შეშფოთებათა მოდების ფურიე სივრცეში გადანაწილება ტალღური რიცხვების კუთხეების/ორიენტაციის მიხედვით – არაწრფივი განივი კასკადი – ვიდრე სტანდარტული პირადპირი ან უკუკასადები, რომელიც ჩვეულებრივ გვხვდება კლასიკურ ტურბულენტობაში წანაცვლებითი დინების გარეშე. ჩვენ პირველად ვაჩვენეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში ტურბულენტობა ნარჩუნდება შეშფოთებათა წრფივი ტრანზიენტული (არამოდალური) ზრდის და განივი კასკადის თანამოქმედებით. ეს ორი პროცესი მუშაობს მცირე ტალღურ რიცხვებზე (ანუ დინების ზომის სადარ მანძილებზე), რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ტურბულენტობისთვის. ჩვენ ასევე დავახასიათეთ ასეთი თანამოქმედების თვისებები ვერტიკალური კოორდინატის მიხედვით. აღმოჩნდა, რომ მცირე სიმაღლეებზე სტრათიფიკაციის როლი ასეთ ბალანსში უმნიშვნელოა და ტურბულენტობის დინამიკაში მონაწილეობს მრავალი აქტიური მოდა, რომელთა მასშტაბი სადარია ან რამდენადმე მცირეა დომენის ჰორიზონტალურ ზომაზე. სიმაღლის მიხედვით სტრათიფიკაციის როლი იზრდება, და ამასთანავე მცირემასშტაბოვანი აქტიური მოდების რაოდენობა მცირდება. შედეგად, დინამიკას განსაზღვრავს მხოლოდ რამდენიმე მსხვილმასშტაბოვანი აქტიური მოდა და სურათიც ფიზიკურ სივრცეში ასეთ სიმაღლეებზე ნაკლებად „ტურბულენტურია“ ვიდრე მცირე სიმაღლეებზე. ზოგადად, წრფივი და არაწრფივი პორცესების თანამოქმედება მეტად კომპლექსურია და არ ხერხდება მისთვის შედარებით მარტივი სქემატიზაციის გაკეთება.  მიუხედავად ამისა, ჩვენ გამოვყავით მაგნეტობრუნვითი ტურბულენტობის შენარჩუნების პროცესის ძირითადი სუბციკლი, რომელიც ცხადად აჩვენებს ამ პროცესების სინერგიას დამაგნიტებული დინების თვით-ორგანიზაციაში.       3.2. № დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები  პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 



97  სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი,  დამფინანსებელი  ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა 1 მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობა და ტურბულენტობა ბუნებრივ და ლაბორატორიულ დამაგნიტებულ დინებებში --  ახალი მიდგომები  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ფიზიკური მეცნიერებები:  სითხე-აირებისა და პლაზმის ფიზიკა, მაგნეტოჰიდროდინამიკა, ჰუმბოლტის ფონდი (Alexander von Humboldt Foundation), გერმანია 2015-2018                 გ. მამაცაშვილი                    (ხელმძღვანელი)                              ფ. შტეფანი (F. Stefani)       (მთავარი შემსრულებელი) წარმოდგენილი პროექტი დაიწყო გერმანულ მხარესთან (დოქ. ფრანკ შტეფანი, ჰელმჰოლცის-ცენტრი დრეზდენი-როზენდორფ, დრეზდენი) თანამშრომლობით 2015 წლის 1 დეკემბერს და დასრულდა 2018 წლის 30 ივნისს. ამ პროექტში ანალიზური და რიცხვითი მოდელირების (სიმულაციების) საშუალებით შევისწავლეთ დამაგნიტებულ დიფერენციალურად მბრუნავ პლაზმურ დინებებში მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობის წრფივ არამოდალური ზრდა, შემდგომი არაწრფივი ევოლუცია და შედეგად განვითარებული ტურბულენტობის თვითშენარჩუნების დინამიკა და გადატანითი თვისებები. პროექტი ძირითადად იყო თეორიული ხასიათის და მიზნად ისახავდა არსებული შესაბამისი ექსპერიმენტული შდეგების ღრმად გააზრებას და ჰელმჰოლცის ცენტრში ახალი ექსპერიმენტებისთვის თეორიული ბაზისის შექმნას. პროქტის ფარგლებში უკვე გამოქვეყნდა ხუთი პუბლიკაცია მაღალი იმპაქტ-ფაქტორის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში (იხ. ქვემოთ). ქვემოთ მოყვანილია პროექტში შესრულებული სამუშაოს და მიღებული ძირითადი შედეგების რეზიუმე. წრფივ რეჟიმში, დეტალურად იქნა შესწავლილი მაგნეტიბრუნვთი არამდგრადობის მოდალური და არამოდალური ზრდა ძლიერ რეზისტიულ (მცირე მაგნიტური პრანტლის რიცხვით, რაც ხშირია ბუნებაში, მაგ. პლანეტების თხევადი გული, ლაბორატორიაში, პროტოპლანეტური დისკების შიგთავსი) პლაზმური ტეილორ-კუეტეს დინებებში. გამოკვლეული იყო აქსისიმეტრიული და არააქსისიმეტრიული მოდების არამოდალური ზრდის დამოკიდებულაბა დინების წანაცვლების პარამეტრზე და შეშფოთებათა ტალღურ ვექტორზე. ნაჩვენები იქნა, რომ ძლიერად რეზისტიულ ზღვარში მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობას მაგნეტოჰიდორინამიკური ყოფაქცევა (ზრდა) დაკავშირებულია შესაბამისი ჰიდროდინამიკური ამოცანის ფსევდოსპექტრთან და მის არამოდალურ ზრდასთან.  შემდგომ, პირდაპირი რიცხვითი მოდელირების/სიმულაციების საშუალებით შესწავლილი იქნა მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობის შემდგომი არაწრფივი ევოლუცია და გაჯერება ტეილორ-კუეტეს დინებაში ასევე მცირე მაგნიტური პრანდლის რიხვებისთვის. წრფივ ანალიზიდან ჩვენ დავინახეთ, რომ ელსასერის პარამეტრი განსაზღვრავს არამდგრადობის ზრდის ტემპს და მინიშვნელოვან როლს თამაშობს მის დინამიკაში. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ეს პარამეტრი ასევე მნიშვნელოვანია არაწრფივ რეჟიმშიც. მის ზრდასთან ერთად ადგილი აქვს სწრაფ გადასვლას სუსტი არაწრფივი რეჟიმიდან, როცა დინება ახლოა მდგრადობის ზღვართან, ძლიერ არაწრფივ, ანუ ტურბულენტურ რეჟიმში. გამოთვლილი იყო ასეთი მდგომარეობისთვის ენერგიის აზიმუტალური და აქსიალური სპექტრები და ნაჩვენები იყო, რომ ისინი განსხვავდებიან თვისობრივად. მნიშვნელოვანია, რომ არაწრფივი მდგომარეობა ორივე შემთხვევაში რჩება თითქმის აქსისიმეტრიული რაც იმაზე მეტყველებს, რომ მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობით გამოწვეული ტურბულენტობა ძლიერ რეზისტიულ რეჟიმში არის კვაზი ორგანზომილებიანი. მიუხედავად იმისა რომ 



98  არააქსისიმეტრიული მოდების წვლილი იზრდება ელსასერის რიცხვთან ერთად, მათი სრული ენერგია მაინც მცირე რჩება აქსისიმეტრიულ მოდებთან შედარებით.   ზემოთ მოყვანილი შედეგები დეტალურადაა აღწერილი ოთხ პუბლიკაციაში:  1. G. Mamatsashvili, F. Stefani, 2016, Phys. Rev E., 94, 051203 2. G. Mamatsashvili, G. Khujadze, G. Chagelishvili, et al., 2016, Phys. Rev. E, 94, 023111 3. G. Mamatsashvili, F. Stefani, 2017, Magnetohydrodynamics, 53, 107 4. G. Mamatsashvili, F. Stefani, A. Guseva, M. Avila, 2018, New Journal of Physics, 20, 013012   პროექტის ფარგლებში ასევე გამოკვლეული იქნა მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობით გამოწვეული მაგნეტოჰიდროდინამიკური ტურბულენტობა ასტროფიზიკურ პლაზმურ დისკებში აზიმუტალური მაგნიტური ველით. დისკებში ტურბულენტობის შენარჩუნების მექანიზმები დღესდღეობით ერთ-ერთი ცენტრალური კვლევის საგანია ასტროფიზიკური პლაზმის თეორიაში. წინა კვლევებისგან განსხვავებით ჩვენ შევისწავლეთ ტურბულენტობის დინამიკა ფურიე (ტალღურრიცხვთა) სივრცეში იმისათვის, რომ გაგვეგო მისი შენარჩუნების ძირითადი მექანიზმი. წრფივ თეორიაში, მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობა აზიმუტალური ველით ავლენს მხოლოდ ტრანზიენტულ (არამოდალურ) ზრდას და ანიზოტროპულია ფურიე სივრცეში, რაც თავის მხრივ იწვევს არაწრფივი პროცესების ანიზოტროპულობას ამ სივრცეში. შედეგად, მთავარი არაწრფივი პროცესი არის, როგორც ეს ჩვენ ვაჩვენეთ, ახალი ტიპის კუთხური გადანაწილება შეშფოთებათა მოდებისა ფურიე სივრცეში – არაწრფივი განივი კასკადი – ვიდრე სტანდარტული პირადპირი ან უკუკასადები, რომელიც ჩვეულებრივ გვხვდება კლასიკურ ტურბულენტობაში წანაცვლებითი დინების გარეშე. ჩვენ პირველად ვაჩვენეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში ტურბულენტობა ნარჩუნდება მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობის წრფივი ტრანზიენტული (არამოდალური) ზრდის და განივი კასკადის თანამოქმედებით. ეს ორი პორცესი მუშაობს მცირე ტალღურ რიცხვებზე (ანუ დინების ზომის სადარ მანძილებზე), რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ტურბულენტობისთვის. ზოგადად წრფივი და არაწრფივი პორცესების თანამოქმედება მეტად კომპლექსურია და არ ხერხდება მისთვის შედარებით მარტივი სქემატიზაციის გაკეთება. მიუხედავად ამისა, ჩვენ გამოვყავით მაგნეტობრუნვითი ტურბულენტობის შენარჩუნების პროცესის ძირითადი სუბციკლი, რომელიც ცხადად აჩვენებს ამ პროცესების სინერგიას დამაგნიტებული დინების თვით-ორგანიზაციაში.  ეს შედეგები დელაურად არის აღწერილი პუბლიკაციაში: D. Gogichaishvili, G. Mamatsashvili, W. Horton, G. Chagelishvili, G. Bodo, 2017, Astrophys. J., 845, 70    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 Л.Д. Шенгелия, Г.И. Кордзахия, Г.А. Тваури, М.Ш. Дзадзамия.  „География: развитие науки и образования“, коллективная монография по материалам международной научно-практической конференции LXХI Герценовские чтения 18 – 21 апреля 2018. Результаты исследования Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, Россия, Санкт-Петербург. Т.1, с. 206-212  



99  малых ледников Грузии на фоне изменени современнноо климата. ISBN 978-5-8064-2532-5 (т. I)  ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) კოლექტიურ მონოგრაფიაში წარმოდგენილია თანამედროვე კლიმატის ცვლილების ფონზე საქართველოს მცირე მყინვარების შესწავლის შედეგები. ყველა მცირე მყინვარის ფართობი შემცირდა, ხოლო ზოგიერთი მათგანი მთლიანად გაქრა. მიღებულია მნიშვნელოვანი დასკვნა, რომ მყინვარების დნობა აღმოსავლეთ საქართველოში უფრო  აქტიურად მიმდინარეობს, ვიდრე დასავლეთ საქართველოში, რაც კლიმატური თავისებურებებით აიხსნება.  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  D. Gogichaishvili G. Mamatsashvili W. Horton G. Chagelishvili Active modes and dynamical balances in MRI-turbulence of Keplerian disks with a net vertical magnetic field, DOI: 10.3847/1538-4357/aadbad  The Astrophysical Journal (ასტროფიზიკური ჟურნალი), 866  Institute of Physics Publishing, USA    22 გვ. შესწავლილია დინამიური ბალანსები ვერტიკალურ მაგნიტურ ველიან მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობის (მბა) ტურბულენტობაში კეპლერულ დისკოებში. ტურბულენტობის დინამიკის ფურიე სივრცეში ანალიზის დროს იდენტიფიცირებულია ტურბულენტობის დამახასიათებელი სამი ტიპის აქტიური მოდა. ეს მოდები მდებარეობს ფურიე სივრცის მცირე ტალღური რიცხვების არეში, რომელიც განსაზღვრულია როგორც ტურბულენტობის „საციცოხლო არე“. ეს აქტიური მოდებია: (ა) უმცირესი ვერტიკალური რიცხვის მქონე, დისკის სიბრტყეში ერთგვაროვანი „არხული მოდა“ (the channel mode); (ბ) უმცირესი რადიალური რიცხვის მქონე, აზიმუტალური და ვერტიკალური მიმართულებით ერთგვაროვანი „ზონალური დინების მოდა“ (the zonal flow mode); (გ) „დანარჩენი მოდები“ (the rest modes). ამ უკანასკნელს, რიგ შრომებში პარაზიტულ მოდებსაც უწოდებენ. „დანარჩენ მოდებს“ ქმნიან ტურბულენტობის საციცოცხლო არის ის ჰარმონიკები, რომლებიც რაღაც (თუნდაც მცირე) დროის განმავლობაში აღწევენ მაქსიმალური სპექტრალური ენერგიის 50%-ზე მეტს. ინდივიდუალურად „დანარჩენი მოდები“-ის ენერგია ვერ აღწევს „არხული“ და „ზონალური დინების“ მოდების ენერგიის სადარ მნიშვნელობას. მაგრამ რიცხობრივი სიმრავლის გამო, „დანარჩენი მოდების“ ერთობლიობა „არხულ“ და „ზონალური დინების“ მოდებზე დომინირებს. ზემოთ კლასიფიცირებული სამი ტიპის მოდა წარმოადგენს ტურბულენტობის დინამიკის წარმართველს -- წრფივი და არაწრფივი პროცესების ხარჯზე მათი დინამიკა ურთიერთბმულია. წრფივი პროცესები წარმოადგენენ დისკის დინების „არამოდალურობით“ მოდიფიცირებულ კლასიკურ მბა-ს. ძირითად არაწრფივ პროცესს წარმოადგენს განივი (და არა პირდაპირი და უკუ) კასკადი, ანუ, შეშფოთებათა მოდების ენერგიის განივად - ტალღური ვექტორის კუთხეების მიმართ - გადატანა.  „არხული მოდა“ განიცდის ეპიზოდურ „აფეთქებებს“ (bursts) რომელთაც უზრუნვებელყოფს  მბა-ით განპირობებული წრფივი ზრდა. რაც შეეხება არაწრფივ პროცესებს, ისინი ძირითადად წინააღმდეგობას უწევენ ამ ზრდას, გადაანაწილებენ რა „არხული მოდის“ ენერგიას „დანარჩენ მოდებში“. რაც შეეხება  „ზონალური დინების მოდას“, მას არ აქვს წრფივი ენერგიის წყარო და ენერგეტიკულად საზრდოობენ მხოლოდ „დანარჩენი მოდების“ არაწრფივი გაბნევებით. № ავტორი/ ავტორები სტატიის სათა-ური, დიგიტალური ჟურნალის/ კრებულის გამოცემის ადგილი, გვერდების რაოდენობა 



100  საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN დასახელება და ნომერი/ტომი გამომცემლობა 2 M. Kalashnik,  O. Chkhetiani  and  G. Chagelishvili, A new class of edge baroclinic waves and the mechanism of their generation  DOI: 10.3847/1538-4357/aadbad  Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 2018, 54, 305–312  Springer Nature Switzerland AG    7 გვ. შესწავლილია დინამიური ბალანსები ვერტიკალურ მაგნიტურ ველიან მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობის (მბა) ტურბულენტობაში კეპლერულ დისკოებში. ტურბულენტობის დინამიკის ფურიე სივრცეში ანალიზის დროს იდენტიფიცირებულია ტურბულენტობის დამახასიათებელი სამი ტიპის აქტიური მოდა. ეს მოდები მდებარეობს ფურიე სივრცის მცირე ტალღური რიცხვების არეში, რომელიც განსაზღვრულია როგორც ტურბულენტობის „საციცოხლო არე“. ეს აქტიური მოდებია: (ა) უმცირესი ვერტიკალური რიცხვის მქონე, დისკის სიბრტყეში ერთგვაროვანი „არხული მოდა“ (the channel mode); (ბ) უმცირესი რადიალური რიცხვის მქონე, აზიმუტალური და ვერტიკალური მიმართულებით ერთგვაროვანი „ზონალური დინების მოდა“ (the zonal flow mode); (გ) „დანარჩენი მოდები“ (the rest modes). ამ უკანასკნელს, რიგ შრომებში პარაზიტულ მოდებსაც უწოდებენ. „დანარჩენ მოდებს“ ქმნიან ტურბულენტობის საციცოცხლო არის ის ჰარმონიკები, რომლებიც რაღაც (თუნდაც მცირე) დროის განმავლობაში აღწევენ მაქსიმალური სპექტრალური ენერგიის 50%-ზე მეტს. ინდივიდუალურად „დანარჩენი მოდები“-ის ენერგია ვერ აღწევს „არხული“ და „ზონალური დინების“ მოდების ენერგიის სადარ მნიშვნელობას. მაგრამ რიცხობრივი სიმრავლის გამო, „დანარჩენი მოდების“ ერთობლიობა „არხულ“ და „ზონალური დინების“ მოდებზე დომინირებს. ზემოთ კლასიფიცირებული სამი ტიპის მოდა წარმოადგენს ტურბულენტობის დინამიკის წარმართველს -- წრფივი და არაწრფივი პროცესების ხარჯზე მათი დინამიკა ურთიერთბმულია. წრფივი პროცესები წარმოადგენენ დისკის დინების „არამოდალურობით“ მოდიფიცირებულ კლასიკურ მბა-ს. ძირითად არაწრფივ პროცესს წარმოადგენს განივი (და არა პირდაპირი და უკუ) კასკადი, ანუ, შეშფოთებათა მოდების ენერგიის განივად - ტალღური ვექტორის კუთხეების მიმართ - გადატანა.  „არხული მოდა“ განიცდის ეპიზოდურ „აფეთქებებს“ (bursts) რომელთაც უზრუნვებელყოფს  მბა-ით განპირობებული წრფივი ზრდა. რაც შეეხება არაწრფივ პროცესებს, ისინი ძირითადად წინააღმდეგობას უწევენ ამ ზრდას, გადაანაწილებენ რა „არხული მოდის“ ენერგიას „დანარჩენ მოდებში“. რაც შეეხება  „ზონალური დინების მოდას“, მას არ აქვს წრფივი ენერგიის წყარო და ენერგეტიკულად საზრდოობენ მხოლოდ „დანარჩენი მოდების“ არაწრფივი გაბნევებით.  № ავტორი/ ავტორები სტატიის სათა-ური, დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN ჟურნალის/ კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა გვერდების რაოდენობა 3 G. Mamatsashvili F.  Stefani, A. Guseva M. Avila Quasi-two-dimensional nonlinear evolution of helical magnetorotational instability in a magnetized Taylor-Couette flow, DOI: 10.1088/1367-2630/aa9d65  New Journal of Physics (ფიზიკის ახალი ჟურნალი), 20  Institute of Physics Publishing, Bristol, UK    17 გვ. პირდაპირი რიცხვითი მოდელირების/სიმულაციების საშუალებით შესწავლილი იქნა მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობის არაწრფივი ევოლუცია და გაჯერება ტეილორ-კუეტეს დინებაში მცირე მაგნიტური პრანდტლის რიხვებისთვის. წრფივი ანალიზიდან ცნობილია, რომ ელსასერის პარამეტრი განსაზღვრავს არამდგრადობის ზრდის ტემპს და მინიშვნელოვან როლს თამაშობს მის დინამიკაში. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ეს პარამეტრი ასევე მნიშვნელოვანია არაწრფივ რეჟიმშიც. მის გაზრდასთან ერთად ადგილი აქვს სწრაფ 



101  გადასვლას სუსტი არაწრფივი რეჟიმიდან, როცა დინება ახლოა მდგრადობის ზღვართან, ძლიერ არაწრფივ, ანუ ტურბულენტურ რეჟიმში. გამოთვლილი იყო ასეთი მდგომარეობისთვის ენერგიის აზიმუტალური და აქსიალური სპექტრები და ნაჩვენები იყო, რომ ისინი განსხვავდებიან თვისობრივად. მნიშვნელოვანია, რომ არაწრფივი მდგომარეობა ორივე შემთხვევაში რჩება თითქმის აქსისიმეტრიული რაც იმაზე მეტყველებს, რომ მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობით გამოწვეული ტურბულენტობა ძლიერ რეზისტიულ რეჟიმში არის კვაზი-ორგანზომილებიანი. მიუხედავად იმისა რომ არააქსისიმეტრიული მოდების წვლილი იზრდება ელსასერის რიცხვთან ერთად, მათი სრული ენერგია მაინც მცირე რჩება აქსისიმეტრიულ მოდებთან შედარებით. № ავტორი/ ავტორები სტატიის სათა-ური, დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN ჟურნალის/ კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა გვერდების რაოდენობა 4 Gupta, Alok C.; Gaur, Haritma; Wiita, Paul J.;Pandey, A.;Kushwaha, P.;Hu, S. M.;Kurtanidze, O. M.;Semkov, E.;Damljanovic, G.;Goyal, A.;Uemura, .; Darriba, A.;Chen, Xu;Vince, O.;Gu, M. F.;Zhang, Z.;Bachev, R.;Chanishvili, R.;Itoh, R.;Kawabata, M.Kurtanidze, S. O.;Nakaoka, T.;Nikolashvili, M. G.;Stawarz, L.;Strigachev, A.  Characterizing optical variability of OJ 287 in 2016 - 2017  Submitted to Astronomical Journal  Institute of Physics Publishing, Bristol, UK    15 გვ. ანოტაცია:  წარმოდგენილია 2016 ში - 2017 წწ. ჩატარებული blaz OJ 287- ის მრავალზოლიანი ოპტიკური ფოტომეტრული და პოლარიმეტრული ერთობლივი დაკვირვების შედეგები. დაკვირვებები ხორციელდებოდა  ბულგარეთის, ჩინეთის, საქართველოს, იაპონიის, სერბეთის ესპანეთის და აშშ-ს ცხრა ტელესკოპით. მიღებულია  1800-ზე მეტი ფოტომეტრული გამოსახულებები BVRI ზოლებში და  100-ზე მეტი პოლარიმეტრული გაზომვები დაახლოებით 175 ღამის განმავლობაში. 11 ღამეში თითქმის ერთდროულმა მრავალზოლიანმა (V, R, I) დაკვირვებებმა, არ აჩვენა ნაკადის ან ფერის მნიშვნელოვანი ცვალებადობა. უფრო გრძელვადიან დროით მასშტაბებზე დაფიქსირდა მრავალრიცხოვანი აფეთქებები. დამზერილია მნიშვნელოვანი ცვლილებები ფერის დროში ცვალებადობასა და ფერის სიდიდის დიაგრამაში. აღმოჩენილია პოლარიზაციის ხარისხის დიდი ცვლილებები და პოლარიზაციის კუთხის მნიშვნელოვანი რხევები. პოლარიზაციის ეს ცვლილებები თანხვედრაშია VERITAS (დედამიწისზედა ტელესკოპების კომპლექსი) მიერ აღმოჩენილ ზემაღალი ენერგიის წყაროს მონაცემებთან. განხილულია დამზერილი ნაკადის, პოლარიზაციის სპექტრალური ცვალებადობის ახსნის შესაძლო  ფიზიკური მექანიზმები.  № ავტორი/ ავტორები სტატიის სათაური, დიგიტალური ჟურნალის/ კრებულის გამოცემის ადგილი, გვერდების რაოდენობა 



102  საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN დასახელება და ნომერი/ტომი გამომცემლობა 5 R. Chanishvili, G. Chagelishvili, M. Kalashnik and O. Chkhetiani  Boundaries of an atmospheric flow with vertical shear of velocity as the sources of secondary baroclinic waves  მომზადებულია შრომის ტექსტი Physics of Fluids-ში წარსადგენად  
 American Institute of Physics (AIP)    12 გვ. ანოტაცია: განხილულია ბაროკლინური ტალღების დინამიკა სიჩქარის ვერტიკალური წანაცვლების მქონე ვერტიკალური მიმართულებით შემოსაზღვრულ ატმოსფერულ დინებაში. დინების საზღვრები განხილულია როგორც მეორადი ტალღების წყარო რომლებიც განაპირობებენ სასაზღვრო პირობების შესრულებას. განხილვა ფორმალურად არის ოპტიკაში ფორმულირებული ჰიუგენსის პრინციპის ანალოგიური. ასეთი განხილვა მათემატიკურად ზუსტად აღწერს  ბაროკლინური ტალღების დინამიკას და საზღვრებს, როგორც სისტემის გარე ძალას, მიაწერს ტალღების ენერგეტიკული წყაროს ფუნქციას.       6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 6.1. საქართველოში № მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  დრო და ადგილი 1       2 ო.ხარშილაძე ვ.ბელაშოვი, ხ.ჩარგაზია ჯ.როგავა      ლ. შენგელია, გ. კორძახია,  გ. თვაური, ვ. ცომაია, მ. ძაძამია.  მულტიმასშტაბური სოლიტონური ტიპის სტრუქტურების არაწრფივი ტალღური დინამიკა და არამდგრადობის პრობლემა კომპლექსურ გარემოებში    საქართველოს მცირე მყინვარებზე კლიმატის ცვლილების ზეგავლენის შესწავლა დისტანციური ზონდირების მონაცემების გამოყენებით. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის IX ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია,  2018 წლის 11-13 ოქტომბერი, ქუთაისი,  2018 წლის 11-13 ოქტომბერი, ქუთაისი, საქართველო. https://www.atsu.edu.ge/index.php/announces/581-saqartvelos-meqanikosta-kavshiris-ix-saertashoriso-konferencia საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის მაისის სესია, 2018 წლის 25 მაისი. მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)  6. 2. უცხოეთში  № მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  დრო და ადგილი 1  გ. მამაცაშვილი ფ. შტეფანი რ. ჰოლერბახი გ. რუდიგერი New type of axisymmetric helical magnetorotational instability in rotating flows with positive shear  დრეზდენი, გერმანია,  26-28 ნოემბერი 2018 აღმოჩენილია და შესწავლილია აქსისიმეტრიული ჰელიკალური მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობის 



103  ახალი ტიპი, რომელსაც შეუძლია მოახდინოს ბლანტი და რეზისტიული დინების, რომლის ბრუნვის კუთხური სიჩქარე იზრდება რადიუსის მიხედვით (დადებითი წანაცვლების დინება), დესტაბილიზაცია. ამ არამდგრადობას ადგილი აქვს, მაშინ როცა 1. აზიმუტალური და აქსიალური მაგნიტური ველებია დინებაში და 2. მაგნიტური პრანდტლის რიცხვი განსხვავდება ერთისგან. ამ არამდგრადობას შესაძლებელია ჰქონდეს მნიშვნელოვანი შედეგები მზის ტახოკლინის ეკვატორიალური ნაწილის მდგრადობაში და მასში მაგნიტური დინამოს აქტივობაში. № მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  დრო და ადგილი 2  Belashov V.Yu., Belashova E.S.,  Kharshiladze O.A. Classification of Multidimensional Solitary Solutions of the GKP Equation by Use of Qualitative and Asymptotic Analysis Intern. Conf. on Theoretical and Applied Physics, Vienna, Austria, July 2-3, 2018. განზოგადებული კადომცევ-ფეტვიაშვილის (GKP) განტოლებისათვის ნებისმიერი არაწრფივობის მაჩვენებლის გათვალისწინებით შესწავლილია ამონახსნების ასიმპტოტების ყოფაქცევა ტალღის გავრცელების მიმართულებით.  არაწრფივ შრედინგერის  წარმოებულიანი არაწრფივობით (3-DNLS)  განტოლების ამონახსნებისთვის ერთგანზომილებიან მიახლოებაში  მიღებულია 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. № მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  დრო და ადგილი 3  Belashov V.Yu., Belashova E.S.,  Kharshiladze O.A. Modified CD Method and Simulation of Vortical Structures in a Plasma and Fluids Intern. Conf. on Theoretical and Applied Physics, Vienna, Austria, July 2-3, 2018. ორი გრიგალის ურთიერთმედებისათვის განხილულია კრიტიკული პარამეტრი, რომელიც აღწერს გრიგალების ურთიერთქმედების თვისობრივ ხასიათს და არის ურთიერთქმედების მახასიათებელი რაოდენობრივი პარამეტრი. მოცმული საწყისი პირობებისათვის მისი მნიშვნელობა განაცალკევებს აქტიური ურთიერთქმდების (ფაზათა ურთიერთაღრევა) და კვაზი-სტაციონარული ევოლუციის (მდგრადობის რეჟიმი) მოდებს. მიღებულ შედეგებს შესაძლებელია ჰქონდეთ მრავალი  გამოყენება უწყვეტი გარემოს ფიზიკის სხვადასხვა მიმართულებით. № მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  დრო და ადგილი 4  Belashov V.Yu., Chargazia Kh., Kharshiladze O., Rogava J. Nonlinear dynamics of the solitary vortices and the wave structures in the complex media 

4th Intern. Conf. on Physics, Sept. 17-18, 2018, Berlin, Germany. შეაწავლილია განმხლოებული გრიგალური სტრუქტურების არაწრფივი ურთიერთქმედების დინამიკა რიცხვითი კონტურული დინამიკის მეთოდით. საწყისი გრიალის სხვადასხვა პარამეტრებისათვის ნაჩვენებია ურთიერთქმედების ტიპები, როდესაც გრიგალი იცვლის ფორმას, ერწყმის ერთმანეთს და შთანთქავს ან ქმნის მდგრად წყვილებს. შედეგებს გამოყენება აქვთ როგორც ატმოსფერული სინოპტიკური გრიგალების ყოფაქცევის პროგნიზისათვის, ასევე ჰიდროსფეროსა და პლაზმური გარემოს არაწრფივი დინამიკის ანალიზში.  № მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  დრო და ადგილი   5 Л.Д. Шенгелия, Г.И. Кордзахия, Г.А. Тваури, М.Ш. Дзадзамия. Результаты исследования малых ледников Грузии на фоне изменени современнноо климата. „География: развитие науки и образования“, коллективная монография по материалам международной научно-



104  практической конференции LXХI Герценовские чтения 18 – 21 апреля 2018.  РГПУ им. А.И. Герцена, Россия, Санкт-Петербург.        ჰიდროგეოფიზიკისა და გეოთერმიის კვლევითი ცენტრი   სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: გიორგი მელიქაძე, გეოლ–მინერ. მეცნიერებათა დოქტორი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი;  melikadze@gmail.com სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: გენადი კობზევი –ფიზ–მათემ. მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, მკვლევარი, პროგრამისტი; თამარ ჯიმშელაძე– უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, დოქტორი, გეოფიზიკოსი; ნინო კაპანაძე– მეცნიერ-თანამშრომელი, დოქტორანტი, გეოფიზიკოსი;  სოფიო ვეფხვაძე -მეცნიერ-თანამშრომელი, დოქტორანტი, ქიმიკოსი; ალექსანდრე ჭანკვეტაძე- მეცნიერ-თანამშრომელი,  გეოფიზიკოსი; მარიამ თოდაძე მეცნიერ-თანამშრომელი, ქიმიკოსი; თორნიკე ჭიკაძე - ინჟინერი, დოქტორანტი; ტოფაძე მზია-სპეციალისტი მელაძე ელენე - სპეციალისტი ბერიკიანი ედიკ - სპეციალისტი ოთანაძე ომარ - სპეციალისტი ჟუკოვი ალექსანდრე - სპეციალისტი ქოქაშვილი რობიზონ - სპეციალისტი წიქარიშვილი ლაშა - სპეციალისტი დაუშვილი შალვა - სპეციალისტი კოპალეიშვილი კობა - სპეციალისტი იგორი ტრეკოვი - სპეციალისტი ჟორჟოლიანი სალომე - სპეციალისტი მაჭარაშვილი იასონ - სპეციალისტი  1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  1.1. № გარდამავალი (მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამეცნიერებისდარგისადასამეცნიერომიმართულებისმითითე პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 



105  ბით 1 2 3 4  საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური და გეოთერმული პოტენციალის შეფასება თანამედროვე ჰიდროგეოფიზიკური მეთოდების გამოყენებით 2016-2026 გიორგი მელიქაძე -ცენტრის ხელმძღვანელი; გენადი კობზევი, მარიამ თოდაძე, ნინო კაპანაძე, თამარ ჯიმშელაძე, სოფიო ვეფხვაძე ალექსანდრე ჭანკვეტაძე, თორნიკე ჭიკაძე საქართველოს მინერალურ სიმდიდრეთა შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მიწისქვეშა წყლებს (მტკნარი, მინერალური და თერმული), რომლებიც ხასიათდებიან დიდი რესურსებით, მაღალი ხარისხობრივი მაჩვენებლებით და მყარი წიაღისეულისგან განსხვავებით, დროში განახლებადობით.  მიწისქვეშა წყლები წარმოადგენს ყველაზე ძვირფას წიაღისეულს, რომელთა რაოდენობის მხრივ საქართველო ერთერთი უმდიდრესი ქვეყანაა.  საქართველოს წყალმომარაგების სისტემაში ლომის წილი- 70%-ზე მეტი, მოდის მიწისქვეშა წყლებზე. საქართველოს წყალშეცველი ჰორიზონტები მოიცავენ რამოდენიმე ათეულ არტეზიულ აუზს და დაწნევით მიწისქვეშა სისტემებს, რომლებიც თავის მხრივ მოიცავენ ფოროვან, ნაპრალოვან და ნაპრალოვან/კარსტულ წყალშემცველ ჰორიზონტებს. სასმელი მიწისქვეშა წყლები მიეკუთვნებიან ერთ-ერთ ყველაზე შესწავლილ და ექსპლუატირებულ, მოწყვლად წყალშემცველ ჰორიზონტებს. სწორედ ამიტომ, მათი რეჟიმის,  ხარისხისა და მათზე მოქმედი ფაქტორების შესწავლას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. ამით უზრუნველვყოფთ მოსახლეობისა და წარმოებისთვის წყლის უწყვეტ მიწოდებას. სამწუხაროდ, დღეის მდგომარეობით, მიწისქვეშა წყლები განიცდიან მნიშვნელოვან ცვლილებებს ანტროპოგენური და ბუნებრივი (მათ შორის კლიმატური) ფაქტორების ზეგავლენის გამო, რაც გამოიხატება მათი ხარისხის გაუარესებასა და რაოდენობის შემცირებაში.  ამის შეჩერების ერთადერთ გზად მიგვაჩნია მოქმედი ჰიდროგეოლოგიური პროცესების შესწავლა მსოფლიოში აპრობირებული კვლევის თანამედროვე ჰიდროგეოფიზიკური მეთოდებით, რომლებიც საშუალებას იძლევა განხორციელდეს დღევანდელი სიტუაციის ანალიზი, მიწისქვეშა წყლების გენეზისის დადგენა, რესურსების გადაფასება და საკონტროლო მონიტორინგის ორგანიზება, რაც აუცილებელი პირობაა წყლის რესურსების შემდგომი ეკოლოგიურად სწორი ექსპლუატაციის პირობების განსაზღვრისათვის.      საანგარიშო პერიოდში ცენტრის მიერ მოპოვებული გრანტების ფარგლებში ეტაპობრივად,  საქართველოს ცალკეული უბნებში ახორციალებდა მიწისქვეშა წყლების სრულფასოვან შესწავლას,  წყლის გენეზისის,  წყლის ნაკადის მიგრაციის კვების არედან განტვირთვის არემდე დადგენას, მისი რესურსების ხარისხობრივ და რაოდენობრივ შეფასებას, პროცესების დროში და სივრცეში განვითარების მოდელიერებას, რეკომენდაციების შემუშავებას მათი ეკონომიკურად და ეკოლოგიურად გამართლებული ექსპლუატაციისთვის. კერძოდ:     მიწისქვეშა წყლების სრულფასოვანი ეკოლოგიური შესწავლა, მათი კვების და განტვირთვის არეალების ჰიდროლოგიური დახასიათებით; სასმელი, მინერალური და თერმული წყლების კადასტრის შექმნა, მათი მაკრო და მიკრო კომპონენტური, გაზური, რადიაციული შემადგენლობის და სავარაუდო გამოყენების არეალის  ჩვენებით  გრანტი #PhDF_95 კახეთის რეგიონის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, დიდი კავკასიონის კარსტული წყალშემცველი ჰორიზონტის რესურსების შესწავლა ეკოლოგიური იზოტოპებისა და ჰიდროქიმიური მეთოდოლოგიის  გამოყენებით“ ციფრული მოდელირებით საქართველოს მიწისქვეშა წყლების ძირითადი საბადოების (სასმელი, მინერალური და თერმულის) გენეზისის, მათი ურთიერთქმედების, მოწყვლადობის, რესურსების  შეფასება და მათი ეკოლოგიურად გამართლებული ექსპლუატაციის პირობების განსაზღვრა, რეკომენდაციების და ბიზნეს გეგმების შემუშავება მათი მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად გრანტი #PhDF_95 კახეთის რეგიონის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, დიდი კავკასიონის კარსტული წყალშემცველი ჰორიზონტის რესურსების შესწავლა ეკოლოგიური იზოტოპებისა და ჰიდროქიმიური მეთოდოლოგიის  გამოყენებით“  



106  მიწისქვეშა წყლების საბადოების საკვანძო მახასიათებელ უბნებში უწყვეტი მულტიპარამეტრული (ჰიდროქიმიური, იზოტოპური, რადიოლოგიური, ჰიდროგეოდინამიკური) მონიტორინგის ორგანიზება, ეკოლოგიური, კლიმატური, ჰიდროგეოდინამიკური, სეისმური პროცესებისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის კონტროლის მიზნით. ინფორმაციის ოპერატიულ დამუშავებსა ცენტრში და სწრაფ რეაგირებას შესაძლო  დარღვევებზე პროექტი FR17-633 გეოდინამიური პროცესების ევოლუციის შესწავლა და პროგნოზის ფარგლებში.  ასევე, პროექტის YS-2016-69 ჭაბურღილებში მიკროტემპერატურული ვარიაციებით საქართველოში კლიმატური ცვლილებების შეფასება, ფარგლებში.      2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 2.1. № გარდამავალი (მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამეცნიერებისდარგისადასამეცნიერომიმართულებისმითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი  ,,გეოდინამიური პროცესების ევოლუციის შესწავლა და პროგნოზი”,  1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებები; FR17-633; პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები     2017-2020 პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)  თ. ჯიმშელაძე- სამეცნიერო ხელმძღვანელი, (ახალგაზრდა მეცნიერი), გ. კობზევი, მ. დევიძე, ნ. გოგუაძე, (ახალგაზრდა მეცნიერი), ზ. კერესელიძე, თ. მათიაშვილი, რ. გოგუა- ძირითადი პერსონალი. 1 2 3 4 გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) პრაქტიკულად უწყვეტ რეჟიმში, გრძელდებოდა დაკვირვებები ქსელის გფართოების მოქმედების პარალელურად. კერძოდ, პირველ რიგში ეს ეხება ჭაბურღილების ქსელს, რომელიც შეივსო დაკვირვების რამოდენიმე პუნქტით. გრძელდება მონაცემთა ბაზის დამუშავება, რათა გაზრდილი სანდოობით გამოვყოთ ჭაბურღილების ინდივიდუალური მახასიათებლები, რომელთა ვარიაბელობა ჩვენი მონაცემებით საკმაოდ ფართო დიაპაზონშია. აქ ვგულისხმობთ, რომ არსებობს განსხვავებები ახლომდებარე ჭაბურღილების მონაცემებს შორის, რაც აშკარად დაკავშირებულია ლოკალურ, გეოლოგიურ თავისებურებებთან. დაკვირვების ამეტაპზე, შეიძლება მიახლოებით განვაცხადოთ, რომ ჭაბურღილები დასავლეთ საქართველოში ერთი და იგივე მიწისძვრისათვის ამჟღავნებენ განსხვავებულ ყოფაქცევას აღმოსავლეთ საქართველოს ქვედა ქართლში მდებარე ჭაბურღილებთან შედარებით. აქ ვგულისხმობთ, რომ არ შეიმჩნევა ცხადი კორელაცია წყლის დონის ცვლილებებს შორის, თუმცა არსებობს კიდევ მომენტი დაკავშირებული მთვარის მოქცევასთან. მიუხედავად მცირე დისტანციისა ჭაბურღილებს შორის, ზემო არნიშნული ფაქტორი მნიშვნელოვნად მოქმედებს, რაც სავარაუდოთ დაკავშირებულია ოროგრაფიასთან. ეს არის რთული მომენტი ჩვენს კვლევაში და მოითხოვს როგორც დამატებით მონაცემებს, ასევე მეთოდიკის დახვეწას. ამრიგად ეს არის ამოცანა, რომელიც მოითხოვს პერმანენტულ მუშაობას.  მეორე ქსელი წარმოადგენს მაგნიტური დაკვირვებების კომპლექს, რომელიც ამჟამად წარმოდგენელია ორი სტაციონალური სადგური დუშეთსა და ონში და აგრეთვე მესამე სადგურით ლაგოდეხში, რომელიც 



107  პერიოდულად მოქმედებს, შესაძლოა ჩვენგან დამოუკიდებელი ტექნიკური მიზეზების გამო. არსებობს ვარაუდი, რომ სადგურის უწყვეტად მუშაობას ხელს უშლიდეს რაიმე სამრეწველო ობიექტი ან ელექტრო გადამცემი ხაზები, რასაც სჭირდება დაზუსტება. თუმცა, იმ მოკლე პერიოდიან ჩანაწერებით, რომლებიც ამ სადგურიდან გაგვაჩნია, აშკარაა, რომ ის უნდა იყოს განლაგებული ამ ზონაში. მაგნიტური ქსელის მეოთხე სადგურად შეგვიძლია უკვე მივიჩნიოთ ტაბახმელის იონოსფერულ ობსერვატორიაში მოქმედი, დაბალი სიხშირის ელექტრო მაგნიტური რხევების მარეგისტრირებელი ხელსაწყო, რომელიც აფიქსირებს გამოსხივებას 18 000-24 000 კჰ-ის დიაპაზონში. ჩატარებული სპექტრალური ანალიზის საფუძველზე მყარად შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ ხდება ამ გამოსხივების მოდულირება რეგულარული გეომაგნიტური პულსაციების დიაპაზონში 0,2-0,00500 გჰ-ის ინტერვალში. ასეთი დასკვნის საფუძველია, მეორე საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული მრავალჯერადი სინქრონული სპექტრალური ანალიზი, დუშეთის გეოფიზიკური ობსერვატორიის ჩანაწერებსა და ტაბახმელის იონოსფერული ობსერვატორიის ჩანაწერებს შორის (დანართი 4). ჩვენი უახლოესი მიზანია დავეყრდნოთ ამ ეფექტს და გამოვყოთ ტაბახმელის მონაცემებიდან ყველაზე მოკლე პერიოდიანი Pc1 რეგულარული პულსაციები, რომლის ფიქსაცია დუშეთის გეოფიზიკურ ობსერვაორიაში, ამჟამად შეუძლებელია შესაბამისი მაგნიტომეტრის არარსებობის გამო. აღნიშნული პულსაციები ითვლებამიწისძვრის ერთ ერთ წინამორბედათ სპიტაკის მიწისძვრის მომენტიდან თანაც დაფიქსირდა სწორედ დუშეთის გეოფიზიკური ობსერვატორიაში, რათა გადავწყვიტოთ ეს ამოცანა, საჭირო იქნება ტაბახმელაში ანათვლების სიხშირის მნიშვნელოვანი ცვლილება. კერძოდ, დღეს დისკრეტიზაცია მიმდინარეობს ნახევარწუთიანი ინტერვალით, ხოლო Pc1-ის დისკრეტიზაციისთვის საჭირო იქნება ორი რიგით გაზრდა. მოსალოდნელი შედეგები ოპტიმიზმის საფუძვლს იძლევა, რადგანაც არსებობს ინფორმაცია საბჭოთა პერიოდში კაჭრეთის ტერიტორიაზე MdS (მეტად დაბალი სიხშირის) გამოსხივების ფიქსაციის შესახებ. მაშინდელ ჩანაწერებში მართლაც გამოჩნდა Pc1 ტიპის სიხშირე, თუმცა მაშინ მათი წარმოშობა არ დაკავშირებულა სეისმური მოვლენებთან.  ამრიგად, მოცემული მომენტისათვის ორივე ქსელიდან მიღებული ინფორმაცია საკმაოდ საიმედოთ უნდა მივიჩნიოთ, თუმცა აუცილებელია ქსელების უწყვეტად მუშაობის შემდგომი უზრუნველყოფა.   მიმდინარე მონაცემების ანალიზთან ერთად განვახორციელეთ 2012 წლის დეკემბრის ბოლოს შავ ზღვაში საქართველოს სანაპიროსთან მომხდარი მიწისძვრების გუნდის წარმოქმნის პერიოდში ტაბახმელის ობსერვატორიის ჩანაწერების ანალიზი ჩვენს მიერ ადრე აგებულ თეორიულ მოდელთან ერთობლიობაში. გამოვიდა საინტერესო ინფორმაცია ურეკის გეომაგნიტური ანომალიის შესაძლო რეზონანსულ თვისებებთან დაკავშირებით. საკითხი ეხება მიწისძვრების ჰიპოცენტრალური არის სავარაუდო კავშირს გეომაგნიტური ანომალიის არესთან, სპონტანური ტელურული დენების სისტემის გენერაციის შედეგად. ამ დენების ჩაკეტვა, ურეკის ანომალიის ტერიტორიაზე დიდი ალბათობით იწვევს MdS გამოსხივების გენერაციას 18 000 კჰ სიხშირის ზოლში, რაც იონოსფერულ წყალგამტარის საშუალებით ვრცელდება და ფიქსირდება ტაბახმელის ობსერვატორიაში. რეზონანსული თვისებების შემდგომი კვლევა აშკარად პერსპექტიულია და ინტენსიურად გაგრძელდება პროექტის უახლოეს ეტაპზე.   2.2. №1 დასრულებული (მრავალწლიანი)პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი  ჭაბურღილებში მიკროტემპერატურული ვარიაციებით საქართველოში კლიმატური ცვლილებების პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები    2016-2018 პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)    თამარ ჯიმშელაძე-პროექტის ხელმძღვანელი (ახალგაზრდა მეცნიერი), გ. მელიქაძე - მენტორი, გ. ბუნთერბართი - უცხოელი კონსულტანტი. 



108  შეფასება; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებები; YS-2016-69  1 2 3 4 დასრულებულიკვლევითი პროექტის2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) დედამიწის სიღრმიდან წამოსული სითბური ნაკადი ხასიათდება თერმალური გრადიენტითა და სითბოგამტარობით. სითბური ნაკადი შესაძლოა შეიცვალოს როგორც დედამიწის სიღრმეში, ასევე მის ზედაპირზე მიმდინარე ისეთი პროცესებით, როგორიცაა სეზონური ზედაპირული ტემპერატურული ვარიაციები, კლიმატური ცვლილებები და ჰიდროთერმალური ფაქტორები. ეს ფაქტორები იწვევს ტემპერატურის გარდამავალ კომპონენტს, რომელიც განისაზღვრა ხანგრძლივი პერიოდის, მაღალი რეზოლუციის მილიკელვინების სიზუსტის ჩანაწერებით. მონაცემთა ჩაწერა ხდებოდა აჯამეთის ჭაბურღლიში, რომელიც მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისთან ახლოს. ტემპერატურული მონაცემების ჩაწერა მოხდა ჭაბურღილში დამონტაჟებული მიკროტემპერატურის საზომი სენსორებით 100, 175 და 250 მ სიღრმეებზე.  ჩანაწერის სიხშირე შეადგენდა საათში სამ მონაცემს, სულ 72 მონაცემი დღეში. 15 თვიანი ჩანაწერების  შედეგებში გამოვლინდა,  ტემპერატურის წრფივი ზრდა 0,0036 კელვინით წელიწადში, 100 მეტრ სიღრმეზე. ტემპერატურულ მონაცემებში დაფიქსირდა ძლიერი ნალექებით გამოწვეული ძლიერი ვარიაციების რამოდენიმე  შემთხვევა. აღნიშნული შემთხვევების ანალიზმა საშუალება მოგვცა შეგვეფასებინა ჭაბურღილში წყლის ტემპერატურული გამტარიანობა. ტემპერატურის ტრენდმა 100 მეტრ სიღრმეზე გვიჩვენა ზედაპირული ტემპერატურის ზრდა 0,015 კელვინით წელიწადში, რომელიც დაწყებული იქნა 80-90 წლის წინ. ეს პერიოდი ემთხვევა საკვლევ ტერიტორიაზე მოსახლეობის გაჩენის პერიოდს, რასაც მოყვა ტყის გაჩეხვა და ნიადაგის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისათვის დამუშავება.  1.1.  კვლევის მიზანს შეადგენდა გაგვეკეთებინა გრძელპერიოდიანი, მილიკელვინზე დაბალი რეზოლუციის ტემპერატურული ჩანაწერები, რათა გაგვესაზღვრა ჯამური სიგნალის ზეგავლენა. ამ მიზნით ჩატარებული იქნა საველე გაზომვები აჯამეთის ჭაბურღილში 2017-2018 წლის განმავლობაში. გაზომვები წარმოებდა მიკრო ტემპერატურული ხელსაწყოს LogBox micro T-ს საშუალებით (www.geotec-instruments.com). ხელსაწო ჭაბურღილზე არის დაცული სპეციალური რამოდენიმე კვადრატის ფართისა და 2 მეტრი სიმაღლის სათავსოთი. გამოთვლებისას გათვალისწინებულია ისეთი პარამეტრები, როგორიცაა ზედაპირული ტემპერატურა და ნალექები. ნალექების მონაცემები განისაზღვრა ქუთაისის მეტეოროლოგიური სადგურის მონაცემებით.   პერიოდული ტემპერატურული ვარიაციები დედამიწის ზედაპირიდან სიღრმეში აღწევს ამპლიტუდისა და ფაზური წანაცვლებების ექსპონენციალური კლებით. კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებით ტემპერატურა მუდმივად იზრდება ან და მცირდება  დედამიწის ზედაპირზე. ამ სასაზღვრო პირობების გამოყენებით, სითბოგამტარობის განტოლების ამონახსენი გვაძლევს შემდეგი სახის დარღვევას:  
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������                                                  (1.1.2)  სადაც T0 არის ტემპერატურის ცვლილება k დროის განმავლობაში, a - სითბოგამტარობის კოეფიციენტი, z - არის სიღრმე, ხოლო t - გასული დროის ხანგრძლივობა. განტოლების მიხედვით, დარღვევა გამოყოფილი უნდა იქნას მოცემულ სიღრმეზე გაზომილი 



 ტემპერატურული მნიშვნელობებიდანრომელიც  ამოდის უფრო ღრმაგამოვიყენებთ მის დროით წარმოებულსტემპერატურული გაზომვები მუდმივგრაფიკებია მოყვანილი სურ. 1.1.1             სურ. 1.1.1 ტემპერატურული ჩანაწერები2018 წლის სექტემბრის ბოლომდე  სურ. 1.1.2. ტემპერატუული ჩანაწერები ნალექები (ქუთაისი/საქართველო) 2017 ტემპერატურული ვარიაციები გვიჩვენებსმონაცემთა რეგისატრაციის პერიოდშიგრაფიკიდან ასევე ჩანს, რომ საჭიროასტაბილიზირება. ნალექების მნიშვნელობასადგურიდან, განსხვავებული იყორაოდენობრივად შეფასების შესაძლებლობასტემპერატურასა და ნალექებს შორისშესაძლოა ჩავიდეს ზედაპირიდანგამოვიყენებთ სითბოგამტარობისცილინდრული სხეულის გაცივებისათვისამონახსენი შერჩეულია κt/r² -ის დიდი1.1.3) და  მის ცენტრში (განტ. 1.1.4).
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)  r- რადიუსი, t -  სტაბილიზაციის აღდგენის1.2  დედამიწის ზედაპირის ქვეშ სითბოს 109 მნიშვნელობებიდან. ამ შემთხვევაში, უნდა განისაზღვროს მუდმივიღრმა ფენებიდან ზედაპირისკენ. ეს საკითხი შეიძლებაწარმოებულს (განტ.1.1.2), ამასთან საჭიროა ხანგრძლივმუდმივ სიღრმეებზე. ტემპერატურის საშუალო დღიური. 1.1.1 და სურ. 1.1.2-ზე.  ჩანაწერები აჯამეთში/საქართველო 100 მ სიღრმეზე 2017           ჩანაწერები(აჯამეთი/საქართველო), 175 და 250 მ სიღრმეებზე) 2017 წლის ივლისიდან 2018 წლის სექტემბრის ბოლომდეგვიჩვენებს, რომ რამოდენიმე ძლიერი ზეგავლენის შემთხვევაპერიოდში, რაც დაკავშირებული იყო ძლიერ ნალექებთანსაჭიროა ასევე დიდი დრო რათა მოხდეს ტემპერატურისმნიშვნელობა, რომელიც აღებულია ქუთაისისიყო ჭაბურღილის ლოკაციისთვის. ეს ფაქტი არ გვაძლევსშესაძლებლობას.  თუმცა,  სურ. 1.1.2 გვიჩვენებსშორის თანხვედრას. ძალზედ ძლიერი ნალექებისზედაპირიდან ჭაბურღილში. ტემპერატურის აღდგენა შეიძლებასითბოგამტარობის ზუსტ კოეფიციენტს.  სითბოგამტარობის გაცივებისათვის მოცემულია შრომებში (Tautz, 1971). ძალზედდიდი მნიშვნელობებისათვის ცილინდრული სხეულის. 1.1.4). 
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)    (1.1.3)     (1.1.4) აღდგენის შემდგომი დრო. სითბოს გადატანის მოდელი მუდმივი სითბური ნაკადი, შეიძლება გადაიჭრას, თუ ხანგრძლივ პერიოდიანი დღიური მნიშვნელობების 2017 წლის ივლისიდან სიღრმეებზე და ბოლომდე შემთხვევა დაფიქსირდა ნალექებთან. სურ. 1.1.2.  ტემპერატურის ხელახალი ქუთაისის მეტეოროლოგიური გვაძლევს ამ ზეგავლენის გვიჩვენებს რეგისტრირებულ ნალექების შემთხვევაში, წვიმა შეიძლება გაანალიზდეს, თუ  განტოლების ამოხსნა ძალზედ მიახლოებული სხეულის ზედაპირთან( განტ. 



110          ზედაპირული ტემპერატუირის მიწისქვეშა სივრცეზე ზემოქმედების შესაფასებლად, გამოყენებული იქნა სპონტანური ტემპერატურული ბიჯი(სვლა) და მუდმივად ზრდადი ან შემცირებადი დედამიწის ტემპერატურის სასაზღვრო პირობები.  სპონტანურ ტემპერატურულ სვლად შიეძლება მიჩნეული იყოს, როგორც ტყის განაშენიანების ასევე მისი გაჩეხვის პროცესის განმავლობაში დაფიქსირებული სვლა. როცა, ტემპერატურული სვლა გამოწვეულია ტყის გაჩეხვის პროცესით, ამ დროს მზიდან წამოსული მთლიანი ენერგია, პირდაპირ აღწევს დედამიწის თავისუფალ ზედაპირს, ხოლო, განაშენიანების პროცესის დროს ხდება გაცივების პროცესი, ვინაიდან ფოთლოვანი საფარის მიერ ხდება მზის ენერგიის შთანთქმის გაზრდა. ეს მოდელი შიეძლება ასევე იყოს განპირობებული ადამიანის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით. კლიმატური ცვლილებების დროს დაიკვირვება ტემპერატურის მუდივივი ცვლილება(ზრდა/შემცირება).  სითბოგამტარობის განტოლება ამოხსნილი იქნა მუდმივი ტემპერატურის მქონე ნახევარსფეროსთვის, რომელსაც აქვს  ტემპერატურაგამტარობის კოეფიციენტის მუდმივი მნიშვნელობა.  სითბოგამტარობის განტოლება, ტემპერატურული სვლის, როგორც სასაზღვრო პიროიბის გამოყენებით, გამოისახება შემდეგნაირად 
���, �� = ±�	 31 − ��� � 


������4                                            (1.2.1) მისი წარმოებულია: 
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²"��                                     (1.2.2) კლიმატური ცვლილებების გათვალისწინებით ტემპერატურა მუდმივად იცვლება ან მცირდება T0=±2 K სიდიდით k= 100 წლის განმავლობაში. ამ სასაზღვრო პირობების გამოყენებით, მივიღებთ: 
���, �� = ±�	 
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²"��#        (1.2.3) მისი წარმოებულია: 
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������                                                  (1.2.4)  1.2.3 და 1.2.4 განტოლებების გამოყენებით, უგულებელყოფილია ის ფაქტი, რომ მეტეორლოგიურად გაზომილი ჰაერის ტემპერატურა  შეუძლებელია გეოთერმულად შეფასებული ზედაპირული ტემპერატურის ტოლი იყოს. სავარაუდოა, რომ ნიუტონის გაცივების კანონში, სითბოს გადატანის კოეფიციენტი (h) არის ძალიან დიდი. 
−6 �$%$
�
&	 = ℎ��81 − �	�                                                           (1.2.5) 2. კვლევის შედეგების განხილვა; 2.1.  როგორც უკვე აღინიშნა, ნალექები განსაზღვრული იქნა ქუთაისის მეტეოროლოგიური სადგურისათვის, რომელიც არის დაშორებული აჯამეთიდან 20კმ-ის რადიუსით. ეს მანძილი არის სწორედ მიზეზი იმისა, რომ შეუძლებელია შეფასდეს რაოდენობრივი კავშირი ჭაბურღილის ტემპერატურასა და ნალექებს შორის, თუმცა  სურ. 1.1.2 გვიჩვენებს რომ არსებობს ხარისხობრივი კავშირი. მისი დაბალი ტემპერატურისა და მაღალი ჰიდროსატიკური წნევის გამო წყალი მოძრაობს ქვევით მიმართულებით ჭაბურღილში და სხვადასხვა სიღრმეებზე გვიჩვენებს ერთნაირ ამპლიტუდებს. ტემპერატურის ცვლილების დეტალები ნაჩვენებია სურ. 1.1.3-ზე.  



 სურ.1.1.3. ტემპერატურის ჩანაწერებიპერიოდისათვის, მოდელირებულიშესაძლოა, რომ უმეტესობა  ჩაჟონილისიღრმეზე მრუდი გვიჩვენებს ცივიგანმავლობაში, როცა ეს შედინება მთავრდება2 კვირის განმავლობაში.  დაკვირვებულიდა 1.1.4 განტოლებების გამოყენებითსენსორები განლაგებულია ჭაბურღილის(r=7 სმ), რაც ნაჩვენებია ცხრილი1.1.1ცხრილი1. 1.1 Depth (m) T(r,0) 100 -3,8 175 -4,0 250 -9,0  თუ  გვაქვს სენსორების ცენტრალურიშესაბამისად მიღებული შედეგები                                                  ცხრილიDepth (m) 100 175 250  კედლის მოდელი გვაძლევს ზუსტქანებს შორის გვაძლევს წყლის ზეგავლენის უგულებელყოფის შემთხვევაშიტრენდი z=100 მ სიღრმეზე.სურ. 1.1.4 მეტ სიღრმეებზე ტემპერატურულგანაპირობებს წნევის გრადიენტსტრენდის შეფასებამ  შესაძლოა მიგვიყვანოს 111              ჩანაწერები სხვადასხვასიღრმეებზე 9 დეკემბრის შემდგომიმოდელირებული ტემპერატურული მრუდით(წყვეტილი ხაზი) ჩაჟონილი, ზედაპირული წყლებისა ჩადის 100 მეტრზეცივი წყლის მცირე და მოკლე პერიოდიან შეღწევას მთავრდება, ტერპერატურა იწყებს აღდგენას და გრძელდებადაკვირვებული ტემპერატურული ვარიაცია დროში (სურ. 1.1.3) გამოყენებით, ვინაიდან უცნობია სენსორების პოზიცია. ჭაბურღილის კედელთან ახლოს, მაშინ განტ. 1.1.3 გვაძლევს1.1.1-ში.  Equilibrated Temperature (°C) Temperature diffusivity(10617,22 0,2620,44 0,2323,81 0,50ცენტრალური პოზიციით მდებარეობის მოდელი, ასეთ  შემთხვევაში მოცემულია ცხრილი 1. 1.2-ში. ცხრილი 1.1.2 T(0,0) Equilibrated Temperature (°C) Temperature diffusivity (106 m²/s) -2,0 17,23 0,13 -2,3 20,44 0,125 -2,45 23,80 0,15 ზუსტ ტემპერატურულ გამტარობას, რომელიც არის გამტარობის მოდელს რომლისთვისაც κ1= 0,13*10შემთხვევაში შესაძლებელ;ია შეფასდე გრძელვადიანი. 1.1.4 გვიჩვენებს ∆T/∆t= 0,0036 K/year-ის საშუალოტემპერატურულ მნიშვნელობას ემატება სხვა დამატებითი მოქმედიგრადიენტს და აძლიერებს წყლის ნაკადს. z=250 მ სიღრმეზემიგვიყვანოს შედეგამდე ∆T/∆t= 0,009 K/year (სურ. 1.1. 4).შემდგომი  მეტრზე მეტ სიღრმეზე. ამ  წვიმიდან ერთი დღის გრძელდება დაახლოებით . 1.1.3) გაანალიზდა 1.1.3 . თუ ჩავთვლით, რომ გვაძლევს კარგ შესაბამისობას Temperature diffusivity 6 m²/s) 0,26 0,23 0,50 შემთხვევაში  განტ. 1.1.4-ის Temperature  არის შერეული წყალსა და = 0,13*10-6 m²/s.ნალექების გრძელვადიანი ტემპერატურული  წრფივ მატებას. უფრო მოქმედი ფაქტორები, რაც ღრმეზე ტემპერატურული . 1.1. 4). 



             სურ. 1.1.4   z= 100და 250 მ სიღრმეზეტრენდით (ხაზი პუნქტირებით) 0,009 ტემპერატურული ზრდის გასაანალიზებლადგანუწყვეტელი ცვლილება 2 კელვინითმნიშვნელობა κ= 0,8*10-6 m²/s და 1,0*10იმ დროისათვის, როცა დაიწყო ტემპერატურისწარსულში 90-110 წლის წინ დაწყებულიზედაპირის ტემპერატურულ გამტარობაზესიღრმეზე იგივე პარამეტრებით ფასდებასურ. 1.1.4 გვიჩვენებს, რომ ეს ცვლილებაეს მნიშვნელობა უფრო საიმედო z=100 მ სიღრმეზე.  იმისათვის, რომგვქონდეს უფრო გრძელ პერიოდიანიფაქტორების გავლენას.  2.2მოდელის მიხედვით ტემპერატურატემპერატურის დროითი წარმოებულიტემპერატურული ვარიაციები და ნაკლს, წარმპოადგენს ის ფაქტი, სენსორები შეიძლება განლაგებულიშეუძლია მოგვცეს გარდამავალი კომპონენტიპარამეტრები, როგორიცაა ტემპერატურა             სურ. 2.2.1. ტემპერატურული ჩანაწერები 2017 წლის ივლისიდან 2018 წლის 112 სიღრმეზე ტემპერატურული ვარიაციები ტემპერატურული) 0,009 და 0,0021 კელვინი წელიწადში. გასაანალიზებლად გამოყენებულია განტ. 1.1.2.  ზედაპირზეკელვინით 100 წლის განმავლობაში  და ტემპერატურული1,0*10-6 m²/s შორის, გამოიყენებულია  რათა გათვლილიყოტემპერატურის ზრდა. აღნიშნული ტემპერატურულიდაწყებული ტემპერატურის ზრდის  შემდგომ პერიოდსგამტარობაზე დამოკიდებულებით. განტ. 1.1.2-ის ფასდება მოსალოდნენი ტემპერატურული ცვცლილაბაცვლილება კარგად არ შეესაბამება მონაცემებს. ∆T/∆t= 0,009 K/year  იქნებოდა, თუმცა ასეთი სწრაფი ცვლილება არ შეესაბამებარომ შევაფასოთ გრძელ პერიოდიანი ტრენდი z=250 პერიოდიანი ისეთი ჩანაწერები, რომლებიც შეიცავენტემპერატურა გაზომილი იყო სხვადასხვა სირღმეზე, რის შედეგადაცწარმოებული. ამ მეთოდის უპირატესობა ის არის, რომ გაოიყო არ არის საჭირო მუდმივი სითბური ნაკადის კომპ, რომ მხოლოდ რამოდენიმე სიღრმის განხილვაა განლაგებული იყოს 150 მეტრს ქვემოთ, რომელზეც, ტემპერატურულკომპონენტი. გამოთვლების დროს გათვალისწინებულიატემპერატურა და ნალექები.  ჩანაწერები აჯამეთში/საქართველო 100, 175, 250 მ სიღრმეებზე სექტემბრის ბოლომდე. ტემპერატურული ზედაპირზე ტემპერატურის ტემპერატურული გამტარიანობის გათვლილიყო ტემპერატურა ტემპერატურული მომენტი ემთხვევა პერიოდს,  დედამიწის  გამოყენებით, z=250 მ ცვცლილაბა ∆T/∆t= 0,0021 K/year. . ∆T/∆t= 0,009 K/year ცვლილების შეესაბამება მონაცემებს z=250 მ სიღრმეზე, უნდა შეიცავენ დამატებით მოქმედ შედეგადაც განისაზღვრა გაოიყო მაღალ სიხშირული კომპონენტის განსაზღვრა.  შესაძლებელი. თუმცა, ტემპერატურულ კაროტაჯს, არ გათვალისწინებულია გარემოს ისეთი სიღრმეებზე 



          სურ. 2.2.2ტემპერატურულ  სენსორებს სურ. 2.2.3                  სურ. 2.2.4 ტემპერატურული ჩანაწერებისსიღრმეებისთვის, ასევე ზედაპირულისექტემბრის ბოლომდე. წრფივი ტრენდიხელსაწყოს ტემპერატურა მიახლოებულიაექვემდებარება დაფიქსირებას, ამიტომგანსხვავდებოდეს. ჯამური სიგნალიდანდიაგრამა. დღიურად გასაშუალოებულივარიაციები გვიჩვენებს, რომ რამოდენიმეპერიოდში, რაც დაკავშირებულია რომ მოხდეს ტემპერატურის მნიშვნელობის 113 სენსორებს შორის, დღიურად გასაშუალოებული ტემპერატურული          ჩანაწერების დღიულად გასაშუალოებული მნიშვნელობაზედაპირული ტემპერატურისთვისაც, 2017 წლის ივლისიდანტრენდი აგებულია 100 მ სიღრმისათვის. მიახლოებულია ზედაპირულ ტემპერატურასთან, ვინაიდანამიტომ დღეღამური ზედაპირული ვარიაციები შიძლებასიგნალიდან, მასზე ზემოქმედების შეფასების საფუძველზეგასაშუალოებული სიდიდე გამოსახულია სურ. 2.2.1-2.2.4რამოდენიმე ძლიერი დარღვევა მოხდა ტემპერატურის ძლიერ წვიმებთან.  მრუდი ასევე გვიჩვენებს, რომმნიშვნელობის გაწონასწორება გარემომცველ ქანებთანტემპერატურული გრადიენტი. მნიშვნელობა როგორც სხვადასხვა ივლისიდან 2018 წლის ვინაიდან სწრაფი ვარიაციები შიძლება უმნიშვნელოდ საფუძველზე აგებული იქნა 6 2.2.4-ზე. ტემპერატურული ტემპერატურის რეგისტრაციის ომ დიდი დროა საჭირო, ქანებთან მიმართებაში. 



 განსხვავება შეიძლება იყოს ქუთაისისააქ გვაძლევს საშუალებას შევაფასოთგვიჩვენებს ტემპერატურულ ჩანაწერებსანალექები ჩადის ზედაპირიდან ჭაბურღილშიმაღალი წნევის გამო,წყალი მოძრაობსსხვადასხვა სიღრმეზე დაფიქსირებულიდაფიქსირდა ძლიერი ნალექების დროს100 მ სიღრმეს შორის, ასევე, 100-175 აღნიშნულ სიღრმეებზე, ნაპრალებისმაღალი მნიშვნელობა ფიქსირდება                                   ცხრილი 2.2. 1. Depth (m) 16. Oct. 2017∆T (K) 100 1,0 175 1,3 250 1,1 სურ. 2.2.4-ზე ნაჩვენებია სენსორებსცვლილება. ის გათვლილია დღიურადგვიჩვენებს გრადიენტის ზრდას, იზრდება, ვინაიდან შემცირება არისროცა ტემპერატურა მოულოდნელადპერიოდის დეტალურ გაზომვის განმავლობაში. ზრდის პროცესი დაფიქსირდასიდიდითა და განახევრებული დაფიქსირებული 20 მაისს, 250 გრძელდება 2 საათის განმავლობაშიგანმავლობაში, სხვადასხვა სირღმეებზეგასაშუალოებული სიდიდეები. ნალექებითწარმოებულის გაანალიზებით(განტდროითიი ინტერვალი, სადაც მოსალოდნელი პროცესის წრფივიმხოლოდ  100 მ სიღრმეზე, 0,0036 K/ფაქტორები იწვევს ტემპერატურისგამოწვეული კლიმატური ცვლილებებუარყოფითი ნიშნით.  114 ქუთაისისა და ჭაბურღილის არეალის ნალექების რაოდენობასშევაფასოთ ნალექებით გამოწვეული ზემოქმედება. მიუხედავადჩანაწერებსა და ნალექებს შორის თანხვედრას. ძლიერიჭაბურღილში. მისთვის დამახასიათებელი დაბალიმოძრაობს ქვევით და ჩადის ჭაბურღილში. ცხრილიდაფიქსირებული ტემპერატურული მონაცემების მნიშვნელობებიდროს. ჰიდრავლიკური კავშირი შეიძლება იყოს, როგორც75 მ სიღრმეებს შორის. მეტეორულ წყალს შეუძლიანაპრალების გასწვრივ მოძრაობით. ტემპერატურის კლებისფიქსირდება 175 მეტრზე, რაც თითქმის მცირდება 250 მეტრს ქვემოთ 16. Oct. 2017 8. Dec. 2017 ∆T (K) 1. Feb. 2018∆T (K) 1,3 0,6 1,3 0,8 1,2 0,8 სენსორებს შორის განსაზღვრული ტემპერატურული გრადიენტიდღიურად გასაშუალოებული სიდიდიდან. მრუდები, ხოლო 100-175 მ-ის ინტერვალში კი შემცირებას. არის სუსტი.  განსაკუთრებული შემთხვევა გვაქვს 2018 მოულოდნელად გაიზარდა 250 მ სიღრმეზე 0,02 K-ით. სურ შედეგებს, საიდანაც ჩანს, რომ T-ის უწყვეტი ზრდადაფიქსირდა  ასევე 175 მ სიღრმეზე წინა შედეგთან ხანგრძლივობით. 0,001 K-ის სიდიდით დამატებითი, 250 მ სიღრმეზე, რაც დადასტურებულია 7 ცალკეულიგანმავლობაში. სურ.4-ზე წარმოდგენილია აჯამეთის რეგიონისთვისსირღმეებზე განხორციელებუოლი ტემპერატურული ჩანაწერებისნალექებით გამოწვეული ანომალიები იგნორირებულიგანტ. 1.2.2, 1.2.4).  განხილულია კლიმატის ცვლილების დროითი წარმოებული აღებულია,  1 ან 2 წრფივი მიახლოებით. ზუსტი წრფივი ტრენდის შეფასეწბა, 0,0036 K/წელიწადში სიდიდით. 175 და 250 მ სიღრმეზეტემპერატურის შეცვლას, ამიტომ იქ დასფიქსირებული ცვლილებებიცვლილებებით. მოკლე პერიოდიანი დროითი წარმოებული            რაოდენობას შორის. ეს ფაქტი მიუხედავად ამისა, სურ. 2.2.1 ძლიერი წვიმის შედეგად დაბალი ტემპერატურისა და ცხრილი 2.2.1-ში მოყვანილია მნიშვნელობები, რომლებიც როგორც ზედაპირსა და შეუძლია ჩავიდეს ჭაბურღილში კლების ანომალიის ყველაზე ქვემოთ.  1. Feb. 2018 გრადიენტი მნიშვნელობების მრუდები (175 და 250 მ )- ზე . საშუალო სიდიდეები 2018 წლის მაისის ბოლოს, სურ. 2.2.3 გვიჩვენებს ამ ზრდა ხდება 1,5 დღის შედეგთან შედარებით ნაკლები დამატებითი ცვლილებაა ცალკეული გაზომვებით და რეგიონისთვის 2017-2018 წლის ჩანაწერების დღიურად იგნორირებული იქნა დროითი ცვლილების ასეულობით წლების 2 წლის განმავლობაში შეფასეწბა სესაძლებელია სიღრმეზე, დამატებით მოქმედი ცვლილებები არ შეიძლება იყოს წარმოებული შესაძლოა იყოს             



 სურ. 2.2.5 განვლილ დროზე დამოკიდებულიბიჯი 1.5 (ლურჯი) და 2 (წითელი) ღია ფერით წარმოდგენილია κ= 1,0*10m²/s. შავი ხაზი გვიჩვენებს ტემპერატურისტექტონიკური პროცესებით გამოწვეულიცვლილების ერთ ერთი მიზეზი.  რომელი პარამეტრია გამოყენებული130 წლის წინ (სურ. 2.2.5). თუ კიმიზეზი, მაშინ 1,5-2 K-ით ტემპერატურისდამოკიდებულია ტემპერატურა გამტარობაზეშეადგენს. ხოლო k-ს უფრო დაბალი              სურ. 2.2.6. განვლილ დროზე დამოკიდებულიმიუდმივად 0,01 K/year სიდიდითზოლების სიგანე გვიჩვემნებს ტემპერატურაშორის. შავი ხაზი წარმოადგენს  ტემპერატურულიგანტ. 1.2.4-ის გამოყენებით განისაზღვრება250 წლადმდე გრძელდება (სურ. 2.2.6), რომელიც შეადგენს 0,01 -0,02 K-ს წელიწადშიტემპერატურის ნელი ზრდის დროსტემპერატურული მატება, განვლილიტემპერატუტრა  გამტარობა იცვლებამომატებული მნიშვნელობა 0,015 K/ დათბობა 0,02 K/ წელიწადში ხსნის3. დასკვნები; 3.1. მაღალი რეზოლუციის ტემპერშეიძლება შიცავდეს სხვა და სხვა წარმოდგენილ მონაცემთა ანალიზმაწვიმითა და ასევე ტექტონიკური აქტიურობითძლიერი წვიმა იწვევს ზეგავლენასგაანალიზდეს, რათა განისაზღვროსტემპერატურული გამტარობა ადასტურებსგანლაგებულია ჭაბურღილის ცენტრთანწყლით (κ= 0,14*10-6 m²/s).  როცა ტემპერატურული გამტარიანობის სენსორი 3-ს როგორც ჩანს აქვს 115 დამოკიდებული ტემპერტურის ცვლილება  100 მ სიღრმეზე) კელვინია. κ= 1,0*10-6 m²/s ტემპერატურული გამტარიანობა და მუქიტემპერატურის ცვლილების თანამედროვე ტრენდს 100 მეტრგამოწვეული წყლის შიდა მიგრაცია ასევე შეიძლება.  განტ.1.2.2ის გამოყენებით, იმაზე დამოკიდებულებითგამოყენებული,  შეიძლება ვივარაუდოთ მოვლენები, რომლებსაცკი, ტყის გაჩეხვაა ზედაპირული ტრემპერატურის ტემპერატურის ცვლილება არის რეალური. გასული გამტარობაზე. თუ k= 1,0*10-6 m²/s, მაშინ დროის ინტერვალიდაბალი მნიშვნელობა κ= 0,8*10-6 m²/s გვაძლევს 90-130 წლიანდამოკიდებული ტემპერატურული ცვლილება 100 მ სიღრმეზესიდიდით ზრდისას (მწვანე), 0,015K/year (ლურჯი) და ტემპერატურა გამტარობის მნიშვნელობას κ= 0,8*10-6ტემპერატურული ვარიაციის თანამედროვე ტრენდსგანისაზღვრება ზედაპირული ტემპერატურის მუდმივი ზრდას. 2.2.6), რაც დამოკიდებულია გარდამავალი ტემპერატურისწელიწადში და ასევე ტემპერატურა გამტარობაზე. დედამიწისდროს, ანუ როცა შეადგენს 0,01 K/წელიწადში, განვლილი დროის შესაბამისად ემთხვევა 170-250ან იცვლება (0,8-1,0)*10-6 მ2/წმ. საზღვრებში. ტემპერატურის0,015 K/ წელიწადში გვაძლევს 80-120წლამდე განვლილხსნის 65-80 წლიან პერიოდში მიმდინარე უწყვეტ პროცესსტემპერატურულმა ჩანაწერებმა გვიჩვენეს, რომ გაზომილი მოქმედი ფაქტორების გავლენას, და საჭიროა ამ ფაქტორებისანალიზმა გვიჩვენა, რომ ადგილი აქვს დარღვევას, რაც აქტიურობით. ზეგავლენას, რომელიც შეიძლება გამოყოფილი იქნას მარტივადგანისაზღვროს თერმული თვისებები ტემპერატურული სენსორისადასტურებს ვარაუდს, რომ სენსორი 1 (z=100 მ) დაცენტრთან ახლოს, ვინაიდან  ტემპერატურული გამტარობა განიხილება ჭაბურღილის კედლის მოდელი, გარშემო შეფასებაში შეადგენს 25%-ს.   კავშირი ჭაბურღილის კედელთან. განსაზღვრულისიღრმეზე, ტემპერატურის მუქი ფერით κ= 0,8*10-6 მეტრ სიღრმეზე. შეიძლება იყოს ტემპერატურის დამოკიდებულებით, თუ მოდელის რომლებსაც ადგილი ჰქონდა 60- მოულოდნელი ზრდის  დროის ხანგრძლივობა ინტერვალი 60-125 წელს წლიან განვლილ დროს. სიღრმეზე ტემპერატურის  0,02K/year  (წითელი). 6 m²/s და 1,0*10-6 m²/s-ს ტრენდს 100 მ სიღრმეზე.  ზრდას, რომელი 60 დან ტემპერატურის მნიშვნელობაძე, დედამიწის ზედაპირზე , მაშინ აწმყო დროის  უფრო მეტ წელს, თუ ტემპერატურის მატების უფრო განვლილ დროს. მაქსიმალური პროცესს.  გაზომილი ტემპერატურა ფაქტორების გამოყოფა.  გამოწვეულია ძლიერი მარტივად  და შეიძლება სენსორის ახლოს. შეფასებული და სენსორი 2 (z=175 მ) გამტარობა განისაზღვრაამ გარშემო ქანების წვლილი განსაზღვრული ტემპერატურული 



116  გამტარიანობის მნიშვნელობა κ= 0,5*10-6 m²/s უტოლდება  ქანების თვისებების (κ= 0,9*10-6 m²/s) გეომეტრიული მნიშვნელობის 70 %-ს და წყლის 30 %-ს.  წყლის დაბალი ტემპერატურა გამტარიანობის მნიშვნელობით  განისაზღვრა წონასწორობის აღდგენის პროცესი ჭაბურღილში. შესაძლოა გარემო ფაქტორების ექვსჯერ უფრო მაღალ მნიშვნელობას აქვს მცირე ეფექტი ზემოქმედების მომენტიდან გამოკვლეული 4 დღის განმავლობაში.  როცა ტემპერატურულმა სხვაობამ ჩამავალ მეტეორულ წყალსა და მიმდებარე ქანებს შორის შეადგენს 2 K-ს (სურ. 1.1.3), მაშინ არანაირი კონვექცია არ ხორციელდება ჭაბურღილში.  ტემპერატურული ტრენდი შესაძლოა რომ კარგად შეფასდეს 100მ სიღრმეზე. Z=175 და z= 250 მეტრ სიღრმეზე მოკლე და გრძელპერიოდიანი ვარიაციები ქმნიან ძირითად ტრენდს, რომელიც არაერთგვაროვანია. მონაცემთა უფრო გრძელი რიგი მოგვცემს საშუალებას, რომ განვსაზღვროთ უფრო ზუსტი ტრენდი. ჩანაწერი z= 250 მ სიღრმეზე გვაძლევს წრფივ ტრენდს სიდიდით ∆T/∆t= 0,009 K/year (სურ. 1.1.4). ეს ცვლილება ემთხვევა ზედაპირზე ტემპერატურის ცვლილებებს, რომელიც დათვლილია z= 100 მ სიღრმისთვის დათვლილი ტრენდით.  3.2. განხილული მოდელების გათვალისწინებით, რელურად შეფასებულია რომ ტემპერატურის 1,5 K-ით ზრდა შესაძლოა იყოს რეალიზებული დაახლოებით 100 წლის შემდეგ. მეორეს მხრივ, 100 წელი არის მოკლე პერიოდი, რაც საშუალებას გვაძლევს განვიხილით საკვლევი რეგიონის დაარსების ისტორია. ისტორიულად აჯამეთის ტერიტორია პირველად ნახსენებია XI საუკუნის მეორე ნახევარში, როგორც მეფეთა სანადირო ადგილი, სადან ზამთარი იყო თბილი, ხოლო ზაფხული ძალზედ ცხელი. სოფელი აჯამეთი დაარსდა 1935 წელს, მოსახლეობა ჭაბურღილის ახლო არეალში დასახლდა დაახლოებით 80-90 წლის წინ. რეალურია, რომ ადამიანებს სჭირდებოდათ მიწის დამუშავება და ამიტომ დაიწყეს ტყის გაჩეხვა, რაც გაგრძელდა წლების განმავლობაში. აღნიშნული ფაქტების გათვალისწინებით, აღნიშნული მოდელის მიხედვით გაკეთებული გათვლების  არაერთგვაროვნება შეიძლება იყოს შემცირებული. ტემპერატურის ეტაპობრივი და ასევე მუდმივი ზრდა ემთხვევა ტემპერატურის 0,0036 K/წელიწადში ცვლილებას z=100 მ სიღრმეზე, თუ ზედაპირული ტემპერატურის ზრდა  1,5 K-ით დაიწყო 80-90 წლის წინ და გრძელდება ათეული წლების განმავლობაში. სურ. 2.2.5 და 2.2.6 გვიჩვენებს, რომ ასეთ მსჯელობას შეესაბამება  ტემპერატურაგამტარობის ისეთი მნიშვნელობა, როგორიცაა κ= 0,9*10-6 m²/s. აღნიშნული  ორი მოდელის განსხვავებისათვის, საჭიროა ვიცოდეთ სითბოს გადატანის კოეფიციენტი. დედამიწის სიღრმიდან წამოსული სითბური ნაკადი ზედაპირზე ტემპერატურული სხვაობის პროპორციულია (განტ. 1.2.5). ზედაპირზე არსებული ტემპერატურურლი სხვაობა დამოკიდებილია არა მარტო სეზონურ, დღეღამურ ვარიაციებზე, არამედ ასევე მიწათმოქმედებაზე, მცენარეული საფარის სახეობაზე და მეტეოროლოგიურ კომპონენტებზე. როცა ტემპერატურული კაროტაჟია გამოყენებული, ტემპერატურის, როგორც სიღრმის ფუნქციამ შეიძლება იმოქმედოს ღრმა ფენებზე მე5 განტ-ის შესაბამისად, თუ სითბოს გადატანის კოეფიციენტი არის ძალიან დიდი.  თუ ხდება ტემპერატურული სხვაობა, მაშინ დედამიწის სითბური ნაკადის სიმკვრივე შეადგენს დედამიწის ზედაპირში გამავალი სითბური ნაკადის რამოდენიმე პროცენტს.  შედეგად, ტემპერატურულმა სხვაობამ შეიძლება გაატბოს ან გააციოს ზედაპირის ფენები. ზედაპირის ალბედო, გვიჩვენებს დედამიწის ზედაპირზე მოღწეული მზის ენერგიის რაოდენობას და მაშასადამე ალბედო მოქმედებს ტემპერატურულ სხვაობაზე (განტ. 1.2.5). ტყის გარეშე არსებული ტავისუფალი ზედაპირი შთანთქავს პირდაპირ მზის სხივებს და ცვლის მის ტემპერატურას, თუმცა ჰაერის ტემპერატურის ცვლილება უცებ არ ცვლის ზედაპირის ტემპერატურას იგივე პროპორციით, ვინაიდან სითბოს გადატანის კოეფიციენტი ჰაერს და ნიადაგს შორის, არის ლიმიტირებული და ამიტომ სითბოს გადატანა ჰაერიდან ზედაპირის ქვედა ფენებში მცირდება და ყოვნდება. სითბოგამტარობის კოეფიციენტის განსაზღვრა აუცილებელია კლიმატური ცვლილების მოდელის შექმნისათვის.    



117  №2 კახეთის რეგიონის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, დიდი კავკასიონის კარსტული წყალშემცველი ჰორიზონტის რესურსების შესწავლა ეკოლოგიური იზოტოპებისა და ჰიდროქიმიური მეთოდოლოგიის გამოყენებით; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებები; PhDF2016_95 პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები    2016-2018 სოფიო ვეფხვაძე-დოქტორანტის გრანტის მიმღები, სამეცნიერო ხელმძღვანელი-გიორგი მელიქაძე, უცხოელი კონსულტანტი-პეტერ მალიკი 1 2 3 4 დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  პროექტის მიზანს წარმოადგენდა კახეთის რეგიონში კარსტული წყალშემცველი ჰორიზონტების იზოტოპური და ჰიდროქიმიური დასინჯვები, რეჟიმული დაკვირვებების  ორგანიზება,რათა შეფასებულიყო მიწისქვეშა წყლების გენეზისი, მდინარეებსა და წყალშემცველ ჰორიზონტებს შორის კავშირი და  განსაზღვრულიყო  წყლის რესურსები.  პროექტის ამოცანები: 1.სტაბილური იზოტოპების და ჰიდროქიმიური მეთოდების საშუალებით მიწისქვეშა წყლების კვების,ნაკადის მიმართულების და განტვირთვის ზონების დადგენა; 2.რეჟიმული დაკვირვებების  ორგანიზება; 3.მიწისქვეშა ჰორიზონტების ციფრული მოდელის შექმნა.  თიანეთის, ახმეტის, ყვარელისა და ლაგოდეხის მიწისქვეშა წყლების რესურსები, რომელთა კვება ხდება კავკასიონის სამხრეთი ფერდიდან, შეიძლება მიჩნეულ იქნეს წყლის რესურსების ალტერნატიულ წყაროდ ალაზნის აუზის მოსახლეობისათვის. კარსტული წყაროები, როგორიცაა აფენის წყალი,ფატმასური,ცივიწყალი და კუისწყალი,რომელთა დებიტი მერყეობს 2.3-დან 250 ლ/წმ-მდე განლაგებულნი არიან ალაზნის აუზის დაბალ სიმაღლეებზე.გარდა ამისა, ნალექები და ზედაპირული წყლები ასრულებენ მნიშვნელოვან როლს, როგორც ალტერნატიულ და ხშირ შემთხვევაში ძირითადი რესურსებისა, რეგიონის მიწისქვეშა წყლების კვების საქმეში. დაკვირვებების უზრუნველყოფის მიზნით, შეირჩა სამონიტორინგო სადგურები და გაგრძელდა მეტეოროლოგიურ მონაცემებზე დაკვირვებები, კერძოდ: თიანეთი,თელავი,ლაგოდეხი და დედოფლისწყარო. მეტეოსადგურებზე დამონტაჯებული HOBO სენსორის მეშვეობით ყოველდღიურად იზომებოდა  ჰაერის ტემპერატურა და ტენიანობა,მიმდინარეობდა ნალექების შეგროვება და მათი იზოტოპური ანალიზი ლაბორატორიაში. ასევე, მიმდინარეობდა დაკვირვებები მდინარე ალაზანზე, კერძოდ შაქრიანის ჰიდროლოგიურ სადგურზე თელავთან ახლოს, მდინარეში დამონტაჯებული იყო წყლის დონისა და ტემპერატურის გამზომი ხელსაწყო. ასევე, ქალაქ ყვარელთან კარსტულ მდინარე ფატმასურში დამონტაჟდა წყლის დონის გამზომი ხელსაწყო, ფატმასური ყველაზე უფრო წყალუხვია და დაკვირვებებისათვის მოსახერხებელი, ვიდრე სხვა სეზონური კარსტული წლები. მთლიანობაში, საკვლევ ტერიტორიაზე დაკვირვებები მიმდინარეობდა 4 მეტეოროლოგიურ და 2 ჰიდროლოგიურ სადგურზე.გარდა ამისა, დაისინჯა ყველა ტიპის წყალ-პუნქტი. იზოტოპური და ქიმიური პარამეტრების განსაზღვრისათვის სინჯები აიღებოდა ყოველთვიურად, მდინარე ფატმასურიდან - კი, კვირაში ერთხელ; ფიზიკური პარამეტრები-წყლის  ტემპერატურა,ელექტროგამტარებლობა,pHდა წყლის ხარჯი იზომებოდა ველზე. 



118      ნალექების სინჯებში, δ18O-ის მნიშვნელობები მერყეობს -22 ‰-დან  +1 ‰-მდე (ნახ.1). მეტეოსადგურების იზოტოპური მნიშვნელობები თანხვედრაშია მათი განლაგების სიმაღლეებთან.  ნახ. 1 δ18O-ს მნიშვნელობები ნალექებში, საკვლევ ტერიტორიაზე განლაგებულ მეტეოროლოგიურ სადგურებზე 2013-2018 მდინარე ალაზანზე დანაკვირვები იზოტოპური მნიშვნელობები თანხვედრაშია სეზონურ ცვლილებებთან და მერყეობს-11 ‰-დან-7 ‰-მდე დიაპაზონში(ნახ.2).  



119   ნახ. 2δ18O მნიშვნელობები მდინარე ალაზანისა (შაქრიანის ჰიდროლოგიური სადგური) და თელავის მეტეოსადგურის სინჯებში, ნალექების მთლიანი რაოდენობა თელავის მეტეოროლოგიურ სადგურზე 2013-2018 კარსტულ მდინარე  ფატმასურზე დაკვირვებები დაიწყო 2016 წლიდან.მისი იზოტოპური შემადგენლობა ძალიან სტაბილურია, მნიშვნელობები მერყეობს δ18O -8.9-დან -8.1 ‰-მდე, ხოლოδ2H -47-დან -60 ‰-მდე დიაპაზონში (ნახ. 3), ამასთანავე δ18O - δ2H სეზონური ვარიაციები, მიუთითებს თოვლის დნობის გავლენას გაზაფხულის პერიოდში.  



120  ნახ. 3 δ18O და δ2H მნიშვნელობებიდა წყლის დონე კარსტულ მდინარე ფატმასურში 2016-2018 როგორც დანაკვირვები მასალა გვიჩვენებს 2016-2018 პერიოდისათვის, მდინარე ალაზანი (შაქრიანთან) და კარსტული მდინარე ფატმასური ავლენენ მსგავს იზოტოპურ ვარიაციებს გაზაფხულის პერიოდში (ნახ.4). იზოტოპურ მნიშვნელობებზე დაკვირვებები მიმდინარეობდა კახეთის რეგიონში (გურჯაანი,საგარეჯო,სიღნაღი,ახმეტა დედოფლისწყარო და ლაგოდეხი) არსებულ არაღრმა (100-150მ სიღრმე) მიწისქვეშა წყლებზე და ჰერეთისკარში არსებულ ღრმა ჭაბურღილზე(2000 მ). არაღმა მიწისქვეშა წყლების იზოტოპური შემადგენლობა (δ18O -8.5  -7.9 ‰) დიდად არ განსხვავდება ზედაპირული წყლების იზოტოპური შემადგენლობისაგან; ცხადია, რომ კარსტულ მდინარე ფატმასურსაქვს იგივე კვების წყარო.   ნახ.4 δ18O იზოტოპური შემადგენლობა თელავის მეტეოსადგურის ნალექებში, კარსტულ მდინარე ფატმასურში და მდინარე ალაზანში 2016–2018 განსხვავება დაიკვირვება ჰერეთისკარის ჭაბურღილის იზოტოპურ შემადგენლობაში (ნახ. 5), კერძოდ, δ18O მერყეობს -2.8-დან -2.2 ‰-მდე, ხოლო 2H -49-დან -42 ‰-მდე დიაპაზონში, განსხვავებულია მათი განლაგებაც გლობალური მეტეოროლოგიური ხაზის გასწვრივ(ნახ. 6).  ნახ.5 δ18O - δ2H იზოტოპური შემადგენლობის ვარიაციები ჰერეთისკარის ჭაბურღილში 



121   ნახ. 6 იზოტოპური შემადგენლობის ცვლილება არაღრმა მიწისქვეშა წყლებში,მდინარეებსა და ჭაბურღილებში გლობალური მეტეოროლოგიური ხაზის გასწვრივ (GMWL) ერთიანი დანაკვირვები მასალის საფუძველზე პროგრამა Feflow -ში შეიქმნა სამგანზომილებიანიციფრულიმოდელი. 



122    ნახ. 7 მოდელი  დანაკვირვები ჰიდრომეტეოროლოგიური და იზოტოპური მნიშვნელობების მიხედვით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა მეტეოსადგური ავლენს სეზონური ცვლილებისერთნაირ ხასიათს. ნალექების მონაცემები უჩვენებს,რომ სიმაღლე არის დომინანტი ფაქტორი ნალექების განაწილების საქმეში და დამოკიდებულია საკვლევი ტერიტორიის მორფოლოგიაზე.         ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების დაკვირვების წერტილებში,იზოტოპური მნიშვნელობები მიუთითებს იზოტოპურად მსუბუქი წყლის არსებობას, რაც სავარაუდოდ დაკავშირებულია თოვლის ნადნობის წვლილთან. მდინარე ალაზანში თელავის მეტეოსადგურთან შედარებით დანაკვირვები იზოტოპური შემადგენლობის მიხედვით შეინიშნება  დაგვიანება (დროითი წანაცვლება)(10-15 დღე), რაც გამოწვეულია ნაკადის გადაადგილების დროის არსებობით კვების არედან მდინარემდე. მდინარე ფატმასურისა დაალაზნის იზოტოპური შემადგენლობების შედარებით, ჩანს, რომ ისინი ძირითადად იკვებებიან იზოტოპურად მსუბუქი წყლით.         მდინარე ალაზანი და კარსტული წყალი ფატმასური უჩვენებს მსგავს იზოტოპურ ქცევას გაზაფხულის სეზონის პერიოდში, რომელიც ხასიათდება იზოტოპური მნიშვნელობების შემცირებით, რაც გამოწვეულია თოვლის დნობის გავლენით. ნათლად გამოიკვეთა, რომ კარსტული მდინარე ფატმასურის კვების შემდეგ, თოვლის ნადნობი თითქმის იმავდროულად ჩაედინება მდინარე ალაზანში და ამ ტერიტორიაზე მდებარე თითქმის ყველა ზედაპირულ წყლებში.  შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კარსტული წყალი ფატმასური და მდინარე ალაზანი თანამედროვე მეტეორული წარმოშობისაა, რომელთა კვებაში ძირითადი როლი ნალექებს ეკუთვნის. ზედაპირული წყლის რესურსები თითქმის მსგავსი იზოტოპური (18O -2H) შემადგენლობისაა.ზოგიერთ შემთხვევაში ასევე გვხვდება შედარებით მსუბუქი იზოტოპური მნიშვნელობები გურჯაანის არარღრმა ჭაბურღილების წყლის სინჯებში. იზოტოპურად მძიმე წყლის მნიშვნელობები თანხვედრაშია მიწისქვეშა წყლების მოძრაობის კანონზომიერებასთან ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ, კავკასიონის მთიდან ალაზნის წყალშემცველი ჰორიზონტისაკენ და მიუყვება ჰორიზონტს ზედაპირიდან სიღრმისაკენ. ღრმა ჭაბურღილ- ჰერეთისკარის მნიშვნელობების გადახრდა გლობალური მეტეოროლოგიური ხაზის გასწვრივ აიხსნება მისი სიღრმით და ასევე თერმული წყლისათვის დამახასიათებელი თვისებებით.      ამგვარად, კავკასიონის სამხრეთი ფერდიდან კვება შესაძლებელია მიჩნეულ იქნეს მიწისქვეშა წყლის რესურსების ალტერნატიულ წყაროდ ალაზნის აუზის მოსახლეობისათვის. ცხადია, რომ კარსტული წყლების დიდი ნაწილი ჩაიტვირთება ზემო იურა-ქვედა ცარცულ კარსტულ წყალშემცველ ჰორიზონტში, მიედინება სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულებით და თითქმის იმავდროულად განიტვირთება ალაზნის აუზის ზედაპირულ და არაღმა მიწისქვეშა წყლებში. აღნიშნული მიწისქვეშა წყლის ნაკადი კარსტული 



123  წყალშემცველი ჰორიზონტიდან, ასევე ნაწილობრივ გაედინება ღრმა წყალშემცველ ჰორიზონტში, რომელსაც ახასიათებს გადაადგილების შედარებით დიდი დრო, ამავე დროს არაღრმა ზედაპირულ წყლებს აქვთ კვების ერთი და იგივე წყარო. არასასიამოვნო ფაქტორს წარმოადგენს ზედაპირული წყლის რესურსების რეჟიმის არამდგრადი ბუნება.  3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები  3.1. №2 ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს (ავსტრია) ტექნიკური თანამშრომლობის პროექტი RER1020 „რადიოტრასერებისა და ბირთვული კონტროლის სისტემების განვითარება ბუნებრივი რესურსებისა და ეკოსისტემების მდგარდი მართვისა და დაცვისათვის“ (Developing Radiotracer Techniques and Nuclear Control Systems for the Protection and Sustainable Management of Natural Resources and Ecosystems.)  2018-2019  გიორგი მელიქაძე -ქვეყნის წარმომადგენელი, ჯგუფის ხელმძღვანელი მონაწილეები- ნინო კაპანაძე სოფიო ვეფხვაძე; მარიამ თოდაძე, თამარ ჯიმშელაძე; გენადი კობზევი  1 2 3 4 პროექტი მიზნად ისახავს რადიოტრასერების მეთოდოლოგიის დანერგვას ადამიანის საქმიანობის ყველა სფეროში.  გამოცდილების და ცოდნის გადაცემას კვლევების საწარმოებლად და ინოვაციების ჭეშმარიტი ბაზრის შესაქმნელად წევრი ქვეყნებისთვის. რადიაციული ტექნიკის განვითარება და გამოყენება ხელს შეუწყობს ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვითი  პროგრამების შესრულებას, ასევე ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ ბრძოლას. პროექტის ფარგლებში 2018 წლის 15-26 ოქტომბერს საფრანგეთში, საკლეს ბირთვულ მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების ეროვნულ ინსტიტუტში, ჩატარდა  რეგიონალურ ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობდა  ნინო კაპანაძე. ტრეინინგის თემა იყო  „რადიაციული ტექნოლოგიების გამოყენება ინდუსტრიულ და გარემოსდაცვით პროცესებში“. სალექციო კურსი მოიცავდა შესავალს რადიაციულ ფიზიკასა და რადიაციულ უსაფრთხოებაში, ასევე, რადიოტრასერებისა და მათ გამოყენებასთან ინდუსტრიასა და გარემოში. განხილული იქნა რადიოიზოტოპების დახურული წყაროების საშუალებით გამა სკანირების მეთოდოლოგია და ტექნოლოგია. განხილული იქნა მათი გამოყენების ცალკეული შემთხვევები, როგორიცაა, გამა სკანირება სხვადასხვა ტიპის სვეტების, მილსადენებში ნაკადის მოძრაობის, გაჟონვის აღმოჩენის, წყლის გამწმენდი ნაგებობების, მილსადენების, ცემენტისა და სხვა ტიპის ინდუსტრიული პროცესების შემოწმება-გამოკვლევა.  შესრულებული იქნა აღნიშნული მეთოდოლოგიის გამოყენებით პრაქტიკული სამუშაოები ლაბორიატორიულ პირობებში. კურსის ბოლოს ჩატარდა გამოცდები:  რადიაციული ფიზიკა და ბირთვული უსაფრთხოება რადიოტრასერების მეთოდოლოგია და ტექნოლოგია იზოტოპების დახურული წყაროების გამოყენების მეთოდოლოგია და ტექნოლოგია.  გამოცდების საფუძველზე ნინო კაპანაძეს გადაეცა რადიოტრასერების ინდუსტრიასა და გარემო პირობებში 



124  გამოყენების ოპერატორის სერტიფიკატი.      3.1. №2 ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს (ავსტრია) ტექნიკური თანამშრომლობის პროექტი RER7009 ადრიატიკისა და შავი ზღვის სანაპირო მართვის გაძლიერება ბირთვული ანალიტიკური ტექნიკის გამოყენებით  (Enhancing Coastal Management in the Adriatic and the Black Sea by Using Nuclear Analytical Techniques)   2018-2019  გიორგი მელიქაძე -ქვეყნის წარმომადგენელი, ჯგუფის ხელმძღვანელი მონაწილეები- ნინო კაპანაძე სოფიო ვეფხვაძე; მარიამ თოდაძე, თამარ ჯიმშელაძე; გენადი კობზევი  1 2 3 4 პროექტი მიზნად ისახავს შავი ზღვა და ადრიატიკის ზღვბში შეფასდეს ნალექებით დაბინძურების ტენდენციები.  ურბანიზაციისა და კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებული პრობლები იზოტოპური მეთოდოლოგიით გამოყენებით. ამ მიზნით იგეგმება რადიონუკლიდების ანალიტიკური ლაბორატორიების ერთობლივი ქსელის ჩამოყალიბება. ადრიატიკისა და შავი ზღვის რეგიონის ექსპერტების ცოდნის ჰარმონიზაცია მეთოდოლოგიისა და მიმდინარე აქტივობების სინქრონიზაციია, ასევე მომავალში ამ ტიპის საქმიანობის გაგრძელების მიზნით წახალისდება კოლეგას ინსტიტუტებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ბირთვული ტექნიკის ფართო სპექტრის გამოყენებას და ადამიანური რესურსების შესაძლებლობების განვითარებას. ბირთვული ანალიტიკური მეთოდების გამოყენება ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილებისა და ზღვის დაბინძურების პროცესში დაბინძურების დაქვეითებასა და ნახშირბადის სეგმენტაციის სამომავლო პოტენციალის შესაფასებას.  პროექტის ფარგლებში 2018 წლის 25-27 სექტემბერს გიორგი მელიქაძე იმყოფებოდა პირველ ვორკშოპზე ქ. ვარნაში, ბულგარეთი ოკეონოგრაფიის ინსტიტუტში, სადაც მოხდა ინფორმაციის გაცვლა პარტნიორ ქვეყნების წარმოამდგენლებს შორის. მელიქაძის მიერ წარმოდგენილი იქნა მოხსენება წინა წლებში ჯგუფის მიერ საქართველოში წარმოებულ კვლევებზე. კერძოდ, მან წარადგინა მოხსენება „შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ მიწისქვეშა  წყლების განტვირთვის შესწავლა სანაპირო ზოლის დაბინძურების პრევენციისა და ეუროტროფიკაციის წინააღმდეგ“.         5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 5.4. სტატიები №1 ავტორი/ ავტორები სტატიის სათა-ური, დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN ჟურნალის/ კრებულის გამოცემის ადგილი, გვერდების რაოდენობა 



125  დასახელება და ნომერი/ტომი გამომცემლობა 1  თ. ჯიმშელაძე, გ. ბუნთერბარტი, ნ.კაპანაძე, გ მელიქაძე წარდგენილია Geothermics International Journal of Geotherma Research and its Applications  Elsevier  ვრცელი  ანოტაცია (ქართულ ენაზე) დედამიწის სიღრმიდან წამოსული სითბური ნაკადი ხასიათდება თერმალური გრადიენტითა და სითბოგამტარობით. სითბური ნაკადი შესაძლოა შეიცვალოს როგორც დედამიწის სიღრმეში, ასევე მის ზედაპირზე მიმდინარე ისეთი პროცესებით, როგორიცაა სეზონური ზედაპირული ტემპერატურული ვარიაციები, კლიმატური ცვლილებები და ჰიდროთერმალური ფაქტორები. ეს ფაქტორები იწვევს ტემპერატურის გარდამავალ კომპონენტს, რომელიც განისაზღვრა ხანგრძლივი პერიოდის, მაღალი რეზოლუციის მილიკელვინების სიზუსტის ჩანაწერებით. მონაცემთა ჩაწერა ხდებოდა აჯამეთის ჭაბურღლიში, რომელიც მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისთან ახლოს. ტემპერატურული მონაცემების ჩაწერა მოხდა ჭაბურღილში დამონტაჟებული მიკროტემპერატურის საზომი სენსორებით 100, 175 და 250 მ სიღრმეებზე.  ჩანაწერის სიხშირე შეადგენდა საათში სამ მონაცემს, სულ 72 მონაცემი დღეში. 15 თვიანი ჩანაწერების  შედეგებში გამოვლინდა,  ტემპერატურის წრფივი ზრდა 0,0036 კელვინით წელიწადში, 100 მეტრ სიღრმეზე. ტემპერატურულ მონაცემებში დაფიქსირდა ძლიერი ნალექებით გამოწვეული ძლიერი ვარიაციების რამოდენიმე  შემთხვევა. აღნიშნული შემთხვევების ანალიზმა საშუალება მოგვცა შეგვეფასებინა ჭაბურღილში წყლის ტემპერატურული გამტარიანობა. ტემპერატურის ტრენდმა 100 მეტრ სიღრმეზე გვიჩვენა ზედაპირული ტემპერატურის ზრდა 0,015 კელვინით წელიწადში, რომელიც დაწყებული იქნა 80-90 წლის წინ. ეს პერიოდი ემთხვევა საკვლევ ტერიტორიაზე მოსახლეობის გაჩენის პერიოდს, რასაც მოყვა ტყის გაჩეხვა და ნიადაგის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისათვის დამუშავება.  1.1.  კვლევის მიზანს შეადგენდა გაგვეკეთებინა გრძელპერიოდიანი, მილიკელვინზე დაბალი რეზოლუციის ტემპერატურული ჩანაწერები, რათა გაგვესაზღვრა ჯამური სიგნალის ზეგავლენა. ამ მიზნით ჩატარებული იქნა საველე გაზომვები აჯამეთის ჭაბურღილში 2017-2018 წლის განმავლობაში. გაზომვები წარმოებდა მიკრო ტემპერატურული ხელსაწყოს LogBox micro T-ს საშუალებით (www.geotec-instruments.com). ხელსაწო ჭაბურღილზე არის დაცული სპეციალური რამოდენიმე კვადრატის ფართისა და 2 მეტრი სიმაღლის სათავსოთი. გამოთვლებისას გათვალისწინებულია ისეთი პარამეტრები, როგორიცაა ზედაპირული ტემპერატურა და ნალექები. ნალექების მონაცემები განისაზღვრა ქუთაისის მეტეოროლოგიური სადგურის მონაცემებით.   პერიოდული ტემპერატურული ვარიაციები დედამიწის ზედაპირიდან სიღრმეში აღწევს ამპლიტუდისა და ფაზური წანაცვლებების ექსპონენციალური კლებით. კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებით ტემპერატურა მუდმივად იზრდება ან და მცირდება  დედამიწის ზედაპირზე. ამ სასაზღვრო პირობების გამოყენებით, სითბოგამტარობის განტოლების ამონახსენი გვაძლევს შემდეგი სახის დარღვევას:  
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������                                                  სადაც T0 არის ტემპერატურის კოეფიციენტი, z - არის სიღრმე, ხოლო1.1.1 განტოლების მიხედვით, დარღვევატემპერატურული მნიშვნელობებიდანნაკადი, რომელიც  ამოდის უფროთუ გამოვიყენებთ მის დროით წარმოებულსტემპერატურული გაზომვები მნიშვნელობების გრაფიკებია მოყვანილი        სურ. 1.1.1 ტემპერატურული ჩანაწერებიივლისიდან 2018 წლის სექტემბრის          სურ. 1.1.2. ტემპერატუული ჩანაწერები ნალექები (ქუთაისი/საქართველო) 2017 ტემპერატურული ვარიაციები გვიჩვენებსდაფიქსირდა მონაცემთა რეგისატრაციისსურ. 1.1.2.  გრაფიკიდან ასევე ჩანსხელახალი სტაბილიზირება. მეტეოროლოგიური სადგურიდან, გვაძლევს ამ ზეგავლენის რაოდენობრივადრეგისტრირებულ ტემპერატურასაშემთხვევაში, წვიმა შესაძლოა ჩავიდესშეიძლება გაანალიზდეს, თუსითბოგამტარობის განტოლების შრომებში (Tautz, 1971). ძალზედმნიშვნელობებისათვის ცილინდრული1.1.4). 
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)  126 �                                                  (1.1.2)  ცვლილება k დროის განმავლობაში, a - სითბოგამტარობისხოლო t - გასული დროის ხანგრძლივობა. დარღვევა გამოყოფილი უნდა იქნას მოცემულ სიღრმეზემნიშვნელობებიდან. ამ შემთხვევაში, უნდა განისაზღვროს მუდმივიუფრო ღრმა ფენებიდან ზედაპირისკენ. ეს საკითხი შეიძლებაწარმოებულს (განტ.1.1.2), ამასთან საჭიროა ხანგრძლივ მუდმივ სიღრმეებზე. ტემპერატურის საშუალომოყვანილი სურ. 1.1.1 და სურ. 1.1.2-ზე.  ჩანაწერები აჯამეთში/საქართველო 100 მ სიღრმეზესექტემბრის ბოლომდე ჩანაწერები(აჯამეთი/საქართველო), 175 და 250 მ სიღრმეებზე) 2017 წლის ივლისიდან 2018 წლის სექტემბრის ბოლომდეგვიჩვენებს, რომ რამოდენიმე ძლიერი ზეგავლენისრეგისატრაციის პერიოდში, რაც დაკავშირებული იყო ძლიერჩანს, რომ საჭიროა ასევე დიდი დრო რათა მოხდეს. ნალექების მნიშვნელობა, რომელიც აღებულია, განსხვავებული იყო ჭაბურღილის ლოკაციისთვისაოდენობრივად შეფასების შესაძლებლობას.  თუმცა,  სურტემპერატურასა და ნალექებს შორის თანხვედრას. ძალზედ ძლიერიჩავიდეს ზედაპირიდან ჭაბურღილში. ტემპერატურისთუ გამოვიყენებთ სითბოგამტარობის ზუსტ ამოხსნა ცილინდრული სხეულის გაცივებისათვისძალზედ მიახლოებული ამონახსენი შერჩეულია ცილინდრული სხეულის ზედაპირთან( განტ. 1.1.3) და  მის
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)    (1.1.3)     (1.1.4) სითბოგამტარობის სიღრმეზე გაზომილი მუდმივი სითბური შეიძლება გადაიჭრას, ხანგრძლივ პერიოდიანი საშუალო დღიური სიღრმეზე 2017 წლის სიღრმეებზე და ბოლომდე ზეგავლენის შემთხვევა ძლიერ ნალექებთან. მოხდეს ტემპერატურის აღებულია ქუთაისის ლოკაციისთვის. ეს ფაქტი არ სურ. 1.1.2 გვიჩვენებს ძლიერი ნალექების ტემპერატურის აღდგენა ზუსტ კოეფიციენტს.  გაცივებისათვის მოცემულია  κt/r² -ის დიდი მის ცენტრში (განტ. 



 r- რადიუსი, t -  სტაბილიზაციის აღდგენისროგორც უკვე აღინიშნა, ნალექებისადგურისათვის, რომელიც არის სწორედ მიზეზი იმისა, რომ შეუძლებელიატემპერატურასა და ნალექებს შორისკავშირი. მისი დაბალი ტემპერატურისაქვევით მიმართულებით ჭაბურღილშიამპლიტუდებს. ტემპერატურის ცვლ             სურ.1.1.3. ტემპერატურის ჩანაწერებიპერიოდისათვის, მოდელირებულიშესაძლოა, რომ უმეტესობა  ჩაჟონილისიღრმეზე მრუდი გვიჩვენებს ცივიდღის განმავლობაში, როცა ეს შედინებადაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში1.1.3) გაანალიზდა 1.1.3 და 1.1.4 პოზიცია. თუ ჩავთვლით, რომ სენსორებიგანტ. 1.1.3 გვაძლევს კარგ შესაბამისობასცხრილი1. 1.1 Depth (m) T(r,0) 100 -3,8 175 -4,0 250 -9,0   თუ  გვაქვს სენსორების ცენტრალური1.1.4-ის შესაბამისად მიღებული შედეგები                                                  ცხრილიDepth (m) T(0,0)100 -2,0175 -2,3 127 აღდგენის შემდგომი დრო. ნალექები განსაზღვრული იქნა ქუთაისის მეტეოროლოგიური დაშორებული აჯამეთიდან 20კმ-ის რადიუსით. შეუძლებელია შეფასდეს რაოდენობრივი კავშირიშორის, თუმცა სურ. 1.1.2 გვიჩვენებს რომ არსებობსტემპერატურისა და მაღალი ჰიდროსატიკური წნევის გამო ჭაბურღილში და სხვადასხვა სიღრმეებზე გვიჩვენებსცვლილების დეტალები ნაჩვენებია სურ. 1.1.3-ზე.  ჩანაწერები სხვადასხვასიღრმეებზე 9 დეკემბრის შემდგომიმოდელირებული ტემპერატურული მრუდით(წყვეტილი ხაზი) ჩაჟონილი, ზედაპირული წყლებისა ჩადის 100 მეტრზე ცივი წყლის მცირე და მოკლე პერიოდიან შეღწევასშედინება მთავრდება, ტერპერატურა იწყებს აღდგენასგანმავლობაში.  დაკვირვებული ტემპერატურული ვარიაცია1.1.4 განტოლებების გამოყენებით, ვინაიდან უცნობიასენსორები განლაგებულია ჭაბურღილის კედელთანშესაბამისობას (r=7 სმ), რაც ნაჩვენებია ცხრილი1.1.1-ში. Equilibrated Temperature (°C) Temperature diffusivity(106 m²/s)17,22 0,26 20,44 0,23 23,81 0,50 ცენტრალური პოზიციით მდებარეობის მოდელი, ასეთ  შემთხვევაშიშედეგები მოცემულია ცხრილი 1. 1.2-ში. ცხრილი 1.1.2 T(0,0) Equilibrated Temperature (°C) Temperature diffusivity (106 m²/s) 2,0 17,23 0,13 2,3 20,44 0,125 მეტეოროლოგიური . ეს მანძილი არის კავშირი ჭაბურღილის არსებობს ხარისხობრივი  წყალი მოძრაობს გვიჩვენებს ერთნაირ შემდგომი   მეტ სიღრმეზე. ამ შეღწევას წვიმიდან ერთი აღდგენას და გრძელდება ვარიაცია დროში (სურ. უცნობია სენსორების კედელთან ახლოს, მაშინ Temperature diffusivity m²/s) შემთხვევაში  განტ. 



 250 -2,45  კედლის მოდელი გვაძლევს ზუსტქანებს შორის გვაძლევს წყლის გამტარობისზეგავლენის უგულებელყოფისტემპერატურული ტრენდი z=100 მწრფივ მატებას. უფრო მეტ სიღრმეებზემოქმედი ფაქტორები, რაც განაპირობებსსიღრმეზე ტემპერატურული ტრენდისK/year (სურ. 1.1. 4).             სურ. 1.1.4   z= 100და 250 მ სიღრმეზეტრენდით (ხაზი პუნქტირებით) 0,009 ტემპერატურული ზრდის გასაანალიზებლადგანუწყვეტელი ცვლილება 2 კელვინითმნიშვნელობა κ= 0,8*10-6 m²/s დატემპერატურა იმ დროისათვის, როცამომენტი ემთხვევა წარსულში 90პერიოდს,  დედამიწის ზედაპირისგამოყენებით, z=250 მ სიღრმეზე ცვცლილაბა ∆T/∆t= 0,0021 K/year. მონაცემებს. ∆T/∆t= 0,009 K/year ცვლილებისსწრაფი ცვლილება არ შეესაბამება პერიოდიანი ტრენდი z=250 მ სიღრმეზეჩანაწერები, რომლებიც შეიცავენ დამატებითმაღალი რეზოლუციის ტემპერატურულმაშეიძლება შიცავდეს სხვა და სხვაგამოყოფა. წარმოდგენილ მონაცემთაგამოწვეულია ძლიერი წვიმითა დაძლიერი წვიმა იწვევს ზეგავლენასგაანალიზდეს, რათა განისაზღვროსშეფასებული ტემპერატურული გამტარობასენსორი 2 (z=175 მ) განლაგებულიაგამტარობა განისაზღვრაამ წყლითმოდელი, გარშემო ქანების წვლილისენსორი 3-ს როგორც ჩანს აქვს კავშირიგამტარიანობის მნიშვნელობა κ= 0,5*10 128 2,45 23,80 0,15 ზუსტ ტემპერატურულ გამტარობას, რომელიც არის შერეულიგამტარობის მოდელს რომლისთვისაც κ1= 0,13*10უგულებელყოფის შემთხვევაში შესაძლებელ;ია შეფასდე მ სიღრმეზე.სურ. 1.1.4 გვიჩვენებს ∆T/∆t= 0,0036 K/yearსიღრმეებზე ტემპერატურულ მნიშვნელობას ემატება სხვაგანაპირობებს წნევის გრადიენტს და აძლიერებს წყლისტრენდის შეფასებამ  შესაძლოა მიგვიყვანოს შედეგამდესიღრმეზე ტემპერატურული ვარიაციები ტემპერატურული) 0,009 და 0,0021 კელვინი წელიწადში. გასაანალიზებლად გამოყენებულია განტ. 1.1.2.  ზედაპირზეკელვინით 100 წლის განმავლობაში  და ტემპერატურულიდა 1,0*10-6 m²/s შორის, გამოიყენებულია  რათაროცა დაიწყო ტემპერატურის ზრდა. აღნიშნული 90-110 წლის წინ დაწყებული ტემპერატურის ზრდისზედაპირის ტემპერატურულ გამტარობაზე დამოკიდებულებით იგივე პარამეტრებით ფასდება მოსალოდნენი ∆T/∆t= 0,0021 K/year. სურ. 1.1.4 გვიჩვენებს, რომ ეს ცვლილება კარგადცვლილების ეს მნიშვნელობა უფრო საიმედო იქნებოდა მონაცემებს z=100 მ სიღრმეზე.  იმისათვის, რომ შევაფასოთსიღრმეზე, უნდა გვქონდეს უფრო გრძელ პერიოდიანიდამატებით მოქმედ ფაქტორების გავლენას.  ტემპერატურულმა ჩანაწერებმა გვიჩვენეს, რომ გაზომილისხვა მოქმედი ფაქტორების გავლენას, და საჭიროამონაცემთა ანალიზმა გვიჩვენა, რომ ადგილი აქვს და ასევე ტექტონიკური აქტიურობით. ზეგავლენას, რომელიც შეიძლება გამოყოფილი იქნას მარტივადგანისაზღვროს თერმული თვისებები ტემპერატურული სენსორისგამტარობა ადასტურებს ვარაუდს, რომ სენსორიგანლაგებულია ჭაბურღილის ცენტრთან ახლოს, ვინაიდან  წყლით (κ= 0,14*10-6 m²/s).  როცა განიხილება ჭაბურღილისწვლილი ტემპერატურული გამტარიანობის შეფასებაში შეადგენსკავშირი ჭაბურღილის კედელთან. განსაზღვრული = 0,5*10-6 m²/s უტოლდება  ქანების თვისებების შერეული წყალსა და = 0,13*10-6 m²/s.ნალექების  გრძელვადიანი ∆T/∆t= 0,0036 K/year-ის საშუალო სხვა დამატებითი წყლის ნაკადს. z=250 მ შედეგამდე ∆T/∆t= 0,009 ტემპერატურული ზედაპირზე ტემპერატურის ტემპერატურული გამტარიანობის ათა გათვლილიყო  ტემპერატურული ზრდის  შემდგომ დამოკიდებულებით. განტ. 1.1.2-ის  ტემპერატურული კარგად არ შეესაბამება ნებოდა, თუმცა ასეთი შევაფასოთ გრძელ პერიოდიანი ისეთი გაზომილი ტემპერატურა საჭიროა ამ ფაქტორების  დარღვევას, რაც მარტივად  და შეიძლება სენსორის ახლოს. სენსორი 1 (z=100 მ) და   ტემპერატურული ჭაბურღილის კედლის შეადგენს 25%-ს.   ტემპერატურული  (κ= 0,9*10-6 m²/s) 



129  გეომეტრიული მნიშვნელობის 70 %-ს და წყლის 30 %-ს.  წყლის დაბალი ტემპერატურა გამტარიანობის მნიშვნელობით  განისაზღვრა წონასწორობის აღდგენის პროცესი ჭაბურღილში. შესაძლოა გარემო ფაქტორების ექვსჯერ უფრო მაღალ მნიშვნელობას აქვს მცირე ეფექტი ზემოქმედების მომენტიდან გამოკვლეული 4 დღის განმავლობაში.  როცა ტემპერატურულმა სხვაობამ ჩამავალ მეტეორულ წყალსა და მიმდებარე ქანებს შორის შეადგენს 2 K-ს (სურ. 1.1.3), მაშინ არანაირი კონვექცია არ ხორციელდება ჭაბურღილში.  ტემპერატურული ტრენდი შესაძლოა რომ კარგად შეფასდეს 100მ სიღრმეზე. Z=175 და z= 250 მეტრ სიღრმეზე მოკლე და გრძელპერიოდიანი ვარიაციები ქმნიან ძირითად ტრენდს, რომელიც არაერთგვაროვანია. მონაცემთა უფრო გრძელი რიგი მოგვცემს საშუალებას, რომ განვსაზღვროთ უფრო ზუსტი ტრენდი. ჩანაწერი z= 250 მ სიღრმეზე გვაძლევს წრფივ ტრენდს სიდიდით ∆T/∆t= 0,009 K/year (სურ. 1.1.4). ეს ცვლილება ემთხვევა ზედაპირზე ტემპერატურის ცვლილებებს, რომელიც დათვლილია z= 100 მ სიღრმისთვის დათვლილი ტრენდით.  №2 ავტორი/ ავტორები სტატიის სათა-ური, დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN ჟურნალის/ კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა გვერდების რაოდენობა  ი. ნევინსკი, გ. მელიქაძე და სხვ.  (I.  Nevinsky,  
T Tsvetkova,  
M Dogru,  
E Aksoy,  
M Inceoz,  
O Baykara,  
F Kulahci,  
G Melikadze,  
I Akkurt,  
F Kulali,  
E Vogiannis,  
E Pitikakis,  
K Katsanou,  
N Lambrakis) სეისმოლოგიური მიზნებისათვის შავიზღვის გარშემო რადონის სინქრონული გაზომვების შედეგები  

https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2018.
05.019 Journal of Environmental Radioactivity V(192) საერთაშორისო ონლაინ გამოცემა 48-66 სტატიაში აღწერილია შავი ზღვის რეგიონის  ქვეყნებში გაზ რადონზე მიმდინარე ერთობლივიკვლევის შედეგები. დაკვირვების შედეგებმა უჩვენეს, რომ  შავი ზღვის გარშემო  ყველა სადამკვირვებლო სადგურში დაფიქსირდა რადონური კონცენტრაციების ცვლილების იდენტური სურათი  რეგიონალურ მიწისძვრების წინ. სავარაუდოდ, სადგურები განლაგებულია ერთიან სეისმურ ზონებში  (Ulomov (1999) ისეთები როგორებიცაა: კავკასია - კვიპროსი და ელბრუსი - ანატოლიის შემაერთებელი ხაზები. მათ გასწვრივ მეორდებოდა ძლიერი მიწისძვრები (>M 7.0) ბოლო 3000 წლის განმავლობაში. მიწისძვრის წინამორბედების შესწავლის მიზნით  ყველა დეკლარირებული მეთოდოლოგია და მონაცემთა ბაზა შეიძლება იყოს გამოყენებული. თუმცა აღსანიშნავია, რომ მაქსიმალური ალბათონა წინამორბედების ნიადაგში გაზომილ  რადონის სინჯებიდან მიღწეულია სარდაფებში რადონის ზონდით მეთოდი მეთოდით გაზომილი რადონისა და მისი შვილობილი პროდუქტების ზედაპირზე დისუზიის შემთხევევაში. რადონის გაზომვებისას  ღრმა და ზედაპირულ ჭაბურღილებში, თერმალურ და მინერალურ წყაროებში მაქსიმალური ალბათობა მიწისძვრის წინამორბედებისა დაფიქსირებული იქნა ზედაპირულ ჭაბურღილებში.  ყველა წერტილში დაფიქსირდაკორელაცია წყალსა და ნიადაგში  რადონისა კონცენტრაციების ცვლილებებსა და მეტეოროლოგიურ, მიმოქცევით და მზის აქტივობას შორის. თუმცა ამ პროცესებს შორის კორელაცია მიღებულია მხოლოდ საშუალო თვიური და საშუალო წლიური მონაცემებისთვის. 



130  კვლევების დროს შავი ზღვის რეგიონში  მიწისძვრები ძირითადათ ხდებოდა 2.0-დან 5.0  -მდე მაგნიტუდით დაახლოებით 10 კმ-ით სიღრმეზე. ძლიერი მიწისძვრის წინ   M) = 7.5) ფიქსირდებოდა რადონის კონცენტრაციის თანდათანობითი (2013 წლის 30 სექტემბრიდან და 2013 წლის 14 ოქტომბრის ჩათვლით) ზრდა. კერძოდ,  რადონის კონცენტრაცია გაიზარდა 2.4 ± 0.2 Bq / ლ დან  4.8 ± 0.3 Bq / ლ მდე). მიწისძვრის შემდეგ, რადონური კონცენტრაცია შემცირდა 2.3 Bq / ლ მდე. აღნიშნული მიწისძვრის ეპიცენტრი 33 კმ სიღრმეში მდებარეობდა.  დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელი გახდა მონაცემების ვავილეტების მეთოდით დამუშავებისას, რომელმაც საშუალება მოგვცა გამოგვერიცხა მეტეოროლოგიური ფაქტორის გავლენა რადონის ვარიაციებზე.   გარდა ამისა, დაფიქსირდა რადონის ველის ერთდროული ცვლილებები რეგიონალური მიწისძვრის მომზადების პროცესში. შესაბამისად რადონის ველში ცვლილებები შესაძლებელია გამოყენებული იქნას სესიმო მკოვლენის პროგნოზირებისას.   შავი ზღვის სხვადასხვა სარეჟიმო სადგურისათვის განსხვავებულიმომხდარი მიწისძვრის  მაგნიტუდასა და ეპიცენტრულ მანძილს შორის დამოკიდებულების მნიშვნელობები. რაც დამოკიდებულია რეგიონის გეოლოგიურ თავისებურებებზე.  დასკვნის სახით, ძლიერი მიწისძვრების პროგნოზირებისათვის რეალურად შეფასდა პერდპექტივა ფართო ტერიტორიაზე, შავი ზღვის გარშემო ,რადონის სინქრონული გაზომვების წარმოება და შესაბამისი ერთობლივი ქსელის შექმნა.   №3 ავტორი/ ავტორები სტატიის სათა-ური, დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN ჟურნალის/ კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა გვერდების რაოდენობა  3   ს.ვეფხვაძე, გ.მელიქაძე, მ.თოდაძე, პ.მალიკი, ა.გვენცაძე კახეთის რეგიონის კარსტული მიწისქვეშა წყლების კვებისა და დინამიკის შესწავლა Austrian Journal of earth Sciences ავსტრია  ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) თიანეთის, ახმეტის, ყვარელისა და ლაგოდეხის მიწისქვეშა წყლების რესურსები, რომელთა კვება ხდება კავკასიონის სამხრეთი ფერდიდან, შეიძლება მიჩნეულ იქნეს წყლის რესურსების ალტერნატიულ წყაროდ ალაზნის აუზის მოსახლეობისათვის. კარსტული წყაროები, როგორიცაა აფენის წყალი,ფატმასური,ცივიწყალი და კუისწყალი,რომელთა დებიტი მერყეობს 2.3-დან 250 ლ/წმ-მდე განლაგებულნი არიან ალაზნის აუზის დაბალ სიმაღლეებზე. გარდა ამისა, ნალექები და ზედაპირული წყლები ასრულებენ მნიშვნელოვან როლს, როგორც ალტერნატიულ და ხშირ შემთხვევაში ძირითადი რესურსებისა, რეგიონის მიწისქვეშა წყლების კვების საქმეში. დაკვირვებების უზრუნველყოფის მიზნით, შეირჩა სამონიტორინგო სადგურები და გაგრძელდა მეტეოროლოგიურ მონაცემებზე დაკვირვებები, კერძოდ: თიანეთი,თელავი,ლაგოდეხი და დედოფლისწყარო. მეტეოსადგურებზე დამონტაჯებული HOBO სენსორის მეშვეობით ყოველდღიურად იზომებოდა  ჰაერის ტემპერატურა და ტენიანობა,მიმდინარეობდა ნალექების შეგროვება და მათი იზოტოპური ანალიზი ლაბორატორიაში. ასევე, მიმდინარეობდა დაკვირვებები მდინარე ალაზანზე, კერძოდ შაქრიანის ჰიდროლოგიურ სადგურზე თელავთან ახლოს, მდინარეში დამონტაჯებული იყო წყლის დონისა და ტემპერატურის გამზომი ხელსაწყო. ასევე, ქალაქ ყვარელთან კარსტულ მდინარე ფატმასურში დამონტაჟდა წყლის დონის გამზომი ხელსაწყო, ფატმასური ყველაზე უფრო წყალუხვია და დაკვირვებებისათვის მოსახერხებელი, ვიდრე სხვა სეზონური კარსტული წლები. მთლიანობაში, საკვლევ ტერიტორიაზე დაკვირვებები მიმდინარეობდა 4 მეტეოროლოგიურ და 2 ჰიდროლოგიურ სადგურზე.გარდა ამისა, დაისინჯა ყველა ტიპის წყალ-პუნქტი. იზოტოპური და 



131  ქიმიური პარამეტრების განსაზღვრისათვის სინჯები აიღებოდა ყოველთვიურად, მდინარე ფატმასურიდან - კი, კვირაში ერთხელ; ფიზიკური პარამეტრები-წყლის  ტემპერატურა,ელექტროგამტარებლობა,pHდა წყლის ხარჯი იზომებოდა ველზე.     ნალექების სინჯებში, δ18O-ის მნიშვნელობები მერყეობს -22 ‰-დან  +1 ‰-მდე (ნახ.1). მეტეოსადგურების იზოტოპური მნიშვნელობები თანხვედრაშია მათი განლაგების სიმაღლეებთან.  ნახ. 1 δ18O-ს მნიშვნელობები ნალექებში, საკვლევ ტერიტორიაზე განლაგებულ მეტეოროლოგიურ სადგურებზე 2013-2018 მდინარე ალაზანზე დანაკვირვები იზოტოპური მნიშვნელობები თანხვედრაშია სეზონურ ცვლილებებთან და მერყეობს-11 ‰-დან-7 ‰-მდე დიაპაზონში(ნახ.2).  



132  ნახ. 2δ18O მნიშვნელობები მდინარე ალაზანისა (შაქრიანის ჰიდროლოგიური სადგური) და თელავის მეტეოსადგურის სინჯებში, ნალექების მთლიანი რაოდენობა თელავის მეტეოროლოგიურ სადგურზე 2013-2018 კარსტულ მდინარე  ფატმასურზე დაკვირვებები დაიწყო 2016 წლიდან.მისი იზოტოპური შემადგენლობა ძალიან სტაბილურია, მნიშვნელობები მერყეობს δ18O -8.9-დან -8.1 ‰-მდე, ხოლოδ2H -47-დან -60 ‰-მდე დიაპაზონში (ნახ. 3), ამასთანავე δ18O - δ2H სეზონური ვარიაციები, მიუთითებს თოვლის დნობის გავლენას გაზაფხულის პერიოდში. 



133  ნახ. 3 δ18O და δ2H მნიშვნელობებიდა წყლის დონე კარსტულ მდინარე ფატმასურში 2016-2018 როგორც დანაკვირვები მასალა გვიჩვენებს 2016-2018 პერიოდისათვის, მდინარე ალაზანი (შაქრიანთან) და კარსტული მდინარე ფატმასური ავლენენ მსგავს იზოტოპურ ვარიაციებს გაზაფხულის პერიოდში (ნახ.4). იზოტოპურ მნიშვნელობებზე დაკვირვებები მიმდინარეობდა კახეთის რეგიონში (გურჯაანი,საგარეჯო,სიღნაღი,ახმეტა დედოფლისწყარო და ლაგოდეხი) არსებულ არაღრმა (100-150მ სიღრმე) მიწისქვეშა წყლებზე და ჰერეთისკარში არსებულ ღრმა ჭაბურღილზე(2000 მ). არაღმა მიწისქვეშა წყლების იზოტოპური შემადგენლობა (δ18O -8.5  -7.9 ‰) დიდად არ განსხვავდება ზედაპირული წყლების იზოტოპური შემადგენლობისაგან; ცხადია, რომ კარსტულ მდინარე ფატმასურსაქვს იგივე კვების წყარო.  ნახ.4 δ18O იზოტოპური შემადგენლობა თელავის მეტეოსადგურის ნალექებში, კარსტულ მდინარე ფატმასურში და მდინარე ალაზანში 2016–2018 განსხვავება დაიკვირვება ჰერეთისკარის ჭაბურღილის იზოტოპურ შემადგენლობაში (ნახ. 5), კერძოდ, δ18O მერყეობს -2.8-დან -2.2 ‰-მდე, ხოლო 2H -49-დან -42 ‰-მდე დიაპაზონში, განსხვავებულია მათი განლაგებაც გლობალური მეტეოროლოგიური ხაზის გასწვრივ(ნახ. 6). 



134  ნახ.5 δ18O - δ2H იზოტოპური შემადგენლობის ვარიაციები ჰერეთისკარის ჭაბურღილში  ნახ. 6 იზოტოპური შემადგენლობის ცვლილება არაღრმა მიწისქვეშა წყლებში,მდინარეებსა და ჭაბურღილებში გლობალური მეტეოროლოგიური ხაზის გასწვრივ (GMWL) ერთიანი დანაკვირვები მასალის საფუძველზე პროგრამა Feflow -ში შეიქმნა სამგანზომილებიანიციფრულიმოდელი. 



135    ნახ. 7 მოდელი  დანაკვირვები ჰიდრომეტეოროლოგიური და იზოტოპური მნიშვნელობების მიხედვით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა მეტეოსადგური ავლენს სეზონური ცვლილებისერთნაირ ხასიათს. ნალექების მონაცემები უჩვენებს,რომ სიმაღლე არის დომინანტი ფაქტორი ნალექების განაწილების საქმეში და დამოკიდებულია საკვლევი ტერიტორიის მორფოლოგიაზე.         ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების დაკვირვების წერტილებში,იზოტოპური მნიშვნელობები მიუთითებს იზოტოპურად მსუბუქი წყლის არსებობას, რაც სავარაუდოდ დაკავშირებულია თოვლის ნადნობის წვლილთან. მდინარე ალაზანში თელავის მეტეოსადგურთან შედარებით დანაკვირვები იზოტოპური შემადგენლობის მიხედვით შეინიშნება  დაგვიანება (დროითი წანაცვლება)(10-15 დღე), რაც გამოწვეულია ნაკადის გადაადგილების დროის არსებობით კვების არედან მდინარემდე. მდინარე ფატმასურისა დაალაზნის იზოტოპური შემადგენლობების შედარებით, ჩანს, რომ ისინი ძირითადად იკვებებიან იზოტოპურად მსუბუქი წყლით.         მდინარე ალაზანი და კარსტული წყალი ფატმასური უჩვენებს მსგავს იზოტოპურ ქცევას გაზაფხულის სეზონის პერიოდში, რომელიც ხასიათდება იზოტოპური მნიშვნელობების შემცირებით, რაც გამოწვეულია თოვლის დნობის გავლენით. ნათლად გამოიკვეთა, რომ კარსტული მდინარე ფატმასურის კვების შემდეგ, თოვლის ნადნობი თითქმის იმავდროულად ჩაედინება მდინარე ალაზანში და ამ ტერიტორიაზე მდებარე თითქმის ყველა ზედაპირულ წყლებში.  შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კარსტული წყალი ფატმასური და მდინარე ალაზანი თანამედროვე მეტეორული წარმოშობისაა, რომელთა კვებაში ძირითადი როლი ნალექებს ეკუთვნის. ზედაპირული წყლის რესურსები თითქმის მსგავსი იზოტოპური (18O -2H) შემადგენლობისაა.ზოგიერთ შემთხვევაში ასევე გვხვდება შედარებით მსუბუქი იზოტოპური მნიშვნელობები გურჯაანის არარღრმა ჭაბურღილების წყლის სინჯებში. იზოტოპურად მძიმე წყლის მნიშვნელობები თანხვედრაშია მიწისქვეშა წყლების მოძრაობის კანონზომიერებასთან ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ, კავკასიონის მთიდან ალაზნის წყალშემცველი ჰორიზონტისაკენ და მიუყვება ჰორიზონტს ზედაპირიდან სიღრმისაკენ. ღრმა ჭაბურღილ- ჰერეთისკარის მნიშვნელობების გადახრდა გლობალური მეტეოროლოგიური ხაზის გასწვრივ აიხსნება მისი სიღრმით და ასევე თერმული წყლისათვის დამახასიათებელი თვისებებით.      ამგვარად, კავკასიონის სამხრეთი ფერდიდან კვება შესაძლებელია მიჩნეულ იქნეს მიწისქვეშა წყლის რესურსების ალტერნატიულ წყაროდ ალაზნის აუზის მოსახლეობისათვის. ცხადია, რომ კარსტული წყლების დიდი ნაწილი ჩაიტვირთება ზემო იურა-ქვედა ცარცულ კარსტულ წყალშემცველ ჰორიზონტში, მიედინება სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულებით და თითქმის იმავდროულად 



136  განიტვირთება ალაზნის აუზის ზედაპირულ და არაღმა მიწისქვეშა წყლებში. აღნიშნული მიწისქვეშა წყლის ნაკადი კარსტული წყალშემცველი ჰორიზონტიდან, ასევე ნაწილობრივ გაედინება ღრმა წყალშემცველ ჰორიზონტში, რომელსაც ახასიათებს გადაადგილების შედარებით დიდი დრო, ამავე დროს არაღრმა ზედაპირულ წყლებს აქვთ კვების ერთი და იგივე წყარო. არასასიამოვნო ფაქტორს წარმოადგენს ზედაპირული წყლის რესურსების რეჟიმის არამდგრადი ბუნება. №4 ავტორი/ ავტორები სტატიის სათაური, დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN ჟურნალის/ კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა გვერდების რაოდენობა   4 Sepehr Sangin, Günter Buntebarth, Andreas Weller, George Melikadze  Temperature Gradient Measurements in Hydrothermal Areas of Georgia  DOI: https://doi.org/10.31214/ijthfa.v1i1.7 International Journal of Terrestrial Heat Flow  and Applied Geothermics  VOL. 1, NO. 1;  Laboratório de Geotermia - Observatório Nacional R. Gen. José Cristino, 77 - São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ, Brazil. 14-17  პროექტის მიზანს წარმოადგენდა   გეოთერმული ველის დეტალური შესწავლა  საქართველოს ტერიტორიაზე, რაც ხელს შეუწყობს გეოთერმული ენერგიის ფართოდ გამოყენებას. ამ მიზნით ჩატარდა ჭაბურღილებში მიკრო-ტემპერატურული გაზომვები გეოთერმული გრადიენტის დასადგენად. სტაციონალური დაკვირვებები ჩატარდა სხვადახხვა ტერტორიაზე განლაგებულ 14 ჭაბურღილში (ნახ. 1).   ნახ 1. ჭაბურღილების განაწილება ტერიტორიაზე. მწვანი ფერით წარმოადგენს ჭაბურღილს გრადიენტით ტემპერატურის მდგრადი ზრდის ტენდეციით და წითელი ფერით გრადიენტს  ცვლადი ტემპერატურით.  დაკვირვებებისას გამოიყენებოდა სპეციალიზირებული კაბელი და რეგისტრატორი. ტემპერატურები იწერებოდა კაბელზე დამოტაჟებული 8 სენსორით, რომელთა მგძნობარობა შეადგენდა 0.01 კელვინს. მანძილი მეზობელ სენსორებს შორის შეადგენს 14.2 მ. კაბელის საერთო სიგრძე არ აღემატებოდა 100 მ-ს. 



137                   ცხრილი 1 ჭაბურღილების თვისებები      Name of wells   # Depth of lastsensor (m)   Main lithology  Duration (h)   Akhaltsikhe (Az)   1   100 Sandstone, Andesite-basalt, Basalt, argillitesandstone, volcanic rocks   20 Akhalkalaki (Ac) 2 100 Basalt 23 Borjomi 47(Bo) 4 90 Sandstone 23 Borjomi 67(Bo) 5 80 Sandstone 18  Borjomi 70(Bo)   6   90 Sandstone, Quartz– feldspar-bearing sandstone   19 Borjomi 102(Bo) 7 95 Sandstone 23 Kobuleti (Ko) 8 85 Basalt 24 Lagodechi (La) 9 20 Clastic limestone 16 Marneuli (Ma) 10 50 Tuff 44  Nakhalakevi (Na)  11  100 Sericite-bearing clay shale  24   Oni (On)   12   90 Volcanic (mostlybasalt) andvolcano- sedimentary rock   62 Ateni/Ormotsi (At) 13 35 Light graysandstone 95   Tbilisi   14   90 Dolerite- Sedimentary andvolcano- sedimentary rock, Sandstone   46 Ajameti (Aj) 15 90 Limestone 47   შედეგები და დისკუსია ჭაბურღილებში ჩატარებული გაზომვები ადგენდნენ ტემპერატური განაწილების მრუდს მის გასწვრივ სხვადასხვა სიღრმეზე და თერმული გრადიენტის მნიშვნელობას.   ცხრილში 2 -ში მოცემულია ჭაბურღილების ნომრები, დამონტაჟებული სენსორის სიღრმე,  ჭაბურღილების მიერ გახსნილი ფენების ლითოლოგია და გაზომვის ხანგრძლივობა.  ცხრილში  მწვანე ფონზე წარმოდგენილია ჭაბურღილები ტემტემპერატურის სტაბილური ზრდით  სიღრმისკენ. უწყვეტი სტაციონარული გაზომვები ხორციელდებოდა  "LogBox-multiT" (www.geotecinstruments.com) გერმანული წარმოების ხელსაწყოთი. ტემპერატურული დაკვირვებები წარმოებდა თითოეულ ჭაბურღილში 16 საათიდან 4 დღემდე პერიოდით განმავლობაში.  



138  14 დან 8 ჭაბურღილში, დაფიქსირდა სტაბილური ტემპერატურის ზრდა სიღრმესთან ერთად. დანარჩენი ექვსი ჭაბურღილში კი მოკლევადიან ტემპერატურის არასტაბილურობას, რაც გამოწვეული იყო  მიწისქვეშა წყლების გავლენით სენსორებზე. ცხრილი 2 -ში მოცემულია  გათვლილი ტემპერატურის გრადიენები.  სტაბილური ტემპერატურა აღინიშნება მწვანე ფონზე. ტემპერატურის მონაკვეთების ხარისხი აღინიშნება "+++", "++", "+" და "-", რაც ნიშნავს "კარგი", "ნაწილობრივ-კარგი", "მისაღები" და "ცუდი" ", შესაბამისად. კარგი ხარისხის თერმული გრადიენტი ხასიათდება სტაბილური ან მონოტონური ტემპერატურის ზრდით. თუმცა, ნაწილობრივ „კარგი“ გრადიენტის შემთხვევაში, როგორც მითითებულია ცხრილ 2, ფიქსირდება ერთი ან ორი სენსორი, რომელთა ტემპერატურა დაბალია სენსორების სიაში არსებული ღირებულებებთან შედარებით. ჭაბურღილები, რომლებიც აფიქსირებენ მაღალ ტემეპრატურებს მათი გრადიენტების უფრო სტაბილურია.    ცხრილი 2. ტემპერატურული გრადიენტების სიღრმეში ზრდის ტენდენციით  სხვადასხვა მნიშვნელობებით   No. Well name Quality Gradient (K/m) #1 Akhaltsikhe (Az) − + 0.0147 #2 Akhalkalaki (Ac) − + 0.0022 #4 Borjomi 47 (3/2) ++ 0.0410 #5 Borjomi 67 +++ 0.0502 #6 Borjomi 70 (3/1) +++ 0.0271 #7 Borjomi 102 +++ 0.0769 #8 Kobuleti − − 0.00002 #9 Lagodechi − + 0.0202 #10 Marneuli − + 0.0077 #11 Nakhalakevi +++ 0.1218 #12 Oni +++ 0.0744 #13 Ateni/Ormotsi −+ 0.0141 #14 Tbilisi +++ 0.1148 #15 Ajameti +++ 0.0420  სტაბილური ტემპერატური გრადიენტები ფიქსირდება ნაქალაქევის (# 11) და თბილისი  (# 14) ჭაბურღილებზე შესაბამისად მათი მნიშვნელობები შეადგენს  121.8 mK/m  და 114.8  mK/m.  რეჟიმული დაკვირვებების შედეგები მიუთითებენ თერმული გრადიენტის მნიშვნელობებზე გარდა სიღრმული სითბური ნალკადისა სხვა ბუნებრივი ფაქტორების გავლენას. კერძოდ, ისეთები როგორებიცაა სეისმური / ტექტონიკური, ადამიანის ქმედებები, მეტეოროლოგიური და მიმოქცევათი ვარიაციების გავლენას.  (ბუნტერბარტი, ჭელიძე და მელიქაძე, 2005). მაღალი გრადიენტი (76.9 mK/m ) ფიქსირდება ბორჯომის თერმულ რაიონში განლაგებულ ჭაბურღილზე #102.  ნახ. 2. თერმული მრუდი ადასტურურებს სითბური ველის აღმავალ ნაკადს, ამასთან ასევე ფიქსირდება თერმული წყლის იძულებითი ამოქაჩვების გავლენას, რაც გამოისახება ჰიდროსტატიკური წნევის და თბური ნაკადის არასტაბილურობაში.  ფიქსირდება ურთიერთგავლენა სხვადასხვა წყალშემცველ ჰორიზონტებს შორის. ასე მაგალითად, შუა ეოცენის ნალექებში ფიქსირდება ატმოსფერული ნალექების ზედა ფენებიდან სიღრმეში (Zhukova, Melikadze and Dovgal, 2010) და ამ მიგრაციის დამოკიდებულებაზე სეზონურობის გავლენა. ასევე, ფიქსირდება სითბური ნაკადის აღმავალი ნაკადი ზედა ცარცის ასაკის ქანებიდან ქვედა პალეოცენის ნალექებში ბორჯომის რაიონში გამავალ რღვევის გასწვრივ.  



139   ნახ. 2 ბორჯომის რაიონის ჭაბურღილებში ტემპერატურული ცვლილება სიღრმის მიხედვით .   ნახ 3 - ონის, აჯამეთის და ნაქალაქევის ჭაბურღილებზე ტემპერატურული პროფილი.  ნახაზზე ნაჩვენებია ტემპერატურის ზრდის პროფილი ონის აჯამეთისა და ნაქალაქევის ჭაბურღილებზე. აჯამეთზე არ ფიქსირდება ტერმულიაქტივობა, ხოლო ონისა და ნაქალაქევის ჭებზე გრადიენტის სიდიდე იზრდება ზედაპირთან ახლოს, ზედაპირული წყლების გავლენის გამო.  თუმცა გრადიენტი სტაბილურია სიღრმეში. არასტაბილური გრადიენტის მაგალითია კობულეთის და ახალქალაქის ჭაბურღღილების ჩანაწერები. სადაც ფიქსირდბა მიწსქვეშა წყლის ჰორიზონტული მოძრაობა ქობულეთში 60 მ და ახალქალაქში დაახლოებით 70 მ დიაპაზონში.  



140   ნახ. 4. ქობულეთის და აქალქალაკის ჭაბურღილების თერმული პროფილები. ამ ჭებზე არ ფიქსირდება სტაბილური გრადიენტი ტემპერატურის არასტაბილურობის გამო. ატენის ჭაბურღილზე ვერ მოხდა გაზომვების ჩატარება სენსორების ჭაბურღილში ვერ ჩაშვების გამო 35 მეტრის ქვემოთ.     დასკვნები  ჭაბურღილზე ჩატარებულმა დაკვირვებებმა დააფიქსირა  თერმული გრადიენტის სტაბილური მნიშვნელობები 8 ჭაბურრილზე და მათი არასტაბილურობა დანარჩენ 6 ჭაბურღილზე, რაც გამოწვეული იყო ზედაპირული წყლების გავლენით ამ უკანასკნელებზე.  გრადიენტების შევადარებთ მაღალი მნიშვნელობა დაფიქსირდა ნაქალაქევის ჭაბ. #11- 121.8 mK/m და თბილისში ჭაბ. #14 - 114.8 mK/m. მაღალი გრადიებტის ჭაბურღილებზე ფიქსირდება ტემეპერატურის მდგრადი ცვლილება სიღრმის და მიხედვით, რაც გულისხმობს თერმული წყლების კარგ გავლენასა და წნევების გადანაწილების სიმცირეზე მიწისქვეშა წყლებში. მითუმეტეს ეს აღინიშნება თბილისი თერმულ ჭაბურღილებსა და ბორჯიმის მინერალურ     6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 6.1.საქართველოში №1 მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი 1   თ. ჯიმშელაძე გ. მელიქაძე ზ. კერესელიძე მ.დევიძე გ.კობზევი ნ. გოგუაძე რ.გოგუა ალ. ჭანკვეტაძე ლითოსფეროში მიმდინარე დეფორმაციული პროცესების შესწავლა მულტიდისციპლინარული მონიტორინგით ქ. ქუთაისი, 21-22 სექტემბერი 2018 წ. მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) 



141  №2 მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენებისსათაური ფორუმისჩატარების დროდაადგილი 2  გ. მელიქაძე ნ. ჟუკოვა მ. ზაპპა ნ.კაპანაძე მ. თოდაძე ს. ვეფხვაძე კლიმატური ცვლილებების ფონზე წყლის რესურსების შეფასება სტაბილური იზოტოპების გამოყენებით ქ. ქუთაისი, 21-22 სექტემბერი 2018 წ.  6. 2.უცხოეთში    № მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  დრო და ადგილი 1  თ. ჯიმშელაძე,  გ. ბუნთებართი,  გ. მელიქაძე Assesment of climate Changes on the territory of Georgia revelaed by microtemperature variation in borehole (წარდგენილი იყო შუალედური შედეგები) 07-14 აპრილი, 2018 წელი ავსტრია, ვენა მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა) საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ჭაბურღილებში შესაძლებელია სხვადასხვა გეოფიზიკური კვლევების ჩატარება. ტემპერატურული გაზომვები ჩატარებულია საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ 14 ჭაბურღილში. ტრანსკავკასიურ რეგიონში, უმეტესობა ჭაბურღილებისა გვიჩვენებს ტექტონიკური პროცესებით გამოწვეულ ჰიდროთერმალურ რეაქციას. გრძელვადიანი მაღალი რეზოლუციის მქონე ტემპერატურული გაზომვებისათვის შერჩეული იქნა მუდმივი ტემპერატურული გრადიენტის მქონე აჯამეთის ჭაბურღილი.  აჯამეთის ჭაბურღილი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში (42.187 °N, 42.791 °E), ჭაბურღილის სიღრმე შეადგენს 1339 მეტრს და მოიცავს მერგელებსა და ქვიშა ქვებს 300 მეტრამდე სიღრმეზე. კვლევის პროცესში გამოყენებული თერმომეტრი 0.3 mK-ის სიზუსტით იწერს მონაცემებს 100, 175 და 200 მეტრ სიღრმეზე.          ტემპერატურა ჭაბურღილში იწერება 20 წუთიანი ინტერვალით, რომელიც შემდგომ საშუალოვდება და ვითვლით მის დღიურ მნიშვნელობებს. ხელსაწყო იწერს ასევე ე.წ. ხელსაწყოს ტემპერატურას, რაც გამოყენებული ტემპერატურის კორექციისათვის და ასევე იმის დასადასტურებლად, რომ ჭაბურღილის ტემპერატურაზე გავლენას არ ახდენს დღიური ტემპერატურული ვარიაციები. თუმცა, დედამიწის ზედაპირზე მომხდარი უეცარი ტემპერატურული ცვლილებები, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ინარჩუნებს მუდმივ მნიშვნელობას, აღწევს ზედაპირის ქვეშ. ეს გავლენა სიღრმეზე შეიძლება შემდგომ გაანალიზდეს და შევაფასოთ ტემპერატურული სვლა წარსულში. № მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების  დრო და ადგილი 



142   2  თ. ჯიმშელაძე,  გ. ბუნთებართი,  გ. მელიქაძე Assesment of climate Changes on the territory of Georgia revelaed by microtemperature variation in borehole 19 ოქტომბერი, 2018 წელი. სოფია, ბულგარეთი მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)         დედამიწის სიღრმიდან წამოსული სითბური ნაკადი ხასიათდება თერმალური გრადიენტითა და სითბოგამტარობით. სითბური ნაკადი შესაძლოა შეიცვალოს როგორც დედამიწის სიღრმეში, ასევე მის ზედაპირზე მიმდინარე ისეთი პროცესებით, როგორიცაა სეზონური ზედაპირული ტემპერატურული ვარიაციები, კლიმატური ცვლილებები და ჰიდროთერმალური ფაქტორები. ეს ფაქტორები იწვევს ტემპერატურის გარდამავალ კომპონენტს, რომელიც განისაზღვრა ხანგრძლივი პერიოდის, მაღალი რეზოლუციის მილიკელვინების სიზუსტის ჩანაწერებით. მონაცემთა ჩაწერა ხდებოდა აჯამეთის ჭაბურღლიში, რომელიც მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისთან ახლოს. ტემპერატურული მონაცემების ჩაწერა მოხდა ჭაბურღილში დამონტაჟებული მიკროტემპერატურის საზომი სენსორებით 100, 175 და 250 მ სიღრმეებზე.  ჩანაწერის სიხშირე შეადგენდა საათში სამ მონაცემს, სულ 72 მონაცემი დღეში. 15 თვიანი ჩანაწერების  შედეგებში გამოვლინდა,  ტემპერატურის წრფივი ზრდა 0,0036 კელვინით წელიწადში, 100 მეტრ სიღრმეზე. ტემპერატურულ მონაცემებში დაფიქსირდა ძლიერი ნალექებით გამოწვეული ძლიერი ვარიაციების რამოდენიმე  შემთხვევა. აღნიშნული შემთხვევების ანალიზმა საშუალება მოგვცა შეგვეფასებინა ჭაბურღილში წყლის ტემპერატურული გამტარიანობა. ტემპერატურის ტრენდმა 100 მეტრ სიღრმეზე გვიჩვენა ზედაპირული ტემპერატურის ზრდა 0,015 კელვინით წელიწადში, რომელიც დაწყებული იქნა 80-90 წლის წინ. ეს პერიოდი ემთხვევა საკვლევ ტერიტორიაზე მოსახლეობის გაჩენის პერიოდს, რასაც მოყვა ტყის გაჩეხვა და ნიადაგის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისათვის დამუშავება.           № მომხსენებელი/ მომხსენებლები მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი   3   ს.ვეფხვაძე, გ.მელიქაძე, მ.თოდაძე,  პ.მალიკი Assessment of karstic water flowpaths and mean transit time in Kakheti (Eastern Georgia)  07-14 აპრილი, 2018 წელი, ვენა, ავსტრია მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)          თიანეთის, ახმეტის, ყვარელისა და ლაგოდეხის მიწისქვეშა წყლების რესურსები, რომელთა კვება ხდება კავკასიონის სამხრეთი ფერდიდან, შეიძლება მიჩნეულ იქნეს წყლის რესურსების ალტერნატიულ წყაროდ ალაზნის აუზის მოსახლეობისათვის. კარსტული წყაროები, როგორიცაა აფენის წყალი,ფატმასური,ცივიწყალი და კუისწყალი,რომელთა დებიტი მერყეობს 2.3-დან 250 ლ/წმ-მდე განლაგებულნი არიან ალაზნის აუზის დაბალ სიმაღლეებზე. გარდა ამისა, ნალექები და ზედაპირული წყლები ასრულებენ მნიშვნელოვან როლს, როგორც ალტერნატიულ და ხშირ შემთხვევაში ძირითადი რესურსებისა, რეგიონის მიწისქვეშა წყლების კვების საქმეში. 



143          კოსმოფიზიკური ობსერვატორია  სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: თეიმურაზ ბაქრაძე  სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  ნუგზარი ღლონტი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ირაკლი ტუსკია - მთვარი სპეციალისტი ზეინაბ ყვავაძე - სპეციალისტი ტერეზა ერქომაიშვილი - სპეციალისტი პაატა ბარბაქაძე - სპეციალისტი ზურაბ დემურიშვილი - სპეციალისტი ლამარა ოსეფაიშვილი - ლაბორანტი ეთერი ალანია - ლაბორანტი  პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები   № 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    ასტროფიზიკა. მიმდინარეობს კოსმოსური სხივების  მეორადი, ნეიტრონული კომპონენტის ინტენსივობისა და ატმოსფერული წნევის, უწყვეტი  რეგისტრაცია წუთიანი და საათიანი დაგროვების ინტერვალით.   პროექტი დაიწყო 1972 წელს და მიმდინარეობს დღემდე თეიმურაზ ბაქრაძის ხელმძღვანელობით, ნუგზარი ღლონტი, ირაკლი ტუსკია, ზურაბ დემურიშვილი და პაატა ბარბაქაძე ახორციელებენ სუპერნეიტრონული მონიტორის 18NM–64-ის გარე ინტერფეისის სტაბილურ და უწყვეტ მუშაობას. ზეინაბ ყვავაძე, ტერეზა ერქომაიშვილი,  ლამარა ოსეფაიშვილი და ეთერი ალანია ახორციელებენ კოსმოსური სხივების ნეიტრონული კომპონენტის მონაცემების 



144  პირველად დამუშავებას, შესწორებას ატმოსფერულ წნევაზე, სისტემატიზირებას და მომზადებას საერთაშორისო მონაცემთა ცენტრში განსათავსებლად.    დასრულდა 2018 წლის მონაცემების (ნეოტრონული კომპონენტისა და ატმოსფერული წნევის) რეგისტრაცია, დამუშავება და სისტემატიზირება. დადგინდა კოეფიციენტი კოსმოსური სხივების ნეიტრონულ კომპონენტსა და ატმოსფერულ წნევას შორის. საბოლოო მონაცემები განთავსდა მონაცემთა საერთაშორისო ცენტრში.     № დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით  პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)  1 2  3  4   ასტროფიზიკა.კოსმოსური სხივების  მეორადი, ნეიტრონული კომპონენტის ინტენსივობისა და ატმოსფერული წნევის, უწყვეტი  რეგისტრაცია წუთიანი და საათიანი დაგროვების ინტერვალით 2018 წელს.  2017წ. -2018წ. თეიმურაზ ბაქრაძის ხელმძღვანელობით, ნუგზარი ღლონტი, ირაკლი ტუსკია, ზურაბ დემურიშვილი და პაატა ბარბაქაძე ახორციელებენ სუპერნეიტრონული მონიტორის 18NM–64-ის გარე ინტერფეისის სტაბილურ და უწყვეტ მუშაობას. ზეინაბ ყვავაძე, ტერეზა ერქომაიშვილი,  ლამარა ოსეფაიშვილი და ეთერი ალანია ახორციელებენ კოსმოსური სხივების ნეიტრონული კომპონენტის მონაცემების პირველად დამუშავებას, შესწორებას ატმოსფერულ წნევაზე, სისტემატიზირებას და მომზადებას საერთაშორისო მონაცემთა ცენტრში განსათავსებლად.   



145   დასრულდა 2018 წლის მონაცემების (ნეოტრონული კომპონენტისა და ატმოსფერული წნევის) რეგისტრაცია, დამუშავება და სისტემატიზირება. დადგინდა კოეფიციენტი კოსმოსური სხივების ნეიტრონულ კომპონენტსა და ატმოსფერულ წნევას შორის. საბოლოო მონაცემები განთავსდა მონაცემთა საერთაშორისო ცენტრში, სხვადასხვა პერიოდის ვარიაციების გამოვლენისა და შესწავლის მიზნით.  შესრულდა სუპერ ნეიტრონული მონიტორის გარე ინტერფეისის მოდერნიზება, მათ შორის  პრეცეზიული მაღალი ძაბვის ბლოკების გამოყენებით. ამავე დროს დასრულდა ნეიტრონული მონიტორის ინტენსივობისა და ატმოსფერული წნევის მონაცემთა ბაზაზე  წვდომის პროგრამული უზრუნველყოფა.         დუშეთის გეოფიზიკური ობსერვატორია სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: რობერტ გოგუა  სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:  მათიაშვილი თამაზი - მეც. თანამშრომელი  კიკუაშვილი გიორგი - ლაბორანტი  მათიაშვილი გიორგი - ლაბორანტი  ტუშური გიული -  ლაბორანტი   1.პროგრამული დაფინანსებით 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   დედამიწის მაგნიტური ველის ვარიაციების შესწავლა უწყვეტ რეჟიმში  1844 –  1. რ. გოგუა – ხელმძღვანელი 2. თ. მათიაშვილი – მეც. მუშაკი 3. გ. ტუშური – ლაბორანტი 4. გ. კიკუაშვილი – ლაბორანტი 5. გ. მათიაშვილი – ლაბორანტი         2018წ. დუშეთის გეოფიზიკურ ობსერვატორიაში შესრულდა შემდეგი კვლევები: 1. მთელი წლის განმავლობაში, უწყვეტ რეჟიმში, ჩატარდა დედამიწის მაგნიტური ველის H–ჰორიზონტალური, Z–ვერტიკალური და D–მიხრილობის კუთხის ვარიაციების რეგისტრაცია და რეალურ დროში მისი გადაცემა, ინტერნეტის საშუალებით, გეოფიზიკურ მონაცემთა მსოფლიო ცენტრში ქ. კიოტო (იაპონია). 



146        კვირაში 2–3–ჯერ ობსერვატორიაში წარმოებს დედამიწის მაგნიტური ველის სრული მდგენელის T, ჰორიზონტალური მდგენელის – H და მიხრილობის კუთხის D განსაზღვრა.       დუშეთის გეოფიზიკურ ობსერვატორიაში დაფიქსირებულ ინფორმაციას დედამიწის მაგნიტური ველის ვარიაციების შესახებ აქვს დიდი მეცნიერული და პრაქტიკული მნიშვნელობა, იგი გამოიყენება: დედამიწის მაგნიტური ველის ანალიზური მოდელების შექმნაში; მაგნიტოსფეროში (დედამიწის გარე სივრცე) და დედამიწის შიგნით მიმდინარე ფიზიკური პროცესების შესასწავლად; დედამიწის მაგნიტური ველის რუკების შედგენის დროს, როგორც მიწის ზედაპირზე, ისე ჰაერში და ზღვაზე; საზღვაო და საჰაერო ნავიგაციაში; დედამიწის აგებულების შესწავლასა და სასარგებლო ნამარხთა ძებნა–ძიების დროს; ტოპოგრაფიული რუკების შედგენის დროს; ამინდის პროგნოზისათვის; მიწისძვრების წინამორბედების ძიებისათვის; რადიოტალღების გავრცელების პროგნოზირების დროს და სხვა. ობსერვატორიაში დაფიქსირებული ინფორმაცია არის აქტუალური, როგორც ჩვენი ქვეყნისათვის, ისე მას აქვს დიდი საერთაშორისო მნიშვნელობა, როგორც ჩვენი პლანეტის შესწავლის ერთ–ერთ ინსტრუმენტს.      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   FR17 – 633  20.12.2017 – 20.12.2020  რ. გოგუა, თ. მათიაშვილი პროექტის უზრუნველყოფა დუშეთის გეოფიზიკური ობსერვატორიის მასალებით          2018 წლის პერიოდში საგრანტო თემის შესრულებისათვის უწყვეტ რეჟიმში მიღებული იქნა ინფორმაცია დედამიწის მაგნიტური ველის მდგენელების H – ჰორიზონტალური, Z – ვერტიკალური  და D – მიხრილობის  შესახებ, რაც გათვალისწინებული იყო პროექტის მიხედვით.    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  გურიის ტერიტორიის გეოფიზიკის ინსტიტუტის თბილისი თსუ   



147  3 მაგნიტური ველი და მისი გეოლოგიური ინტერპრეტაცია  ISSN 1512–1135 შრომათა კრებული. ტომი 69, 2018 წ. გამომცემლობა 8 ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)       ნაშრომში განხილულია გურიის ტერიტორიაზე მაგნიტური ანომალიების გეოლოგიური ინტერპრეტაციის საკითხები. დადგენილია, რომ ინტენსიური მაგნიტური ანომალიები გამოწვეულია შუა ეოცენის ანდეზიტ–ბაზალტებით, ხოლო ანომალიები შავი ზღვის სანაპიროზე – ქვიშით, რომელიც გამდიდრებულია ფერომაგნიტური მინერალებით.    ინსტიტუტის ბაზაზე მოქმედებს ევროპულ-ქართული ცენტრი“ მაღლივი კაშხლების გეოდინამიკური რისკები“ (ევროსაბჭოს შეთანხმება დიდი კატასტროფების თაობაზე - 
EUR-OPA Major Hazards Agreement: https://www.coe.int/en/web/europarisks?desktop=true)EUROPEAN CENTRE ON GEODYNAMICAL HAZARDS OF HIGH DAMS ADDRESSInstitute of Geophysics, 1 Alexidze str. 160 Tbilisi TEL+995 577 790 745 EMAILtamaz.chelidze@gmail.com WEBSITEwww.ig-geophysics.ge      ინსტიტუტის დირექტორი აკად. დოქტორი ნუგზარ ღლონტი   ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე  აკადემიკოსი თამაზ ჭელიძე 
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№ პუბლიკაციის ავ-
ტორი/ავტორები

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური საიდენ-
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DOIან ISSN

1 აბესაძე რ.
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№
პუბლიკაციის ავტ-
ორი/ავტორები

კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების ადგილი
კოდი 
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1
აბესაძე რ.
ბურდული ვ.
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ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

P ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 4691

4 აბესაძე რ.
თ„ გლობალიზაციის გამოწვევები 

ეკონომიკასა და ბიზნესში. 
26-27 ოქტომბერი,  2018 თსუ

ISBN 978-9941-13-764-8

5 აბესაძე რ.
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ISBN 978-617-645-288-
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(Т. 1)
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„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი
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ეროვნული პრობლემები“.თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
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8 ასათიანი რ.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

p ISBN 978-9941-13-690-
0
E ISSN 2587 – 4691

9 ბერულავა გ.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

p ISBN 978-9941-13-690-
0
e ISSN 2587 – 4691

10 ბერულავა გ. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: 
გუშინ, დღეს, ხვალ“. სტუ. თბილისი

ISSN: 1512-0538

11 აააააააა ა.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

p ISBN978-9941-13-690-0
e ISSN 2587 – 4691

12 ააააააა ა.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 4691

13 ააააააა ა
 „ეკონომიკური უსაფრთხოების  გლობალური და 
ეროვნული პრობლემები“.თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 4691

14 ააააააა ა.
ააააააა ა.

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку 
економіки в контексті інтеграції України в Європейський 
науково-інноваційний простір: Одеса, Українa, 2018.

ISBN 978-966-136-444-7

http://confcontact.com/node/655
http://confcontact.com/node/655
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15
ბურდული ვ. 
აბესაძე რ.

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ  ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: 
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ 
ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ. Маріуполь,Українa

УДК 316/352

ББК 67.9(4Укр)

П 88

16
ბურდული ვ. ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ 2018: ПЕРСПЕКТИВИ 

ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Том 4/ 
19-20квітня 2018, Дніпро,Українa

ISBN 978-617-645-292-8

17 დავლაშერიძე ნ.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

Print  ISBN 978-9941-13-
690-0
 E ISSN 2587 – 4691

18 დავლაშერიძე ნ.
 „ეკონომიკური უსაფრთხოების  გლობალური და 
ეროვნული პრობლემები“.თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

19 დათუნაშვილი ლ.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 469

20 დათუნაშვილი ლ.
„ეკონომიკური უსაფრთხოების  გლობალური და 
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

21 დვალიშვილი ლ.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 4691

22 დვალიშვილი ლ.
 „ეკონომიკური უსაფრთხოების  გლობალური და 
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

23
თეთრაული  ც.

„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 469

24
თოთლაძე ლ.
ხუსკივაძე მ.

 „ეკონომიკური უსაფრთხოების  გლობალური და 
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 4691

25 კაკულია ე.
 „ეკონომიკური უსაფრთხოების  გლობალური და 
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

26 კაკულია ე.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

PrintISBN 978-9941-13-
690-0
E ISSN 2587 – 4691

27 კვარაცხელია მ.
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 4691

28 კვარაცხელია მ.
 „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და 
ბიზნესში“. თბილისი, 2018.

ISSN 2449-2396

29 კურატაშვილი ა.
 „ეკონომიკური უსაფრთხოების  გლობალური და 
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

30 კურატაშვილი ქ.
 „ეკონომიკური უსაფრთხოების  გლობალური და 
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

31
ლაზარაშვილი თ.
მამალაძე ი.

„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

Print  ISBN 978-9941-13-
690-0; 
E ISSN 2587 – 469

32
მელაშვილი მ.
ქველაძე ქ.
ქისტაური ნ.

„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

Print  ISBN 978-9941-13-
690-0; 
E ISSN 2587 – 469
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33
მელაშვილი მ.
ქველაძე ქ.
ქისტაური ნ/

 „ეკონომიკური უსაფრთხოების  გლობალური და 
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

34 ნოზაძე ზ.
 „ეკონომიკური უსაფრთხოების  გლობალური და 
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

35 პაპავა ვ.
თაფლაძე თ,

„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0

36 პაპავა ვ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
”გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და 
ბიზნესში”, თბილისი, თსუ

ISBN 978-9941-13-764-8

37 ქავთარაძე თ. „ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 469

38 ქავთარაძე თ.  „ეკონომიკური უსაფრთხოების  გლობალური და 
ეროვნული პრობლემები“.თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

39 ქველაძე ქ.
ქისტაური ნ.
მელაშვილი მ.

„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 469

40 ქველაძე ქ.
ქისტაური ნ.
მელაშვილი მ.

 „ეკონომიკური უსაფრთხოების  გლობალური და 
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

ISBN 978-9941-13-686-3

41 ქველაძე ქ.
ჩხეიძე თინა

„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 469

42 ქისტაური ნ.
მელაშვილი მ.
ქველაძე ქ.

„ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 469

43 ქისტაური ნ.
მელაშვილი მ.
ქველაძე ქ.

 „ეკონომიკური უსაფრთხოების  გლობალური და 
ეროვნული პრობლემები“.თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

44 კურატაშვილი ა.  „ეკონომიკური უსაფრთხოების  გლობალური და 
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

45 კურატაშვილი ქ.  „ეკონომიკური უსაფრთხოების  გლობალური და 
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

46 ცუცქირიძე მ. „ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 4691

47 ცუცქირიძე მ.  „ეკონომიკური უსაფრთხოების  გლობალური და 
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

48 ხუსკივაძე მ.  „ეკონომიკური უსაფრთხოების  გლობალური და 
ეროვნული პრობლემები“. თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018

E ISSN 2587 – 4691

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის 
ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების ადგილი
კოდი 
DOI ან ISSN

1 პაპავა ვ. „ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი ISSN 2449-2396
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პარადიგმების ძიება“, თბ., ევროპის უნივერსიტეტი
2 ბერულავა გ. „ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი 

პარადიგმების ძიება“, თბ., ევროპის უნივერსიტეტი
ISSN 2449-2396

3 კვარაცხელია მ. „ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი 
პარადიგმების ძიება“, თბ., ევროპის უნივერსიტეტი

ISSN 2449-2396

7.4. წიგნებისა და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№ წიგნის ავტორები გამომცემლობა ISBN  კოდი 

1 აბესაძე რამაზ
„უნივერსიტეტის გამომცემლო-
ბა“ მე-5 გამოცემა

ISBN 978-9941-13-758-7

2 ასათიანი რ.  `სიახლე~, 2018. ISBN 978-9941-9377-2-9
3 პაპავა ვ. რონდელის ფონდი ISBN 978-9941-27-876-1
4 პაპავა ვ. რონდელის ფონდი ISBN 978-9941-8-0050-4

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან არსებული  
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო 
ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და ხელმძღვანელის მითითებით):
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის 
სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი: ემდ, პროფ. რამაზ აბესაძე
სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:
1.    აბესაძე რამაზ – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ემდ, პროფესორი 
2. არევაძე ნანული – განყოფილების გამგე, აკად. დოქტორი
3. ასათიანი როზეტა – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ემდ, პროფესორი
4. ბერულავა გიორგი – განყოფილების გამგე, ემდ, პროფესორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
5. ბიბილაშვილი ნანა – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
6. ბრეგვაძე გიორგი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
7. ბურდული ვახტანგ – განყოფილების გამგე, ემდ, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
8. გოგოხია თემურ _ მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი
9. დავლაშერიძე ნატალია – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
10. დათუნაშვილი ლინა – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
11. დვალიშვილი ლია – მეცნიერი თანამშრომელი
12. თაფლაძე თამარ – მეცნიერი თანამშრომელი
13. თეთრაული ციცინო – მეცნიერი თანამშრომელი
14. კაკულია ეთერ – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
15. კვარაცხელია მურმან – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ემდ, პროფესორი
16. კურატაშვილი ალფრედ – განყოფილების გამგე, ემდ, პროფესორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
17. ლაზარაშვილი თეა – განყოფილების გამგე, აკად. დოქტორი
18. მელაშვილი მედეა – მეცნიერი თანამშრომელი
19. ნოზაძე ზურაბ – მეცნიერი თანამშრომელი
20. პაპავა ვლადიმერ – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიკოსი
21. ქავთარაძე თენგიზ – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
22. ქისტაური ნუნუ – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
23. ქველაძე ქეთევან – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
24. ჩხეიძე თინა – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, პროფესორი
25. ცუცქირიძე მარინე – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
26. ხუსკივაძე მამუკა – განყოფილების გამგე, აკად. დოქტორი
27. ჯავახიშვილი რევაზი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
28. თოთლაძე ლია –  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი
29. კურატაშვილი ქეთევანი – მეცნიერი თანამშრომელი
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30. სიგუა გიორგი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი

1. პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები

1.1.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება მეცნიე-
რების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით

პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები

პროექტში 
ჩართული 
პერსონალი 
(თითოეულის 
როლის 
მითითებით)

1 2 3 4

2. 2. გარდამავალი (მრავალწლიანი)  პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით:

„ევროინტეგრაცია და ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების პრობლემები საქართველოში“

მეცნიერების დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო მიმართულები - მაკროეკონომიკა, მიკროეკონომიკა, ეკონომიკური განვითარება, 
სექტორული ეკონომიკა

3. 3. პროექტის ხანგრძლივობა: 2015-2021 წწ.
4. 4.პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით):

      1. აბესაძე რამაზ – პროექტის ხელმძღვანელი და შემსრულებელი
2. არევაძე ნანული – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე
3. ასათიანი როზეტა – შემსრულებელი
4. ბერულავა გიორგი – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე
5. ბიბილაშვილი ნანა – შემსრულებელი
6. ბრეგვაძე გიორგი – შემსრულებელი
7. ბურდული ვახტანგ – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე
8. გოგოხია თემურ– შემსრულებელი
9. დავლაშერიძე ნატალია – შემსრულებელი
10. დათუნაშვილი ლინა – შემსრულებელი, სწავლული მდივანი
11. დვალიშვილი ლია – შემსრულებელი
12. თაფლაძე თამარ – შემსრულებელი
13. თეთრაული ციცინო – შემსრულებელი
14. კაკულია ეთერ – შემსრულებელი
15. კვარაცხელია მურმან – შემსრულებელი
16.კურატაშვილი ალფრედ – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე 
17.ლაზარაშვილი თეა – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე
18.მელაშვილი მედეა – შემსრულებელი
19.ნოზაძე ზურაბ – შემსრულებელი
20.პაპავა ვლადიმერ – შემსრულებელი, კადემიკოსი
21.ქავთარაძე თენგიზ – შემსრულებელი
22.ქისტაური ნუნუ – შემსრულებელი
23.ქველაძე ქეთევან – შემსრულებელი
24.ჩხეიძე თინა – შემსრულებელი
25.ცუცქირიძე მარინე – შემსრულებელი
26.ხუსკივაძე მამუკა – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე
27.ჯავახიშვილი რევაზი – შემსრულებელი, განყოფილების გამგე
28.თოთლაძე ლია –  შემსრულებელი
29. კურატაშვილი ქეთევანი –   შემსრულებელი
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     30.  სიგუა გიორგი–შემსრულებელი

პროგრამის მოკლე ანოტაცია:
საქართველოს ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობა მოითხოვს განვითარების სრულიად ახალი გზის 
არჩევას. პროექტის თემა ეხება სწორედ საქართველოს ეკონომიკის შემდგომი განვითარებისათვის 
უაღრესად მნიშვნელოვან, ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებულ ორ – ევროინტეგრაციასა და 
ქვეყანაში ახალი ანუ ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების პრობლემას. მისი დიდი აქტუალობა 
გამომდინარეობს იქიდან, რომ საქართველოს ეკონომიკური (და საერთოდ, საზოგადოებრივი) გან-
ვითარების დაჩქარება შესაძლებელია მხოლოდ ინოვაციური განვითარების გზით, რასაც ასევე მოითხოვს 
და ასეთი განვითარების განხორციელებას ხელს უწყობს ევროკავშირში ქვეყნის ინტეგრაციის პროცესები.  
პროგრამის  მიზანია შემუშავდეს საქართველოში ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების მოდელი, 
რომლის რეალიზაციაც ხელს შეუწყობს საქართველოს ეკონომიკის გადასვლას ინოვაციური 
განვითარების გზაზე, როგორც ევროკავშირის მოთხოვნათა და გამოცდილების გათვალისწინებით, ისე 
საკუთარ კვლევებზე დაფუძნებული  ეროვნული სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პოტენციალის შექმნისა 
და განვითარების საფუძველზე.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე):

თსუ პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის 2018 წლის სამეცნიერო-ორგანიზაციული 
მუშაობის გეგმა

2018 წლის სამეცნიერო თემა:
ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში

(ევროკავშირში შემავალი და ზოგიერთი სხვა ქვეყნის მაგალითზე)

თემის შემსრულებლები: ინსტიტიტის ყველა განყოფილება–ეკონომიკური თეორიის განყოფილება 
(ხელმძღვანელი პროფ. ალფრედ კურატაშვილი); სტრუქტურული და რეგიონული ეკონომიკის 
განყოფილება (ხელმძღვანელი პროფ. ვახტანგ ბურდული); ბიზნესის პრობლემათა კვლევის 
განყოფილება (ხელმძღვანელი პროფ. გიორგი ბერულავა); მაკროეკონომიკის განყოფილება 
(ხელმძღვანელი აკად. დოქტორი ნანული არევაძე); საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა 
განყოფილება (ხელმძღვანელი აკად. დოქტორი რევაზ ჯავახიშვილი); ფინანსებისა და საბანკო საქმის 
განყოფილება (ხელმძღვანელი აკად. დოქტორი თეა ლაზარიშვილი); ბუნებათსარგებლობისა და გარემოს 
დაცვის განყოფილება (ხელმძღვანელი აკად. დოქტორი მამუკა ხუსკივაძე) და ყველა მთავარი, უფროსი 
და მეცნიერი თანამშრომელი.

გეგმური თემები და შემსრულებლები:                   

1. 1. ალტერნატიული ენერგეტიკა (ემდ, პროფ. რამაზ აბესაძე);
2. 2. ორგანული ქიმიის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, გამოყენება ეკონომიკაში (ემდ, პროფ. რამაზ 

აბესაძე); 
3. 3. მაღალი ტექნოლოგიები ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში (აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა); 
4. 4. სოციალურ-სამართლებრივი ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკის სახელმწიფო მართვაში (ემდ, 

პროფ. ალფრედ კურატაშვილი, ქეთევან კურატაშვილი);
5. 5. ინოვაციური მასალების წარმოება და გამოყენება ეკონომიკაში (ემდ, პროფ. ვახტანგ ბურდული); 
6. 6. თავდაცვითი და ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში (ემდ. პროფ. გია 

ბერულავა, აკად. დოქტორი თემურ გოგოხია, აკად. დოქტორი მარინე ცუცქირიძე);
7. 7. ქსელური ტექნოლოგიების  გამოყენება ეკონომიკაში (ემდ. პროფ. გიორგი ბერულავა, აკად. დოქტორი 

ეთერ კაკულია);  
8. 8. ინოვაციური ტექნოლოგიების საერთაშორისო ბაზარი (აკად. დოქტორი რეზო ჯავახიშვილი); 
9. 9. ნანოტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში (აკად. დოქტორი ნანული არევაძე, აკად. დოქტორი 

ნანა ბიბილაშვილი, მეც. თანამშრომელი ციცინო თეთრაული); 
10. 10. ინფორმაციული და ტელეკომუნიკაციური ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში (აკად. 
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დოქტორი ლაზარაშვილი თეა, მეც. თანამშრომელი მედეა მელაშვილი); 
11. 11. ეკოლოგიურად სუფთა და ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში (აკად. 

დოქტორი მამუკა ხუსკივაძე, მეც. თანამშრომელი ზურაბ ნოზაძე);
12. 12. ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება საბანკო სექტორში (ემდ. პროფ. როზეტა ასათიანი)
13. 13. უსაფრთხოების სისტემების, როგორც მაღალი ტექნოლოგიების, გამოყენება ეკონომიკაში (ემდ. პროფ. 

მურმან კვარაცხელია);  
14. 14. ბიოტექნოლოგიების, როგორც მაღალი ტექნოლოგიების, გამოყენება ეკონომიკაში; (პროფ. თინა 

ჩხეიძე, მეც. თანამშრომელი ლია დვალიშვილი)
15. 15. ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება სოფლის მეურნეობაში (აკად. დოქტორი ლინა 

დათუნაშვილი); 
16. 16. სანავიგაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სოფლის მეურნეობაში (აკად. დოქტორი თენგიზ 

ქავთარაძე); 
17. 17. ინოვაციური სოციალური ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში (აკად. დოქტორი ნატა დავ-

ლაშელიძე)
18. 18. პროგრამული უზრუნველყოფის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის გამოყენება ეკონომიკაში (აკად. 

დოქტორი ნუნუ ქისტაური);
19. 19. უსადენო ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში (აკად. დოქტორი გიორგი სიგუა);  
20. 20. რობოტოტექნიკის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, გამოყენება ეკონომიკაში (აკად. დოქტორი გია 

ბრეგვაძე); 
21. 21. ფოტონიკის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, გამოყენება ეკონომიკაში (აკად. დოქტორი ქველაძე 

ქეთინო); 
22. 22. ხელოვნური ინტელექტის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, გამოყენება ეკონომიკაში (მეც. 

თანამშრომელი თაფლაძე თამუნა)
23.

ვრცელი ანოტაცია

kvlevis mizani da amocanebi: kvlevis mTavari mizania evrokavSirSi Semavali da zogierTi sxva qveynis 
magaliTze ekonomikis sxvadasxva dargSi inovaciuri teqnologiebis gamoyenebis TaviseburebaTa 
gamokvleva.
kvlevis ძირითადი Sedegi. კვლევის მეცნიერული შედეგი ძირითადად არის გამოყენებითი ხასიათის 
და ისინი საბოლოოდ აისახება პროექტის დასრულებულ ვარიანტში, gamokvleuliა ZiriTadad maRali 
teqnologiebis არსი და მათი gamoyenebis Taviseburebi ekonomikis sxvadasxva dargSi, ეvrokavSirSi 
Semavali da zogierTi sxva qveynis (aSS, iaponia, CineTi, da სxv.) magaliTze. yuradReba gamaxvileბულია 
iseT teqnologiebze da maRali teqnologiebis dargebze rogoricaa: eleqtronika (mikroeleqtronika); 
programuli uzrunvelyofa; xelovnuri inteleqti; usadeno teqnologiebi; robototeqnika; 
nanoteqnologiebi; ekologiurad sufTa da energodamzogi teqnologiebi, alternatiuli energetika; 
usafrTxoebis sistemebi; sanavigacio teqnologiebi; TavdacviTi da ormagi daniSnulebis teqnologiebi; 
bioteqnologiebi; organuli qimia; fotonika; informaciuli da telekomunikaciuri teqnologiebi; qseluri 
teqnologiebi; axali inovaciuri masalebi; socialurი teqnologiebi; inovaciuri teqnologiebi soflis 
meurneobaSi da sxv.

კერძოდ, გამოკვლეულია:

1. I.  ალტერნატიული ენერგეტიკის განვითარების პრობლემები.
2. 1. თანამედროვე ეტაპზე ენერგეტიკასთან დაკავშირებით მკაცრად დგას ორი უმნიშვნელოვანესი 

პრობლემა: 1. ენერგორესურსების ამოწურვისა და 2. ენერგეტიკული დაბინძურებისაგან გარემოს 
დაცვისა; 

3. 2. ენერგეტიკა ენერგორესურსების  ყველაზე დიდი მომხმარებელია. დღეისათვის გამოყენებული 
ენერგოგორესურსების უდიდესი ნაწილი კი არაგანახლებადია და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს 
რესურსი აღარ იარსებებს. ამდენად, დღის წესრიგში დგას ალტერნატიული ენერგორესურსების ძიების 
პრობლემა. ენერგეტიკა ასევე გარემოს ყველაზე დიდი დამაბინძურებელია, რაც მოითხოვს 
ენერგეტიკულად სუფთა ტექნოლოგიების შექმნას.

4. 3. ალტერნატიული ენერგეტიკა ტრადიციულისაგან განსხვავებით მოიცავს ისეთ ტექნოლოგიებს, 
რომელიც ორიენტირებულია ტრადიციული  ენერგეტიკის შეცვლასა და ეკოლოგიურად სუფთა 
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წარმოებების განვითარებაზე. ალტერნატიული ენერგეტიკა ეფუძნება განახლებადი ენერგორესურსებისა 
(მზის, ქარის, მოქცევის, ტალღების,  გეოთერმული ენერგია, ბიომასის ენერგია) და ზოგიერთი 
არაგანახლებადი რესურსების (ატომური და წყალბადის ენერგეტიკა), ასევე ენერგოდამზოგი 
ტექნოლოგიების გამოყენებას. ვინაიდან წყლის ენერგია მიეკუთვნება განახლებად ენერგიას, ამიტომ 
ისიც შეიძლება ალტერნატიულ ენერგეტიკას მივაკუთნოთ.

5. 4. მსოფლიოში ელექტროენერგიის გამომუშავება ჰიდროელექტროსადგურების მიერ წლითიწლობით 
იზრდება. ჰიდროენერგეტიკამ 2015 წელს უზრუნველყო განახლებადი ელექტროენერგიის 60 და  
მთლიანი გამომუშავების 16 პროცენტი. 

6. 5. ტერიტორიის ერთეულზე ჰიდროენერგეტიკული რესურსების მიხედვით, საქართველო ერთ-ერთი 
პირველია მთელ მსოფლიოში.

7. 6. წყლის ენერგიის გამოყენებას საქართველოში მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. მიუხედავად ამისა, 
ჰიდროენერგორესურსების გამოყენების დონე საქართველოში დაბალია. 

8. 7. ჰიდროენერგიის გამოყენების მიხედვით მსოფლიოში ლიდერობენ– ჩინეთი, ბრაზილია, აშშ, კანადა, 
რუსეთი.

9. 8. მზე ენერგიის უზარმაზარი წყაროა. მზის ენერგია შესაძლებელია გამოვიყენოთ როგორც სითბოს, ისე 
ელექტროენერგიის გამოსამუშავებლად. მზის ენერგიის გამოყენების მიხედვით მსოფლიოში 
ლიდერობენ: გერმანია, იტალია, აშშ, ჩინეთი, იაპონია, მზის კონცენტრატების მიხედვით – ესპანეთი, აშშ, 
ალჟირი, ეგვიპტე/მაროკო, ავსტრალია. 

10. 9. საქართველოს ტერიტორია მიჩნეულია ისეთ ტერიტორიად, სადაც მზის რადიაციის გამოყენება 
ენერგიის წყაროდ ეკონომიკურად გამართლებულია. ამისათვის საუკეთესო პირობებია შავი ზღვის 
მიმდებარე ტერიტორიებზე, ასევე, აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველოს დაბლობ და კავკასიონის 
მაღალმთიან რაიონებში.

11. 10. ქარის ენერგიას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მსოფლიო ბუნებრივი რესურსების საერთო 
ბალანსში. ქარის ელექტროსადგურების დადგმული სიმძლავრე მსოფლიოში თანდათან იზრდება. 

12. 11. დღეს ქარის ენერგიის გამოყენების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებული ქვეყანაა დანია, სადაც  
ელექტროენერგიის 28% სწორედ ქარის ენერგიისაგან მიიღება და 2020 წლისათვის ამ მაჩვენებლის 50%-
მდე გაზრდა იგეგმება. ამჟამად აქ 1500-მდე ქარის ელექტროსადგურია. 

13. II. ორგანული ქიმიის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, დანიშნულება და ორგანულ ნაერთთა წარმოებისა 
და გამოყენების საკითხები. თანამედროვე ეტაპზე ორგანული ქიმიის მნიშვნელობა ძალზედ დიდია, მისი 
მიღწევების გამოყენების გარეშე შეუძლებელია ეკონომიკის, მისი თითქმის ყველა დარგის ეფექტიანი 
ფუნქციონირება.  განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს თამაშობს იგი ისეთ დარგებში, როგორიცაა: 
სათბობისა (ნავთობის, ბუნებრივი აირის, ქვანახშირის, საწვავი ფიქალისა და ხის გადამუშავება, 
სხვადასხვა საწვავის სინთეზი და ა.შ.) და კვების მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა, საღებავების, 
ვიტამინების, სინთეზური კაუჩუკის, რეზინის, ბოჭკოების, პლასტმასებისა და სხვ. წარმოება. ორგანული 
ქიმიის ყველაზე დიდი დანიშნულეებაა ის, რომ აქ წარმოებული პროდუქცია არის ინოვაციური 
ხასიათის, რომელთა გამოყენება დიდ გავლენას ახდენს ეკონომიკურ განვითარებაზე.

14. III. მაღალი ტექნოლოგიების  შექმნისა და გამოყენების გამოცდილება ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ 
ქვეყნებში. კვლევამ აჩვენა, რომ: 1: ევროკავშირის პოსტკომუნისტური ქვეყნებისთვის, სამწუხაროდ, 
დამწევი ზრდის ტიპი არ არის დამახასიათებელი, მათთვის პრიორიტეტულია, რომ ცენტრალური და 
აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონი გახდეს ტექნოლოგიური ინოვაციების ჰაბი; 2. მაღალტექნოლოგიური 
წარმოება ძირითადად თავმოყრილია ევროკავშირის არაპოსტკომუნისტურ ქვეყნებში. ევროკავშირის 
პოსტკომუნისტური ქვეყნების ჯამური მაჩვენებელი ამ მიმართებით მხოლოდ 5,24 პროცენტია. 3. 
ერთმნიშვნელოვნად იმის თქმა, რომ ევროკავშირის წევრობა მხოლოდ დადებითად აისახა მასში 
გაწევრიანებულ პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში მაღალტექნოლოგიური წარმოების გაფართოებაზე 
პრაქტიკულად შეუძლებელია. კერძოდ, აშკარად პოზიტიური ტენდენცია დამახასიათებელია 
ბულგარეთისთვის, ლატვიისათვის, ლიეტუვასთვის, პოლონეთისთვის, რუმინეთისთვისა და 
სლოვაკეთის რესპუბლიკისთვის, ხოლო უარყოფითი ტენდენცია ფიქსირდება ესტონეთისთვის 
(მცირედით) და უნგრეთისთვის (მნიშვნელოვნად). იმავდროულად, სლოვენიისთვის, ჩეხეთის 
რესპუბლიკისთვის და ხორვატიისთვის პრაქტიკულად არაფერი შეცვლილა. მაშასადამე, ევროკავშირის 
წევრობა, სულაც არ არის საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ პრინციპული გარღვევა მომხდარიყო 
ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში მაღალი ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით; 4. 
„კომბინატორული წანამატის“ კონცეპციიდან გამომდინარე გარკვეული აზრით გაადვილებულია იმის 
გააზრება, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში თავმოყრილ იქნა 
უმთავრესად ტრადიციული ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული წარმოება; 5. საქართველოსთვის. 
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წარმატების მიღწევა მაღალტექნოლოგიური წარმოების სფეროში შესაძლებელი იქნება სახელმწიფოს 
მხრიდან ისეთი პროაქტიური ეკონომიკური პოლიტიკის გატარების პირობებში, რომელიც 
ორიენტირებული იქნება ქვეყანაში ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის შექმნასა და განვითარებაზე.

15. IV. sabanko sistemaSi inovaciuri teqnologiebis danergvis sferoSi msoflioSi arsebuli mdgomareoba, 
ganviTarebis Taviseburebebi rogorc globalizaciis axali gamowveva. ეს არის uaxlesi inovaciuri 
teqnologiebi sabanko sistemaSi, romlebic emsaxureba cifruli Taobis moTxovnaTa dakmayofilebas: cifruli 
bankingi, mobiluri bankingi, skoringis sistema, cifruli inovaciuri usafrTxoebis biometriuli sistema, blokCeinis 
teqnologiebi, xelovnuri inteleqti da a.S. sabanko sferoSi inovaciuri teqnologiebis danergva qveynis 
warmatebis sawindaria. dRes WeSmarit konkurentul upiratesobas is bankebi aRweven, romlebic swrafad 
aRiqvamen msoflioSi mimdinare procesebs da iTvaliswineben globalizaciis moTxovnebs, rac, upirveles 
yovlisa, axlebur azrovnebas ukavSirdeba. es Tanamedrove gamowvevaa ekonomikis nebismieri dargisTvis, 
sabanko sistemisTvis ki mniSvnelovanze mniSvnelovania, vinaidan mis warmatebaze didad aris 
damokidebuli ara mxolod sabanko sistemis, aramed mTeli qveynis ekonomikis ganviTareba. inovaciuri 
teqnologiebis danergvas sabanko sistemaSi maRali multiplikaciuri efeqti aqvs. inovaciuri teqnologiebis 
danergva sabanko sistemaSi misi efeqtiani funqcionirebis safuZvelia. igi myar niadags qmnis am sferos 
optimaluri ganviTarebisTvis, investiciebis moculobisa da sainvesticio portfelis diversifikaciisaTvis, 
sainvesticio klimatis gajansaRebisaTvis, qveynis warmoebrivi da inteleqtualuri potencialis ganviTarebisTvis. 
saboloo angariSiT, es procesi xels uwyobs socialuri problemebis gadaWras, romelic erT-erTi mwvavea mTel 
msoflioSi, miT umetes saqarTveloSi.

16. V. inovaciuri kompozituri masalebis msoflio bazris ganviTarebის პრობლემები. mocemulia kompozituri 
masalebis klasifikacia, gamokvleulia maTgan nakeTobebis (detalebis) gamoyeneba ekonomikis zogierT 
dargSi tradiciuli masalebidan nakeTobebis (detalebis) Canacvlebis safuZvelze. sistematizebulia da 
daxasiaთebulia kompozituri masalebisa da maTgan nakeTobebis warmoebis teqnologiebi. 
Sემოთavaზებulia saqarTveloSi kompozituri masalebis warmoebis gafarToebis organizaciul-inovaciuri 
problemebi.

17. VI. 1. თანამედროვე ეკონომიკაში ქსელური ინფორმაციული ტექნოლოგიების არსი, დანიშნულება, 
ძირითადი სახეობები, მახასიათებლები,  კომპონენტები; 2. ეკონომიკაში მათი გამოყენებისა და 
განვითარების ძირითადი მიმართულებები; 3. ქსელური ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეკონომიკური 
ასპექტები. თანამედროვე ქსელური ტექნოლოგიების მიზანია  არა უბრალოდ მონაცემების დამუშავების 
ეფექტურობის ზრდა და მმართველის დახმარება, არამედ მაღალეფექტური წარმოების შექმნა. შედეგად, 
თანამედროვე ქსელური ინფორმაციული ტექნოლოგიები, იქცა ნებისმიერი ბიზნესის წარმატებული 
განვითარებისა და კონკურენტუნარიანობის მნიშვნელოვან ფაქტორად, ასევე საზოგადოებრივი 
ცხოვრების ყველა სფეროს მართვის ეფექტურობის გაზრდის საშუალებად.

18. VII. თავდაცვითი და ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიების შემუშავებისა და განვითარების 
პრობლემები ევროკავშირის მაგალითზე. ნაშრომში განხილულია მაღალი ტექნოლოგიების ისეთი 
სახეობების არსი და ეკონომიკაში გამოყენების თავისებურებები როგორიცაა: 1. თავდაცვითი 
ტექნოლოგიები; 2. ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიები. შესწავლილია ამ ტექნოლოგიების 
ქვესახეობები; მათი მართვის მექანიზმი, ასევე ამ ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობები;

19. VIII. სოფლის მეურნეობაში ინოვაციური ტექნოლოგიების  გამოყენების პრობლემები. გაანალიზებულია 
სოფლის მეურნეობაში ციფრული ტექნოლოგიის პროგრამული უზრუნველყოფის, მობილური 
დანართისა და საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის, ბიოტექნოლოგიის _ გენური ინჟინერიის, 
უჯრედული ინჟინერიის, ცხოველების იდენტური ორეულების (გენეტიკური ასლების) და ცხოველების 
სქესის რეგულირების გამოყენების შედეგები; განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ბიოტექნოლოგიის 
მნიშვნელობას მავნებლების, დაავადებებისა და ჰერბიციდების მიმართ მდგრადი მცენარეების ახალი 
ჯიშების შექმნის თვალსაზრისით. ასევე მეცხოველეობაში პირუტყვის ძირითადი დაავადებების 
დიაგნოსტიკის, თერაპიისა და პროფილაქტიკისათვის გამოყენებული გენოინჟინერული შტამების, 
ვაქცინებისა და მონოკლონური ანტისხეულების გამოყენებით პირუტყვის დაავადებების შემცირების 
შესაძლებლობებს; ხაზგასმულია ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით მიღებული რიგი 
დადებითი შედეგები, რომელიც დაკავშირებულია სოფლის მეურნეობაში წარმოებული სასურსათო 
პროდუქციის მოცულობის ზრდასა და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესებასთან; განხილულია 
ის პრობლემები, რომლებსაც ადგილი აქვს  ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე 
ბიოტექნოლოგიების გამოყენების შედეგად წარმოებული სასურსათო პროდუქციის მოხმარების დროს;

20. IX. სახელმწიფო მართვაში სოციალური ინოვაციების გამოყენების პრობლემები. საზოგადოებრივ-სახელ 
მწიფოებრივი სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და ხალხის – ყოველი ადამიანის – ინტერესების 
რეალიზაციისათვის უდავოა და ეჭვს არ იწვევს სახელმწიფო მართვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. 
ამასთან, სახელმწიფო მართვის სისტემაში მეტად მნიშვნელოვანია ეკონომიკის სახელმწიფო მართვა 
სოციალურ-სამართლებრივი ტექნოლოგიების ეფექტიანი გამოყენებით, რაც უნდა ეფუძნებოდეს ხალხის 
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ინტერესების რეალიზაციაზე გამიზნულ პროგრესულ მეცნიერულ-თეორიულ ბაზისს, და რაც კონკრე 
ტულად უნდა ემსახურებოდეს ხალხის – ყოველი ადამიანის – ინტერესების რეალიზაციას. ეკონომიკის 
სახელმწიფო მართვაში პრინციპული მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე სოციალურ-სამართლებრივი ტექნოლო 
გიების ეფექტიანი გამოყენებით სოციალური სამართლიანობის პრობლემის გადაჭრას ევროპულ 
კავშირთან სამართლებრივი ადაპტაციის აუცილებლობასთან დაკავშირებით. ზემოაღნიშნულიდან 
გამომდინარე, თანამედროვე პირობებში სულ უფრო იზრდება ეკონომიკის სახელმწიფო მართვაში 
სოციალურ-სამართლებრივი ტექნოლოგიების ეფექტიანი გამოყენების აქტუალობა და განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა.ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება 
გამახვილებულია იმაზე, რომ  ეკონომიკის სახელმწიფო მართვა ხდებოდეს ისეთი სოციალურ-
სამართლებრივი ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომლებიც ეფუძნება ხალხის ინტერესების – 
ჰუმანოსოციალური მიზნის – რეალიზაციაზე გამიზნულ პროგრესულ მეცნიერულ-თეორიულ ბაზისს.

21. X. ეკონომიკაში უსაფრთოების სისტემების, როგორც მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენების  
თანამედროვე ტენდენციები. უსაფრთხოების ახალი სისტემები საშუალებას იძლევა შევამციროთ 
დანახარჯები ეკონომიკური ობიექტების დაცვაზე და უზრუნველვყოთ ბიზნეს-პროცესების უსაფრთხო 
გარემოში წარმართვა. ამასთან დაკავშირებით გაანალიზებულია ასეთი სისტემის სახეები და 
გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები.

22. XI. msofliosa da mis zogierT qveyanaSi nanoteqnologiebis, rogorc maRali teqnologiebis SemuSavebisa da 
gamoyenebis პრობლემები. nanoteqnologiebi ganxiluli, rogorc axali teqnologiuri wyobis safuZveli. 
შემoთავაზeბulia “nanoteqnologiis”, rogorc terminis gansazRvrisa da klasifikaciis cda. nanoteqnologiebis da 
maTi Semdgomi konvergenciissafuZvelze. daxasiaTebulia nanoteqnologiebis gamoyenebasTan 
dakavSirebuli zogierTi socialuri, eTikuri da ekonomikuri riski. gamoTqmulia varaudebi mis ganviTarebasa da  
perspeqtiul gamoyenebasTan dakavSirebiT axali teqnologiuri wyobis pirobebSi.nanoteqnologiebis 
upiratesoba arsebulTan SedarebiT aSkaraa, ramdenadac mas gaaCnia kacobriobis mtanjveli bevri 
problemis gadawyvetis realuri SesaZlebloba, Tumca mas bevri gamovlenili da jerac dauzustebeli uaryofiTi 
mxarec aqvs, romelTa nawili adamianisaTvis Zalze saxifaTo SeiZleba aRmoCndes. 

23. XII. inovaciuri teqnologiebis saerTaSoriso bazris arsi da Taviseburebebi. saTanado statistikuri masalebis 
analizis safuZvelze masSi gaanalizebulia axali teqnologiebis saerTaSoriso bazris Tanamedrove 
mdgomareoba, misi dinamika da struqtura, geografiaSi momxdari cvlilebebi da gansazRvrulia misi 
ganviTarebis perspeqtivebi, romlis ZiriTad mimarTulebebad miCneulia inovaciuri manqana-mowyobilobis, 
satransporto-komunikaciuri da sainformacio teqnologiebis, mobiluri internetisa da robototeqnikis bazris 
prioritetuli ganviTareba, agreTve licenziebisa da patentebis saerTaSoriso gacvlis aqtivizacia.

24. XIII. ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების ანუ ე. წ. „მწვანე“ ტექნოლოგიების არსი და მათი 
გამოყენების სფეროები. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებულია მრეწველობაზე, ტრანსპორტზე, 
ენერგეტიკასა და სოფლის მეურნეობაზე, როგორც გარემოს ყველაზე მეტად გამაჭუჭყიანებელ 
სფეროებზე. გაშუქებულია ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების როლო ეკოლოგიურად 
ორიენტირებული ეკონომიკის ფორმირებასა და მდგრადი განვითარების ტრაექტორიაზე გადასვლაში. 
გაანალიზებულია „მწვანე ტექნოლოგიების“ შექმნის, გადაცემის და ამ სფეროში საერთაშორისო 
თანამშრომლობის მექანიზმი. დახასიათებულია ტოპ-10 ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგია და ტოპ-10 
ეკოლოგიურად სუფთა მწარმოებელი. განხილულია ევროკავშირის ზოგიერთ წამყვან ქვეყანაში, 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კორესა და ჩინეთში სახელმწიფო პოლიტიკა ეკოლოგიურად სუფთა 
ტექნოლოგიების ფორმირებასა და დანერგვაში. ნაშრომში გაკეთებულია დასკვნა, რომ გლობალური 
ეკოლოგიური პრობლემების, განსაკუთრებით სითბური ეფექტის დაძლევის და ზოგადად პლანეტაზე 
ეკოლოგიური მდგომარეობის ნორმალიზების მიზნით, ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების 
გამოყენება არის უალტერნატივო გზა და როგორც განვითარებულმა, ისე განვითარებადმა ქვეყნებმა (მათ 
შორის საქართველომ) სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტარატეგიებისა და ეკოლოგიური 
პოლიტიკის ფორმირების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმოს ამ საკითხებს. 

25. XIV. ევროკავშირის მაგალითზე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანიშნულება თანამედროვე 
ეკონომიკის ფუნქციონირებისა და განვითარებისათვის. საზოგადოების განვითარებაში ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების როლი მდგომარეობს საზოგადოების მიერ ახალი ცოდნის მიღების, გავრცელებისა და 
გამოყენების პროცესების დაჩქარებაში. ცივილიზაციის განვითარების ისტორიაში მოხდა რამოდენიმე 
ინფორმაციული რევოლუცია, როდესაც კარდინალურმა ცვლილებებმა ინფორმაციის დამუშავების 
სფეროში გამოიწვია საზოგადოებროვო ურთიერთობების გარდაქმნა. შეიქმნა ინფორმაციის შექმნის, 
დამუშავებისა და გადაცემის ავტომატიზირებული საშუალებები. ამ წლებში მოხდა ინფორმაციული 
საზოგადოების კონცეფციის ფორმულირება. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზარი ერთ-ერთ 
მნიშვნელოვან და აქტიურად ფორმირებად ბაზრად რჩება მსოფლიო ეკონომიკაში. შეიძლება ითქვას, 
რომ ინფორმაცია თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკაში წარმოადგენს უნიკალურ საქონელს, რომლის 
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თვისება კარდინალურად განსხვავდება სხვა მსოფლიო ბაზარზე მიმოქცევადი
26. XV. usadeno მაღალი ტექნოლოგიების ეკონომიკაში გამოყენების პრობლემები. შემოთავაზებულია  

სატელეკომუნიკაციო ქსელების კლასიფიკაცია (ფიქსირებული, მობილური და უნივერსალური უსადენო 
წვდომის ქსელები) და ამ ქსელების მახასიათებლები და უპირატესობები სადენიან ქსელებთან 
შედარებით; წარმოდგენილია ამ ტექნოლოგიების განვითარების დინამიკა და მასშტაბები მსოფლიოს 
რეგიონებსა და საქართველოში. ნაჩვენებია სამომავლო ტენდენციები, შესაძლებლობები და 
პერსპექტივები საზოგადოებრივი ცხოვრების ისეთ სფეროებში, როგორიცაა: საჯარო სექტორი 
(ელექტრონული მმართველობა, ელექტრონული არჩევნები, ციფრული სერვისები და სხვა), სოციალური 
სფერო (განათლება, ჯანდაცვა, მეცნიერული კომუნიკაციები), ეკონომიკა (წარმოება, საფინანსო-საბანკო 
სექტორი, ტრანსპორტი და ლოგისტიკა).

27. XVI. ეკონომიკაში ინოვაციური სოციალური ტექნოლოგიების გამოყენების თეორიული ასპექტები. 
გამოვლენილია   ინოვაციური  სოციალური  ტექნოლოგიების   არსი.  ხაზგასმულია,  რომ   ინოვაციური  
სოციალური  ტექნოლოგიები -  ესაა საზოგადოებაში  ინოვაციების  შექმნაზე   მიმართული   საქმიანობის  
მეთოდები  და  საშუალებები,  რომლებსაც  მივყავართ სოციალური  ცხოვრების  სხვადასხვა  სფეროებში 
ხარისხობრივ  ცვლილებებამდე, ასევე მატერიალური  და სხვა   რესურსების  რაციონალურ  
გამოყენებამდე. აგრეთვე  მოცემულია  სოციალური  ტექნოლოგიების  კლასიფიკაცია,  პირობები  და  
მიზეზები,    ნაჩვენებია  მათი  გამოყენების    თანამედროვე  მაგალითები, განსაკუთრებით, ეკონომიკის 
სფეროში.

28. XVII. პროგრამული უზრუნველყოფის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიების სექტორის ძირითადი 
კომპონენტის ეკონომიკაში გამოყენების პრობლემები. იგი მრავალი სახის პროგრამას აერთიანებს, 
რომლებიც ძირითადად სამ ჯგუფად შეიძლება დაიყოს: სისტემური, გამოყენებითი და 
ინსტრუმენტული; განხილულია ე.წ. „ღრუბლოვანი ტექნოლოგიები“, რომლებიც “მესამე პლატფორმის“ 
საფუძველში დევს.  საერთაშორისო, კვლევითი და კონსალტინგური კომპანია IDC (International Data 
Corporation)-ის მონაცემებით, 2016 წელს მსოფლიოში „ღრუბლოვან მომსახურებებზე“ დანახარჯებმა 100 
მლნ დოლარი შეადგინა; გამოყოფილია რამდენიმე ფაქტორი, რომლებიც ხელს უწყობს „მესამე 
პლატფორმის“ ბაზაზე სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღებას; გაანალიზებულია პროგრამული 
უზრუნველყოფის ბაზრის თანამედროვე მდგომარეობა. თუ ბოლო დრომდე ამ ბაზარზე ძირითადად 
ამერიკული კომპანიები ფუნქციონირებდნენ, დღეს მათ კონკურენციას ჩინური და ინდური კომპანიები 
უწევენ და საკმაოდ წარმატებითაც. განხილულია დღეისათვის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური 
პრობლემა - პროგრამული მეკობრეობა, რაც უზარმაზარ არამარტო ფინანსურ, არამედ მორალურ ზიანს 
აყენებს პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზირებული პროგრამების მწარმოებელ კომპანიებს. 

29. XVIII. რობოტოტექნოლოგიების ეკონომიკაში გამოყენების საკითხები. დღევანდელი საზოგადოება 
წარმოუდგენელია რობოტების გარეშე. ისინი უკვე მოიცავენ ეკონომიკის თითქმის ყველა სფეროს. 
რობოტები გამოიყენება წარმოებაში, სოფლის მეურნეობაში, ვაჭრობაში, მომსახურებაში, 
საზოგადოებრივი კვების ობიექტებზე, ტრანსპორტში, კავშირგაბმულობაში, ჯანდაცვაში, განათლებაში, 
ოჯახებში და მოხუცთა თავშესაფრებში. უკვე შექმნილია და მიმდინარეობს ხელოვნური ინტელექტის 
მქონე რობოტების სრულყოფა. ეს არის ინოვაციური გარღვევა და წინსვლა, რასაც შეუძლია 
რადიკალურად შეცვალოს საზოგადოების ეკონომიკური და სოციალური სფერო. განხილულია 
მსოფლიოში რობოტოტექნიკის ბაზრის არსებული მდგომარეობა და პერსპექტივები.

30. XIX. ტექნოლოგიური წყობის ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, როგორიცაა ფოტონიკა. იგი 
გამოიყენება მეტნაკლებად  ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორში. გაანალიზებულია  ფოტონიკის  
თავისებურებანი და  განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. ფოტონიკის პროდუქტის წარმოების 
ძირითადი ცენტრებია იაპონია, ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, ტაივანი, გერმანია, ჩრდ. ამერიკა. დღეისათვის 
მისი პრაქტიკული გამოყენების დაახლოებით 50 მიმართულებაა ჩამოყალიბებული;

31. XX. `bioteqnologiis~ arsi da misi rogorc maRalი teqnologiis ეკონომიკაში გამოყენების პრობლემები. 
ganviTarebis safuZvlebi და istoria, გამოყოფილი და დახასიათებულია ganviTarebis xuTi etapi;  
შესწავლილია ბიოტექნოლოგიების ეკონომიკაში გამოყენების სფეროები.
 „ბიოტექნოლოგიის~ არსი და მისი როგორც მაღალტექნოლოგიის განვითარების ისტორია, 
განვითარების საფუძვლები. განხილულია აღნიშნული ისტორიის განვითარების ხუთი ეტაპი ანუ ერა. 
`ბიოტექნოლოგია~ ეხება სახალხო მეურნეობის ყველა დარგს, რის გამოც მიღებულია ბიოტექნოლოგიის 
ფერადი კლასიფიკაცია: `წითელი~, `მწვანე~, `ყვითელი~, `ლურჯი~ და `რუხი~.

32. XXI. soflis meurneobaSi sanavigacio teqnologiebis gamoyenebის პრობლემები, globaluri sanavigacio 
teqnologiebi aris swrafmzardi inovaciuri industria, romelსაc arc Tu didi xnis ისტორია აქვს. igi pirdapir 
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gavlenas axdens ekonomikურ zrdaze. gaმოკვეთილია ამ teqnologiebis upiratesoba miwaTmowyobasa da 
miwaTsargeblobaSi dakvirvebiTi samuSaaoebis Catarebis dros, კერძოდ, Tanamgzavruli diferencirebuli 
qvesistemebis meSveobiT sasoflo-sameurneo samuSaoebze satransporto saSualebebis moZraobis 
algoriTmulი uzrunvelyofa. დიდია  globaluri sanavigacio satelituri sistemebiს მნიშვნელობა, როგორც 
komerciuli, ისე  arakomerciuli momxmareblebisaTvis. ყურადღება გამახვილებულია sanavigacio teqnologiis 
inovaciur proeqtze. es aris organizaciul-samarTlebrivი teqnologiuri, teqnikuri da finansurekonomikuri 
dokumentebis krebuli, romlebic aucilebelia sanavigacio teqnologiebis asaTviseblad konkretul sawarmoebSi 
an საmeurneo subieqtebis kompleqsSi. დასაბუთებულია საქართველოს soflis meurneobaში sanavigacio 
teqnologiebis gamoyenebis შესაძლებლობები.

33. XXII. ხელოვნური ინტელექტის, როგორც მაღალტექნოლოგიური სექტორის პრობლემები. ყურადღება 
გამახვილებულია მის პრაქტიკულ გამოყენებაზე, როგორც ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრის 
ახლებურ საშუალებაზე, როგორებიცაა: ხმოვანი და ვიზუალური ანალიზი, დაავადებათა ამოცნობა, 
მომხმარებლისთვის პერსონალიზირებული სერვისის შექმნა და სხვ. განხილულია ხელოვნური 
ინტელექტის ინტეგრაციის ძირითადი საფეხურების _ პრობლემის შერჩევა,  ეფექტურობის 
კრიტერიუმების დადგენა, მონაცემების შეგროვება, ხელოვნური ინტელექტის მოდელის შერჩევა-
გაწრთვნა და ინტეგრაცია.  გაანალიზებულია ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისა და დანერგვის 
საერთაშორისო მდგომარეობა, ყურადღება გამახვილებულია მსოფლიო ლიდერებზე - აშშ, ჩინეთი, 
ევროკავშირი. ასევე შესწავლილია სხვადასხვა ტექნიკურ-ეკონომიკური თუ მორალური პრობლემა, 
რომლებიც ასოცირებულია ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებასთან. 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№
ავტორი/ავტორ
ები

მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, 
საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდებისრაო
დენობა

1. პაპავა 
ვლადიმერ ISBN 978-9941-27-876-1

რონდელის ფონდი
თბილისი

1. პაპავა 
ვლადიმერ

ISBN 978-9941-8-0050-4 რონდელის ფონდი
თბილისი

პაპავა ვ. დამწევი და ჩამორჩენილი ზრდა – ევროკავშირის პოსტკომუნისტური ქვეყნების გამოცდილება და 
საქართველო. (Catching Up and Falling Behind: The Experience of the Post-Communist Countries of the European 
Union and Georgia).
   ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ჰქონდა ევროკავშირში 
გასაწევრიანებლად საჭირო მოსამზადებელ თითქმის ათწლიან პერიოდს, რომელიც დაეთმოეკონომიკის 
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 “თანაარსებობენ”, არამედ გეოგრაფიულადაც დაშორდნენ ერთმანეთს: ახალი ტექნოლოგიები 
უმთავრესად ზოგიერთ დასავლეთევროპულ ქვეყანაში იქნა კონცენტრირებული, ძველი ტექნოლოგიები კი 
უმთავრესად ევროკავშირის პოსტკომუნისტური ქვეყნების ხვედრად იქცა.
პაპავა ვ. ეკონომიკური ზრდის შეფასება ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ და აღმოსავლეთის 
პარტნიორობის ქვეყნებში (Assessment of Economic Growth in the Post-Communist Members of the European Union 
and the Eastern Partnership States) თ.). 
   ევროკავშირის არაკომუნისტური წარსულის მქონე ქვეყნებისა და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის 
კომუნისტური წარსულის მქონე ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდას შორის განსხვავების რაოდენობრივი 
შეფასებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მკვეთრი ზრდის ეფექტის გამორიცხვას. ამ 
მიზნითშესაძლებელია იმ მეთოდის გამოყენება, რომელიც ეფუძნება პროპორციული გადაფარვის 
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ჰიპოთეზას. თითოეული ქვეყნის მიხედვით ეკონომიკური ზრდის ტიპის მეტი სიზუსტით შესწავლის 
მიზნით, მას შემდეგ, რაც მოხდება მკვეთრი ზრდის ეფექტის გამორიცხვა, საჭიროა მაჩვენებელთა 
სპეციალური სისტემის გამოყენება.

4. 2. სახელმძღვანელოები

№
ავტორი/ 
ავტორები

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება, საერთაშორისო სტან-
დარტული კოდი   - ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების 
რაოდენობა

1
რამაზ აბესაძე

ეკონომიკური განვითარება
(მეხუთე გამოცემა)

ISBN 978-9941-13-758-7

თბილისი.
„უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა“

227

2 ასათიანი როზეტა საზოგადოებრივი სექტორის 
ეკონომიკა.

სახელმძღვანელო.
ISBN 978-9941-9377-2-9

თბილისი, გამომცემლობა 
`სიახლე~, 2018.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

აბესაძე რ. ეკონომიკური განვითარება.
   წიგნი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს ეკონომიკური პროფილის ბაკალავრებისათვის. იგი არის მეორე 
გადამუშავებული გამოცემა ჩემი ავტორობით გამოცემული წიგნისა – “ეკონომიკური განვითარება” 
(თბილისი, “მერიდიანი”, 20046) 
წარსულში, პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებში, მათ შორის, საქართველოში ეკონომიკური განვითარების 
პრობლემების კვლევას ნაკლები ყურადღება ეთმობოდა. ეს გამოწვეული იყო იმით, რომ თვისებრივი 
ცვლილებები ეკონომიკაში ძალიან ნელა, თითქმის შეუმჩნევლად მიმდინარეობდა და, ამიტომ, ძირითადი 
აქცენტი ეკონომიკური ზრდის თემატიკაზე იყო გადატანილი. ისტორიულად იგივე მიდგომა იყო 
მსოფლიოს სხვა ქვეყნებშიც, ვიდრე განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკა პოსინდუსტრიული 
განვითარების ფაზაში არ შევიდა. 
   სპეციალური ეკონომიკური ლიტერატურა აღნიშნულ პრობლემებზე საქართველოში თითქმის არ 
არსებობდა. ამ მიმართულებით აქტიური მუშაობა დაიწყო პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის 
ინსტიტუტში. შედეგად, 2004 წელს გამოვიდა კოლექტიური მონოგრაფია, ხოლო შემდგომ წლებშიც 
არაერთი ნაშრომი გამოქვეყნდა ჩემ მიერ აღნიშნულ პრობლემატიკაზე. წინამდებარე წიგნს სწორედ 
ავტორის მიერ წლების განმავლობაში შესრულებული ნაშრომები და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაწეული პედაგოგიური საქმიანობა უდევს საფუძვლად.
ტერმინი “ეკონომიკური განვითარება” აღიქმება ორგვარი გაგებით. პირველის მიხედვით, ის არის პროცესი, 
რომელიც მიმდინარეობს ეკონომიკაში, მეორე გაგებით კი არის ეკონომიკური დისციპლინა, რომელიც 
შეისწავლის ამ პროცესებს. 
    ჩვენი ინიციატივითა და მაკროეკონომიკის კათედრის მხარდაჭერით თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ფაკულტეტის ეკონომიკურ მიმართულებაზე შემოღებულ იქნა საგნები “ეკონომიკური განვითარება” და 
“ეკონომიკური განვითარების თეორია”. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს საგნები მსოფლიოს თითქმის ყველა 
წამყვან უმაღლეს სასწავლებელში ისწავლება, მაგრამ უმეტესობა სახელმძღვანელოებისა (მაგალითად, 
Michael P. Todaro, Stephen C. Smith.  Economic Development (11th Edition)) ყურადღებას ამახვილებს 
მხოლოდ განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკაზე, რაც, ჩვენი აზრით, არასწორია, ვინაიდან ეკონომიკურ 
განვითარებას ადგილი აქვს არა მხოლოდ განვითარებად ქვეყნებში, არამედ ნებისმიერ ეკონომიკურ 
სისტემაში. აქ ერთმანეთისაგან მხოლოდ ეკონომიკური განვითარების მიზნები და ამოცანები განსხვავდება. 
“ეკონომიკური განვითარების” (“Economic Development”, «Экономическое Развитие») ტერმინის ნაცვლ-
ად ზოგჯერ გამოიყენება ტერმინი “განვითარების ეკონომიკა (“Economic Development”, «Экономическое 
Развитие»«Экономика Развития»)”, რაც მიუღებელია, ვინაიდან იგი აზრობრივად გაუგებარია ,  რადგანაც 
განვითარებას ეკონომიკა არ გააჩნია. ეკონომიკა შეიძლება ჰქონდეს ქვეყანას (საქართველოს ეკონომიკა), 
მრეწველობას (მრეწველობის ეკონომიკა), მშენებლობას (მშენებლობის ეკონომიკა), ვაჭრობას (ვაჭრობის ეკ-
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ონომიკა), ფირმას (ფირმის ეკონომიკა) და ა. შ., მაგრამ არა განვითარებას. 
   ხშირად სამეცნიერო ბრუნვაში გამოიყენება გამოთქმები: “უარყოფითი განვითარება”, “უარყოფითი 
ზრდა”. მიგვაჩნია, რომ გადატანითი მნიშვნელობით ასეთი გამოთქმების გამოყენება შესაძლებელია უფრო 
პუბლიცისტურ სტატიებში. სამეცნიერო ნაშრომებში კი მათი გამოყენება არასასურველია. ვინაიდან 
ეკონომიკურ მეცნიერებაში “განვითარება” და “ზრდა” მხოლოდ დადებით პროცესებთანაა ასოცირებული. 
ამიტომ “უარყოფითი განვითარების” ნაცვლად მისაღებია ვიხმაროთ “რეგრესი”, “უარყოფითი ზრდის” 
ნაცვლად კი “დაქვეითება”.  
    ეკონომიკური განვითარების პრობლემებს საზღვარგარეთ მრავალი ნაშრომი ეძღვნება მისი ცალკეული 
მხარეები (განსაკუთრებით, პოსტკომუნისტური საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა), ასევე 
შესწავლილია ქართველ ეკონომისტთა შრომებშიც.
    ეკონომიკური განვითარების შესწავლას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისათვის, 
ვინაიდან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ეკონომიკის ტრანსფორმაციის დროს დაშვებული იქნა 
მრავალი შეცდომა, რის გამოც მეტად თუ ნაკლებად სრულყოფილ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა ვერ 
მოხერხდა. რეფორმების ასე გაგრძელება სასურველ შედეგს ვერ მოიტანს, არსებული ნაკლოვანებების 
აღმოფხვრა და სწორ გზაზე გასვლა ვერ მოხერხდება თვითდინებით. მთავარი ყურადღება ეკონომიკურ 
განვითარებაზე, ანუ ეკონომიკის თვისებრივ სრულყოფაზე უნდა იქნეს გადატანილი. ეს კი 
განხორციელდება ქვეყანაში ახალი, ანუ ინოვაციური ეკონომიკის მშენებლობის გზით.

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/
ავტორები

სტატიის სათაური, ISSN
ჟურნალის, კრებულის 
დასახელება და ნომე-
რი/ტომი

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვ-ბი

1 აბესაძე რ.
ბურდული ვ.

NATIONAL, REGIONAL AND SUPRAN-
ATIONAL COORDINATION OF THE 
REGIONAL INNOVATION POLICY IN 
THE EU COUNTRIES
DOI: 10.5604/01.3001.0012.1688
ISSN: 245-2145
E-ISSN:2451-1064

”INTERNATIONAL JOURN-
AL OF NEW ECONOMICS 
AND SOCIAL SCIENCES“,
# 7 (1)

International Institute of Inn-
ovation Science , 7 (1) 
პოლონეთი 

2 აბესაძე რ. p ISSN 1987 - 6890
E ISSN 2346 - 8432

J. `ekonomisti~, 2018, 
#4

თბ, თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის გამომცემლობა

3 აბესაძე რ. alternatiuli energetika
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა
2018

15

4 აბესაძე რ. organuli qimiis, rogorc maRali 
teqnologiis, gamoyenebis 
Taviseburebebi ekonomikaSi.
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა
2018

5

არევაძე 
ნანული
ბიბილაშვილი 
ნანა

koreis respublikis inovaciuri 
sistemis Taviseburebebi
p ISSN  1987 -  6890
e ISSN  2346 -  8432

ჟ. „ეკონომისტი“
tomi XIV, №1, 2018

თბ, თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის გამომცემლობა

6
ასათიანი 
როზეტა

PublicSector Economics and “New 
Neoclassic Synthesis” 
p ISSN  1987 -  6890
e ISSN  2346 -  8432

Jurnali `ekonomisti~ 
2018, #1.

თბ, თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის გამომცემლობა

7
ასათიანი 
როზეტა

საქართველოს საკურორტო-
რეკრეაციული პოტენციალი და 
ტურიზმი: მიღწევები, პერ-
სპექტივები.
ISSN 1512-0538

ჟ. `ბიზნეს-ინჟინერი-
ნგი~, თბ., 2018, #2.თბ., სტ
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8
ასათიანი 
როზეტა

ეკონომიკური თეორია როგორც 
ეკონომიკური პოლიტიკის 
ჩამოყალიბების საფუძველი და 
განმსაზღვრელი (ისტორიულ-
ეკონომიკური ანალიზი)

ჟ. `მაცნე~, 2018, #2.
თბ., საქართველოსმეც-
ნიერებათაეროვნუ-
ლიაკადემია.

9
ასათიანი 
როზეტა

„ახალი ნეოკლასიკური სინთ-
ეზი“ XXI საუკუნის ახალი პარა-
დიგმა. ISSN 1987-7471

ჟ. „სოციალური ეკონო-
მიკა“, 2018, #2.

თბ,. სტუ

10
ასათიანი 
როზეტა

სიღარიბის მიზეზები საქართ-
ველოში და მისი დაძლევის 
გზები (პოლიტეკონომი-
ურიანალიზი). 
ISSN 1512-4649

ჟ. `ახალი ეკონომის-
ტი~, 2018, #4. თბ.,  „საუნჯე“

11
ბერულავა 
გიორგი
(თანაავტ.)

მიგრაცია და შრომის ბაზარი 
საქართველოში.
ISSN 1512-0538

ჟ. ”ბიზნეს-
ინჟინერინგი“, 
№3-4, 2018.

სტუ თბილისი
გვ. 
64-66

12
ბერულავა 
გიორგი

ეკონომიკური გარდაქმნის პრო-
ცესში საბაზრო ინსტიტუტების 
როლის შესახებ
ISSN 2449-2396

გლობალიზაცია 
და ბიზნესი, № 6.

ევროპის უნივერსიტეტი, 
თბილისი

გვ. 
116-
120

13
დათუნაშვილი 
ლინა

memcenareobis zogierTi 
kulturisa da dargis ganviTarebis 
RonisZiebebi saqarTveloSi

J. „ekonomisti„ #1

თსუ პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტ. 
გამომცემლობა.
 თბილისი

10

14 თოთლაძე ლია

ტრანზაქციები უძრავ საცხო-
ვრებელ ქონებაზე, როგორც 
წინმსწრები ეკონომიკური ინ-
დიკატორი.
ISSN 2449-2396

ჟ. „გლობალიზაცია და 
ბიზნესი“, 2018,#6

თბილისი, „საუნჯე“ 6

15
კაკულია 
ეთერი

mcire biznesis formireba-
ganviTareba saqarTveloSi 
p ISSN  1987 -  6890
e ISSN  2346 -  8432

J. „ekonomisti„ #1 თსუ პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონომიკის ინსტ. 
გამომცემლობა. თბილისი

8

16

Charaia V. 
Papava V.
Wang Fanmei

China-Georgia Economic Relations in 
the Context of the Belt and Road 
Initiative, 
 ISSN – 0132 – 1447

Bulletin of the Georgian 
National Academy of 
Sciences, ტ. 12, № 1

საქართველოს მეცნიერ-
ებათაეროვნული აკადემია
თბილისი

7

17 პაპავა ვ. ეკონომიკური ზრდა ევროკავ-
შირის აღმოსავლეთის პარტნი-
ორობის ქვეყნებში.
 ISSN 1987-5789

ჟ. „ეკონომიკა და 
ბიზნესი“

№ 2

თსუ
თბილისი,

6

18
კურატაშვილი 
ა. 

ФИЛОСОФСКАЯ, ПОЛИТИКО-
ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКО-
НОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СОЦИА-
ЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И МЕХ-
АНИЗМЫ ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ОСУ-ЩЕСТВЛЕНИЯ  
  ISSN 1987 – 6904

"პროგრესი", 2018, № 3 გამომცემლობა 

პროგრესი“

22

19 კურატაშვილი 
ქ.

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ИННОВА-
ЦИИ –ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ ISSN 1512-0422

"პროგრესი", 2018, 
№ 1-2.

"პროგრესი" 4

20 არევაძე ნ. nano teqnologiebis, rogorc 
maRali teqnologiebis 

თსუ პ. გუგუშვილის თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
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ბიბილაშვილი 
ნ.  
თეთრაული ც.

gamoyenebis Taviseburebebi 
ekonomikaSi (evrokavSirisa da 
zogierTi sxva qveynis 
magaliTze).
ISSN 1987_6904

სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა
2018

21 ასათიანი 
როზეტა

ინოვაციური ტექნოლოგიების  
გამოყენება საბანკო სექტორში.
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა

2018

22 ასათიანი  რ. ქოუზის თეორემის არსის გაგე-
ბისათვის.
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა

2018

23 ბერულავა გ. 
კაკულია ე.

ქსელური ტექნოლოგიების 
გამოყენება ეკონომიკაში.
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა

2018

24 ბერულავა გ.    
ცუცქირიძე მ.
გოგოხია თ.

თავდაცვითი და ორმაგი 
დანიშნულების 
ტექნოლოგიების გამოყენება 
ეკონომიკაში.
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა

2018

25 ბრეგვაძე გ. რობოტოტექნიკის, 
როგორცმაღალიტექნოლოგიის
გამოყენებაეკონომიკაში.
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა

2018

26 ბურდული ვ. ინოვაციური მასალების წარ-
მოება და მათი გამოყენება ეკო-
ნომიკაში.   
 ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა

2018

27 დავლაშერიძე 
ნ. 

ინოვაციური სოციალური 
ტექნოლოგიების გამოყენება 
ეკონომიკაში.
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა

2018

28 დათუნაშვილი 
ლ.

ინოვაციური ტექნოლოგიების 
გამოყენება სოფლის 
მეურნეობაში. 
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა

2018

29 თაფლაძე თ.  ხელოვნური ინტელექტის, 
როგორც მაღალი 
ტექნოლოგიის  გამოყენება  
ეკონომიკაში.
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა

2018

30 კურატაშვილი 
ა. 
კურატაშვილი 
ქ. 

სოციალურ-სამართლებრივი 
ტექნოლოგიების გამოყენება 
ეკონომიკის სახელმწიფო მართ-
ვაში. 
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა

2018

31 კვარაცხელია უსაფრთხოების სისტემების, თსუ პ. გუგუშვილის თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
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მ. როგორც მაღალი 
ტექნოლოგიების გამოყენება 
ეკონომიკაში.
ISSN 1987_6904

სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა
2018

32 ლაზარაშვილი 
თ.
მელაშვილი მ. 

ინფორმაციული და 
ტელეკომუნიკაციური 
ტექნოლოგიების გამოყენება 
ეკონომიკაში.
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა

2018

33 პაპავა ვ. მაღალი ტექნოლოგიები 
ევროკავშირის 
პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში.
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა

2018

34 სიგუა გ. უსადენო ტექნოლოგიების 
გამოყენება ეკონომიკაში.
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა

2018

35 ქავთარაძე თ. სანავიგაციო ტექნოლოგიების 
გამოყენება სოფლის 
მეურნეობაში.
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა

2018

36 ქველაძე ქ. ფოტონიკის, როგორც მაღალი 
ტექნოლოგიების გამოყენება 
ეკონომიკაში. 
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა

2018

37 ქისტაური ნ. პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის, როგორც მაღალი 
ტექნოლოგიის გამოყენება 
ეკონომიკაში.
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა

2018

38 ჩხეიძე თ.
დვალიშვილი 
ლ.

ბიოტექნოლოგიის, როგორც 
მაღალი ტექნოლოგიების 
გამოყენება  ეკონომიკაში.
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუის გ-ბა

2018

39 ჯავახიშვილი 
რ.
თოთლაძე ლ.

ინოვაციური ტექნოლოგიების 
საერთაშორისო ბაზარი.
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა

2018

40 ხუსკივაძე მ. 
ნოზაძე ზ.  

ეკოლოგიურად სუფთა 
ტექნოლოგიების გამოყენება 
ეკონომიკაში.
ISSN 1987_6904

თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტი-
ტუტის სამეც. შრომების 
კრებული. ტ. XI.

თბ., პ. გუგუშვილის სახ. 
ეკონ. ინსტიტუტის გ-ბა

2018

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
აბესაძე რ., ბურდული ვ. National, Regional and Supranational Coordination of the Regional Innovation Policy in 
the EU Countries. statiaSi sistematizebuli da dasabuTebulia regionuli inovaciuri politikisa da misi koordinaciis 
meqanizmebis (strategiebi da instrumentebi) formirebis sawyisi wაnamZRvrebi erovnul, regionul da zeerovnul 
doneze upiratesad evrokavSiris qveynebSi. naCvenebia, rom koordinaciis samive doneze gamoiyeneba 
samrewvelo da inovaciuri politikis koordinaciis upiratesad erToblivi instrumentebi. dawvrilebiT gamokvleulia 
samrewvelo da inovaciuri politikis koordinaciis erovnuli da regionuli doneebi safrangeTSi da da samxreT koreaSi 
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rogorc qveynebSi, romlebmac ganaxorcieles am politikebis koordinaciis meqanizmebis warmatebuli reformireba. 
აseve sistemurad gamokvleulia regionuli samrewvelo da inovaciuri politikis zeerovnuli koordinaciis evrokavSiris 
meqanizmebi.
აბესაძე  რ. ალტერნატიული ენერგეტიკა. ალტერნატიული ენერგეტიკის განვითარების პრობლემები.
1. თანამედროვე ეტაპზე ენერგეტიკასთან დაკავშირებით მკაცრად დგას ორი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა: 
1. ენერგორესურსების ამოწურვისა და 2. ენერგეტიკული დაბინძურებისაგან გარემმოს დაცვისა; 
2. ენერგეტიკა ენერგორესურსების ყველაზე დიდი მომხმარებელია. დღეისათვის გამოყენებული 
ენერგოგორესურსების უდიდესი ნაწილი კი არაგანახლებადია და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს რესურსი 
აღარ იარსებებს. ამდენად, დღის წესრიგში დგას ალტერნატიული ენერგორესურსების ძიების პრობლემა. 
ენერგეტიკა ასევე გარემოს ყველაზე დიდი დამაბინძურებელია, რაც მოითხოვს ენერგეტიკულად სუფთა 
ტექნოლოგიების შექმნას.
3. ალტერნატიული ენერგეტიკა ტრადიციულისაგან განსხვავებით მოიცავს ისეთ ტექნოლოგიებს, რომელიც 
ორიენტირებულია ტრადიციული ენერგეტიკის შეცვლასა და ეკოლოგიურად სუფთა წარმოებების 
განვითარებაზე. ალტერნატიული ენერგეტიკა ეფუძბება განახლებადი ენერგორესურსებისა (მზის, ქარის, 
მოქცევის, ტალღების, გეოთერმული ენერგია, ბიომასის ენერგია) და ზოგიერთი არაგანახლებადი რესურსების 
(ატომური და წყალბადის ენერგეტიკა), ასევე ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებას. ვინაიდან წყლის 
ენერგია მიეკუთვნება განახლებად ენერგიეს, ამიტომ ისიც შეიძლება ალტერნატიულ ენერგეტიკას 
მივაკუთნოთ
4. მსოფლიოში ელექტროენერგიის გამომუშავება ჰიდროელექტროსადგურების მიერ წლითიწლობით 
იზრდება. ჰდროენერგეტიკამ 2015 წელს უზრუნველყო განახლებადი ელექტროენერგიის 60 და მთლიანი 
გამომუშავების 16 პროცენტი. 
5. ტერიტორიის ერთეულზე ჰიდროენერგეტიკული რესურსების მიხედვით, საქართველო ერთ-ერთი 
პირველია მთელ მსოფლიოში.
6. წყლის ენერგიის გამოყენებას საქართველოში მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. მიუხედავად ამისა, 
ჰიდროენერგორესურსების გამოყენების დონე საქართველოში დაბალია. 
7. ჰგიდროენერგიის გამოყენების მიხედვით მსოფლიოში ლიდერობენ – ჩინეთი, ბრაზილია, აშშ, კანადა, 
რუსეთი.
8. მზე ენერგიის უზარმაზარი წყაროა. მზის ენერგია შესაძლებელია გამოვიყენოთ როგორც სითბოს, ისე 
ელექტროენერგიის გამოსამუშავებლად. მზის ენერგიის გამოყენების მიხედვით მსპფლიოში ლიდერობენ: 
გგერმანია, იტალია, აშშ, ჩინეთი, იაპონია, მზის კონცენტრატების მიხედვით – ესპანეთი, აშშ, ალჟირი, 
ეგვიპტე/მაროკო, ავსტრალია. 
9. საქართველოს ტერიტორია მიჩნეულია ისეთ ტერიტორიად, სადაც მზის რადიაციის გამოყენება ენერგიის 
წყაროდ ეკონომიკურად გამართლებულია. ამისათვის საუკეთესო პირობებია შავი ზღვის მიმდებარე 
ტერიტორიებზე, ასევე, აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველოს დაბლობ და კავკასიონის მაღალმთიან 
რაიონებში.
10. ქარის ენერგიას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მსოფლიო ბუნებრივი რესურსების საერთო ბალანსში. 
ქარის ელექტროსადგურების დადგმული სიმძლავრე მსოფლიოში თანდათან იზრდება. 
11. დღეს ქარის ენერგიის გამოყენების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებული ქვეყანაა დანია, სადაც  
ელექტროენერგიის 28% სწორედ ქარის ენერგიისგან მიიღება და 2020 წლისთვის ამ მაჩენებლის 50%-მდე 
გაზრდა იგეგმება. ამჟამად აქ 1500-მდე ქარის ელექტროსადგურია. 
აბესაძე რ. ორგანული ქიმიის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, გამოყენება ეკონომიკაში. ორგანული ქიმიის, 
როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, დანიშნულება და ორგანულ ნაერთთა წარმოებისა და გამოყენების 
საკითხები. 

1. თანამედროვე ეტაპზე ორგანული ქიმიის მნიშვნელობა ძალზედ დიდია, მისი მიღწევების 
გამოყენების გარეშე შეუძლებელია ეკონომიკის, მისი თითქმის ყველა დარგის ეფექტიანი ფუნქციონირება.  
განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს თამაშობს იგი ისეთ დარგებში როგორიცაა: სათბობისა (ნავთობის, 
ბუნებრივი აირის, ქვანახშირის, საწვავი ფიქალისა და ხის გადამუშავება, სხვადასხვა საწვავის სინთეზი და 
ა.შ.) და კვების მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა, საღებავების, ვიტამინების, სინთეზური კაუჩუკის, რეზინის, 
ბოჭკოების, პლასტმასებისა და სხვ. წარმოება. ორგანული ქიმიის ყველაზე დიდი დანიშნულეებაა ის, რომ აქ 
წარმოებული პროდუქცია არის ინოვაციური ხასიათის, რომელთა გამოყენება დიდ გავლენას ახდენს 
ეკონომიკურ განვითარებაზე.

2. ZiriTadi nedleuli organuli naerTebis misaRebad aris: bunebrivi airi, navTobi, qvanaxSiri da mura naxSiri, 
fiqali, torfi, xe da soflisa da satyeo meurneobis produqtebi. maTi gadamuSavebiT miiReba: benzini,  navTi, 
mazuTi,  sapox zeTebi, vazelini, myari parafini, koqsi, toluoli, fenoli, naftalini, piradini, xinolini, acetilenი, kalciumis 
karbidi da mravali sxva samrewvelo da sayofacxovrebo daniSnulebis produqti.
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3. warmoebis ganviTarebis dRevandel doneze, ekonomikuri ganviTarebis mniSvnelovani faqtoria sinTezuri 
masalebis miReba da gamoyeneba. farTod gamoiyeneba gogirdis Semcveli polimeruli masalebi. polimerul 
masalebSi Sedis: plastmasi, kauCuki, rezina, laqsaRebavebi, webo, boWkoebi, firi, xelovnuri tyavi, qaRaldi da 
mravali sxva. 

4. yvelaze gavrcelebuli plastmasia polieTileni, polipropileni, polistiroli, polivinilis qloridi, polimeTilmetakrilati, 
ftoroplasti. amJamad plastmasi simtkicis, simsubuqis, temperaturisa da qimiuri nivTierebebisadmi medegobis, 
aseve dabali fasebis mixedviT, aWarbebs bevr cnobil bunebriv masalas.

sinTezuri kauCukis gareSe  warmoudgenelia Tanamedrove teqniknikis arseboba.
5. zogierTi sinTezuri organuli nivTiereba warmatebiT gamoiyeneba soflis meurneobasa da kvebis 

mrewvelobaSi.
soflis meurneobisaTvis udidesi mniSvneloba aqvs organul sasuqebs, pesticidebs, baqteriocidebs, 

inseqticidebს, herbicidebs, fungicidebs, akaricidebs, zoocidebs, repelentebs, defolantebs, desikantebs,mcenare-
Ta zrdis reguliatorebs da sxv.

organuli qimiis Zalzed perspeqtiuli mimarTუlebaa sinTezuri kvebis produqtebis gamoyrneba. igi xels 
Seuwyobs  sakvebi produqtebis siuxves. 

Tanamedrove organuli qimia Rrmad SeiWra qimiur procesebSi, romelic mimdinareobs sakvebi 
produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis dros.

6. msoflioSi yovelwliurad asobiT milioni tona mZime organul sinTezze dafuZnebuli პroduqti  iwarmoeba. 
garda amisa, msoflio awarmoebs mravalferovani wvrili organuli sinTezis produqtebs 

7. qimiuri mrewvelobis mniSvnelovani sferoorganuli saRebavebis sinTezuri warmoeba.
8. qimiuri da sinTezuri boWkoebi miiReba organuli polimeruli da sinTezuri masalebisgan. 

9. uZvelesi droidan dRemde mSeneblobaSi, organuli masala iyo xe, magram "xis saukune"  მSeneblobaSi 
dasrulda. Cvens epoqaSi gamoiyeneba ufro mdgradi da arawvadi samSeneblo masala organul safuZvelze. 

10. farTo gamoyeneba aqvT aseve mrewvelobasa da yofacxovrebaSi organul gamxsnelebs. teqnikuri 
siTxeebs, avtokosmetikur preparatebs.

11. farTod gamoiyeneba organuli sinTezis produqtebi nanoqimiaSi da nanoteqnologiebSi.
არევაძე ნ., ბიბილაშვილი ნ. koreis respublikis inovaciuri sistemis Taviseburebebi.
statiaSi ganxilulia koreis respublikis inovaciuri sistemis Seqmnisa da Camoyalibebis Taviseburebebi da 
ganviTarebis etapebi 1962-2016 wlebSi. mokled daxasiaTebulia warmatebis ganmapirobebeli ZiriTadi faqtorebi: 
saxelmwifos ganmsazRvreli, efeqturi roli reformebis ganxorcielebaSi; mWidro TanamSromloba saxelmwifos, 
biznessa da samecniero wreebs Soris; Cebolebis mniSvnelovani roli eis Seqmnasa da CamoyalibebaSi; 
mosaxleobis ganaTlebuloba, iafi da kvalificiuri muSaxeli, Seqmnili instituciuri safuZveli, liberaluri sapatento 
kanonmdebloba; ucxouri mowinave teqnologiebis gadmotana (ZiriTadad araformaluri gziT); didi da mzardi 
danaxarjebi mecnierebasa da ganaTlebaze. 
არევაძე  ნ. ბიბილაშვილი ნ. თეთრაული ც. ნანოტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში. msofliosa da mis 
zogierT qveyanaSi nanoteqnologiebis, rogorc maRali teqnologiebis SemuSavebisa da gamoyenebis 
პრობლემები. nanoteqnologiebi ganxiluli, rogorc axali teqnologiuri wyobis safuZveli. შემoთავაზeბulia 
“nanoteqnologiis”, rogorc terminis gansazRvrisa da klasifikaciis cda. nanoteqnologiebis da maTi Semdgomi 
konvergenciis safuZvelze. daxasiaTebulia nanoteqnologiebis gamoyenebasTan dakavSirebuli zogierTi socialuri, 
eTikuri da ekonomikuri riski. gamoTqmulia varaudebi mis ganviTarebasa da  perspeqtiul gamoyenebasTan 
dakavSirebiT axali teqnologiuri wyobis pirobebSi.nanoteqnologiebis upiratesoba arsebulTan SedarebiT aSkaraa, 
ramdenadac mas gaaCnia kacobriobis mtanjveli bevri problemis gadawyvetis realuri SesaZlebloba, Tumca mas 
bevri gamovlenili da jerac dauzustebeli uaryofiTi mxarec aqvs, romelTa nawili adamianisaTvis Zalze saxifaTo 
SeiZleba aRmoCndes. 
ასათიანი რ. ქოუზის თეორემის არსის გაგებისათვის.

1960 wels ronald qouzma gamoaqveyna statia _ `socialuri xarjebis problemebi~. man aRniSnuli problemebi 
ganixila eqsternaliebis anu gare efeqtebis magaliTze, igi arsebiTad, SeiZleba iTqvas hipoTezaa, Tumca, istoriaSi 
Sevida ronald qouzis Teoremis saxelwodebiT. unda aRiniSnos, rom es problema jer kidev ganixila artur pigum 
wignSi `keTildReobis ekonomikuri Teoria~. garda pigusa, aRniSnuli Teorema 1966 wels formulirebul iqna jorj 
stigleris mier.

qouzis azriT, uaryofiTi eqsternaliebi ar iwveven resursebis araracionalur alokacias Tuki ar arsebobs 
transaqciuli xarjebi. Tu mxareebi resursebis ganawilebaze udanaxarjod SeTanxmdebian, maSin gadaWrian 
uaryofiTi eqsternaliebis problemas. qouzma agreTve uaryo Sexeduleba imis Sesaxeb, rom eqsternaliebi 
nebismier SemTxvevaSi uciloblad iwveven bazris fiaskos. misi mtkicebiT, aucilebelia resursebze sakuTrebis 
uflebis zusti ganawileba da transaqciuli xarjebis minimizacia. 

qouzi xsnis sakuTrebis uflebis ekonomikur arss. misi SexedulebiT, rac ufro zustad aris gansazRvruli 
sakuTrebis uflema, miT ufro metad gare xarjebi gardaiqmneba Sida xarjebad. 

arsebobs SemTxvevebi, rodesac qouzis Teorema miuRebelia. amas adgili aqvs maSin, rodesac molapa-
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rakebebi SeuZlebelia an Zalze ZviradRirebulia. maSin rodesac institutebi zrdian danaxarjebs, aucilebelia maTi 
Secvla ufro efeqtiani institutebiT. am SemTxvevaSi mniSvnelovan rols asrulebs teqnologiuri progresi da kapitalis 
(rogorc fizikuri, ise adamianiseuli) dagroveba, rac avtomaturad uzrunvelyofs ekonomikur zrdas.
ასათიანი რ. „ახალი ნეოკლასიკური სინთეზი“_XXI საუკუნის ახალი პარადიგმა.

statiaSi ganxilulia `axali neoklasikuri sinTezis~, rogorc Camoyalibebis procesSi myofi axali ekonomikuri 
mimdinareobis, warmoSobis obieqturi wanamZRvrebi, miznebi da amocanebi. dasabuTebulia qveynis 
ekonomikur politikaSi misi gamoyenebis aucilebloba.

naSromSi axsnilia `axali neoklasikuri sinTezis~ organuli kavSiri ekonomikuri mecnierebis SedarebiT axal 
dargTan _ sazogadoebrivi seqtoris ekonomikasTan da maTi roli sicocxlisunariani ekonomikuri politikis 
formirebaSi.

sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis funqcionirebis ZiriTadi mimarTulebebis asaxva qveynis ekonomikur 
politikaSi Tanamedrove civilizaciis gamowvevaa. es mimarTulebebi aucilebelia aisaxos `axal neoklasikur sin-
TezSi~, rac siaxles Seitans `neoklasikur sinTezSi~, romelic gasuli saukunis 80-ian wlebSi Camoyalibda pol 
samuelsonis xelmZRvanelobiT da warmatebiT gamoiyeneboda erTi aTeuli wlis manZilze aSS-sa da sxva 
ganviTarebuli qveynebis ekonomikur politikaSi.

dRes ganviTarebul samyaroSi intensiurad mimdinareobs msjeloba ekonomikuri politikis meinstrimis 
(ZiriTadi mimarTulebis) Secvlis Taobaze, rac gansakuTrebiT gaaqtiurda 2008 wlis msoflio ekonomikuri krizisis 
Semdeg da ukavSirdeba im ekonomikuri Teoriis Secvlas, romelic safuZvlad edo qveynis ekonomikur politikas. 
amis epicentri amerikis SeerTebuli Statebia da yoveli cvlileba citadelad aRiarebul am qveynis ekonomikur poli-
tikaSi swrafad `airekleba~, gansakuTrebiT, ekonomikurad dawinaurebuli qveynebis ekonomikur politikaSi.

`axali neoklasikuri sinTezi~ `neoklasikuri sinTezisa~ (axali SinaarsiT) da sazogadoebrivi seqtoris 
ekonomikis ZiriTadi mimarTulebebis SeerTebis Sedegad miRebuli axali ekonomikuri Teoriaa. es formulireba aris 
siaxle msoflio ekonomikur mecnierebaSi.

ekonomikis socializaciis gaZlierebiT msoflios ganviTarebis kanonzomierma procesma axali impulsi 
SeiZina da biZgi misca ekonomikur progress, rac sxva maxasiaTeblebTan erTad, teqnologiur bumSi gamoixata. 
amitomac gaxda aucilebeli ekonomikuri Teoriis meinstrimis da, aqedan gamomdinare, ekonomikuri politikis 
Secvla.
ასათიანი რ. სიღარიბის მიზეზების საქართველოში და მისი დაძლევის გზები (პოლიტეკონომიური ანალიზი).

saqarTvelom, dasabamidan dRemde, uamravi winaaRmdegoba daZlia, amasTan, uaxloes warsulSi aRidgina 
70 wlis win dakarguli damoukidebloba. miuxedavad amisa, dRes, XXI saukuneSi, rodesac msoflio alaparakda 
inovaciuri ekonomikis prioritetze, qveyanaSi umZimesia socialur-ekonomikuri mdgomareoba (arafers vambobT 
rTul politikur viTarebasa da sazogadoebisTvis miuRebel politikur kulturaze). 

msoflioSi sakmaod aprobirebuli gamocdileba _ keTildReoba konkurenciis gziT, ucxoa Cveni qveynisTvis. igi 
Canasaxovan mdgomareobaSic ki ar arsebobs, rasac mniSvnelovnad uwyobs xels antimonopoliuri kanonmdeb-
lobisa (igi saqarTveloSi 2006 wels gauqmda) da, aqedan gamomdinare, antimonopoliuri regulirebis ararseboba. 
oligopoliuri bazari ganapirobebs konkurenciis horizontallur SezRudvas. saqarTvelos realuri seqtoris adgili 
sabanko da sxva safinanso institutebma daikaves. sabanko sistema ver awvdis sisxls ekonomikas, ar aris konku-
rentunariani. amitom saqarTveloSi, moWarbebuli mwvave problemebis gavleniT, sustia ekonomika da 
masStaburia siRaribe. es samwuxaro realoba moiTxovs kompleqsur Seswavlas, mecnierul doneze gaana-
lizebasa da am mZime mdgomarebidan gamosvlisaTvis saTanado RonisZiebebis dasaxva-ganxorcielebas.
ასათიანი რ. ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება  საბანკო სექტორში. sabanko sistemaSi inovaciuri 
teqnologiebis danergvis sferoSi msoflioSi arsebuli mdgomareoba, ganviTarebis Taviseburebebi rogorc 
globalizaciis axali gamowveva ეს არის uaxlesi inovaciuri teqnologiebi sabanko sistemaSi, romlebic emsaxureba 
cifruli Taobis moTxovnaTa dakmayofilebas: cifruli bankingi, mobiluri bankingi, skoringis sistema, cifruli inovaciuri 
usafrTxoebis biometriuli sistema, blokCeinis teqnologiebi, xelovnuri inteleqti da a.S.sabanko sferoSi inovaciuri 
teqnologiebis danergva qveynis warmatebis sawindaria. dRes WeSmarit konkurentul upiratesobas is bankebi 
aRweven, romlebic swrafad aRiqvamen msoflioSi mimdinare procesebs da iTvaliswineben globalizaciis 
moTxovnebs, rac, upirveles yovlisa, axlebur azrovnebas ukavSirdeba. es Tanamedrove gamowvevaa 
ekonomikis nebismieri dargisTvis, sabanko sistemisTvis ki mniSvnelovanze mniSvnelovania, vinaidan mis 
warmatebaze didad aris damokidebuli ara mxolod sabanko sistemis, aramed mTeli qveynis ekonomikis 
ganviTareba. inovaciuri teqnologiebis danergvas sabanko sistemaSi maRali multiplikaciuri efeqti aqvs.inovaciuri 
teqnologiebis danergva sabanko sistemaSi misi efeqtiani funqcionirebis safuZvelia. igi myar niadags qmnis am 
sferos optimaluri ganviTarebisTvis, investiciebis moculobisa da sainvesticio portfelis diversifikaciisaTvis, 
sainvesticio klimatis gajansaRebisaTvis, qveynis warmoebrivi da inteleqtualuri potencialis ganviTarebisTvis. 
saboloo angariSiT, es procesi xels uwyobs socialuri problemebis gadaWras, romelic erT-erTi mwvavea mTel 
msoflioSi, miT umetes saqarTveloSi.
ბერულავა გ.  მიგრაცია და შრომის ბაზარი საქართველოში.
  წინამდებარე ნაშრომში შესწავლილია საქართველოში  მიგრაციას და შინ დარჩენილი ოჯახის წევრების 
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შრომის ბაზარზე მოქმედებას შორის ურთიერთკავშირი. ქართული ოჯახების კვლევის საფუძველზე 
შევეცადეთ პასუხი გაგვეცა ეკონომიკურ ლიტერატურაში შედარებით შეუსწავლელ საკითხებზე. პირველი, 
ჩვენ გამოვიყენეთ ინსტრუმენტული ცვლადების მეთოდიკა მიზეზშედეგობრივი კავშირის დასადგენად 
მიგრაციას და შრომის მიწოდებას შორის საქართველოში. კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ საერთაშორისო 
მიგრაცია მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს შინ დარჩენილი ოჯახის წევრების გადაწყვეტილებებს შრომის 
ბაზარზე მონაწილეობის შესახებ და ეს გადაწყვეტილებები არსებითად განსხვავდება სქესის და დასახლების 
ტიპის მიხედვით. მეორე, შევისწავლეთ მიგრანტების გამგზავნი ოჯახის წევრების არააქტიურობის 
ალტერნატიული განმარტებები. წინამდებარე კვლევის შედეგების მიხედვით, საქართველოში მიგრაცია 
იწვევს შინ დარჩენილი ოჯახის წევრების არააქტიურობას ძირითადად შრომის ჩანაცვლების ან განათლების 
მიღების ეფექტის მეშვეობით.     
ბერულავა გ. ეკონომიკური გარდაქმნის პროცესში საბაზრო ინსტიტუტების როლის შესახებ.
წინამდებარე კვლევაში ძირითადი ყურადღება ეთმობა ეკონომიკური გარდაქმნის პროცესში საბაზრო 
ინსტიტუტების როლის განხილვას. თანამედროვე ეტაპზე ეფექტიანი საბაზრო ეკონომიკის განვითარების 
უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა ისეთი სტიმულების სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც წაახალისებს 
ბიზნეს საწარმოო საქმიანობაში სახსრების ინვესტირებისათვის, და არა რენტის ძიებისათვის. საქმე ეხება 
ინსტიტუტებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ბიზნესის განვი-თარებისათვის ყველაზე ხელსაყრელ 
სამართლებრივ და მარეგულირებელ გარემოს. კერძოდ, არეგულირებენ საკუთრების უფლებებს, 
საკონტრაქტო ურთიერთობებს, აგრეთვე ბაზრიდან გამოსვლას და ბაზარში შესვლას და ა.შ. ეს ინსტიტუტები, 
რომლებიც ავსებს საბაზრო კონკურენციის მექანიზმს, მათ უფრო ეფექტიანს ხდის ბაზრის 
განუსაზღვრელობისა და ტრანსაქციური დანახარჯების შემცირების, სწავლებისა და ცოდნის სტიმულების 
უზრუნველყოფის, ინოვაციების სტიმულირების, მეწარმეობისა და საწარმოო საქმიანობისათვის 
ეკონომიკური აგენტების წახალისების გზით.
ბერულავა გ. გოგოხია თ. ცუცქირიძე მ. თავდაცვითი და ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიების გამოყენება 
ეკონომიკაში. თავდაცვითი და ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიების შემუშავებისა და განვითარების 
პრობლემები ევროკავშირის მაგალითზე.ნაშრომში განხილულია მაღალი ტექნოლოგიების ისეთი სახეობების 
არსი და ეკონომიკაში გამოყენების თავისებურებები როგორიცაა: 1. თავდაცვითი ტექნოლოგიები; 2. ორმაგი 
დანიშნულების ტექნოლოგიები. შესწავლილია: ამ ტექნოლოგიების ქვესახეობები; მათი მართვის მექანიზმი, 
ასევე  ამ ტექნოლოგიების გამოყენება.
ბერულავა გ.,  კაკულია ე. ქსელური ტექნოლოგიების  გამოყენება ეკონომიკაში. 1. თანამედროვე ეკონომიკაში 
ქსელური ინფორმაციული ტექნოლოგიების არსი, დანიშნულება, ძირითადი სახეობები, მახასიათებლები,  
კომპონენტები; 2. ეკონომიკაში მათი გამოყენებისა და განვითარების ძირითადი მიმართულებები; 3. ქსელური 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეკონომიკური ასპექტები. თანამედროვე ქსელური ტექნოლოგიების მიზანია  
არა უბრალოდ მონაცემების დამუშავების ეფექტურობის ზრდა და მმართველის დახმარება, არამედ 
მაღალეფექტური წარმოების შექმნა. შედეგად, თანამედროვე ქსელური ინფორმაციული ტექნოლოგიები, იქცა 
ნებისმიერი ბიზნესის წარმატებული განვითარებისა და კონკურენტუნარიანობის მნიშვნელოვან ფაქტორად, 
ასევე საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროს მართვის ეფექტურობის გაზრდის საშუალებად.
ბრეგვაძე გ. რობოტოტექნიკის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, გამოყენება ეკონომიკაში. 
რობოტოტექნოლოგიების ეკონომიკაში გამოყენების საკითხები. დღევანდელი საზოგადოება 
წარმოუდგენელია რობოტების გარეშე. ისინი უკვე მოიცავენ ეკონომიკის თითქმის ყველა სფეროს. რობოტები 
გამოყენება წარმოებაში, სოფლის მეურნეობაში, ვაჭრობაში, მომსახურებაში, საზოგადოებრივი კვების 
ობიექტებზე, ტრანსპორტში, კავშირგაბმულობაში, ჯანდაცვაში, განათლებაში, ოჯახებში და მოხუცთა 
თავშესაფრებში. უკვე შექმნილია და მიმდინარეობს ხელოვნური ინტელექტის მქონე რობოტების სრულყოფა. 
ეს არისინოვაციური გარღვევა დ აწინსვლა, რასაც შეუძლი არადიკალურად შეცვალოს საზოგადოები 
სეკონომიკური და სოციალური სფერო. განხილულია მსოფლიოში რობოტოტექნიკის ბაზრის არსებული 
მდგომარეობა და პერსპექტივები.
ბურდული ვ. ინოვაციური მასალების წარმოება და გამოყენება ეკონომიკაში.
inovaciuri kompozituri masalebis msoflio bazris ganviTarebის პრობლემები, mocemulia kompozituri masalebis 
klasifikacia, gamokvleulia maTgan nakeTobebis (detalebis) gamoyeneba ekonomikis zogierT dargSi tradiciuli 
masalebidan nakeTobebis (detalebis) Canacvlebis safuZvelze. sistematizebulia da daxasiaთebulia kompozituri 
masalebisa da maTgan nakeTobebis warmoebis teqnologiebi. Sემოთavaზებulia saqarTveloSi kompozituri 
masalebis warmoebis gafarToebis organizaciul-inovaciuri problemebi.
დავლაშელიძე ნ. ინოვაციური სოციალური ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში. ეკონომიკაში   
ინოვაციური   სოციალური  ტექნოლოგიების  გამოყენების   თეორიული   ასპექტები. გამოვლენილია   
ინოვაციური  სოციალური  ტექნოლოგიების   არსი.  ხაზგასმულია,  რომ   ინოვაციური  სოციალური  
ტექნოლოგიები -  ესაა საზოგადოებაში  ინოვაციების  შექმნაze   მიმართული   საქმიანობის  მეთოდები  და  
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საშუალებები,  რომლებსაც  მივყავართ ხარისხობრივ  ცვლილებებამდე  სოციალური  ცხოვრების  სხვადასხვა  
სფეროებში, ასევე მატერიალური  და სხვა   რესურსების  რაციონალურ  გამოყენებამდე. აგრეთვე  მოცემულია  
სოციალური  ტექნოლოგიების  კლასიფიკაცია,  პირობებები  და  მიზეზები,    ნაჩვენებია  მათი  გამოყენების    
თანამედროვე  მაგალითები, განსაკუთრებით, ეკონომიკის სფეროში.
დათუნაშვილი ლ. memcenareobis zogierTi kulturisa da dargis ganviTarebis RonisZiebebi saqarTveloSi.
statiaSi Seswavlili da gaanalizebulia saqarTvelos soflis meurneobaSi _ memcenareobis zogierTi kulturis: 
marcvlovani (xorbali, simindi) da teqnikuri kulturebis (mzesumzira, Tambaqo), kartofilis, aseve mexileobis 
dargidan _ Teslovani (vaSli, msxali), kurkovani da kaklovani (kakali, Txili) kulturebis ganviTarebis realuri 
mdgomareoba da maTze moqmedi faqtorebi. yuradReba gamaxvilebulia aRniSnuli kulturebis warmoebis 
Semdgomi ganviTarebis mimarTulebiT SemoTavazebul im gzebsa da RonisZiebebze, romelTa gaTvaliswineba 
da praqtikuli realizacia mniSvnelovnad aamaRlebs statiaSi ganxiluli memcenareobis produqciis warmoebas 
saqarTveloSi. 
დათუნაშვილი ლ. ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება სოფლის მეურნეობაში. 
soflis meurneobaSi ინოვაციური ტექნოლოგიების  gamoyenebiს პრობლემები;. გაანალიზებულია soflis 
meurneobaSi cifruli teqnologiis programuli uzrunvelyofis, mobiluri danarTisa da sainformacio infrastruqturis, 
bioteqnologiis _ genuri inJineriis, ujreduli inJineriis, cxovelebis identuri oreulebis (genetikuri aslebis) da 
cxovelebis sqesis regulirebis gamoyenebis შედეგები; განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა bioteqnologiis 
მნიშვნელობას mavneblebis, daavadebebisa da herbicidebis mimarT mdgradi mcenareebis axali jiSebis Seqmnis 
TvalsazrisiT. aseve mecxoveleobaSi pirutyvis ZiriTadi daavadebebis diagnostikis, Terapiisa da profilaqtikisaTvis 
gamoyenebuli genoinJineruli Stamebis, vaqcinebisa da monoklonuri antisxeulebis gamoyenebiT pirutyvis 
daavadebebis Semcirebis SesaZleblobebს; xazgasmulia inovaciuri teqnologiebis gamoyenebiT miRebuli rigi 
dadebiTi Sedegebi, romelic dakavSirebulia soflis meurneobaSi warmoebuli sasursaTo produqciis moculobis 
zrdasa da xarisxobrivi maCveneblებis gaumjobesebasTan; განხილულია ის პრობლემები, რომლებსაც aqvs 
ადგილი adamianis janmrTelobasa da garemoზე bioteqnologiებis გამოყენების შედეგად warmoebuli sasursaTo 
produqciis მოხმარებიs dros.
თაფლაძე თ. ხელოვნური ინტელექტის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, გამოყენება ეკონომიკაში. 
ხელოვნური ინტელექტის, როგორც მაღალტექნოლოგიური სექტორის პრობლემები.. ყურადღება 
გამახვილებულია მის პრაქტიკულ გამოყენებაზე, როგორც ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრის ახლებურ 
საშუალებაზე, როგორებიცაა ხმოვანი და ვიზუალური ანალიზი, დაავადებათა ამოცნობა, მომხმარებლისთვის 
პერსონალიზირებული სერვისის შექმნა და სხვ.. განხილულია ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრაციის 
ძირითად საფეხურებს - პრობლემის შერჩევა,  ეფექტურობის კრიტერიუმების დადგენა, მონაცემების 
შეგროვება, ხელოვნური ინტელექტის მოდელის შერჩევა-გაწრთვნა და ინტეგრაცია.  გაანალიზებულია 
ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისა და დანერგვის საერთაშორისო მდგომარეობას, ყურადღება 
გამახვილებულია მსოფლიო ლიდერებზე - აშშ, ჩინეთი, ევროკავშირი. ასევე შესწავლილია სხვადასხვა 
ტექნიკურ-ეკონომიკური თუ მორალური პრობლემა, რომლებიც ასოცირებულია ხელოვნური ინტელექტის 
გამოყენებასთან.
თოთლაძე ლ. ტრანზაქციები უძრავ საცხოვრებელ ქონებაზე, როგორც წინმსწრები ეკონომიკური 
ინდიკატორი.
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. 
კაკულია ე. mcire biznesis formireba-ganviTareba saqarTveloSi (ქართულ და ინგლისურ ენაზე).
naSromSi Seswavlilia mcire biznesis formireba-ganviTarebis sakiTxebi saqarTveloSi. 90-iani wlebidan dRemde 
periodi warmodgenilia eqvs etapad. gamokveTilia gatarebuli ZiriTadi RonisZiebebi da mokled aris aRwerili 
TiToeuli etapis dadebiTi da naklovani mxareebi. mcire biznesis formireba-ganviTarebis sferoSi arsebuli 
naklovanebebis daZlevis mizniT, gamoTqmulia winadadebebi da mosazrebani, romelic naSroms Tan erTvis 
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daskvnis saxiT.
კვარაცხელია მ. უსაფრთხოების სისტემების, როგორც მაღალი ტექნოლოგიების, გამოყენება ეკონომიკაში. 
ეკონომიკაში უსაფრთოების სისტემების, როგორც მაღალი ტექნოლოგიების, გამოყენების  თანამედროვე 
ტენდენციები. უსაფრთხოების ახალი სისტემები საშუალებას იძლევა შევამციროთ დანახარჯები 
ეკონომიკური ობიექტების დაცვაზე და ვუზრუნველვყოთ ბიზნეს-პროცესების უსაფრთხო გარემოში 
წარმართვა. ამასთან დაკავშირებით გაანალიზებულია ასეთი სისტემის სახეები და გამოყენებული 
ინოვაციური ტექნოლოგიები - 
კურატაშვილი ა., კურატაშვილი ქ. სოციალურ-სამართლებრივი ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკის 
სახელმწიფო მართვაში. სახელმწიფო მართვაში სოციალური ინოვაციების გამოყენების პრობლემები. 
საზოგადოებრივ-სახელმწიფოებრივი სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და ხალხის – ყოველი 
ადამიანის – ინტერესების რეალიზაციისათვის უდავოა და ეჭვს არ იწვევს სახელმწიფო მართვის 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ამასთან, სახელმწიფო მართვის სისტემაში მეტად მნიშვნელოვანია 
ეკონომიკის სახელმწიფო მართვა სოციალურ-სამართლებრივი ტექნოლოგიების ეფექტიანი გამოყენებით, რაც 
უნდა ეფუძნებოდეს ხალხის ინტერესების რეალიზაციაზე გამიზნულ პროგრესულ მეცნიერულ-თეორიულ 
ბაზისს, და რაც კონკრეტულად უნდა ემსახურებოდეს ხალხის – ყოველი ადამიანის – ინტერესების 
რეალიზაციას. ეკონომიკის სახელმწიფო მართვაში პრინციპული მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე სოციალურ-
სამართლებრივი ტექნოლოგიების ეფექტიანი გამოყენებით სოციალური სამართლიანობის პრობლემის 
გადაჭრას ევროპულ კავშირთან სამართლებრივი ადაპტაციის აუცილებლობასთან დაკავშირებით. 
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, თანამედროვე პირობებში სულ უფრო იზრდება ეკონომიკის სახელმწიფო 
მართვაში სოციალურ-სამართლებრივი ტექნოლოგიების ეფექტიანი გამოყენების აქტუალობა და 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა.ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება 
გამახვილებულია იმაზე, რომ  ეკონომიკის სახელმწიფო მართვა ხდებოდეს ისეთი სოციალურ-
სამართლებრივი ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომლებიც ეფუძნება ხალხის ინტერესების – 
ჰუმანოსოციალური მიზნის – რეალიზაციაზე გამიზნულ პროგრესულ მეცნიერულ-თეორიულ ბაზისს.
კურატაშვილი ა.  ФИЛОСОФСКАЯ, ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. სამეცნიერო 
ნაშრომში განხილულია ავტორის მიერ შექმნილი _ კერძო საკუთრების სოციალური რეალიზაციის 
ფილოსოფიური, პოლიტიკურ-სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური თეორია, D და 
აგრეთვე მისი პრაქტიკული განხორციელების მექანიზმები.  კერძოდ, აღნიშნული თეორიის 
საფუძველზე გამხილულია ის სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური მექანიზმები, 
რომელთა პრაქტიკული დანერგვის შედეგად მოხდება კერძო საკუთრების სოციალური 
რეალიზაცია. 
კურატაშვილი ქ. ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ИННОВАЦИИ –ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФУ-
НДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. სამეცნიერო ნაშრომში განხილულია 
ევროინტეგრაცია და ინოვაციები – როგორც ეკონომიკურ თეორიაში ფუნდამენტური კვლევის ძირითადი 
მიმართულება. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ევროინტეგრაციისა და ინოვაციის პრობლემებს, 
რომელთა გადაჭრა არის ეკონომიკის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ეფექტიანი ფუნქციონირების 
აუცილებელი პირობა და ხალხის ცხოვრების მაღალი ხარისხის მიღწევის მნიშვნელოვანი ფაქტორი.
ლაზარაშვილი  თ. მელაშვილი მ.  ინფორმაციული და ტელეკომუნიკაციური ტექნოლოგიების გამოყენება 
ეკონომიკაში. ევროკავშირის მაგალითზე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანიშნულება   თანამედროვე 
ეკონომიკის ფუნქციონირებისა და განვითარებისათვის. საზოგადოების განვითარებაში ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების როლი მდგომარეობს საზოგადოების მიერ ახალი ცოდნის მიღების, გავრცელებისა და 
გამოყენების პროცესების დაჩქარებაში. ცივილიზაციის განვითარების ისტორიაში მოხდა რამოდენიმე 
ინფორმაციული რევოლუცია, როდესაც კარდინალურმა ცვლილებებმა ინფორმაციის დამუშავების სფეროში 
გამოიწვია საზოგადოებროვო ურთიერთობების გარდაქმნა. შეიქმნა ინფორმაციის შექმნის, დამუშავებისა და 
გადაცემის ავტომატიზირებული საშუალებები. ამ წლებში მოხდა ინფორმაციული საზოგადოების 
კონცეფციის ფორმულირება. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზარი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და 
აქტიურად ფორმირებად ბაზრად რჩება მსოფლიო ეკონომიკაში. შეიძლება ითქვას, რომ ინფორმაცია 
თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკაში წარმოადგენს უნიკალურ საქონელს, რომლის თვისება კარდინალურად 
განსხვავდება სხვა მსოფლიო ბაზარზე მიმოქცევადი საქონლისაგან.
Papava Vladimer, Charaia Vakhtang, Wang Fanmei. China-Georgia Economic Relations in the Context of the Belt and Road 
Initiative.
სტატიაში განხილულია ჩინეთ-საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობები და მათი გააქტიურება, 
რომელსაც სარტყლისა და გზის ინიციატივამ შეუწყო ხელი. საქართველოს ადგილი ამ ინიციატივაში არის 
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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.
პაპავა ვლ. ეკონომიკური ზრდა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში.
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.
პაპავა ვ. მაღალი ტექნოლოგიები ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში. 
მაღალი ტექნოლოგიების  შექმნისა და გამოყენების გამოცდილება ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ 
ქვეყნებში. კვლევამ აჩვენა რომ: 1. ევროკავშირის პოსტკომუნისტური ქვეყნებისთვის, სამწუხაროდ, დამწევი 
ზრდის ტიპი არ არის დამახასიათებელი, მათთვის პრიორიტეტულია, რომ ცენტრალური და აღმოსავლეთ 
ევროპის რეგიონი გახდეს ტექნოლოგიური ინოვაციების ჰაბი; 2. მაღალტექნოლოგიური წარმოება 
ძირითადად თავმოყრილია ევროკავშირის არაპოსტკომუნისტურ ქვეყნებში. ევროკავშირის 
პოსტკომუნისტური ქვეყნების ჯამური მაჩვენებელი ამ მიმართებით მხოლოდ 5,24 პროცენტია. 3. 
ერთმნიშვნელოვნად იმის თქმა, რომ ევროკავშირის წევრობა მხოლოდ დადებითად აისახა მასში 
გაწევრიანებულ პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში მაღალტექნოლოგიური წარმოების გაფართოებაზე 
პრაქტიკულად შეუძლებელია. კერძოდ, აშკარად პოზიტიური ტენდენცია დამახასიათებელია 
ბულგარეთისთვის, ლატვიისათვის, ლიეტუვასთვის, პოლონეთისთვის, რუმინეთისთვისა და სლოვაკეთის 
რესპუბლიკისთვის, ხოლო უარყოფითი ტენდენცია ფიქსირდება ესტონეთისთვის (მცირედით) და 
უნგრეთისთვის (მნიშვნელოვნად). იმავდროულად, სლოვენიისთვის, ჩეხეთის რესპუბლიკისთვის და 
ხორვატიისთვის პრაქტიკულად არაფერი შეცვლილა. მაშასადამე, ევროკავშირის წევრობა, სულაც არ არის 
საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ პრინციპული გარღვევა მომხდარიყო ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ 
ქვეყნებში მაღალი ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით; 4. „კომბინატორული წანამატის“ კონცეპციიდან 
გამომდინარე გარკვეული აზრით გაადვილებულია იმის გააზრება, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ 
პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში თავმოყრილ იქნა უმთავრესად ტრადიციული ტექნოლოგიებზე დაფუძვნებული 
წარმოება; 5. საქართველოსთვის. წარმატების მიღწევა მაღალტექნოლოგიური წარმოების სფეროში 
შესაძლებელი იქნება სახელმწიფოს მხრიდან ისეთი პროაქტიური ეკონომიკური პოლიტიკის გატარების 
პირობებში, რომელიც ორიენტირებული იქნება ქვეყანაში ცოდნაზე დაფუძვნებული ეკონომიკის შექმნასა და 
განვითარებაზე.
სიგუა გ. უსადენო ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკაში. usadeno მაღალი ტექნოლოგიების ეკონომიკაში 
გამოყენების პრობლემები. შემოთავაზებულია  satelekomunikacio qselebis klasifikacia (fiqsirebuli, mobiluri da 
universaluri usadeno wvdomis qselebi) da am qselebis maxasiaTeblebi da upiratesobebi sadenian qselebTan 
SedarebiT; warmodgenilia am teqnologiebis ganviTarebis dinamika da masStabebi msoflios regionebsa da 
saqarTveloSi. naCvenebia samomavlo tendenciebi, SesaZleblobebi da perspeqtivebi sazogadoebrivi cxovrebis 
iseT sferoebSi, rogoricaa: sajaro seqtori (eleqtronuli mmarTveloba, eleqtronuli arCevnebi, cifruli servisebi da 
sxva), socialuri sfero (ganaTleba, jandacva, mecnieruli komunikaciebi), ekonomika (warmoeba, safinanso-
sabankoseqtori, transportida logistika).
ქავთარაძე თ. სანავიგაციო ტექნოლოგიებისგამოყენება სოფლის მეურნეობაში. soflis meurneobaSi 
sanavigacio teqnologiebis gamoyenebის პრობლემები, globaluri sanavigacio teqnologiebi aris swrafmzardi 
inovaciuri industria, romelსაc arc Tu didi xnis ისტორია აქვს. igi pirdapir gavlenas axdens ekonomikურ zrdaze. 
gaმოკვეთილია ამ teqnologiebis upiratesoba miwaTmowyobasa da miwaTsargeblobaSi dakvirvebiTi 
samuSaaoebis Catarebis dros, კერძოდ Tanamgzavruli diferencirebuli qvesistemebis meSveobiT sasoflo-
sameurneo samuSaoebze satransporto saSualebebis moZraobis algoriTmulი uzrunvelyofa. დიდია  globaluri 
sanavigacio satelituri sistemebiსმნიშვნელობა, როგორც komerciuli, ისე  arakomerciuli momxmareblebisaTvis. 
ყურადღება გამახვილებულია sanavigacio teqnologiis inovaciur proeqtze. es aris organizaciul-samarTlebrivი 
teqnologiuri, teqnikuri da finansurekonomikuri dokumentebis krebuli, romlebic aucilebelia sanavigacio 
teqnologiebis asaTviseblad konkretul sawarmoebSi an საmeurneo subieqtebis kompleqsSi. დასაბუთებულია 
საქართველოს soflis meurneobaში sanavigacio teqnologiebis gamoyenebis შესაძლებლობები.
 ქველაძე ქ. ფოტონიკის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის, გამოყენება ეკონომიკაში.  ნაშრომში განხილულია VI 
ტექნოლოგიების წყობის ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, როგორიცაა ფოტონიკა. ფოტონიკა ეს არის 
მეცნიერება ყოველივე იმაზე რის საფუძველშიც სინათლე დევს. იგი შეისწავლის სინათლის თვისებებს. 
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ზოგიერთი სპეციალისტის აზრით ტერმინმა `ფოტონიკა~ შეცვალა ტერმინი `ოპტიკა~. ფოტონიკის 
გამოყენება მეტნაკლებად მოიცავს ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორს _ მოპოვებით და გადამამუშავებულ 
მრეწველობაში; სინათლის და სითბური გამოსხივების ელექტროენერგიად გარდაქმნაში; ენერგეტიკაში; 
ტრანსპორტში; კავშირგაბმულობაში; სოფლის მეუნრეობაში; ჯანდაცვაში; გარემოს დაცვაში; თავდაცვასა და 
უსაფრთხოებაში და ა.შ. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ფოტონიკა გახდა მსოფლიო ბაზრის ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი და ძალიან სწრაფად მზარდი დარგი. ფოტონიკის პროდუქტის წარმოების ძირითადი 
ცენტრებია იაპონია, ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, ტაივანი, გერმანია, ჩრდ. ამერიკა. დღეისათვის მისი 
პრაქტიკული გამოყენების დაახლოებით 50 მიმართულებაა ჩამოყალიბებული. ნაშრომში ასევე 
გაანალიზებულია  ფოტონიკის  თავისებურებანი და  განვითარების თანამედროვე ტენდენციები.

ქისტაური ნ. პროგრამული უზრუნველყოფის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიის გამოყენება ეკონომიკაში. 
პროგრამული უზრუნველყოფის, როგორც მაღალი ტექნოლოგიების სექტორის ძირითადი კომპონენტის 
ეკონომიკაში გამოყენების პრობლემები. იგი მრავალი სახის პროგრამას აერთიანებს, რომლებიც ძირითადად 
სამ ჯგუფად შეიძლება დაიყოს: სისტემური, გამოყენებითი და ინსტრუმენტული; განხილულია ე.წ. 
„ღრუბლოვანი ტექნოლოგიები“, რომლებიც “მესამე პლატფორმის“ საფუძველში დევს.  საერთაშორისო 
კვლევითი და კონსალტინგური კომპანია IDC (International Data Corporation)-ის მონაცემებით, 2016 წელს 
მსოფლიოში „ღრუბლოვან მომსახურებებზე“ დანახარჯებმა 100 მლნ დოლარი შეადგინა; გამოყოფილია 
რამდენიმე ფაქტორი, რომლებიც ხელს უწყობს „მესამე პლატფორმის“ ბაზაზე სწრაფი გადაწყვეტილებების 
მიღებას; გაანალიზებულია პროგრამული უზრუნველყოფის ბაზრის თანამედროვე მდგომარეობას თუ ბოლო 
დრომდე ამ ბაზარზე ძირითადად ამერიკული კომპანიები ფუნქციონირებდნენ, დღეს მათ კონკურენციას 
ჩინური და ინდური კომპანიები უწევენ და საკმაოდ წარმატებითაც;. განხილულია დღეისათვის ერთ-ერთი 
ყველაზე აქტუალური პრობლემა - პროგრამული მეკობრეობა, რაც უზარმაზარ არამარტო ფინანსურ, არამედ 
მორალურ ზიანს აყენებს პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზირებული პროგრამების მწარმოებელ 
კომპანიებს. 

ჩხეიძე თ. დვალიშვილი ლ. ბიოტექნოლოგიების, როგორც მაღალი ტექნოლოგიების, გამოყენება ეკონომიკაში. 
bioteqnologiis~ arsi da misi rogorc maRalი teqnologiis ეკონომიკაში გამოყენების პრობლემები. ganviTarebis 
safuZvlebi და istoria, გამოყოფილი და დახასიათებულია ganviTarebis xuTi etapi;  შესწავლილია 
ბიოტექნოლოგიების ეკონომიკაში გამოყენების სფეროები.

ხუსკივაძე მ., ნოზაძე ზ. ეკოლოგიურად სუფთა და ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება 
ეკონომიკაში. inovaciuri teqnologiebis saerTaSoriso bazris arsi da Taviseburebebi. saTanado statistikuri 
masalebis analizis safuZvelze masSi gaanalizebulia axali teqnologiebis saerTaSoriso bazris Tanamedrove 
mdgomareoba, misi dinamika da struqtura, geografiaSi momxdari cvlilebebi da gansazRvrulia misi ganviTarebis 
perspeqtivebi, romlis ZiriTad mimarTulebebad miCneulia inovaciuri manqana-mowyobilobis, satransporto-
komunikaciuri da sainformacio teqnologiebis, mobiluri internetisa da robototeqnikis bazris prioritetuli ganviTareba, 
agreTve licenziebisa da patentebis saerTaSoriso gacvlis aqtivizacia.

34. ჯავახიშვილი, თოთლაძე ლ. ინოვაციური ტექნოლოგიების საერთაშორისო ბაზარი. inovaciuri teqnologiebis 
saerTaSoriso bazris arsi da Taviseburebebi. saTanado statistikuri masalebis analizis safuZvelze masSi 
gaanalizebulia axali teqnologiebis saerTaSoriso bazris Tanamedrove mdgomareoba, misi dinamika da struqtura, 
geografiaSi momxdari cvlilebebi da gansazRvrulia misi ganviTarebis perspeqtivebi, romlis ZiriTad 
mimarTulebebad miCneulia inovaciuri manqana-mowyobilobis, satransporto-komunikaciuri da sainformacio 
teqnologiebis, mobiluri internetisa da robototeqnikis bazris prioritetuli ganviTareba, agreTve licenziebisa da 
patentebis saerTaSoriso gacvlis aqtivizacia.

35. ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების ანუ ე. წ. „მწვანე“ ტექნოლოგიების არსი და მათი გამოყენების 
სფეროები. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებულია მრეწველობაზე, ტრანსპორტზე, ენერგეტიკასა და 
სოფლის მეურნეობაზე, როგორც გარემოს ყველაზე მეტად გამაჭუჭყიანებელ სფეროებზე. გაშუქებულია 
ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების როლო ეკოლოგიურად ორიენტირებული ეკონომიკის ფორმირებასა 
და მდგრადი განვითარების ტრაექტორიაზე გადასვლაში. გაანალიზებულია „მწვანე ტექნოლოგიების“ 
შექმნის, გადაცემის და ამ სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის მექანიზმი. დახასიათებულია ტოპ-10 
ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგია და ტოპ-10 ეკოლოგიურად სუფთა მწარმოებელი. განხილულია 
ევროკავშირის ზოგიერთ წამყვან ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კორესა და ჩინეთში 
სახელმწიფო პოლიტიკა ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების ფორმირებასა და დანერგვაში. ნაშრომში 
გაკეთებულია დასკვნა, რომ გლობალური ეკოლოგიური პრობლემების, განსაკუთრებით სათბური ეფექტის 
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დაძლევის და ზოგადად პლანეტაზე ეკოლოგიური მდგომარეობის ნორმალიზების მიზნით ეკოლოგიურად 
სუფთა ტექნოლოგიების გამოყენება არის უალტერნატივო გზა და როგორც განვითარებულმა, ისე 
განვითარებადმა ქვეყნებმა (მათ შორის საქართველომ) სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
სტარატეგიებისა და ეკოლოგიური პოლიტიკის ფორმირების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 
დაუთმოს ამ საკითხებს.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.4. სტატიები

№
ავტორი/
ავტორები
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

Ramaz Abesadze, Vakhtang Burduli. National, Regional and Supranational Coordination of the Regional Innovation 
Policy in the EU Countries.
statiaSi sistematizebuli da dasabuTebulia regionuli inovaciuri politikisa da misi koordinaciis meqanizmebis 
(strategiebi da instrumentebi) formirebis sawyisi wაnamZRvrebi erovnul, regionul da zeerovnul doneze upiratesad 
evrokavSiris qveynebSi. naCvenebia, rom koordinaciis samive doneze gamoiyeneba samrewvelo da inovaciuri 
politikis koordinaciis upiratesad erToblivi instrumentebi. dawvrilebiT gamokvleulia samrewvelo da inovaciuri 
politikis koordinaciis erovnuli da regionuli doneebi safrangeTSi da da samxreT koreaSi rogorc qveynebSi, 
romlebmac ganaxorcieles am politikebis koordinaciis meqanizmebis warmatebuli reformireba. აseve sistemurad 
gamokvleulia regionuli samrewvelo da inovaciuri politikis zeerovnuli koordinaciis evrokavSiris meqanizmebi.
Charaia Vakhtang, Papava Vladimer. Agflation and other Modifications of Inflation (The Cases of Georgia and its 
Neighboring Countries).
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.
ბერულავა გ. Migration and labor supply in Georgia: an empirical study.
წინამდებარე ნაშრომში შესწავლილია საქართველოში  მიგრაციას და შინ დარჩენილი ოჯახის წევრების 
შრომის ბაზარზე მოქმედებას შორის ურთიერთკავშირი. ქართული ოჯახების კვლევის საფუძველზე 
შევეცადეთ პასუხი გაგვეცა ეკონომიკურ ლიტერატურაში შედარებით შეუსწავლელ საკითხებზე. ჩვენ 
გამოვიყენეთ ინსტრუმენტული ცვლადების მეთოდიკა მიზეზშედეგობრივი კავშირის დასადგენად მიგრაციას 
და შრომის მიწოდებას შორის საქართველოში. კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ საერთაშორისო მიგრაცია 
მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს შინ დარჩენილი ოჯახის წევრების გადაწყვეტილებებს შრომის ბაზარზე 
მონაწილეობის შესახებ და ეს გადაწყვეტილებები არსებითად განსხვავდება სქესის და დასახლების ტიპის 
მიხედვით.
ბერულავა გ.  გოგოხია თ. Complementarities of Innovation Strategies: Evidence from Transition Economies.

წარმოდგენილ სტატიაში განხორციელებული არის გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში მოქმედი 
ფირმების ინოვაციურ სტრატეგიებს შორის კომპლემენტარობის  გამოკვლევა. 

კერძოდ, BEEPS-ის V რაუნდისმონაცემების ბაზისსაფუძველზე, ჩვენგამოძიებულიგვაქვს 
სხვადასხვატიპისინოვაციებს (პროდუქტულ, პროცესულ და არატექნოლოგიურ (მარკეტინგულ და/ან 
ორგანიზაციულ) ინოვაციებს)შორისშესაძლო კომპლემენტარობის არსებობაფირმისმწარმოებლურობაზე 
მათიგავლენის ჭრილში.

კვლევამ გამოავლინა კომპლემენტარობის არსებობა ინოვაციების შემდეგ ორ კომბინაციას შორის: 
1. პროდუქტულ და პროცესულ ინოვაციებს შორის;
2. პროცესულ და არატექნოლოგიურ ინოვაციებს შორის. 

ამასთან ერთად, კვლევის შედეგებმა გვიჩვენეს, რომ ინოვაციათა მხოლოდ იმკომბინაციებს, 
რომლებიცითვალისცინებენყველატიპის ინოვაციასდა/ანპროცესულიდაარა-
ტექნოლოგიურიინოვაციებისკომბინაციებს, 
აქვთდადებითიდასტატისტიკურადმნიშვნელოვანიგავლენაფირმისმწარმოებლურობაზე.

სტატიაში, ჩვენ გავითვალისწინეთ სხვადასხვა ტიპის ინოვაციური დანახარჯების (შიდა ცოდნის 
წარმოქმნისა და გარე ცოდნის შეძენის აქტივობების) ერთდროულად რეალიზაცია და განვახორციელეთ 
სხვადასხვა ტიპის ინოვაციებზე მათი ერთობლივი ეფექტის შეფასება. 

კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ შიდა სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო 
სამუშაოების (R&D) სტრატეგიის განხორციელება სტიმულირებას აძლევს არა მარტო ტექნოლოგიურ, არამედ 
არატექნოლოგიურ ინოვაციებზე ორიენტირებულ საქმიანობას. 

ამავე დროს, ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ გარე ცოდნის შეძენის სტრატეგია ინოვაციურ შედეგებზე 
პოზიტიურ და სტატისტიკურად მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ფირმის 
სხვადასხვა ტიპის ინოვაციების კომბინაცია არატექნოლოგიურ სიახლეებს მოიცავს.
პაპავა ვლ. ისმაილოვი ე.  Caucasian Tandem and the Belt and Road Initiative.
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სტატიაში გაანალიზებული „კავკასიური ტანდემის“, ანუ საქართველოს და აზერბაიჯანის ერთობლივი როლი 
და პერსპექტივები ერთი სარტყელი ერთი გზის ჩინური ინიციატივის კონტექსტში.
პაპავა ვლ.  Catching Up and Catch-Up Effect: Economic Growth in Post-Communist Europe (Lessons from the 
European Union and the Eastern Partnership States).
სტატიაში გაანალიზებულია პოსტკომუნისტური ევროპისთვის დამახასიათებელი ეკონომიკური ზრდა. 
განხილულია, როგორც ევროკავშირის, ისე აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოთა გამოცდილება. 
გამოყენებულია მკვეთრი ზრდის ეფექტის გამორიცხვის ავტორისეული მეთოდი.
პაპავა ვლ.  ევრაზიული თუ ევროპული მომავალი პოსტკომუნისტური საქართველოს ეკონომიკური 
განვითარებისთვის და ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივა (ჩინურ 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.
პაპავა ვლ.  О кризисе в экономической науке и путях выхода из него.
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

აბესაძე რ.
MODERN TREND OF ECONOMIC DEVELOPMENT
р ISBN 978-9941-13-690-0
E ISSN 2587 – 4691

თბ., 2018. თსუ პაატა გუგუშვილ-
ის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

აბესაძე რ.
 Global Economic Safety  
 E ISSN 2587 – 4691

თბ., 2018. თსუ პაატა გუგუშვილ-
ის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

აბესაძე რ.
თ გლობალიზაცია და მისი გავლენა ეროვნულ 

ეკონომიკაზე

ISBN 978-9941-13-764-8
26-27 ოქტომბერი, 2018 თსუ

აბესაძე რ. ISBN 978-617-645288
1SBN 978-617-645-289-8 (Т. 1

 Днепр (Украина), 19–20 апреля 
2018 года

არევაძე ნ.
ბიბილაშვილი ნ.

nanoteqnologiebis ganviTarebis Taviseburebebi 
globalizaciis pirobebSi

2018 თბ,. თსუ პ.გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ასათიანი რ.
საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკისა და 
ახალი ნეოკლასიკური სინთეზის 
ურთიერთკავშირი

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ბერულავა გ.
ეკონომიკური ზრდის ინოვაციური და 
ინსტიტუციური წინაპირობების შესახებ.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ბერულავა გ. მიგრაცია და შრომის ბაზარი საქართველოში
სტუ, 13-14 ოქტომბერი, 
თბილისი

ბერულავა გ.
ეკონომიკური გარდაქმნის პროცესში საბაზრო 
ინსტიტუტების როლის შესახებ

ევროპის უნივერსიტეტი, 
თბილისი, 2018

ბრეგვაძე გ.

რობოტოტექნიკის წარმოშობა-განვითარების 
ძირითადი ეტაპები და
უახლესი პერსპექტივები

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ბურდული ვ. Современные тенденции развития целей и задач 
государственной инновационной политики

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

http://confcontact.com/node/655
http://confcontact.com/node/655
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დავლაშერიძე ნ.

„ჭკვიანი  ქალაქები“  როგორც  სოციალური  
ინოვაციების  ერთ-ერთი  ძირითადი  მიმართ-
ულება.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

დავლაშერიძე ნ.
ინოვაციური  ფაქტორის გავლენა  ქვეყნის 
ეკონომიკურ  უსაფრთხოებაზე.

28 დეკემბერი, თბ., 2018 თსუ პ. 
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 
ინსტიტუტი

დათუნაშვილი ლ.

სოფლის მეურნეობის განვითარების 
თანამედროვე ტენდენციები მსოფლიო 
ეკონომიკაში.  

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

დათუნაშვილი ლ.
bioteqnologiebis gamoyeneba soflis meurneobis 
mdgradi ganviTarebisaTvis 2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 

სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

დვალიშვილი ლ.
სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის 
თანამედროვე ტენდენციები.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

დვალიშვილი ლ.
ეკოლოგიური და სასურსათო უსაფრთხოების 
პრობლემები.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

თეთრაული ც.
კრიპტოვალუტის ზოგიერთი საკითხი 
ინოვაციური ეკონომიკის პირობებში.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

თეთრაული ც.
ეკონომიკური უსაფრთხოების ძირითადი 
პრობლემები

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

თოთლაძე ლ.
ტრანზაქციები უძრავ საცხოვრებელ ქონებაზე, 
როგორც წინმსწრები ეკონომიკური 
ინდიკატორი

I ეროვნული სამეცნიერო 
კონფერენცია, თბილისი, 14 
სექტემბერი, 2018 წელი

თოთლაძე ლ.
ხუსკივაძე მ.

DETERMINANTS OF HOUSE PRICES: THEORETICAL 
MODEL AND EMPIRICAL RESULTS 2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 

სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

კაკულია ე. mcire biznesis ganviTarebis Tanamedrove 
tendenciebi ganviTarebul qveynebSi.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

კაკულია ე.

mcire biznesi, rogorc ekonomikuri 
უსაფრთხოების განვითარების
strategiuli resursi

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

კვარაცხელია მ.
სიღარიბე და დასაქმების პრობლემები 
საქართველოში.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

კვარაცხელია მ. ინოვაციური პოლიტიკა საქართველოში.
თსუ, თბილისი, 2018.

კურატაშვილი ა.

ТЕОРИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ПРАВ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – 
НЕОБХОДИМАЯ НАУЧНАЯ ОСНОВА ПОВЫ-
ШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКО-
НОМИКИ

Киев, Украина

  4-5 октября 2018 года. 

კურატაშვილი ქ. СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ – 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ГОСУДАРСТВЕ

Тбилиси.
01.11.2018–28.12.2018

კვარაცხელია მ.
სიღარიბის თეორიულ-მეთოდოლოგიური 
საკითხები.

ევროპის უნივერსიტეტი.
თბილისი 2018.

ლაზარაშვილი თეა
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიური 
განვითარების მაპროვოცირებელი ფაქტორები.

ევროპის უნივერსიტეტი.
თბილისი 2018.

მელაშვილი მ.
მსოფლიოში საუკეთესო საგანმანათლებლო 
სისტემები და მათი განვითარების 
თანამედროვე ტენდენციები.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი
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მელაშვილი მ.
ეკონომიკური უსაფრთხოების 
ინფორმაციული ფაქტორები.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

პაპავა ვ.
თაფლაძე თ.

რატომ არ არის ინფორმაცია წარმოების 
ფაქტორი?

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

პაპავა ვ. ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი 
პარადიგმის ძიება

14 სექტემბერი, თბილისი, 
ევროპის უნივერსიტეტი

პაპავა ვ. ”საქართველოს ეკონომიკური მოდელი: 
„სამომხმარებლო პარადოქსი“ და 
”ტურისტული ხაფანგი”

26-27 ოქტომბერი,
თბილისი,  თსუ

ქავთარაძე თ. mevenaxeobis ganviTarebis Tanamedrove 
tendenciebi

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ქავთარაძე თ. sasursaTo usafrTxoebis problemebi 
saqarTveloSi.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ქველაძე ქ.
ქისტაური ნ.
მელაშვილი მ.

ტურიზმის განვითარების თანამედროვე 
ტენდენციები.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვი-
ლისსახ. ეკონომიკისინსტიტუტი

ქველაძე ქ.
ქისტაური ნ.
მელაშვილი მ.

ეკონომიკური უსაფრთხოება ტურიზმის 
განვითარებაში

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვი-
ლისსახ. ეკონომიკისინსტიტუტი

ქველაძე ქ.
ჩხეიძე თ.

ეკოლოგიური კატასტროფების პრევენციისა-
თვის.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვი-
ლისსახ. ეკონომიკისინსტიტუტი

ქისტაური ნ.
მელაშვილი მ.
ქველაძე ქ.

პროგრამული უზრუნველყოფის 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ქისტაური ნ.
მელაშვილი მ.
ქველაძე ქ.

ეკონომიკური უსაფრთხოება და მასზე 
მოქმედი ფაქტორები.

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ცუცქირიძე მ. ბიზნესის განვითარების ტენდენციები და 
ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების 
საკითხები

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

ცუცქირიძე მ. ბიზნესის უსაფრთხოების და ტექნოლოგიური 
განვითარების გლობალური ასპექტები

2018 თბ,. თსუ პ. გუგუშვილის 
სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)
6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების
დრო და ადგილი

1
აბესაძე რამაზი,
ბურდული ვახტანგი

Problems of Management of the National 
Innovation System Formation of Georgia. ISBN 
978-966-926-228-8

19-20 квiтня 2018 р. КНЕУ. 

2
აბესაძე რამაზი,
ბურდული ვახტანგი

Problems of Management of the National 
Innovation System Formation of Georgia. ISBN 
978-966-926-228-8

19-20 квiтня 2018. КНЕУ.

3

აბესაძე რამაზი,
ბურდული ვახტანგი,
ლაზარაშვილი თეა

Необходимость выправления деформи-
рованной отраслевой структуры на-
циональной экономики Грузии как главный 
императив ее развития.
УДК 339.9(06);  ББК 65.5я431

Dnipro, March 22-23, 2018. 

4
ბურდული ვახტანგი,
აბესაძე რამაზი

Проблемы формирования региональной 
инновационной политики.
ISBN 978-966-136-444-7

„Одес Київ. – Видавництво", 
жовтня 2018

5
ბურდული ვახტანგი,
აბესაძე რამაზი

Исходные предпосылки формирования 
региональной инновационной полит-
ики.УДК 316/352

Маріуполь, 2018

6 ბურდული ვახტანგი Основные цели государственной Дніпро, Видавець Біла , 2018
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инновационной политики. 
ISBN 978-617-645-292-8

7 თეა ლაზარაშვილი საქართველოს ეროვნული ინოვაციური 
სისტემა და მსოფლიო გამოცდილება.

 6-8 ივლისი, 2018, ათენი, 
საბერძნეთი

8 ბერულავა გიორგი
(თანაავტ.)

A Theoretical Review of the Links between 
Social Capital, Innovation and Firms 
Performance 

ISCBE’18, South East European 
University
ტეტოვო, მაკედონია, 2018

9 თოთლაძე ლია სპრედი, როგორც ეკონომიკური 
ინდიკატორი გარდამავალი ეკონომიკის 
ქვეყნებისათვის: საქართველოს მაგა-
ლითზე.

6-8 ივლისი, 2018., ათენი, 
საბერძნეთი

10 კვარაცხელია მურმანი ECONOMIC FREEDOM INDEX IN GEORGIA. DEVELOPMENT 2018.
Daugavpils universitates.

11 სიგუა გიორგი
(თანაავტ.)

Система индикаторов финансовой 
безопасности как инструмент раннего 
распознавания приближения экономического 
кризиса.
ISBN 978-966-136-593-2

Одеса, Україна, 2018.

12 სიგუა გიორგი
(თანაავტ.)

Условия функционирования и развития 
национальных инновационных системв стран-
ах Евросоюза, в Грузии и Украине.ISBN 978-
966-136-618-2 

Киев, Украина,  2018.

13 კურატაშვილი ა.

ТЕОРИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ПРАВ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – 
НЕОБХОДИМАЯ НАУЧНАЯ ОСНОВА ПОВЫ-
ШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКО-
НОМИКИ

Киев, Украина

  4-5 октября 2018 года. 

14 კურატაშვილი ა.

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И 
НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
ЗАПРЕТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
АЗАРТНЫХ «ИГР» В ГОСУДАРСТВЕ – КАК 
КРИМИНАЛЬНОГО БИЗНЕСА И КАК

г. Полтава, Украина
 25-26 октября 2018 года

15 კურატაშვილი ა.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД –
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБ-НОСТИ ЭКОНОМИКИ 
И ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ НАРОДА

4-5 октября 2018 года. 
Киев, Украина

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

sxva samuSaoebi:

I. გამოიცა:
1. საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალ (რომელიც 

ინდექსირებულია ERIH OLUS-ში) „ეკონომისტის“  4 ნომერი;
2. `თსუ paata guguSvilis სახელობის ekonomikis institutis samecniero 

Sromebis krebuli~,  t. XI; 
3. prof. giorgi papavas dabadebidan 95-e wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 

samecniero konferenciis masalebis krebuli `ekonomikisa da ekonomikuri 
mecnierebis ganviTarebis Tanamedrove tendenciebi~, 2018.

II. ინსტიტუტში 2018 წელს სულ გამოიცა 115 ნაშრომი (4 დიგიტალური საიდენ-

ტიფიკაციო კოდით DOI, დანარჩენი ISSN ან  ISBN ოდით), მათ შორის:
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1. კოლექტიური მონოგრაფია საზღვარგარეთ (1 თავი)  _ 1;
2. წიგნი  _ 2; 
3. სახელმძღვანელო  _ 2;
4. სტატიები იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში  _ 4;
5. სტატიები ჟურნალებსა და სამეცნიერო შრომათა კრებულებში  _ 44

5.1. საქართველოში _ 40 
5.2. საზღვარგარეთ  _ 4

6. სტატიები საერთაშორისო კონფერენციათა კრებულებში  _ 59
6.1. საქართველოში _ 44

                        6.2. საზღვარგარეთ  _ 15
7. სტატიები ეროვნულ კონფერენციათა კრებულებში _ 3

III. ინსტიტუტის ორგანიზებით ჩატარდა:
1. prof. giorgi papavas dabadebidan 95-e wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso 

samecniero konferenciis masalebis krebuli `ekonomikisa da ekonomikuri 
mecnierebis ganviTarebis Tanamedrove tendenciebi~, 2018;

2. უნივერსიტეტის დაარსებიდან მე-100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერნეტ კონფერენცია „ეკონომიკური 
უსაფრთხოების  გლობალური და ეროვნული პრობლემები“;

3. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეკონომიკურ სექციასა 
და ევროპის უნივერსიტეტთან ერთად ჩატარდა პირველი ეროვნული 
კონფერენცია თემაზე _ „ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი 
პარადიგმების ძიება“, 2018;

4. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასთან ერთად ჩატარდა 
აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, ემდ, პროფესორ ლეო ჩიქავას 90-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა (მომხსენებელი ემდ, 
პროფ. რამაზ აბესაძე);

5. ინსტიტუტთან არსებული სადისკუსიო დარბაზის სხდომა, რომელზედაც 
მოსმენილი იქნა სამეცნიერო მოხსენება  _ „ეკონომიკური განვითარება და 
ეკონომიკური რეგრესი“ (მომხსენებელი ემდ, პროფ. რამაზ აბესაძე);

6. ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს სხდომები, რომელზედაც მოსმენილი 
იქნა  5 სამეცნიერო მოხსენება.

IV. ინსტიტუტის ინიციატივით უნივერსიტეტში ეკონომიკური მეცნიერების 
დარგში  დაარსდა პაატა გუგუშვილის სახელობის პრემია.

V. გაძლიერდა ჟურნალ „ეკონომიკის“ სამეცნიერო-სარედაქციო საბჭო უცხოელი 
წევრებით, მათ შორის არის გამოჩენილი მეცნიერ-ეკონომისტი, გაეროს 
უფროსი მრჩეველი, კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი _ ჯეფრი საქსი.

VI. gamoqveynda 30-ze meti sagazeTo statia da interviu, ასევე გადაიცა არაერთი 
სატელევიზიო ინტერვიუ.

VII. 2018 წელს რუსთაველის ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გაიმარჯვა 
ერთმა მეცნიერ თანამშრომელმა.
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VIII. გრძელდება მუშაობა „დიდი ქართული ეკონომიკური ენციკლოპედიის 
გამოსაცემად“. 

IX. institutis gamomcemlobis mier gamoica 2 krebuli,  Jurnalis 4 nomeri. 
X. გაძლიერდა საერთაშორისო ურთიერთობები საზღვარგარეთის სამეცნიერო 

ცენტრებთან, კერძოდ: კოლუმბიის, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის 
ეკონომიკის ინსტიტუტთან, აზერბაიჯანის  მეცნიერებათა აკადემიის 
ეკონომიკის ინსტიტუტთან  და სხვ.

XI. ინსტიტუტის თანამშრომლები არიან არაერთი საერთაშორისო  სამეცნიერო 
ჟურნალისა და შრომათა კრებულების  სარედაქციო კოლეგიის წევრები, 
სადისერტაციო და სამაგისტრო ნაშრომთა რეცენზენტები და სხვ.

           თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის
           ინსტიტუტის დირექტორი, ემდ, პროფ.                                                     რ. აბესაძე



 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 
 
 
 

 

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 

 

 

 

სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
 

2018 წელი 
 
 
 
 

 

თბილისი 
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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
ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

 
სამეცნიერო ან სასწავლო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა 
ხელმძღვანელის მითითებით

დირექტორი: ირაკლი ღარიბაშვილი
დირექტორის მოადგილე: ნინო პავლიაშვილი

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

მზადდება ბიობიბლიოგრაფიები:
სერგი ჯიქია, იოსებ გრიშაშვილი, 
ლევან გოკიელი

სერგი ჯიქია - 2018-2019, 
იოსებ გრიშაშვილი 2016-2019, 

ლევან გოკიელი - 2018-2019

აღნიშნულ სამუშაოს ასრულებს 
მკითხველთა მომსახურების 
დეპარტამენტის სამეცნიერო და 
საცნობარო სერვისების 
განყოფილება.  

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

სამუშაო მოიცავს ავტორის ბიოგრაფიული ცნობების,  შრომების, პუბლიკაციების, ასევე მისი 
რედაქტორობით გამოცემული წიგნების,  მის შესახებ დაწერილ წიგნებისა თუ სტატიების 
მოძიებასა და შეკრებას,   საძიებლების მომზადებას, წინასიტყვაობის შედგენას  და თარგმანს 
(საჭიროების  შემთხვევაში).  

 
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

1

მომზადდა წერილობითი 
(ამომწურავი) 
ბიბლიოგრაფიული ცნობა - 45
გაიცა მარტივი ზეპირი 
ბიბლიოგრაფიული ცნობის - 
260

აღნიშნულ სამუშაოს ასრულებს 
მკითხველთა მომსახურების 
დეპარტამენტის სამეცნიერო და 
საცნობარო სერვისების 
განყოფილება.  

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

რთული (ამომწურავი) ბიბლიოგრაფიული ცნობის მომზადება მოიცავს მკითხველის მიერ 
მოთხოვნილ თემაზე შესაბამისი წყაროების მოძიებას და მისთვის სარეკომენდაციო სიის 
გადაცემას

1 2 3 4

2

 დადგინდა მეცნიერთა 
ციტირების ინდექსები  - 
700 

 აღნიშნულ სამუშაოს 
ასრულებს მკითხველთა 
მომსახურების 
დეპარტამენტის 
სამეცნიერო და 
საცნობარო სერვისების 
განყოფილება.  

მეცნიერთა ციტირების ინდექსის დადგენა ხდება კონკრეტული პირის მომართვის 
საფუძველზე.  სამეცნიერო ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებში, Scopus, Web of  Science, 
Google scholar - იძებნება ციტირების მაჩვენებლები 

1 2 3 4

3

 
ელექტრონული სამეცნიერო 
მონაცემთა ბაზების 
გამოყენების სწავლება 
მკითხველისთვის და ამავე 
ბაზებიდან ინფორმაციის 
მიწოდება 
მომხმარებლებისთვის 
შეკვეთების შესაბამისად. 

 
აღნიშნულ ტრენინგებს 
უზრუნველყოფს  სამეცნიერო 
და საცნობარო სერვისების 
განყოფილება

ბიბლიოთეკის მომხმარებლებისთვის პერიოდულად ტარდება ტრენინგები,  ჩვენს 
ბიბლიოთეკაში  არსებული სამეცნიერო ელექტრონულ  მონაცემთა ბაზების გამოყენებისა 
და   ინფორმაციის ძიების ტექნიკის ათვისების მიზნით. 

1 2 3 4

4
 

გაიხსნა ახალი სასწავლო - 
სადისკუსიო დარბაზი, 

 სამკითხველო დარბაზების 
მომსახურებისა და 
აბონემენტის განყოფილება
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რომელშიც ღია დაშვების 
თაროები 
დაკომპლექტებულია 
სასწავლო კურიკულუმებში 
მითითებული 
ლიტერატურით. 

სამკითხველო დარბაზების გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს მკითხველთა 
მომსახურების დეპარტამენტის 

1 2 3 4

5

ბიბლიოთეკის მოხმარების 
აქტივობის ანალიზი: 
1. ახალი მკითხველის 

რეგისტრაცია - 640
2. მომხმარებელთა აქტივობა 

ეროვნული სამეცნიერო 
ბიბლიოთეკის 
ელექტრონულ კატალოგში 
2018 წლის მანძილზე:  
63000 მომხმარებელმა 
განახორციელა ძიება 
81000-ჯერ. 
სტატისტიკური 
ინფორმაცია მიღებულია  
google analytics -დან

3. სამკითხველო 
დარბაზებში ვიზიტი - 
9045

4. ბიბლიოთეკის მიერ 
ორგანიზებულ 
ღონისძიებებზე 
დამსწრეთა რაოდენობა - 
1600

5. მომხმარებელზე 
გაცემული წიგნი - 10783 
ერთეული

6. საპატენტო ფონდებით 
მკითხველის მომსახურება  
-  9859

7. სამეცნიერო-ტექნიკური 
ჟურნალებით 
მომსახურება - 315

8. სტანდარტების ფონდით 
მომსახურება  - 391

9. გამოგონების 
დაპატენტებასთან 
დაკავშირებული  
კონსულტაციის გაწევა  - 
28

 უზრუნველყოფს 
მკითხველთა მომსახურების 
დეპარტამენტის 
სამკითხველო დარბაზების 
მომსახურებისა და 
აბონემენტის განყოფილება 
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აღნიშნულ სამუშაოს უზრუნველყოფენ  მკითხველთა მომსახურების დეპარტამენტის 
სამკითხველო დარბაზების მომსახურებისა და აბონემენტის განყოფილების 
თანამშრომლები. განყოფილება მუშაობს კვირაში 7 დღეს  (სულ 60 საათს). 

მომხმარებლების საპატენტო ფონდებით მომსახურებას უზრუნველყოფს ეროვნული 
სამეცნიერო   ბიბლიოთეკის სამეცნიერო-ტექნიკური ბიბლიოთეკა შესაბამისი 
განყოფილებების მეშვეობით.  ჩვენი სპეციალისტები ახდენენ სწრაფ ძიებას საპატენტო 
ფონდში და აწვდიან შესაბამის ინფორმაცია მომხმარებელს, როგორც არსებული ფონდის, 
ისე ღია ელექტრონული ბაზების გამოყენების გზით.

1 2 3 4

6

 უსინათლო და სუსტად 
მხედველი მკითხველებისთვის 
სპეციალური კომპიუტერული 
პროგრამის მეშვეობით 
მომხმარებლებისთვის 
დამატებითი საინფორმაციო და 
სასწავლო მასალის მიწოდება.

 მკითხველთა მომსახურების 
დეპარტამენტის ტრენინგ-
ცენტრი

ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მკითხველთა მომსახურების დეპარტამენტში 
ერთიანდება ბიბლიოთეკის ტრენინგ-ცენტრი, რომლის ფარგლებშიც, შესაბამისი 
კვალიფიკაციის სპეციალისტი მუშაობს უსინათლოთა და სუსტად მხედველთა 
ელექტრონულ პროგრამაზე, რომელიც უზრუნველყოფს ტექსტური ფაილების 
გახმოვანებას.  აღნიშნული პროგრამას იყენებენ  შესაბამისი სამიზნე ჯგუფი, რაც ჩვენი 
მომსახურების ხარისხს და სამიზნე ჯგუფების მრავალფეროვნებას უზრუნველყოფს.  

1 2 3 4

7

 ტრენინგების, სემინარების, 
საჯარო ლექციების 
ორგანიზება, როგორც 
ბიბლიოთეკის 
მომხმარებლებისთვის, ისე 
ბიბლიოთეკის 
თანამშრომლებისთვის, მათი 
კვალიფიკაციის ამაღლებისა 
ახალი ცოდნის 
გადაცემის/გაზიარების  
მიზნით.

 
ტრენინგ ცენტრი

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის საქმიანობა მოიცავს არამხოლოდ მკითხველის   
საბიბლიოთეკო ფონდებითა და რესურსებით   მომსახურებას, არამედ  საზოგადოებისათვის 
ახალი ცოდნის გადაცემისა და ახალი ცოდნის შექმნისათვის შესაბამისი გარემოს 
უზრუნველყოფას, ბიბლიოთეკის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის მუდმივი 
ხელშეწყობას და ზრუნვას, რაც აღნიშნული აქტივობების მეშვეობით წარმატებით ხორციელდება.

  
1 2 3 4

8

ღია წვდომის სამეცნიერო 
რეპოზიტორიუმის შექმნა - 
openscience.ge ანტიპლაგზე 
შემოწმებული და 
რეპოზიტორიუმში ატვირთული 
შრომები - 120

2018 წლიდან - 

 ამჟამად ამ სერვისზე მუშაობს 3 
თანამშრომელი. მიმდინარეობს 
მისი დახვეწა საორგანიზაციო 
კუთხით
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ქართული უნივერსიტეტების თანამედროვე სამეცნიერო შრომები, დისერტაციები, სტატიები და 
სხვა მასალები გადის შემოწმებას ანტიპლაგიატის სისტემით URKUND და მოთავსდება 
ყველასათვის ხელმისაწვდომი ფორმით ბიბლიოთეკის „რეპოზიტორიუმში“

    
1 2 3 4

9

 წიგნსაცავების მართვა და 
მომსახურება. ეროვნული 
სამეცნიერო-კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვა.

გაუმჯობესდა წიგნსაცავების 
ინფრასტრუქტურა:

რარიტეტული გამოცემების 
დაცვის უზრუნველყოფა, 
ჰაერსაშრობების შეძენა და 
მონტაჟი, 
ელექტროგაყვანილობის 
სისტემის მოწესრიგება.

შესრულდა სტანდარტული 
სამუშაოები წიგნადი ფონდის 
ინვენტარიზაციის, 
მოწესრიგების და 
რაციონალური განლაგების 
მიზნით:

გადაადგილდა - 45 000 
ქართული წიგნი, 80 000 
ჟურნალი, 40 000 რუსული 
წიგნი, 100 დასახელების 
გაზეთი, საავტორო 
მოწმობები - 840 საქაღალდე, 
ნორმატიულ-ტექნიკური 
დოკუმენტაცია - 9000, 
საპატენტო ჟურნალები - 
36000 ერთეული და სხვა.

გამოვლენილია ქართულ 
ფონდში 149 ერთეული 
სხვადასხვა დაზიანებით, 
რუსული წიგნადი ფონდი - 
30 000-დან გამოვლენილია 
800 ერთეული სხვადასხვა 
დაზიანებით. გრიშაშვილის 
ბიბლიოთეკა-მუზეუმი-20 
ერთეული. საჭიროების 
მიხედვით დაზიანებულ 
ერთეულებს გაუკეთდა 
რესტავრაცია.

 წიგნსაცავის განყოფილება
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ბიბლიოთეკის წიგნსაცავების რეგულარული კონტროლი, ოპტიმიზაცია, რეაბილიტაცია და 
სხვა

1 2 3 4
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 ახალი საინფორმაციო 
რესურსების შეძენა.
2018 წლის განმავლობაში 
შეძენილია - 720 წიგნი, თანხა-
30 420.17

 დაკომპლექტების განყოფილება

  

1 2 3 4
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 დიგიტიზაცია
სულ გაციფრებულია 71579 გვ. 
(მათ შორის „გატექსტებული“ 
- 10261 გვ.)
ელ.ბიბლიოთეკაში-ში 
ატვირთული სამეცნიერო 
შრომები  - 16758 გვ.

 დიგიტიზაციის ჯგუფი

  განსაზღვრული პრიორიტეტების მიხედვით ხდება ბეჭდური სამეცნიერო და სხვა 
პუბლიკაციების შერჩევა, მათი დიგიტიზაცია - კონვერტაცია ელექტრონულ ფორმატში და 
გამოქვეყნება ბიბლიოთეკის ელექტრონულ არქივში

1 2 3 4
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 კატალოგიზაცია (2018 წ):  
48 120 ახალი 
ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერი 
ელ. კატალოგში 
144 993 ჩანაწერი შეტანილია 
Z39.50 კოპირების მეთოდით.
სულ დღეისათვის ელ. 
კატალოგში შეტანილია 
262 700 ბიბლიოგრ. ჩანაწერი 

 კატალოგების მართვის 
განყოფილება

ელ. კატალოგი არის ბიბლიოთეკის მთავარი საძიებელი ამიტომ მიმდინარეობს მუშაობა 
რამდენიმე მიმართულებით:
ახალი მიღებული საინფორმაციო მასალების კატალოგიზაცია,
საბარათე (ძველი) კატალოგის ჩანაწერები გადაყვანა ელ. კატალოგში და შემოწმება,
დიგიტიზაციის შედეგად შექმნილი ჩანაწერების მიბმა კატალოგთან,
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ყველა მასალების ხელახალი კლასიფიკაცია თანამედროვე სისტემებით,
ჩანაწერების ხარისხის კონტროლი და განვითარება.

1 2 3 4

13

 ბიბლიოთეკის სამუშაო 
გარემოსა და მომსახურების 
ხარისხის განვითარება

2018

 საბიბლიოთეკო გარემოსა და 
მომსახურების ხარისხის 
განვითარების დეპარტამენტი

  მიმდინარეობს შემდეგი სახის სამუშაოები:
1. სამუშაო სტანდარტების, წესების დახვეწა
2.   კვლევები 
3. პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება,  ელ. კატალოგი (Koha), ელ. რეპოზიტორიუმი, ღია 
კონფერენციების სისტემა (PKP OCS),;
4. კვლევების ანალიზი, რეკომენდაციები 
5. საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა

1 2 3 4

14

 მომხმარებლის მოზიდვა და 
განათლებისა და 
მეცნიერებისადმი ინტერესის 
გაღვივება

 მომხმარებელთა მოზიდვისა და 
მომსახურების განვითარების 
დეპარტამენტი

  შესრულდა აქტიური სამუშაოები ამ მიმართულებით (ჩამონათვალი არასრულია:
საგანმანათლებლო საქმიანობები: საჯარო ლექცია -25, სეზონური სკოლები- 2 სკოლა, ტრენინგები - 
15, დისკუსია - 350 მონაწილე;

მარკეტინგული საქმიანობა: სამეცნიერო დაწესებულებებთან და უნივერსიტეტებთან მუდმივი და 
ინტენსიური ურთიერთობა, სიახლეების მიწოდება,  ერთობლივი საქმიანობა სამეცნიერო 
ფესტივალის ღონისძიებებში, წლიური ანგარიშის და ელ ჟურნალის მომზადება.   კვლევა და 
ანალიზი ადგილობრივი კონკურენტების - 15 ორგანიზაცია.

შემეცნებითი ღონისძიებები: „რა სად როდის“- თსუ-ს სტუდენტებისთვის, დამსწრეს რაოდენობა   
150 სტუდენტი.

ბიბლიოთეკის ცნობადობის ზრდა: მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018 მონაწილეობა; 
ექსკურსია ბიბლიოთეკაში - 55, წიგნების პრეზენტაცია - აქტივობა 9;  

კლუბური საქმიანობა: მოგზაურთა კლუბი - 10 შეხვედრა, კინოკლუბი - 20 ჩვენება, ასტრონომების 
კლუბი.

სოციალურ ქსელის პროექტები:
ყოველკვირეული ვიქტორინა, 
შედეგები: მომხმარებელთან კომუნიკაცია მესენჯერის საშუალებით გაიზარდა 150%, 
სოც. ქსელის მომხმარებლების რაოდენობა გაიზარდა  7000 მომხმარებლით,  დღიური ნახვა 
გვერდზე- იყო 9 გახდა  236 
ბიბლიოთეკის სიახლეებს ნახულობს  მინიმუმ 27000 ადამიანი;

ბიბლიოთეკის სოციალური პასუხისმგებლობა - „ საზაფხულო თარო ცოდნის კაფე“
 „საქველმოქმედო აქციაში ჩართულობა“, ტექნიკური ინოვაციები შშმ პირთა 
კეთილდღეობისთვის. გასვლითი აქტივობები-„საზაფხულო თარო გონიო“;

მედია საშუალებების გამოხმაურება: მოამზადა სიუჟეტები ბიბლიოთეკის შესახებ:  4 ტელევიზია, 
3 რადიო მაუწყებლობა;
წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ  უსასყიდლოდ უმასპინძლა  47 სხვადასხვა ღონისძიებას. 
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1 2 3 4

15

 ბიბლიოთეკის მენეჯმენტისა 
და ინფრასტრუქტურის 
განვითარების მხრივ 2018

 ბიბლიოთეკის ადმინისტრაცია

  2018 შესრულდა (სია არასრულია):

 სამკითხველო სივრცეების რეაბილიტაცია/რემონტი - დაახლოებით 800 კვ.მ-ზე გაკეთდა,
 დამონტაჟდა გათბობის, კონდიცირების და ვენტილაციის სისტემები დაახლოებით 1200 

კვ.მ-ზე (ამან მთლიანად მოიცვა მკითხველთა მომსახურების ზონები ალექსიძის ქუჩაზე)
 შეიქმნა „თანამშრომლობის სივრცე“ (450 კვ.მ), ტრენინგ-ცენტრი (200 კვ.მ), ინოვაციების 

სასწავლო ლაბორატორია/სახელოსნო (60 კვ.მ), შეხვედრების ოთახები, სტუდენტური 
სამკითხველო-სადისკუსიო დარბაზი (120 კვ.მ)

 მომზადდა რარიტეტული წიგნების დაცვის სპეციალური სივრცე (წიგნსაცავში)
 მომზადდა და თსუ სენტაზე დამტკიცდა ბიბლიოთეკის დებულება
 ყველა თანამშრომლისათვის მომზადდა სამუშაოს აღწერილობები
 მომზადდა იშვიათი და ძვირფასი წიგნების დაცვის სტანდარტი, მკითხველთა 

მომსახურების სტანდარტი
 ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას თანამშრომლობაზე „ფრანკოფონური უნივერსიტეტების 

ასოციაციასთან - AUF” (მივიღეთ გრანტი 3-წლიან პროექტზე)
 ჩატარდა შეხვედრები და თათბირები თანამშრომლობაზე საფრანგეთის, აშშ-ს, კატარის, 

ბრიტანეთის, იტალიის და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებთან (ბიბლიოთეკებთან, 
მუზეუმებთან, გამომცემლობებთან, სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ ორგანიზაციებთან)

 შემუშავდა ბიბლიოთეკის განვითარების 3-წლიანი სტრატეგია
 დაიწყო ხარისხის მართის EFQM მეთოდიკის შესწავლა და ჩატარდა შეხვედრები 

განათლების ხარისხის მართვის ცენტრთან
 ორჯერ გაიზარდა ინტერნეტ სერვისის სიჩქარე მომხმარებლებისა და 

თანამშრომლებისათვის - 10Mb/წმ

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 
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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
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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

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
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5.1. მონოგრაფიები/წიგნები

№ ავტორი/ავტორები

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1

2

შემდგენელი: 
კუკური წიქარიშვილი

შემდეგენლები: მანანა 
ბუკია, მარიკა 
ჟორჟოლიანი

ზურაბ ტატაშიძე. 
ბიობიბლიოგრაფია
ISBN: 9789941137006

  ქეთევან   ლომთათიძე.   
ბიობიბლიოგრაფია
ISBN 978-9941-13-751-8

თბ. ივანე 
ჯავახიშვილის 
სახელობის 
თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 2018

თბ. ივანე 
ჯავახიშვილის 
სახელობის 
თბილისის სახმწიფო 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 2018

154 გვ.

234 გვ. 

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
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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 ირაკლი ღარიბაშვილი მოხსენების გარეშე

ევროკავშირის განათლების 
დირექტორატის თათბირი 
განათლებისა და მეცნიერების 
კეთილსინდისიერების 
საკითხებზე.
სტრასბურგი, საფრანგეთი, 2018 წ 
15-16 თებერვალი

2
ირაკლი ღარიბაშვილი, ნინო 

პავლიაშვილი
მოხსენების გარეშე

თათბირი უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკებისა და 
მუზეუმების სოციალური 
პროგრამების განვითარების 
თემაზე - თანამშრომლობის 
პერსპექტივა
CNAM, პარიზი, საფრანგეთი, 
2018 წ 4-10 სექტემბერი

3

ირაკლი ღარიბაშვილი, ნინო 
პავლიაშვილი, გიორგი 
ბანეთიშვილი, მარიკა 

ჟორჟოლიანი

საქართველოს სამეცნიერო 
ბიბლიოთეკებში 2018 წ 

მიმდინარე პროექტები „ღია 
წვდომის“ პუბლიკაციების 

მიმართულებით

EIFL საერთაშორისო 
საბიბლიოთეკო კონსორციუმის 
გენერალური ასამბლეა, 2018 წ 4-
9 ნოემბერი, დოჰა, კატარი

4 დიანა გელაშვილი
მაია ჯიმშელეიშვილი

მარიამ ჩხეიძე

მოხსენების გარეშე.
მივლინების მიზანი:
ბელორუსის აკადემიურ 
ბიბლიოთეკებში მომუშავე 
კოლეგების საქმიანობის გაცნობა, 
პროფესიული გამოცდილების 
გაზიარება, კონტაქტების 
დამყარება და ბიბლიოთეკებს 
შორის ურთიერთობების 
გააქტიურება.

ბელორუსი, მინსკი, 
25-29 დეკემბერი 2018 წ.

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



თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის
ინსტიტუტის მიერ 2018 წელს გაწეული

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

\



2

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან
არსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/
ცენტრის) დასახელება:

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში:
№ პუბლიკაციის

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI

2. სხვა პუბლიკაციები:
№ პუბლიკაციის

ავტორი/ავტორები
ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური საიდენტიფიკაციო

კოდი
DOI ან ISSN

1 Chkhaidze Z, Khodeli
N.

Resuscitation 2018:130
(Suppl.1):e54.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2018.07.097

2 Khubulava S,
Chichiveishvili N,
Khodeli N, Phichkhaia
G, Mamniashvili.

Asian Journal of
Pharmaceutics.
2018:12(02):619-24

DOI: http://dx.doi.org/10.22377/ajp.

3 ლიანა გოგიაშვილი,
არმაზ მარიამიძე,
ომარ ხარძეიშვილი

Georgian Medical News
No 12 (273) 2017 (1-2018)

ISSN 1512-0112

4 ლიანა გოგიაშვილი,
არმაზ მარიამიძე,
ომარ ხარძეიშვილი

Georgian Medical News
No 3 (276) 2018

ISSN 1512-0112

5 ლიანა გოგიაშვილი,
ქეთევან ჯანდიერი,
არმაზ მარიამიძე

Georgian Medical News
No 10 (283) 2018

ISSN 1512-0112

6 მანანა დგებუაძე,
თინათინ კვაჭაძე,
ელენე ნიკობაძე,
ზურაბ ცაგარელი

Georgian Medical News
No 9 (282) 2018

ISSN 1512-0112

7 Gogiashvili L,
Gvianishvili T, Cagareli
Z

Endocrine
Abstracts
May 2018 Volume 56

ISSN 1479-6848 (online)
DOI: 10.1530/endoabs.56.EP191

8 Tsomaia K, Inauri N,
Patarashvili L,
Karumidze N,
Azmaipharashvili E,
Bebiashvili I,
Kordzaia M,
Kakabadze M,
Dzidziguri D,
Kordzaia D.

Translational and
Clinical Medicine-
Georgian Medical
Journal. 2018 Apr
22;3(1)

ISSN 2346-8491 (online)

9 Чхаидзе ЗА, Georgian Medical News. ISSN 1512-0112
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Шенгелия ОС,
Пилишвили ОД,
Ходели НГ.

2018:(7-8):116-20.

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

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნ
იერო ფონდი, ქვეყანა

პროექტის
საიდენტიფიკა

ციო კოდი

პროექტში ჩართული
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის

განხორციელების
პერიოდი

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის

საიდენტიფიკაციო
კოდი

პროექტში ჩართული
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის

განხორციელების
პერიოდი

1 ხელშეკრულება
#217382

პროექტის
ხელმძღვანელი -
ნოდარ ხოდელი;
პროექტის
კოორდინატორი -
ზურაბ ჩხაიძე;
მორფოლოგიური
კვლევების
ხელმძღვანელი -
პროფესორი
დიმიტრი კორძაია;
სისხლძარღვთა
ქირურგი - ჯუმბერ
ფარცახაშვილი.

საპერფუზიო სისტემით ორგა-
ნოთა “in situ” კონსერვაციის
ახალი მეთოდი
(ექსპერიმენტუ-ლი კვლევა)

2017-2019

7. სხვა შედეგები:
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში

№
პუბლიკაციის ავტორი/ები

კონფერენციის სახელწოდება და
ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო კოდი

DOI ან ISSN
1 Chkhaidze Z, Kordzaia D,

Pilishvili O, Khodeli N.
VI International Conference of
Sustainable Development

Rome, Italy

ISBN 979-12-200-2125-8
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2 Azmaiparashvili E, Goishvili
N, Kakabadze M, Makaridze
D, Kordzaia D

XXVI International Symposium on
Morphological Sciences

Prague, Czech Republic

ISBN: 978-80-88214-11-3

3 Tsomaia K, Inauri K, Kordzaia D. XXVI International Symposium on
Morphological Sciences

Prague, Czech Republic

ISBN: 978-80-88214-11-3

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება და

ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო კოდი

DOI ან ISSN

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№
წიგნის/გამოცემის ავტორები

გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN
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სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან
არსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/
ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა და
ხელმძღვანელის მითითებით):

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალექსანდრე
ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი

დირექტორი - მანანა კაკაბაძე, მედიცინის დოქტორი
დირექტორის მოადგილე - გიორგი ფიჩხაია, მედიცინის დოქტორი
დირექტორის მოადგილე სამეურნეო დარგში - ლევან მეტრეველი, ბიოლოგიის დოქტორი

კლინიკური და ექსპერიმენტული პათოლოგიის დეპარტამენტი:

ხელმძღვანელი - ლიანა გოგიაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომლები: ზურაბ ცაგარელი - მედ. მეცნ. დოქტორი პროფესორი,
თამარ ღვამიჩავა - მედ. მეცნ. დოქტორი,
თამარ მაჭავარიანი - მედ. დოქტორი,
მაია მჭედლიშვილი - მედ. დოქტორი;

უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები: მანანა დგებუაძე - მედ. დოქტორი,
ლევან მეტრეველი - მედ. დოქტორი,
ელენე ნიკობაძე - მედ. დოქტორი,
ეკა მელიქაძე - მედ. დოქტორი;

მეცნიერ თანამშრომლები: ქეთევან ჯანდიერი,
თინათინ კვაჭაძე,
თამუნა გვიანიშვილი;

ლაბორანტები: ლუდმილა გონჩაროვა,
მზევინარ გიგაური,
მარინა სვანიძე,
დარეჯან ბერძენიშვილი.

კლინიკური ანატომიისა და ექსპერიმენტული მოდელირების დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი - მიხეილ ჯანგავაძე, მედიცინის დოქტორი, მთავარი მეცნიერი
თანამშრომელი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომლები: ნოდარ ჭიჭინაძე - მედ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი;
დიმიტრი კორძაია - მედ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი;
ნოდარ ხოდელი - მედ. დოქტორი;
ზურაბ ჩხაიძე - მედ. დოქტორი;
ციური სუმბაძე - ბიოლ. მეცნ. დოქტორი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები: სოფიო გვიდანი - ქიმიის დოქტორი
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მთვარისა კორძაია - ვეტერინარიის დოქტორი
ნანა გოიშვილი - მედ. დოქტორი;

ია კირვალიძე - მედ. დოქტორი;
მეცნიერ თანამშრომლები: ინგა სიხარულიძე - მედ. დოქტორი;

ქეთი ცომაია;
ლაბორანტები: მაკა ავალიშვილი,

ციალა ლორია,
მედეა მენაბდიშვილი,
ნინო მაჩიტიძე.

გერონტოლოგიისა და პალიატიური მედიცინის დეპარტამენტი:

ხელმძღვანელი - სიმონ დალაქიშვილი - მედ. დოქტორი; მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
მთავარი მეცნიერ თანამშრომლები: ნანა ბაკურაძე - ბიოლ. დოქტორი

ელენე ჯანბერიძე - მედ. დოქტორი;
უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები: ია ხახუტაიშვილი - მედ. დოქტორი;

მარინე ღუღუნიშვილი - მედ. დოქტორი;
მეცნიერ თანამშრომლები: ზურაბ ბუკია - სოფლის მეურნ. დოქტორი,

ციალა ჩიხლაძე - ბიოლ. დოქტორი,
მარინე ერემაშვილი - მედ. დოქტორი,
რუსუდან ჯოჯუა,
ნანა წიქორიძე;

კონსულტანტი სადოქტოტო პროგრამებთან ინტეგრაციის კუთხით - თამარ ლეკაშვილი
ლაბორანტები: ელენე არეშიძე

ნოდარ დავითური

ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

განყოფილების ხელმძღვანელი - მაყვალა წილოსანი
სამეურნეო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - დავით მამამთავრიშვილი
საინფორმაციო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (უცხოეთთან ურთიერთობა) - თინათინ
ასათიანი
კონსულტანტი ეკონომიკურ საკითხებში - რევაზ ლორთქიფანიძე
კონსულტანტი სამეცნიერო ინფორმაციების სისტემატიზაციის დარგში - ზაზა ხაჭიპერაძე
კონსულტანტი კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის დარგში - გიორგი სტურუა
სპეციალისტი (საწყობი) - თამარ სონღულაშვილი
სპეციალისტი (ცხოველთა მომვლელი) - ლალი ხასაია
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სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული თსუ მორფოლოგიის ინსტიტუტის ხუთწლიანი

(2018–2022 წწ.) სამეცნიერო კვლევების პროგრამა შედგება ორი პროექტისაგან:

I. პროექტი:
ექსტრაკორპორული გულ-ფილტვის რეანიმაციისა და მულტიორგანული პერფუზიული
კონსერვაციის უწყვეტი მოდელის ეფექტურობის დადასტურება (წინაკლინიკური კვლევა).

ხელმძღვანელი: ნოდარ ხოდელი - მედიცინის დოქტორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

პროექტის მიზანია:
1. გულის უეცარი გაჩერების დროს ექსტრაკორპორული გულ-ფილტვის

რეანიმაციის (ხელოვნური გულ-ფილტვის შემოვლის) ინიცირება;
2. რეანიმაციის უშედეგობისა და მყარი, შეუქცევადი ასისტოლიის განვითარების

შემთხვევაში - ხელოვნური სისტემური სისხლმიმოქცევის პროლონგირება და პაციენტის
სხეულის გადაქცევა ოპტიმალურ დონორად, რომლის ორგანოებიც ექვემდებარებიან
პერფუზიულ კონსერვაციას.

პროექტის განსახორციელებლად დასახული ამოცანებია:
 საკუთარი კონსტრუქციის სისხლის ტუმბოს მოდერნიზება - პნევმოამძრავის

ტრანსფორმირება ჰიდრავლიკურ რევერსირებად ამძრავად და მისი სასტენდო
ტესტირება;

 მოდერნიზებული ტუმბოს ბაზაზე საპერფუზიო სისტემის კონსტრუირება
კლინიკური მოხმარების აქსესუარების გამოყენებით, სისხლის გამოსასვლელ ხაზზე
მართვადი პულსატორის მონტაჟით და საპერფუზიო სისტემის სასტენდო ტესტირება;

 საწყის ექსპერიმენტებში საპერფუზიო სისტემის ტესტირება სხვადსხვა ზომის
ცხოველებზე მისი პარალელურ- და სრული სისხლმიმოქცევის რეჟიმში
ფუნქციონირების შესამოწმებლად;

 საწყის ცდებში ბოცვრებზე გულის გაჩერების მარტივი და სარწმუნო მეთოდების
შემუშავება, სისხლმიმოქცევის მკვეთრი შეწყვეტის მოდელირებით, შემდგომში ამ
მეთოდის ცხვრებზე და ღორებზე გამოყენებისთვის;

 ცხოველებში პერიფერიული მაგისტრალური სისხლძარღვებიდან (ვენა, არტერია)
კანულების მარჯვენა წინაგულსა და აორტის დასაწყის მონაკვეთში განლაგებისათვის
ქირურგიული მიდგომების და მანიპულაციების შემუშავება;

 გულის გაჩერების მოდელებში გულ-ფილტვის ექსტრაკორპორული რეანიმაცია
არამოპულსირე ნაკადით;

 გულის გაჩერების მოდელებში გულ-ფილტვის ექსტრაკორპორული რეანიმაცია
მოპულსირე ნაკადით, კონტრპულსაციის რეჟიმში;

 ექსპერიმენტების მსვლელობაში შეგროვილი დინამიური მონიტორინგის
მონაცემების დამუშავება და ინტრაოპერაციულად აღებული სისხლისა და
სხვადასხვა ორგანოს ბიოპტატების მორფოლოგიური კვლევები;

 კვლევის შედეგების ანალიზი და განზოგადება;
 მულტიორგანული კონსერვაცია არსებული, სტანდარტული მეთოდებით;



8

 ამ მეთოდებით კონსერვირებული ორგანოების (თირკმელი, ღვიძლი, ნაწლავები)
ტრანსპლანტაცია;

 წარუმატებელი რეანიმაციის შემთხვევებში პერფუზიის ტრანსფორმირება
პროლონგირებულ, ნორმოთერმულ, “in situ” პერფუზიულ კონსერვაციად;

 კონსერვაციის მსვლელობაში მიღებული დინამიური მონიტორინგის მონაცემების,
სისხლისა და პოლიორგანული ბიოპტატების გამოკვლევა;

 მოპულსირე, პროლონგირებული, ნორმოთერმული პერფუზიით “in situ”
კონსერვირებული ორგანოების (თირკმელი, ღვიძლი, ნაწლავები) ტრანსპლანტაცია;

 კვლევის შედეგების შედარებითი ანალიზი და განზოგადება. დასკვნები, მეთოდური
რეკომენდაციები.

ამ ამოცანების განხორციელებაში მონაწილეობას ღებულობს თსუ ალექსანდრე
ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის 2 დეპარტამენტის - კლინიკური ანატომიისა და
ექსპერიმენტული მოდელირების და კლინიკური და ექსპერიმენტული პათოლოგიის
დეპარტამენტების სამეცნიერო და დამხმარე პერსონალი, ინსტიტუტის ადმინისტრაცია.

II. პროექტი:
„ბოლომდე ღირსეული სიცოცხლე“ - მოხუცთა სოციალური, სამედიცინო, ეთიკური
პრობლემების იდენტიფიკაცია და რეკომენდაციების შემუშავება გერიატრიული
პალიატიური მზრუნველობის ეროვნული პროგრამისათვის.

პროექტის ხელმძღვანელები: სიმონ დალაქიშვილი, მედიცინის დოქტორი და ელენე
ჯანბერიძე, მედიცინის დოქტორი

ამ პროექტის მიზანია:

 საქართველოში მოხუცთა სოციალური, სამედიცინო, ეთიკური პრობლემების,
ჩივილებისა და შემაწუხებელ (მათ შორის „მტანჯველ“) სიმპტომთა და
მდგომარეობათა რეგისტრაცია და ანალიზი - გერიატრიული პალიატიური
მზრუნველობის ადეკვატური ეროვნული პროგრამის შესაქმნელად
რეკომენდაციების შემუშავებისათვის.

 ეროვნული მასშტაბის გამჭოლი (ჯვარედინ-სექციური) კვლევის ჩატარება,
რომელიც დაფუძნებული იქნება მოხუცთა, მათ შორის მოხუც ინკურაბელურ
პაციენტთა ანკეტურ გამოკითხვასა და ინსპექციაზე, ასევე მათ ექიმთა და
სოციალურ მუშაკთა გამოკითხვაზე,

პროექტის განსახორციელებლად დასახული ამოცანებია:

1. საკვლევის კონტინგენტის და რეგიონების განსაზღვრა და ანკეტების შემუშავება
(ექსპერტული წესით);

2. კვლევითი ექსპედიციების ორგანიზება (საველე სამუშაოები);
3. საქართველოში მოხუცთა სოციალური, სამედიცინო, ეთიკური პრობლემების,

ჩივილებისა და შემაწუხებელ (მათ შორის „მტანჯველ“) სიმპტომთა და
მდგომარეობათა ნუსხის (რეგისტრის) შექმნა;
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4. მიღებული ნუსხის სტატისტიკური დამუშავება, შედეგების განზოგადება,
დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავება პალიატიური მზრუნველობის
ეროვნული პროგრამისათვის.
პროექტში მონაწილეობს თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის

ინსტიტუტის გერონტოლოგიისა და პალიატიური მედიცინის დეპარტამენტის

როგორც სამეცნიერო, ისე დამხმარე პერსონალი, ინსტიტუტის ადმინისტრაცია

1. პროგრამული დაფინანსებით 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 ექსტრაკორპორული გულ-
ფილტვის რეანიმაციისა და
მულტიორგანული
პერფუზიული კონსერვაციის
უწყვეტი მოდელის
ეფექტურობის დადასტურება
(წინაკლინიკური კვლევა).

2018-2022 ნოდარ ხოდელი - პროექტის ხელმძღვანელი
მიხეილ ჯანგავაძე - პროექტის
ექსპერიმენტული ნაწილის ხელმძღვანელი;
ლიანა გოგიაშვილი - პროექტის
მორფოლოგიური ნაწილის ხელმძღვანელი,
საერთო კონცეფცია, ანალიზი;
ნოდარ ჭიჭინაძე - მთავარი კონსულტანტი
დიმიტრი კორძაია, ზურაბ ჩხაიძე, მანანა
კაკაბაძე, მთვარისა კორძაია, ინგა
სიხარულიძე, ქეთი ცომაია, მანანა
დგებუაძე, ლევან მეტრეველი -
ექსპერიმენტული საოპერაციო ჯგუფის
მონაწილეები;
ზურაბ ცაგარელი, ია კირვალიძე, ნანა
გოიშვილი - გულის მორფოლოგია;
თამარ ღვამიჩავა, თამარ მაჭავარიანი, მაია
მჭედლიშვილი - პანკრეასისა და ღვძლის
მორფოლოგია;
ციური სუმბაძე, ელენე ნიკობაძე, ეკა
მელიქაძე - ფილტვის მორფოლოგია;
ქეთევან ჯანდიერი, თინათინ კვაჭაძე,
თამუნა გვიანიშვილი - თირკმლის
მორფოლოგია;
თამუნა გვიანიშვილი - მეთოდოლოგიური
უზრუნველყოფა, არქივიზაცია.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2018 წელს დასახული იყო მუშაობა შემდეგ ამოცანებზე:
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 საკუთარი კონსტრუქციის სისხლის ტუმბოს მოდერნიზება - პნევმოამძრავის
ტრანსფორმირება ჰიდრავლიკურ რევერსირებად ამძრავში და მისი სასტენდო ტესტირება;

 მოდერნიზებული ტუმბოს ბაზაზე საპერფუზიო სისტემის კონსტრუირება კლინიკური
მოხმარების აქსესუარების გამოყენებით, სისხლის გამოსასვლელ ხაზზე მართვადი
პულსატორის მონტაჟით და საპერფუზიო სისტემის სასტენდო ტესტირება;

 საწყის ცდებში სხვადასხვა ექსპერიმენტულ ცხოველზე გულის გაჩერების მარტივი და
სარწმუნო მეთოდების შემუშავება სისხლმიმოქცევის მკვეთრი შეწყვეტის მოდელირებით;

 ექსპერიმენტებში დროს აღებული სისხლის და სხვადასხვა ორგანოს ბიოპტატების
ბიოქიმიური, მოლეკულურ-ბიოლოგიური და მორფოლოგიური (ჰისტოლოგიური,
ჰისტოქიმიური, იმუნოჰისტოქიმიური) კვლევები.

კლინიკური ანატომიისა და ექსპერიმენტული მოდელირების დეპარტამენტის
თანამშრომელთა მიერ მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში:

 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;

 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.

 საპერფუზიო სისტემის გამოყენებით ექსპერიმენტულ ცხოველებში (ცხვარი,  n=6) მოხდა
მათი ორგანოების (გული, ფილტვი, ღვიძლი, პანკრეასი, თირკმელი) 4სთ და 8 სთ in situ

კონსერვაცია, რის შემდეგაც აღებული იქნა ამ ორგანოების ბიოპტატები მორფოლოგიური
კვლევისათვის.

კლინიკური და ექსპერიმენტული პათოლოგიის დეპარტამენტების თანამშრომელთა მიერ
განხორციელდა იმ ბიოპტატების (გული, ფილტვი, ღვიძლი, პანკრეასი, თირკმელი)
მორფოლოგიური კვლევა, რომელიც მიღებული იქნა ჩვენს ინსტიტუტში შემუსავებული
ხელოვნური სისხლისმიმოქცევის აპარატის (ნ. ხოდელი, ძ ჩხაიძე. საქპატენტი #U 1888)
გამოყენებით ექსპერიმენტულ ცხოველებში ორგანოების 4 და 8 სთ - იანი in situ კონსერვაციი
პირობებში. ეს აპრატი უზრუნველყოფს არა მარტო ლამინარული, არამედ მოპულსირე სისხლის
ნაკადის მიწოდებას.
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როგორც აღინიშნა, კვლევა ჩატარდა 6 ცხვარზე, რომლებსაც ხელოვნურად გაჩერებული
გულის პირობებში საკუთარი სისხლი მიეწოდებოდა  ხელოვნური სისხლისმიმოქცევის აპარატის
მეშვეობით. ცხოველის სხეულთან აპარატი მიერთებული იყო ბარძაყის არტერიასა და ვენაში
ჩადგული კანულებით.  ბიოფსია ხდებოდა პერფუზიის დაწყბამდე და პერფუზიის დაწყებიდან 4
და 8 საათის შემდეგ. ჰისტოლოგიური ანათლები იღებებოდა H & E.

გულის, ფილტვისა და პანკრეასის ბიოპტატებში იშემია/რეპერფუზიული დაზიანებით
გამოწვეული ცვლილებები შესწავლილ იქნა ზოგადად, ხოლო ღვიძლისა და თირკმლის შეფასება
ხდებოდა მათთვის სპეციფიკური, დონორ ორგანოთა შეფასების საერთაშორისო კრიტერიუმების
გათვალისწინებით.

კერძოდ, ღვიძლი ფასდებოდა შემდეგი სტანდარტული კრიტერიუმებით: სტეატოზის დონე
(მსხვილწვეთოვანი მაკროვეზიკულური სტეატოზი [ld-MaS] და/ან წვრილწვეთოვანი
მაკროვეზიკულური სტეატოზი sd-MaS]); პორტული მონონუკლეარული ანთებითი უჯრედების
ინფილტრატი; ნაღვლის სადინარების პროლიფერაცია; ქოლესტაზი; ვენური შეგუბება.
ჰეპატოცელულარული ნეკროზი.

თირკმლის შესაფასებლად გამოვიყენეთ საერთაშორისოდ აღიარებული შეფასების სქემა
შემდეგი პარამეტრების გათვალისწინებით: გლობალურ-სკლეროზული გორგლების წილი,
ტუბულური ატროფია, ინტერსტიციური ფიბროზი, არტერიოლების ჰიალინოზი, არტერიული
ინტიმას ფიბროზი. თითოეული პარამეტრი ფასდება 0-დან 3-მდე. ხუთივე პარამეტრის ქულათა
ჯამით დგინდება დონორი თირკმლის დაზიანების ხარისხი, კერძოდ:

მსუბუქი დაზიანება (≤ 3)
საშუალო დაზიანება (4–5)
უფრო ფართე დაზიანება (6–7)

დონორი თირკმელი, რომელიც შეფასებულია 8 ქულით, ტრანსპლანტაციისათვის
გამოუსადეგარია.

კვლევის შედეგები:
 გული. 8 საათიანი პერფუზიის შემდეგ პარკუჭებისა და წინაგულების მიოკარდიუმში

ბოჭკოთა შორის და პერივასკულურ სივრცეში აღინიშნება ვრცელი შეშუპება, ასევე
დეზორგანიზაციისა და ფრაგმენტაციის კერები (სურ.1).

სურ.1. H&E, X400 სურ.2. H&E, X400 სურ.3. H&E, X400

 ფილტვი. 8 საათიანი პერფუზიის შემდეგ რესპირაციულ ნაწილში აღინიშნებოდა
ალვეოლების დისტელექტაზის სხვადასხვა ზომის კერები, გამოხატული იყო
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დესქვამაციის სურათი როგორც ბრონქიოლების, ისე ალვეოლების სანათურში, ასევე
აღინიშნა ჰიალინური მემბრანის ფენომენი (სურ.2, 3).

 ღვიძლი. პერფუზიის დაწყებამდე აღებულ ბიოპტატში ვენური შეგუბება,
ჰეპატოცელულარული ნეკროზი ან ld-MaS არ აღინიშნებოდა. 3%-მდე უჯრედში
შეიმჩნეოდა sd - MaS; პორტული ინფილტრატი მონონუკლეარული ანთებითი
უჯრედებით   ნანახი იქნა მხოლოდ ერთეულ უბნებში. დაახლოებით უჯრედების 5% და
10% -ში,  შესაბამისად, 4 სთ-იანი და 8 სთ-იანი in situ პერფუზიის შემდეგ, აღინიშნებოდა
მსუბუქი მიკრო- და მაკროვაკუოლური სტეატოზი.  მსუბუქი ვენური ჰიპერემია
გამოვლინდა ღვიძლის 6 წილიდან მხოლოდ ერთ წილში 4 სთ-იანი პერფუზიის შემდეგ,
ხოლო 8 სთ-ანი პერფუზიის შემდეგ - 2 წილში. ნეკროზული ჰეპატოციტებისა და
პორტული ტრიადების რაოდენობა, რომლებიც ინფილტრირებული იყო
მონონუკლეარული უჯრედებით, არ აღემატებოდა 10%-ს და 15 %-ს შესაბამისად. ამისდა
მიუხედავად, არ აღინიშნებოდა სხვაობა ნაღვლის გამომტანი სადინარების დაზიანების
ხარისხებს შორის (ქოლესტაზი ან სადინარების პროლიფერაცია), რომლებიც
შეესაბამებოდა ექსპერიმენტის პირობებს (სურ.4).

სურ.4. H&E, X400 სურ.5. H&E, X400
 პანკრეასი (4 სთ): გამოხატულია ენდო- და ეგზოკრინული ნაწილების მკვეთრი

ეოზინოფილია და სისხლსავსეობა, ჰისტოლოგიური ელემენტების სუსტი დისოციაცია,
პერიდუქტული სივრცეები გაგანიერებული (სურ.5).

 თირკმლი (4 სთ): სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები აღინიშნება ქერქოვანი
ნივთიერების მხრივ: გორგლების მკვეთრი შესივება კაფსულის სანათურის
დავიწროვებითა და გორგლის კაპილარების ენდოთელიუმის მკვეთრი შესივებით,
ცალკეული გორგლები, განსაკუთრებით იუქსტამედულური ლოკალიზაციის - ზომაში
შემცირებული, ასიმეტრიული.
პროქსიმალური ნეფროციტები შესივებული, არის ჰიდროპული დისტროფიის

კერები, დისტალური და შემკრები მილაკების სანათურები გაგანიერებული, შეიცავენ
ზომიერი რაოდენობით ჩამოფცქვნილ უჯრედებსა და დეტრიტს. შემკრები და სწორი
მილაკების ცვლილებები ტვინოვან ნივთიერებაში შემოიფარგლება სტრომის შეშუპებითა
და ეოზინოფილობით (სურ.6, 7).

სქემის მიხედვით, თირკმელში განვითარებული ცვლილებები 4 სთ-იანი პერფუზიის
შემდეგ შეიძლება შეფასდეს 0-3 ქულის ფარგლებში, როგორც მსუბუქი დაზიანება.



13

სურ.6. H&E, X400 სურ.7. H&E, X400

შესწავლილი ბიოპტატების ქსოვილოვანი სტრუქტურების IV ტიპის კოლაგენზე („Direct
red 80“, UK) კვლევისას, წვრილი სისხლძარღვებისა და ქსოვილოვანი სტრუქტურული
ელემენტების ეპითელიუმის ბაზალური მემბრანების ლოკალიზაციის ადგილზე აღინიშნა
ინტენსიური, დიფუზურ-ფოკალური რეაქცია, რაც კონსერვაციის განხილულული რეჟიმების (4
და 8 საათი) პირობებში ექსტრაცელულური მატრიქსის და მისი მთავარი კომპონენტის -
ბაზალური მემბრანის მოლეკულური ორგანიზაციის სტაბილურობაზე მიუთითებს. აქვე უნდა
აღინიშნოს ორგანოსპეციფიკური რეაქციის არსებობა თირკმლის და ფილტვის პარენქიმაში (სურ.
სურ. 8-14).

სურ.8. გული, X400 სურ.9. ფილტვი, X400 სურ.10. ფილტვი, X100

სურ.11, 12. ღვიძლი, X400 X100
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სურ.13, 14. თირკმელი, X400 X100

მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, შეიძლება მსჯელობა იმის შესახებ, რომ პულსური
სისხლის ნაკადით მომუშავე ხელოვნური სისხლის მიმოქცევის აპარატით 4 სთ-იანი და 8 სთ-იანი
in situ პერფუზიის შემდეგ შესწავლილ ორგანოებში განვითარებული მსუბუქი ხასითის
პათოლოგიური ცვლილებები არ იქნება დამაბრკოლებელი ფაქტორი ამ ორგანოების გამოყენებისა
ტრანსპლანტაციისათვის.

№

გარდამავალი (მრავალწლიანი)
პროექტის დასახელება მეცნიერების

დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით

პროექტის დაწყების
და დამთავრების

წლები

პროექტში ჩართული პერსონალი
(თითოეულის როლის მითითებით)

2 „ბოლომდე ღირსეული სიცოცხლე“ –
მოხუცთა სოციალური, სამედიცინო,
ეთიკური პრობლემების
იდენტიფიკაცია და
რეკომენდაციების შემუშავება
გერიატრიული პალიატიური
მზრუნველობის ეროვნული
პროგრამისათვის
სამეცნიერო მიმართულება:
სოციალური გერონტოლოგია

2018-2022 სიმონ დალაქიშვილი - პროექტის
ხელმძღვანელი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2018 წელს უნდა შესრულებულიყო:
 კვლევის კონტინგენტის და რეგიონების განსაზღვრა და ანკეტების შემუშავება
 ინფორმირებული თანხმობის ფორმის მომზადება
 პროტოკოლის რეგისტრაცია და თანხმობა მირება ბიოეთიკური კომიტეტიდან
 საინფორმაციო ვიზიტი კვლევის რეგიონებში;
 კვლევის რეგიონების ექიმთა და სოციალურ მუშაკთა ინფორმირება და კოლაბორაციაზე

შეთანხმება
 საკვლევი კონტინგენტის წინასწარი აღწერა

მორფოლოგიის ინსტიტუტის გერონტოლოგიისა და პალიატიური მედიცინის
დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ საანგარიშო პერიოდში:
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 მოძიებულ იქნა და დამუშავდა კვლევისათვის აუცილებელი ლიტერატურა.
 მომზადდა კვლევის პროტოკოლი და ინფორმირებული თანხმობის ფორმა
 ითარგმნა კითხვარები და ფორმები, შედგენილ იქნა ანკეტა – ექიმისა და პაციენტების

ფორმები

 მოხდა პროტოკოლის რეგისტრირება და მიღებულია თანხმობა ინფექციური
პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის საქართველოს სამეცნიერო-
პრაქტიკული ცენტრის ბიოეთიკური კომიტეტიდან

 მოძიებულია საპილოტე სამუშაოში მონაწილე ცენტრები, კერძოდ, ქ. თბილისში მედიქალ
ჰაუსის კლინიკა და ქალაქ რუსთავის მოხუცთა სახლი. ამ დაწესებულების
ხელმძღვანელებთან მოლაპარაკების შემდეგ დაიგეგმა და ჩატარდა კონსულტაციები
კვლევაში მონაწილე ექიმებთან აღნიშნული კვლევის პილოტირების შესახებ

 მედიქალ ჰაუსის კლინიკაში ჩატარებული სამუშაოს შემდეგ (რამდენიმე პაციენტის
ანკეტის შევსება) აუცილებელი გახდა სამუშაო ანკეტის მორგება არსებულ სიტუაციასთან

 არსებული რეალობების გათვალისწინებით ანკეტიდან ამოვიღეთ გამოყენებული
მეთოდების აღწერები და დავტოვეთ საპასუხო ველები. მეთოდების დეტალური
აღწერები გავაერთიანეთ ერთ ცნობარ ში მკვლევარისათვის.

 ჩატარებული პილოტური კვლევის შედეგად შეაგროვდა 28 მოხუცებულის ანკეტური
მონაცემები.

ამჟამად მიმდინარეობს მოძიებული მასალის დამუშავება და 2019 წლისათვის დაგეგმილი
სამუშაოების მომზადების პროცესი.

განყოფილების თანამშრომელი ელენე ჯანბერიძე სამსახურებრივი მივლინებით სამუშაო
ადგილზე იმყოფება ჩეხეთის კარლის უნივერსიტეტის მედიცინის მესამე ფაკულტეტზე
ფსიქიატრიისა და სამედიცინო ფსიქოლოგიის დეპარტამენტში. იგი მუშაობს თემაზე – აქვს თუ
არა გავლენა პალიატიური მზრუნველობის საკონსულტაციო გუნდის არსებობას
საავადმყოფოების სტაციონარულ განყოფილებებში - სისტემური ლიტერატურული მიმოხილვა.

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

საპერფუზიო სისტემით ორგა-
ნოთა “in situ” კონსერვაციის
ახალი მეთოდი

2017-2019

პროექტის ხელმძღვანელი -
ასოც. პროფესორი ნოდარ
ხოდელი;
პროექტის კოორდინატორი -
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(ექსპერიმენტუ-ლი კვლევა)

ხელშეკრულება #217382
(სამედიცინო და
ჯანმრთელობის
მეცნიერებები - 3
ფუნდამენტური მედიცინა -
3.1,
სამედიცინო ბიოტექნოლოგია
- 3.4)

ასოც. პროფესორი ზურაბ
ჩხაიძე;
მორფოლოგიური კვლევების
ხელმძღვანელი - პროფესორი
დიმიტრი კორძაია;
სისხლძარღვთა ქირურგი -
ჯუმბერ ფარცახაშვილი.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

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:



17

 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.

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 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

2 Tsomaia K,
Inauri N,
Patarashvili L,
Karumidze N,
Azmaipharashvili
E, Bebiashvili I,
Kordzaia M,
Kakabadze M,
Dzidziguri D,
Kordzaia D.

To fill the missing
fragments of a complex
mosaic of liver
regeneration. (ღვიძლის
რეგენერაციის რთული
მოზაიკური სურათის
”გამოტოვებული”
ფრაგმენტებით
შევსებისათვის)

ISSN 2346-8491 (online)

Translational
and Clinical
Medicine-
Georgian
Medical
Journal. 2018
Apr 22;3(1)

TSU 5

3 ლიანა
გოგიაშვილი,
არმაზ
მარიამიძე,
ომარ
ხარძეიშვილი

Expression of Cyclin E in
basal-like breast
carcinoma

ISSN 1512-0112

GMN
No 12 (273)
2017 (1-2018)

The International
Academy of Sciences,
Education, Industry
&Arts (USA)
WEBSITE:
www.geomednews.org

104-108

4 ლიანა
გოგიაშვილი,
არმაზ
მარიამიძე,
ომარ

Molecular basis of
epidermal growth factor
receptor and Cyclin E
expression
interdependence in basal-

GMN
No 3 (276)
2018

The International
Academy of Sciences,
Education, Industry
&Arts (USA)
WEBSITE:

101-107
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ხარძეიშვილი like subtype of invasive
breast carcinoma
ISSN 1512-0112

www.geomednews.org

5 ლიანა
გოგიაშვილი,
ქეთევან
ჯანდიერი,
არმაზ
მარიამიძე

Distribution and
demographic
characteristics of ductal
invasive breast carcinoma
subtypes in Georgian
population
ISSN 1512-0112

GMN
No 10 (283)
2018

The International
Academy of Sciences,
Education, Industry
&Arts (USA)
WEBSITE:
www.geomednews.org

129-133

6 მანანა
დგებუაძე,
თინათინ
კვაჭაძე, ელენე
ნიკობაძე,
ზურაბ
ცაგარელი

Гистологический и
иммуногистохимический
профиль миокарда при
алкогольной
интоксикации в
эксперименте
ISSN 1512-0112

GMN
No 9 (282)
2018

The International
Academy of Sciences,
Education, Industry

&Arts (USA)
WEBSITE:
www.geomednews.org

29-41

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. მიდგომები ორგანოთა ტრანსლანტაციის მიმართ.ტრანსპლანტოლოგიის მწვავწე,
სადისკუსიო პრობლემების ფართო სპექტრში განსაკუთრებულად გამოირჩევა
დონორობის პრობლემა. იგი მოიცავს დონორის შერჩევის, ეთიკო-რელიგიურ და
ტრანსპლანტაციამდე ორგანოთა პროფილაქტიკის, კონდიცირებისა და
რეაბილიტაციის საკითხებს. ორგანოთა კონსერვაციის არსებულ მეთოდთა შორის
უკანასკნელ ათწლეულში წინა პლანზე გამოდის პერფუზიული მეთოდი. იგი
მოწოდებულია ქსოვილოვან და უჯრედულ დონეზე დაიცვას ან აღადგინოს თბური
იშემიით გამოწვეული დაზიანებები. ეს შესაძლებელი გახდა დღევანდელი
ტექნოლოგიური პროგრესის პირობებში ხელოვნური სისხლმიმოქცევის ისეთი
სისტემების დანერგვის გამო, რომლებიც უზრუნველყოფენ ადექვატურ ქსოვილოვან
მიკროცირკულაციას მყარი ასისტოლიის პირობებში. მაგრამ, ასეთი მიდგომისას
გასათვალისწინებელია საპერფუზიო აპარატის სირთულე, მისი ორგანიზმთან
მიერთების სქემების ნაირსახეობა და საპერფუზიო ხსნარის შემადგენლობა და
ტემპერატურა. ექსპერიმენტული კვლევები ცხადყოფს, რომ აპარატული
პერფუზიების გამოყენების ტექნოლოგიას შეუძლია რადიკალურად შეცვალოს

2. შესავალი: ღვიძლის რეზექციის საჭიროებამ მოიმატა, ერთი მხრივ, ღვიძლის
მოცულობითი პათოლოგიების, ხოლო მეორე მხრივ, ცოცხალი დონორიდან ნახევარი
ღვიძლის ტრანსპლანტაციის გახშირების გამო. ახალი ქირურგიულ მიდგომების
განვითარება, ადრე არაოპერაბელურად მიჩნეული ღვიძლის მასიური სიმსივნეების
რეზექციის საშუალებას იძლევა. ღვიძლის რეზექციის შემდგომი ღვიძლის
რეგენერაცია ერთ-ერთი ყველაზე ინტენსიურად შესწავლადი პროცესია. ღვიძლის
რეგენერაციის მექანიზმების კვლევისადმი მიძღვნილ ნაშრომთა სიმრავლის ფონზე
გარკვეულწილად პარადოქსულია ის ფაქტი, რომ პრაქტიკულად შეუსწავლელია
პარციალური ჰეპატექტომიის შემდგომი ღვიძლის რეგენერაციის სტრუქტურული
მხარე. კითხვები, თუ „როგორი შენებისაა რეგენერირებული ღვიძლი?“, „ რითი
განსხვავდება ის ნორმული ღვიძლისაგან?“, ჯერ კიდევ ელის საბოლოო პასუხს.
ლიტერატურის მიმოხილვის შედეგად, რჩება შთაბეჭდილება, რომ მკვლევარები
ინტენსიურად იკვლევენ რეგენერაციის ტრიგერებს და მექანიზმებს (ეძებენ პასუხებს
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კითხვებზე „რა მიზეზით“, „როგორ“?) და სათანადოყურადღების ფოკუსს მიღმა
რჩება რეგენერაციისშემდგომი გარდაქმნები (პასუხი კითხვაზე „რა მივიღეთ
რეგენერაციის შედეგად“?). მეთოდი: ჩვენს განვიხილეთ სამეცნიერო სტატიები,
რომლებიც გამოქვეყნდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ისეთ სამეცნიერო
საინფორმაციო ბაზებზე, როგორიცაა Pubmed და Google Scholar, საძიებო სისტემის
შემდეგნაირი გამოყენებით : „სათაური/აბსტრაქტი“ Liver regeneration, partial
hepatectomy, living donor liver transplantation, liver histology, immunohistochemistry, stem
cells. დამატებითი სტატიები განვიხილეთ კონტქსტის საწიროებიდან გამომდინარე.
დასკვნა: ლიტერატურის მიმოხილვა უჩვენებს, რომ ავტორთა უმრავლესობა პჰ-ის
შემდგომ ადასტურებს ჰეპატოციტების პროლიფერაციას. ამასთანავე, უჯრედთა სხვა
პოპულაციების თაობაზე კვლვევები აშკარად ნაკლები და არასისტემატიზებულია.
არსებობს მხოლოდ ერთეული გამოკვლევები, რომლებიც მიუთითებს ღვიძლის
ყველა ტიპის უჯრედის დნმ -ის სინთეზის გააქტიურებას პჰ-ის დროს, თუმცა ზოგი
ავტორი უარყოფს სინუსოიდთა გამომფენი ენდოთელიოციტების პროლიფერაციას,
რაც თავის მხრივ აღძრავს კითხვას, როგორ „მისდევს“ სინუსოიდთა ქსელი ღვიძლის
ქსოვილის მოცულობაში ზრდას? ენდოთელიოციტების ჰიპერტროფიით? ასეთ
დაშვებას აქვს არსებობის უფლება, იმის გათვალისწინებით, რომ ავტორთა ნაწილი,
ჰეპატოციტების პროლიფერაციის ნაცვლად, პჰ-ის შემდეგ აღწერს ჰეპატოციტების
ჰიპერტროფიას და/ან ორივე პროცესის ერთდროულად არსებობას. ამასთანავე,
ჰიპერტროფია ვითარდება ღვიძლის ნაწილის ამოკვეთისთანავე, ხოლო მიტოზების
ტალღა მოგვიანებით ვითარდება (პიკი 32-ე -48-ე საათზე) . ამასთანავე, ნაჩვენებია,
რომ თუ ამოკვეთილია ღვიძლის ქსოვილის 30%, ჰეპატოციტთა მიტოზები აღარ
ვითარდება და ღვიძლის „რეგენერაცია“ ხდება, მხოლოდ ჰიპერტროფიის ხარჯზე;
70%-ის ამოკვეთის შედეგად კი ჰიპერტროფირებული ჰეპატოციტები პჰ-იის მეორე
დღეს იწყებენ გააქტივებულ პროლიფერაციას და ღვიძლის რეგენერაცია ეფუძნება
როგორც მათ ჰიპერტროფიას, ასევე ჰიპერპლაზიას. გასარკვევი რჩება, ღვიძლის
ქსოვილის რა ნაწილის მოცილებაა საჭირო, რომ დაიწყოს პროლიფერაცია?!

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 Chkhaidze Z, Kordzaia
D, Pilishvili O, 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.

VI International
Conference of
Sustainable
Development

Rome. Itali

5
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2 Chkhaidze Z, Khodeli
N.

ISBN 979-12-200-2125-
8

Two-chambered blood
pump for the heart-lung
bypass machines.

DOI: https://doi.org/10.1
016/j.resuscitation.2018.
07.097

Resuscitation.
2018:130(Suppl.1):e54.

1

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

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 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

დასახელება და
ნომერი/ტომი

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდე
ბის

რაოდე
ნობა

1 L.Gogiashvili,
T.Gvianishvili,
Z.Cagareli

Autoimmune thyroid
disease (Hashimoto
thyroiditis) disscussions as
possible predicting of
thyroid papillary
microcarcinoma (MPTC)
ISSN 1479-6848 (online)
DOI: 10.1530/endoabs.56.EP
191

Endocrine
Abstracts
May 2018
Volume 56

Barcelona, Spain, published by
Bioscientifica

1
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2 Khubulava S,
Chichiveishvili
N, Khodeli N,
Phichkhaia G,
Mamniashvili.

Preparation of Selenium
Nanoparticles with
Mechano-sonochemical
Methods.
DOI: http://dx.doi.org/10.22
377/ajp.v12i02.2405

Asian Journal of
Pharmaceutics.
2018:12(02):619-
24.

5

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. ცნობილია, რომ იმუნური უჯრედების ნაზავი ხშირად გვხვდება ფარისებრი ჯირკვლის
მიკროკარცინომის შიგნით ან მის გარშემო. ამ თვალსაზრისით, იმუნურმა სისტემამ,
როგორიცაა აუტოიმუნური თიროიდული დაავადება, შეიძლება ხელი შეუწყოს ფარისებრი
ჯირკვლის კარცინომის ან მიკროკარცინომის განვითარებას და პროგრესირებას.
აუტოიმუნური ქრონიკული თიროიდიტის დროს არანეოპლაზიურ ქსოვილებში
წარმოქმნილი ადგილობრივი იმუნური რეაქციები ასოცირდება ჰაშიმოტოს პარენქიმის
ატიპიასთან, რომელიც კლასიკურ პაპილურ კარცინომას ან მის პრეკურსორს წარმოადგენს.
ჩვენი მონაცემებით, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ჰაშიმოტოს თიროიდიტს აქვს
განსხვავებული ჰისტოპათოლოგიური და იმუნოპათოლოგიური მახასიათებლები,
რომელიც მოიცავს თირეოციტებისა და ექსტრაფოლიკულური დომენების განსხვავებებს.
ჩვენმა მონაცემებმა (n = 155), რომელიც შეგროვდა და კლასიფიცირდა TBSRTC- ის
მიხედვით, გვიჩვენა, რომ ჰაშიმოტოს პარენქიმაში უმეტესად გვხვდება უმწიფარი
ფოლიკულური უჯრედები (solid nest cells), რომლებიც წარმოადგენენ თიროიდულ
ღეროვან/პროგენიტორ უჯრედებს ატიპური, მაღალი მიტოზური და ინვაზიური
პოტენციალით. Cyclin-დამოკიდებული კინაზის აქტივობის გამოვლენის შედეგები
მიუთითებს ჰაშიმოტოს თიროიდიტში Cyclin D1/E და Galectin-3-ის ექსპრესიის მაღალ
პრევალენტობას და მხარს უჭერს მიმდინარე კონცეფციას "კარცინომა-ტიპური" ("carcinoma -
type") უმწიფარი ფოლიკულური უჯრედების გენური ამპლიფიკაციის მქონე ფარისებრი
ჯირკვლის მიკროპაპილურ კარცინომასა და აუტოიმუნურ თიროიდიტთნ ასოციაციის
შესახებ.

2. 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
დაკავშირებული. ჩატარებული კვლევის შედეგად ჩვენს მიერ შემუშავებულია
სელენის სტანდარტული ფხვნილიდან სელენის ნანო ზომის ფხვნილის მიღების
მარტივი, იაფი და ეფექტური მეთოდი - მექანო-სონოქიმიური მეთოდის
გამოყენებით.
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 ლიანა გოგიაშვილი თირკმლისა და ღვიძლის

მორფო-ფუნქციური
ცვლილებები პრე- და
პოსტტრანსპლანტაციურ
ეტაპზე

8 მაისი, 2018, თბილისი,

თსუ. მორფოლოგიის
ინსტიტუტი

შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო

ფონდი
2 მანანა დგებუაძე გულის კეთილთვისებიანი

სიმსივნე მიქსომა, როგორც
ჰამარტომის ჰისტოლოგიური
ვარიანტი

9-10 აგვისტო 2018,

მესტია, საქართველო

3 თამუნა გვიანიშვილი Hashimoto თიროიდიტის
პარენქიმაში განვითარებული
პაპილური მიკროკარცინომის
მოლეკულური ბიოლოგია
Cyclin D1-სა და ცილა p63-ის
რეცეპტორული აქტივობის
მიხედვით

9-10 აგვისტო 2018,

მესტია, საქართველო

4 თამუნა გვიანიშვილი უცნობი ეტიოლოგიის
თიროიდიტის - ქვემწვავე De
Quervain-ისა და ფიბროზული
(Riedel) თიროიდიტის
ჰისტოლოგიური და
იმუნოჰისტოქიმიური
რისკები მალიგნიზაციის
თვალსაზრისით

7-11 ნოემბერი 2018,
ბათუმი, საქართველო

5 ქეთი ცომაია ღვიძლის ექსტრაკორპორული
რეგნერაცია

მესტია.
6-9 აგვისტო, 2018.

6. ქეთი ცომაია ღვიძლის რეგენერაციის
ხელახალი გააზრება

ბათუმი
7-11 ნოემბერი 2018 წელი

7 დიმიტრი კორძაია თსუ მეცნიერთა და
დოქტორანტთა სამედიცინო
დარგის პუბლიკაციები
სამეცნიერო ბაზებში

ბათუმი
22-23 ივნისი, 2018 წელი

8 მანანა კაკაბაძე ღვიძლის დამხმარე
ბიოლოგიური სისტემები

ბათუმი
22-23 ივნისი, 2018 წელი

9 ია კირვალიძე მიოკარდიუმის
მორფოლოგიური
ცვლილებები
ექსპერიმენტული

ბათუმი
22-23 ივნისი, 2018 წელი
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კარდიომიოპათიის
პირობებში

10 ნანა გოიშვილი; არასიმსივნური დაავადების
დროს ნაღვლის ბუშტის
კედელში განვითარებული
ცვლილებების შეფასება

ბათუმი
22-23 ივნისი, 2018 წელი

11 მიხეილ ჯანგავაძე ახალი ერა საშვილოსნოს
ყელის დაზიანებების
პათოლოგიის შეფასებაში

ბათუმი
22-23 ივნისი, 2018 წელი

12 ელენე ჯანბერიძე დეპრესია და დეპრესიის
სიმპტომები ონკო-
ინკურაბელურ პაციენტებში

ბათუმი
22-23 ივნისი, 2018 წელი

13 ქეთი ცომაია; ღვიძლის რეგენერაციის
თავისებურებათა გამოკვლევა
გამოტოვებული
„ფრაგმენტების“
შევსებისათვის

ბათუმი
22-23 ივნისი, 2018 წელი

14 ია ხახუტაიშვილი საქართველოში ასაკოვანი
მოსახლეობის ყოფითი
პრობლემები და მათი
გადაწყვეტის
რეკომენდაციები

ბათუმი
22-23 ივნისი, 2018 წელი

15 მ. კორძაია In-Vitro განაყოფიერების
ასპექტები - რაობა და
რეალობა

ბათუმი
22-23 ივნისი, 2018 წელი

16 ნოდარ ხოდელი გვამური დონორის ორგა-
ნიზმში მუცლის ღრუს ორგა-
ნოების სამსაათიანი პერფუ-
ზიული კონსერვაციის პირვე-
ლი შედეგები ექსპერიმენტში

მესტია.
6-9 აგვისტო, 2018.

17 ზურაბ ჩხაიძე მოდიფიცირებული სისხლის
ტუმბო ხელოვნური სისხლ-
მიმოქცევის აპარატისთვის

მესტია.
6-9 აგვისტო, 2018.

18 ლევან მეტრეველი ექსტრაკორპორული
რეანიმაციის შორეული
შედეგები

მესტია.
6-9 აგვისტო, 2018.

19 ნოდარ ხოდელი
ზურაბ ჩხაიძე

Portable Perfusion Device ბათუმი.
7-11 ნოემბერი, 2018.

20 მანანა კაკაბაძე თსუ ალექსანდრე
ნათიშვილის მორფოლოგიის
ინსტიტუტში ბოლო 10 წლის
განმავლობაში მიმდინარე
სამეცნიერო კვლევების

ბათუმი.
7-11 ნოემბერი, 2018
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მიმოხილვა (პერიოდები და
მიღწევები

21 გიორგი ფიჩხაია ნანონაწილაკები - ისტორია
და პერსპეცტივები

ბათუმი.
7-11 ნოემბერი, 2018

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

1. თირკმლისა და ღვიძლის მორფო-ფუნქციური ცვლილებები პრე- და
პოსტტრანსპლანტაციურ ეტაპზე განხილულია ვრცლად მრავალრიცხოვან
ექსპერიმენტულ და ლიტერატურულ მონაცემებზე დაყრდნობით თირკმლისა და ღვიძლის
პრე- და პოსტკონსერვაციული კრიტერიუმები exvivo პერფუზიის სქემები და
ტრანსპლანტაციის კრიტერიუმები. პრეზენტაციის სახით წარმოდგენილი იყო
მორფოლოგიურ ცვლილებათა პანელი, როგორც გადანერგვის მალიმიტირებელი
კრიტერიუმები.

2. გულის კეთილთვისებიანი სიმსივნე მიქსომა, როგორც ჰამარტომის ჰისტოლოგიური
ვარიანტი წარმოდგენილი და ილუსტრირებული იყო სხვადასხვა ტიპის: ანგიო, ფიბრო,
შერეული მიქსომების ჰისტოპათოლოგიური სურათი მეზენქიმური ემბრიონული
ელემენტების ჩვენებით.

3. მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო ჩატარებული კვლევის შედეგები და დასკვნები. რადგან,
პრეკანცერული ფონური პროცესები უმწიფარი ფოლიკულური უჯრედების დიდი
რიცხვითა და p63 ცილის ექსპრესიით გვაფიქრებინებს ღეროვანი პოტენციალის
არსებობაზე. ატიპური ფოლიკულური უჯრედების ბირთვთა ,,კარცინომა-ტიპიური”
თავისებურებანი, ასოცირებული უნდა იყოს HT-ის დროს Cyclin D1-სა და Galectin 3-ის
ექსპრესიასთან, ეს უკანასკნელი კი 11q23 ქრომოსომის (Cyclin D1-ის გენის ლოკაცია)
ამპლიფიკაციასთან. კვლევის ამოცანას წარმოადგენს სპეციფიკური იმუნოჰისტოქიმიური
მარკერების ექსპრესიის შედარებითი შეფასების გზით შერჩეულ იქნას ლიმფოციტური და
აუტოიმუნური თიროიდიტების ფონზე განვითარებული MPTC-ის პროგნოზული
კრიტერიუმები (ინვაზია, მეტასტაზი, რეციდივი). მიღებული შედეგების საფუძველზე
გამოტანილია დასკვნა, რომ ნეგატიური CD56-ის ექსპრესია არის მაღალმგრძნობიარე HT-
ის მიკროკარცინომაში ტრანსფორმირებული და არატრანსფორმირებული
შემთხვევებისათვის და ამიტომ ეს კომბინაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც
მაღალსპეციფიკური მოლეკულური პრედიქტი პაციენტებისათვის, რომელთაც სჭირდებათ
თიროიდექტომია და შემდგომი მენეჯმენტი, როგორც კლასიკურ პაპილურ
მიკროკარცინომას.

4. მოხსენების სახით წარმოდგენილი კვლევის ამოცანას წარმოადგენს თიროიდიტების ერთ-
ერთი აუტოიმუნური ქვეტიპის (Riedel-ის ფიბროზული თიროიდიტი) შედარება
Hashimoto-ს და Graves’ აუტოიმუნურ პათოლოგიასთან.
რეტროსპექტული მასალის გამოკვლევა/შესწავლით მიღებულია შემდეგი შედეგები:

 Hashimoto-ს თიროიდიტი - ლიმფოპლაზმოციტური ინფილტრაცია დენდრიტული
უჯრედების მონაწილეობით ასოცირებული პარენქიმის მასიურ ინვოლუციასთან;

 Riedel’s თიროიდიტი - აცელულური ფიბროზი, რეზიდუალური ფოლიკულები;
 De Quervain-ის თიროიდიტი - ჰისტიოციტური ანთებითი ინფილტრაცია, დისრუპტული
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ფოლიკულები;
 Graves’ ავადმყოფობა - თიროიდული ჰიპერპლაზია პაპილური სტრუქტურების

განვითარებით, ლიმფოიდური ფოლიკულები მსხვილი, მეორადი ცენტრებით.
აქედან გამომდინარე, გაკეთდა დასკვნა, რომ აუტოიმუნური თიროიდიტებისთვის

დამახასიათებელია ჰისტოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური ჰეტეროგენულობა, მაგრამ
საერთო ცვლილებების დინამიკას ახასიათებს პროგრესული ინვოლუცია ჯირკვლოვანი
ქსოვილის, უხეშფიბროზული, ზოგჯერ ნაწიბუროვანი ქსოვილით ჩანაცვლების ხარჯზე.

5. მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო ღვიძლის ექსტრაკორპორალური რეგენერაციის
შესწავლის მეთოდოლოგიური ნაწილი.

6. განხილული იყო ჩატარებული კვლევის შედეგები, რომელიც მოიცავდა ნორმული და
რეგენერირებული ღვიძლის შესწავლის მეთოდოლოგიური ნაწილის განხილვასა და
მიღებული შედეგების შეჯამება/გააზრებას. ასევე დაიგეგმა კვლევის გაგრძელების
შემდგომი მეთოდები.

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი
1 მანანა კაკაბაძე Biliary Tract Reconstruction in

Rats by Small Caliber Artery
Grafts of Decellularized Human
Placenta

Sofia, Bulgaria
8-10 June, 2018

2 ქეთი ცომაია Associating liver
partition and portal vein ligation
for staged hepatectomy: liver
regeneration with- and without
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5-7 July, 2018
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26

in Case of Unsuccessful
Resuscita-tion.

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

1. მოხსენება შეეხებოდა ვირთაგვებში ნაღვლის საერთო სადინარის აღდგენას მისი
გადაკვანძისა და სტრიქტურების წარმოქმის შემდეგ ტრანსპლანტანტის მეშვეობით.
ტრანსპლანტანტად გამოყენებული იყო დეცერულალირიზირებული პლაცენტის მცირე
კალიბრის სისხლძარღვი.

2. მოხსენება მოიცავდა ღვიძლის რეგენერაციის შესწავლას ღეროვანი უჯრედებითა და მის
გარეშე - ღვიძლის ასოცირებული დანაწევრებისა და პორტული ვენის გადაკვანძვის
შემდგომ.

3. წარმოდგენილი იყო მომხსენებლის მიერ ჩატარებული სარეცენზიო-საექსპერტო სამუშაოს
ანალიზი და საკუთარი პუბლიკაციების მოკლე ანოტაცია. სემინარზე განხილული იყო
ჟურნალის რებრედინგის ახალი რეგულაციები.

დაწესებულებას 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”.
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მ.ნიორაძე, მ.ტაბიძე, 

დ.შერგელაშვილი

დეიტრონის ელექტრული 

დიპოლური მომენტის (ედმ) 

პირველი გაზომვა COSY 

ამაჩქარებელზე 

13/12/2016 – 

13/12/2019 

5 MG-ISE-18-1472 1.ირაკლი მინაშვილი 

(ხელმძღვანელი) 

2.გელა დევიძე 

(კოორდინატორი) 

3.ჯემალ ხუბუა 

(კონფერენციის 

სამეცნიერო კომიტეტის 

წევრი) 

4.მიხეილ ნიორაძე 

(კონფერენციის 

სამეცნიერო კომიტეტის 

წევრი) 

5. ედიშერ ცხადაძე 

(კონფერენციის 

სამეცნიერო კომიტეტის 

წევრი) 

6.თამარ ჯობავა 

(კონფერენციის 

საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრი) 

7. არჩილ დურგლიშვილი 

(კონფერენციის 

საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრი) 

8.თამარ ზაქარეიშვილი 

(კონფერენციის 

საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრი) 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„ATLAS  დეტექტორის ტაილ 

კალორიმეტრის კვირეული“ 

03.09.2018 - 

 

30.10.2018  

6 D I - 1 8 -
2 9 3  

ირაკლი მინაშვილი 

(პროექტის  

ხელმძღვანელი) 

გელა დევიძე  (პროექტის  

თანახელმძღვანელი) , 

კოორდინატორი - თამარ 

ზაქარეიშვილი   და 

მკვლევართა   ჯგუფის 

წევრები - ძირითადი 

პერსონალი აკაკი 

ლიპარტელიანი; ჯემალ 

ხუბუა, არჩილი 

დურგლიშვილი, თამარ 

ჯობავა , ალექსანდრე

სტანდარტული მოდელის 

ფარგლებში და მის მიღმა ტოპ 

კვარკების და ჩარმონიუმის 

საბოლოო მდგომარეობებით 

პროცესების შესწავლა და ცერნის 

ATLAS დეტექტორის გამოყენებით 

ადრონული ტაილ კალორიმეტრის 

ელექტრონიკის განახლებისათვის 

სატესტო აღჭურვილობების 

განვითარება 

13.12.2018 – 

12.12.2022 
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ტატიშვილი, დავით 

ფერაძე, მაია მოსიძე, 

ლევანი გაბისონია, ირინა 

ხუციშვილი, ვახტანგ 

ქართველიშვილი 

7 D I - 1 8 -
2 9 8  

ირაკლი ქეშელაშვილი 

(პროექტის  

ხელმძღვანელი) 

გიორგი მაჭარაშვილი  

(პროექტის  

თანახელმძღვანელი) , 

კოორდინატორი - ნოდარ 

ლომიძე  და მკვლევართა   

ჯგუფის წევრები - 

ძირითადი პერსონალი 

ანდრო კაჭარავა, დავით 

მჭედლიშვილი, ოთარი 

ჯავახიშვილი, დიტო 

შერგელაშვილი , მირიან 

ტაბიძე 

მაღალი სიზუსტის 

პოლარიმეტრია დამუხტული 

ნაწილაკების ელექტრული 

დიპოლური მომენტის (EDM) 

ძიებისათვის დამაგროვებელ 

რგოლებზე 

17.12.2019 – 

16.12.2022 

 

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 თეიმურაზ ნადარეიშვილი, 

ანზორ ხელაშვილი 

6th International Conference on 

”Control and Optimization with 

Industrial Applications’’. 

11-13 July. 2018 

Baku. Azerbaijan

ISBN  978-9952-37-093-5 

2 D.Shergelashvili SPIN 2018 - September 10 - 14, 2018. 
Ferrara, Italy 

Development of LYSO detector modules 
for a charge-particle EDM polarimeter

 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1 თეიმურაზ ნადარეიშვილი, 

ანზორ ხელაშვილი 

თბილისი, თსუ მეხუთე 

ყოველწლიურ საფაკულტეტო 

კონფერენციაზე ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში.  

თბილისი. 5-8 თებერვალი 2018. 

იხილეთ: http://conference.ens-

2018.tsu.ge/lecture/view/995 

 

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

№ 
 

წიგნის/გამოცემის ავტორები 
გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

    



7 
 

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 

წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 
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სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ 

ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და 

ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი 

მიხეილ ნიორაძე (დირექტორი), ბადრი ჭილაძე, ნოდარ ლომიძე, მირიან ტაბიძე, გიორგი 

მაჭარაშვილი, ზარა ბაღდასარიანი, არჩილ დურგლიშვილი, ლიანა აბესალაშვილი, ლალი 

ახობაძე, ლიდა ჩხაიძე, ლალი ხარხელაური, თამარ ჯობავა, აკაკი ლიპარტელიანი, გელა 

დევიძე, იგორ ტრეკოვი, თეიმურაზ ნადარეიშვილი, თამარ ბაბუციძე, ანზორ ხელაშვილი, 

ჯემალ ხუბუა, თეიმურაზ კოპალეიშვილი, ალექსანდრე სიდელნიკოვი, ციალა იოსელიანი, 

ჯენი გეგია, იური თევზაძე, ნუგზარ მოსულიშვილი, რევაზ შანიძე, ალექსანდრე მაჭავარიანი, 

ირაკლი მინაშვილი, ანდრო კაჭარავა, აკაკი რუსეცკი, დავით მჭედლიშვილი, ვახტანგ 

ქართველიშვილი, ირაკლი ქეშელაშვილი, გურამ ჩლაჩიძე, მარიამ ჯანაშვილი, თამარ 

ზაქარეიშვილი, გოგიტა პაპალაშვილი, მაია მოსიძე. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით 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 

სპინის ფიზიკა (თეორია). 

თვითშეუღლებული 

გაფართოების კვლევა 

არარელატივისტურ და ერთ და 

ორნაწილაკოვან რელატივისტურ 

განტოლებებში. 

1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

2015-2020 

ანზორ ხელაშვილი - პროექტის 

ხელმძღვანელი 

თეიმურაზ ნადარეიშვილი - 

მკვლევარი     

2 

ρ -ω შერევის შესწავლა 

კონსტიტუენტური კვარკული 

მოდელის ფარგლებში    

1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

2015-2020 
თ.ბაბუციძე,  

ა.მაჭავარიანი     

3 

იშვიათი პროცესების კვლევა 

სტანდარტული მოდელის მიღმა 

1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

2017-2022 გელა დევიძე 

აკაკი ლიპარტელიანი 
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1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

 

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). 

1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

2018-2021 

.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. 

5 

პროტონ-პროტონული 

ურთიერთქმედებების შესწავლა

13 ტევ ენერგიებზე ATLAS 

ექსპერიმენტში 

1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

 

2018 - 2022 

1.თამარ ჯობავა  

(ხელმძღვანელი) 

2. ჯემალ ხუბუა ( მონაცემთა 

ანალიზი) 

3. მაია მოსიძე (პროგრამირება, 

მონაცემთა ანალიზი) 

4. არჩილ დურგლიშვილი 

(პროგრამირება, მონაცემთა 

ანალიზი) 

5. თამარ ზაქარეიშვილი 

(პროგრამირება, მონაცემთა  

ანალიზი) 

6.ნუგზარ მოსულიშვილი ( 

მონაცემთა მონიტორინგი და 

ანალიზი დეტექტორის 

კონტროლის სისტემის 

საშუალებით) 

7. ბაქარ ჩარგეიშვილი 

(პროგრამირება, მონაცემთა  

ანალიზი) 

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1) სამუშაო ჯერ არ არის დასრულებული. ამ ეტაპზე კი, 2018 წელს მიღებულია შემდეგი შედეგები: 
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
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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. იმის გამო, რომ სკირმის მოდელის ლაგრანჟიანი და კირალური არაწრფივი სიგმა მოდელი ერთსა და

იმავე გამოსახულებას იძლევიან სოლიტონის სტატიკური ენერგიისათვის  (მასისთვის), ბუნებრივია

ვივარაუდოთ,  რომ  მათი  ამოხსნები  ერთმანეთის  შემავსებელი  იქნება.  ნაშრომში  ნათქვამია,  რომ

არაწრფივი  სიგმა  მოდელი  მთელ  რიგ  ამოცანებში  შეიძლება  ჩაენაცვლოს  სკირმის  მოდელს. 

განიხილება  კირალური  არაწრფივი  სიგმა  მოდელის  ვიბრაციული  და  ბრუნვითი  მოდების

დაკვანტვით  მოდიფიცირებული  მოდელი.  მისი  ამოხსნები  ვერ  უზრუნვეყოფს  სოლიტონის

სტაბილურობას.  პიონის მასური  წევრის  ჩართვა,  ანუ  კირალური  სიმეტრიის  ცხადი  დარღვევა, 

აუმჯობესებს  ჰამილტონიანის  ყოფაქცევას,  მას  უჩნდება  ქვედა  არატრივიალური  ზღვარი.  ეს

გვაფიქრებინებს, რომ დაკვანტულ  კირალურ  მოდელში  პიონის  მასური წევრის გათვალისწინებით

სოლიტონური  ამოხსნები  შეიძლება  გახდეს  სტაბილური.  რაც  შეეხება  ნუკლონის  მასის  რიცხვით

მნიშვნელობას,  ის  მიიღება  ექსპერიმენტულ  სიდიდეზე დაბალი.  გამომდინარე  სტაბილურობიდან

და იქიდან, რომ ლიტერატურაში ადრე განხილული პროფილური ფუნქციები იძლეოდა ნუკლონის

მასის  მაღალ  მნიშვნელობებს,შეგვიძლია  ვივარაუდოთ,  რომ  არ  არის  გამორიცხული ისეთი

პროფილური ფუნქციების არსებობა, რომლებიც გააუმჯობესებენ რიცხვით თანხვედრასაც 

 

2) გრძელდება ρ -ω მეზონების შერევის შესწავლა რელატივისტული კვარკული მოდელის ფარგლებში .  

0u
 
და 0d  დენის კვარკების მასები  0

0.7
u 0.5m 2.3  მევი და  0

0.5
d 0.3m 4.8  მევი განსხვავდებიან. დენის 

კვარკების მასების განსხვავების გამო ირღვევა SU(2) სიმეტრია,   შედეგად ხდება  ρ და ω მეზონების შერევა, 

ანუ რელური  ρ და ω მეზონები შეცავენ,  შესაბამისად, 0   და 1  მდგომარეობების მინარევს. 

ზუსტი იზოსპინის მქონე მეზონებისათვის  იზოსპინის სივრცეში გვაქვს 

        

                                         o 1ρ 1 uu dd ,
2I
                 

10 uu dd .
2I
              

შერევა სქემატურად  ჩაიწერება 

                                          

o oρ ρ ε ,
II

  
               

oε ρ ,
I I

   
 

სადაც

 

ε
 

შერევის კოეფიციენტია.

  

ρ და ω მეზონების და მათი შერევის აღწერისათვის გამოვიყენეთ სოლპიტერის განტოლება: 

B B

B B

M 0 c M3

M M c 03

dp '(p) G (P;p) V (p,p ') (p ')
(2 )

dp '(p) (p ')V (p ',p)G (P;p)
(2 )

  


  







     


     

    

 

მოდელში შემავალი კონსტიტუენტური კვარკების მასები, პარამეტრები, ჩავთვალეთ განსხვავებულად. 

შერევის შედეგად მეზონების მდგომარეობის შესაბამისი ტალღური ფუნქციები ჩაიწერება როგორც uu და

dd  კვარკ ანტიკვარკების ბმული სისტემებისათვის ჩაწერილი სოლპიტერის განტოლებების ამოხსნების

ჯამები 

 

                               
0 o

I
ω u u ddρ ρ

1(p) (p) (p) (1 ) (p) (1 ) (p) ,
2I
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o
I

ω ω u u ddρ

1(p) (p) (p) (1 ) (p) (1 )(p) (p) .
2I
              

     

 
ამ ფუნქციების ნორმირების პირობა დაკავშირებულია ბმული მდგომარეობის მასასთან   

                            

    1 2
2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2

u u,LSJ u u,LSJ dd,LSJ dd,LSJ dd,LSJ B3
p dp R (p) R (p) R (p) R (p) R (p) 2M
(2 )

                     

სადაც 
1 2( )

qq,LSJR (p)
 

 არის qq (p)


 ფუნქციის შესაბამისი  რადიალური ნაწილის 

( ) ( )
qq,LSJ qq,LSJ qq,LSJR (p) R (p) R (p)

 
 

 

სიხშირული კომპონენტი.  

ნორმირების პირობის გამოყენებით გამოთვლების შედეგად მიღებულია კავშირი  ρ და ω მეზონების მასებსა

და uu და dd  კვარკ ანტიკვარკების ბმული მდგომარეობების მასებს შორის.  -ის პირველი რიგის

წევრების გათვალისწინებით 

   

   

r ru u dd

r ru u dd

1M 1 2 M 1 2 M
2
1M 1 2 M 1 2 M
2





       

         

 ( r i i     )  

                              

აქედან ასევე გვაქვს პირობები, რომლებსაც ვიყენებთ ამოცანის პარამეტრების შერცევისას:  

 

                             

I I

re ud re
uu dd

3.79M –M = 2 8. MeV
M M

M +M =2M 2M 2 778.955MeV

 

   

     
  

  
 

როგორც ჩანს, ჩვენი დათვლები იძლევა ინფორმაციას  ε  შერევის კოეფიციენტის მხოლოდ რეალურ r  

ნაწილზე. 

გამოთვლებისას გამოყენებული იყო  ოსცილატორული კონფაინმენტი, შემდეგი სპინური (ლორენც) სტრუქ-

ტურით   

                              
2

0 0 212 0
c 1 2 1 2 0

μ ωV ;r 1- I I V r ,
2

 
      

 


κ κ κ  

ანუ ვექტორის მეოთხე კომპონენტის და სკალარის ჯამი κდა  1-κ წონებით.  κ კოეფიციენტის 

მნიშვნელობები აღებული იყო  0.3 0.6  არედან.  დანარჩენი პარამეტრები აირჩეოდა მასებზე დადებული 

პირობებიდან. 
 

ვექტორული მეზონის ლეპტონური დაშლის სიგანისათვის გვაქვს:  

                       

                     

  22
V V V4

V

1 1Γ Γ V e e 4πα Μ ,
3 Μ

f   

        სადაც   

  

2
Vf

   

დაშლის კონსტანტაა და დაითვლება მეზონის მდგომარეობის შესაბამისი ტალღური 

ფუნქციების საშუალებით.

   
მიღებულია კავშირი  ρ და ω მეზონების  და uu და dd  კვარკ ანტიკვარკების სისტემების ლეპტონური 

დაშლების სიგანეებს შორის 
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o o

o o o
u d

ρ ρ
r rρ ρ m ρ m

uu dd

M M1Γ 1 2 Γ 1 2 Γ ,
2 M M
 

      
 

                                   

 

                                             
u d

ω ω
ω r ωm r ωm

uu dd

1 M MΓ 1 2 Γ 1 2 Γ ,
2 M M
 

      
 

                                        

სადაც  
qVmΓ არის V ვექტორის, qm  მასის მქონე qq   კვარკ-ანტიკვარკის ბმული მდგომარეობის, დაშლის 

სიგანე. 

გამოთვლები დაწყებული იყო d  კვარკის მასებისათვის 380მევი და 320 მევი, დაახლოებით მეზონის მასის 

1/2  და ბარიონის მასის 1/3 ტოლი მასებით. შედეგი არ იყო კარგი, მიიღებოდა ძალიან დიდი დაშლის 

სიგანეები პარამეტრების ყველაზე კარგი მნიშვნელობებისათვისაც. ამავე დროს u და d  კვარკების მასების 

სხვაობა Δm  იყო ძალიან დიდი. 

შემდეგ, რადგან სიმეტრიის დარღვევა სუსტია, დავადეთ პირობა კვარკების მასების სხვაობას. იგი უნდა 

ყოფილიყო 3-5 მევის ტოლი. 

 

საანგარიშო  წელს დაზუსტდა ჩატარებული გამოთვლები κ = 0.3
 
პარამეტრისათვის კვარკების მასების

Δm = 5მევი  და Δm = 3მევი სხვაობებისათვის. შედეგები მოყვანილია ცხრილი 1-ში. 

ცხრილი 1. 

dm  um  oV
 oω

 
±ρ

M  
r   e e  

 

 ω e e  
 

295 290 578.8 556.0 778.95 0.3304 6.98 0.77 

296 291 585.5 558.3 778.95 0.3307 7.06 0.78

294 291 578.76 556.0 778.95 0.5507 6.97 0.77 

295 292 585.4 558.2 778.95 0.5513 7.06 0.78 

 EXP:   775.26  7.04 0.6 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს,  u  და  d არომატის კვარკების მასების ჯამი, რომლებიც იძლევიან დაშლის

სიგანეების მისაღებ მნიშვნელობებს აღმოჩნდა 585-587 მევის ტოლი. შერევის კოეფიციენტის რეალური

ნაწილის დამოკიდებულება კვარკების მასების სხვაობაზე იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია

ერთდროულად  ორივე  მეზონის  დაშლის სიგანის მიღება.  გამოთვლებისას კვარკების მასები შერჩეული

იყო  
0ρ

 მეზონის დაშლის სიგანის მიღებისათვის. 

შემდგომი გამოთვლები მიზნად ისახავდა  კვარკების ისეთი მასების შერჩევას, რომლებიც მოგვცემდნენ 

კარგ შედეგებს  κ >0.3 პარამეტრებისათვისაც. ეს ცვლილება ნიშნავს პოტენციალის სპინურ სტრუქტურაში 

ვექტორის მეოთხე კომპონენტის შესაბამისი წვლილის გაზრდას და სკალარის წვლილის შემცირებას. ამ 

დროს  შემცირდა u  და  d  კვარკების მასები. შერევის კოეფიციენტის მოდული კი უმნიშვნელოდ გაიზარდა 

მასების იგივე  3 და 5 მევ ის სხვაობის მოთხოვნისას. შედეგები მოყვანილია ცხრილი 2-ში. 

ცხრილი 2. 

dm   um   oV οω κ
±ρ

M
  r      ω  

269 264 542.7 564.1 0.4 778.94 0.3357  6.94 0.77 
270 265 550.2 566.9 0.4 778.94  0.3360  7.04 0.78 
268 265 542.6

 
564.0

 
0.4 778.95 0.5595 6.94 0.77

 

269 266 550.1
 

566.8
 

0.4 778.95 0.5601 7.04 0.78
 

241 236 515.9
 

581.4
 

0.5 778.94 0.3372 6.98 0.77
 

242 237 524.9
 

585.2
 

0.5 778.94 0.3375 7.10 0.79
 

240 237 515.7
 

581.2
 

0.5 778.95 0.5620 6.97 0.77
 

241 238 524.7
 

585.1
 

0.5 778.95 0.5626 7.09 0.79
 

 EXP    775.26  7.04 0.6
 

 

ცხრილიდან ჩანს, რომ   u  და  d არომატის კვარკების მასების ჯამი მცირდება და შეადგენს  533-535 მევს და 
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477-479 მევს შესაბამისად = 0.4κ  და  = 0.5κ  მნიშვნელობებისათვის. პარამეტრის შემდგომი ზრდისას, 

ე.ი. სპინურ სტრუქტურაში სკალარის წვლილის შემცირებისას, კვარკების მასები იმდენად მცირდება, რომ 

ამ მასებით არ მიიღება ბმული სისტემა საჭირო მასებით.  

გამოთვლილია ასევე დაშლის კონსტანტების მნიშვნელობები u  და  d  კვარკების მასების ერთ-ერთი 

წყვილის მნიშვნელობებისათვის ( um
 
=292MeV;

   
dm =295MeV). შედეგები სამართლიანი იქნება სხვა 

წყვილებისათვისაც, რადგან  დაშლის კონსტანტების საშუალებით მიიღება დაშლის სიგანეების ერთნაირი  

მნიშვნელობები. ამ კონსტანტების სიდიდეები ტოლია: 
 

o
u 221.53MeVf


 ,   u

ω 223.65 MeVf  ,  
 

o
d 220.29MeVf


 ,   d

ω 222.39 MeVf  . 

როგორც იყო აღნიშნული, ρ - ω შერევის განხილვა რელატივისტურ კვარკულ მოდელში სოლპიტერის

განტოლების საფუძველზე გვაძლევს ინფორმაციას შერევის ε კოეფიციენტის მხოლოდ ნამდვილ ნაწილზე. 

დაშლის სიგანეების გამოთვლა ამ მოდელში ხდება ბმული მდგომარეობის სოლპიტერის განტოლების

ამოხსნის შესაბამისი ტალღური ფუნქციებით და მასების მიღებისას დაფიქსირებული შერევის

კოეფიციენტის რეალური ნაწილით.  ამ მოდელში V ვექტორული მეზონი განიხილება როგორც არა

დაშლადი, არამედ როგორც სტაბილური ნაწილაკი მასის ნამდვილი VM მნიშვნელობით.  რეალურად კი

მასას გამოსახავენ  V V
iM Г
2

  სიდიდით, ანუ აქ არის დაშლის შესაბამისი წარმოსახვითი ნაწილიც. 

სტატიაზე მუშაობისას  ρ - ω შერევის უკეთ აღწერისათვის დაისახა  ნორმირების პირობის განზოგადება

ისე, რომ შესაძლებელი იყოს შერევის კოეფიციენტის წარმოსახვითი ნაწილის გამოთვლაც. ასევე საჭირო

გახდა ლიტერატურაში მოყვანილი სხვა მოდელის გამოყენებით მიღებული დაშლის კოეფიციენტების

შედარების აუცილებლობა ჩვენს მიერ მიღებულ შედეგებთან. წამოჭრილმა საკითხებმა შეაფერხეს სტატიის

გამოქვეყნება 

 

3) ჩვენი კვლევის მიზანია სტანდარტული მოდელის მიღმა ფიზიკის ძიება იშვიათ პროცესებში. 

ჩვენი კვლევის საგანს ძირითად წარმოადგენს მძიმე კვარკების და დამუხტული ლეპტონების არომატის

ცვლილებით მიმდინარე იშვიათი პროცესების კვლევა.თუნდაც ერთი ასეთი პროცესის ექსპერიმენტული

დაკვირვება უტყუარი მტკიცებულება იქნება ახალი ფიზიკის სასარგებლოდ სტანდარტული მოდელის

მიღმა. საანგარიშო პერიოდში ჩვენ შევისწავლეთ მძიმე კვარკების იშვიტი დაშლები; კერძოდ ყურადღება

გავამახვილეთ მზიმე მეზონების ორფოტონიან რადიაციულდაშლებზე და ტოპ კვარკის იშვიათ

რადიაციულ დაშლებზე.  

საანგარიშო პერიოდში ჩვენ შევისწავლეთ აგრეთვე ტოპ კვარკის იშვიათი რადიაციული დაშლა ct 
უნივერსალურ დამატებით განზომილებიან მოდელში.  ტოპ კვარკის იშვიათი დაშლები ძლიერ

ჩახშობილია სტანდარტულ მოდელში. თუნდაც ერთი ასეთი შემთხვევის ექსპერიმენტული დამზერა

მიმანიშნებელი იქნება ახალი ფიზიკისა სტანდარტულ მოდელს მიღმა. სტანდარტულ მოდელში ტოპ

კვარკის იშვიათი დაშლების პარციალური ალბათობებისათვის გვაქვს შემდეგი შეფასებები.სტანდარტული

მოდელის ზოგიერთ გაფართოებულ ვერსიებში შესაძლებელია იშვიათი პროცესების პარციალური

ალბათობებისათვის გაზრდა (მათ შორი ტოპ კვარკის იშვიათი დაშლების). პარციალური

ალბათობებისათვის გაზრდა მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც კვადრატული ჩახშობა იცვლება წრფივით. 

ასეთი სიტუაცია რეალიზდება უნივერსალურ დამატებით განზომილებიან მოდელებში.როგორც

რიცხობრივმა ანალიზმა გვიჩვენა, არ ხდება მნიშვნელოვანი ზრდა სტანდარტული მოდელის ფარგლებში

მიღებულ შედეგთან შედარებით. 

ნეიტრალური )(dsB -მეზონების ორმაგი რადიაციული დაშლების  )(dsB  თეორიული შეფასება სმ-

ში (Br 710~)(  sB ,  Br 910~)(  dB ) და ექსპერიმენტული შეზღუდვები (Br

41048.1)(  sB , Br 6107.1)(  dB )  გვaიმედებს, რომ ეს პროცესები  დაკვირვებული

იქნება უახლოეს მომავალში ექსპერიმენტებში (LHC(b)-ზე და შესაძლოა LHC-ATLAS-ზე), სადაც

შესაძლებელი იქნება )%7(6~ გადახრების შემჩნევა. 

 

4)  მაღალ ენერგიებზე მძიმე იონების დაჯახებებში მრავალნაწილაკოვანი კორელაციების შესწავლისას

დამზერილი კოლექტიური გამოდინების ეფექტი (კგე) აღმოჩნდა განსაკუთრებით მგრძნობიარე ბირთვული
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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.   

 

ამრიგად, 2018 წელს გაგრძელდა შესწავლა შემდეგი ამოცანების: 

1.  კოლექტიური  ეფექტების შესწავლა -(C, p, n) დაჯახებებში 40 გევ/c იმპულსის დროს  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 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; 
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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 AGeV/c“ – 

მიღებულია დასაბეჭდად ჟურნალში The European Physical Journal  (EPJA-104711.R1) 

 

ექსპერიმენტული მონაცემების ანალიზი 

კუმულატიური პროცესების გამოყოფა დაკავშირებულია შემთხვევაში ე.წ. კუმულატიური ნაწილაკის (ჩვენ

შემთხვევაში π± - მეზონების) წარმოქმნასთან. კუმულატიურია π± -მეზონი თუ ის მიფრინავს  Lab-სისტემაში

უკან (ე.ი.L>900). 

პროცესი ითვლება კუმულატიურად თუ წარმოქმნილი მეორადი ნაწილაკებს შორის არიან ნაწილაკები, 

რომელთა სკმ-ი არ ემორჩილებიან ნუკლონ-ნუკლონის გაბნევის კინემატიკას. 

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. 

მზადდება ნაშრომი „Изучение жёсткх и мягких процессов -С –взаимодействиях при 

импульсе 40 GeV/c     Л. Абесалашвили,  Л.Ахобадзе, Ю. Тевзадзе 
 

5).    
5.1.ATLAS დანადგარის ტაილ კალორიმეტრიდან მიღებული მონაცემების ხარისხის (ვარგისიანობის) 

შეფასება.ჩატარებულ იქნა  ATLAS ექსპერიმენტის ტაილ კალორიმეტრის მონაცემთა ხარისხის

(ვარგისიანობის) შესწავლა-ანალიზი  ცერნში ATLAS ექსპერიმენტის მიმდინარეობის დროს 1.11.2018 –

28.11.208 სეანსების განმავლობაში. 1.11.2018 – 7.11.2018 დროითი პერიოდის განმავლობაში გაანალიზებულ

იქნა  კოსმოსური სხივებით დასხივების შედეგად დაგროვილ მონაცემთა (შემთხვევების) 4 ნაკრები და 900 

გევ ენერგიაზე პროტონ-პროტონული ურთიერთქმედებების შედეგად  მიღებული შემთხევევების 1 ნაკრები, 

ხოლო  8.11.2018-28.11.2018 დროით პერიოდში გაანალიზებულ იქნა 6.5 ტევ ენერგიაზე ბირთვ-ბირთვული ( 

ტყვია-ტყვიაზე, 207Pb - 207Pb)  ურთიერთქმედებების შედეგად  მიღებული შემთხევევების 37 ნაკრები. 

გამოვლენილ იქნა, რომ ტაილ კალორიმეტრში  EBC16 მოდულიდან ზოგიერთი ციფრული მონაცემის

ჩაწერა ხდებოდა დამახინჯებით (დაგროვილი შემთხვევების 1%-ზე ნაკლებ შემთხვევებში).  ეს გარემოება

მთლიანობაში არ ამახინჯებდა ჩაწერილ ინფორმაციას და არ ახდენდა გავლენას დაგროვილი

ექსპერიმენტული მონაცემების ვარგისიანობაზე. გამოვლენილ იქნა აგრეთვე  ტაილ კალორიმეტრის

ზოგიერთ მოდულში ე.წ. „ცხელი“ (მოდულები EBC08, EBC56, EBC63) და „ცივი“ (მოდული EBA14,18,19; 

EBC14,15,19; LBC13,16)  უჯრედები, რომლებშიც გამოყოფილი ენერგია რამდენჯერმე მეტი ან ნაკლები იყო

მეზობელ უჯრედებში გამოყოფილ ენერგიასთან შედარებით. ასევე გამოვლენილ იქნა, რომ ტაილ

კალორიმეტრის ფოტოგამამრავლებლების რამოდენიმე არხიდან მოხსნილი სიგნალი არ არის

სინქრონიზებული დროში დიდ ადრონულ ამაჩქარებელში პროტონ-პროტონული ნაკადების გადაკვეთის

დროსთან. კერძოდ ტაილ კალორიმეტრის წაგრძელებული კასრების EBA, EBC -ის და ცენტრალური კასრის

LBA, LBC ნაწილებში რამოდენიმე მოდულში დროითი წანაცვლება არხებისთვის 2-5 შეადგენდა +/- 10 

ნანოწამს. ასეთი არხებისათვის ხდებოდა შესწორებების შეტანა. 

5.2.ტოპ კვარკის აშნდ–თი გამოწვეული იშვიათი დაშლების ძიება ATLAS ექსპერიმენტის მეორე გაშვების



16 
 
(ფაზა 2) განმავლობაში დაგროვილ მონაცემების გამოყენებით.ჩვენი მიზანია ტოპ კვარკის არომატის

შემცვლელი ნეიტრალური დენებით (FCNC) მიმდინარე იშვიათი დაშლის t → qZ შესწავლა ტოპ კვარკის

წყვილური დაბადების მოდაში, როდესაც ერთი ტოპ კვარკი იშლება არომატის შემცვლელი ნეიტრალური

დენებით და მეორე კვარკი კი სტანდარტული მოდელის დომინანტური მოდით, Z და W ბოზონების

შემდგომი ლეპტონური დაშლებით. საბოლოო მდგომარეობის ტოპოლოგია ხასიათდება: 3 იზოლირებული

ლეპტონით, სულ ცოტა 2 ჭავლით და ნაკლული განივი ენერგიით (ETmiss), რომელიც მიიღება

ნეიტრინოებიდან რომელთა პირდაპირი (უშუალო) დეტექტირება (დამზერა) შეუძლებელია :  ttˉ  →→ ZqWb 

→→ llj, lνb. ახალი ფიზიკის სიგნალის ძიების ექსპერიმენტებში, როგორიც არის ტოპ კვარკის არომატის

შემცვლელი ნეიტრალური დენებით მიმდინარე დაშლების ძიება, ძალზედ მნიშვნელოვანია მოსალოდნელი

სიგნალის შემთხვევების ფონური პროცესების შეფასება და კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მოსალოდნელი

სიგნალის შემთხვევების მათგან   განცალკევება. ამისათვის საჭიროა სათანადო შერჩევის კინემატიკური

კრიტერიუმების გამოყენება და კარგი დისკრიმინაციული ცვლადის განსაზღვრა.  2015-2016 წელს ATLAS

დეტექტორის მიერ დაგროვებული პროტონ-პროტონული ურთიერთქმედებების შემთხვევების მონაცემების

ანალიზის დროს,  tt→bWqZ სიგნალის ფონებისაგან განცალკევების მიზნით, დისკრიმინანტულ ცვლადად

გამოყენებული იქნა χ2, რომელიც მიიღება ტოპ კვარკების წყვილის χ2 მინიმიზაციის მეთოდით

აღდგენიდან. ასევე, სიგნალის მნიშვნელოვნების (s/√b - სადაც s არის სიგნალის შემთხვევების რაოდენობა, 

ხოლო b ფონური შემთხვევების ჯამური რაოდენობა) გასაუმჯობესებლად გარკვეული მოთხოვნები იქნა

გამოყენებული აღდგენილი ტოპ კვარკების ინვარიანტული მასის მნიშვნელობებისათვის. ამ მეთოდით

მიღებული შედეგები გამოქვეყნებულია ATLAS კოლაბორაციის სამეცნიერო პუბლიკაციის სახით, სადაც

ნაჩვენებია, რომ ტოპ კვარკის t → qZ დაშლა არ იქნა დამზერილი დამუშავებულ მონაცემებში. დადებული

იქნა t → qZ დაშლის ფარდობით ალბათობაზე ზედა ზღვრები, რაც შემოზღუდავს გარკვეული თეორიული

მოდელების პარამეტრებს. ტოპ კვარკის t → qZ დაშლის ფარდობით ალბათობაზე უფრო ძლიერი ზედა

ზღვარის დადების შესაძლებლობა გამოკვლეული იქნა მრავალცვლადიანი ანალიზის (MVA) გამოყენებით. 

მრავალცვლადიანი ანალიზის სხვადასხვა მეთოდებიდან გამოყენებული იქნა ე.წ. BDTG ალგორითმი

,რომელიც დაფუძნებულია მანქანის სწავლების მეთოდზე TMVA პროგრამული უზრუნველყოფის

გამოყენებით. ეს ალგორითმი იძლევა დისკრიმინაციულ ცვლადს, რომლის მნიშვნელობა იცვლება -1 -დან 1 

-მდე. სიგნალის მსგავს შემთხვევებისთვის  BDTG ცვლადის მნიშვნელობა ახლოს არის 1-თან, ხოლო

ფონური პროცესების მსგავსი შემთხვევებისათვის მნიშვნელობა ახლოს არის -1 -თან. რამდენიმე

კინემატიკური ცვლადი გaმოყენებული იქნა BDTG ალგორითმის შესავალ პარამეტრებად, რათა მან

ისწავლოს სიგნალის შემთხვევების ფონური შემთხვევებისგან განცალკევება და შემდგომ ამ ცვლადების

საფუძველზე მაქსიმალურად გამოყოს სიგნალი ფონებისაგან. BDTG ალგორითმის სწავლება ხდება

სიგნალის და ფონური პროცესების სიმულირებული შემთხვევებით. განხილული ალგორითმის ანალიზში

გამოყენებისას მნიშვნელოვანია, რომ ეს ალგორითმი სწავლების შემდგომ გამოყენებული არ იქნას იმავე

შემთხვევებზე, რომლებიც მან გამოიყენა სწავლების ფაზაში. ამისათვის სიმულირებული მონაცემები დაიყო

ორ ნაწილად, ლუწი და კენტი შემთხვევის ნომრის მქონე მონაცემებად. BDTG ალგორითმის სწავლება

მოხდა ერთი ნაწილით (სასწავლო მონაცემები), ხოლო გამოყენება მოხდა მეორე ნაწილზე (სატესტო

მონაცემები). მნიშვნელოვანია შემოწმდეს, რომ სწავლების ფაზის შემდეგ  ეს  ალგორითმი სატესტო

მონაცემებზე გამოყენებისას არ იძლეოდეს უკეთეს შედეგს, ვიდრე სასწავლო მონაცემებზე გამოყენებისას

იძლევა.   ამისათვის შემოწმდა სიგნალის შენარჩუნების ეფექტურობის დამოკიდებულება ფონების

გადაგდების ეფექტურობაზე,  BDTG ალგორითმის სასწავლო და სატესტო მონაცემებზე გამოყენების

შემთხვევაში. შემოწმების შედეგად დადგენილ იქნა, რომ ადგილი არ აქვს შემთხვევას როცა BDTG 

ალგორითმი იძლევა უკეთეს შედეგს სატესტო მონაცემებზე გამოყენებისას.  BDTG ალგორითმი

გამოყენებული იქნა სიგნალის კინემატიკურ არეში. BDTG ცვლადს გააჩნია მნიშვნელოვნად უფრო მაღალი

სიგნალის ფონებისაგან განცალკევების სიძლიერე ვიდრე  χ2 ცვლადს, რაც აისახება ახალი ფიზიკის ძიების

მგრძნობიარობაზე.  სიგნალის არ არსებობის პირობებში,  t →  qZ დაშლის ფარდობით ალბათობაზე

დადებული იქნა ზედა ზღავრი 95% საიმედოობის დონით. ზედა ზღვარის შეფასება  დაფუძნებულია CLs 

მეთოდოზე, სადაც სტატისტიკური ანალიზი  ჩატარდა BDTG ცვლადის განაწილებისაგან შედგენილი

მართლმსგავსების ფუნქციის გამოყენებით. BDTG ცვლადის გამოყენება მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს

ATLAS ექსპერიმენტის t →  qZ დაშლის მიმართ მგრძნობიარობას. ჩატარებული მრავალცვლადიანი

ანალიზი განვითარდება და გამოყენებული იქნება დიდი ადრონული კოლაიდერის მე-2 გაშვებისას ATLAS 

ექსპერიმენტის მიერ სრულად დაგროვებული მონაცემების დასამუშავებლად, რაც გაზრდილ

სტატისტიკასთან ერთად საგრძნობლად გააუმჯობესებს ახალი ფიზიკის აღმოჩენის შესაძლებლობას. ახალი
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ფიზიკის ცხადი ნიშნის არ დამზერის შემთხვევაში, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება  t →   qZ დაშლის

ფარდობითი ალბათობაზე დადებული ზედა ზღვარი და შესაბამისად შემოიზღუდება გარკვეული

თეორიული მოდელების პარამეტრები. 

5.3.ტოპ ანტიტოპ წყვილებთან ერთად წარმოქმნილი კვარკონიუმის ასოციატიურად  დაბადების პროცესის

კვლევა. 

პროექტის ფარგლებში გამოკვლევების ერთ-ერთი მიმართულებაა ტოპ ანტიტოპ წყვილებთან ერთად

წარმოქმნილი კვარკონიუმის ასოციატიურად  დაბადების პროცესის კვლევა. კვარკონიუმი არის მძიმე

კვარკისა (c  ან  b) და შესაბამისი ანტიკვარკის ბმული მდგომარეობა   -  J/ψ ან ϒვექტორული მეზონები. 

ანალიზი დაფუძვნებულია ინკლუზიური J/ψ დაბადების კვლევის გამოცდილებაზე და აგრეთვე W და  Z

ბოზონებთან ასოციატიური დაბადების კვლევაზე ATLAS დეტექტორზე. ანალიზისათვის მოხდა ისეთი

შემთხვევების გადარჩევა (დაგროვილი ექსპერიმენტული მონაცემებიდან გარკვეული მოთხოვნებით  ანუ

წინასწარი შერჩევის კრიტერიუმებით ამორჩეული შემთხვევების  ნაკრები -ე.წ.  შემთხვევათა  TOPQ5 

კრებული იქნა გამზადებული), რომლებიც შეიცავენ 4 ჭავლს და ერთ ხისტ ლეპტონს (ელექტრონს, ან

მიუონს), რასაც ტოპ კვარკული წყვილის ნახევრადლეპტონურ დაშლას უწოდებენ და დამატებით

საწინააღმდეგო მუხტის მიუონებს, რომლებიც ქმნიან კვარკონიუმს – J/ψ  ნაწილაკის კანდიდატს. 

ანალიზისთვის გამოყენებული იქნა ATLAS  კოლაბორაციის ტოპ კვარკის ფიზიკის ჯგუფის AnalysisTop

პროგრამული პაკეტი და JpsiFinder პროგრამული პაკეტი კვარკონიუმის ჯგუფიდან და გადარჩეულ

შემთხვევათა მონაცემები ჩაწერილი იქნა ე.წ. ნტაპლში, რომელიც წარმოადგენს ზემოთ მოყვანილი

სიგნატურით გადარჩეული შემთხვევების ერთობლიობას ჩაწერილს გარკვეული ფორმატით. ტოპ კვარკის

მასაზე დაიდო შეზღუდვა, იმისათვის რომ უფრო „სუფთა“ შემთხვევები შეირჩეს. ეს შეზღუდვა არის მისი

მასიდან  ≈ 30 გევი გადახრა: 140 <mტოპი<200 გევი. იმისათვის რომ გამოვყოთ ტოპ კვარკულ წყვილთან

უშუალოდ დაბადებული ჯიფსი (J/ψ) ნაწილაკები შემუშავებული იქნა მეთოდი, რომელიც გამოყოფს

სიგნალს ფონური პროცესებისაგან. ამ  მეთოდის გამოყენებით აიგო ჯიფსის (J/ψ)  სიცოცხლის

ხანგრძლივობის განაწილება, ამისათვის გამოყენებული იქნა 2015, 2016 წლის მონაცემები და დაემატა ასევე

2017 წლის მონაცემებიც, რამაც საკმაოდ გაზარდა სტატისტიკა. „უშუალოდ“ და „არა-უშაულოდ“ 

დაბადებული ჯიფსი ნაწილაკები ერთმანეთისაგან განსხვავდება სიცოცხლის ხანგრძლივობებით. ამ

ცვლადის განაწილება ფიტირდება ფუნქციით, რომელიც წარმოადგენს ექსპონენტის და გაუსის

კონვოლუციას. ფიტირების შედეგად ვიღებთ რომ გვაქვს 279 ± 33 „უშუალოდ“ დაბადებული ჯიფსი (J/ψ)

ნაწილაკი. იმისათვის რომ შემცირდეს „არა-უშუალოდ“ დაბადებული ჯიფსი ნაწილაკების რაოდენობა, 

ამისათვის გამოყენებული იქნა ე.წ. კუთხური ჩამოჭრა, რაც გულისხმობს რომ გამოირიცხება ის

შემთხვევები, როდესაც ჯიფსი  (J/ψ) ნაწილაკი ხვდება შემთხვევაში არსებული ოთხი ჭავლის გარკვეული

რადიუსის (ΔR) მქონე კონუსში. განხილული იქნა რადიუსის სხვადასხვა მნიშვნელობები და ოპტიმალურ

ჩამოჭრად არჩეული იქნა: ΔR > 0.3, რაც შედეგად გვაძლევს 199 ± 23 „უშუალოდ“ დაბადებულ ჯიფსის (J/ψ) 

ნაწილაკს. არსებული ანალიზი ჩატარდა სხვადასხვა განივი იმპულსის (pT) და სისწრაფის (Y) 

ინტერვალებში, და ნაპოვნი იქნა „უშუალოდ“ (NP) და „არა-უშაულოდ“ (NNP) დაბადებული ჯიფსი (J/ψ) 

ნაწილაკების რაოდენობები. ასევე ჩატარდა დიმუონურ არხში დაშლილი უფსილონ  (ϒ) ნაწილაკების ძიება

ტოპ კვარკულ წყვილთან ერთად. მიღებულ იქნა, რომ ϒ (S1)-ის, ϒ (S2)-ის და ϒ (S3)-ის რაოდენობა

შესაბამისად არის: 105 ± 41, 59± 23, 58 ± 22. 
 

  

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 

„ცერნ-ის დიდი ადრონული 

ამაჩქარებლის (ფაზა2) ATLAS 

ექსპერიმენტში იშვიათი 

პროცესების შესწავლა“. 

სამეცნიერო მიმართულება:  

1.საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

ქვე-მიმართულება:  

1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი: 

FR17-184 

 

20/12/2017 – 19/12/2020 

 

1.თამარ ჯობავა  

(ხელმძღვანელი) 

2. გელა დევიძე ( 

კოორდინატორი) 

3. ვახტანგ ქართველიშვილი ( 

კონსულტანტი) 

4. ჯემალ ხუბუა ( მონაცემთა 

ანალიზი) 

5. ირაკლი მინაშვილი ( 

მონაცემთა მონიტორინგი და 

ანალიზი დეტექტორის 

კონტროლის სისტემის 

საშუალებით) 

6. აკაკი ლიპარტელიანი ( 

თეორიული კვლევა) 

7. მაია მოსიძე (პროგრამირება, 

მონაცემთა ანალიზი) 

8. ირინა ხუციშვილი 

(პროგრამირება) 

9. არჩილ დურგლიშვილი 

(პროგრამირება, მონაცემთა 

ანალიზი) 

10. თამარ ზაქარეიშვილი 

(პროგრამირება, მონაცემთა  

ანალიზი) 

11. ბაქარ ჩარგეიშვილი 

(პროგრამირება, მონაცემთა  

ანალიზი) 

12.ნუგზარ მოსულიშვილი ( 

მონაცემთა მონიტორინგი და 

ანალიზი დეტექტორის 

კონტროლის სისტემის 

საშუალებით) 

2 

დეიტრონის ელექტრული 

დიპოლური მომენტის (ედმ) 

პირველი გაზომვა COSY 

ამაჩქარებელზე 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები, ფიზიკა,  

13/12/2016 – 13/12/2019 

დ.მჭედლიშვილი/ხელმძღვანელ

ი 

ძირითადი პერსონალი: 

ნ.ლომიძე, გ.მაჭარაშვილი, 

მ.ნიორაძე, მ.ტაბიძე, 

დ.შერგელაშვილი 
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გარემოს  რადიაციული  ფონის

შესწავლა  და  მონიტორინგი

მიკროკომპიუტერული  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 

4 

ANTARES და KM3NeT 

საერთაშორისო თანაშრომ-

ლობის 2019 წლის კონფე- რენცია 

(ფიზიკა, „მობილობისა და

საერთაშორისო სამეცნიერო

ღონისძიებების საგრანტო

კონკურსი“, MG-ISE-18-804 ) 

2018-2019 

რევაზ შანიძე- პროექტის ხელ-

მძღვანელი, გოგიტა პაპა-

ლაშვილი, თამთა ხვიჩია 

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1. ტაილ კალორიმეტრის, როგორც ATLAS დანადგარის ერთ‐ერთი ქვე‐ დეტექტორის ყოფაქცევისა და 

სტაბილურობის ანალიზი დეტექტორის კონტროლის სისტემის მონაცემების გამოყენებით. 

1.1 დეტექტორის კონტროლის სისტემა (დკს) მონიტორინგს უწევს ტაილ-კალორიმეტრის 20000-ზე მეტ

პარამეტრს, როგორიცაა ძაბვა, დენი, ტემპერატურა და წნევა გაცივების სისტემაში.     2018 წლის ივნისში, 

ეგრეთ წოდებულ ამაჩქარებლის “ტექნიკურ გაჩერების” დროს ( TS1), რომელიც 4 დღის განმავლობაში,18-

დან 21-მდე მიმდინარეობდა, მოგვეცა საშუალება დეტექტორზე უშუალოდ მოგვეხდინა შემოწმება

პრობლემიან გაციების კონტურისა. კონტურიდან თითოეული მოდულის გამორიცხვის საშუალებით

დადგინდა, რომ გაციების სისტემის პრობლემაში მთავარ როლს ასრულებს მოდული  LBA32.  ამის გამო ეს

მოდული გამოვთიშეთ გაციების სისტემიდან, ჩაიკეტა ამ მოდულში შემავალი და გამომავალი გაციების

მილები. ამის შემდეგ, დანარჩენ 7 მოდულში, აღსდგა ნორმალური გაციების პროცესი, რამაც საშუალება

მოგვცა ამ მოდულების დაბრუნება დეტექტორში სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის. იმის გამო რომ

LBA32 მოდულის გაციება შეწყდა, როგორც წესი ასეთი მოდული უნდა გამოირთოს დეტექტორისგან. TS1-ის

მთავარი შედეგი კი გახდა ის რომ თუ მანამდე ორი მოდული იყო გამორთული, ამჟამად მხოლოდ ერთია

ძაბვის გარეშე და არ ღებულობს მონაწილეობას ფიზიკური მონაცემების აღებაში. 

1.2 მაღალი ძაბვის კვების სისტემების მთავარი დანიშნულებაა, რომ ფოტოგამამრავლებელ (PMT) ბლოკებს

მიეწოდოს შესაბამისი ნომინალის ძაბვები, რათა უზრუნველყოთ მათი მუშაობა სტაბილურ რეჟიმში. 

ექსპერიმენტული მონაცემების დაგროვების/ჩაწერის პერიოდში ხდება იმ მონაცემების შეტანა მონაცემთა

ბაზებში, რომელთა მონიტორინგი ხორციელდება. ეს საშუალებას გვაძლევს ნებისმიერ დროს  მონაცემთა

ბაზებიდან ამოვიღოთ  სასურველი მონაცემი (პარამეტრი) და გავაკეთოთ შესაბამისი ანალიზი ე.წ. “offline” 

რეჟიმში.  2018 წლის ივნის-დეკემბრის პერიოდში 10000-მდე ფოტოგამამრავლებლებზე მოდებული მაღალი

ძაბვების მონიტორინგის საფუძველზე დადგენილია იმ მოდულებისა და არხების სია რომელთა ძაბვები

არასაიმედოა და აუცილებელია მათი გამოსწორება მომავალ ორწლიან (2019-2020) დეტექტორის გაჩერების

და აღდგენითი და მოდერნიზაციის სამუშაოების ჩატარების პერიოდში (Long Shutdown 2, LS2). მაღალი

ძაბვების პრობლები დაფიქსირებულია შემდეგი მოდულებისთვის: LBA11, 15, 20, 50, 57; LBC2, 7, 41, 51, 56; 

EBA11, 15, 20, 40, 50, 57  და EBC51. 

1.3 ტაილ-კალორიმეტრის გაცივების სისტემა დამყარებულია წნევის ქვეშ მყოფი  წყლის 24 ერთმანეთისაგან

დამოუკიდებელ მარყუჟში ცირკულაციის პრინციპზე. თითოეულ მარყუჟზე მიერთებულია 12 ან 8 მოდული

ერთდროულად, ასეთი სისტემა საკმაოდ მოსახერხებელია, რადგან თუ პრობლემა წარმოიქმნება ერთ-ერთ

მოდულზე ეს არ გამოიწვევს მთელი კალორიმეტრის მწყობრიდან გამოსვლას. წარმოდგენილი ანგარიშის
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პერიოდის განმავლობაში (და ცოტა  უფრო ადრეც კი) შეინიშნებოდა გაციების სისტემის ერთ-ერთი

ყველაზე მგრძნობიარე პარამეტრის, ეგრეთ წოდებული წნევის მარეგურილებელი ტუმბოს  მუშაობის

პერიოდულობა, რომელსაც დროის განზომილება აქვს. 16 ივნისი-დან დაფიქსირდა გაციების N7 კონტურში

ტემპერატურების გაზრდა,  რაც მაჩვენებელია იმისა რომ შესაბამის კონტურში მოხდა ეგრედ წოდებული

გაჟონვის ფაქტი. სამწუხაროდ ამ გაჟონვის აღმოფხვრა ვერ მოხერხდა ტექნიკური გაჩერების (TS2) დროს

მაგრამ საკმაოდ მაღალი დამაჯერებლობით დადგენილია ის რომ წნევის მარეგურიბელი ტუმბოს

პერიოდულობის მნიშვნელობის დეგრადაცია გამოწვეულია სწორედ ამ N7 კონტურის გამო. ამ ხარვეზის

გამოსწორება დაგეგმილია მომავალ LS2 დროს. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ზემოთ აღწერილმა

ხარვეზებმა მხოლოდ ერთ მოდული იმ 256-იდან, კერძოდ, LBA32 გამოიყვანა მწყობრიდან და დეტექტორმა

ამ მოდულის გარეშე დაამთავრა 2018 წლის ATLAS ექსპერიმენტის ფიზიკური მონაცემების დაგროვების

(RUN2) პერიოდი, რაც უდავოდ კარგ შედეგად უნდა ჩაითვალოს. 

2. LHC-ის დიდი ნათებისათვის ATLAS დეტექტორის ტაილ კალორიმეტრის მოდერნიზაცია. 

2.1 მაღალი ნათების (ფაზა2) მოთხოვნის შესაბამისად განახლებული დიდი ადრონული ამაჩქარებლის ( 

LHC)-ის მუშაობის მიზანია ნათების გაზრდა (5‐10)×10‐34სმ‐2წმ‐1-მდე, რაც ტაილ კალორიმეტრისათვის

შექმნის გარკვეულ პრობლემებს.  ახალი ელექტრონიკა არის საჭირო  საიმედობის და ტექნიკურო

მომსახურების ხარჯების შემცირების უზრუნველსაყოფად. დღეისათვის შექმნილია დემონსტრატორი

რომელიც წარმოადგენს ახალი სისტემის სრულად მოქმედ პროტოტიპს. გაანალიზებული იქნა

დემონსტრატორით აღჭურვილი მოდულის 90 გრადუსით დაცემის კუთხის მქონე, 165 გევი ენერგიის, 

მიუნების ნაკადით დასხივებისას ჩაწერილი მონაცემები. ყალბი შემთხვევების გამოსარიცხად დადებული

იქნა ჩამოჭრა მიუონების მოდულში დატოვებულ სრულ ენერგიაზე. 2018 წლის ოქტომბერ-ნოემბრის

ტესტური დასხივებისას ტაილ კალორიმეტრის 11 რიგიდან დასხივებულ იქნა 3 რიგი, სხვადასხვა შრეებში

მიუონების ნაკადით. სცინცილატორში გამოყოფილი ენერგიის გამოძახილის ნაწილაკის დაცემის

წერტილზე, მის კოორდინატზე დამოკიდებულების შესწავლის მიზნით, თითოეული რიგის დასხივების

წერტილები ისე შეირჩა რომ სრულიად დაფარულიყო დემონსტრატორის ფართობი.ამ ანალიზისათვის

მნიშვნელოვანია სწორი კოორდინატების განსაზღვრა, რისთვისაც გამოიყენება  ნაწილაკების დაცემულ

ნაკადში მოთავსებული  ორი კამერა, ისინი განლაგებულია ნაკადის მართობულად. სიგნალის

გასუფთავების მიზნით ამ ორი კამერიდან გამოძახილზე დადებულ იქნა ჩამოჭრის კრიტერიუმი. ასევე

ჩამოჭრა განხორციელდა სრულ ენერგიაზე, რომელიც გამოითვლება დეტექტორის მოდულში ყველა

ფოტოგამამრავლებლების გამოძახილის აჯამვით.  ამ ჩამოჭრების შემდეგ შეიქმნა სცინცილატორის

ზედაპირიდან გამოძახილის კოორდინატზე დამოკიდებულების გრაფიკები, რომელზეც ჩანს მოდულის

შემადგენელ რიგებს შორის ზღვარი და თითოეულ სცინცილატორზე არსებული ორი ე.წ. ცეზიუმის

ხვრელები ,რომლებიც წარმოადგენენ ხვრელებს  მოძრავი ცეზიუმის  რადიოაქტიური γ წყაროსთვის. ასევე

შეიქმნა ამ გრაფიკების პროექციები x ღერძზე, რაც საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ როგორ იცვლება

დამოძახილი x კოორდინატის ცვლილებისას. განაწილებას აქვს მცირე ჩაღრმავება ცენტრში, რაც ცეზიუმის

ხვრელებით აიხსნება (არ არის აქტიური ნივთიერება), ხოლო გვერდებზე ვხედავთ სიგნალის მაღალ

მნიშვნელობებს, სანამ კლებას დაიწყებს. ეს აიხსნება იმით რომ კიდეებში გავლილი ნაწილაკების მიერ

წარმოქმნილი ნათება (სინათლე) მცირედი დანაკარგით გადაეცემა კიდესთან ახლოს განლაგებულ ბოჭკოვან

კაბელს, რომელიც მიემართება ფოტოგამამრავლებელში. 

2.2 ჩვენი კვლევის საგანია კალორიმეტრის გრანულირების (უჯრედებად დაყოფის)   გაუმჯობესების

(განახლების) დამატებითი შესაძლებლობა ტაილ კალორიმეტრის წამკითხველი უჯრედების

მოდიფიცირების (გაუმჯობესების) გზით. დეტექტორის ამჟამინდელ კონფიგურაციაში  სტინტილაციური

ფილები არის დაჯგუფებული  და ქმნიან ე.წ.  წამკითხველ  უჯრედებს. შემოთავაზებულ იქნა  წამკითხველი

უჯრედების დაყოფა (გაყოფა) და ამ გზით დეტექტორის გრანულირების ეფექტურობის გაზრდა

დეტექტორის ამჟამინდელი კონფიგურაციის  და ოპტიკის ცვლილების გარეშე. უჯრედების დაყოფა

შესაძლებელია მხოლოდ ფსევდოსისწრაფის η-ს მიხედვით, რადგან  წამკითხველი უჯრედების

გრანულირების  გაზრდა აზიმუტალური კუთხის φ -ის მიხედვით ტექნიკურად შეუძლებელია. მონტე-
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კარლოს მეთოდით სიმულაციები ტაილ კალორიმეტრის წამკითხველი უჯრედების მოდიფიცირების

(გაუმჯობესების)  რამოდენიმე შესაძლებლობის გამოკვლევის საშუალებას იძლევა, რომელმაც შეიძლება

გამოიწვიოს  დიდი განივი იმპულსის მქონე ობიექტების (ჭავლები, განივი ნაკლული ენერგია Emiss T და

ცალკეული ნაწილაკები) რეკონსტრუქციის (აღდგენის) ეფექტურობის გაზრდა. ტაილ კალორიმეტრის

ახალი (მაღალი) გრანულირების ეფექტურობის შესასწავლად გამოყენებულ იქნა მონტე-კარლოს მეთოდით

სიმულაციის შედეგად მიღებული შემთხვევების მონაცემები. დაგენერირებულ იქნა

ქვანტურქრომოდინამიკური პროცესები მრავალი ჭავლის წარმოქმნით. ეს მონაცემები იქნა გაანალიზებული

ტაილ კალორიმეტრის უჯრედების ახალი გრანულირების  (მოდერნიზაციის) გეომეტრიის შემთხვევაში

მცირე-რადიუსის მქონე ჭავლების კუთური გარჩევისუნარიანობის   მოსალოდნელი გაუმჯობესების

შესწავლის და შემოწმების მიზნით. ჭავლების აღდგენისთვის ( რეკონსტრუქციისთვის)  გამოყენებულ იქნა

ჭავლების აღდგენის სტანდარტული ანტი-kt  კლასტერების წარმოქმნის ალგორითმი R=0.4 მანძილის

პარამეტრით. ამ ალგორითმისთვის შემავალი  ობიექტებია ტოპო-კლასტერები ელექტრო-მაგნიტური

ენერგიის სკალაზე (მასშტაბში) და გამომავალი ობიექტებია ელექტრომაგნიტური ჭავლები. ჭავლების

კუთური გარჩევისუნარიანობა შესწავლილ იქნა სიმულაციის შედეგად მიღებულ შემთხვევებში გენერაციის

( ნაწილაკების) დონეზე მიღებული ჭავლების   აღდგენის ( რეკონსტრუქციის) დონეზე მიღებულ ჭავლებთან

შედარების (შესაბამისობის დადგენის)  საშუალებით. შემთხვევებში შერჩეულ იქნა მხოლოდ ორი ყველაზე

დიდი განივი იმპულსის pT  მქონე გენერაციის ( ნაწილაკების ) დონეზე მიღებულიჭავლები და ხდებოდა

მათი შედარება ( შესაბამისობის დადგენა) რეკონტრუქციის შედეგად მიღებულ უახლოეს ჭავლებთან. 

მოთხოვნილ იქნა რომ კუთხური მანძილი ΔR= √(Δφ)2 +(Δη) დაგენერირებულ და აღდგენილ ჭავლს შორის

ჭავლის რადიუსზე ნაკლები უნდა ყოფილიყო. აღგენილი  და დაგენერირებული ჭავლების

ფსევდოსისწრაფის ( η) სხვაობის განაწილების გაუსის ფუნქციით ფიტირების შედეგად მიღებულ იქნა

კუთხური გარჩევისუნარიანობა. ფიტირება ჩატარებულ იქნა ηreco  - ηtrue  განაწილების სტანდარტულ 1.5σ 

არეში. შესწავლილ იქნა ჭავლების კუთხური გარჩევისუნარიანობის  დამოკიდებულება დაგენერირებული

ჭავლების განივ იმპულსზე -pT  -ზე ფსევდოსისწრაფის ცენტრალურ არეში (|η} < 0.8) ნომინალური

გრანულირების  მქონე  ტაილ კალორიმეტრის უჯრედების გეომეტრიის და ახალი (მაღალი) გრანულირების

მქონე  ტაილ კალორიმეტრის უჯრედების გეომეტრიის შემთხვევაში. დადგენილ იქნა, რომ  ახალი (მაღალი) 

გრანულირების მქონე  ტაილ კალორიმეტრის უჯრედების გეომეტრიის შემთხვევაში  შესაძლებელია

ჭავლების კუთხური გარჩევისუნარიანობის გაუმჯობესება 10-15%-ით. 

3.  ტოპ კვარკის აშნდ იშვიათი დაშლების ძიება ატლას ექსპერიმენტის მეორე გაშვებისას დაგროვილი

მონაცემების გამოყენებით. 

3.1 ჩვენი მიზანია ტოპ კვარკის არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით (FCNC) მიმდინარე იშვიათი

დაშლის t → qZ შესწავლა ტოპ კვარკის წყვილური დაბადების მოდაში, როდესაც ერთი ტოპ კვარკი იშლება

არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით და მეორე კვარკი კი სტანდარტული მოდელის

დომინანტური მოდით, Z და W ბოზონების შემდგომი ლეპტონური დაშლებით. საბოლოო მდგომარეობის

ტოპოლოგია ხასიათდება: 3 იზოლირებული ლეპტონით, სულ ცოტა 2 ჭავლით და ნაკლული განივი

ენერგიით (ETmiss), რომელიც მიიღება ნეიტრინოებიდან რომელთა პირდაპირი (უშუალო) დეტექტირება

(დამზერა) შეუძლებელია :  ttˉ  →→ ZqWb →→ llj, lνb. ახალი ფიზიკის სიგნალის ძიების ექსპერიმენტებში, 

როგორიც არის ტოპ კვარკის არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით მიმდინარე დაშლების ძიება, 

ძალზედ მნიშვნელოვანია მოსალოდნელი სიგნალის შემთხვევების ფონური პროცესების შეფასება და

კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მოსალოდნელი სიგნალის შემთხვევების მათგან   განცალკევება. ამისათვის

საჭიროა სათანადო შერჩევის კინემატიკური კრიტერიუმების გამოყენება და კარგი დისკრიმინაციული

ცვლადის განსაზღვრა.  2015-2016 წელს ATLAS დეტექტორის მიერ დაგროვებული პროტონ-პროტონული

ურთიერთქმედებების შემთხვევების მონაცემების ანალიზის დროს,  tt→bWqZ სიგნალის ფონებისაგან

განცალკევების მიზნით, დისკრიმინანტულ ცვლადად გამოყენებული იქნა χ2, რომელიც მიიღება ტოპ

კვარკების წყვილის χ2 მინიმიზაციის მეთოდით აღდგენიდან. ასევე, სიგნალის მნიშვნელოვნების (s/√b -

სადაც s არის სიგნალის შემთხვევების რაოდენობა, ხოლო b ფონური შემთხვევების ჯამური რაოდენობა) 

გასაუმჯობესებლად გარკვეული მოთხოვნები იქნა გამოყენებული აღდგენილი ტოპ კვარკების
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ინვარიანტული მასის მნიშვნელობებისათვის. ამ მეთოდით მიღებული შედეგები გამოქვეყნებულია ATLAS

კოლაბორაციის სამეცნიერო პუბლიკაციის სახით, სადაც ნაჩვენებია, რომ ტოპ კვარკის t → qZ დაშლა არ იქნა

დამზერილი დამუშავებულ მონაცემებში. დადებული იქნა t → qZ დაშლის ფარდობით ალბათობაზე ზედა

ზღვრები, რაც შემოზღუდავს გარკვეული თეორიული მოდელების პარამეტრებს. ტოპ კვარკის t → qZ

დაშლის ფარდობით ალბათობაზე უფრო ძლიერი ზედა ზღვარის დადების შესაძლებლობა გამოკვლეული

იქნა მრავალცვლადიანი ანალიზის (MVA) გამოყენებით. მრავალცვლადიანი ანალიზის სხვადასხვა

მეთოდებიდან გამოყენებული იქნა ე.წ. BDTG ალგორითმი ,რომელიც დაფუძნებულია მანქანის სწავლების

მეთოდზე TMVA პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით. ეს ალგორითმი იძლევა დისკრიმინაციულ

ცვლადს, რომლის მნიშვნელობა იცვლება -1 -დან 1 -მდე. სიგნალის მსგავს შემთხვევებისთვის  BDTG 

ცვლადის მნიშვნელობა ახლოს არის 1-თან, ხოლო ფონური პროცესების მსგავსი შემთხვევებისათვის

მნიშვნელობა ახლოს არის -1 -თან. რამდენიმე კინემატიკური ცვლადი გaმოყენებული იქნა BDTG 

ალგორითმის შესავალ პარამეტრებად, რათა მან ისწავლოს სიგნალის შემთხვევების ფონური

შემთხვევებისგან განცალკევება და შემდგომ ამ ცვლადების საფუძველზე მაქსიმალურად გამოყოს სიგნალი

ფონებისაგან. BDTG ალგორითმის სწავლება ხდება სიგნალის და ფონური პროცესების სიმულირებული

შემთხვევებით. განხილული ალგორითმის ანალიზში გამოყენებისას მნიშვნელოვანია, რომ ეს ალგორითმი

სწავლების შემდგომ გამოყენებული არ იქნას იმავე შემთხვევებზე, რომლებიც მან გამოიყენა სწავლების

ფაზაში. ამისათვის სიმულირებული მონაცემები დაიყო ორ ნაწილად, ლუწი და კენტი შემთხვევის ნომრის

მქონე მონაცემებად. BDTG ალგორითმის სწავლება მოხდა ერთი ნაწილით (სასწავლო მონაცემები), ხოლო

გამოყენება მოხდა მეორე ნაწილზე (სატესტო მონაცემები). მნიშვნელოვანია შემოწმდეს, რომ სწავლების

ფაზის შემდეგ  ეს  ალგორითმი სატესტო მონაცემებზე გამოყენებისას არ იძლეოდეს უკეთეს შედეგს, ვიდრე

სასწავლო მონაცემებზე გამოყენებისას იძლევა.   ამისათვის შემოწმდა სიგნალის შენარჩუნების

ეფექტურობის დამოკიდებულება ფონების გადაგდების ეფექტურობაზე,  BDTG ალგორითმის სასწავლო და

სატესტო მონაცემებზე გამოყენების შემთხვევაში. შემოწმების შედეგად დადგენილ იქნა, რომ ადგილი არ

აქვს შემთხვევას როცა BDTG ალგორითმი იძლევა უკეთეს შედეგს სატესტო მონაცემებზე გამოყენებისას. 

BDTG ალგორითმი გამოყენებული იქნა სიგნალის კინემატიკურ არეში. BDTG ცვლადს გააჩნია

მნიშვნელოვნად უფრო მაღალი სიგნალის ფონებისაგან განცალკევების სიძლიერე ვიდრე  χ2 ცვლადს, რაც

აისახება ახალი ფიზიკის ძიების მგრძნობიარობაზე.  სიგნალის არ არსებობის პირობებში,  t → qZ დაშლის

ფარდობით ალბათობაზე დადებული იქნა ზედა ზღავრი 95% საიმედოობის დონით. ზედა ზღვარის

შეფასება  დაფუძნებულია CLs მეთოდოზე, სადაც სტატისტიკური ანალიზი  ჩატარდა BDTG ცვლადის

განაწილებისაგან შედგენილი მართლმსგავსების ფუნქციის გამოყენებით. BDTG ცვლადის გამოყენება

მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ATLAS ექსპერიმენტის t→qZ დაშლის მიმართ მგრძნობიარობას. ჩატარებული

მრავალცვლადიანი ანალიზი განვითარდება და გამოყენებული იქნება დიდი ადრონული კოლაიდერის მე-2 

გაშვებისას ATLAS ექსპერიმენტის მიერ სრულად დაგროვებული მონაცემების დასამუშავებლად, რაც

გაზრდილ სტატისტიკასთან ერთად საგრძნობლად გააუმჯობესებს ახალი ფიზიკის აღმოჩენის

შესაძლებლობას. ახალი ფიზიკის ცხადი ნიშნის არ დამზერის შემთხვევაში, მნიშვნელოვნად

გაუმჯობესდება  t → qZ დაშლის ფარდობითი ალბათობაზე დადებული ზედა ზღვარი და შესაბამისად

შემოიზღუდება გარკვეული თეორიული მოდელების პარამეტრები. 

4 ტოპ-ანტიტოპის ასოციატიური დაბადება მძიმე კვარკონიუმთან ერთად.4.3 პროექტის ფარგლებში

გამოკვლევების ერთ-ერთი მიმართულებაა ტოპ ანტიტოპ წყვილებთან ერთად წარმოქმნილი კვარკონიუმის

ასოციატიურად  დაბადების პროცესის კვლევა. კვარკონიუმი არის მძიმე კვარკისა (c  ან  b) და შესაბამისი

ანტიკვარკის ბმული მდგომარეობა   -  J/ψ ან ϒ ვექტორული მეზონები. ანალიზი დაფუძვნებულია

ინკლუზიური J/ψ დაბადების კვლევის გამოცდილებაზე და აგრეთვე W და Z ბოზონებთან ასოციატიური

დაბადების კვლევაზე ATLAS დეტექტორზე. ანალიზისათვის მოხდა ისეთი შემთხვევების გადარჩევა

(დაგროვილი ექსპერიმენტული მონაცემებიდან გარკვეული მოთხოვნებით  ანუ წინასწარი შერჩევის

კრიტერიუმებით ამორჩეული შემთხვევების  ნაკრები -ე.წ.  შემთხვევათა  TOPQ5  კრებული იქნა

გამზადებული), რომლებიც შეიცავენ 4 ჭავლს და ერთ ხისტ ლეპტონს (ელექტრონს, ან მიუონს), რასაც ტოპ

კვარკული წყვილის ნახევრადლეპტონურ დაშლას უწოდებენ და დამატებით საწინააღმდეგო მუხტის

მიუონებს, რომლებიც ქმნიან კვარკონიუმს – J/ψ  ნაწილაკის კანდიდატს. ანალიზისთვის გამოყენებული



23 
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პროგრამული პაკეტი კვარკონიუმის ჯგუფიდან და გადარჩეულ შემთხვევათა მონაცემები ჩაწერილი იქნა

ე.წ. ნტაპლში, რომელიც წარმოადგენს ზემოთ მოყვანილი სიგნატურით გადარჩეული შემთხვევების

ერთობლიობას ჩაწერილს გარკვეული ფორმატით. ტოპ კვარკის მასაზე დაიდო შეზღუდვა, იმისათვის რომ

უფრო „სუფთა“ შემთხვევები შეირჩეს. ეს შეზღუდვა არის მისი მასიდან  ≈ 30 გევი გადახრა: 140 <mტოპი<200 

გევი. იმისათვის რომ გამოვყოთ ტოპ კვარკულ წყვილთან უშუალოდ დაბადებული ჯიფსი (J/ψ) ნაწილაკები

შემუშავებული იქნა მეთოდი, რომელიც გამოყოფს სიგნალს ფონური პროცესებისაგან. ამ  მეთოდის

გამოყენებით აიგო ჯიფსის (J/ψ)  სიცოცხლის ხანგრძლივობის განაწილება, ამისათვის გამოყენებული იქნა

2015, 2016 წლის მონაცემები და დაემატა ასევე 2017 წლის მონაცემებიც, რამაც საკმაოდ გაზარდა

სტატისტიკა. „უშუალოდ“ და „არა-უშაულოდ“ დაბადებული ჯიფსი ნაწილაკები ერთმანეთისაგან

განსხვავდება სიცოცხლის ხანგრძლივობებით. ამ ცვლადის განაწილება ფიტირდება ფუნქციით, რომელიც

წარმოადგენს ექსპონენტის და გაუსის კონვოლუციას. ფიტირების შედეგად ვიღებთ რომ გვაქვს 279 ± 33 

„უშუალოდ“ დაბადებული ჯიფსი (J/ψ)  ნაწილაკი. იმისათვის რომ შემცირდეს „არა-უშუალოდ“ 

დაბადებული ჯიფსი ნაწილაკების რაოდენობა, ამისათვის გამოყენებული იქნა ე.წ. კუთხური ჩამოჭრა, რაც

გულისხმობს რომ გამოირიცხება ის შემთხვევები, როდესაც ჯიფსი  (J/ψ) ნაწილაკი ხვდება შემთხვევაში

არსებული ოთხი ჭავლის გარკვეული რადიუსის (ΔR) მქონე კონუსში. განხილული იქნა რადიუსის

სხვადასხვა მნიშვნელობები და ოპტიმალურ ჩამოჭრად არჩეული იქნა: ΔR > 0.3, რაც შედეგად გვაძლევს 199 

± 23 „უშუალოდ“ დაბადებულ ჯიფსის (J/ψ) ნაწილაკს. არსებული ანალიზი ჩატარდა სხვადასხვა განივი

იმპულსის (pT) და სისწრაფის (Y) ინტერვალებში, და ნაპოვნი იქნა „უშუალოდ“ (NP) და „არა-უშაულოდ“ 

(NNP) დაბადებული ჯიფსი (J/ψ)  ნაწილაკების რაოდენობები. ასევე ჩატარდა დიმუონურ არხში დაშლილი

უფსილონ  (ϒ) ნაწილაკების ძიება ტოპ კვარკულ წყვილთან ერთად. მიღებულ იქნა, რომ ϒ (S1)-ის, ϒ (S2)-ის

და ϒ (S3)-ის რაოდენობა შესაბამისად არის: 105 ± 41, 59 ± 23, 58 ± 22. 

4.4 ამოცანა მიზნად ისახავს ATLAS-ის 2015, 2016 და 2017 წლების 13 ტევ ენერგიაზე მიმდინარე pp 

დაჯახებებში J/ψ-სა და ψ(2S)-ის ინკლუზიური კვეთის გაზომვას. გასული თვეები დაეთმო კვეთის შესახებ

მაქსიმალური ინფორმაციის მისაღებად ყველაზე ხელსაყრელი ტრიგერების შერჩევას. ექსპერიმენტული

მონაცემები ჩაწერისას იფილტრება ATLAS-ის ტრიგერული სისტემით, რაშიც მონაწილეობას ღებულობს

მრავალი სხვადასხვა კონფიგურაციის ტრიგერი. მათი სია საზოგადოდ ყოველი წლისთვის

განსხბვავებულია და საჭიროა ამოცანის სპეციფიკიდან გამომდინარე კონკრეტული მიზნებისთვის

ხელსაყრელი კანდიდატების შერჩევა. მოცემულ შემთხვევაში კვეთი იზომება განივი იმპულსის და

სისწრაფის აბსოლუტური მნიშვნელობის ინტერვალებში. ვინაიდან გაზომვა ემყარება რთული ხასიათის 2 

განზომილებიან არაბინირებულ მაქსიმალური მართლმსგავსების მეთოდით მიღებულ ფიტირების ( 

აპროქსიმაციის) შედეგებს, მნიშვნელოვანია თითოეულ ინტერვალში საკმაო რაოდენობით სტატისტიკის

არსებობა. ჩარმონიუმის განივი იმპულსის ზრდასთან ერთად, მისი დაშლის შედეგად დაბადებულ

მიუონებს შორის გაშლის კუთხე მცირდება, ამიტომ ხელსაყრელია თუ დაბალი განივი იმპულსის

ინტერვალებში 2 მიუონიან, ხოლო მაღალი განივი იმპულსის ინტერვალებში კი ცალ მიუონიან ტრიგერებს

გამოვიყენებთ. ასეთი ტიპის ტრიგერები ATLAS-ის  ტრიგერულ სისტემაში რამდენიმე კონფიგურაციით

არსებობს. იმის შესაფასებლად, თუ რომელი ტრიგერი იძლევა მაქსიმალურ სტატისტიკას და განივი

იმპულსისა და სისწრაფის ინტერვალის მაქსიმალურ დაფარვას, ჩატარდა 1 განზომილებიანი ფიტირებები

სხვადასხვა ტრიგერებით აღდგენილი მოვლენებით მიღებულ  J/ψ-ის მასის განაწილებაზე. ფიტირების ( 

აპროქსიმაციის) მოდელად არჩეული იყო ფუნქცია, რომელიც წარმოადგენს ექსპონენტის და გაუსისი

განაწილებების ჯამს. ფიტირების პარამეტრების საშუალებით ფიტირების შედეგად განისაზღვრებოდა

მოცემულ ინტერვალში დაბადებული  J/ψ ნაწილაკების რაოდენობა. ამ პროცედურის საფუძველზე ყველა

ტრიგერისთვის, ყოველი წლისა და ყოველი ინტერვალისთვის შედგა ცხრილები. მათი ერთმანეთთან

შედარების საფუძველზე განისაზღვრა განსახილველი ამოცანისთვის ტრიგერების ყველაზე ხელსაყრელი

კანდიდატები. ამჟამად მიმდინარეობს მჭიდრო თანამშრომლობა  ATLAS-ის  B-მეზონების ფიზიკის და

მიონების ტრიგერების სამუშაო ჯგუფების წარმომადგენლებთან, რათა განვსაზღვროთ და წარმატებით

გამოვიყენოთ არჩეული ტრიგერებისთვის ეფექტრურობების შესწორება, რასაც დიდი მნიშვნელობა ექნება
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საბოლოო შედეგისთვის. 

5. მძიმე კვარკებისა და ლეპტონების  არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით ინსპირირებული

იშვიათი დაშლების გამოკვლევა.  

5.1. მძიმე კვარკების აშნდ-ით ინსპირირებული იშვიათი დაშლების თეორიული გამოკვლევა და ანალიზი

სმმ მიდგომებში. სმმ ეფექტების იმ სიგნატურების გამოვლენა, რომლებიც შიეძლება დაკვირვებული იქნას

ATLAS ექსპერიმენტზე.საანგარიშო პერიოდში ჩვენ გამოვიკვლიეთ თეორიულად მძიმე კვარკების იშვიათი

დაშლები უნივერსალურ დამატებითგანზომილებიან მოდელებში. გამოვთვალეთ პროცესების შესაბამისი

ამპლიტუდები და პარციალური ალბათობები. უნივერსალური დამატებითგანზომილების წვლილის

გამოვლენა ამ პროცესებში  ATLAS  ექსპერიმენტზე პრობლემატურია დღეისათვის არსებული ნათების

პირობებში. 

2). ვინის რადიოსიხშირული ფილტრი, რომელიც სპაციალურად დამზადდა ედმ პრეკურსორ

ექსპერიმენტისთვის,  საშუალებას იძლევა მოხდეს დეიტრონისა და პროტონის ედმ-ის შეფასება 10-22 e•სმ

დონეზე, რაც მნიშვნელოვანი ეტაპია  საბოლოო 10-29 e•სმ შედეგის მისაღებად. ასეთი მაღალი სიზუსტის

მისაღებად მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რაც შეიძლება ზუსტად ფილტრში ნაკადის ნაწილაკების შესვლის და

გამოსვლის წერტილები. ამისთის დამზადდა და გამოიცადა როგოვსკის კოჭა, რომელიც  საშუალებას

იძლევა ვიცოდეთ  წერტილის კოორდინატები ნაკადის მართობულ სიბრტყეში 1.25 მკმ სიზუსტით, რაც

საკმარისია ედმ-ის გაზმომვის ზემოთ მოყვანილის სიზუსტის მისაღწევად. 2017 წლის ბოლოს ვინის

ფილტრი და 2 როგოვსკის კოჭა ჩაიდგა იულიხის COSY ამაჩარებლის რგოლში, 2018 წლის იანვრის ბოლოს

კი ჩატარდა 4-კვირიანი ექსპერიმენტი, სადაც მოხდა აღნიშნული მოწყობილობების გამოცდა. 

ექსპერიმენტებში მთელი პროექტის ყველა მონაწილე იყო ჩართული. ექსპერიმენტის დროს დადგინდა, რომ

აუცილებელია ცალკეული დეტალების უფრო ზუსტი პოზიციონირება. 

ა.წ. 18 მაისიდან 11 ივნისამდე ვინის ფილტრის გამოყენებით COSY ამაჩქარებელზე ჩატარდა დეიტრონის

ელექტრული დიპოლური მომენტის გაზომვის პირველი ექსპერიმენტი, რომელშიც პროექტის ასევე ყველა

მონაწილე იღებდა მონაწილეობას. 15 ნოემბრიდან 17 დეკემბრამდე ჩატარდა განმეორებითი ექსპერიმენტი, 

რომელშიც ასევე პროექტის ყველა მონაწილემ მიიღო მონაწილეობა. ექსპერიმენტები ჩატარდა განივად

პოლარიზებული დეიტრონების ნაკადზე ვინის ფილტრისა და ციმბირული გველის გამოყენებით. 

ამაჩქარებლის რგოლში ჩაყენებული სოლენოიდი უზრუნველყოფდა ნაკადის პოლარიზაციიის ვექტორის

მობრუნებას ჰორიზონტალურ სიბტრყეში. ვინის ფილტრი მუშაობდა 1.5 კვტ სიმძლავრეზე, რაც სავსებით

მისაღები იყო ექსპერიმენტისთის. ექსპერიმენტის მონიტორინგისთის შეიქმნა უკუკავშირის სისტემა, 

რომელიც უზრუნველყოფდა: ა) ლორენცის ძალის მინიმალურ მნიშვნელობას ფილტრის არეში;  ბ) E და B

ველებს შორის ფაზის მინიმიზირებას ვინის ფილტრის გარეთ;  გ) ვინის ფილტრის რადიოსიხშირული

რხევის პოლარიზაციის ჰორიზონტალური სიბრტყის მიმართ ფარდობითი ფაზის ფიქსირებას და

კონტროლს; დ) ფილტრის შესასვლელში და გამოსასვლელში ნაკადის პოზიციის სტაბილურობას. 

უკუკავშირის სისტემის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ჰისტოგრამა მოყვანილია ნახ.5-ზე. ექსპერიმენტის

დროს უწყვეტ რეჯიმში მიმდინარეობს ამ ჰისტოგრამების მონიტორინგი და თუ რაიმე არაა წესრიგში, 

ხდება მონაცემთა შეგროვების დროებით შეწყვეტა პრობლემაში გასარკვვევად და მისი აღმოფხვნის შემდეგ

გრძელდება მონაცემების შეგროვება. ექსპერიმენტის დროს ვინის ფილტრის ნაკადის ღერძის ირგვლივ

მოტრიალებას (ერთ ჯერზე შესაძლებელია მაქსიმუმ 5 გრადუსით მოტრიელება) და ციმბირულ გველში

დენის სასურველი მნიშვნელობის შერჩევას უზრუნველყოფდა Lab View კონტროლის სპეციალური სისტემა. 

კუთხის ფიქსაცია ხდებოდა 170 მკრად სიზუსტით. პოლარიმეტრზე შეგროვებული ინფორმაციის ანალიზმა

აჩვენა, რომ დაიმზირება სპინის ორიენტაციის დროში ცვლილება - დეიტრონების ნაკადი, რომელთა სპინი

პრეცესირებდა ჰორიზონტალურ სიბრტყეში იძენს სიბრტყის მართობულ მდგენელს, იძენს პოლარიზაციის

განივ მდგენელს. ნაკადის განივი პოლარიზაცია გამოვლინდება სამიზნეზე დეიტრონების დრეკადი

გაბნევის პროცესში დამზერილ მარჯვენა/მარცხენა ასიმეტრიაში, რომელის შეფასება ხდება WASA 
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დეტექტორის საშუალებით. ერთ-ერთი ასეთი ასიმეტრიის გაზომვის შედეგი მოყვანილია ნახ.1-ზე. 

ექსპერიმენტების დროს შესწავლილ იქნა  ასიმეტრიის (დახრის პარამეტრის) დამოკიდებულება ფარდობით

ფაზაზე, შერჩეული იქნა ფაზის 8 მნიშვნელობა, მობრუნების კუთხისა და დენისთის  კი სპეციალურად იქნა

შერჩეული 9 კომბინაცია (კუთხის 3 და დენის 3 მნიშვნელობა). შედგა ცხრილი, რომლის მიხედვითაც

მიმდინარეობდა ასიმეტრიის გაზომვები და გაკეთდა 9 რუქა (MAP). ნახ.2-ზე მოყვანილია 9-ვე გაზომვის

შედეგი. დაგეგმილია მსგავსი გაზომვების ჩატარება კუთხის და დენის სხვა მნიშვნელობებისთისაც. 

ცხრილში მოყვანილია მოყვანილია ნახ.2-ზე მოყვანილი განაწილებების თეორიული ფორმულით ფიტის

შედეგები. მარჯვენა და მარცხენა განაწილებების ფიტირების შედეგები ახლოსაა ერთმანეთთან, რაც

მიანიშნებს გაზომვების ერთმანეთთან შესაბამისობაზე და შესაძლებელია მათი კომბინირებული ფიტი, 

რომლის შედეგები ახლოსაა თეორიულად ნაწინასწარმეტყველებ და დამოდელირებულ სიდიდეებთან 

 

 
ცხრილში მოყვანილია ნახ.2-ზე მოყვანილი განაწილებების თეორიული ფორმულით ფიტის შედეგები. 

 

 
ნახ.1 მარჯვენე/მარცხენა გაბნევის ასიმეტრია (დახრის პარამეტრის მნიშვნელობა  

განსხვავებულია ნულისგან)   
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               ნახ. 2 დახრის პარამეტრის ფაზაზე დამოკიდებულება ვინის ფილტრის მობრუნების კუთხის  

3 მნიშვნელობისთვის:  ზემოთა 0 გრადუსი, შუა +1.5 გრადუსი, ქვემოთა -1.5 გრადუსი. ფერები 

შეესაბამება ციმბირულ გველში დენის შემდეგ მნიშვნელობებს: წითელი -5.44 ა, ლურჯი 0 ა და 

მწვანე +5.44 ა. მერჯვენა სურათები (MAP1) მიღებულია მარცხენის (MAP2) ანალოგიურად 

3 დღის შემდეგ (შედეგების სტაბილურობის ტესტი). 

 

3).საქართველოში გარემოს რადიაციული ფონის შესწავლისა და მონიტორინგის მიზნით წარმოდგენილ

პროექტში გათვალისწინებულია მიკროკომპიუტერის ბაზაზე კომპაქტური და მობილური გამზომი

სადგურის შექმნა. სადგურის საშუალებით შესაძლებელი იქნება გაზომვების ჩატარება რეალურ დროში, 

მიღებული ინფორმაციის დამუშავება და გარემოს რადიაციული მონიტორინგის როგორც ადგილობრივ, 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-მიულერის

მთვლელი), 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
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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,). 

4).ANTARES და KM3NeT  საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის 2019 წლის კონფერენციის

ჩატარების პროექტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ღონისძიება

წარმოადგენს ყოველწლიურ კონფერენციას, რომლის ძირითად მიზნებს შეადგენს ANTARES სამეცნიერო

პროექტში მიღებული შედეგების მიმოხილვა, KM3NeT პროექტთან დაკავშირებული სამეცნიერო, 

ტექნიკური და ტექნოლოგიური საკითხების განხილვა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

წარმატებით მონაწილეობს ამ პროექტებში. კონფერენცია ხელს შეუწყობს ქართველი მეცნიერების და

სტუდენტების(მაგისტრანტები, დოქტოტანტები)  ჩართვას ამ პროექტების ფარგლებში მიმდინარე

საერთაშორისო კვლევებში. აღსანიშნავია, რომ KM3NeT ევროპის საკვლევი ინფრასტრუქტურის პროექტს

წარმოადგენს, რაც უზრუნველყოფს მის მაღალ ხილვადობას გაერთიანებული ევროპის სამეცნიერო

კვლევების სივრცეში.  კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებს 10-ზე მეტი ქვეყნის  (მათ შორის გერმანია, 

ესპანეთი, იტალია, ნიდერლანდები, პოლონეთი, რუმინეთი, საბერძნეთი, საფრანგეთი)  დაახლოებით 100 

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.   

 

 

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 

დასახელება: 

„ელექტრული დიპოლური 

მომენტის ძიება COSY 

ამაჩქარებელზე“ 

 

1.საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

 

DI/13/6-200/14    

17.04.2015 – 17.04.2018 

ა.კაჭარავა(სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი), 

ნ.ლომიძე(თანახელმძღვანელი),  

მ.ნიორაძე(ძირითადი პერსონალი),  

გ.მაჭარაშვილი(ძირითადი 

პერსონალი),  

მ.ტაბიძე(ძირითადი პერსონალი),  

დ.მჭედლიშვილი(ძირითადი 

პერსონალი),  

ზ.ბაღდასარიანი(ძირითადი 

პერსონალი),  

დ.შერგელაშვილი(ძირითადი 

პერსონალი) 

2 

„სტანდარტულ მოდელს მიღმა 

ფიზიკის შესწავლა ATLAS 

ექსპერიმენტის მოდერნიზაციის 

(RUN2) ეტაპზე” 

 

1.საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

 

DI/20/6-200/14 

17.04.2015 – 17.04.2018 

1.ირაკლი მინაშვილი (ხელმძღვანელი)

2. გელა დევიძე (თანახელმძღვანელი) 

3. ჯემალ ხუბუა ( მონაცემთა ანალიზი)

4. თამარ ჯობავა (პროგრამირება, 

მონაცემთა ანალიზი) 

5. აკაკი ლიპარტელიანი ( თეორიული 

კვლევა) 

6. მაია მოსიძე (პროგრამირება, 

მონაცემთა ანალიზი) 

7. არჩილ დურგლიშვილი 

(პროგრამირება, მონაცემთა ანალიზი) 
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 8. თამარ ზაქარეიშვილი 

(პროგრამირება, მონაცემთა ანალიზი) 

9. ბაქარ ჩარგეიშვილი (პროგრამირება, 

მონაცემთა  

ანალიზი) 

3 

საერთაშორისო კონფერენცია 

„ATLAS  დეტექტორის ტაილ 

კალორიმეტრის კვირეული“ 

1.საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 

 

 

MG-ISE-18-1472 

03.09.2018 - 30.10.2018 

ირაკლი მინაშვილი (ხელმძღვანელი) 

2.გელა დევიძე (კოორდინატორი) 

3.ჯემალ ხუბუა (კონფერენციის 

სამეცნიერო კომიტეტის წევრი) 

4.მიხეილ ნიორაძე (კონფერენციის 

სამეცნიერო კომიტეტის წევრი) 

5. ედიშერ ცხადაძე (კონფერენციის 

სამეცნიერო კომიტეტის წევრი) 

6.თამარ ჯობავა (კონფერენციის 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი) 

7. არჩილ დურგლიშვილი 

კონფერენციის საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრი) 

8.თამარ ზაქარეიშვილი (კონფერენციის

საორგანიზაციო 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1) პროექტის ბოლო, დასკვნით ეტაპზე (17.10.2017-17.04.2018) მიმდინარეობდა წინა ეტაპებზე

მიღებული შედეგების ანალიზი იმ მიზნით, რომ ჩამოგვეყალიბებინა პროექტის განხორციელებისას

მიღებული ზოგადი შედეგები. საბოლოო მნიშვნელოვანი დასკვნები ჩამოყალიბდა შემდეგი სახით: 

1. პროექტის მიზანს წარმოადგენდა დამუხტული ნაწილაკების ელექტრული დიპოლური მომენტის

(ედმ) ძიება COSY ამაჩქარებელზე. ამ მიზნისათვის დამაგროვებელი რგოლის გამოყენება, გასაზომი

სიდიდის სიმცირის (მაგ.  ნეიტრონის ედმ-ის დღეისათვის არსებული ზედა ზღვარი შეადგენს) 

გათვალისწინებით, წარმოადგენს რთულ ტექნოლოგოურ ამოცანას. ამიტომ, ე.წ. სპინის „გაყინვის“ 

მეთოდით დამუხტული ნაწილაკების ედმ-ის პირდაპირი გაზომვის ექსპერიმენტის ჩატარებამდე

(რისთვისაც საჭიროა ახალი ელექტრული დამაგროვებელი რგოლის შექმნა), პროექტის ფარგლებში

დაგეგმილი იყო ე.წ. „წინმსწრები“ ექსპერიმენტების მომზადება და ჩატარება. მათი მიზანი იყო

მეთოდოლოგიური კვლევების ჩატარება, მოსალოდნელი სისტემატური ცდომილებების წყაროების

შესწავლა და მათი კონტროლის მექანიზმების შექმნა. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი იყო

ეტაპობრივად შემდეგი ამოცანების შესრულება: 1. წინმსწრები ექსპერიმენტის კონცეფციის

შემუშავება და შესაბამისი წინადადების წარდგენა COSY ამაჩქარებლების პროგრამულ მრჩეველთა

საბჭოზე (COSY PAC), 2. აპარატურის შემოწმება ტესტური ექსპერიმენტის ჩასატარებლად, რომლის

მიზანი იყო: EDDA სპექტრომეტრის  გამოყენება პოლარიმეტრის როლში, RF-E-B-დიპოლის

მონტაჟი,  on-line/off-line ანალიზის პროგრამული უზრუნველყოფა, 3. პირველი ედმ ტესტური

ექსპერიმენტის ჩატარება, რომლის მიზანი იყო გრძივად პოლარიზებული დეიტრონების ნაკადის

დეპოლარიზაციის მექანიზმის შესწავლა და სპინური კოჰერენტულობის დროის გაზრდა, 4. 

ესპერიმენტული პროგრამის შემუშავება პოლარიმეტრიის საუკეთესო კონცეფციის შესაქმნელად. 

სისტემატური ცდომილებებისა და მათი კონტროლის გზების ძიება მოდელირების დახმარებით, 5. 
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პროტონის ან დეიტრონის ედმ-ის ზედა ზღვრის პირველი  პირდაპირი გაზომვის  ექსპერიმენტის

ჩატარება, 6. მიღებული შედეგების ანალიზი და პუბლიკაციის მომზადება ედმ-ის მიღწეულ ზედა

ზღვარზე.  

2. ამ ამოცანების შესრულების შედეგად პროექტის მიმდინარეობისას მიღებული იქნა შემდეგი

შედეგები: 1. შემუშავებულია  და ამაჩქარებლის პროგრამულ მრჩეველთა საბჭოზე წარდგენილია

წინმსწრები ექსპერიმენტის კონცეფცია. იგი ითვალისწინებს ახალი ტიპის პოლარიმეტრის შექმნას, 

რომლის მახასიათებლები შეესაბამება დაგეგმილი ექსპერიმენტის მოთხოვნებს, 2. შემოწმებული და

შერჩეული იქნა ოპტიმალური პარამეტრები EDDA სპექტრომეტრისათვის, რათა შესაძლებელი

ყოფილიყო  მისი გამოყენება პოლარიმეტრის როლში. ოპტიმიზირებული იქნა შესაბამისი  on-

line/off-line ანალიზის პროგრამული უზრუნველყოფა. ტესტირებული იქნა RF-E-B-დიპოლი, 3. 

პირველი ედმ ტესტური ექსპერიმენტის შედეგად ნაჩვენები იქნა, რომ COSY მაგნიტურ

დამაგროვებელ რგოლში ცირკულირებადი გრძივად პოლარიზებული დეიტრონების ნაკადის

პოლარიზაციის სიცოცხლის ხაბგრძლივობა 1000 წმ-ის რიგისაა, რაც წარმოადგენს აუცილებელ

პირობას ედმ-ის  მგრძნობიარობის დონის მასაღწევად. შედეგი მიღწეული იქნა ნაკადის ბანჩირების, 

ელექტრონული გაციების სისტემისა და სექსტუპოლური მაგნიტების გამოყენების შე-დეგად, 4. 

შემუშავებული იქნა ექსპერიმენტული პროგრამა პოლარიმეტრიის საუკეთესო კონცეფციის

შესამუშავებლად, შერჩეული იქნა პოლარიმეტრისათვის საჭირო მასალები, მოდულების ზომები. 

მათი ოპტიმალური მნიშვნელობების შესასწავლად გამოიყენებოდა მოდელირების პროგრამა

Geant4. შესწავლილი იქნა სისტემატური ცდომილებების შესაძლო წყაროები და მათი კონტროლის

გზები, 5. ჩატარებული იქნა პირველი ექსპერიმენტი ვინის ფილტრის ტესტირებისა და

მახასიათებლების დაზუსტების მიზნით. ტესტირებისათვის გამოყენებული იქნა 3.10^8 

ინტენცივობის მქონე პროტონების გაციებული ნაკადი. ნაკადის მდებარეობის გასწორება ვინის

ფილტრის მიმართ ხდებოდა როგოვსკის რგოლით.  ექსპერიმენტში ხდებოდა ვინის ფილტრის მიერ

ინდუცირებული ედმ ეფექტის (პოლარიზაციის ვექტორის ვერტიკალური კომპონენტის

ინდუცირება)  შესწავლა. ხდებოდა, აგრეთვე, ველის არაერთგვაროვნებით გამოწვეული ხელოვნური

ედმ ეფექტის შესწავლა და მათი თავიდან აცილების გზების ძიება, 6. ჩატარებული იქნა პირველი

ედმ გაზომვები დეიტრონების პოლარიზებული ნაკადის გამოყენებით.  

პროექტის ფარგლებში მიღებული შედეგები გამოქვეყნებულია მაღალი რანგის სამეცნიერო 

ჟურნალები: 1) Phys. Rev. Lett. 115, 094801 (2015) , 2) Phys. Rev. Lett. 117, 054801 (2016), 3) Phys. Rev. 

Lett. 119, 014801 (2017), 4) Phys. Rev. Accelerators and Beams 24, 028205 (2018). 

3.  ევროპურლი  ორგანიზაცია)  ATLAS  ექსპერიმენტში  მომუშავე  ფიზიკოსები  ამერიკის  შეერთებული

შტატებიდან და ევროპისა და აზიის სხვადასხვა ქვეყნებიდან. კონფერნციაზე წარმოდგენილი იქნა 40 

მოხსენება,  რომლებიც  შეეხებოდა  ATLAS  ექსპერიმენტის  ადრონული  კალორიმეტრის

ფუნქციონირებას  (კომპიუტერული და  პროგრამული  უზრუნველყოფა,  მონაცემთა  მომზადება და

შესრულებადობა,  მომსახურეობა,  ფუნქციონირება  და  განახლება).  კონფერენციამ  შეაჯამა

დეტექტორის  მთავარი  ამოცანების  სტატუსი,  როგორებიცაა:  კომპიუტერული  და  პროგრამული

უზრუნველყოფა,  მონაცემთა  მომზადება და  შესრულებადობა,  მომსახურეობა, ფუნქციონირება და

განახლება. კონფერენციაზე მუშაობდა შემდეგი სექციები: ტაილ კალორიმეტრის განახლების I ფაზა, 

ტაილ  კალორიმეტრის  განახლების  II  ფაზა,  სატესტო  დასხივება,    აპარატურა  და  მისი

ფუნქციონირება,  პროგრამული  უზრუნველყოფა,  კალიბრება  და  განხორციელება,  ტაილ

კალორიმეტრის ინსტიტუციური საბჭო. კონფერენციამ საშუალება მისცა საქართველოს ახალგაზრდა

მეცნიერებს  ჩაერთოს  ATLAS ექსპერიმენტის,  ცერნის  ერთ‐ერთი  ყველაზე  დიდი  ექსპერიმენტის, 

კვლევის  ცოცხალ  პროცესებში.  5 ქართველი ახალგაზრდა მიწვეული იქნა ცერნში ატლას

ექსპერიმენტის განახლების პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად. 

 

2) პროექტის განხორციელების შედეგად მიღებული შედეგები: 



30 
 
1. დეტექტორის მოდერნიზაციის ე.წ. პირველი ფაზის (Phase-I) მთავარ ამოცანას წარმოადგენდა არსებული

დეტექტორის გაძლიერება და გაუმჯობესება 2014-2018 წლების განმავლობაში,   დიდი ადრონული

კოლაიდერის  ხანგრძლივი დროით გაჩერებამდე. მოდერნიზაცია ითვალისწინებდა ATLAS დეტექტორის

ტრიგერული სისტემის გაუმჯობესებას რათა შესაძლებელ იქნას  ფიზიკური მახასიათებლების

შენარჩუნების გზით პროექტით გათვალისწინებული ნათების და მასზე უფრო დიდი

მნიშვნელობებისათვის მონაცემთა შეკრება–დაგროვებას. აღნიშნული ამოცანა მოითხოვს არსებული

წამკითხავი და ინფორმაციის ჩამწერი ელექტრონიკის მნიშვნელოვლად მოდერნიზაციას. პირველი ფაზის

განმავლობაში ადრონული კალორიმეტრისთვის ახალი ელექტრონიკის სამი სხვადასხვა ტიპის ოპცია QIE, 

3in1 და FATALIC იქნა განხილული და მათგან საბოლოო არჩევანი გაკეთდა 3in1 ოპციაზე

ლაბორატორიული და რელურ ნაწილაკების ნაკადებში მათი ტესტირებების საფუძველზე. კერძოდ 3in1 

ელექტრონიკაზე აგებული სუპერ ყუთის მახასიათებლები დადგენილი იქნა ცერნ-ის სუპერ პროტონული

სინქროტრონის  ენერგიების სხვადასხვა დიაპაზონში  2--დან 300 გევ-მდე  ადრონების, მიუონების და

ელექტრონების ნაკადებისსაშიალებით. დეტექტორმა აჩვენა საკმაოდ კარგი შედეგები ამ ნაწილაკების

ენერგიების აღდგენის მხრივ. პირველი ფაზის პროგრამაში ასევე გათვალისწინებული იყო შუალედური

(ე.წ.„ღრიჭოში“ მდებარე) და კრიოსტატური სცინტილატიური დეტექტორების მოდერნიზაცია. 

გამოკვლეულ იქნა რადიაციულად მდგრადი ახალი სცინტილატორები და ბოჭკოები, მათი გამოყენების

შესაძლებლობები. სცინტილატორების მწარმოებელი სხვადასხა ფირმებიდან მიღებული განსხვავებული

ტიპის ნიმუშები დასხივებულნი იქნენ რეაქტორიდან გამოსულ ნეიტრონების ნაკადებით. შემდგომ

შესწავლი იქნა დასხივებული ნიმუშების მახასიათებლები, როგორიცაა შუქის დახშობასა და შუქის

გამოსვლის დონის სიდიდე. ამ შედეგების საფუძველზე და სცინტილატორის საბოლოო ფასის

გათვალისწინებით აირჩევა ის ტიპი სცინტილატორისა რომელიც იქნება გამოყენებული შუალედური და

კრიოსტატური მთვლელების შესაცვლელად.  

   მიღებული შედეგები საკმაოდ დამაჯერებლური აღმოჩნდა, რამაც საშუალება მოგვცა დეტექტორის

განახლების პროგრამის მოწონება/დამტკიცება ATLAS ექსპერიმენტის და ცერნ-ის მენეჯმენტის მხრიდან, 

ანუ მწვანე შუქი მიეცა ატლას ადრონული კალორიმეტრის განახლების პროგრამის განხორციელებას. 

 

2. არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით  (აშნდ) მიმდინარე ტოპ კვარკის იშვიათი დაშლა t →qZ

შესწავლილ იქნა ATLAS ექსპერიმენტზე მასათა ცენტრის სისტემაში 13 ტევ ენერგიაზე პროტონ-

პროტონული ურთიერთქმედებების შედეგად დაგროვებული მონაცემების ანალიზის შედეგად, რომელიც

შეესაბამება 36.1 fb-1 ინტეგრალურ ნათებას. t →qZ დაშლის ძიება ჩატარდა ტო- ანტიტოპ კვარკების

წყვილური დაბადების ტოპოლოგიაში, როდესაც ერთი ტოპ კვარკი იშლება არომატის შემცვლელი

ნეიტრალური დენებით (t →qZ), ხოლო მეორე ტოპ კვარკი იშლება სტანდარტული მოდელის მიხედვით

დომინანტური არხით (t →bW). განხილულ იქნა W და Z ბოზონების მხოლოდ ლეპტონური დაშლის არხი.

ტოპ კვარკის აშნდ პროცესით მიმდინარე იშვიათი დაშლის არანაირი ცხადი ნიშანი არ იქნა დამზერილი. 

95% დამაჯერებლობის დონით შეფასებულ იქნა t →uZ და t →cZ პროცესების ფარდობითი  ალბათობების

დამზერილი (მოსალოდნელი) ზედა ზღვრები Br(t →uZ)<1.7x10-4(2.4x10-4) და Br(t →cZ)<2.4x10-4(3.2x10-4).

ჩვენ მიერ მიღებული შედეგის საშუალებით შესაძლებელია ეფექტური ველების თეორიაზე დაყრდნობილ

მოდელებში აშნდ დაშლების შესაბამისი ოპერატორების მნიშვნელობების შემოზღუდვა. ჩვენ მიერ

მიღებული შედეგი მსგავსია დიდი ადრონული ამაჩქარებლის სხვა ექსპერიმენტის, კერძოდ CMS 

ექსპერიმენტის (რომლი ფიზიკური კვლევების პროგრამა ემთხვევა ATLAS ექსპერიმენტის ფიზიკურ

პროგრამას) მიერ მიღებული შედეგის და რამდენიმე რიგით უკეთესია წინა წლებში სხვადასხვა

ექსპერიმენტებზე და სხვადასხვა ენერგიებზე მიღებულ შედეგებთან შედარებით. კერძოდ ტევატრონზე

(აშშ) CDF კოლაბორაციამ შეისწავლა t →qZ დაშლები √s=2 ტევ ენერგიისათვის 1.9 fb-1 ინტეგრალური

ნათების პირობებში მიღებული მონაცემების საფუძველზე.  შედეგად მიღებულ იქნა ზედა საზღვარი

BR(t→cZ)+BR(t→uZ) < 3.7 %  (3.7 x 10-2)   95% საიმედობის (დამაჯერებლობის) დონეზე. 

3. შეფასებულ იქნა აშნდ დაშლებში სტანდარტულ მოდელთან შედარებით დამატებითი წვლილები

მოდელებში დამატებითი განზომილებით. კვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ დამატებით განზომილებიანი
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მოდელები (ერთი დამატებითი სივრცული განზომილებით), ვერ ზრდიან მნიშვნელოვნად ტოპ კვარკის

აშნდ დაშლების ფარდობით ალბათობებს. ნეიტრალური B-მეზონებისორმაგირადიაციულიდაშლების

კვლევისას მიღებული შედეგები გვaიმედებს, რომ ეს პროცესები შეიძლება დაკვირვებული იქნება უახლოეს

მომავალში LHC-ATLAS, LHC(b) ექსპერიმენტებში. 

 

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 

regionaluri sadoqtoro 

programa Teoriul fizikasa 

da nawilakebis 

eqsperimentul fizikaSi” 

ფოლკსვაგენის საქველმოქმედო 

ფონდისა და შოთა რუსთაველის 

ერივნული სამეცნიერო ფონდის 

ერთობლივი პროექტი  

Ref.: 93 562 

xelSekruleba #04/48 

22.12.2017-21.12.2021 

მ.ტაბიძე/კოორდინატორი 

ძირითადი პერსონალი: რ.შანიძე, 

ნ.ლომიძე, გ.მაჭარაშვილი, 

გ.დევიძე, თ.ჯობავა 

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

პროექტი არის საგანმანათლებლო და მიზნად ისახასვ თსუ-ში ახალი ტიპის, სტრუქტურირებული

სადოქტორო პროგრამის შექმნას. პროექტი ხორციელდება ფოლკსვაგენის საქველმოქმედო ფონდის მიერ

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის თანადაფინასებით. ქართული მხარის დაფინანსება

შეადგენს 427300 ევროს და ლარს. ამის გარდა პროექტის განხორციელებაში თსუ ერთად ჩართულია ერევნის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასევე ბონისა და ზიგენის უნივერსიტეტები (გერმანია) და იულიხის

კვლევითი ცენტრი (გერმანია). საანგარიშო წლის განმავლობაში რამდენიმე აქტივობა იქნა

გამნხორცირციელებული: 

a) შეიქიმნა პროექტის ვებ-გვერდი, გვერდის ავტორია ქართული გუნდის ხელმძღვანელი მ. ტაბიძე

(http://training.hepi.tsu.ge/StructDoctProg/) 

b) სადოქტორო პროგრამის პერსონალის კრებაზე არჩეულ იქნა ქართული ჯგუფის კოორდინატორი

(მ.ტაბიძე) და პროგრამული კომიტეტი 3 კაცის (მ.ტაბიძე, რ.შანიძე, მ.გოგბერაშვილი) 

შემადგენლობით. 

c) თსუ ფიზიკის დოქტორანტურის ორ დოქტორანტს (თ.ზაქარეიშვილი, გ.პაპალაშვილი) კონკურსის

საფუძველზე (https://www.tsu.ge/ge/faculties/science/news/1_QPKHw_4uxK-_24f/?p=8, 

https://www.tsu.ge/ge/faculties/science/news/gpc2dx1tKc_ZvYzdd/?p=7) გრანტის ფარგლებში

დაენიშნა სტიპენდია. 

d) სომეხ კილეგებთან ერთად მომზადდა და ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია და სკოლა ერევანში
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(http://ansef.org/summer‐school‐2018), რომელშიც ქართველი დოქტორანტები და მაგისტრებიც

მონაწილეობდნენ. მეორე ასეთი კონფერენცია გრანტის თანადაფინასებით ჩატარდა თბილისში

(http://collaborations.fz-juelich.de/ikp/cgswhp/cgswhp18/). 

e) ზსმფ და თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან ერთად მომზადდა აკრედიტაციისთვის

საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა “კვანტური ველები და ელემენტარული ნაწილაკები“.  

 

 

3.2. 

№ 

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) 

 

4.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა
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ISBN 

1 

 

 

 

 

 

2 

3 

თეიმურაზ 

ნადარეიშვილი  

ამოცანათა კრებული 

კვანტურ ექანიკაში, 

978-9941-13-687-0  

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

212 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1.მოცემული 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. ავტორი მადლობელი იქნება ყველა ამგვარი ხარვეზის

მითითებისათვის, რომელთაც იგი გაითვალისწინებს მომავალში უფრო სრულყოფილი და შევსებული

კრებულის გამოცემისას. 

 

 

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 

 

 

 

 

თეიმურაზ 

ნადარეიშვილი, 

ანზორ 

ხელაშვილი 

 

 

„ჰიდრინო‘ 

მდგომარეობები 

რელატივისტურ 

განტოლებებში,  

1512-1461 

 

Georgian Electronic 

Scientific Journal 

(GESJ). | No.1(19) 
[2018.07.01] 

 

თბილისი,  
Georgian Technical 

University and  
Niko Muskhelishvili 

Institute of 
Computational 
Mathematics 

14 
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2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

ანზორ 

ხელაშვილი, 

მიშიკო გელენავა

 

 

Quantization in the 
Topological Fields –

Quantum Chiral 
Versus Skyrme 

Model, 0132-1447  

  

 

 

 saqarTvelos 
mecnierebaTa 
erovnuli 
akademiis moambe, 
t. 12, #3, 2018 

 

 

     თბილისი, 
saqarTvelos 

mecnierebaTa 

erovnuli 

akademia 

 

 

5 

 

 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1. 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 

 

2. იმის გამო,  რომ  სკირმის  მოდელის ლაგრანჟიანი და  კირალური  არაწრფივი  სიგმა  მოდელი

ერთსა  და  იმავე  გამოსახულებას  იძლევიან  სოლიტონის  სტატიკური  ენერგიისათვის

(მასისთვის), ბუნებრივია ვივარაუდოთ, რომ მათი ამოხსნები ერთმანეთის შემავსებელი იქნება. 

ნაშრომში  ნათქვამია,  რომ  არაწრფივი  სიგმა  მოდელი  მთელ  რიგ  ამოცანებში  შეიძლება

ჩაენაცვლოს  სკირმის  მოდელს.  განიხილება  კირალური  არაწრფივი  სიგმა  მოდელის

ვიბრაციული  და  ბრუნვითი  მოდების  დაკვანტვით  მოდიფიცირებული  მოდელი.  მისი

ამოხსნები  ვერ უზრუნვეყოფს  სოლიტონის  სტაბილურობას.  პიონის მასური  წევრის  ჩართვა, 

ანუ  კირალური  სიმეტრიის  ცხადი დარღვევა,  აუმჯობესებს  ჰამილტონიანის  ყოფაქცევას,  მას

უჩნდება  ქვედა  არატრივიალური  ზღვარი.  ეს  გვაფიქრებინებს,  რომ  დაკვანტულ  კირალურ
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გახდეს  სტაბილური.  რაც  შეეხება  ნუკლონის  მასის  რიცხვით  მნიშვნელობას,  ის  მიიღება

ექსპერიმენტულ  სიდიდეზე  დაბალი.  გამომდინარე  სტაბილურობიდან  და  იქიდან,  რომ

ლიტერატურაში  ადრე  განხილული  პროფილური ფუნქციები  იძლეოდა  ნუკლონის  მასის

მაღალ  მნიშვნელობებს,შეგვიძლია  ვივარაუდოთ,  რომ  არ  არის  გამორიცხული ისეთი

პროფილური ფუნქციების არსებობა, რომლებიც გააუმჯობესებენ რიცხვით თანხვედრასაც. 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. ნაშრომში აღწერილია COSY დამაგროვებელ რგოლში მოთავსებული ნაწილაკების პოლარიზაციის

ვექტორის ვერტიკალური და ჰორიზონტალური კომპონენტების ერთდროული გაზომვის მეთოდიკა

და შედეგები. თავდაპირველი ვერტიკალური პოლარიზაცია რადიოსიხშირული სოლენოიდის

დახმარებით გადაგვყავდა ჰორიზონტალურ პოლარიზაციაში. ექსპერიმენტი შესრულებული იქნა

0.97 გევ/c იმპულსის მქონე დეიტრონების ნაკადის გამოყენებით. ხდებოდა ნაკადის ნაწილაკების

ბანჩირება (შეჯგუფება). უკუკავშირის სისტემის დახმარებით სოლენოიდის ველსა და

პოლარიზაციის ვექტორს შორის ფაზის საწყის მნიშვნელობად არჩეული იყი განსაზღვრული

მნიშვნელობა. შემდეგ ხდებოდა უკუკავშირის სისტემის გამორთვა, რის გამოც შესაძლებელი

ხდებოდა ფაზათა სხვაობის დროში ცვლილება. ამ დროს ხდებოდა სოლენოიდის ჩართვა, რათა მას

მოეხდინა პოლარიზაციის ვექტორის მობრუნება. ამ დროს ვაკვირდებოდით პოლარიზაციის

ვერტიკალური მდგენელის ოსცილაციას და ფაზის ცვლილებას. ოსცილაციცია შეიძლება აღიწეროს

ანალიზური მოდელით. ამ ექსპერიმენტის შედეგი შეიძლება გამეორებული იქნას, აგრეთვე, სხვა

რადიოსიხშირული, ჰორიზონტალური მაგნიტური ველის მქონე  ხელსაწყოს (მაგ. ვინის ფილტრი) 

დახმარებით. ნაწილაკის სპინის ვექტორზე ზუსტი მანიპულაციების ჩატარების შესაძლებლობა

მნიშვნელოვანია ედმ ექსპერიმენტებისათვის. 

2. (p, d, He, C)-(C, Ta) ურთიერთქმედებებში შესწავლილ იქნა პროტონებს შორის და პიონებს შორის

მრავალნაწილაკოვანი აზიმუტალური კორელაციები (მაკ) სამიზნის ფრაგმენტაციის არეში. ამ

მეთოდით შეისწავლება C() კორელაციის ფუნქცია სისწრაფის ფიქსირებული მნიშვნელობით

დაყოფილ ორ ნახევარსფეროში გამოდინებული ნაწილაკების განივი იმპულსების ჯამირ ვექტორებს

შორის –კუთხისაგან. ე.წ. „წინა“ (yi < yo)  და „უკანა“ (yi  yo) ნახევარსფეროებში გამოსხივებული

ერთი და იმავე ტიპის ნაწილაკებისათვის განისაზღვრება განივი იმპულსების ჯამური ვექტორები

QB =yi  yo  Pi  და QF =yi yo Pi ,  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).

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(), სადაც   = arccos(QB  QF)(QBQF). როგორც

ცნობილია კორელაციის ფუნქციის ყოფაქცევის მიხედვით (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.   



38 
 

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. 

დადგინდა მრავალნაწილაკოვანი კორელაციების ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი

=C(0)/ C(180) კორელაციის პარამეტრი და მიღებულ იქნა ინფორმაცია ურთიერთქმედების

პროცესის განვითარებაზე დროსა და სივრცეში. ასევე გამოკვლეულ იქნა ||–კორელაციის

კოეფიციენტის დამოკიდებულება (AP+AT)1/2–დამცემი და 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.  

ამრიგად, (p, d, He, C)-(C, Ta) ურთიერთქმედებებში ერთი და იმავე ტიპის ნაწილაკებს შორის

(პროტონები, პიონები) 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) აღნიშნულ ურთიერთქმედებებში ორივე მოდელი (UrQMD და QGSM) დამაკმაყოფილებლად

აღწერს ექსპერიმენტულ შედეგებს ცდომილების ფარგლებში. 

 

3. ტაილ კალორიმეტრი წარმოადგენს ადრონულ კალორიმეტრს, რომელიც ფარავს დიდი ადრონული

ამაჩქარებლის ATLAS დანადგარის ცენტრალურ არეს ( ნაწილს). დაახლოებით 10 000 

ფოტოგამამრავლებელი აგროვებს სინათლეს  სცინცილატიური ფილებისგან, რომლებიც

წარმოადგენენ აქტიურ ნივთიერებას, რომელიც მოთავსებულია ფოლადის შთანთქმელ ფილებს

შორის. სტატიაში მოყვანილია კალორიმეტრის მახასიათებლების მიმოხილვა 2008-2012 წლების

განმავლობაში კოსმოსური სხივების მიუონური შემთხვევების და 30 fb-1 ჯამური ინტეგრალური

ნათებისას მასათა ცენტრის სისტემაში 7 და 8 ტევ ენერგიებისთვის   პროტონ-პროტონული

ურთიერთქმედებების დროს მიღებული მონაცემების გამოყენებით. წარმოდგენილია სიგნალის

აღდგენის ( რეკონსტრუქციის) მეთოდები, დაკალიბრების სისტემები და ასევე დეტექტორის

მუშაობის ( ფუნქციონირების) სტატუსი. ენერგიის და დროის დაკალიბრების მეთოდები

წარმატებით შესრულდა, რის შედეგადაც დიდი ადრონული ამაჩქარებლის პირველი გაშვების (LHC 

Run 1) განმავლობაში მიღებულ  იქნა  კალორიმეტრის  გამოძახილის    კარგი სტაბილურობა

სხვადასხვა ცვალებად პირობებში. და ბოლოს წარმოდგენილია აგრეთვე ტაილ კალორიმეტრის

გამოძახილი იზოლირებული მიუონების და ადრონების მიმართ, ასევე  პროტონ-პროტონულ

ურთიერთქმედებებში წარმოქმნილი ჭავლების მიმართ. მიღებული შედეგები გვიჩვენებენ

კალორიმეტრის შესანიშნავ მახასიათებლებს ტექნიკური დიზაინის ანგარიშში  (Technical Design 

Report ) აღნიშნულ სპეციფიკაციათა შესაბამისად. 

4. წარმოდგენილია  ტოპ კვარკის წყვილთან ერთად ასოციატიურად დაბადებული ჰიგსის ბოზონის
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პროცესის ( ttˉH ) დაკვირვება, რომელიც ემყარება დიდ ადრონულ ამაჩქარებელზე  ATLAS 

დეტექტორის მიერ  მასათა ცენტრის სისტემაში 13 ტევ ენერგიაზე პროტონ-პროტონულ

ურთიერთქმედებებში  დაგროვილი ექსპერიმენტული მონაცემების ანალიზს. ანალიზის დროს

გამოყენებულ იქნა მონაცემები, რომლებიც შეესაბამება 79.8 fb −1 ინტეგრალუ ნათებას და ჰიგსის

ბოზონის bbˉ , W+ W- , τ+τ− , γγ , და ZZ დაშლის მოდებს.  დაკვირვების მნიშვნელოვნება არის 5.8 

სტანდარტული გადახრა მოსალოდნელ 4.9 სტანდარტულ გადახრასთან შედარებით. 7 ტევი

ენერგიისთვის  4.5 fb −1 ინტეგრალური ნათებისას და 8 ტევ ენერგიისთვის 20.3 fb −1 ინტეგრალური

ნათებისთვის ttˉH  პროცესის ძიებისას მიღებულ შედეგებთან  კომბინირების შედეგად

დაკვირვებული ( მოსალოდნელი) მნიშვნელოვნება 6.3 (5.1) სტანდარტული გადახრის ტოლი ხდება. 

თუ  დაშლის ფარდობითი ალბათობების მნიშვნელობებისთვის აღებულ იქნება სტანდარტული

მოდელის მნიშვნელობები, მაშინ 13 ტევ ენერგიისთვის  ttˉH პროცესის წარმოქმნის ( დაბადების) 

სრული კვეთის გაზომილი მნიშვნელობა ტოლია 670 ± 90 (stat.) −100+110 (syst.) fb-ის, რაც

თანხვედრაშია  სტანდარტული მოდელის წინასწარმეტყველებასთან. 

5. სტანდარტულ მოდელში ხის დონეზე მიმდინარე პროცესებში არ არის არომატის შემცვლელი 

ნეიტრალური დენები და ისინი ძლიერად დახშულია (აკრძალულია) მარყუჟულ პროცესებში ( 

დიაგრამებში) კაბიბო-კობაიაში-მასკავას მატრიცის უნიტარობის გამო. სათანადოდ  ტოპ კვარკის 

დაშლის პროცესების ფარდობითი ალბათობები ექსპერიმენულად დაუკვირვებადი სიდიდეებია. 

სტანდარტული მოდელის გაფართოებულ მოდელებში ჩნდება  არომატის შერმცვლელი 

ნეიტრალური დენებით მიმდინარე ახალი პროცესები,  რომელთა სიგნალები დაკვირვების 

შემთხვევაში მოგვცემს ახალი  ურთიერთქმედების  ცალსახა  მტკიცებულებას.  ექსპერიმენტული

მონაცემები, რომლებიც შეესაბამება 36.1  fb-1  ნათებისას მასათა ცენტრის სისტემაში 13 ტევ

ენერგიაზე პროტონ-პროტონულ ურთიერთქმედებებს რომლებიც დაგროვილ იქნა ATLAS 

დეტექტორის მიერ დიდ ადრონულ ამაჩქარებელზე, გამოყენებულ იქნა ტოპ კვარკის u (ზედა) ან c( 

ჩარმიან) კვარკად და ჰიგსის ბოზონად დაშლის პროცესის ძიებისთვის, როდესაც შემდგომ ჰიგსის

ბოზონი იშლება საბოლოო მდგომარეობებში, რომლებიც შეიცავენ სულ მცირე ერთ ელექტრონს ან

მიუონს. საძიბელი პროცესის სიგნალი დაკვირვებული არ იქნა და დაშლის ფარდობით

ალბათობებისთვის მიღებულ იქნა  ზღვრები 95% ნდობის (დამაჯერებლობის) დონეზე : 

B(t→Hc)<0.16% და B(t→Hu)<0.19% (ორივე შემთხვევისთვის  0.15% მოსალოდნელი ზღვრებით). 

6. არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით მიმდინარე ტოპ კვარკის დაშლის პროცესების ძიება 

არის წარმოდგენილი. ექსპერიმენტული მონაცემები, დაგროვილი ATLAS დეტექტორზე  დიდ 

ადრონულ ამაჩქარებელზე მასათა ცენტრის სისტემაში 13 ტევ ენერგიაზე 36.1 fb−1 ინტეგრალური

ნათების შესაბამისი პროტონ-პროტონული ურთიერთქმედებებიდან, არის გაანალიზებული. ძიება

ხორციელდება ტოპ კვარკის წყვილების შემცველი შემთხვევების გამოყენებით,  როდესაც ერთი ტოპ

კვარკი იშლება არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით მიმდინარე დაშლის არხით t → qZ (q 

= u, c) და მეორე ტოპ კვარკი იშლება სტანდარტული მოდელით  ტოპ კვარკის დომინანტური

დაშლის არხით t → bW.  მხოლოდ Z ბოზონის დაშლა დამუხტულ ლეპტონებად და W ბოზონის

ლეპტონური დაშლები განიხილება როგორც სიგნალის შემთხვევები.  შესაბამისად  საბოლოო

მდგომარეობის ტოპოლოგია ხასიათდება სამი იზოლირებული დამიხტული ლეპტონით ( 

ელექტრონები ანდ მიუონები), სულ მცირე ორი ჭავლით, რომელთაგან ერთ-ერთი წარმოქმნილია b 

კვარკისგან და ნაკლული განივი  იმპულსით დაუკვირვებადი ნეიტრინოსგან. მონაცემები ეთანადება

სტანდარტული მოდელის ფონური პროცესების წვლილებს და 95% ნდობის ( დამაჯერებლობის) 

დონეზე ძიების შედეგად დადგინდა დამზერილი ( მოსალოდნელი) ზედა ზღვრები: 1.7 × 10−4 (2.4 × 

10−4)  t → uZ დაშლის ფარდობით ალბათობაზე და  2.4 × 10−4 (3.2 × 10−4) t → cZ დაშლის ფარდობით

ალბათობაზე, რომლებიც  წარმოადგენენ  ყველაზე მკაცრ ზღვრებს დღეისათვის. 

7. წარმოადგენილია ATLAS ექსპერიმენტის მიერ დიდ ადრონულ ამაჩქარებელზე ტოპ კვარკის 
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წყვილების ჭავლებთან ასოციატიურად დაბადების პროცესის დიფერენციალური კვეთების 

გაზომვის შედეგები. გაზომვები შესრულებულია ტოპ კვარკის განივი იმპულსის და ტოპ კვარკ-ანტი 

ტოპ კვარკის სისტემის განივი იმპულსის მიხედვით ATLAS დეტექტორის მიერ დიდ ადრონულ 

ამაჩქარებელზე 2015 წელს  მასათა ცენტრის სისტემაში 13 ტევ ენერგიაზე პროტონ-პროტონული 

ურთიერთქმედებებიდან დაგროვილი მონაცემების გამოყენებით, რომელიც შეესაბამება 3.2 fb−1

ინტეგრალურ ნათებას. ტოპ კვარკის წყვილური შემთხვევები შერჩეულია ლეპტონი ( ელექტრონი ან

მიუონი) + ჭავლები არხში. გაზომილი კვეთები, რომლებიც შედარებულია სხვადასხვა

წინასწარმეტყველებებთან, ტოპ კვარკის დაბადების ( წარმოქმნის) პროცესის დეტალური შესწავლის

საშუალებას იძლევა. 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

თეიმურაზ ნადარეიშვილი, 

ანზორ ხელაშვილი  

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Zakareishvili, on behalf of 

ATLAS Tile Calorimeter System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რ. შანიძე 

 

 

 

რ. შანიძე 

 

დამატებითი (ჰიდრინო) 

ამოხსნების საკითხი აქსიალური 

სიმეტრიის ველებისათვის  

 

 

 

 

 

 

 

Studies of ATLAS hadronic 
calorimeter response 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KM3NeT – ასტრონაწილაკების და

ნეიტრინული ფიზიკის 

საერთაშორისო პროექტი 

 

 

ნაწილაკების და ასტრონაწი- 

ლაკების ფიზიკა 

თბილისი, თსუ მეხუთე 

ყოველწლიურ საფაკულტეტო 

კონფერენციაზე ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში.  

თბილისი. 5-8 თებერვალი 2018.

იხილეთ: http://conference.ens-

2018.tsu.ge/lecture/view/995 

 

საერთაშორისო  მე-8    გერმანია-

საქართველოს სკოლა და 

ვორკშოპი ( სიმპოზიუმი) 

ფუნდამენტურ მეცნიერებაში, 

„მეცნიერება 

მულტიდისციპლინარულ 

SMART|Labs -ში საქართველოში“,  

19-25 აგვისტო, თბილისი, 

საქართველო 

http://collaborations.fz-

juelich.de/ikp/cgswhp/cgswhp18/in

dex.shtml 

http://collaborations.fz-

juelich.de/ikp/cgswhp/cgswhp18/pr

ogram/Program_GGSWBS18.pdf 

 

მე-6 საფაკულტეტო კონფერენცია

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში . 

13/02/2018, თსუ, თბილისი 

 

თსუ საბავშვო უნივერსიტეტის 

გაზაფხულის სკოლა ზუსტ და 
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5 

 

 

 

 

 

 

რ. შანიძე 

 

 

 

Nuclear Medicine Physics in Tbilisi 

State University 

 

საბუნებისმეტყველო საგნებში.  

10/3/2018, თსუ, თბილისი 

 

Georgian-German School and 

Workshop in Basic Science 

(GGSWBS18)  

  23/09/2018, TSU, Tbilisi  

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

 

1.აქსიალური  სიმეტრიის  მქონე  პოტენციალებისათვის    გამოკვლეულია  თუ  რა  შემთხვევებში  ხდება

აუცილებელი  განვიხილოთ  დამატებითი  ამოხსნები.  როგორც  მაგალითი  ნაჩვენებია,  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. ATLAS დანადგარის ადრონული ტაილ კალორიმეტრის სამი მოდულის  წყება, რომლებიც აღჭურვილი

იყო განახლებული წინა - მდებარე წამკითხველი ელექტრონიკით, დასხივებულ იქნა ცერნის SPS 

ამაჩქარებლიდან გამოყვანილი სხვადასხვა ნაწილაკების ნაკადებით. მონაცემები, მიღებული მიუონების

საშუალებით კარგ თანხვედრაშია დაკალიბრების პარამეტრებთან, რომლებიც მიღებულია ძველი

ელექტრონიკის საშუალებით და ასევე სიმულაციის შედეგად მიღებული მონაცემების გამოყენებით

მიღებულ შედეგებთან (მოლოდინთან). მიღებული შედეგები ადასტურებენ ახალი ელექტრონიკის კარგ

მახასიათებლებს. 

 

 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

თეიმურაზ ნადარეიშვილი, 

ანზორ ხელაშვილი 

 

 

 

 

 

 ანზორ ხელაშვილი  

 

 

 

 

 

 

A. Durglishvili, on behalf of ATLAS 

Collaboration 

 

 

ზოგიერთი შეუსაბამობა კარგად 

ცნობილ კვანტურმექანიკურ 

თანაფარდობებში 

სინგულარული ოპერატორებისა 

და პოტენციალებისათვის. 

 

 

On the equivalence of the 

Skyrme and the Chiral soliton 

model having the same 

topology    

 

 

 
Search for flavour-changing neutral 
current top-quark decays t→qZ in 
proton-proton collisions at √s=13 
TeV with the ATLAS Detector  

 

6th International Conference on 

”Control and Optimization with 

Industrial Applications’’. 

11-13 July. 2018 

Baku. Azerbaijan  

 

 

მოხსენება ნიუ-იორკის სიტი 

უნივერსიტეტში (აშშ) 

4 სექტემბერი 2018 წელი. ნიუ-

იორკი(აშშ)    

 

 

 

2018 წლის ევროპული სკოლა 

მაღალი ენერგიების ფიზიკაში, 

მარატეა, იტალია, 2-ივნისი-3 

ივლისი, 2018. 
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4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

T. Zakareishvili, on behalf of 

ATLAS Tile Calorimeter System 

 

 

 

 

 

 

B. Chargeishvili, T. Djobava, V. 
Kartvelishvili, T. Zakareishvili 
 

 

 

 

 

რ. შანიძე 

 

 

 

 

 
Studies of the ATLAS hadronic 

calorimeter response to muons at Test 
Beams 

 

 

 

 

 

 
J/ψ production with top pair 
 

 

 

 

 

 

ORCA High Energy MC 

 Production  

http://physicschool.web.cern.ch/Ph

ysicSchool/ESHEP/ESHEP2018/ 

პოსტერის სესია 

 

2018 წლის აზია-ევროპის-წყნარი 

ოკეანის სკოლა მაღალი 

ენერგიების ფიზიკაში, ქუი ნჰონ, 

ვიეტნამი, 12-25 სექტემბერი, 

2018. 

http://2018.aepshep.org/programme.

html 

პოსტერის სესია 

 

ATLAS ექსპერიმენტის 
კვარკონიუმის და  ადრონული 

დაშლების  შემსწავლელი 

ქვეჯგუფის სამუშაო თათბირი, 

ცერნი, ჟენევა, (შვეიცარია), 31 

ოქტომბერი, 2018 წ. 

 

ANTARES and KM3NeT Collaborati 

Meeting.   

24/10/2018, Caserta, Italy  

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

 

3. წარმოდგენილია არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით (აშნდ) მიმდინარე პროცესების ძიება

ტოპ კვარკის დაშლებში. გაანალიზებულ იქნა ATLAS ექსპერიმენტის მონაცემები 13 ტევ ენერგიისთვის, 

რომელიც შეესაბამება 36.1 fb-1  ინტეგრალურ ნათებას. ტოპ კვარკის აშნდ პროცესით მიმდინარე იშვიათი

დაშლის არანაირი ცხადი ნიშანი არ იქნა დამზერილი. 95% დამაჯერებლობის დონით შეფასებულ იქნა t 

→uZ და t →cZ პროცესების ფარდობითი  ალბათობების დამზერილი (მოსალოდნელი) ზედა ზღვრები Br(t 

→uZ)<1.7x10-4(2.4x10-4) და Br(t →cZ)<2.4x10-4(3.2x10-4).   ამჟამად ეს შედეგები არის საუკეთესო

ექსპერიმენტული ზედა ზღვრები ტოპ კვარკის აშნდ დაშლების t →qZ  ფარდობით ალბათობაზე. 

4. დიდი ადრონული ამაჩქარებლის  მოდერნიზაციის (განახლების) მე-2 ფაზის შემდეგ განხორციელდება

ნათების გაზრდა 5÷10 -ჯერ. ელექტრონიკისთვის წაყენებული იქნება შემდეგი მოთხოვნები: გაცილებით

მაღალი რადიაციის დოზით დასხივებისადმი გამძლეობა და ასევე მონაცემთა  გამტარუნარიანობისთვის

გაზრდილი  მოთხოვნა. ATLAS დანადგარის ადრონული ტაილ კალორიმეტრის სამი მოდულის  წყება, 

რომლებიც აღჭურვილი იყო განახლებული წინა - მდებარე წამკითხველი ელექტრონიკით, დასხივებულ

იქნა ცერნის SPS ამაჩქარებლიდან გამოყვანილი სხვადასხვა ნაწილაკების ნაკადებით. მონაცემები, 

მიღებული მიუონების საშუალებით კარგ თანხვედრაშია დაკალიბრების პარამეტრებთან, რომლებიც

მიღებულია ძველი ელექტრონიკის საშუალებით და ასევე სიმულაციის შედეგად მიღებული მონაცემების

გამოყენებით მიღებულ შედეგებთან (მოლოდინთან). მიღებული შედეგები ადასტურებენ ახალი

ელექტრონიკის კარგ მახასიათებლებს. 

5. წარმოდგენილია ტოპ ანტიტოპ წყვილებთან ერთად წარმოქმნილი კვარკონიუმის ასოციატიურად

დაბადების პროცესის კვლევის შედეგები. კვარკონიუმი არის მძიმე კვარკისა (c  ან  b) და შესაბამისი

ანტიკვარკის ბმული მდგომარეობა   -  J/ψ ან ϒ ვექტორული მეზონები. ანალიზისათვის მოხდა ისეთი

შემთხვევების გადარჩევა, რომლებიც შეიცავენ 4 ჭავლს და ერთ ხისტ ლეპტონს (ელექტრონს, ან მიუონს), 

რასაც ტოპ კვარკული წყვილის ნახევრადლეპტონურ დაშლას უწოდებენ და დამატებით საწინააღმდეგო

მუხტის მიუონებს, რომლებიც ქმნიან კვარკონიუმს – J/ψ  ნაწილაკის კანდიდატს. იმისათვის რომ გამოვყოთ

ტოპ კვარკულ წყვილთან უშუალოდ დაბადებული ჯიფსი (J/ψ) ნაწილაკები შემუშავებული იქნა მეთოდი, 
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რომელიც გამოყოფს სიგნალს ფონური პროცესებისაგან. ამ  მეთოდის გამოყენებით აიგო ჯიფსის (J/ψ)

სიცოცხლის ხანგრძლივობის განაწილება, ამისათვის გამოყენებული იქნა 2015, 2016 წლის მონაცემები და

დაემატა ასევე 2017 წლის მონაცემებიც, რამაც საკმაოდ გაზარდა სტატისტიკა. „უშუალოდ“ და „არა-

უშაულოდ“ დაბადებული ჯიფსი (J/ψ)    ნაწილაკები ერთმანეთისაგან განსხვავდება სიცოცხლის

ხანგრძლივობებით. ამ ცვლადის განაწილება ფიტირდება ფუნქციით, რომელიც წარმოადგენს ექსპონენტის

და გაუსის კონვოლუციას. ფიტირების და ე.წ. კუთხური ჩამოჭრის  შედეგად მიღებულ იქნა 199 ± 23 

„უშუალოდ“ დაბადებული ჯიფსის (J/ψ) ნაწილაკი. ასევე ჩატარდა დიმუონურ არხში დაშლილი უფსილონ

(ϒ) ნაწილაკების ძიება ტოპ კვარკულ წყვილთან ერთად. 

      

 დაწესებულებას 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”. 
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კეკელია
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საქართველოს შესახებ“, გვ.
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44 როზეტა გუჯეჯიანი ჟურ. „KAVKAZ –
PRZESZŁOŚĆ –
TERAŹNIEJSZOŚĆ –
PRZYSZŁOŚĆ“ (CAUCASUS –
PAST – PRESENT – FUTURE),
N4, გვ. 168-179

ISBN: 978–83–939946–5–6
ISSN: 2544-8048
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ტრადიციული კულტურის
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შრომები, XIV-XV, გვ. 552-
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54 ნათია ჯალაბაძე Pro Georgia, vol. 28, გვ. 257-
266

ISSN: 1230-1604

55 ნათია ჯალაბაძე ისტორიანი, #10, გვ. 37-43. ISSN 2233-3843

56 ნათია ჯალაბაძე, ლიანა
ბითაძე, შორენა
ლალიაშვილი

ანალები, N 14, გვ. 206-227 ISSN 1512-343X

57 ლავრენტი ჯანიაშვილი Pro Georgia, vol. 28, გვ. 267-
281
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59 დავით ჭითნავა ისტორიისა და
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3. საერთაშორისო პატენტები
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პატენტმფლობელი/ები

პატენტის საიდენტიფიკაციო
კოდი

1
2
3

4. ეროვნული პატენტები
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№ საპატენტო თემატიკის
სათაური

გამომგონებელი/ები და
პატენტმფლობელი/ები

პატენტის საიდენტიფიკაციო
კოდი

1
2
3

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები

№
დამფინანსებელი

ორგანიზაცია/სამეცნ
იერო ფონდი, ქვეყანა

პროექტის
საიდენტიფიკა

ციო კოდი

პროექტში ჩართული
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის

განხორციელების
პერიოდი

1 National Science
Foundation, აშშ

NSF/BCS-
1249281

შემსრულებლები:

ლიანა ბითაძე
დავით ჭითანავა
შორენა
ლალიაშვილი

საქართველოს
მოსახლეობის
გენეტიკური

მრავალფეროვნება
კავკასიის ხალხთა

ცვალებადობის
ფონზე

2012-2018

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

№
პროექტის

საიდენტიფიკაციო
კოდი

პროექტში ჩართული
პერსონალი/როლი

პროექტის სათაური
პროექტის

განხორციელების
პერიოდი

1 FR 17_144 ძირითადი
პერსონალი:
დავით ჭითანავა
(ხელმძღვანელი)
ბეჟან ხორავა
(კოორდინატორი)
ქეთევან ციმინტია
(ახალგაზრდა
მეცნიერი)
იოსებ შენგელია
(ახალგაზრდა
მეცნიერი)

დამხმარე
პერსონალი:
შორენა ლალიაშვილი
(ოპერატორი)

სამეგრელოს სოფელი ძველად
და ახლა

2017-2020



7

2 FR /137/2 – 153/14 ძირითადი
პერსონალი:
ნინო ღამბაშიძე
(ხელმძღვანელი)
ქეთევან
ალავერდაშვილი
(შემსრულებელი)
ნანა ზაზანაშვილი
(შემსრულებელი)

დამხმარე
პერსონალი:
ლიანა ღვალაძე
(ბუღალტერი)
ნიკოლოზ გურგენიძე
(ლაბორანტი)
ანა მეკოკიშვილი
(ლაბორანტი)

ანა რუაძე
(ოპერატორი)

შეუსწავლელი საარქივო
მასალები და აღმოსავლეთ
საქართველოს მთიანეთის
ტრადიციული კულტურა
(ეთნოლოგიური ძიებანი)

2015-2018

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 ლევან გორდეზიანი „მედეას თემა ხელოვნების

მსოფლიო კულტურაში“,
თსუ (2017)

-

2 მარიამ ჩხარტიშვილი „Dynamics and Policies of
Prejudice from Eighteenth to
Twenty-First Century“, ლა
საპიენცას უნივერსიტეტი,
რომი, იტალია

ISBN (10): 1-5275-0862-5
ISBN (13): 978-1-5275-0862-0

3 ეკა კვაჭანტირაძე „ახალი ეპოქის დასაწყისი -
საქართველოს
დემოკრატიული
რესპუბლიკა 1918-1921“,
კავკასიის უნივერსიტეტი

ISBN-978-9941-9470-7-0

4 დოდო ჭუმბურიძე „ჩვენი სულიერების
ბალავარი“ X, ბსუ

ISSN 1987-5916

5 დოდო ჭუმბურიძე „ახალი ეპოქის დასაწყისი - ISBN-978-9941-9470-7-0
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საქართველოს
დემოკრატიული
რესპუბლიკა 1918-1921“,
კავკასიის უნივერსიტეტი

6 დოდო ჭუმბურიძე „რომანტიზმი
ლიტერატურაში. ეპოქათა
და კულტურათა
გზაჯვარედინზე“, თსუ (შ.
რუსთაველის სახ. ქართული
ლიტერატურის ინსტიტუტი)

ISBN-13: 978-620-2-30883-0

7 გია გელაშვილი „ჩვენი სულიერების
ბალავარი“ X, ბსუ

ISSN 1987-5916

8 გია გელაშვილი „ბათუმი წარსული და
თანამედროვეობა“ IX, ბსუ

ISSN 1987-874

9 ირინა არაბიძე „ჩვენი სულიერების
ბალავარი“ X, ბსუ

ISSN 1987-5916

10 სალომე ოქრუაშვილი „ჩვენი სულიერების
ბალავარი“ X, ბსუ

ISSN 1987-5916

11 ირმა კვაშილავა „ჩვენი სულიერების
ბალავარი“ X, ბსუ

ISSN 1987-5916

12 ნათია ჯალაბაძე „Этногенез и этническая
история народов Кавказа“,
ჩეჩნეთის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი და
ჩეჩნეთის მეცნიერებათა
აკადემია

ISBN 978-5-4314-0346-0

13 ლიანა ბითაძე „Этногенез и этническая
история народов Кавказа“,
ჩეჩნეთის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი და
ჩეჩნეთის მეცნიერებათა
აკადემია

ISBN 978-5-4314-0346-0

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები
კონფერენციის სახელწოდება და

ჩატარების ადგილი

პუბლიკაციის დიგიტალური
საიდენტიფიკაციო კოდი

DOI ან ISSN
1 ნინო მინდაძე მიხეილ გეგეშიძე -100, თსუ ISBN: 978-9941-9581-4-4
2 როზეტა გუჯეჯიანი მიხეილ გეგეშიძე -100, თსუ ISBN: 978-9941-9581-4-4
3 როლანდ თოფჩიშვილი,

თ. გვიმრაძე
მიხეილ გეგეშიძე -100, თსუ ISBN: 978-9941-9581-4-4

4 როლანდ თოფჩიშვილი მიხეილ გეგეშიძე -100, თსუ ISBN: 978-9941-9581-4-4
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5 სალომე ოქრუაშვილი მიხეილ გეგეშიძე -100, თსუ ISBN: 978-9941-9581-4-4
6 ლავრენტი ჯანიაშვილი მიხეილ გეგეშიძე -100, თსუ ISBN: 978-9941-9581-4-4
7 ნათია ჯალაბაძე მიხეილ გეგეშიძე -100, თსუ ISBN: 978-9941-9581-4-4
8 ირმა კვაშილავა მიხეილ გეგეშიძე -100, თსუ ISBN: 978-9941-9581-4-4

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

№
წიგნის/გამოცემის ავტორები

გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

1 ქეთევან ხუციშვილი Universitäts bibliothek
Johann Christian
Senckenberg,
Frankfurt am Main

ISSN: 2510-2826

2 თეა ქამუშაძე LAMBERT Academic
Publishing

ISBN-13: 978-613-7-43216-7
ISBN-10: 6137432165

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა
წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

1 მარიამ ჩხარტიშვილი ნეკერი 978-9941-457-96-8
2 ვახტანგ გოილაძე საქართველოს

მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია

9789941277726

3 ავთანდილ
სონღულაშვილი

უნივერსალი
978-9941-26-289-0

4 დოდო ჭუმბურიძე უნივერსალი 978-9941-26-187-9
5 ნატო სონღულაშვილი უნივერსალი 978-9941-26-291-3
6 ქეთევან

ალავერდაშვილი,
ნ. ღამბაშიძე

მერიდიანი
978-9941-25-453-6

7 ქეთევან ხუციშვილი არტანუჯი 978-9941-478-40-6
8 როლანდ თოფჩიშვილი უნივერსალი 978-9941-26-176-3
9 როლანდ თოფჩიშვილი უნივერსალი 978-9941-26-223-4
10 როლანდ თოფჩიშვილი უნივერსალი 978-9941-26-390-3
11 როლანდ თოფჩიშვილი კლიო 978-9941-481-06-2
12 როლანდ თოფჩიშვილი კლიო 978-9941-481-26-0
13 ნათია ჯალაბაძე, მ.

ბურდული, ალ.
დაუშვილი, ლ.
მღებრიშვილი

ინტელექტი 978-9941-26-229-8

14 ირმა კვაშილავა საქართველოს 978-9941-8-0912-5
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მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან
უნივერსიტეტთან არსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი
დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება
(პერსონალური შემადგენლობისა და ხელმძღვანელის მითითებით)

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

დირექტორი - გიორგი ჭეიშვილი

ძველი ქვეყნების ისტორიის განყოფილება:
განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ლევან
გორდეზიანი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - გიორგი ქავთარაძე
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ვალერიან ვაშაკიძე
მეცნიერი თანამშრომელი - ნანა ბახსოლიანი

შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფილება:
განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - მარიამ
ჩხარტიშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - გიორგი ჭეიშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ვახტანგ გოილაძე
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ეკა კვაჭანტირაძე
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ქეთევან ქუთათელაძე
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ალექსანდრე თვარაძე
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - მარინე ქადაგიძე
მეცნიერი თანამშრომელი - პაპუნა გაბისონია
მეცნიერი თანამშრომელი - მედეა გოგოლაძე
მეცნიერი თანამშრომელი - სოფიო ქადაგიშვილი

ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილება:
განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ავთანდილ
სონღულაშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ვაჟა კიკნაძე
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - დოდო ჭუმბურიძე
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მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ელდარ ბუბულაშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ნიკოლოზ ჯავახიშვილი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - გია გელაშვილი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ხათუნა ქოქრაშვილი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ლელა მიქიაშვილი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - არჩილ კოხრეიძე
მეცნიერი თანამშრომელი - ირინა არაბიძე
მეცნიერი თანამშრომელი - მზია ტყავაშვილი
მეცნიერი თანამშრომელი - ნატო სონღულაშვილი
მეცნიერი თანამშრომელი - ნოდარ შოშიაშვილი

საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილება:
განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ქეთევან
ხუციშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ნინო მინდაძე
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ხათუნა იოსელიანი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - როზეტა გუჯეჯიანი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ქეთევან ალავერდაშვილი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ნაზი აზიკური
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ნინო ჩირგაძე
მეცნიერი თანამშრომელი - გიორგი მამარდაშვილი
მეცნიერი თანამშრომელი - ლელა ნებიერიძე
მეცნიერი თანამშრომელი - თეა ქამუშაძე

კავკასიის ეთნოლოგიის განყოფილება:
განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - როლანდ
თოფჩიშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - სალომე ოქრუაშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ლავრენტი ჯანიაშვილი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ნათია ჯალაბაძე
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - ირმა კვაშილავა
მეცნიერი თანამშრომელი - გიორგი ავთანდილაშვილი

ანთროპოლოგიური კვლევის ლაბორატორია:
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ლიანა ბითაძე
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - დავით ჭითანავა
მეცნიერი თანამშრომელი - შორენა ლალიაშვილი
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1. პროგრამული დაფინანსებით 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 ძველი ახლო
აღმოსავლეთის ისტორია

(დამხმარე
სახელმძღვანელო

თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის

სტუდენტებისთვის)

დარგი: ჰუმანიტარული
მეცნიერებები, ისტორია
მიმართულება: ძველი
ისტორია

2015-2019 ლევან გორდეზიანი
(ხელმძღვანელი)
ვალერიან ვაშაკიძე
(შემსრულებელი)
ნანა ბახსოლიანი
(შემსრულებელი)

2018 წლის მანძილზე ძველი ქვეყნების ისტორიის განყოფილების თანამშრომლები
აგრძელებდნენ მუშაობას პროექტზე, რომლის მიზანია ძველი ახლო აღმოსავლეთის
ისტორიის დამხმარე სახელმძღვანელოს მომზადება.

სახელმძღვანელო განკუთვნილი იქნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სამივე სასწავლო დონის სტუდენტებისთვის.

პროექტის ფარგლებში შესრულდა შემდეგი თემები და ქვეთემა:

1. თემა: მითოლოგია, როგორც წყარო ისტორიის შესასწავლად (შემსრულებელი - ლევან
გორდეზიანი)

მითი, მითოლოგია ძალიან ფართო თემაა. ძველი სამყარო განუყოფელია მითისგან. ის
პრაქტიკულად ძველი ადამიანის აზროვნების წესია და მას ძალიან ბევრი ასპექტი აქვს.
დღეს მე შემოვიფარგლები ერთი საკითხით - რამდენად შეიძლება მითოლოგიური
ტექსტები გამოიყენოს ისტორიკოსმა ისტორიის რეკონსტრუქციის პროცესში, რა
თავისებურებები და სირთულეები აქვს ამ სამუშაოს.

თავიდანვე უნდა შევთანხმდეთ ტერმინებზე. საერთოდ, კარგად ცნობილი სიტყვების
დეფინიცია ძალიან ჭირს. ასეთებს განეკუთვნება მითიც. როდესაც ამ სიტყვას ვამბობთ,
ყველასათვის თითქოს გასაგებია, რაზეა საუბარი, მაგრამ, თუ მოგვინდება ზუსტი
დეფინიციის დადგენა, მივხვდებით, რომ ეს ძალიან დიდ სირთულესთან არის
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დაკავშირებული.
მითი ბერძნული სიტყვაა და ამბავს ნიშნავს. დღეს ეს ტერმინი, როგორც წესი,

გამოიყენება ტრადიციული ამბის, ძველი ამბის აღსანიშნავად. მაგრამ სად გადის
საზღვარი მითსა და ზღაპარს, მითსა და ისტორიას, მითსა და მხატვრულ ლიტერატურას
შორის? ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ზღვრული შემთხვევები რთული
შესაფასებელია და მათი ინტერპრეტაცია ხშირად დამოკიდებულია იმაზე, თუ ვინ რა
თვალსაზრისით ინტერესდება ამ მასალით.

ძველი სამყაროს მითები სხვადასხვა ჟანრისა თუ მიზანდასახულების ტექსტებშია
შემონახული. სხვადასხვა სპეციალობის წარმომადგენელთა (ფილოლოგი, ფილოსოფოსი,
ისტორიკოსი) დამოკიდებულება ამ ტექსტებისადმი განსხვავებულია. ისტორიკოსს
აინტერესებს ეს ტექსტები ძველი სამყაროს ისტორიის რეკონსტრუქციისათვის.

რელიგიურ-მითოლოგიური შინაარსის ტექსტებში არსებობს არა ერთი დეტალი,
რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს კონკრეტულ ისტორიას. შეიძლება მოვიყვანოთ
მაგალითად ხეთური მითი ილუიანქას შესახებ, რომელიც პრინციპულად თავისი
შინაარსით არის სამყაროს შექმნის შედარებით პრიმიტიული ვერსია...

ვიწრო გაგებით მითისაგან, თქმულებას განასხვავებს ძირითადად ის, რომ მას
ისტორიული მოვლენა უდევს (ან, შეიძლება ედოს) საფუძვლად. შესაბამისად,
გარკვეული სიფრთხილისა და მეთოდოლოგიის დაცვით, ეს ტექსტები უნდა იყოს
ისტორიკოსის კვლევის ობიექტი.

თქმულებებმა ჩვენამდე მხატვრულად გადამუშავებული, ერთგვარად
სისტემატიზებული სახით მოაღწია. ერთის მხრივ, სინამდვილის მითოლოგიური აღქმა,
რაც ამბის თავდაპირველ ვერსიას დაედო საფუძვლად და, მეორეს მხრივ, ამ ვერსიის
გადამუშავება-სისტემატიზაცია, რომელიც ცალკეულ ავტორთა სუბიექტური
მიზანდასახულებით იყო განპირობებული, ძალზე ამახინჯებს ისტორიული მოვლენის
სურათს. მის მეტ-ნაკლები სიზუსტით აღსადგენად საჭიროა ჩვენს ხელთ არსებული
ყველა ტიპის წყაროს საფუძვლიანი ანალიზი.

მითის როგორც თავისებური ისტორიული წყაროს მიმართ დამოკიდებულება
საუკუნეთა მანძილზე იცვლებოდა. ძველ საბერძნეთში მას, როგორც წესი, ნდობით
უყურებდნენ, თუმცა საკმაოდ თავისუფლად ექცეოდნენ.

უკვე ეპოსი, რომელიც, შესაძლოა, მიკენურ ხანაში იღებს სათავეს, მითის მხატვრულ
დამუშავებას გვთავაზობს. ჰესიოდე ამბობს, რომ მუზებმა ტყუილის თქმაც იციან, რითიც
თითქოს ტრადიციულ ეპოსს უპირისპირდება და სანაცვლოდ სხვა გზას ირჩევს. იგი
გადმოსცემს ტრადიციულ ამბებს მინიმალური მხატვრული გაფორმებით, მაგრამ ერთი
ამბის უამრავ ლოკალურ ვერსიაში გარკვევისას მას მათი სისტემაში მოყვანა უწევს.
შემთხვევითი არაა, რომ ჰეროდოტეს თანახმად, სწორედ ჰომეროსმა და ჰესიოდემ
„შეუქმნეს ელინებს ღმერთების წარმოშობის ისტორია, დაარქვეს ღმერთებს სახელები,
გაუნაწი¬ლეს მათ პატივი და ხელოვნება და აღწერეს მათი გარეგნობა“.

კლასიკურ ხანაში ვხვდებით მითებისდამი ორგვარ დამოკიდებ¬ულებას:
ა. მხატვრულ ლიტერატურაში, განსაკუთრებით, ტრაგედიაში კარგად ნაცნობი

მითოლოგიური სიუჟეტების დამუშავება ხდება ხელოვანთა ოსტატობის გამოვლენის
ასპარეზი. პუბლიკის მიერ მოწონებული ნაწარმოებები, თავის მხრივ, ცვლიან მითის
თავდაპირველ სახეს.

ბ. ისტორიული მწერლობა გვთავაზობს კრიტიკულ, მეცნიერულ მიდგომას, მაგრამ ვერ
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ბედავს შეეჭიდოს ლეგენდარული ხანის ისტორიის დეტალურ მეცნიერულ
რეკონსტრუქციას. თუკიდიდე გვიხატავს პელოპონესოსის ომამდელი ბერძნული
ისტორიის ზოგად სურათს, მაგრამ მხოლოდ გაკვრით ეხება ცალკეულ დეტალებს.
ჰეროდოტე კი მათ ხშირად მიმართავს, რაზეც ქვემოთ უფრო დაწვრილებით შევჩერდები,
მაგრამ გაურბის ელადის ისტორიის მთლიანი სურათის გადმოცემას, რაც ერთგვარ
გაოცებას იწვევს იმის ფონზე, რომ იგი საკმაოდ გაბმით და დეტალურად მსჯელობს
ლიდიის, ეგვიპტის, სპარსეთის ისტორიაზე.

ელინისტური და რომაული ხანის მეცნიერებაში მითებთან დაკავშირებით ფრიად
საყურადღებო დისკუსიები მიმდინარეობდა. მაგალითად, სტრაბონი თავის ცნობილ
ნაშრომს სწორედ ამ საკითხის განხილვით იწყებს.

ახალი დროის მეცნიერებაში მითებთან მიმართებაში პირიქითი პროცესი
მიმდინარეობს - თანამედროვე არქეოლოგიური აღმოჩენების წყალობით თანდათანობით
იძლევა ჯერ კიდევ 100 წლის წინ საყოველთაოდ გავრცელებული უკიდურესი სკეფსისი.

და მაინც ღიად რჩება კითხვა, გვაქვს თუ არა მითებში გვიანბრინჯაოს ხანის ისტორიის
ძიების უფლება. მეცნიერთა ერთ ნაწილს მიაჩნია, რომ ზეპირ გადმოცემებში მხოლოდ
უკანასკნელი 80-100 წლის შესახებ შეიძლება შემორჩეს მეტ-ნაკლებად ზუსტი მოგონება.
ამდენად, ძველ ბერძნებს, რომლებსაც დამწერლობა და, შესაბამისად, მოვლენათა
ფიქსაციის შესაძლებლობა ძვ.წ. VIII საუკუნეში გაუჩნდათ, ვერ ექნებოდათ მწყობრი
წარმოდგენა ძვ.წ. X საუკუნის მიწურულზე ძველი ამბების შესახებ. ეს მოსაზრება
ანგარიშგასაწევია, მაგრამ ის მითოლოგიური ისტორიის კვლევისას სიფრთხილისაკენ
უნდა მოგვიწოდებდეს და არა ამ კვლევაზე ხელის აღებისაკენ. თქმულებებში დაცული
ინფორმაცია ისტორიული სანდოობის თვალსაზრისით დიფერენცირებულ მიდგომას
მოითხოვს. ლეგენდარული ქალაქებისა თუ გმირთა აღჭურვილობის ცალკეული
ელემენტების აღმოჩენა ადასტურებს ე.წ. ანტიკვარული ტიპის ინფორმაციის სისწორეს.
სავსებით დასაშვებია, ისტორიული იყოს ზოგიერთი გმირის სახელიც. ყველაზე
ნაკლებად სარწმუნოდ მიმაჩნია მოვლენათა აღწერა, მათი ურთიერთკავშირი. მაგრამ აქაც
საქმე გვაქვს ინფორმაციის გადასხვაფერებასთან, დამახინჯებასთან, ოღონდ არა
პირწმინდა გამონაგონთან. ბერძენი პოეტი - ეპიკოსი, ლირიკოსი თუ ტრაგიკოსი -
მღეროდა პუბლიკისათვის მეტ-ნაკლებად კარგად ცნობილი ამბის შესახებ და არ ცვლიდა
მას იმაზე მეტად, რაც ნაწარმოების მიზანდასახულებას სჭირდებოდა. პოეტური ზეპირი
ტრადიციაც საკმაოდ მტკიცე აღმოჩნდა: ჰომეროსის ცალკეული ფორმულები, ზოგჯერ
მთელი სტროფებიც, მიკენური ხანის ენას უფრო შეესაბამება, ვიდრე გეომეტრიულისას.
სავარაუდოა, რომ მათ მზა სახით მოაღწიეს აქაველთა საგმირო ეპოსიდან. არც
წერილობითი წყაროების არსებობაა სულ გამოსარიცხი. ბნელი წლები ხომ პირობითი
სახელწოდებაა და ამ პერიოდის შესახებ თანამედროვე მეცნიერების
ინფორმირებულობის ხარისხს შეესაბამება და არა იმ დროის ბერძენთა განათლების
დონეს.

აქ ვეცდები შევეხო ბერძნული მითოლოგიური ისტორიის შესწავლის ზოგიერთ
მეთოდოლოგიურ საკითხს და მოვიტანო ცალკეული მაგალითები.

1. ტექსტი მითოლოგიურ ჟანრს განეკუთვნება და მისი ბევრი ელემენტისათვის არაა
სავალდებულო რეალური შესატყვისის ძებნა. მრავალი მითოლოგემა, მოარული სიუჟეტი
თუ სიმბოლო ჟანრის თავისებურებას წარმოადგენს. სასურველია ისინი ამოვიცნოთ და
გამოვაცალკევოთ იმ ისტორიული მარცვლისაგან, რომელსაც ტექსტში ვეძებთ. ცხადია,
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გარკვეული ისტორიული საფუძველი შეიძლება ჰქონდეს იმას, თუ რატომ ირჩევენ
ავტორები უფრო ხშირად ამა თუ იმ სიუჟეტს ან სიმბოლოს.

2. თქმულების ყველაზე სტაბილურ და ისტორიულად სანდო ელემენტს შეიძლება
წარმოადგენდეს მთავარი პერსონაჟების სახელები და მათი დაკავშირება მათ ძირითად
საგმირო საქმესთან, ამა თუ იმ ქვეყანასთან.

3. ნაკლებ სარწმუნოა მითითებები დროის მონაკვეთზე ან ნათესავურ კავშირებზე. მითს
ახასიათებს პრეტენზია, არ დატოვოს კითხვები თუ თეთრი ლაქები. შესაბამისად,
საერთოდ ქრება დროის ის მონაკვეთი, რომლის შესახებაც ხალხის მახსოვრობამ ბევრი
არაფერი შემოინახა. სხვადასხვა თაობის, ხშირად საუკუნეებით დაშორებულ გმირებს,
თუ მათ შორის შემაერთებელი რგოლი დაკარგულია, მითი მამა-შვილად აქცევს. ასეთი
გმირის სახელი შეიძლება მთელ ეპოქაზე გავრცელდეს და მას მიეწეროს საუკუნეების
მანძილზე მომხდარი ამბები, თუ ამ ამბებთან დაკავშირებით სხვა გმირის სახელი არაა
შემორჩენილი. ასეა კრეტაზეც, სადაც ლამის ერთად-ერთ მეფედ მინოსი ჩანს და
საქართველოშიც, სადაც ყოველი მეორე ციხე თამარის სახელს ატარებს, დამოუკიდებლად
იმისგან, რეალურად როდისაა იგი აგებული.

შესაბამისად, თქმულებათა ერთი თაობა ყოველთვის კლასიკურ ტრადიციაში მიღებულ
30-40 წელს როდი მოიცავს. ასე მაგალითად, კრეტისა და მიკენის ოთხასწლიანი ისტორია
სამი თაობის მეფობაში ჩაეტია, ხოლო აგამემნონის „შვილიშვილი“ ტისამენოსი ძვ.წ. X
საუკუნეში ებრძოდა დორიელებს. წინაბერძნულ კრეტაზე ძვ. წ. XV საუკუნემდე მეფობდა
მინოსი; აქაველთა მიერ კუნძულის პირველ და მეორე დაპყრობებს შორის (ძვ.წ. 1450-
1370) - დევკალიონი, რომელიც არგონავტთა შორისაც მოიხსენიება; უკვე მთლიანად
მიკენური კრეტის (ძვ.წ. 1370-1200) მბრძანებლად კი იდომენევსი გვევლინება. მსგავსი
სურათია მიკენშიც: პელოპსი მცირე აზიიდან მიკენში ძვ.წ. XVI საუკუნის შუახანებში
უნდა მოსულიყო საომარი ეტლით; ატრევსის მეფობა ძვ.წ. XV-XIV საუკუნეთა მიჯნაზე
უნდა მოდიოდეს; ხოლო აგამემნონისა - ძვ.წ. XIII საუკუნეზე. სახელოვანი ისტორიის
ფრაგმენტების მხატვრული გადამუშავებისა და სისტემატიზაციის პროცესში
მინოსიაქაველი დევკალიონის მამა გახდა, პელოპსი - ატრევსის, ეს უკანასკნელი კი -
აგამემნონის და ა. შ.

4. მხატვრული სისტემატიზაციის შედეგი უნდა იყოს ის ფაქტიც, რომ საგმირო საქმეთა
ერთ ნაირსახეობას, როგორც წესი, არსებითად ერთი თქმულება შეესაბამება. ასე
მაგალითად, ძვ.წ. XV-XIII საუკუნეების წარმატებული დაპყრობითი ომებიდან ბერძნები
მხოლოდ ტროას ომს იხსენებდნენ, ხოლო საზღვაო ექსპედიციებიდან - არგონავტების
ლაშქრობას. ამ თუ ზოგიერთ სხვა ლეგენდარულ სიუჟეტთან დაკავშირებულია გმირთა
კატალოგებიც. ხშირად ეს კატალოგი ძალიან ხელოვნურია. ყველაზე კარგად ეს
არგონავტიკაში ჩანს. თუ ტროას ომის შემთხვევაში ერთ ომში მრავალი მეფისა და გმირის
ერთდროულად მონაწილეობა მაინცადამაინც საეჭვოდ არ გამოიყურება, ერთ გემზე
მენიჩბეებად მრავალი უფლისწულის ყოფნა სრულიად არარეალისტურია. ასევე აშკარად
სხვადასხვა საზღვაო თავგადასავალთა ნაკრებს უნდა ასახავდეს არგონავტების
მარშრუტი კოლხეთიდან იოლკოსში. ნაკლებად წარმოსადგენია, რომ ჰელესპონტისა და
ბოსფორის გზის მცოდნე არგონავტებს დუნაის აღმა აყოლა და ალპებზე ხომალდის
გადათრევა მიეჩნიათ ოპტიმალურ გზად.

5. რეალური და ზღაპრული ელემენტების თანაფარდობას განსაზღვრავს გადმოცემული
ამბის დაცილება მთხრობელისაგან თუ ტექსტის ავტორისაგან დროსა და სივრცეში.
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ზღაპრული ელემენტი ჭარბობს სამხრეთ საბერძნეთში მიკენის სამეფოს შექმნამდე (ძვ.წ.
XVII საუკუნე) მომხდარი ამბების გადმოცემისას (მაგალითად, პერსევსი-მედუზა) ან
ბერძნული სამყაროს პერიფერიებზე განვითარებული მოვლენების აღწერის დროს
(მოგზაურთა თავგადასავალი). მიკენური ხანის ისტორია, თუნდაც არარეალური,
საკმაოდ რეალისტურად გამოიყურება.

6. წყაროების სუბიექტურობა სრულიად ბუნებრივია და ემყარება როგორც ჟანრის
შინაგან ლოგიკას, ასევე ამა თუ იმ ავტორის ჩანაფიქრს. მაგრამ მაინც, შესაძლებელია
გამოიყოს ჩვენამდე მოღწეული ლეგენდების საერთო ტენდენციები:

ა. თითქმის მთლიანად იგნორირებულია ბნელი წლები - ტროას ომიდან ჰერაკლიდების
დაბრუნებამდე მხოლოდ ორ-სამ თაობას ასახელებენ, ისიც უფრო ლაკუნის შესავსებად.
ეს არცაა გასაკვირი. მიკენური სამყაროს დაცემა, დამოუკიდებლად იმისაგან, იგი ზღვის
ხალხების შემოსევით იყო გამოწვეული თუ ეკონომიკური კრიზისითა და
შინააშლილობით, და შემდგომი საუკუნენახევრიანი უფერული ყოფა ვერ გახდებოდა
ბერძნებისათვის მათი ისტორიის საამაყო ფურცელი.

ბ. მითებსა და მათ ლიტერატურულ ვერსიებში შერბილებულია ეთნიკური და
კულტურული განსხვავებები აქაველებს, კრეტის მინოსურ მოსახლეობასა და ტროელებს
შორის. რაც შეეხება ისტორიკოსებს, ჰეროდოტედან მოყოლებული, ისინი სათანადო
ყურადღებას უთმობენ ცალკეულ ტომთა წარმომავლობას, მიუთითებენ ეთნიკურ
ცვლილებებზე ამა თუ იმ რეგიონის მოსახლეობაში.

გ. იონიურ ტრადიციაში უგულებელყოფილია ჯერ აქაველთა, ხოლო შემდეგ ეო-
ლიელთა მიერ ეგეოსის ზღვის კუნძულებისა და, განსაკუთრებით, მცირე აზიის
დასავლეთ სანაპიროს კოლონიზაცია.

დ. მიჩქმალულია მიკენის წამყვანი როლი გვიანბრინჯაოს ხანის ეგეიდაში.
ისტორიული ელემენტების შემცველი ლეგენდები შეიძლება პირობით გავყოთ ორ

ჯგუფად:
1. წარმოადგენს სხვადასხვა ელემენტების ნარევს, რომელთაგანაც ისტორიული არ არის

ყველაზე მნიშვნელოვანი;
2. გამოიყოფა ისტორიული ბირთვი.
ორივე შემთხვევაში გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ ცალკეულ, თუნდაც

მრავალრიცხოვან ისტორიულ ელემენტთა არსებობა ერთ თქმულებაში კიდევ არ ნიშნავს
მთელი ამბის რეალურობას და პირიქით, რეალური მოვლენის აღწერაში ბევრია
გამოგონილი ან სულაც ზღაპრული ელემენტი.

პირველი ჯგუფის ნიმუშად შემდეგი მესახება:
ოიდიპოსი და თებეს ციკლი
აქ ვხვდებით:
ა. ძველ სამყაროში ძალზე გავრცელებულ მოარულ სიუჟეტს - არასასურველი ბავშვი

სასწაულებრივ გადარჩება და აღასრულებს მისთვის ნაწინასწარმეტყველებს. შდრ.
სარგონ აქადელი, მოსე, რომულუსი, კიროსი, ქრისტე;

ბ. ზღაპრულ ელემენტებს (სფინქსი) - ოიდიპოსის სფინქსთან გასაუბრება, ძვ.წ. XIII
საუკუნის ვაზის მოხატულობით თუ ვიმსჯელებთ, უკვე მიკენურ ხანაში მითოლოგიის
კუთვნილება უნდა ყოფილიყო.

გ. მხატვრული დამუშავება _ ოიდიპოსის პირადი ტრაგედია;
დ. ისტორიულ ფაქტებს _ თებეს დანგრევა საომარი მოქმედებების შედეგად ძვ.წ. XIII
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საუკუნეში (მითოლოგიური ქრონოლოგიით _ ტროას ომზე „ნახევარი“ თაობით ადრე)
არქეოლოგიურადაც დასტურდება. ამ მოვლენათა ერთ-ერთი გმირის, ეტეოკლესის
სახელი კი ხეთურ და მიკენურ ტექსტებში ჩანს.
ჰერაკლე
ამ საერთობერძნული გმირის შესახებ შექმნილ თქმულებათა ციკლს ზღაპრულობის

ელფერი დაჰკრავს და, ერთი შეხედვით, ამ ამბებს რეალურ მიკენურ ისტორიასთან
არაფერი აქვს საერთო. მაგრამ, ჩემი აზრით, ჰერაკლეს თავგადასავლებში ისტორიული
რეალობის გამოძახილი შეიძლება დავინახოთ ორ დონეზე:

ა. ცალკეული ამბები შეიძლება დაუკავშირდეს ამა თუ იმ კონკრეტულ ისტორიულ
მოვლენას, ძირითადად ძვ. წ. XIV საუკუნისას, რაზეც ქვემოთ უფრო დეტალურად
შევჩერდები;

ბ. ჰერაკლეს ამბავი მთლიანობაში შეიძლება მიკენის ისტორიის მითოლოგიურ
გააზრებად წარმოვიდგინოთ, სადაც გმირი ცალკეულ მეფეს ან სულაც მიკენის
სახელმწიფოს განასახიერებს.

ზოგადელინური ჰერაკლეს ერთგვარ ატიკურ ვერსიას წარმოადგენს თეზევსი. მათ
თავგადასავლებს შორის ხშირად შეინიშნება გარკვეული პარალელიზმი, თუნდაც
კრეტულ ხარს ან ამორძალებს თუ გავიხსენებთ. მაგრამ ეს არ გამორიცხავს თეზევსის
ისტორიული პროტოტიპის, გვიანბრინჯაოს ხანის ატიკის გმირი მეფის არსებობას.

მეორე ჯგუფის თქმულებათა მაგალითებად შეიძლება შემდეგი მოვიხმოთ:
არგონავტების ლაშქრობა
ჯერ კიდევ ძველი ბერძენი ავტორებისათვის არგონავტების ძირითადი გმირობა იმაში

მდგომარეობდა, რომ მათ აქაველთაგან პირველებმა შეაღწიეს შავ ზღვაში. ტროადაში
აღმოჩენილი უძველესი მიკენური კერამიკა, რაც აქაველთა მიერ შავი ზღვის ათვისების
დასაწყისზე უნდა მიუთითებდეს, XV საუკუნის II ნახევარს განეკუთვნება. ჩემი აზრით,
არგონავტიკას სწორედ ძვ. წ. XV-XIV საუკუნეთა მიჯნაზე კოლხეთში საზღვაო
ექსპედიცია დაედო საფუძვლად. სხვა ელემენტები, ისეთებიც კი, რომელთა
ისტორიულობა მეტ-ნაკლებად დადასტურებულად შეიძლება ჩაითვალოს (მაგალითად,
იოლკოსის კარის ინტრიგები), შესაძლოა, მას მერე მიკრობოდა. ცხადია, რომ
არგონავტების ლაშქრობის ამბავს დროთა განმავლობაში ემატებოდა ან აკლდებოდა ესა
თუ ის დეტალები. თქმულებამ, შესაძლოა, გააერთიანა რამდენიმე მნიშვნელოვან
ექსპედიციასთან დაკავშირებული მოვლენები, რაზეც თუნდაც არგონავტების უკან
დაბრუნების მარშრუტი უნდა მიუთითებდეს; იგი გადაეჯაჭვა სხვა რეალურ თუ
გამოგონილ ამბებს და შეიქმნა მთელი ციკლი, რომლიდანაც ნამდვილი ისტორიის
გამოცალკევება ძალზე ძნელია. აქ არც ვეცდები შევეჭიდო მითის (მით უმეტეს, თვით
მოვლენის) თავდაპირველი სახის აღდგენას, ცალკეული პასაჟების თუ გმირთა სახეების
ანალიზს და რამდენიმე ქრონოლოგიური შეუსაბამობის ჩვენებით შემოვიფარგლები:

არქეოლოგიური მასალის მიხედვით ძვ. წ. XV-XII საუკუნეებით დათარიღებული
იოლკოსიდან იასონს გაუჭირდებოდა შუაბრინჯაოს ხანის კორინთოსის მეფის ასულის
ცოლად შერთვა, ვერც მედეა გაიცნობდა ჯერაც უშვილო ეგევსს, რადგანაც ამ
უკანასკნელის ვაჟის, თეზევსის კრეტული თავგადასავალი ძვ. წ. XV საუკუნის
დასაწყისზე გვიანდელი არ უნდა იყოს. ამ დროისათვის, როგორც უკვე აღინიშნა, ბოლო
უნდა მოღებოდა მინოსის თალასოკრატიას.
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ტროას ციკლი
მითების ისტორიულობის შესახებ დავა ხშირად დაიყვანება კითხვამდე, შეესაბამება თუ

არა სინამდვილეს ტროას ომი. ცხადია, ეს საკითხის გამარტივებაა. ილიადაში შეიძლება
გამოვყოთ ისტორიული სინამდვილის ასახვის სხვადასხვა დონეები.

ცოდნის დღევანდელ დონეზე შესაძლებელია აღდგეს ერთის მხრივ, ის სურათი,
რომელიც ძვ. წ. VIII საუკუნის მიწურულს სახელოვანი ქალაქის ნანგრევებთან მისულ
პოეტს უნდა ენახა, მეორეს მხრივ, გვიანბრინჯაოს ხანის ქალაქი, რომელიც ილიადის
გმირებს უნდა დაელაშქრათ. პოემაში დაცული აღწერილობა საკმაოდ ზუსტად
შეესაბამება ჰისარლიყის ბორცვის გათხრისას აღმოჩენილ გვიანბრინჯაოს ხანის ფენებს.
ჰისარლიყის ბორცვისა და ტროა/ილიონის გაიგივებას უკანასკნელ ხანებში მხარს უჭერს
ხეთოლოგიაც: ფრანკ შტარკემ თითქოს საბოლოოდ დაამტკიცა ჰისარლიყ/(ვ)ილიოსის
ხეთური ტექსტების ვილუსასთან დაკავშირების მართებულობა. ხეთური ტექსტების
აღმოჩენისთანავე ყურადღება მიექცა მრავალ თანხვედრას ეპოსთან: თვით ქალაქის
სახელის გარდა, მისი ერთ-ერთი მეფისა და ერთ-ერთი ღვთაების სახელებს
(ალაქსანდუ/ალექსანდრე და აპალიუნა/აპოლონი). ყველაზე შთამბეჭდავია თითქმის
სრული დამთხვევა ტროელთა მოკავშირეების ორ სიას შორის: ერთი ხეთების მეფე
თუთხალიას სახელითაა შედგენილი, მეორეს კი ჰომეროსი გვთავაზობს.

რაც შეეხება კონკრეტულ მოვლენას, ომს, მისი ისტორიულობის საკითხი დღეს ღიად
რჩება.

ტროას ომი აქაველთა ერთადერთი დიდი საგარეო პოლიტიკური აქციაა, რომელიც
თქმულებებმა შემოინახა და, სავარაუდოა, რომ ის წარმატებულ საგარეო ლაშქრობათა
ერთგვარ კრებულს წარმოადგენდეს. არ არის შემთხვევითი, რომ ომის თარიღი ანტიკური
წყაროების მიხედვით სხვადასხვანაირად იანგარიშება და ძვ. წ. 1334-1135 წლებს შორის
მერყეობს. მასში შესაძლოა გაერთიანებული იყოს არა მარტო მიკენის ძლიერების ხანის,
არამედ შემდგომი პერიოდის საომარი მოქმედებებიც. ასე მაგალითად, ეპოსში „ზღვის
ხალხების“ მიერ დაახლ. ძვ.წ. 1180 წ. ტროაVIi -ს დალაშქვრაში ბერძენთა მონაწილეობის
კვალიც შეიძლება აღმოვაჩინოთ, ტროადაში ეოლიელთა მოსვლისაც (ძვ.წ. 1050, ტროა
VII-ს დანგრევა) და ჰომეროსის მშობლიური სმირნას გარშემო ძვ.წ. VIII საუკუნეში
იონიელთა და ეოლიელთა შორის გამართული ბრძოლებისაც. და მაინც, მიმაჩნია, რომ
ილიადას საფუძვლად დაედო ერთი უმნიშვნელოვანესი გამარჯვების ამბავი, რომელიც
გამდიდრდა სხვა მეტ-ნაკლებად წარმატებული ლაშქრობების დეტალებით. როდის უნდა
მომხდარიყო ომი, რომელსაც ბერძნები ძვ.წ. VIII საუკუნეში სიამაყით იხსენებდნენ?
უდავოდ მიკენის ძლიერების ხანაში - ძვ.წ. XV-XIII საუკუნეებშია საძებარი.
არქეოლოგიური მასალის მიხედვით, გვიანბრინჯაოს ხანაში ქალაქი ორჯერ ჩანს
დანგრეული: ტროა VIh დაახლ. 1300 წელს და ტროა VIi - დაახლ. 1180 წელს. ეს
უკანასკნელი ნგრევა აშკარად სამხედრო აქციის შედეგია, მაგრამ ამ დროისათვის
აქაველთა ძლიერი სახელმწიფოებრივი გაერთიანება უკვე აღარ არსებობდა. შესაბამისად,
ერთადერთ შესაძლო თარიღად თითქოს ძვ.წ. 1300 წელი რჩება. მაგრამ მიმაჩნია, რომ სხვა
შესაძლებლობებიც უნდა გავითვალისწინოთ. ცხადია, ეპოსში შურისმაძიებელ აქაველთა
წარმატებული ლაშქრობა სრულ გამარჯვებად უნდა გამოიყურებოდეს - ქალაქის
დანგრევა, კაცების დახოცვა, ქალების მონებად წაყვანა. მაგრამ ძვ.წ. XIV-XIII საუკუნეებში
ომი დიპლომატიური გამარჯვებითაც შეიძლებოდა დასრულებულიყო, იქნებოდა ეს
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სავაჭრო გზებზე მიმოსვლის გარკვეული პრივილეგიები თუ კეთილგანწყობილი
პრეტენდენტის აყვანა სამეფო ტახტზე. იქნებ სწორედ ასე უნდა გაგვეგო ტროას ცხენის
შეგზავნით გამოწვეული ეფექტი.

ხეთური ტექსტები არაერთ ბრძოლას მოიხსენიებენ მცირე აზიის დასავლეთ ნაწილში,
მაგრამ არც ერთი მათგანი არ შეიძლება უცილობლად გავაიგივოთ ტროას ომთან. ასეთი
ლაშქრობისათვის, ხეთური მასალიდან გამომდინარე, ძვ.წ. XIII საუკუნეში რამდენიმე
ხელსაყრელი მომენტი შეიძლება ვიპოვოთ:

ა. მურსილი მეორის წარმატებული დასავლური ლაშქრობების შემდეგ და მუვათალი-
ალაქსანდუს ხელშეკრულებამდე, ე.ი. ძვ. წ. 1316-1280 წლებს შორის. არცავასა და
აქაველთა საყრდენი მილავანდა-მილეტის შემუსვრის შემდეგ, მურსილის მეფობის მეორე
ნახევარში ხეთების სამეფო შავი ჭირის ეპიდემიამ და ურჩმა მეზობლებმა შეაწუხეს. ამ
დროს აქაველებს შეეძლოთ რევანშზე ეფიქრათ. ხსენებული ხელშეკრულების
პრეამბულაში აღწერილი პერიპეტიები დღეს, სამწუხაროდ, აღარ იკითხება. შესაძლოა, აქ
ლაპარაკი ყოფილიყო ტროა VI-ის აღსასრულზეც.

ბ. ურხი-თეშუბსა და ხათუსილი III-ს შორის დაპირისპირების დროს - 60-იან წლებში.
ე.წ. თავაგალავა-ეტეოკლეს წერილი წარმოადგენს ხათუსილი III-ის მცდელობას
დიპლომატიური გზით მოაგვაროს ახიავას მეფესთან წლების მანძილზე დაგროვილი
პრობლემები. ამ წერილში ხეთების მეფე ახიავას მბრძანებელს მიმართავს როგორც თავის
თანასწორ დიდ მეფეს - annawališ. მას მერე, რაც ატრევსმა თითქმის თანასწორის -
kuriwanaš - სტატუსი მოიპოვა, აქაველთა მეფის შემდგომი დაწინაურება მნიშვნელოვანი
საგარეოპოლიტიკური წარმატებით უნდა ყოფილიყო გამოწვეული, შესაძლოა, ტროას
დალაშქვრით.

გ. თუთხალია IV-ის შემდეგ, მედიტერანული სამყაროს შემარყეველი მოვლენების
დაწყებისას - საუკუნის უკანასკნელ ათწლეულებში. ამ ვარიანტს მხარს უჭერს პაროსის
მარმარილო (ძვ.წ. 1209/8 წ.), ირიბ საბუთად შეიძლება მოვიხმოთ ის ფაქტიც, რომ
პილოსის სასახლეში ძვ.წ. 1200 წლისათვის დიდი რაოდენობით იმყოფებოდნენ აზიიდან
ჩამოყვანილი ტყვე ქალები და ბავშვები, თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ტროელთა
რაზმებს მათ შორის ვერ ვხვდებით...

ტროას შესახებ თქმულებათა ციკლი და, მითუმეტეს, ამ თემაზე შექმნილი ეპოსი
მხოლოდ ტროას ომით არ შემოიფარგლება. მართალია, „ილიადის“ მოქმედება ათწლიანი
ომის მხოლოდ თვენახევრიან მონაკვეთს შეესაბამება, თვით პოემა თავისი დროის
ერთგვარ ენციკლოპედიას წარმოადგენს: აქ ჩამოყალიბებულია აქაველთა
მსოფლმხედველობა და ქცევის ნორმები („ზნეობრივ კოდექსზე“ საუბარი იმ
დროისათვის არ უნდა იყოს გამართლებული); თავმოყრილია თქმულებები ღმერთებსა
და გმირებზე, მათი გენეალოგია და თავგადასავლები, ცნობები ქვეყნებისა თუ ხალხების
ისტორიიდან, აღწერილია როგორც ცალკეული ომები თუ ბრძოლები, ასევე სამხედრო
ხელოვნება და აღჭურვილობა. „ოდისეა“ არა მარტო აგრძელებს „ილიადის“ სიუჟეტურ
ხაზს, არამედ ავსებს მის მრავალფეროვან ცნობებს. ზემოჩამოთვლილ თემათა გარდა, აქ
ოდისევსისა და ტროას ომის სხვა გმირების სახლში დაბრუნების ამბების ფონზე, საკმაოდ
საფუძვლიანადაა აღწერილი ბერძენთა ზღვაოსნობა და ყოველდღიური „მშვიდობიანი“
ყოფა.

ამდენად, ჰომეროსის ეპოსი არის არა მხოლოდ უბრწყინვალესი ლიტერატურის ნიმუში,
არამედ აგრეთვე მნიშვნელოვანი ისტორიული წყარო - აქ ეძებენ ბერძნული
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მითოლოგიის და ისტორიის საწყისებს ძველბერძენი ჰეროდოტეც და თანამედროვე
მკვლევარებიც.

***
ზემოთ მოტანილ მიმოხილვას, ცხადია, არ აქვს სისრულის პრეტენზია. შორს ვარ იმ

აზრისგანაც, რომ ჩემი მეთოდოლოგიური დაკვირვებები გამოდგება მზა
სახელმძღვანელოდ ამა თუ იმ მითოლოგიური ტექსტის დასამუშავებლად. მე მინდოდა
მეჩვენებინა, რომ მითები ძალზე საინტერესო და თავისებური წყაროა ისტორიკოსისთვის
და მათი კომპლექსური შესწავლა სხვა ტიპის წყაროებთან ერთად უაღრესად
მნიშვნელოვანია ძველი სამყაროს ისტორიის რეკონსტრუქციისათვის.

ისტორიკოსის მითზე მუშაობის საკმაოდ საინტერესო სფეროა მითოლოგიური
პარალელები. ჩვენთვის, ქართველებისათვის, ამგვარ კვლევას დამატებითი ხიბლი აქვს,
რადგანაც იმედს გვიჩენს, რომ „დაკარგული ნათესავების“ პოვნაში დაგვეხმარება. მით
უფრო მეტი სიფრთხილე და გამართული მეთოდოლოგიის მოშველიება გვმართებს, რომ
ჩვენი კვლევა არ გასცდეს მეცნიერების ფარგლებს და სხვის სასაცილოდ არ იქცეს.

თეორიულად, მითოლოგიური პარალელები ორ ეთნო-კულტურულ სამყაროს შორის
შეიძლება ოთხი ტიპისა იყოს:

1. შემთხვევითი;
2. ტიპოლოგიური, ე.ი. სტანდარტული, ზოგადადამიანური რეაქცია ამა თუ იმ

გამოწვევაზე;
3. ნასესხობა, ე.ი. ერთი ეთნოკულტურული სამყაროდან მეორის მიერ სესხების შედე-

გად მიღებული მსგავსება;
4. ერთი საერთო წყაროდან მომდინარე. ამგვარი პარალელები შესადარებელ ერ-

თეულთა გენეტიკურ კავშირზე უნდა მიუთითებდნენ.
როგორც წესი, ყველა პარალელისათვის მეცნიერები საფუძველს ეძებენ, თუმცა-

შემთხვევითობაც არაა გამოსარიცხი. ამიტომაც დავუმატე პირველ პუნქტად ეს შესაძ-
ლებლობა სტანდარტულ სამწევრიან ჩამონათვალს.

პარალელების ძალზე მნიშვნელოვანი ჯგუფი იქმნება იმ საფუძველზე, რომ ადამიანს
მთელ მსოფლიოში მსგავსი რეაქცია აქვს ბუნების მოვლენებსა თუ მის წინაშე
წარმოშობილ სტანდარტულ კითხვებზე. მ. ელიადეს ნაშრომები მშვენივრად წარმოაჩენს
კაცობრიობის ერთიანობას მსოფლაღქმის მრავალ ასპექტში. ყველა ადამიანი ასხვავებს
ცასა და მიწას, დღესა და ღამეს, სიკვდილსა და სიცოცხლეს, ყველა დამოკიდებულია
მზესა და ამინდზე, ყველა ეს წრაფვის კეთილდღეობას, სამართლიანობას,
ჯანმრთელობას, სიმდიდრეს, ყველასუჩნდებაკითხვა„რატომ?“, „როგორ?“. ხშირად ყველა
ადამიანს ერთიპასუხი აქვს მის წინაშე დამდგარ კითხვებზე, ან, შესაძლო პასუხთა
რაოდენობას ულთითებზე ჩამოითვლება. ასეთ შემთხვევებში მსგავსებები ორი ხალხის
რწმენა-წარმოდგენებს შორის მხოლოდ იმაზე მიანიშნებს, რომ ყველანი ადამიანები
ვართ.

მსგავსებათა მიზეზი შეიძლება სესხებაც იყოს. ერთმა ხალხმა შეიძლება მეორისაგან
შეითვისოს ენაც, კულტებიც და ბევრი სხვა რამ. აღსანიშნავია, რომ იდეებისა თუ
ტექნოლოგიების გავრცელების ცენტრი ყოველთვის მაღალი ცივილიზაციის კერა როდია.
სავსებით დასაშვებია მაღალგანვითარებულმა ქვეყანამ თუ ერმა სხვისგან შეითვისოს ის
ელემენტები, რაც შემოქმედებითი ათვისებისა და გათავისების შედეგად მისი
ცივილიზაციისგან მსაზღვრელ ნიშნადაც კი იქცევა.
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ცხადია, მსგავსებები ორ ხალხს შორის შეიძლება მათი ნათესაობის,
მრავალსაუკუნოვანი მეზობლობის, მათი ერთი ეთნო-კულტურული სამყაროსადმი
კუთვნილების შედეგიც იყოს. რიგ შემთხვევაში ამგვარი პარალელებისა და მათი
მიზეზების დადგენა არც ისე რთულია. მაგრამ ჩვენთვის საკმაოდ აქტუალურია
პარალელების ძიება ერთობ რთულად შესადარებელ მასალაში. ჩვენს მეზობლად
არსებული და მრავალი საუკუნის წინ გადაშენებული ცივილიზაციებისაგან მხოლოდ
არქეოლოგიური ძეგლები და წერილობითი წყაროებია შემორჩენილი. ამ მასალაში
ასახული რწმენა-წარმოდგენებს ვადარებთ ქართულთან, რომლის რეკონსტრუქციაც შუა
საუკუნეების წერილობითი ძეგლებისა და უკანასკნელ საუკუნეებში ჩაწერილი
ფოლკლორის საფუძველზე ხდება. უძველესმა ქართულმა მასალამ, რომელიც შეიძლება
არც ყოფილიყო შუმერულისა თუ ხეთურის თანადროული, განიცადა ელინიზმის,
იუდაიზმის, ქრისტიანობის, ისლამის გავლენა, ზოგ რიტუალს კომუნისტური
იდეოლოგიის კვალიც შეიძლება შევამჩნიოთ. ცხადია, რომ ამგვარი ერთეულების
შედარებისას მსგავსება ცალკეული სახელის, სიმბოლოს თუ რიტუალური ქმედების
დონეზე ვერ იქნება შორსმიმავალი დასკვნების გაკეთების საფუძველი. მაგრამ
მსგავსებათა სისტემატიზაცია, მათი კომპლექსური კვლევა, სისტემის წარმომქმნელ
ელემენტთა (მაგ., პანთეონის სტრუქტურა, სამყაროს დაყოფა ვერტიკალურ ზონებად)
რეკონსტრუქცია და ურთიერთშედარება შეიძლება საკმაოდ პერსპექტიული აღმოჩნდეს
ძველ სამყაროში ქართველთა მონათესავე ცივილიზაციების ძიების გზაზე.

2. თემა: ძველი აღმოსავლეთი და საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი საკითხი
(შემსრულებელი - ვალერიან ვაშაკიძე)

ჩვენთვის ძველაღმოსავლური სოციალურ-პოლიტიკური ინსტიტუტების, ეკონომიკისა
თუ კულტურის ისტორიის საკითხების კვლევა არამარტო ამ უნიკალური ცივილიზაციის
მეცნიერულ გააზრებას ემსახურება, რაც თავისთავად უაღრესად მნიშვნელოვანია, არამედ
მდიდარ მასალას იძლევა საქართველოს უძველესი წარსულის არაერთი პრობლემის
შესწავლისათვის. წინარექართულ, მოგვიანებით კი, ქართველურ ენებზე მოლაპარაკე
მოსახლეობას, რომლებსაც ძირითადად ეკავათ ისტორიული საქართველოს ტერიტორია
და ნაწილობრივ მცირე აზიის აღმოსავლეთი რაიონები, უხსოვარი დროიდან ცხოველი
ურთიერთობა ჰქონდათ მეზობლებთან, ძველი აღმოსავლეთის განვითარებულ
ხალხებთან. ეს აისახა მატერიალურ და სულიერ კულტურაზე, ქართული ენის ლექსიკაზე,
სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ მოწყობაზე, სოციალურ სტრუქტურაზე, არქიტექტურაზე
და ა.შ. ამდენად, ძველი აღმოსავლეთის ისტორიის შესწავლა, რასაც საქართველოში დიდი
ხნის ტრადიცია აქვს, არც დღეს კარგავს თავის მნიშვნელობას.

წარმოდგენილ ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია ძველაღმოსავლურ
დიპლომატიურ ეტიკეტზე, რომელიც ასურეთის სახელმწიფოში ჩამოყალიბდა და მთელ
ახლო აღმოსავლეთში დამკვიდრდა. სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობისას შემუშავდა
დიპლომატიური ურთიერთობის ენა, ტერმინოლოგია, რომელიც შემონახულია ასურულ
და ურარტულ ლურსმულ ტექსტებში, „ბიბლიაში“, ბერძნულენოვან წყაროებში.
აღნიშნული დიპლომატიური ტერმინოლოგია თითქმის უცვლელად გამოიყენებოდა
ურარტუს, მიდიის, აქემენიანთა ირანის უზენაეს ხელისუფალთა მიერ. ტრადიციის
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წყალობით, იგი არსებობას განაგრძობდა ელინისტურ სახელმწიფოებშიც (მაგ.,
სელევკიანების სირიის სამეფო). საკითხის კვლევამ აჩვენა, რომ „ქართლის ცხოვრების“
დასაწყისი ნაწილის ავტორი, რომელიც მოგვითხრობს ფარნავაზისა და „ასურასტანის“
მეფის „ანტიოქოზს“ შორის დამყარებულ ურთიერთობაზე, წყაროდ იყენებს „ბიბლიას“
და ძველაღმოსავლური დიპლომატიური ეტიკეტისა და ტერმინოლოგიის შესანიშნავ
ცოდნას ამჟღავნებს.

3. თემა: დიდი იმპერიები და მათ შორის ბრძოლა ძველ ახლო აღმოსავლეთში
ბატონობისთვის (ძვ.წ. XII-IV სს.) (შემსრულებელი - ნანა ბახსოლიანი)
მიმდინარე წლის ქვეთემაა - „სირია, პალესტინა და კვიპროსი; ინტელექტუალური

ცხოვრება, ხელოვნება და კულტურა გვიანბრინჯაოს ხანის ახლო აღმოსავლეთში (I და II
ნახევარი).“

ნაშრომში გათვალისწინებულია ის სავაჭრო და ეკონომიკური სისტემა, რომელიც
გვიანი ბრინჯაოს ხანაში მკვეთრად წარმოაჩენდა რეგიონის სავაჭრო ცენტრებს, გზებსა
და ურთიერთობებს. ასევე, გათვალისწინებულია კულტურული კონტაქტები
სახელწმიფოებსა და იმპერიებს შორის ძველ ახლო აღმოსავლეთში, რომელიც, ასევე,
დაფუძნებული იყო სხვადასხვა ხალხებს შორის ქორწინებებზე. ინტელექტუალური
ცხოვრების მაღალ დონეს ხაზს უსვამს ფინიკიური ანბანის შექმნა. გამოყენებულია
კლასიკურ წერილობით წყაროებში და უგარითულ ტექსტებში (დათარიღ. XIV ს.)
დაცული ცნობები ქანაანური მითოლოგიის შესახებ. ასევე, არქეოლოგიური არტეფაქტები,
რომელიც წარმოდგენას გვიქმნის აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთის ინეტელექტუ-
ალური ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტების შესახებ.

მასალა შედგენილია კვლევის თანამედროვე ეტაპის სამეცნიერო მიღწევების
გათვალისწინებით და პროექტის მონაწილეთა საკუთარ სამეცნიერო-კვლევით
საქმიანობაზე დაყრდნობით.

2 ქართული
სახელმწიფოებრიობის

გენეზისი და განვითარების
ეტაპები დიაქრონიულ

ჭრილში
(წინაქრისტიანული

ხანიდან
თანამედროვეობამდე)

დარგი: ისტორია,
საქართველოს ისტორია
მიმართულება: ძველი, შუა
საუკუნეების, ახალი და
უახლესი ისტორია

2015-2019 ვაჟა კიკნაძე
(ხელმძღვანელი)
გიორგი ქავთარაძე
(შემსრულებელი)
ვახტანგ გოილაძე
(შემსრულებელი)
ქეთევან ქუთათელაძე
(შემსრულებელი)
პაპუნა გაბისონია
(შემსრულებელი)
ავთანდილ სონღულაშვილი
(შემსრულებელი)
დოდო ჭუმბურიძე
(შემსრულებელი)
ნიკოლოზ ჯავახიშვილი
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(შემსრულებელი)
ელდარ ბუბულაშვილი
(შემსრულებელი)
ხათუნა ქოქრაშვილი
(შემსრულებელი)
ლელა მიქიაშვილი
(შემსრულებელი)
გია გელაშვილი
(შემსრულებელი)
არჩილ კოხრეიძე
(შემსრულებელი)
ირინა არაბიძე
(შემსრულებელი)
მზია ტყავაშვილი
(შემსრულებელი)
ნატო სონღულაშვილი
(შემსრულებელი)
ნოდარ შოშიაშვილი
(შემსრულებელი)

შოთა ვადაჭკორია
(შემსრულებელი 20.10.18-
მდე)
ლოლა სარალიძე
(შემსრულებელი 20.10.18-
მდე)

პროექტით განსაზღვრული კვლევის ობიექტია თანამედროვე სამეცნიერო
მონაცემების საფუძველზე ქართული სახელმწიფოებრიობის გენეზისის გარკვევა და
მრავასაუკუნოვანი განვითარების ეტაპების დადგენა-გამოყოფა დიაქრონული
პერსპექტივის გათვალისწინებით, წინაქრისტიანული ხანიდან დღემდე.

პროექტი ხუთწლიანია და მის განხორციელებაში მონაწილეობს სამი განყოფილება:
ძველი ქვეყნების ისტორიის, შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და
წყაროთმცოდნეობის, ახალი და უახლესი ისტორიის.

პროექტის ფარგლებში შესასრულებული ამოცანები ეტაპების (პერიოდების)
მიხედვით, მონაწილეებს შორის, თემატურად ასე განაწილდა:

გიორგი ქავთარაძე – თემა: ქართული სახელმწიფოებრიობის გენეზისი და
განვითარების ეტაპები წინაქრისტიანულ ხანაში (VII–VIII პერიოდი)

მიმდინარე წლის ქვეთემა: „იბერიის (ქართლის) სამეფო და Pax Romana“

რომის გეოპოლიტიკური ხასიათის მისწრაფებებთან გადაჯაჭვული ჩანს ამიერკავკასიის
ქვეყნების (კოლხეთი, იბერია, არმენია, ალბანეთი) ხელისუფალთა ინტერესები.
ამიერკავკასიას უმნიშვნელოვანესი ადგილი ეკავა რომის თავდაცვით გეგმებში ქვეყნის
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აღმოსავლურ პროვინციებთან მიმართებაში. აშკარაა, ამ რეგიონის დიდი სტრატეგიული
მნიშვნელობა, როგორც ჩრდილოეთის ბარბაროსი ტომების შემოსევის საწინააღმდეგო
თავდაცვითი ჯებირისა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ამ მხრივ, ამიერკავკასიის
ცენტრალურ ნაწილს, იბერიის სამეფოს ენიჭებოდა, რომლის ძალაუფლება კავკასიის
კარიბჭეზე ვრცელდებოდა, ამ ცნების ყველაზე ფართო გაგებით, დარიალის
უღელტეხილიდან მცხეთა-არმაზამდე. კავკასიის კარიბჭეზე გაბატონებულ იბერებს
შესაძლებლობა ჰქონდათ კავკასიონზე გადმოეყვანათ ჩრდილოელი მებრძოლები და
წარმატებით გამოეყენებინათ ისინი საკუთარი და თავიანთი მოკავშირეების
პოლიტიკური მიზნების შესაბამისად. იბერებს, ამავე დროს გააჩნდათ ტრადიციულად
მჭიდრო კავშირები ალანურ-სარმატულ, ნომადურ ტომებთან და ეს მეტად ხელსაყრელ
გარემოებას წარმოადგენდა ორივე მხარისათვის. იბერიის ხელისუფალნი
პერმანენტულად და დიდი წარმატებითაც იყენებდნენ თავიანთი ქვეყნის ხელსაყრელ
სტრატეგიულ მდებარეობას, რათა გაეწონასწორებინათ გარესამყაროს ყველა მხრიდან
მომდინარე ძალთა ზეწოლა.

რომაული სამხედრო ძალების კონცენტრაცია აღმოსავლეთ საზღვარზე და თვით მის
გარეთაც, უნდა აიხსნას არა მხოლოდ საკუთარი აღმოსავლური პროვინციების დაცვის
საწიროებით, არამედ, მათი ძირითადი პოლიტიკური ამოცანების კონტექსტში:
უპირატესობისათვის მიეღწიათ ისეთი უდიდესი საკვანძო მნიშვნელობის არეალზე,
პოლიტიკური დაწოლის ინტენსიურობის მხრივ, როგორიც იყო კავკასია. ქედს გადაღმა,
ჩრდილოეთით, უზარმაზარი სამხედრო რესურსები პერმანანტულ მზადყოფნაში იყო
სამხრეთით მიმდინარე პროცესებში პოტენციური ჩარევისათვის. ამ ძალებს ნებისმიერ
დროს შეეძლოთ დაერღვიათ წინააზიურ-ახლოაღმოსავლურ არეალში არსებული
გეოპოლიტიკური status quo. ამიერკავკასიაში რომაელთა ძირითადი ამოცანა, როგორც
ჩანს, იყო არა იმდენად კავკასიაში ჩრდილოეთიდან გადმოსული ბარბაროსებისათვის
გზის გადაკეტვა, რამდენადაც, კავკასიონზე არსებული გადასასვლელების საშუალებით,
მათი საკუთარი სტრატეგიული ინტერესებისათვის დაქვემდებარება. მხოლოდ ასეთია
საშიშროების არსებობის შესაძლებლობაც კი, უკვე მნიშვნელოვან იარაღს წარმოადგენდა
რომაელთა ხელში, მიმართულს მატი აღმოსავლელი ოპონენტების საწინააღმდეგოდ. ამას
კი, რომისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა ჰქონდა, ვინაიდან იმ ხანად, პართული
სახელმწიფოს არნახული გაძლიერების გამო, გადაიკეტა იმდოეთთან და შორეულ
აღმოსავლეთთან ხმელთაშუაზღვისპირეთის დამაკავშირებელი ადრე არსებული სავაწრო
გზები. რომაელთა მიერ ყველაფერი კეთდებოდა, რათა ჩამოყალიბებულიყო
გადაულახავი ჯებირი მათი აღმოსავლელი მოწინააღმდეგეებისათვის და ყოველნაირად
ხელი შეწყობოდა ამიერკავკასიული ქვეყნების რომაულ ორიენტაციას.

კავკასიონის უღელტეხილების კონტროლის საშუალებით იქმნებოდა მეტად
ხელსაყრელი შესაძლებლობა რომაელთა ერთ-ერთი კარდინალური ამოცანის - Pax
Romana-ს („რომაული მშვიდობის“) ჩამოყალიბებისათვის, ვინაიდან ახლო აღმოსავლეთში
Pax Romana-ს შენარჩუნებისათვის ყველაზე უფრო ხელსაყრელ შესაძლებლობას კავკასიის
უღელტეხილებზე განხორციელებული კონტროლი იძლეოდა. თუმცა, არსებობდა აშკარა
სხვაობა იბერიისა და ნაწილობრივ ლაზიკის - დასავლურ, და ალბანეთის, სომხეთთან
ერთად, აღმოსავლურ პოლიტიკურ ორიენტაციას შორის. რომაელებსა და იბერებს,
ერთიდაიმავე ცივილიზებული სამყაროს (ბერძნული - იოკუმენე, რომაული - orbis
terarrum) შემადგენელ ნაწილებს შორის არსებული მჭიდრო თანამშრომლობა,
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დაფუძნებული საერთო სტრატეგიულ ინტერესებზე, მოითხოვდა იბერიულ
საზოგადოებაში რომაელთა სამხედრო კონტიგენტის ინტეგრაციას - კაპადოკიასა და
ამიერკავკასიაში განთავსებული რომაელთა სამხედრო ძალები (კაპადოკიაში არმიის
ერთეულების, ხოლო ამიერკავკასიაში გარნიზონების დგომა) მათივე გეგმების
განხორციელების გარანტებს წარმოადგენდნენ. მოკავშირე რეგიონალური ძალაუფლების
არსებობა რომაელებს გარკვეულ უპირატესობას ანიჭებდა მეტოქეებზე. ამ
თვალთახედვით, იბერთა მიმხრობა უდიდესი სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე
ფაქტი იყო.

თემის დასკვნით ნაწილში წარმოჩენილია ცენტრალური და დასავლეთი ამიერკავკასიის
მოსახლეობის მიერ მკვეთრად გამოვლენილი საწინააღმდეგო განწყობა აღმოსავლურ
პოლიტიკურ ფორმაციებისადმი და მათი პროდასავლური ორიენტაცია, რაც სათანადოდ
არის ასახული კლასიკური ხანის წერილობით და ეპიგრაფიკულ წყაროებსა და ქარტულ
მატიანეებში. ეს გარემოება წარმოადგენდა საქართველოს მთელის ისტორიის
ლაითმოტივს, ჩასახულს ჯერ კიდევ წინაკლასიკური ხანებიდან შესაძლოა იყო კიდევაც
ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი ახ. წ. IV საუკუნის პირველ ნახევარში იბერიის
გაქრისტიანებისა.

ვახტანგ გოილაძე – თემა: ქართლის სახელმწიფო III-X საუკუნეებში (გარეშე
ფაქტორების გავლენა შიდაპოლიტიკურ პროცესებსა და საგარეო ორიენტაციაზე) (VII–VIII
პერიოდი)

მიმდინარე წელს დამუშავდა ორი ქვეთემა: 1. „ქართლის სახელმწიფო მმართველობა
540 წლიდან 650-იან წლებამდე“;

VI ს-ის 40-იანი წლებიდან ქართლის სახელმწიფოს განვითარების ახალი ეტაპი დაიწყო.
ადგილობრივი ხელისუფლების არსებობისას ირანელი მოხელე-მარზპანი თუ ქვეყნის
შინაურ საქმეებში აქტიურად ვერ ერეოდა, ქართლში სამეფო ხელისფლების გაუქმების
შემდეგ იგი ქვეყნის უშუალო მმართველი გახდა. ირანის პროვინციად გადაქცეული
ქვეყანა მაინც ბიზანტიური ორიენტაციისად რჩებოდა. სწორედ ბიზანტიის მხარდაჭერით
მოხდა დაახლ. 555 წელს ქართლის სახელმწიფოებრიობის აღდგენა. ამ აქტით,
ფარნავაზიანთა სამეფო ხელისუფლების აღდგენა ვერ მოხერხდა, ქართლის ტახტზე
ერსთავთა მთავრის ტიტულით ბაგრატიონთა საგვარეულოს წარმომადგენელი-გუარამ I
ავიდა. იგი როგორც ეროვნული მმართველი, 571 წელს სათავეში ედგა ანტიირანულ
აჯანყებას, 590 წელს კი ანტიირანული კოალიციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო. გუარამ
I-ის ტიტული-„ერისთავთა მთავარი“ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკურ ვითარებას
ასახავდა. ქართლის ერისთავებმა ის პრივილეგიები შეინარჩუნეს, რაც მეფის
ხელისუფლების გაუქმებისას მხარდაჭერისათვის ირანის ხელისუფლებისაგან მიიღეს.
გუარამ I პირველი იყო თანასწორთა შორის.

VI-ის დასასრულს, თვით ირანში შექმნილმა პოლიტიკურმა ვითარებამ აიძულა
ახალგაზრდა შაჰინ-შაჰი ხოსრო II ბიზანტიის საიმპერატორო ხელისუფლებისაგან
გაწეული სამხედრო დახმარების სანაცვლოდ ქართლის ნახევარზე ბიზანტიის გავლენა
ეღიარებინა, ცოტა ხნის შემდეგ მთელ ქართლზე ბიზანტიის ზემდგომობა ცნო. ირანის
მხრიდან ეს იყო დროებითი დათმობა. 602 წელს ხოსრო II-მ ბიზანტიის წინააღმდეგ ომი
დაიწყო და თითქმის იმპერიის ყველა აღმოსავლურ პროვინციას დაეუფლა. ასეთ
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პირობებში ქართლის ერისმთავარი სტეფანოზ I (გუარამის ძე) იძულებული გახდა
ირანისაკენ „მიქცეულიყო“. რის შემდეგაც ქართლს 628 წლის შემოდგომამდე განაგებდა.
იგი თბილისის აღების შემდეგ იმპერატორ ჰერაკლეს თურქმა მოკავშირეებმა სიკვდილით
დასაჯეს. მისმა შთამომავლებმა კალრჯეთს შეაფარეს თავი. ქართლის ერისმთავრის
ტახტი ჰერაკლეს მხარდაჭერით ისევ ფარნავაზიანთა სამეფო სახლის წარმომადგენელმა
ადარნასე I-მა დაიკავა. მეფის ტიტული ვერც მან მიიღო, როგორც ის, ისე მისი ძე
სტეფანოზ II და სხვა შთამომავლები ერისმთავრებად იწოდებოდნენ. მას შემდეგ რაც
იმპერატორმა ჰერაკლემ ირანი დაამარცხა. ქართლი, მართალია, სასანიანთა
ბატონობისაგან განთავისუფლდა, მაგრამ ახლა ბიზანტიის გავლენაში მოექცა.

2. „საქართველოს სახელმწიფოებრივი მოწყობა არაბთა ბატონობის ხანაში.
დაპირისპირება ბაგრატიონათა და ფარნავაზიანთა სახლებს შორის.“

VIII ს-ის 30-იანი წლების დამდეგიდან ქართლის სახელმწიფოს მშვიდობიანი
განვითარების ახალი ეტაპი დაიწყო. მაგრამ ეს დიდხანს არ გაგრძელებულა. ისტორიის
ასპარეზზე გამოსული ახალი დამპყრობლები-არაბები ჩრდილოეთისაკენ მოიწევდნენ. 644
წელს ქართლის ერისმთავარი სტეფანოზ II ფარნავაზიანი იძულებული გახდა, არაბთა
სარდალთან-ჰაჰიბ იბნ მასლამასთან სამშვიდობო ხელშეკრულება დაედო, რითაც ქვეყანა
არაბთა აგრესიისაგან გადაარჩინა. სამშვიდობო ხელშეკრულების - „დაცვის სიგელის“
ერთი პუნქტით არაბები გარეშე მტრებისაგან ქართლის დაცვის ვალდებულებას
იღებდნენ.

არაბთა სახალიფოს მიერ დაპყრობითი ომების დაწყებას, ჩრდილო კავკასიაში ახალი
პოლიტიკური ერთეულის-ხაზართა კაგანატის შექმნა დაემთხვა. მეორე მხრივ,
სახალიფოში დაწყებული შინააშლილობით ისარგებლა ბიზანტიის იმპერიამ და
აღმოსავლეთში თავისი პოზიციების აღსადგენად ბრძოლა დაიწყო, რის შემდეგაც
ქართლის სახელმწიფოსათვის ახალი, ყველაზე რთული ეტაპი დადგა. არაბებთან
ბრძოლაში ბიზანტიის ხელისუფალთ ქართველთა მხარდაჭერა ესაჭიროებოდა, მაგრამ
„დაცვის სიგელის“ პირობიდან გამომდინარე, სტეფანოზ II-ს ბიზანტიელთა მხარდაჭერა
არ შეეძლო. ეს ფუნქცია კლარჯეთში თავშეფარებულმა სტეფანოზ I ბაგრატიონის
შთამომავლებმა: ნერსემ, ვარაზ-ბაკურმა, არშუშამ და სხვებმა იკისრეს. იმ დროს, როცა
გართულებული მდგომარეობის გამო არაბმა ხალიფამ ქართლიდან ხარკის მიღებაზეც კი
უარი თქვა, არაბებმა სტეფანოზ II-ეს დაცვის სიგელით გათვალისწინებული დახმარება
ვერ გაუწიეს. ბიზანტიელთა მხარდაჭერით 682 წელს ნერსე I-მა ბაგრატიონმა ქართლის
ერისმთავრის ტახტი დაიკავა. სტეფანოზ II ფარნავაზიანი იძულებული გახდა, ოჯახთან
ერთად ქართლი დაეტოვებინა და დასავლეთ საქართველოში გადასულიყო (ქართულ
ისტორიოგრაფიაში ეგრისში მათ გადასვლას მურვან ყრუს ლაშქრობას უკავშირებენ).
ქართლში ბაგრატიონთა და ფარნავაზიანთა სახლებს შორის დაპირისპირებ დაიწყო.

ნერსე I-ისა და ვარაზ-ბაკურის შემდეგ 711 წელს ქართლის ერისთავთა მთავრის ტახტი
სტეფანოზ III (ნერსე I-ის ძემ) ბაგრატიონმა დაიკავა, 719 წელს კი ეგრისში გახიზნულმა
არჩილ სტეფანოზ II-ის ძემ, იმპერატორ ლევ III ისავრიელისაგან სამართავად მიიღო
ტერიტორია „კლისურიდან აღმართ ვიდრე შორაპნამდე“. 731 წელს კი ქართლში
გადმოვიდა და თავისი სამართავი ტერიტორიის სანაცვლოდ სტეფანოზ II-საგან კახეთი
მიიღო, იმ დროიდან სტეფანოზ III ბაგრატიონი „ქართველთა და მეგრელთა ერისთავთ
ერისთავთა უფლად“ იწოდა (რაც ასახულია ატენის სიონის ფრესკულ წარწერაში).

არ დასტურდება ქართულ ისტორიოგრაფიაში გაცხადებული თვალსაზრისი, თითქოს



27

ეგრისში თავშეფარებულმა არჩილ ბაგრატიონმა თავისი ძმისწულების გათხოვებით,
რეფორმა გაატარა. იმ დროს, როცა მან გარდაცვლილი მამის- სტეფანოზ II-ის ქართლში
ჩამოსვენება ვერ შეძლო და ქართლში გადმოსვლის შემდეგ მხოლოდ კახეთს განაგებდა,
ცხადია, მის მიერ გატარებულ რეფორმაზე და ძმისწულებისათვის ტერიტორიების
დარიგებაზე საუბარი არ შეიძლება.

არაბთა ბატონობის პირველი პერიოდი თუ შედარებით იოლ ფორმებში გამოიხატებოდა,
მეორე პერიოდი გამკაცრდა. ასეთ პირობებში თანადამხვდურის მიერ ეპოქის ამსახველი
საისტორიო თხზულება ვერ შეიქმნა, გვიან-XI ს-ში მოღვაწე „მატიანე ქართლისას“
ავტორისა და სუმბატ დავითის ძის თხზულბებში ქართლის ერისმთავართა შესახებ
არსებული ურთიერთსაწინააღმდეგო მონაცემების რაობაში ქართული ისტორიოგრაფია
ბოლომდე ვერ გაერკვა. „მატიანე ქართლისაჲს“ ტექსტში „ასწლოვანი ხარვეზის“
მითითებას (ნ. ბერძენიშვილი), შედეგად მოჰყვა ორი სხვადასხვა პიროვნების-სტეფანოზ
II ფარნავაზიანისა და სტეფანოზ III ბაგრატიონის გაიგივება და მათი შთამომავლების
აღრევა (ა. ბოგვერაძე, მ. სანაძე, დ. მუსხელიშვილი).

ერთი მხრივ, ბაგრატიონთა და ფარნავაზიანთა სახლებს შორის დაპირისპირება, ხლო
მეორე მხრივ, ქართლში მოსამსახურე არაბთა ამირების დევნამ, ფარნავაზიანთა სახლის
ისტორიის ასპარეზიდან გადაგდება გამოიწვია, ხოლო აშოტ I ბაგრატიონი იძულებული
გახდა ქართლი დაეტოვებინა და სახმრეთ-დასავლეთ საქართველოში გადასულიყო. მისმა
შთამომავლებმა იქიდან დაიწყეს ბრძოლა საქართველოს გასაერთიანებლად.

ვაჟა კიკნაძე – თემა: საქართველოს ერთიანი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება და
ფუნქციონირება X საუკუნის II ნახევრიდან XV საუკუნის 60-იან წლებამდე
(ეკონომიკა, იდეოლოგია, ტერიტორია, სახელმწიფო მოწყობა, განვითარების
ტენდენციები) (VII–VIII პერიოდი)

მიმდინარე წელს დამუშავდა ქვეთემა: „საქართველოს ერთიანობის დროებითი
აღდგენა XIV ს-ის დასაწყისში.“

წლიურ ნაშრომში გაანალიზებულია ყველა ის ფაქტორი და წინაპირობა, რომლებმაც
საშუალება მისცა საქართველოს მე-14 ს-ის დასაწყისის მეთაურს - გიორგი V ბრწყინვალეს
(1318-1346), აღედგინა საქართველოს დამოუკიდებლობა და გაეერთიანებინა
საქართველო. როგორც ერთი საუკუნის შემდეგ აღმოჩნდა, ქვეყნის დეცენტრალიზაციის
პროცესი ისე ღრმად იყო წასული, რომ ქვეყნის გაერთიანება (ლიხთ-იმერის და ლიხთ-
ამერის და სამცხე-საათაბაგოს ერთი სკიპტრის ქვეშ მოქცევა), სამწუხაროდ დროებითი
აღმოჩნდა.

ლიტერატურისა და წყაროების გაანალიზების საფუძველზე, დეტალურად გვაქვს
განხილული: ა) გიორგი V-ს ტახტზე ასვლის პერიოდი; ბ) იერუსალიმის ქართული
სიწმინდეების გამოსახსნელად გაგზავნილი ელჩობების თარიღები და პერიპეტიები; გ)
XIV ს. პირველი ნახევრის სამონეტო სიტუაცია; დ) ეკონომიკური ვითარება და
სამონღოლო ხარჯის საკითხი; ე) მონღოლთა უღლის დასასრული; ვ) საქართველოს
პოლიტიკური ერთიანობის აღდგენა.

ქეთევან ქუთათელაძე – თემა: ქართული სახელმწიფოებრიობის ფორმები XVI-XVIII
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საუკუნეთა ქართულ წყაროებში (VII–VIII პერიოდი)

მიმდინარე წელს დამუშავდა ქვეთემა: „სახელმწიფო, რელიგია და ძალაუფლება და
იდეოლოგიური პროპაგანდა.“

გვიან შუა საუკუნეების საქართველოში ძალაუფლება ასოცირდება სახელმწიფო
მმართველობასთან, რომელიც ძირითადად მეფის ხელისუფლებით გამოიხატებოდა.
ძალაუფლების ლეგიტიმაცია ეფუძნებოდა იდეოლოგიური პროპაგანდას, რომლის
საფუძველზეც წარმოდგენილი იყო სახელმწიფო ძალაუფლება. ამ საკითხში ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანესი სეგმენტი რელიგია, მოცემულ შემთხვევაში ქართული
მართლმდიდებლობა გახლავთ, რომელიც განსაზღვრავდა, ხელს უწყობდა და იცავდა
ქვეყნის იდეოლოგიურ პოლიტიკას. ზოგადად, ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობა
ქრისტიანობის ეპოქიდან მოყოლებული, როდესაც ჩამოყალიბდა ქართული საეკლესიო
ორგანიზაცია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია.

საქართველოში ქრისტიანული ეპოქის ნებისმიერ ისტორიულ ეტაპზე სახელმწიფო და
საქართველოს სამოციქულო ეკლესია რელიგიის, იდეოლოგიური და ეროვნული
ცნობიერების განმსაზღვრელი ორგანიზაცია წარმოგვიდგება, როგორც ორი სუბიექტი.
ისინი ერთმანეთის მხარდეჭერით და შეწევნით ცდილობდნენ შეექმნათ სახელმწიფოს და
მასში მცხოვრები სოციუმის მართვის ყველანაირი შესაძლებლობა, როგორც
პოლიტიკური, ასევე რელიგიური კუთხით. მიუხედავად, ერთიანი ქართული
სახელმწიფოებრივი სივრცის დარღვევისა და დაშლის პროცესისა, სადაც ქართული
სამეფო-სამთავროები წარმოგვიდგება როგორც ცალკე პოლიტიკური ერთეული, ეკლესია
ყოველთვის წარმოადგენდა ერთ მთლიან რელიგიურ ორგანიზმს. ეს ორი ერთეული
წარმოგვიდგება, როგორც ორგანიზებული ერთობა - ერთი და იგივე გეოგრაფიული
არეალისა და ხალხის მომცველი, რომელიც ამ ერთობას იდეოლოგიური პროპაგანდით
ამყარებს. ძალაუფლებაშირელიგიური სეგმენტის, როგორც ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანესი
ერთეულის, განმტკიცებას ხელს უწყობდა ქართველი მეფეების მიერ ეკლესიისადმი
პრივილეგიების მინიჭება, საერთო სახელმწიფოებრივ საქმეებში საეკლესიო მაღალ
ჩინოსან პირთა ჩართვა. თუმცა, ეკლესია ყოველთვის განიხილებოდა ღვთისგან მართულ
რელიგიურ დაწესებულებად, რომელიც მკაცრად განსაზღვულ მორალურ და ზნეობრივ
პრინციპებს ეყრდნობოდა. გვიან შუა საუკუნეების საქართველოში სერიოზული
დაპირისპირებული მდგომარეობა სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის თითქმის არ
ყოფილა, ცალკეული, კერძო შემთხვევების გარდა, როდესაც ეკლესია ვალდებულია
კონკრეტულ შემთხვევებს არა როგორც ძალაუფლების კუთხით, არამედ რელიგიური
კუთხით და ზნეობრივი პრინციპებით მიუდგეს. რელიგიური კუთხით ეკლესია
ვალდებული იყო მოეწესრიგებინა სამეფოებში მცხოვრები სოციუმის სულიერი სამყარო
და ცხოვრების წესი. ზნეობრივი კანონების დაცვას კი უზრუნველყოფდა სახელმწიფო,
რომელიც ერთიან იდეოლოგიაზე თანხმებოდა ეკლესიასთან.

გვიან ფეოდალურ ხანაში პოლიტიკურ (სახელმწიფო) და რელიგიურ (ეკლესია)
ორგანიზაციებს შორის შემთანხმებლურ ურთიერთობას, რომელიც ერთიან იდეოლოგიურ
პროპაგანდას ეფუძნებოდა, ხშირად თან ახლდა საეკლესიო პირთა შემწყნარებლური
დამოკიდებულება „ცოდვებით დამძიმებულ“ ხელისუფალთან, როდესაც ეს უკანასკნელი
გაღებული შესაწირავის ან მამულის სანაცვლოდ, ჩადენილი დანაშაულისთვის იღებს
ცოდვის მიტევების პირობას და იგი უპირობოდ ასრულებს საეკლესიო მაღალჩინოსანთა
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მიერ დაწესებულ სასჯელს ცოდვების მისატევებლად. ამის თვალსაჩინო მაგალითია
კახეთის მეფის ავ-გიორგის დამოკიდებულება ეკლესიის მაღალჩინოსნებთან, რომელმაც
საკუთარი მამა მოკლა, ძმას თვალები დათხარა და კახეთიდან გააძევა. ამ საშინელი
დანაშაულის შემდეგ იგი „სვეტიცხოველს შემოეხუეწა“. მისი მიუტევებელი ცოდვის
„დასაურვებლად“ უნდა ეზრუნათ უმაღლეს სამღვდელო პირებს (კათალიკოსი დიონისე,
მთავარეპისკოპოსი მალაქია, ამბა-ალავერდელი იოანე). ფაქტია, რომ „ეკლესიის
მხარდაჭერით, რომელიც ზრუნავს ცოდვილი მეფის შენდობისთვის, ავ-გიორგი ფიქრობს,
რომ მოიპოვებს კანონიერი მეფის ლეგიტიმაციას საზოგადოებაში“ (ქ. ქუთათელაძე).

გვიან ფეოდალურ ხანაში სამეფო ხელისუფლება არ ერეოდა ეკლესიის ცხოვრებაში,
რომელიც არის მისი შინაური რელიგიური ცხოვრება, დაქვემდებარებული ღვთისგან
დაწესებულ ნორმებზე. ყველა ქართული სამეფო-სამთავროს პოლიტიკური მესვეური
ხედავს თუ რა დიდ როლს თამაშობს ეკლესია მისი ძალაუფლების ლეგიტიმაციის საქმეში
თავის იდეოლოგიური პროპაგანდით, ამიტომაც იყო, რომ ქართველი მეფეები ყოველთვის
ცდილობდნენ, რომ ეკლესიის ფუნქციონირებისთვის ძალ-ღონე არ დაეშურათ. ეკლესია
კი თავის მხრივ, არასოდეს ანიჭებდა რომელიმე ხელისუფალს უპირატესობას, თუ ის არ
დაარღვევდა მის სივრცეს. ის ყოველთვის იდგა, როგორც დამოუკიდებელი რელიგიური
ორგანიზაცია, რომელიც ყველას გაუწვდიდა დახმარების ხელს და ასევე ყველასგან
მიიღებდა პრივილეგიას ეკლესიის, როგორც რელიგიური ერთეულის
ფუნქციონირებისთვის. ეკლესია, თავის მხრივ, მონაწილეობას იღებს მეფის კურთხევაში,
რომლის მორჩილებისკენაც მოუწოდებს მასში გაერთიანებულ მრევლს, ასევე დაიცვან
კანონები და რელიგიური დოგმები. აქედან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ
სახელმწიფო და ეკლესია, მიუხედავად მათი სახვადასხვა ფუნქციებისა, ავსებდნენ
ერთმანეთს და იდეოლოგიურ პროპაგანდაზე დაყრდნობით საერთო საქმეს აკეთებდნენ.

თუმცა, ზოგჯერ საეკლესიო პირები უფრო ღმად იყვნენ ჩართული ქვეყნის მართვის
საქმეში. ამის თვალსაჩინო მაგალითია კახეთის სამეფოს სადროშოების ხელმძღვანელებად
ეპისკოპოსების (ბოდბელი, ნეკრესელი, რუსთველი, ალავერდელი) დანიშვნა, რომელიც
ცალკე კვლევის საგანია.

ნებისმიერი რელიგია სახელმწიფოში მცხოვრები ხალხის სულიერი მოთხოვნილებაა და
დამოკიდებულება ღმერთთან. არ არსებობს საზოგადოება რელიგიის გარეშე, რომელიც
რაიმე ფორმით არ აღიარებდეს უზენაეს ღმერთს, რომელიც რელიგიური ორგანიზაციის
ფარგლებში ემსახურება მას და მისდევს რელიგიურ მრწამსს. გამონაკლისი არც
საქართველო იყო. ძალზედ საინტერესოა გაირკვეს გვიანფეოდალურ ხანაში თუ როგორი
დამოკიდებულება იყო ქართულ სამეფოებსა და ეკლსიას შორის, რა ფუნქცია ეკისრებოდა
რელიგიას და რა როლს თამაშობდა ეკლესია ქვეყნის მართვის საქმეში.

ვფიქრობთ, განვითარებულ შუა საუკუნეებში და მათ შორის განსახილველ პერიოდში
ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია რელიგიურ ორგანიზაციაზე მეტია. ზოგადად
ქართული მართლმადიდებლობა XVI-XVIII საუკუნეებში გვევლინება, როგორც
ეროვნული ცნობიერების და იდენტურობის განმსაზღვრელი და იგი გაიგივებული იყო
ქართველობასთან. ეკლესია კი სახელმწიფო პოლიტიკის იდეოლოგიურ განმსაზღვრელად
და შემოქმედად გვევლინება. ასევე საინტერესოა, სამეფო პოლიტიკა სხვა აღმსარებლობის
სოციუმებთან, რომელთანაც ქართველ მეფეებს, განსაკუთრებით, აღმოსავლეთ
საქართველოში, მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდათ.

რელიგიურ გრძნობებს გავლენის მოხდენა შეეძლო ადამიანის მოღვაწეობის ნებისმიერ
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სფეროზე, რის გამოც ხშირად ხდებოდა მისი გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვისაც.
სარწმუნოების როლი განსაკუთრებით დიდია საქართველოში, რომლის ფესვები ადრეულ
წარსულში უნდა ვეძებოთ. მართლმადიდებლური სარწმუნოების განსაკუთრებული
როლი და მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნების საკითხში
უნდა განესაზღვრა საგარეო ფაქტორს, განსაკუთრებით გვიან შუა საუკუნეებში.ბიზანტიის
იმპერიის დაცემის შემდეგ საქართველო წარმოადგენდა ქრისტიანობის პლაცდარმს
სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც სამკვდრო-სასიცოცხლო ბრძოლას აწარმოებდა მასთან
გამეზობლებული მუსულმანური სახელმწიფოების წინააღმდეგ. ოსმალეთის იმპერიასა
და ყიზილბაშურ ირანს შორის დადებულმა ამასიის ზავმა საბედისწერო განაჩენი
გამოუტანა ქართულ სახელმწიფოებრიობას. ისედაც დაშლილი საქართველო შუაზე გაიყო
მათდამი დაქვემდებარებულ სფეროებად. ასეთ დროს კი ქრისტიანულ სარწმუნოებას და
მის დაცვას უდიდესი როლი ენიჭებოდა ქართული იდენტობის და სახელმწიფოებრიობის
შესანარჩუნებლად. გვიან შუა საუკუნეებში ქართულ სამეფო-სამთავროებში იდეოლოგია
ეყრდნობოდა ქრისტიანულ სარწმუნოებას, მისგან გამომდინარე, რწმენის,
შეხედულებების, ქრისტიანული ღირებულებების და მენტალობის, მის საფუძველზე
შექმნილ წარმოდგენებისა და ემოციების ერთობლიობას. როგორც ყველგან ამ პერიოდის
საქართველოშიც იდეოლოგიური პროპაგანდის მიზანი იყო ქრისტიანული იდეოლოგიის
გავრცელება იმ პერიოდის სოციუმზე, საზოგადოების ყველა ფენაზე, რომ ამით გავლენა
მოეხდინათ და განესაზღვრათ მათი ქცევა. ნებისმისერ ქვეყანაში იდეოლოგია ვერ
ვრცელდება პროპაგანდის გარეშე და ვერც პროპაგანდა იარსებებს იდეოლოგიის გარეშე.
როგორც იტყვიან „იდეოლოგიაარისპროპაგანდისტულიაქტიურობისბაზისი“.აქედან
გამომდინარე, გვიან შუა საუკუნეებში საქართველოში ქრისტიანული იდეოლოგია ერთ-
ერთი ბერკეტი იყო ეროვნული ცნობიერების შესანარჩუნებლად და განსხვავებული
კონფესიის დამპყრობელთან რელიგიური ნიშნით გასამიჯნად. სახელმწიფო
იდეოლოგიის სახე და გარანტი გვიან შუა საუკუნეებში მეფე იყო. ამიტომ ძალიან დიდი
მნიშვნელობა ენიჭებოდა მათ განსაკუთრებულ პრინციპულ დაცვას ქრისტიანული
სარწმუნოებისა, რადგან ქვეყნის მეთაურის ქმედებაზე პირდაპირ იყო დამოკიდებული
მისი ხელქვეითი საზოგადოების ქცევის ნორმები, შესაბამისად ცნობიერების განსაზღვრა
და მათი შემდგომი ბედი. ამის თვალსაჩინო მაგალითია ლურსაბ I-ის, სვიმონ I-ისა და
მისი ძმის დაუთ ხანის დამოკიდებულება ქრისტიანულ სარწმუნოებასთან დაკავშირებით
გარეშე მტერთან მიმართებაში, რაც პირდაპირ განსაზღვრავდა დამპყრობელის
დამოკიდებულებას როგორც ქვეყნის, ასევე კონკრეტული პიროვნების მიმართ.
მოსყიდვით ან შიშით გატეხილი ხელისუფალი მხოლოდ მარიონეტი ხდებოდა
დამპყრობლის ხელში, რომლის საშუალებით მტერი ხალხსაც გააკონტროლებდა. ამ
ფაქტთან მიმართებაში აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ კახეთის დედოფალ ქეთევანის
წამება, რომლის მიზანსაც ადამიანთა სულიერი გატეხვა, დაშინება და მათზე
მანიპულაცია წარმოადგენდა. დედოფალმა კი თავისი მოწამებრივი აღსრულებით
ზნეობრივი მაგალითი მისცა კახეთის მოსახლეობას და მთელ ქართველ ერს, რომ
განსაცდელის და საშიშროების მიუხედავად, თავისუფლებისთვის მებრძოლი ერი
ეროვნული იდეოლოგიით უნდა გაემიჯნოს დამპყრობელს. ამიტომ იყო, რომ
ქრისტიანულ იდეოლოგიას სასიცოცხლო მნიშვნელობა ჰქონდა ისეთი პატარა
ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველო იყო, ისიც საცილობელ ობიექტად შუაზე გაყოფილი
ოსმალეთის იმპერიასა და ირანს შორის.
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პაპუნა გაბისონია – თემა: დასავლეთ საქართველოს სამეფოები I-X საუკუნეებში (VII–
VIII პერიოდი)

მიმდინარე წელს დამუშავდა ორი ქვეთემა:

1. „დასავლეთ საქართველოს სამეფო-სამთავროები XVI საუკუნის II ნახევარსა და XVII
საუკუნის დასაწყისში. შიდა დაპირისპირება და სახელმწიფოებრიობის დაქვეითება.“

XVI საუკუნის II ნახევარში მდგომარეობა დასავლეთ საქართველოში უკიდურესად
დამძიმდა, რაც რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორით იყო გამოწვეული. ამ საუკუნის
პირველ ნახევარში იმერეთის მეფე ბაგრატ III (1510-1565) დასავლეთ საქართველოში
თავის ხელისუფლებას მეტ-ნაკლებად ავრცელებდა, თუმცა მდგომარეობა მისი მეფობის
მიწურულს დაიძაბა, როდესაც სამეგრელოს (ოდიშის) და გურიის ერისთავები სამეფო
ხელისუფლებას დაუპირისპირდნენ. მდგომარეობა დაიძაბა დასავლეთ საქართველოს
უკიდურეს ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, აფხაზეთში, სადაც ქართული
სახელმწიფოებრივი ცხოვრება და კულტურა მიგრირებული ჩრდილო კავკასიური,
ადიღეური მოდგმის ტომების აფხაზებთან შერწყმის შედეგად დაცემის გზას დაადგა.
უკიდურესად გამწვავდა საგარეო მდგომარეობა. დასავლეთ საქართველოს სამხრეთ-
დასავლეთიდან დიდების ზენიტში მყოფი უზარმაზარი ოსმალური სახელმწიფო
გაუმეზობლდა, რომლის უმთავრეს მიზანს კავკასიაში გაბათონება წარმოადგენდა. შავი
ზღვა, რის მეშვეობითაც დასავლეთ საქართველო ევროპას უკავშირდებოდა,
ფაქტობრივად ჩაიკეტა და ჩვენი ქვეყანა აგრესიული ისლამური სახელმწიფოს
იმპერიული მიზნების წინაშე დაუცველი აღმოჩნდა. დაპყრობის საფრთხის გარდა
კატასტროფული მასშტაბები მიიღო ტყვეთა სყიდვამ, რომელსაც ოსმალეთის
იმპერიისათვის არსებითი მნიშვნელობა ჰქონდა. უარყოფითი სავაჭრო ბალანსისი გამო
და ხშირი შემოსევების შედეგად ადგილობრივი ახალგაზრდა ასაკის მოსახლეობის
ტყვეებად გაყიდვამ არნახული ხასიათი მიიღო, რამაც საქართველოს გენოფონდს
აუნაზღაურებელი დემოგრაფიული ზიანი მიაყენა.

1555 წლის ირან-ოასმალეთის ამასიის ზავმა ქართული სახელმწიფო ერთეულებს
მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე ადგილი დააკარგვინა. ოსმალთა წინააღმდეგ მებრძოლი
იმერთის მეფე ბაგრატ III და ქართლის მეფე ლუარსაბ I (1527-1556) სიხოისტას ბრძოლაში
(1545 წელი) დამარცხდნენ. ოსმალები სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს, ისტორიული
ტაო-კლარჯეთის დაპყრობას გეგმაზომიერად შეუდგნენ. ბაგრატ III-მ უკვე ქვეყნის
შიგნით მდგომარეობის სტაბილიზაცია დაისახა მიზნად და ურჩობის გზაზე დამდგარი
სამეგრელოს (ოდიშის) ერისთავთ-ერისთავის დამორჩილება გადაწყვიტა. 1546 წელს მან
ხონის მიდამოებში სამეგრელოს ერისთავი ლევან I დადიანი შეიპყრო, თუმცა გურიის
ერისთავის დაკავება ვერ მოახერხა. სამეგრელოს ერისთავი ტყვეობიდან სამცხის
ათაბაგის, ქაიხოსროს ხელშეწყობით გაიქცა და გურიის ერისთავის დახმარებით
სამეგრელოში ხელისუფლება ისევ დაიბრუნა. მაგრამ ამიერიდან ლევან I ფაქტიურად
ერისთავი კი არ იყო, არამედ დამოუკიდებელი ხელისუფალი - მთავარი. მთავრობას
მიაღწია გურიის ერისთავმაც. სამცხის მთავარი ქაიხოსრო ათაბაგიც მდგომარეობით
კმაყოფილი იყო, რადგან ბაგრატ III-ს არეული საშინაო მდგომარეობის გამო, მესხეთის
დაკავება უკვე აღარ შეეძლო.
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შიდა ფეოდალური დაპირისპრება ქვეყნის საგარეო მდგომარეობაზე უარყოფითად
აისახა როდესაც ოსმალები შავიზღვისპირეთის მიმართულებით გურიას თავს დაესხნენ,
იმერეთის მეფემ გურიის და სამეგრელოს მთავრების კავშირი ჩაშალა. გურიის მთავარმა
როსტომმა ოსმაები დაამარცხა, მაგრამ ადიდებული მდინარე ჭოროხის გადალახვა
ნავების არასაკმარისი რაოდენობის გამო ვერ მოახერხა, რითაც მტერმა ისარგებლა და
თავის პლაცდარმად გონიოს ძველი ციხე გადააქცია, რომელიც სათანადოდო გაამაგრეს.

მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა იმერეთში გიორგი II (1565-1586) მეფობის დროს.
გაუთავებელ შიდა დაპირისპირებას 1568 წლის ეპიდემიაც დაერთო. იმერეთის მეფე
გურიის მთავარს დაუკავშირდა და ერთობლივი ძალით სამეგრელოს მთავარს შეუტიეს.
ლევან I მათ წინ ვერ აღუდგა და დახმარების სათხოვნელად სტამბულში სულთანს ეახლა.
ოსმალეთის სულთნის დახმარებით დადიანმა სამეგრელოში ხელისუფლება დაიბრუნა.
ეხლა უკვე დადიან-გურიელის კავშირი შეიკრა იმერეთის მეფის წინააღმდეგ.

XVI საუკუნის 80-იან წლებში დასავლეთ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ
დაპირისპირებაში ქართლის მეფე სვიმონ I (1556-1600) ჩაერთო. იმერეთის ახალი მეფე
ლევანი (1583-1590) ქვეყანაში სტაბილური მდგომარეობის შენარჩუნებას ვეღარ
ახერხებდა და ტრადიციულად მთავრებთან დაპირისპირებაში იმყოფებოდა. ეს მის
მდგომარეობაზეც აისახა, როდესაც გოფანთოსთან ბრძოლაში (1588) მთავრები არ
დაეხმარნენ და ქართლის მეფემ მასზე გამარჯვება მოიპოვა. სვიმონ I-მა ქუთაისი დაიკავა
და იქ თავისი მოხელეები დასვა. ლევანმა მალევე მოახერხა მეფობის დაბრუნება, მაგრამ
სამეგრელოს მთავარ მამია დადიანთან ბრძოლაში დამარცხდა და ტყვედ ჩავარდა.
დადიანის თანადგომით იმერეთის მეფე როსტომი (1590-1605) გახდა. მდგომარეობის ასეთ
ცვლილებას უკვე გურიის მთავარი არ შეურიგდა და ახალი გადატრიალება მოაწყო
სამეფო კარზე. საქმეში ისევ ქართლის მეფე სვიმონი ჩაერია, იმერეთში ილაშქრა და
ქუთაისი ხელახლა აიღო. სამეგრელოს ახალი მთავრის, მანუჩარ დადიანის ინიციატივით
იმერეთში კვლავ როსტომი გაამეფეს, რამაც ქართლის მეფის საპასუხო ლაშქრობა
გამოიწვია. ოფშკვითის ბრძოლაში სვიმონ I იმერეთის თავადების ღალატის წყალობით
დამარცხდა და დადიანის თანადგომით როსტომმა მეფობა გაიმყარა. 1590 წლისთვის
იმერეთ-ქართლის გაერთიანების მცდელობა ჩაიშალა.

1530-იან წლებში დასავლეთ საქართველოს უკიდურეს ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში,
აფხაზეთში ადიღეური მოდგმს ჯიქთა ტომებმა აფხაზები შეავიწროვეს და მდინარე
ბზიფამდე ტერიტორია დაიკავეს. დასავლეთ საქართველოს კათალიკოსი იძულებული
გახდა წარმართების საფრთხის გამო მთავარი რეზიდენცია - ბიჭვინთის საკათედრო
თაძარი დაეტოვებინა და იმერეტში გადმოსულიყო. დასავლეთ საქართველოს
საკათალიკოსოს ახალი რეზიდენცია გელათის მონასტრის წმინდა გიორგის ტაძარში
განთავსდა.

1579 წელს ოსმალეთის ფლოტი კილიჩ ალი ფაშას მეთაურობით რიონის შესართავში
შევიდა და ფოთის ციხის აგებას შეუდგა. ამ ჯერზე ქართველთა წინაღმდეგობის გამო
ოსმალებმა დასავლეთ საქართველოს დაპყრობა ვერ შეძლეს, თუმცა საფრთხე არ
განელებულა. XVII საუკუნის დასაწყისში დასავლეთ საქართველოში ახალი პოლიტიკური
რეალობა შეიქმნა. 1611 წელს, მანუჩარ დადიანის გარდაცვალების შემდეგ სამთავროს
ტახტი მისმა ძემ, ლევან II დადიანმა (1611-1657) დაიკავა, რომელიც დასავლეთ
საქართველოს უძლიერესი მმართველი გახდა. ამ პერიოდში გურიის მთავარი იყო მამია II
(1600-1625).  1605 წელს იმერეთის მეფე გიორგი III  (1605-1639) გახდა. მეფე-მთავრებს
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შორის დროებითი მშვიდობა დამყარდა, რომელიც შემდგომ ისევ შიდა ფეოდალურ
დაპირისპირებაში გადაიზარდა.

2. „დასავლეთ საქართველოს სამეფო სამთავროები XVII საუკუნის I ნახევარში.
იმერეთის სამეფო და სამეგრელოს სამთავრო. ბრძოლა პირველობისათვის.“

XVII საუკუნის I ნახევარში დასავლეთ საქართველოს პოლიტიკურ ასპარეზზე
პირველობა სამეგრელოს (ოდიშის) სამთავრომ მოიპოვა, რომლის მმართველი იყო ლევან
II დადიანი. ოდიშის ხელისუფალი დიდი პოლიტიკური ნიჭით და ალღოთი
გამოირჩეოდა, რომელიც თავისი მმართველობის ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ შიდა
პოლიტიკური დაპირისპირებისათვის გამოიყენა, რამაც იიმერეთის სამეფოს დიდი ზიანი
მიაყენა. ამ საუკუნის 20-იან წლებში ურთიერთობა დაიძაბა იმერეთის მეფე გიორგი III-სა
(1605-1639) და გურიის მთავარ მამიას შორის. ეს უკანასკნელი ლევან II დადიანს
დაუკავშირდა და მათ ერთობლივი პოლიტიკური ალიანსი ჩამოაყალიბეს იმერეთის
მეფის წინააღმდეგ, რომელსაც თავის მხრივ კახეთის დევნილი მეფე თეიმურაზ I უჭერდა
მხარს. დადიანის ერთგულ მომხრედ იქცა იმერეთის გავლენიანი ფეოდალი პაატა
წულუკიძე, რომელიც სამეგრელოში იყო გადახვეწილი. სამეგრელოს მთავრის
მოკავშირედ ითვლებოდა მისი სიმამრი, აფხაზთა ერთერთი მმართველი სორეხ
შარვაშიძე. მდგომარეობა 1622-23 წლისთვის დაიძაბა და მხარეებს შორის ქუთაისთან
ახლოს, გოჭოურასთან ბრძოლა გაიმართა, რომელიც იმერეთის მეფის დამარცხებით
დამთავრდა. ამის მერე ლევან II დადიანი გაეყარა თავის აფხაზ მეუღლე თანურიას და
ბიძას, გიორგი ლიპარტიანს წაართვა ცოლი. შეურაწყოფილი აფხაზი ფეოდალი სორეხ
შარვაშიძე უკვე იმერეთის მეფეს დაუკავშირდა. გაძევებაში გურიელთან მყოფი ოდიშის
მთავრის ვეზირი პაპუნა ანჯაფარიძე გურიის მთავართან ერთად სამეგრელოს მთავრის
წინააღმდეგ შეთქმულების მომზადებას შეუდგა, რომ ოდიშის სამტავროს ტახტზე
მთავრის ძმა იოსები აეყვანათ.

პოლიტიკური სიტუაცია აშკარად ლევან დადიანის საწინააღმდეგოდ შეიცვალა.
არქანჯელო ლამბერტის ცნობით მთავრის წინააღმდეგ შეთქმულებაში მისი ყველა
მოწინააღმდეგ მონაწილეობდა, მათ შორის იმერეთის მეფე. ლევან II დაქირავებული
მკვლელის მახვილს გადაურჩა და სასტიკ რეპრესიებს მიმართა. მთავრის ძმა დააბრმავეს,
ხოლო ურჩი ვეზირი ანჯაფარიძე სასტიკად დასაჯეს. ოდიშის მთავრისადმი დიდი
ერთგულება გამოიჩინა პაატა წულუკიძემ. 1625 წელს გურიის მთავარი ღალატით მისმა
შვილმა სვიმონმა მოკლა. სვიმონი ლევანის დის, მარიამ დედოფლის მეუღლე იყო.
სამეგრელოს მთავარი ჯარით გურიაში შეიჭრა და მკვლელი სიძე დააკავა, რომელსაც
თვალები დასთხარა. გურიაში მან მმართველობა მალაქია კათალიკოსს ჩააბარა და
ფაქტობრივად ეს მხარე დაიმორჩილა. ამის მერე სამეგრელოს მთავარი აფხაზთა საკითხს
მიუბრუნდა და 1628 წლამდე აფხაზეთი ორჯერ დალაშქრა. მან აფხაზთა თარეშის
აღსაკვეთად გრანდიოზული საფორთიფიკაციო ნაგებობეი ააშენა, რომელიც
ისტორიოგრაფიაში რატომღაც ,,აფხაზეთის დიდი კედლის“ სახელით არის ცნობილი.

ოდიშის მთავარი ოსმალეთთან ორჭოფულ პოლიტიკას ატარებდა, ის ფორმალურად
ემორჩილებოდა სულთნის ხელისუფლებას და მიზერულ ხარკს უხდიდა. იმავდროულად
ირანის ხელისუფლებასთან პოლიტიკურ ურთიერთობებს ამყარებდა, რისი გამოვლინება
იყო მისი დის, მარიამის მითხოვება ქართლის ვალის, როსტომ მეფისათვის. 1634 წელს
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მექორწილეთა ამალას იმერეთში, კაკას ხიდთან გიორგი იმერეთის მეფე ლაშქრით დაესხა
თავს, რომ ეს პოლიტიკური ქორწინება ჩაეშალა. მომხდარ ბრძოლაში დადიანის ჯარმა
გაიმარჯვა და გიორგი III ლევანს ჩაუვარდა ტყვედ.

1639 წელს იმერეთის მეფე გახდა ალექსანდრე III(1639-1660). მისი მეფობის პერიოდში
სამეგრელოს მთავარმა სამეგრელოს მთავარმა რამდენიმე თავდასხმა მოაწყო იმერეთზე
და ქვეყანა ააოხრა. მასობრივი ხასიათი მიიღო ძარცვა-რბევამ. ლევან დადიანი თავის
სამთავროს გაძლიერებაზე ძალიან ზრუნავდა, მაგრამ საერთო ეროვნული ინტერესი შიდა
ფეოდალურ დაპირისპირებას ეწირებოდა. XVII საუკუნის შუა წლებში იმერეთის მეფის
დესპანები რუსეთის სამეფოს ესტუმრნენ. საპასუხო ელჩობა 1651 წელს შედგა, როდესაც
რუსი ელჩები: იევლიევი და ტოლოჩანოვი ქუთაისს ესტუმრნენ. მათი ელჩობის
მუხლობრივი ანგარიშები დასავლეთ საქართველოს ისტორიის შესწავლისთვის
მნიშვნელოვანი საისტორიო წყაროა.

1657 წელს სამეგრელოს მთავარი ლევან II დადიანი გარდაიცვალა, რომელსაც ტახტის
მემკვიდრე არ დარჩენია. სამეგრელოს მთავარი დროებით ლიპარიტ დადიანი გახდა,
მაგრამ იმერეთის მეფემ ოდიში დალაშქრა და სამთავრო ვამეყ დადიანს უბოძა.
ალექსანდრე იმერთა მეფემ ლევან დადიანის საგანძურიც დაისაკუთრა და სამეგრელოს
აღმოსავლეთი ნაწილი თავის სამეფოს უშუალოდ შეუერთა. ოდიშის სამთაროს
ტახტისთვის ბრძოლა ისევ გრძელდებოდა, რაც ბანძის ბრძოლით (1658 წელი)
დასრულდა, სადაც იმერეთის მეფემ მოწინააღმდეგეები დაამარცხა. ალექსანდრე III-,
გურიის სამთავროში თავისი მომხრე დემეტრე გაამთავრა, რომელსაც ქაიხოსრო გურიელი
უპირისპირდებოდა. დემეტრემ გურიელობა შეინარჩუნა.

იმერეთის მეფე 1660 წელს გარდაიცვალა. ალექსანდრე თავის ძეს, ბაგრატ IV -ს ტახტის
მემკვიდრედ დიდხანს არ აღიარებდა, თუმცა მეფობა მაინც უარყოფილ ძეს დარჩა.
ალექსანდრე მეფე მეორე ქორწინებაში დარეჯან დედოფალთან იმყოფებოდა, რომელიც
კახეთი ყოფილი მეფის, თეიმურაზ I-ის ასული იყო. ამ ქორწინებიდან იმერთა მეფეს
შვილი არ ჰყავდა. ბაგრატ IV-ს დარეჯან დედოფალმა ძმისწული ქეთევანი შერთო. შემდეგ
დედინაცვალმა დედოფალმა გერ მეფეს შეთქმულება მოუწყო და დააბრმავა, იმერეთში
კვლავ არეულობა დაიწყო, რითაც სამეგრელოს მთავარმა ვამეყ დადიანმა ისარგებლა და
ქუთაისი დაიკავა. ვამეყ დადიანმა და ქართლის მეფემ ვახტანგ V შაჰ ნავაზმა იმერეთი
შუაზე გაიყვეს.ეს დროებითი დაზავება იყო, რადგან მალე მათ შორის საომარი
მოქმედებები დაიწყო და ვახტანგ V ოდიშის მთავრის რეზიდენცია ზუგდიდი 1661 წელს
აიღო. ქართლის მეფემ იმერეთში თავისი ვაჟი არჩილი გაამეფა, მაგრამ ოსმალეთის
ხელისუფლების მოთხოვნით ეს უკანასკნელი იძულებული გახდა ტახტი დაეტოვებინა.
გარკვეული ხანი არეულობა გრძელდებოდა და შემდეგ იმერეთის სამეფო ტახტზე ისევ
ბაგრატ IV ავიდა. მის მიერ მეფობის დაბრუნებას დასავლეთ საქართველოში ახალი შინა
ომი მოჰყვა.

1666 წელს სახლთუხუცეს სეხნია ჩხეიძის მოთავეობით ოსმალებმა ქუთაისის ციხე
დაიკავეს. იმერეთის სამეფო ხელისუფლებისთვის კვლავ დაიწყო ბრძოლა არჩილ მეფემ.
1681 წელს უსინათლო ბაგრატ მეფე გარდაიცვალა და ტახტზე მისი უკანონო ძე
ალექსანდრე IV ავიდა, რომელიც რაჭის ერისთავს დაუპირისპირდა. ამ პერიოდში შიდა
ფეოდალურ დაპირისპირებაში ოსმალებიც აქტიურად იყვნენ ჩაბმული. განსაკუთრებით
ახალციხელი ფაშები აქტიურობდნენ. 1691 წელს (1697 წ.) ოსმალებმა ქუთაისის ციხიდან
ზარბაზნების სროლით ქუთაისის ღვთისმშობლის კათედრალური ეკლესია (,,ბაგრატის
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ტაძარი) ძალზე დააზიანეს. 1691 წელსვე დევნილი ალექსანდრე IV ოსმალთა ჯარით
იმერეთში შეიჭრა არჩილ მეფე განდევნა, თუმცა არჩილმა მცირე ხნით მეფობა
რამდენჯერმე დაიბრუნა. მთელი XVII საუკუნის მეორე ნახევარი დასავლეთ
საქართველოში გამუდმებული შიდა დაპირისპირების ასპარეზი იყო, რამაც ქვეყანა
დაქვეითების გზაზე დააყენა.

ავთანდილ სონღულაშვილი – თემა: ქართველი ხალხის ბრძოლა
სახელმწიფოებრიობის აღდგენისათვის; ანტირუსული აჯანყებები და მათი მიზნები მე-
19 საუკუნის პირველ ნახევარში (VII–VIII პერიოდი)

მიმდინარე წელს დამუშავდა ქვეთემა: „1832 წლის შეთქმულება და გურიის აჯანყება“

ნაშრომში დოკუმენტური წყაროებისა და სამეცნიერო ლიტერატურის
გათვალისწინებით შესწავლილია XIX საუკუნის 20-იანი წლების ბოლოსა და 30-იანი
წლების დასაწყისში ანტირუსული აჯანყების მცდელობა, რომელიც 1832 წლის
„შეთქმულების“ სახელით არის ცნობილი ისტორიოგრაფიაში. გამოკვლევაში არის
საუბარი ტერმინის - „შეთქმულების“ შეცვლის შესახებ, რაც ავტორის აზრით რეალობას არ
ასახავს.

წარმოჩენილია ფარული საზოგადოებების ჩამოყალიბება რუსეთსა და საქართველოში,
რომელმაც საიდუმლო ორგანიზაციის სახე მიიღო. განხილულია სახელმწიფოს მოწყობის
პროექტები, აჯანყების იდეოლოგიური მოქმედება, ტაქტიკა და კონსპირაცია. ახსნილია
აჯანყების მცდელობის კრახის მიზეზები. შეფასებულია ორგანიზაციის ადგილი
განმათავისუფლებელ მოძრაობაში.

ცალკე ადგილი ეთმობა გურიის 1841 წლის აჯანყების გააზრებას.

შოთა ვადაჭკორია – თემა: ეროვნული სახელმწიფოებრიობის საკითხი ქართულ
პოლიტიკურ აზროვნებაში (1917-1930 წწ.) (VII–VIII პერიოდი)

თემის ფარგლებში, მიმდინარე წელს დამუშავდა ქვეთემა: „საქართველოს დაპყრობა
საბჭოთა რუსეთის მიერ და გენუის კონფერენცია“ (სათანადო დოკუმენტების დართვა).

დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით, ნაშრომში გაანალიზებულია საბჭოთა
რუსეთთან საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების
დამარცხების განმაპირობებელი მიზეზები. შეფასებულია, ბოლშევიკური ხელისუფლების
მიერ გატარებული ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკური კურსი და მისადმი ქართული
საზოგადოებრივ- პოლიტიკური აზრის დამოკიდებულება. წარმოჩენილია, საქართველოს
ემიგრაციული მთავრობის მიერ გენუის კონფერენციაზე საბჭოთა რუსეთისგან
ოკუპირებული საქართველოს საკითხის გასატანად გაწეული საქმიანობა და მისგან
გამომდინარე შედეგები. წინა პლანზეა წამოწეული აღნიშნულ პრობლემასთან
მიმართებაში დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოთა პოზიცია.

დოდო ჭუმბურიძე – თემა: რუსეთის კოლონიური ეკონომიკური, კულტურული და
დემოგრაფიული პოლიტიკა ქართველი ერისა და მისი სახელმწიფოებრივი ინტერესების
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წინააღმდეგ XIX-XX საუკუნეებში (VII–VIII პერიოდი)

წელს დამუშავდა ქვეთემა: `განათლება და კულტურა საქართველოში ( XIX-XX
საუკუნეებში)“.

ნაშრომში გატარებულია თვალსაზრისი, რომ დაპყრობილ საქართველოში რუსული
პოლიტიკა სამი მიმართულებით წარიმართა: პოლიტიკური, ეკონომიკური და
კულტურულ-საგანმანათლებლო მიმართულებით.

იმპერიული იდეოლოგიის გამარჯვება _ ძველთაძველი კულტურული ტრადიციების
მოსპობითა და განათლების ახალი, რუსული კერების დაარსებით, ქართველი ერის
სრული რუსიფიკაციით იგეგმებოდა. იარაღით დაპყრობილი საქართველო ამ გზით თუ
იქცეოდა იმპერიის ბუნებრივ შემადგენელ ნაწილად, მხოლოდ გარუსებული ქართველობა
თუ გახდებოდა რუსული გუბერნიების მორჩილი მოსახლეობა. ქართველი ერის
ასიმილაციის იმპერიული მიზანი სკოლებით შეიძლებოდა განხორციელებულიყო, თუკი
ამ სკოლებიდან სრულიად განიდევნებოდა ქართული ენა. ამ დაკვეთას ასრულებდა
რუსული საგანმანათლებლო პოლიტიკა საქართველოში 1801-1917 წლებში.

ნაშრომი სმი პარაგრაფისგან შედგება.
ნაშრომის ერთი პარაგრაფი ეძღვნება სასწავლო-საგანმანათლებლო პროექტებს

იმპერიაში და მათი გატარების ფორმებს საქართველოს დაწესებულებებში.
მეორე პარაგრაფი აღწერს საქრთველოს ახალ სოციოკულტურულ სივრცეს და მის

თავისებურებებს. თავში ის პროცესია ნაჩვენები, როდესაც XIX საუკუნის პირველი
ათწლეულები, აღსავსე განსაკუთრებული სირთულეებითა და პერიპეტიებით, შინაგან-
გარეგანი კონფლიქტებითა და წინააღმდეგობებით, მნიშვნელოვნად ცვლიდა ძველი
საქართველოს სოციოკულტურული ცხოვრების ზოგად სურათსაც და კულტურის
ტექსტის ფაქტურასაც: ისტორიული ტენდენცია აღმოსავლურ ელემენტს თანდათანობით
ანაცვლებდა რუსულ-ევროპულით.

მესამე თავი საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დამოკიდებულებას გადმოსცემს
კულტურის დარგის წამყვან სპეციალისტებთან, აღწერს პოლიტიკური და იდეოლოგიური
რეპრესიების პროცესს.

ნაშრომს ახლავს წყაროები, რომელთა გათვალისწინებით არის გაკეთებული
ნაშრომის სამეცნიერო დასკვნები, მაგრამ თავად წყაროების სრულად შეტანა ტექსტში
ვერ მოხერხდა.

ელდარ ბუბულაშვილი – თემა: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი
ქართული სახელმწიფოებრივი იდეის გადარჩენისა და საქართველოს სახელმწიფოს
აღდგენის საქმეში (მე-19 - მე-20 ს-ის დასაწყისი) (VII–VIII პერიოდი)

თემის ფარგლებში შესრულდა ქვეთემა: „რუსეთის პოლიტიკა ქართველ რელიგიური
კონფენსიების მიმართ XIX საუკუნესა და XX საუკუნის პირველ ოცეულში.“

ნაშრომში წარმოჩენილია რუსეთის ცარიზმის ანტისაეკლესიო პოლიტიკა
ქართველთა რელიგიური კონფესიური ჯგუფების: ქართველი კათოლიკეების,
ქართველი მაჰმადიანების და სომხის რჯულის ე. წ. მონოფიზიტი ქართველების
მიმართ მეცხრამეტე საუკუნესა და მეოცე საუკუნის პირველ ოცეულში.

ნაშრომში აღნიშნულია, რომ თავისი პოლიტიკის განხორციელებისათვის რუსეთმა
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ყოველგვარ საშუალებას იყენებდა. უნდა ითქვას, რომ განსხვავებული რელიგიური-
კონფენსიური ჯგუფების დაფიქსირებამ მძიმე შედეგი გამოიწვია - მოხდა ქართველთა
ერთიანი ეროვნული სხეულის დაქუცმაცება, რადგან მართლმადიდებლური ქრისტიანობა
ქართველთა ეროვნული იდენტობის მაჩვენებელი იყო. ეს პროცესი და მისი შედეგები
განსაკუთრებით თვალშისაცემი XVIII საუკუნეშიდა განსაკუთრებით XIX-XX საუკუნეების
პირველ ოცეულში გახდა, როდესაც ქვეყანას და ეკლესიას სახელმწიფოებრივი და
ეკლესიური დამოუკიდებლობა დაკარგული ჰქონდა. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ
როდესაც საქართველო დამოუკიდებელი იყო, მაგრამ დაქუცმაცებულ ქვეყანას
წარმოადგენდა, აღნიშნული მოვლენა შესაძლებელია სასურველი არ იყო, მაგრამ
ერთგვარად იგი მართვადი იყო და განსხვავებული კონფენსიების მიუხედავად
ქართველთა ეროვნულობას საფრთხე არ დამუქრებია. სახელმწიფოებრიობის დაკარგვის
შემდეგ ერთმორწმუნე დამპყრობელმა - რუსეთმა სხვადასხვა სარწმუნოების მქონე
არამართმადიდებელი ქართველთა კონფენსიური ჯგუფები არაქართველებად
გამოაცხადა, კერძოდ კი, იმ ეროვნების მიმდევრებად, რომელთა სარწმუნოებასაც
აღიარებდა.

რუსეთის ხელისუფლებამ 1829 წელს ახალციხე-ახალქალაქის შემოერთების შემდეგ ამ
კუთხეში მცხოვრები ქართველი მაჰმადიანები გაასახლა და მათ მაგივრად ჩაასახლა
თურქეთიდან გადმოსახლებული სომხები, რომელთაც თავიანთი პოლიტიკის
გასატარებლად იყენებდა. რუსეთის ხელისუფლებამ სამცხე-ჯავახეთის ქართველი
კათოლიკეების მწყემსთავრად სომეხი უნითორი ბერები იყვნენ, რომლებმაც ქართველ
კათოლიკებს ქართულის ნაცვლად სომხური რიტი დაუწესეს, რის საფუძველზე წირვა-
ლოცვა სომხურ ენაზე მიმდინარეობდა. 1886 წლის რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით
სამხრეთ საქართველოში აიკრძალა ქართველ კათოლიკეებში წირვა-ლოცვის ჩატარება
ქართულ ენაზე, რამაც ამკუთხის ქართველი კათოლიკეების აღშფოთება გამოიწვია.
რუსეთის ხელისუფლების აღნიშნული გადაწყვეტილება ხელს უწტობდა ქართველთა
გასომხებას.

ნაშრომში აღნიშნულია, რომ ჯერ კიდევ 1860 წელს რუსეთის პოლიტიკის
ანტისაეკლესიო განზრახვის წინააღმდეგ მესხეთის წრიდან გამოსულმა პეტრე
ხარისჭირაშვილმა კონსტანტინოპოლში დაარსა ქართველ კათოლიკეთა მონასტერი,
სადაც არსებობდა სემინარია. აქაური კურსდამთავრებულების ნაწილი იგზავნებოდა
რომში განათლების მისაღებად. ნაშრომში აღნიშნულია, რომ ამ სასწავლებლის
კურსდამთავრებულებს შორის აღსანიშნავია მიხეილ თამარაშვილის მოღვაწეობა,
რომელმაც რომში, ვატიკანის არქივებში მუშაობისას საინტერესო მასალები მოიძია და
რომლის საფუძველზე 1902 წელს ქართულ ენაზე გამოსცა საინტერესო ნაშრომი
ქართველი კათოლიკეების ისტორიის შესახებ. მანვე 1910 წელს ფრანგულ ენაზე გამოსცა
საქართველოს ეკლესიის ისტორია. მისმა ნაშრომებმა დიდი როლო შეასრულეს
ოპონენტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. კერძოდ სომეხი მეცნიერების მოსაზრებების
გაბათილებაში, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ თითქოს ქართველი კათოლიკეები არ
არსებობდნენ.

ქართველი კათოლიკეების ბრძოლა ქართული წირვა-ლოცვის დამკვიდრებისათვის
ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის შემადგენელ ნაწილად იქცა. ქართველი
კათოლიკეების ამ მოძრაობას დიდი თანაგრძნობით ეკიდებოდნენ ილია ჭავჭავაძე, აკაკი
წერეთელი, იაკობ გოგებაშვილი, სერგეი მესხი და სხვები. ქართულ პერიოდულ პრესაში
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ხშირად იბეჭდებოდა ქართველი კათოლიკეების პრობლემებისადმი მიძღვნილი
წერილები. თავის მხრივ, ქართველი სამღვდელოებაც კეთილგანწყობილებას გამოხატავდა
ქართველი კათოლიკეებისადმი. მათ ჟურნალში „ჯვარი ვაზისა,“ რომელიც 1906 წელს
გამოდიოდა, ხშირად იბეჭდებოდა მათი პუბლიკაციები. თავის მხრივ ქართველი
კათოლიკე მოღვაწეებიც აქტიურად ეხმაურებოდნენ მართლმადიდებელი სასულიერო
პირების ბრძოლას ავტოკეფალიის აღდგენისათვის. აღსანიშნავია, რომ 1917 წლის მართში
საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენას ისინი მიესალმენ და ეპისკოპოს
ლეონიდეს სახელზე მისალოცი მიმართვაც გაგზავნეს. რუსეთმა მარცხი განიცადა
ქართველი კათოლიკეთა მიმართ. 1920 წელს დამოუკიდებელ საქართველოში აღსგა
კათოლიკური საეპისკოპოსო.

ნაშრომში აგრეთვე აღნიშნულია, რომ რუსეთის პოლიტიკა განსაკუთრებული იყო
ქართველი მაჰმადიანების მიმართ. ამ ჯგუფის მიმდინარეობის წარმომადგენლები იყვნენ
საინგილოში და 1878 წელს შემოერთებულ აჭარაში. რუსეთი ცდილობდა ძალადობის
გზით მათში ქრისტიანობა აღდგენილიყი, რის წინააღმდეგ გაილაშქრა ქართველმა
საზოგადოება. ქართველი საზოგადოების მოთხოვნით მათთან მისიონერებად გაიგზავნა
ქართველი სასულიერო პირები. ფრთხილი პოლიტიკის შედეგი იყო, რომ ამ კუთხის
მოსახლეობის დიდი ნაწილი მოექცა ქრისტიანობაზე, ხოლო ის ნაწილი, რომლებმაც
მაჰმადიანობა შეინარჩუნეს თავს ქართველებად მიიჩნევდნენ.

რუსეთის პოლიტიკამ გარკვეულ წარმატებას მიაღწია ქართველი სომხის რჯულის
ქართველების მიმართ. ისინი მიუხედავად იმისა, რომ ქართველები იყვნენ აღწერის დროს
სომხებად ჩაწერეს. რესეთის პოლიტიკის წინააღმდეგ ხმა აღიმაღლა ქართველმა
საზოგადოებამ. აღნიშნული საკითხს არაერთი წერილი მიუძღვნა ილია ჭავჭავაძემ, აკაკი
წერეთელმა, ნიკო ნიკოლაძემ, სერგეი მესხმა, იაკობ გოგებაშვილმა და სხვებმა. იალიას
„ქვათა ღაღადი“ სწორედ სომხური ქმედების გამოსააშაკავებლად დაიწერა.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ზაქარია ჭიჭინაძის ღვაწლი, რომელმაც 1906
წელს„შავშელის“ ფსევდონიმით მცირე მოცულობის ნაშრომი გამოაქვეყნა „ქართველი
გრიგორიანები (სომხის სჯულის ქართველები)“. მანვე ამავე საკითხზე მეოცე საუკუნის
პირველი ოცეულის ქართულ პერიოდულ პრესაში საინტერესო მასალები გამოაქვეყნა.

ზაქარია ჭიჭინაძე პირველთაგანი მკვლევარია, რომელმაც მონოგრაფიულად შეისწავლა
ეს საკითხი. მან პირველმა მიუთითა იმ მიზეზებზე და მეთოდებზე, რომელთა
დაყრდნობით სომეხი სასულიერო პირები ახდენდნენ ქართველთა გასომხებას, მანვე
დაადგინა ის ქალაქები, დაბები, სოფლები, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ. მას უშუალოდ
მოჰყავს გასომხებული ქართველების გვარები და სხვა. ზაქარია ჭიჭინაძის ამ შრომამ
ბევრი ქართველი დააფიქრა. იგი არ ერიდება იმის აღნიშვნასაც, თუ რა შორს მიმავალ
მიზანს ემსახურებოდა სომხური ეკლესიის ქმედება. მისი წინასწარმეტყველება
ნამდვილად გამართლდა. საბჭოთა პერიოდში აღნიშნულ საკითხზე გასაგები მიზეზების
გამო მსჯელობა აკრძალული იყო. ბოლო პერიოდში სომხურმა სასულიერო პირებმა და
ეგრეთ წოდებულმა სომეხმა „მეცნიერებმა“ კვლავ განახლეს ამ საკითხზე მსჯელობა და
პრაქტიკული ნაბიჯების გადადგმაც დაიწყეს. მათ მხარს უბამს სომხური ეკლესიის
მხარდამჭერი საქართველოში მოქმედი ე. წ. ენჯეოშნიკები, რომელთა ნაწილი
ქართველები არიან. ისინი დიდი ფულის ფასად ხშირად ისტორიას აყალბებენ და
ქართულ ძეგლებს სომხურ ნაშთად ასაღებე. სომხური სამღვდელოება და მათი
„მეცნიერები“ აღნიშნავენ, რომ დებედას ხეობაში არსებული ქართული ისტორიული
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ძეგლები არა ქართველი, არამედ დიოფიზიტი სომხების კუთვნილებაა. ქართველი
გრიგორიანელი მონოფიზიტების საწინაღმდეგოდ ისინი ცდილობდენ „დიოფიზიტი
სომხების“ ცნების დამკვიდრებას. ეჩმიაძინის საკათალიკოსოს მითითებით
მაღალპოლიგრაფიულ დონეზე გამოსაცემად მზადდება ქართულ, სომხურ, ინგლისურ
ენებზე 13 ტომეული, რომელიც ეძღვნება თბილისში ვითომ არსებულ სომხურ ტაძრებს.
უკვე გამოიცა სამი ტომი.

ეს პროცესი საბჭოთა ხელისუფლების დროსაც გაგრძელდა. მხოლოდ მეოცე საუკუნის
90- იან წლებში დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ მათმა დიდმა ნაწილმა აღიდგინა
ეროვნება და გვარები.

ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – თემა: საქართველოს სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკა
(უძველესი დროიდან დღემდე) (VII–VIII პერიოდი)

ძირითადი თემის ფარგლებში, მიმდინარე წელს დამუშავდა ორი ქვეთემა:

1. „საქართველოს სახელმწიფო დროშის ისტორია (უძველესი დროიდან - დღემდე)“;

სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკა თითოეული ქვეყნის (და მათ შორის საქართველოს)
სახელმწიფოებრიობის აუცილებელ ატრიბუტს წარმოადგენს. აღნიშნულ სიმბოლიკაში
მოიაზრება ამა თუ იმ ქვეყნის: დროშა, გერბი, ვალუტა (როგორც ლითონის, ასევე
ქაღალდის), ჯილდოები (ორდენები და მედლები). თითოეულ ამ სიმბოლოს შეისწავლის
ისტორიის მეცნიერების საგანგებო დარგი.

სახელმწიფოებრივ სიმბოლოებზე აღბეჭდილი წარწერები და გამოსახულებანი
უაღრესად საყურადღებო ინფორმაციას შეიცავენ თანადროული ეპოქის შესახებ. ამის
გათვალისწინებით, სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკის მეცნიერულ შესწავლას,
თეორიულთან ერთად, პრაქტიკული მნიშვნელობაც გააჩნია.

საქართველოს სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკის თითოეული ატრიბუტის შესახებ
ქართულ ისტორიოგრაფიაში არაერთი ნაშრომი არსებობს. მიუხედავად ზემოთქმულისა,
დღემდე არ შექმნილა განმაზოგადებელი გამოკვლევა, სადაც ქართული
სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკის ყველა ატრიბუტი ერთ მთლიანობაში იქნებოდა
შესწავლილი.

ჩვენს მიერ საკვლევად შერჩეული თემის: “საქართველოს სახელმწიფოებრივი
სიმბოლიკა (უძველესი დროიდან - დღემდე)” დასრულებას შედეგად მოჰყვება ის, რომ
ქართულ ისტორიოგრაფიაში პირველად შეიქმნება განმაზოგადებელი გამოკვლევა, სადაც
საქართველოს სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკის ყველა ატრიბუტი მონოგრაფიულად,
ერთ მთლიანობაში იქნება შესწავლილი.

გამოკვლევა შესაძლოა პრაქტიკულად იქნას გამოყენებული ქართული
დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში, ვინაიდან ეროვნული
სიმბოლიკა მუდმივ განახლებას და გადახალისებას საჭიროებს.

სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკის დანარჩენი ატრიბუტების (გერბი, ჯილდო, ვალუტა)
ისტორიასთან ერთად, საქართველოს გააჩნია საკუთარი დროშის ისტორიაც, რომელსაც
შეისწავლის ისტორიის მეცნიერების ერთ-ერთი დამხმარე დისციპლინა - ვექსილოლოგია.

ვექსილოლოგია ანუ დროშათმცოდნეობა ერთ-ერთი წყაროთმცოდნეობითი დარგია.
იგი იკვლევს დროშებს, როგორც ისტორიის ნივთიერ წყაროებს.
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ეროვნული დროშათმცოდნეობის საკითხები უკანასკნელ დრომდე არ იყო
მონოგრაფიულად შესწავლილი და ჩვენი ისტორიოგრაფიის თეთრ ლაქად რჩებოდა.
არადა, არსებობს ქართული დროშების ტრადიცია. დასმულ პრობლემას აქტუალობას
მატებს ის ფაქტიც, რომ 1991 წელს აღდგა საქართველოს სახელმწიფოებრიობა და
შესაბამისად, სახელმწიფო დროშის ტრადიციაც.

წლევანდელი წლის განმავლობაში დავწერეთ ნაშრომი, რომელიც შესწავლილია
ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე არსებული ქართული დროშებისა, როგორც
სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკის ამსახველი ძეგლებისა.

ნაშრომი შეიცავს შესავალს, ხუთ თავს და გამოყენებული წყაროებისა და ლიტერატურის
სიას. მათ შორისაა თავები:

თავი I. ქართული დროშები უძველესი დროიდან XIX საუკუნის დასაწყისამდე;
თავი II. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სა-ხელმწიფო დროშა (1918-1921

წლები);
თავი III. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელმწიფო დროშა

(1921-1990 წლები);
თავი IV. საქართველოს სახელმწიფო დროშა (1990-2004 წლები);
თავი V. საქართველოს სახელმწიფო დროშა (2004 წლიდან – დღემდე).
წარმოდგენილ თავებში შესწავლილია ისტორია ქართული დროშებისა, როგორც

საქართველოს სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკის ამსახველი ძეგლებისა.

2. „საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოების (ორდენებისა და მედლების) ისტორია
(XX საუკუნის ოთხმოცდაათიანი წლებიდან დღემდე)“.

ჯილდოები (ორდენები და მედლები) - თითოეული ქვეყნის სახელმწიფოებრივი
სიმბოლიკის აუცილებელ ატრიბუტს წარმოადგენს.

სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკის დანარჩენი ატრიბუტების (დროშა, გერბი, ვალუტა)
ისტორიასთან ერთად, საქართველოს გააჩნია საკუთარი ჯილდოების - ორდენებისა და
მედლების ისტორიაც, რომელსაც შეისწავლის ისტორიის მეცნიერების ერთ-ერთი
დამხმარე დარგი - ფალერისტიკა.

ფალერისტიკა ანუ ჯილდოთმცოდნეობა ერთ-ერთი წყაროთმცოდნეობითი დარგია. იგი
იკვლევს ორდენებს, მედლებსა და სხვა სახის წარჩინების ნიშნებს (მათ შორის საპატიო
იარაღსა და ე.წ. სამაგიდო მედლებს, რომლებიც გაცემულია დამსახურებისათვის, ანდა
რომელიმე მნიშვნელოვანი ისტორიული ფაქტის აღსანიშნავად არის მოჭრილი), როგორც
ისტორიის ნივთიერ წყაროებს.

ეროვნული ჯილდოთმცოდნეობის საკითხები უკანასკნელ დრომდე არ იყო
მონოგრაფიულად შესწავლილი და ჩვენი ისტორიოგრაფიის თეთრ ლაქად რჩებოდა.
არადა, არსებობს, როგორც ქართული ეროვნული ჯილდოების - ორდენებისა და
მედლების ტრადიცია. დასმულ პრობლემას აქტუალობას მატებს ის ფაქტიც, რომ
მეოთხედი საუკუნის წინათ აღდგა ქართული ჯილდოების ტრადიცია.

ჩვენი კვლევის მიზანია შესწავლა ქართული ჯილდოებისა, როგორც სახელმწიფოებრივი
სიმბოლიკის ამსახველი ძეგლებისა.

გასული წლის განმავლობაში დავწერეთ ნაშრომი, რომელიც შესწავლილია ისტორია
XVIII საუკუნის მიწურულიდან და XX საუკუნის პირველი ნახევრის ჩათვლით შექმნილი
ქართული ჯილდოებისა - ორდენებისა და მედლებისა, ან მათი პროექტებისა, რომელთა
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განხორციელებაც გარკვეულ მიზეზთა გამო ვერ მოხერხდა.
წლევანდელი წლის განმავლობაში დაიწერა ნაშრომი, დავწერეთ ნაშრომი, რომელიც

შესწავლილია ისტორია XX საუკუნის 90-იანი წლებიდან დღემდე შექმნილი ქართული
ჯილდოებისა - ორდენებისა და მედლებისა, ან მათი პროექტებისა, რომელთა
განხორციელებაც გარკვეულ მიზეზთა გამო ვერ მოხერხდა.

ნაშრომი შეიცავს შესავალს, ოთხ თავს - ქვეთავებითურთ და გამოყენებული წყაროებისა
და ლიტერატურის სიას. მათ შორისაა თავები და ქვეთავები:

თავი I. საქართველოს სსრ-ის სახელმწიფო ჯლდოთა დაწესების ცდა (1990 წელი);
თავი II. სართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო ჯილდოთა დაწესების ცდები (1991-

1993 წლები);
პირველი ქვეთავი. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო ჯილდოთა დაწესების ცდა

(1991 წელი);
მეორე ქვეთავი. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო ჯილდოთა დაწესების ცდა

(1993 წელი);
თავი III. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო ჯილდოები (1992-2003 წლები);
თავი IV. საქართველოს სახელმწიფო და უწყებრივი სამხედრო ჯილდოები (2004-2018

წლები);
პირველი ქვეთავი. საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოები (2004-2018 წწ.);
მეორე ქვეთავი. საქართველოს უწყებრივი სამხედრო ჯილდოები (2006-2018 წლები).

წარმოდგენილ თავებსა და ქვეთავებში შესწავლილია ისტორია ქართული ჯილდოებისა,
როგორც საქართველოს სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკის ამსახველი ძეგლებისა.

გია გელაშვილი – თემა: საქართველოს სამეფო-სამთავროები მე-18 ს.-ის მეორე
ნახევარსა და მე-19 ს-ში; მათი სახელმწიფოებრივი სტატუსის, პოლიტიკური
ორიენტაციისა და საგარეო ურთიერთობების საკითხები. აღნიშნული პრობლემის შესახებ
არსებული ქართული, რუსული და ევროპული წყაროები (VII–VIII პერიოდი)

დამუშავდა წლიური თემა: „საქართველო XIX ს-ის II ნახევრის გერმანულ და
ინგლისურ წყაროებში.“

მე-19-ე საუკუნის II ნახევარი ესაა პერიოდი, როცა რუსულმა მთავრობამ დაასრულა
საქართველოს სრული დაპყრობა, გააუქმა უკანასკნელი ქართული სამთავროები. ესაა
პერიოდი ომების - ყირიმის, შამილის, 1877-78 წლების რუსეთ-თურქეთის და მათი
შედეგების. ამ ხანებში ხდება მართვის სისტემის შეცვლა: ჯერ შემოიღეს მეფისნაცვლობა
და შემდეგ შეცვალეს ისევ მთავარმართებლობით (ვორონცოვი, მურავიოვი, ბარიატინსკი,
მიხეილ რომანოვი - დუნდუკოვ-კორსაკოვი, შერემეტიევი, გოლიცინი).

ამ პერიოდში ხდება ფოთი-თბილისის რკინიგზის გაყვანა და სურამის გვირაბის გაჭრა.
ამავე ხანებში შენდება ოპერის თეატრი, იხსნება მუზეუმი, საჯარო ბიბლიოთეკა, ე.წ.
ვორონცოვის ხიდი და სხვა.

ყველა მოგზაურისთვის საერთო არის მათ მიერ ტფილისის მეტნაკლები სისრულით
აღწერა, რაც გამოწვეული იყო სათანადო სარეკომენდაციო წერილების წარდგენით
შესაბამის დაწესებულებებში „პასპორტის“ („პოდოროჟნაია“) მისაღებად, რათა
ემოგზაურათ დაგეგმილ მხარეებში.
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ყველა მოგზაური მეტნაკლები სისრულით აღწერს იმ მხარეებსა და პუნქტებს, სადაც
მათ უხდებათ გავლა, ან საექსპედიციო შემოვლა-შესწავლა. ისინი ეხებიან მოსახლეობის
რელიგიურ რწმენებს, ენას, მეურნეობის წარმოებას, ვაჭრობას, სახლების ტიპებს, ჩაცმას,
გარეგნობას, ხასიათს, განათლებას და ა.შ. მოგზაურები ეცნობოდნენ მმართველებს, რაც
ცნობებს უფრო სანდოს ხდიან. ძალზე ყურადსაღებია ავტორისეული დაკვირვებები
რუსული მმართველობის ხასიათზე. გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოში
მიმდინარე ყოველი პროცესი ცხოვრების ყველა სფეროში რუსეთთანაა დაკავშირებული,
როგორც მის პროვინციად ქცეული მხარისა, სადაც მმართველობისა და ცხოვრების ახალი
წესებია დამკვიდრებული.

ამჟამად ჩვენ წარმოგიდგენთ მოგზაურებსა და მათ ნაშრომებს, რომლებიც ჩვენთვის
საყურადღებო თემას შეეხება, მხოლოდ აღარ დავაზუსტებთ თითოეულის მიერ მოცემულ
ცნობებს,რაც თემაში გვაქვს განხილული. ეს მოგზაურებია:

ბარონი მაქს ფონ ტილმანი (1846-1929) გერმანელი პოლიტიკოსი დიპლომატი.
იმყოფებოდა პეტერბურგში გერმანიის საელჩოში. მისი ნაშრომია „მოგზაურობა
კავკასიაში, სპარსეთსა და აზიურ თურქეთში“ (ლაიფციგი, 1875).

გოტფრიდ მერცბახერი (1843-1926) მიუნხენის უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი,
გეოგრაფიული საზოგადოების თავმჯდომარე, ცნობილი მთამსვლელი. 1891 წელს მოაწყო
ექსპედიცია კავკასიონის მანამდე გამოუკვლევ ნაწილში. 1901 წელს გამოაქვეყნა
ორტომეული - „კავკასიონის მაღალ რეგიონებში“ და ე.წ. „მერცბახერის რუკა“.

გუსტავ რადდე (1831-1903) გერმანელი ბუნებისმეტყველი და გეოგრაფი. მისი
ინიციატივით აღდგენილ იქნა და საზეიმოდ გაიხსნა მუზეუმი. ცხოვრობდა თფილისში;
მოიარა საქართველოს სხვადასხვა კუთხე.

ბაჩან ტელფერი (1830-1904) ინგლისელი საზღვაო ფლოტის კაპიტანი. მონაწილეობდა
ყირიმის ომში. 70-იან წლებში სამი წელი ცხოვრობდა რუსეთში და ორჯერ იმოგზაურა
ყირიმსა და კავკასიაში. მისი ნაშრომია ორტომეული „ყირიმი და კავკასია“ (ლონდონი,
1876). მერცბახერის მსგავსად მის შრომას უცვლელი ღირებულება აქვს როგორც
ისტორიკოსების, ისე ეთნოლოგებისთვის.

სერ არტურ რულოვ კანინგეიმი (1812-1884) ინგლისელი გენერალ-ლეიტენანტი,
მრავალი წიგნის ავტორი და ფართო გაქანების მოგზაური. მონაწილეობდა ყირიმის ომში.
1872 წელს ლონდონში გამოიცა მისი წიგნი „მოგზაურობა აღმოსავლეთ კავკასიაში,
კასპიისა და შავ ზღვებზე, საგანგებოდ დაღესტანში და სპარსეთისა და თურქეთის
საზღვრებზე 1871 წლის ზაფხულში“.

ლოურენს ოლიფანტი (1829-1888) ინგლისელი მწერალი, ჟურნალისტი, მოგზაური.
პარლანენტის წევრი, „ტაიმსის“ კორესპონდენტი. ლონდონში 1856 წელს გამოიცა მისი
წიგნი „თურქული არმიის ამიერკავკასიური კამპანია ომერ ფაშას მეთაურობით“. ავტორი
ამ კამპანიისას ახლდა ომერ ფაშას და იყო უშუალო თვითმხილველი.

ჯეიმს ბრაისი (1838-1922) ცნობილი ინგლისელი საზოგადო მოღვაწე, მეცნიერი _
სამოქალაქო სამართლის პროფესორი, ლორდთა პალატის წევრი, ბრიტანეთის აკადემიის
პრეზიდენტი, ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი. ის 1876 წელს ეწვია რუსეთს,
საქართველოსა და სომხეთს. ამ მოგზაურობის შედეგია „ამიერკავკასია და არარატი. 1876
წლის შემოდგომის არდადეგების დროს შემდგარი ექსპედიციის ჩანაწერები“ (ლონდონი,
1878).

ბარონი ჯონ აბერკრომბი (1841-1924) შოტლანდიელი სამხედრო და არქეოლოგი,
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სამართლის დოქტორი. მან 1888 წელს იმოგზაურა ტფილისიდან ნუხასკენ. ეკუთვნის
ნაშრომი „მოგზაურობა აღმოსავლეთ კავკასიაში“ (ლონდონი, 1889).

დუგლას უილიამ ფრეშფილდი (1845-1934) ინგლისელი გეოგრაფი, მთამსვლელი,
სამეფო გეოგრაფიული საზოგადოების პრეზიდენტი, გეოგრაფიული ჟურნალის
დამფუძნებელი, ალპური კლუბის პრეზიდენტი. 1868 წელს ავიდა და შეისწავლა
ცენტრალური კავკასიონი, ყაზბეგი და იალბუზი. 1869 წელს გამოსცა ნაშრომი
„მოგზაურობა ცენტრალურ კავკასიაში, რომელსაც ერთვის ვიზიტები არარატსა და
თავრიზში, ასევე სსვლა ყაზბეგსა და იალბუზზე“. 1887 და 1889 წლებში კვლავ
მიუბრუნდა კავკასიას და გამოაქვეყნა 1896 წელს „კავკასიის შესწავლა“.

კლაივ ფილიპს ვოლეი (1853-1918) ბრიტანელ-კანადელი საჯარო პირი. დაეუფლა
სამართალს. გაიგზავნა ბრიტანეთის ლეგაციის ვიცე-კონსულად ქერჩში ყირიმში.
კავკასიას უძღვნა ორი ნაშრომი - „ნადირობა ყირიმსა და კავკასიაში“ (ლონდონი, 1891) და
ორტომიანი „ველური სვანეთი“ (ლონდონი, 1883). ჩვენთვის განსაკუთრებით
საყურადღებოა მეორე.

ამათ გარდა, ჩვენ გამოვიყენეთ კიდევ სამი ინგლისელი ავტორის ცნობები, რომელთა
ბიოგრაფიული მონაცემები, სამწუხაროდ, მოსაძიებელია. ესენია:

ჯონ უსშერის „მოგზაურობა ლონდონიდან პერსეპოლისკენ, რომელიც შეიცავს
მიმოსვლას დაღესტანში, გეორგიაში, სომხეთში,ქურთისტანში, მესოპოტამიასა და
სპარსეთში“ (ლონდონი, 1865). იგი გვაწვდის უხვ მასალას საქართველოსა და სხვადასხვა
პირთა შესახებ.

ძალზე საინტერესოა დ`ავიგდორის (მოგზაურის) ნაშრომი - „ჩანაწერები კავკასიის
შესახებ“ (ლონდონი, 1883), რომელშიც დაცულია მრავალფეროვანი მასალა საქართველოს
სხვადასხვა კუთხეების შესახებ. ყურადსაღებია ავტორის დაკვირვება რუსული
მმართველობის ხასიათზე.

ასევე საინტერესოდ აგვიწერს ნანახს ვალტერ ბ. ჰარისი თავის წიგნში „ბათუმიდან
ბაღდადისკენ, ტფილისის, თავრიზის და სპარსეთის ქურთისტანის გავლით“ (ლონდონი,
1896). სხვა მრავალთან ერთად, ყურადსაღებია მისი ცნობა ფოთი-თბილისი რკინიგზისა
და სურამის გვირაბის შესახებ.

ცხადია, ამით არამოიწურება გერმანელი და ინგლისელი მოგზაურებისა, თუ
საქართველოთი დაინტერესებულ პირთა ოდენობა, მაგრამ ჩვენი თემისთვის
დასახელებულებიც საკმარისად ჩავთვალეთ.

ლელა მიქიაშვილი – თემა: საქართველოს სამეფო-სამთავროები მე-18 ს-ის მეორე
ნახევარსა და მე-19 ს-ში; მათი სახელმწიფოებრივი სტატუსის, პოლიტიკური
ორიენტაციისა და საგარეო ურთიერთობების საკითხები. აღნიშნული პრობლემის შესახებ
არსებული ქართული, რუსული და ევროპული წყაროები (VII–VIII პერიოდი)

დამუშავდა ორი ქვეთემა:

1. საქართველოს მიმართ ევროპის სახელმწიფოების (კერძოდ, საფრანგეთის)
ეკონომიკური ინტერესების ასახვა მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ფრანგი ავტორების
ნაშრომებში (ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერე, ჟაკ ფრანსუა გამბა)

XIX საუკუნის პირველი ნახევრიდან კავკასია ევროპული დიპლომატიის ყურადღების



44

ცენტრში აღმოჩნდა, რაც, თავის მხრივ, განაპირობა ე.წ. “აღმოსავლეთის საკითხის”
პრობლემამ: იმ დროისათვის ახლო აღმოსავლეთი და კავკასია იქცნენ ისეთი ძლიერი
სახელმწიფების დაპირისპირების არენად, როგორიც იყო რუსეთი, ინგლისი, საფრანგეთი,
ავსტრია და პრუსია. შესაბამისად, აღნიშნულ პერიოდში დიდი რაოდენობით იგზავნებიან
კავკასიაში ამ ქვეყნების სავაჭრო, პოლიტიკური და დიპლომატიური აგენტები, რომელთა
მიზანი იყო ამ რეგიონის შესახებ დეტალური ცნობების შეგროვება. თავისთავად ცხადია,
ნებისმიერი მათგანი საკუთარი ქვეყნის ინტერესთა გათვალისწინებით ატარებდა მსგავს
ექსპედიციას. კავკასიაში ჩამოსულ მოგზაურთა უმრავლესობას სავსებით რეალური და
ლეგალური მიზნები ჰქონდა, კერძოდ, კავკასიის ქვეყნების შესახებ მაქსიმალურად დიდი
რაოდენობის მასალის შეგროვება და შესწავლა. ასეთ მოგზაურთა შორის იყვნენ
ინგლისელი ლაიელი, ფრანგი ჟაკ ფრანსუა გამბა და დიუბუა დე მონპერე, გერმანელი
კოხი და სხვ. (Гарданов 1974:3).

უძველესი დროიდან მოყოლებული საქართველოს ტერიტორიაზე გადიოდა ახლო
აღმოსავლეთიდან მომავალი ხელსაყრელი სავაჭრო-საქარავნო გზები, რომელთა
მეშვეობითაც ჩვენი ქვეყანა დაკავშირებული იყო ამ ქვეყნების მსხვილ სავაჭრო
ცენტრებთან (ბაქო, შამახია, განჯა, თავრიზი, ისპაჰანი, სმირნა, კონსტანტინოპოლი და
ა.შ.). მიუხედავად იმისა, რომ XIX ს. პირველი ნახევრისათვის კავკასიაში და კერძოდ
საქართველოში, რუსეთი უპირობო მფლობელად ჩამოყალიბდა, ამ რეგიონში ევროპის
ქვეყნების სავაჭრო-ეკონომიკური ინტერესები არ შეუსტებულა. ამის დამადასტურებელია
წარმოდგენილ ნაშრომში განხილული მასალა ჟაკ ფრანსუა გამბასა და ფრედერიკ დიუბუა
დე მონპერეს პუბლიკაციებიდან.

ბურბონთა რესტავრაციის შემდეგ ჟაკ ფრანსუა გამბამ საფრანგეთის მთავრობას
წარუდგინა პროექტი აზიასთან (კერძოდ ინდოეთთან) ვაჭრობის პერსპექტივების
თაობაზე, სადაც გათვალისწინებული იყო ამიერკავკასიაზე გამავალ სატრანზიტო
სავაჭრო გზის გამოყენება. ამ პროექტით დაინტერესდა მინისტრი რიშელიე, რომლის
ხელშეწყობითაც გამბამ 1817-1818 წწ. სამხრეთ რუსეთში იმოგზაურა ამ სატრანზიტო გზის
უკეთ შესასწავლად. რიშელიეს აზრით ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობის
ხელშესაწყობად დიდი როლი ენიჭებოდა საქართველოს, როგორც პერსპექტიული
სატრანზიტო ცენტრის შესწავლას; ამ მიზანს ემსახურებოდა გამბას განმეორებითი
მოგზაურობა ამიერკავკასიაში, სადაც რიშელიეს მითითების თანახმად, მას უნდა
გამოეკვლია და შეესწავლა საფრანგეთის სავაჭრო ინტერესებისათვის ამ რეგიონის და,
კონკრეტულად, საქართველოს გამოყენების შესაძლებლობა. გამბას მეორე მოგზაურობა
1819-1824 წწ. განხორციელდა და, როგორც ჩანს, მან იმდენად წარმატებულად გაართვა
თავი დაკისრებულ მისიას, რომ საფრანგეთის მთავრობამ იგი თავის კონსულად დანიშნა
თბილისში (1821-1824წწ.). 1824 წ. გამბა დაბრუნდა საფრანგეთში, სადაც გამოსცა თავისი
მოგზაურობის აღწერილობა ორ ტომად. 1826 წლიდან გამბა კვლავ საქართველოში
ბრუნდება: ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში, კერძოდ იმერეთში, მას მთავრობამ
საექსპლუატაციოდ გადასცა სახნავი მიწა და ტყე აჯამეთის ტერიტორიაზე. 1833 წ. გამბა
გარდაიცვალა ქუთაისში.

გამბას “მოგზაურობა” მრავალმხრივ საინტერესო ნაშრომია ამიერკავკასიისა და
კონკრეტულად საქართველოს ეკონომიკური ისტორიის შესასწავლად. სხვა მრავალ
საკითხთა შორის მნიშვნელოვანია მისი შეხედულებები აღნიშნულ პერიოდში
საქართველოში ვაჭრობის განვითარების პერსპექტივების შესახებ (VIII თავი), გარდა
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ამისა, მის ნაშრომში აგრეთვე მოცემულია საქართველოს ტერიტორიაზე მიმოქცევაში
არსებული ფულის ერთეულთა სისტემაც, რომელიც საკმაოდ დეტალურად არის
აღწერილი გამბას მიერ ნაშრომის მეორე ტომის ბოლოს დართულ ე.წ. “დამამტკიცებელ
დოკუმენტებში”. საქართველოს, როგორც აღმოსავლური და დასავლური სამყაროს
მიჯნაზე მდებარე ქვეყნის ეკონომიკურ-კულტურული დახასიათებისათვის გამბას
ნაშრომში დაცული მასალა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია.

კიდევ ერთი ფრანგი მოგზაურის - ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს ნაშრომმა
უაღრესად დიდი როლი შეასრულა ევროპული ქართველოლოგიის განვითარებაში:
ექვსტომიანი ნაშრომი “მოგზაურობა კავკასიის გარშემო, ჩერქეზებთან და აფხაზებთან,
კოლხეთში, საქართველოში, სომხეთსა და ყირიმში” წარმოადგენს არა მხოლოდ
მოგზაურის ჩვეულებრივ დღიურს, არამედ სერიოზულ მეცნიერულ გამოკვლევას (1838 წ
ამ ექვსტომეულს საფრანგეთის გეოგრაფიული საზოგადოების ოქროს მედალი მიენიჭა).

სხვა მრავალ საკითხთა შორის, დიუბუა საკმაოდ დიდ ადგილს უთმობს
საქართველოს ეკონომიკას და მისი აღორძინება-განვითარების პერსპექტივას; იგი
ყურადღებას ამახვილებს საქართველოში მაღსალხარისხიანი აბრეშუმის წარმოებაზე და
დეტალურად აღწერს მთავრობის ხელშეწყობით დაფუძნებული ფონდის მიერ გაწეულ
საქმიანობას (ფონდს ხელმძღვანელობდა დე კასტელა) დიუბუა პირადად გასცნობია
საწარმოს პროექტებს და დადებითად აფასებს მათ მასშტაბურობას, ასევე აღწერს მტკვრის
სანაპიროზე ამ ფონდისათვის გამოყოფილ ვრცელ ტერიტორიაზე განლაგებულ
არქიტექტურულ შენობებსა და თუთის პლანტაციებს.

დიუბუა ასევე საყურადღებო ცნობებს გვაწვდის თბილისური ეკონომიკის შესახებაც,
კერძოდ, აღნიშნავს, რომ “სურსათი აქ ძალზე იაფია, თანაც _ მრავალფეროვანი.
გერმანელთა კოლონიები ქალაქს ამარაგებენ ყველა იმ პროდუქტით, რაც ევროპული
ცხოვრებისათვის არის საჭირო; აქ დიდი რაოდენობით არის პური და ბრინჯი, უხვადაა
ყველანაირი შინაური თუ გარეული ფრინველი. გურმანები განსაკუთრებით ეტანებიან
სამეგრელოსა და იმერეთის ვარიებსა და ყვინჩილებს. ზამთრობით კასპიის ზღვის
თევზსარეწიდან ქალაქში შემოდის ახალი თევზი, ხოლო დანარჩენ დროს კი -
დამარილებული თევზი და ხიზილალა”. ცალკე საკითხად ავტორი განიხილავს ქართულ
ღვინოს, მის ხსვადასხვა სახეობებს, ჩამოთვლის მათ საუკეთესო თვისებებს, ახდენს მათ
შედარებას ფრანგულ ღვინოებთან და იქვე დაურთავს სხვადასხვა სახეობის ქართული
ღვინის ფასებსაც. ნაშრომში მოცემულია ძალზე საინტრესო დაკვირვებები საქართველოში
ვაჭრობისა და ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივების შესახებ ევროპული ბაზრის
ათვისების თვალსაზრისით.

2. დასავლეთ საქართველოს სამთავროების სახელმწიფოებრივი სტატუსი, მათი
დამოკიდებულების ხარისხი იმერეთის სამეფოზე, საგარეო ორიენტაცია.

XIX ს. დამდეგს, ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმების მომენტისათვის დასავლეთ
საქართველო კვლავინდებურად ცალკეულ სამეფო-სამთავროებად იყო დაქსაქსული.
მეფე-მთავრებს შორის საუკუნეების მანძილზე წარმოებული ომი იმერთა მეფის
დამარცხებთ დასრულდა, თუმცა ნიშანდობლივია, რომ ერთიანი სამეფოს აღდგენისათვის
ბრძოლა არ შეწყვეტილა და XVIII-XIX სს-თა მიჯნაზეც გრძელდებოდა. მართალია,
იმერთა მეფის დროებითი წარმატება ამ ბრძოლაში მხოლოდ იმით შემოიფარგლებოდა,
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რომ უკეთეს შემთხვევაში იგი თავისთვის სასურველ კანდიდატს დასვამდა მთავრად
გურიაში ან სამეგრელოში; მაგრამ უმთავრესი იყო ის, რომ საკმაოდ სუსტი
სახელმწიფოებრივი სტრუქტურის მიუხედავად, იმერეთის სამეფო დანარჩენ
სამთავროებთან შედარებით უფრო ძლიერი იყო და ქვეყნის გაერთიანებისათვის ბრძოლა
არასოდეს შუწყვეტია.

იმერეთის მეფე ფორმალურად შეუზღუდველ ხელისუფლად ითვლებოდა, ფაქტიურად
კი მისი ძალაუფლება დამოკიდებული იყო იმ მსხვილ ფეოდალთა ნება-სურვილზე,
რომლებიც “სამეფო დარბაზში” იყვნენ წარმოდგენილნი და მნიშვნელოვნად
განსაზღვრავდნენ სახელმწიფოებრივ პოლიტიკას, შესაბამისად - დარბაზი (სათათბირო
ორგანო) მსხვილ ფეოდალთა ხელში მეფეზე ზემოქმედების იარაღად იქცა. გარდა ამისა,
მეფეს არ ჰყავდა მუდმივი ჯარი და მტრის წინააღმდეგ სახელდახელოდ შეკრებილი
ფეოდალური ლაშქარი გამოჰყავდა, საშინაო განხეთქილების შემთხვევაშიც “ურჩთა“
წინააღმდეგ “ერთგულთა” ჯარს იყენებდა, ასე რომ მეფის სამხედრო ძლიერებაც
ფეოდალებზე იყო დამოკიდებული.

ქართლ-კახეთის მსგავსად, იმერეთის სამეფო კარზეც უპირველესი მოხელე იყო
სახლთუხუცესი. მის განკარგულებაში იყო მოხელეთა მთელი შტატი, მათ შორის ე.წ.
“უხუცესთა” (მინისტრთა) გარკვეული ნაწილი, რომელნიც მის “თანაშემწეებად
განიხილებოდნენ (მოლარეთუხუცესი, მეღვინეთუხუცესი და სხვ.). დასახლებულ
პუნქტებში, სამეფო სოფლებსა და ციხე-ქალაქებში მეფის მიერ ინიშნებოდნენ მოურავები
(სათავადოებსა და საეკლესიო მამულებში მათ თავადები და ეკლესიის წარმომადგენლები
ნიშნავდნენ). შესაბამისად, ადგილობრივი ხელისუფლება გაყოფილი იყო მეფესა და
მსხვილ ფეოდალებს შორის, რაც თავისთავად ცენტრალური ხელისუფლების სისუსტეზე
მეტყველებს.

უმაღლესი მოსამართლე იყო მეფე და მასთან არსებული დარბაზი; ეს იყო უმაღლესი
ინსტანცია, რომელიც მნიშვნელოვან საქმეებს განიხილავდა. გარდა ამისა, სისხლისა და
სამოქალაქო სამართლის საქმეების განსახილველად არსებობდა ე.წ. “დივანი. XIX ს.
დამდეგს დივანი შედგებოდა 2-3 მდივანბეგისაგან, ამ სახელოს ჩიჯავაძეთა და
წულუკიძეთა საგვარეულო ფლობდა. ნიშანდობლივია, რომ დივანი ტრადიციისამებრ
ვახტანგ VI-ის კანონთა კრებულის მიხედვით ფუნქციონირებდა.

იმერეთის სამეფო კარის ანალოგიურად იყო მოწყობილი სამთავროების სამოხელეო
აპარატიც, ამ მხრივ განსაკუთრებით დიდი მსგავსებაა სამეგრელოსა და გურიის
სამთავროებში: თავის სამფლობელოში მთავარი ფორმალურად უზენაეს ხელისუფალს
წარმოადგენდა, ის ფლობდა უმაღლეს სამხედრო და სამოსამართლო ძალაუფლებას,
თუმცა ფაქტიურად XIX ს. დამდეგისათვის მისი გავლენიანობა იმერეთის მეფესთან
შედარებით შეზღუდული იყო: სამთავროების მსხვილ თავადებს გაცილებით მეტი
უფლებები ჰქონდათ, ვიდრე სამეფო თავადებს.

იმერეთის სამეფო კართან განსაკუთრებით დიდი მსგავსებაა სამეგრელოსა და გურიის
სამთავროებში. განსხვავებული მდგომარეობა იყო აფხაზეთისა და სვანეთის
სამთავროებში; კერძოდ, აფხაზეთში სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით
განსხვავებული რეგიონები იკვეთება: ბარში, მდ. კოდორისა და ენგურის დაბლობებში
ტრადიციული ბატონყმური ურთიერთობა ჩამოყალიბდა, სამგრელო-იმერეთის მსგავსად,
ხოლო მთიან რაიონებში გვაროვნულ-თემური წყობილების მკვეთრად გამოხატული
ნიშნები ფიქსირდება.
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არსებითად მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ ერთი სახელმწიფოს დაშლის შედეგად
წარმოქმნილ სამეფო-სამთავროებში ტრადიციულად ჩამოყალიბებული საუკუნოვანი
სახელმწიფოებრივ-კულტურული მთლიანობა მძლავრობდა, რაც მათ პოლიტიკურ
მოწყობაშიც აისახა: იმერეთის სამეფოსა და დანარჩენი სამთავროების მმართველობის
სისტემა ძველი ქართული სახელმწიფოებრივი წყობილებისათვის დამახასიათებელ
პრინციპებს ეფუძნებოდა, ამასთანავე, ყველა ამ პოლიტიკური ერთეულის
სახელმწიფოებრივი ენაც ქართული იყო.

ხათუნა ქოქრაშვილი – თემა: რუსული მმართველობა საქართველოში (მე-19-მე-20
საუკუნეებში) (VII–VIII პერიოდი)

მიმდინარე წელს შესრულდა ქვეთემა: „სამთავროების გაუქმება და რუსეთის
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მმართველობა XIX ს-ის 60-90-იან წლებში“

ნაშრომში სამეცნიერო ლიტერატურაზე, წყაროებსა და დოკუმენტებზე დაყრდნობით
შესწავლილი და გაანალიზებულია რუსეთის იმპერიის მიერ დასავლეთ საქართველოს
ტერიტორიაზე არსებული სამთავროების გაუქმების პროცესი და XIX საუკუნის 60-90-იან
წლებში ამიერკავკასიაში დამყარებული ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
მდგომარეობა.

ნაშრომში განხილულია შემდეგი საკითხები: XIX საუკუნის I ნახევარში ამიერკავკასიაში
რუსული მმართველობისა და დასავლეთ საქართველოს სამთავროების
ურთიერთმიმართება, სამთავროების პოლიტიკური სტატუსი; ამირკავკასიაში სამხედრო-
სამოქალაქო მმართველობის სისტემა, ამ პერიოდის კავკასიის მთავარმმართველებისა და
სამთავროების ურთიერთობა. XIX ს-ის 30-იან წლებში დასავლეთ საქართველოში
რუსეთის მიერ შექმნილი თავდაცვის სისტემა „შავი ზღვის სანაპირო ხაზი“ და
სამთავროების როლი ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიელებისა და ოსმალების თავდასხმების
წინააღმდეგ.

შესწავლილია საკითხები: რუსეთის იმპერიის მიერ ამიერკავკაიაში გატარებული
მმართველობის სისტემის რეორგანიზაციის პროცესი, სამოქალაქო მმართველობის
სისტემის დამყარებისა და კავკასიის სამეფისნაცვლოს შექმნა; კავკასიურ ომში რუსეთის
წარმატებები და XIX საუკუნის დასავლეთ საქართველოში არსებული სამთავროების
გაუქმება; გაუქმებული სამთავროების ნაცვლად ახალი ადმინისტრაციულ-
ტერიტორიული ერთეულების შექმნა და რუსული მმართველობის დამყარება ყოფილი
სამთავროების ტერიტორიაზე.

რუსეთის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული პოლიტიკის შესაფასებლად და შექმნილი
ვითარების გადმოსაცემად განხილულია შემდეგი საკითხები: XIX ს-ის 60-70-იან წლების
რეფორმები ამიერკავკასიაში; რუსეთ-ოსმალეთის 1877-1878 წლების ომის შედეგები,
ისტორიული სამხრეთ-დასავლეთ ტერიტორიებზე ბათუმისა (ბათუმის, ართვინის და
აჭარის ოკრუგები) და ყარსის ოლქების შექმნა და XIX ს-ის 70-80-იან წლების
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებები საქართველოში. პოლიტიკური რეაქცია
XIX ს-ის 80-90-იან წლებში, მეფისნაცვლის ინსტიტუტის გაუქმება კავკასიაში,
ცვცვლილებები კავკასიის მმართველობის სისტემაში.

შეფასებულია რუსეთის იმპერიის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული პილიტიკა XIX ს-
ის 60-90-იან წლებში, XIX ს-ის ბოლოს საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
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სურათი, ამიერკავკასიაში რუსეთის იმპერიის მმართველობის სისტემის უნიტარული
ხასიათი.

ლოლა სარალიძე – თემა: საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის
საკითხი საერთაშორისო კონფერენციებსა და ქართულ ემიგრანტულ წრეებში (VII–VIII
პერიოდი)

მიმდინარე წელს შესრულდა ქვეთემა: „გერმანიის ხელისუფალთა ინტერესები
კავკასიაში და ქართველი ემიგრანტი მეცნიერების წვლილი ევროინტეგრაციის იდეის
დამკვიდრების საქმეში.“

ნაშრომში საუბარია ემიგრაციაში მოღვაწე ქართველი პოლიტიკოსების როლზე
ბოლშევიკური უღლისგან კავკასიის გათავისუფლებისთვის ბრძოლაში, ასევე, ამ
ბრძოლაში გერმანიის ხელისუფლების მნიშვნელობაზე, მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში,
საარქივო დოკუმენტებზე დაყრდნობით შესწავლილია ემიგრაციაში მყოფი ქართველი
მეცნიერების - მიხეილ მუსხელიშვილის და ალექსანდრე ნიკურაძის ღვაწლი ევროპული
იდეების დამკვიდრების საქმეში. საბჭოთა კავშირ-გერმანიის ომის დაწყების შემდეგ,
ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მოღვაწეობა გამოცოცხლდა. ემიგრანტებს ომში
საბჭოთა კავშირის მარცხის და საქართველოს დემოკრათიული რესპუბლიკის აღდგენის
იმედი ჩაესახათ. ქართული ემიგრაციის სოციალ-დემოკრატიული ნაწილი (ნოე
ჟორდანია, აკაკი ჩხენკელი, ევგენი გეგეჭკორი და სხვ.) თავს იკავებდა ნაცისტურ
გემანიასთან აშკარა თანამშრომლობაზე, თუმცა ყოველნაირად ცდილობდნენ გერმანიის
გამარჯვებისთვის ხელი შეეწყოთ. გერმანიასთან აქტიური ურთიერთობები ჰქონდათ
ეროვნულ-დემოკრატებს (სპირიდონ კედია და სხვ.). ქართული ემიგრაციის საერთო
მისწრაფებას გერმანიის ხელისუფალთა საქართველოთი დაინტერესება წარმოადგენდა.
აღნიშნულია, რომ საბჭოთა კავშირის მხარეზე დაახლოებით 700 ათასი ქართველი
იბრძოდა, გერმანელების მხარეს კი შეუდარებლად ნაკლები, 32 ათასამდე, მათ შორის, 500
მეორე მსოფლიო ომის დროს ტყვედჩავარდნილი იყო. ძალიან ბევრმა ქართველმა იცოდა,
რომ ჰიტლერი მაშინვე დამოუკიდებელს არ გახდიდა საქართველოს, თუმცა ფიქრობდნენ,
რომ ჰიტლერი მუდმივად არ იქნებოდა გერმანიის ლიდერი. მათთვის მთავარი იყო,
რუსეთი და ბოლშევიზმი დაემარცხებინათ. ემიგრანტებს მიაჩნდათ, რომ გერმანიის
პროტექტორატის ქვეშ მყოფი საქართველო დამოუკიდებელი უფრო ადვილად
გახდებოდა. რამდენად რეალური იყო მათი ჩანაფიქრი, ეს ჯერ კიდევ კამათის საგანია,
მაგრამ მათი დიდი უმრავლესობა ისეთივე თავდადებითა და რწმენით იბრძოდა, როგორც
მეორე მხარეს მდგომი ქართველობა. ადოლფ ჰიტლერი მხარს არ უჭერდა საქართველოს
საკითხს, ასევე, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას, რაც გერმანიის მხარეს
მებრძოლი ქართველი ემიგრანტებისთვის ცნობილი იყო. 1941 წლის 30 მარტს, ჰიტლერმა
250 გენერლის წინაშე მომავალი ომი „ორ მსოფლმხედველობას შორის ბრძოლად“,
„გამანადგურებელ ომად“ გამოაცხადა. ის „ბოლშევიკური კომისრების და კომუნისტური
ინტელიგენციის განადგურებას“ ითხოვდა, მაგრამ ახალ გეოპოლიტიკურ სივრცეში
კავკასია არ მოიაზრებოდა. იგი კავკასიას განიხილავდა, როგორც მნიშვნელოვან
საკოლონიზაციო ბაზას, სადაც არაარიელთა გადასხლებისა და გერმანელთა ჩასახლების
შემდეგ, კავკასია, გერმანიის აღმოსავლური პოლიტიკის დასაყრდენი გახდებოდა.
ამათანავე, ჰიტლერს ზუსტად არ ჰქონდა განსაზღვრული, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
მცხოვრები ერების მიმართ რა პოლიტიკა უნდა გაეტარებინა.
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ნაშრომში აღნიშნულია, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ქართული პოლიტიკური
ემიგრაცია ევროინტეგრაციის საკითხით დაინტერესდა. მიხეილ მუსხელიშვილი (1903-
1964 წწ.) ერთ-ერთი იმ ქართველთაგანი იყო, რომელიც ევროკავშირის შექმნასა და
ევროპის ქვეყნებს შორის საზღვრების მოშლას ქადაგებდა. მან დიდად გაუსწრო თავის
დროს და ევროგაერთიანების იდეით აღტაცებულმა, მრავალი ნაშრომი მიუძღვნა
ევროპულ ფედერალიზმსა და ფედერალისტურ მოძრაობას. საგულისხმოა, რომ მის
უკანასკნელ მონოგრაფიას ერქვა „ფედერალური სტრუქტურები“. 1948 წლიდან
გარდაცვალებამდე, იგი სტრასბურგის უნივერსიტეტის სამართლის, პოლიტიკურ და
ეკონომიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო საჯარო სამართლის კათედრას
განაგებდა. მიხეილ მუსხელიშვილი იყო სტრასბურგის უნივერსიტეტის საბჭოთა
კავშირისა და აღმოსავლეთ ქვეყნების კვლევის ცენტრის (რომელსაც დღესაც „მუსხელის
ცენტრი“ ჰქვია) დამაარსებელი და უცვლელი დირექტორი. 1948-1951 წლებში მან
საუნივერსიტეტშორისო ფედერაცია დაარსა, რომლის პრეზიდენტიც იყო. 1954 წლიდან
იგი ორჯერ აირჩიეს ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაციის გენერალურ მდივნად.

ალექსანდრე ნიკურაძე (1900-1981 წწ.) ფსევდონიმით - „ა. ზანდერსი“,
„კონტინენტალური ევროპის კვლევის ინსტიტუტი”-ს ხელმძღვანელი და საქართველოს
და კავკასიის გერმანელთა საშუალებით განთავისუფლების მთავარი იდეოლოგი იყო. იგი
რამდენიმე გეოპოლიტიკური შინაარსის წიგნის ავტორია, მათ შორის, წიგნისა „კავკასია“
(სამჯერ გამოიცა: მიუნხენი 1938, 1942, 1944), რომელშიც ის კავკასიისთვის საქართველოს
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას წარმოაჩენს. მისი აზრით, საქართველოს, როგორც
ცენტრალურსა და პოლიტიკურ, ყველაზე უნარიან ქვეყანას, კავკასიაში იგივე როლი
ენიჭებოდა, როგორც გერმანიას ევროპაში. მის გავლენას უნდა მივაწეროთ როზენბერგის
პროქართული შეხედულებები _ იგი, ჯერ კიდევ 1927 წელს ანიჭებდა დიდ მნიშვნელობას
კავკასიის რუსეთისგან გამოყოფას, ხოლო 1941 წლის აპრილში წერდა, რომ „კავკასიის
ხალხებს შორის ქართველები ისტორიულად უთუოდ წამყვანები იყვნენ“ და ამიტომ
„ქართველები, შეიძლება ითქვას, მასპინძელი ხალხი უნდა გახდეს კავკასიური
სახელმწიფოების კონფედერაციისა, … რომლებმაც შესაძლებელია გერმანიას სთხოვონ
მათი კულტურული და ეროვნული არსებობის დაცვა“. 1951 წლის 22-24 ნოემბერს,
საფრანგეთში გამართულ ევროპელ მეცნიერთა კონგრესზე, ა. ნიკურაძე მოხსენებით
გამოვიდა. კონგრესმა მხარი დაუჭირა ა. ნიკურაძის წინადადებას, მცნება ევროპოლოგიის,
(სხვადასხვა ევროპული მეცნიერების დარგების თავმოყრა და ერთ სწავლებად
გაერთიანება), შემოღებას.

არჩილ კოხრეიძე – მიმდინარე წელს დამუშავდა თემა: „ეროვნულ-დემოკრატიული
აზროვნების ფორმირება საქართველოში XX ს-ის 10-იან წლებში (პერიოდული მასალების
მიხედვით)“

წლიურ თემაში განხილულია საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ორ
პერიოდულ ორგანოში - ჟურნალებში "საქართველოსა" (გამოდიოდა 1908 წელს) და
"კლდეში" (გამოდიოდა 1912-1915 წლებში) მოთავსებული მასალა. ნაჩვენებია, რომ
ქართული პერიოდიკის ეს ორგანოები აგრძელებენ ეროვნულ-დემოკრატიული
აზროვნების იმ ხაზს, რომელსაც სათავე დაუდეს XIX საუკუნის 60-იან წლებში
ქართველმა თერგდალეულებმა. ჟურნალის ნებისმიერი პუბლიკაცია გამსჭვალულია
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სწორედ ეროვნულ-დემოკრატიული აზროვნებით და თავისი წვლილი შეაქვს მის
ფორმირებაში.

მზია ტყავაშვილი – თემა: საქართველო რუსეთის აღმოსავლურ და კავკასიურ ომებში
(მე-18- მე-19 სს.); ისტორიული ტერიტორიების დაბრუნების საკითხი (VII–VIII პერიოდი)

მიმდინარე წელს დამუშავდა ორი ქვეთემა:

1. „კავკასიის ომი (1818-1864 წწ) და საქართველო.“

აღნიშნული საკითხის კვლევაში ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი ცვლილებები
შევიდა. ისტორიკოსთა შორის განსაკუთრებით საკამათოდ „კავკასიის ომის“
სახელწოდება და ქრონოლოგიური ჩარჩოები იქცა. XVI საუკუნის ბოლო პერიოდი, 1722
წელი, 1763 წ., 1800 და 1817 წლები - ის თარიღებია, რომლებსაც კავკასიაში რუსეთის
შეიარაღებული აგრესიის საწყის პერიოდად ისტორიკოსთა სხვადასხვა წრეები მიიჩნევენ.
შეუცვლელი რჩება კავკასიის ომის დამთავრების თარიღი – 1864 წელი. საკითხი
მონოგრაფიულად შეუსწავლელია ქართული მხარის მხრიდან. რუსი ისტორიკოსების
აზრით, კავკასიის ომის იდეოლოგიური საფუძველი დეკაბრისტების „რუსსკაია პრავდაა“.

კავკასიის ომის დაწყება ალ. ერმოლოვის სახელს უკავშირდება. მან მთავარი დარტყმა
მიმართა ჩეჩნეთზე და საფუძველი ჩაუყარა გროზნოს, ვნეზაპნაისა და ბურნაიას
ციხესიმაგრეებს. მის წინააღმდეგ მთიელთა ბრძოლას სათავეში თავდაპირველად ავარიის
ხანი ახმედი ჩაუდგა. ერმოლოვის დროსვე მოხდა დაღესტანში მიურიდიული მოძრაობის
წარმოშობა, რომელმაც თავის ზენიტს მესამე იმამის – შამილის (1832-1859) - დროს
მიაღწია. შამილის სახელს უკავშირდება დაღესტნისა და ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე
თეოკრატიული სახელმწიფოს - იმამატის - შექმნაც. 1839-1846 წლები მიურიდიული
მოძრაობის განსაკუთრებული სიძლიერის ხანაა, რაც დაკავშირებულია შამილის მხარეს
ჩეჩნების მასიური გადასვლით და ჰაჯი მურატის მიურიდიულ მოძრაობაში ჩაბმით.
განსაკუთრებით ტრაგიკული რუსებისთვის 1843 წელი აღმოჩნდა, როდესაც მათ
დაღესტნის მთიანეთის მთლიანად დატოვება მოუხდათ. 50-იან წლებში რუსები ნელ-
ნელა ახერხებენ შამილისგან ჩეჩნეთის ბლოკირებას, რასაც დაღესტნის დაპყრობა და
შამილის ტყვედ აყვანაც მოსდევს.

აღმოსავლეთ კავკასიელებისგან განსხვავებით დასავლეთ კავკასიელებმა გაერთიანება
ვერ მოახერხეს და რუსულ აგრესიას ცალ-ცალკე და ქაოტურად დაუპირისპირდნენ.
რუსეთისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ
სანაპიროზე მცხოვრები ჩერქეზული წარმოშობის ეთნიკური ჯგუფების: ჯიქების,
უბიხების, ნატუხაელებისა და შაფსუღების დამორჩილება, რომლებსაც უშუალო კავშირი
აფხაზეთში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებთან ჰქონდა. ამ მიმართულებითრუსეთი
განსაკუთრებით XIX საუკუნის 30-იან წლებში გააქტიურდა, თუმცა საკორდონო ხაზების
მშენებლობისა და სხვადასხვა ღონისძიებების მიუხედავად, აქ ფეხი ვერ
მოიკიდა.განსაკუთრებით საინტერესოა მიხეილ შერვაშიძის კავშირი აღნიშნულ
პროცესებთან. შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე რუსები კავკასიის ომის
ბოლო წლებში გაბატონდნენ. კავკასიის ომის მიმდინარეობისას საქართველოს
ტერიტორია წარმოადგენდა რუსეთისთვის ერთგვარ პლაცდარმს როგორც ჩრდილო
კავკასიელებზე, ასევე სპარსეთსა და ოსმალეთზე შეტევისთვის.
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2. „ყირიმის ომი (1853-1856 წწ) და საქართველო.“
რუსეთ-ოსმალეთს შორის 1853 წლის 4 ოქტომბერს დაწყებულ ომს 1854 წლის მარტში

თურქეთის მოკავშირეებიც (ინგლისი, საფრანგეთი, სარდინია) შეუერთდნენ. მათ შავ
ზღვაში სრუტეებიდან ფლოტი შემოიყვანეს. ოსმალებს დაღესტნელებიც უჭერდნენ მხარს.
მათ ორგზის მცდელობას საქართველოს ტერიტორიაზე შეერთებოდნენ თურქების
სამხედრო ძალებს, შედეგი არ მოჰყოლია. თუმცა წინანდალში მათ ჭავჭავაძისა და
ორბელიანის ოჯახები დაატყვევეს, რომლებიც შემდგომ შამილის ვაჟ ჯემალ-ედდინში
იქნნენ გაცვლილნი.

მოკავშირეების შავ ზღვაში გამოჩენას აფხაზეთის ტერიტორიიდან რუსული ჯარების
გაყვანა მოჰყვა, რაც აფხაზეთის მთავარ მ. შერვაშიძის ხელმძღვანელობით მოხდა.
მიუხედავად ამისა მას რუსეთის უმაღლეს ეშელონებში არ ენდობოდნენ და მისი
სანდოობის შესახებ გამოძიებას აწარმოებდნენ. 1854 წლის მაისში შავი ზღვის ჩრდილო-
აღმოსავლეთ სანაპიროზე (მათ შორის აფხაზეთშიც) ოსმალური დესანტი გადმოსხდა.
ჩრდილოკავკასიელები მათ მხარეზე გადავიდნენ. მ. შერვაშიძე იძულებული იყო
ოსმალთა ჯარის ხელმძღვანელობასთან გარკვეული ურთიერთობა ჰქონოდა.

ოსმალები მარცხს მარცხზე განიცდიდნენ ახალციხის მიმართულებით. ისინი მდ.
ჩოლოქთან გამართულ ბრძოლაშიც სასტიკად დამარცხდნენ. რუსებთან ერთად
იბრძოდნენ ქართველებიც.

1855 წლის15 ნოემბერს დაეცა ყარსი, რამაც ფაქტიურად განსაზღვრა ომის დამთავრება.
1856 წლის 30 მარტს დაიდო პარიზის საზავო ხელშეკრულება. შავი ზღვა ნეიტრალურ

ზღვად გამოცხადდა და მის სანაპიროებზე აიკრძალა საბრძოლო არსენალის განთავსება,
რაც მეტად მძიმე მდგომარეობაში აყენებდა რუსეთს.

ზავის პუნქტებმა, რომლებიც მეტად კაბალური იყო რუსეთისთვის, შემდგომში
რუსეთის უმაღლესი წრეები კავკასიის ომის უსწრაფესად დამთავრების აუცილებლობის
წინაშე დააყენა. შეიქმნა მრავალი პროექტი. მათგან უპირატესობამიენიჭა ალ.
ბარიატინსკისა და ნ. ევდოკიმოვის პროექტს, რომელიც მთიელთა ბარში უპირობოდ
ჩასახლებას და მათ საცხოვრებელზე კაზაკთა გაძლიერებულ გადმოსახლებას
გულისხმობდა. ჩრდილოკავკასიელები რუსეთის მიერ კონტროლირებად ბარში
ჩასახლებას ოსმალეთში გადასახლებას, ანუ მუჰაჯირობაში წასვლას არჩევდნენ.
აღნიშნულ პროცესს უამრავი მოსახლეობა შეეწირა და ფაქტიურად კავკასიის ომის მოკლე
დროში დამთავრება გამოიწვია.

ირინა არაბიძე – თემა: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 1917 წლიდან
დღემდე, მისი სახელმწიფოებრივ-ეროვნული მისია (VII–VIII პერიოდი)

მიმდინარე წელს დამუშავდა ქვეთემა: „საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია
XX საუკუნის 80-ანი წლებიდან დღემდე.“

საქართველოს ეკლესიის ისტორია XX საუკუნის 80-ანი წლებიდან დღემდე მთლიანად
მოიცავს კათოლიკოს-პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და
ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესი ილია II-
ის (ღუდუშაური-შიოლაშვილი) საჭეთმპყრობლობის (1977 წლის 25 დეკემბრიდან) ხანას
და ორ ერთმანეთისაგან მკვეთრად განსხვავებულ პერიოდად იყოფა.
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წლიურ ნაშრომში განხილული გვაქვს ეკლესიასთან დაკავშირებით ორივე პერიოდში
მოქმედი კანონები და, შესაბამისად, სახელმწიფოს დამოკიდებულება ეკლესიის მიმართ.
ყურადღება გამახვილებულია კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ის მოღვაწეობის ძირითად
ასპექტებზე: სასულიერო პირთა, ეპარქიებისა და ეკლესია-მონასტრების რაოდენობის
გამრავლება; სასულიერო და საერო განათლებაზე, მეცნიერებისა და ხელოვნების,
საეკლესიო გალობისა და კალიგრაფიის განვითარებაზე, პერიოდული გამოცემებისა და
ბიბლიის სრული ტექსტის ქართულად თარგმნასა და დაბეჭდვაზე ზრუნვა.

ნაშრომში ვსაუბრობთ XX საუკუნის 90-ან წლებში საპატრიარქოში საქართველოს
მოსახლეობის ეკონომიკური დახმარების საერთაშორისო ფონდისა და საერთაშორისო
საქველმოქმედო ცენტრ „ლაზარეს“ დაარსების შესახებ, რომელთა საშუალებითაც
საქართველოს ეკლესია იმ მძიმე წლებში ომითა და ეკონომიკური გაჭირვებით
გაღატაკებულ ქვეყანაში უცხოეთიდან დახმარების მოზიდვას ცდილობდა.

ასევე, ყურადღება მივაქციეთ კათოლიკოს-პატრიარქის ინიციატივით სიკვდილით
დასჯის კანონის გაუქმებისა და ევთანაზიის აკრძალვის მნიშვნელობას; მორწმუნეებში
ერთმანეთზე ზრუნვის ჩვევის გამომუშავების ღონისძიებებს (ფსალმუნების მკითხველთა
ჯგუფების ჩამოყალიბება, ხატების მოგზაურობა ოჯახებში, სოციალურად დაუცველებსა
და პატიმრებზე ზრუნვა, მშობლების ზრუნვამოკლებული ბავშვებისა და
მოხუცებისათვის საგანგებო დასახლებებისა თუ თავშესაფრების შექმნა, უფასო
სასადილო. „ივერიელთა ერთობის ტრაქტატი“, გვარების დალოცვა).

განვიხილეთ შვიდგზის ლოცვებისა და წმინდანებად შერაცხვის ტრადიციების
აღდგენის, მთელ საქართველოში და განსაკუთრებით სამცხე-ჯავახეთში
მართლმადიდებლობის განმტკიცებისათვის ზრუნვის ღონისძიებები; პატრიოტიზმის
გრძნობის, საღვთისმეტყველო განათლების, ეკლესიურობის დონის ამაღლებისა და
სათნოებათა გამრავლების საქმეში საქართველოს საპატრიარქოს რადიოსა და
ტელევიზიის დაარსების მნიშვნელობა; სოფლის მეურნეობის აღორძინებისა და
ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის წარმოებაზე ზრუნვის მხრივ კათოლიკოს-პატრიარქ
ილია II-ის ინიციატივები.

ყურადღება გავამახვილეთ ინგილოების, ლაზების, ფერეიდნელი ქართველებისა და
ყველა დროის ქართველი ემიგრანტებისადმი საქართველოს ეკლესიის გამუდმებულ
ზრუნვასა და ქართველ ღვთისმსახურთა გარშემო დიასპორის წარმომადგენელთა
შემოკრების ღონისძიებებზე.

წლიურ ნაშრომში ასევე განხილული გვაქვს საქართველოს ეკლესიის მოღვაწეობა
ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოში და სრულიადმართლმადიდებელთა წმინდა და დიდი
კრების მოწვევის მოსამზადებელ თათბირებზე; საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის
თავდაუზოგავი შრომა მსოფლიო საპატრიარქოსაგან საქართველოს ეკლესიის უძველესი
ავტოკეფალიისა და მისი საჭეთმპყრობლის ტიტულის აღიარებისათვის. ოფიციალური
თუ პირადი წერილების საფუძველზე წარმოჩენილია ის დიდი ავტორიტეტი, რომლითაც
საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი მსოფლიოში სარგებლობს.

ასევე ვსაუბრობთ კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ის შემოქმედებაზე, მის მიერ შექმნილ
ხატწერის, მონუმენტური ხელოვნებისა და საგალობლების ნიმუშებზე.

საქართველოს ეკლესიის მოღვაწეობის ყოველ მხარეზე მსჯელობა გამყარებულია
საქართველოს საპატრიარქოში დაცული მრავალრიცხოვანი დოკუმენტით.
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ნატო სონღულაშვილი – თემა: 1990 წლის 28 ოქტომბრის მრავალპარტიული,
დემოკრატიული არჩევნები, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა (VII–VIII
პერიოდი)

მიმდინარე წელს დამუშავდა ქვეთემა: „1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო
რეფერენდუმი და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა 1921 წლის კონსტიტუციის
საფუძველზე.“

XX საუკუნის 90-იანი წლები ერთ-ერთი რთული და მრავალმხრივი ეტაპია
საქართველოს ისტორიაში. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოს
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენამ დღის წესრიგში მრავალი
კარდინალური მნიშვნელობის საკითხის მოგვარება დააყენა. პირველ რიგში
გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ საქართველო გახდა საპრეზიდენტო
მმართველობის ქვეყანა და სახელმწიფოს პირველი პირი გახდა - პრეზიდენტი. შეიცვალა
საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ქართული სახელმწიფოებრიობის
მოდელი. საქართველო ახალი ნაბიჯების გადადგმას იწყებდა და ახალ გამოწვევებს
პასუხობდა. ფაქტობრივად, საქართველოს ისტორიაში ახალი ეპოქა დადგა. თუმცა
დამოუკიდებლობის აღდგენას პრობლემები უცებ არ გადაუწყვეტია, პირიქით,
საქართველო ახალ გარემოში, განსხვავებული ფორმით უნდა დამკვიდრებულიყო.
ბუნებრივია, ის ისტორიული სირთულეები, რაც მუდმივად თან სდევდა ქვეყანას, არც
აღნიშნული დროის მონაკვეთში იყო უცხო და ალბათ, უფრო მართებული იქნება, თუ
ვიტყვით, კიდევ მეტად გამოკვეთილი და ქაოსური. რთული იყო დროის მცირე
მონაკვეთში ცხოვრების თავიდან დაწყება, საუკუნეების განმავლობაში შეცვლილი
საზოგადოების მენტალიტეტის, ცნობიერების ფორმირება, რასაც თან ერთვოდა
გაუთავებელი ბრძოლები.

ეს არის დამოუკიდებელი საქართველოს წლები, რომელიც სრული ანარქიით,
დაპირისპირებით, დაძაბულობით და ქართული ნაციის ფორმირებისთვის ბრძოლით
გამოირჩევა. აქ გამოიყოფა შემდეგი საკითხები: საქართველოს სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობის აღდგენა, პირველი პრეზიდენტის არჩევა, სამოქალაქო ომი, ედუარდ
შევარდნაძის ხელისუფლებაში მოსვლა და მისი მმართველობა. ფაქტობრივად ათი წლის
მანძილზე საქართველოში საუკუნის მნიშვნელობის მოვლენები ხდება.

1990 წლის ოქტომბრის არჩევნების შედეგად საქართველოში ხელისუფლების
კონტროლი გადავიდა „მრგვალი მაგიდა-თავისუფალი საქართველოს“-ს ხელში,
რომელსაც ზვიად გამსახურდია ხელმძღვანელობდა. 1991 წლის 9 აპრილს კი
საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა აღსდგა. ამავე წლის 26 მაისს კი
საყოველთაო არჩევნების შედეგად ქვეყნის პირველი პირი გახდა პრეზიდენტი - ზვიად
გამსახურდიას სახით, რომელმაც აღნიშნულ თანამდებობამდე ხანგრძლივი და რთული
გზა გაიარა, დისიდენტობიდან-პრეზიდენტობამდე.

საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას წინ მრავალი
კარდინალური პრობლემის გადაჭრა და მოგვარება უძღოდა. 70-წლიანი საბჭოთა
მმართველობის შედეგები უარყოფითი გამომხატველობით გამოირჩეოდა, როგორც
ქვეყნის საშინაო და საგარეო მდგომარეობაზე, ასევე საზოგადოების ფართო ფენების
ცნობიერებაზე. მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი მიჩვეული იყო საბჭოთა სისტემის
კანონებს და წესებს და ამიტომ ქართული კულუტურული და პოლიტიკური ელიტის
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დიდ ნაწილის სჭირდებოდა ძალისხმევა არსებული მანკიერი ცნობიერების
შესაცვლელად. ამას გარდა აუცილებლობას წარმოადგენდა საგარეო პოლიტიკის
მოწესრიგება, საერთაშორისო მხარდამჭერების მოპოვება, რაც მარტივად მისაღწევ
საშუალებას არ წარმოადგენდა, რადგანაც საბჭოთა რეჟიმი თავისი უპირატესობის
დაკარგვას არ ეპუებოდა და მაქსიმალურად ცდილობდა საკუთარი პოზიციების
შენარჩუნებას საერთაშორისო არენაზე. საბჭოთა სისტემის დანგრევის შემდეგ კი 1991
წლიდან მოყოლებული რუსეთი, რომელიც მის სამართალმემკვიდრედ აცხადებდა თავს
ახალი ძალებით გამოდის და ცდილობს შეინარჩუნოს გავლენა ყოფილ პოსტსაბჭოთა
რესპუბლიკებზე. ასეთ ფონზე, ბუნებრივია რთული იყო საქართველოს დაეძლია
სირთულეები და განეგრძო არსებობა როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს.

ნოდარ შოშიაშვილი – მიმდინარე წელს დამუშავდა თემა: „ანტისაბჭოთა გამოსვლების
პოლიტიკური და სოციალური მიზეზები საქართველოში XX ს. 20-იან წლებში.“

თემა ეხება 1920-იანი წლებში ანტისაბჭოთა მოძრაობის მიზეზებს. კვლევაში
ცენტრალური ადგილი უკავია 1924 წლის ანტისაბჭოთა აჯანყებას, თუმცა სტატია
მოიცავს უფრო ფართო საკითხებსაც. 1921 წლის საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ, მალევე
დაიწყოს საქართველოში ანტისაბჭოთა აჯანყებისთვის მზადება, 1922 წლიდან დაიწყო
ანტისაბჭოთა გამოსვლები აღმოსავლეთ საქართველოში, რომელსაც რეპრესები მოყვა.
ნათელი გახდა რომ მოსახლეობა მხარს არ უჭერდა საბჭოთა რეჟიმს, ის მთლიანად
რეპრესიებზე იდგა, მაგრამ იმისთვის რომ საქართველო განთავისუფლებულიყო საბჭოთა
სისტემისგან, არსებობდა რამოდენიმე გეგმა: 1) სოციალ-დემოკრატების გეგმა, რომლის
მიხედვითაც მარტო საქართველოს აჯანყება არ იყო საკმარისი საბჭოთა სისტემის
წინააღმდეგ, უნდა მომხდარიყო საერთო კავკასიური გამოსვლა საბჭოთა ხელისუფლების
წინააღმდეგ და ამ შემთხვევაში შესაძლებელი გახდებოდა საბჭოთა სისტემისგან
განთავისუფლება და დამოუკიდებლობის კვლავ მოპოვება 2) ეროვნულ-დემოკრატიული
პარტიის გეგმა, რომელიც კონცენტრირებული იყო ძირითადად საქართველოზე და
თვლიდა რომ ქართველ ხალხს შეწევდა ძალა მარტო გამკლავებოდა საბჭოთა
ხელისუფლებას, თუ კი სწორი ორგანიზება იქნებოდა. იმის მიუხედავად რომ ეროვნულ-
დემოკრატები ჩაერთვნენ საერთო კავკასიურ აჯანყების ორგანიზებაში, აღმოჩნდა რომ
კავკასიელ ხალხებს სხვადსხვა პოლიტიკა და ინტერესები ჰქონდათ და მათი გაერთიანება
საბჭოთა ოკუპაციის წინააღმდეგ ვერ მოხერხდა. ამის შემდეგ იწყება მეორე ფაზა, უკვე
აჯანყება. აჯანყების დროს გამოვლინდა დიდი სენი, რასაც ჰქვია პარტიული
მიკუთვნილება, ერთმანეთის არ ნდობა და ამ მიზეზით აჯანყების ორგანიზების
ჩავარდნა. ნაშრომში კარგად არის ნაჩვენები მთელი რიგი საკითხები, თუ რატომ ვერ
მოხერხდა კარგად ორგანიზებული ანტისაბჭოთა გამოსვლა საქართველოში.

ნაშრომში არის ნაჩვენები ანტისაბჭოთა მოძრაობის სუსტი და ძლიერი მხარეები,
ნაჩვენებია საბჭოთა რეპრეიები და მძიმე სოციალური მდგომარეობა, რომელიც XX
საუკუნის 20-იან წლებში საბჭოთა პოლიტიკის შედეგად ჩავარდა ქართული
საზოგადოება. ნაშრომი ასევე ასახულია ემიგრაციაში მყოფი ქართული ხელისუფლების
იმედებს საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერას და საერთაშორისო პოლიტიკის
ცვლილებებს, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა ანტისაბჭოთა მოძრაობაში.

ნაშრომში გამოყენებულია სამეცნიერო მასალები და განხილულია არსებული
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ისტორიოგრაფია.

მიმდინარე წელს ჩატარებული კვლევების შედეგები წარდგენილი იქნა სამეცნიერო
კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებზე. სამეცნიერო სტატიების ნაწილი დაიბეჭდა
სხვადასხვა პერიოდულ გამოცემებში, ნაწილი კი, გადაცემულია დასაბეჭდად.

3 მულტიკულტურული
საქართველო და კავკასია:

ეთნოკულტურული
ადაპტაციისა და

ინტეგრაციის პროცესების
ანალიზი

დარგი: ეთნოლოგია,
ანთროპოლოგია
მიმართულება:
საქართველოსა და კავკასიის
ეთნოლოგია

2015-2019 ნინო მინდაძე
(ხელმძღვანელი)
ქეთევან ხუციშვილი
(შემსრულებელი)
ხათუნა იოსელიანი
(შემსრულებელი)
ნაზი აზიკური
(შემსრულებელი)
ნინო ჩირგაძე
(შემსრულებელი)
როზეტა გუჯეჯიანი
(შემსრულებელი)
ქეთევან ალავერდაშვილი
(შემსრულებელი)
ლელა ნებიერიძე
(შემსრულებელი)
გიორგი მამარდაშვილი
(შემსრულებელი)
თეა ქამუშაძე
(შემსრულებელი)
როლანდ თოფჩიშვილი
(შემსრულებელი)
სალომე ოქრუაშვილი
(შემსრულებელი)
ლავრენტი ჯანიაშვილი
(შემსრულებელი)
ნათია ჯალაბაძე
(შემსრულებელი)
ირმა კვაშილავა
(შემსრულებელი)
გიორგი ავთანდილაშვილი
(შემსრულებელი)
ლიანა ბითაძე
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(შემსრულებელი)
დავით ჭითანავა
(შემსრულებელი)
შორენა ლალიაშვილი
(შემსრულებელი)

პროექტის ფარგლებში მომზადდა სამეცნიერო ნაშრომები; ამასთანავე, პროექტის
თემატური ნაწილები თანამშრომლების მიერ წარდგენილ იქნა სამეცნიერო კონფერენ-
ციებზე, ნაწილი გადაცემულია დასაბეჭდად სხვადასხვა პერიოდულ გამოცემაში.

ქვეპროგრამა 1: ტრადიციული ანთროპოეკოლოგიური კულტურა და
თანამრედროვეობა.

თემა – „გეოგრაფიული (ჰიპსონეტრული) გარემო და საქართველოს უძველესი და
თანამედროვე მოსახლეობის მორფოლოგიური პოლიმორფიზმი“ (ლ. ბითაძე, შ.
ლალიაშვილი).

ძირითადი შედეგები: ნაშრომში ქართველების მორფოლოგიური იერი მათი სხვადასხვა
გეოგრაფიულ გარემოში განსახლების მიხედვითაა განხილული. ქართველებში
გავრცელებული განსხვავებული (კოლხური, იბერიული, კავკასიონის) ანთროპოლო-
გიური ტიპების დახასიათებისას ფიზიკურ-გეოგრაფიული ფაქტორების როლი და
მნიშვნელობა ამ ტიპების ჩამოყალიბებაში დღემდე შესწავლილი არ ყოფილა. მრავალ
ფიზიკურ-გეოგრაფიულ ფაქტორებიდან ჩვენ ყურდაღებას ვამახვილებთ ცალკეული
ეთნოგრაფიული ჯგუფის დასახლების ჰიპსომეტრულ მდებარეობაზე (სიმაღლეზე ზღვის
დონიდან). სიმაღლე ზღვის დონიდან მჭიდრო კავშირშია სხვა ფაქტორებთან, რომლებიც
მთლიანობაში ეკოლოგიური ზონებისთვის დამახასიათებელ ლანდშაფტებს, სპეციფიკურ
გარემოს ქმნიან. ნაშრომში ჰიპსომერტული მდებარეობის და მორფოლოგიური
მრავალფეროვნების კავშირის დასადგენად გამოვიყენეთ თანამედროვე სტატისტიკური
მეთოდები, ხოლო კვლევა განვახორციელეთ რამდენიმე ეთნოგრაფიული ჯგუფის
მაგალითზე: 1. სხვადასხვა სიმაღლეზე მცხოვრები სვანების სამი პოპულაციის
(ბალსზემო, ბალსქვემო და ქვემო სვანეთის), 2. თიანეთის რაიონში მცხოვრები სამი
ეთნოგრაფიული ჯგუფის (ფშავლები, ხევსურები, კახები), 3. სამცხე-ჯავახეთის
სხვადასხვა ეთნიკური (ქართველები, სომხები, დუხობორები) ჯგუფის მაგალითზე.

თემა – „ბიოგეოგრაფიული გარემო და ადამიანის ცხოვრების წესი შუა საუკუნეების
დასავლეთ საქართველოში (წერილობითი წყაროების მიხედვით)“ (დ. ჭითანავა).

ძირითადი შედეგები: ნაშრომში გამოყენებულია საველე-ეთნოგრაფიული მასალა, შუა
საუკუნეების ბიზანტიური, იტალიური, რუსული, გერმანული, ფარანგული, ქართული
წერილობითი წყაროები, ისტორიულ-ეთნოლოგიური ხასიათის სამეცნიერო
ლიტერატურა. შესწავლილი იქნა: დასახლების ფორმა და საცხოვრებელი ნაგებობები,
მეურნეობის დარგები (მემინდვრეობა, მეფუტკკრეობა და სხვ.) კვების კულტურა, სამოსი,
ხალხური მედიცინა, ვაჭრობა, სოციალურ ურთიერთობათა ფორმები საჯახო ყოფის
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თავისებურებანი და სხვ.), აგრარულ კულტთან დაკავშირებული ზოგიერთი რწმენა-
წარმოდგენა, ენდემური მარცვლეული კულტურები და გვიან შუა საუკუნეებში ახალ
კულტურულ მცენარეთა გავრცელებასთან დაკავშირებული ცვლილებები მეურნეობის
დარგში, სავაჭრო ურთიერთობებში და სხვ.

მე-18 საუკუნის დასაწყისიდან ხდება ცხოვრების ახალი წესის ჩამოყალიბება, კვების
ტრადიციული სისტემის გარკვეული ცვლილება, რომელიც ზოგ შემთხვევაში ახალი
მარცვლეული კულტურის, მაგ., სიმინდის გავრცელებით იყო გამოწვეული, ამავე დროს,
მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სარგებელი მოჰქონდა მეაბრეშუმეობის განვითარებას,
რომლისთვისაც აქ ხელსაყრელი გარემო არსებობდა. ახალ ურთიერთობებს ხელი შეუწყო
დასავლეთ საქართველოში, განსაკუთრებით კი, სამეგრელოში კათოლიკეთა
მისიონერული საქმიანობის გაძლიერებამაც, რომელსაც ადგილობრივი მთავრები
უწყობდნენ ხელს.

შუა საუკუნეების მანძილზე დასავლეთ საქართველოში საკმაოდ მაღალ დონეზე იდგა
ზღვაოსნობის საქმე. წერილობითი წყაროებითა და სათანადო გამოკვლევებით
დასტურდება, რომ ანტიკურ და ფეოდალურ ხანაში არა მარტო მცირე, ადგილობრივი
მნიშვნელობის პატარა ნავები, არამედ დიდი საზღვაო კატარღები ცხენისწყლის
შესართავამდე ადიოდა, დიდი საზღვაო ხომალდები სოფელ ბაშამდეც აჰყავდათ.
სანაოსნოდ გამოიყენებოდა მდ. რიონის რამდენიმე მარჯვენა შენაკადიც.

თემა – „სამხრეთი და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს (სამცხე-ჯავახეთი, გურია)
მოსახლეობის ანთროპოეკოლოგიური კულტურა“

თემის ფარგლებში კვლევა წარმოებს სამი მიმართულებით:

ქვეთემა: ბუნებასთან ადამიანის ადაპტაციის ხალხური ტრადიციები (ლ. ნებიერიძე).

ძირითადი შედეგები: ნაშრომში ეთნოგრაფიული და სამეცნიერო გამოკვლევების
საფუძველზე, შესწავლილია გურიის და სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის საუკუნეების
მანძილზე გამომუშავებული ეკოლოგიური ცოდნა-გამოცდილება, კერძოდ ადამიანისა და
ბიოგეოგრაფიული გარემოს ურთიერთმიმართების საკითხი.

ეთნოგრაფიული მასალა ადასტურებს, რომ საკვლევი რეგიონის მოსახლეობის
ცხოვრების ტრადიციულ წესში, პირველ რიგში, გათვალისწინებული იყო
გეოკლიმატური ფაქტორები, მაგ., საცხოვრებლის დადეგმვისას, - ნიადაგის სახეობა,
მიკროკლიმატი, ეროზიულ პროცესები, მზიანობა, წყლის სიახლოვე და ა.შ. ამგვრად,
საცხოვრებლის ვარგისიანობას განაპირობებდა სასმელი, სამეურნეო, სამკურნალო
(მინერალური თუ თერმული) წყლების სიახლოვე, ჰაერის ცირკულაცია, ქარების
მიმართულება, ნიაღვრის, ზვავის, მეწყერის საშიშროება, ნიადაგის ხარისხი და სხვ.
ნაშრომში ყურადღებაა გამახვილებული ბუნების დაცვის ხალხურ ტრადიციებზე.

კვლევის შედეგებს თეორიულთან ერთად, ექნება პრაქტიკული მნიშვნელობაც ხალხური
ეკოლოგიური გამოცდილების თანამედროვრ ყოფაში გამოყენების ასპექტით.

ქვეთემა: ადამიანი და სოციალური გარემო (ნ. ჩირგაძე).
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ძირითადი შედეგები: ეთნოგრაფიული მონაცემებისა და სპეციალური ლიტერატურის
საფუძველზე, საკვლევ რეგიონებში შესწავლილი იქნა ადამიანისა და სოციალური
გარემოს ურთიერთდამოკიდებულება, ადგილობრივი, ზნეობრივი ნორმებისა და
ადამიანის სოციალური დაცვის ხალხური ტრადიციები, გენდერის, სოლიდარობის
საკითხები, ასაკობრივი პრობლემები და სხვ.

რეგიონებში საზოგადოების მიერ პიროვნების მიმართ არსებული მოთხოვნილებები
თავსდებოდა საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებული ზნეობრივი ნორმების
ფარგლებში. ეს ნორმები ძველად განიხილებოდა როგორც ზნეობრივი კოდექსი, რომლის
დარღვევას, გარკვეული რეაქცია, ხშირ შენთხვევაში სასჯელი, მოჰყვებოდა
საზოგადოების, მისი ორგანიზაციული ხელმძღვანელების მხრიდან. მიუხედავად იმისა,
რომ საკვლევ რეგიონებში ყოფის ტრადიციული სისტემა უკვე მოშლილია, ტრადიციული
ზნეობრივი ნორმები ჯერ კიდევ მოქმედებს, მაგრამ მათ აღარ აქვს კოდექსის სახე,
აუცილებლად შესასრულებელი ვალდებულების ხასიათი. თუმცა, ახლაც საზოგადოების
დამოკიდებულება აღნიშული ნორმების დამრღვევთა მიმართ უარყოფითია, ხოლო
დადებითია განწყობა მათ მიმართ, ვინც ამ ნორმებს იცავს.

საკვლევი რეგიონის მოსახლეობაში სოციალური დაცვის ტრადიციული ინსტიტუტი
ძველად უფრო აქტიური იყო. მეტ ყურადღებას იჩენდნენ გაჭირვებაში მყოფ ადამიანთა
მიმრთ. მათ დახმარებას ორგანიზებული ხასიათი ჰქონდა. დღესაც ცდილობენ ქვრივ-
ობლების, მარტოხელა მოხუცის, თუ შრომისუნარშეზღუდული ადამიანის დახმარებას,
მაგრამ ამას სისტემური და ორგანიზებული ხასიათი ნაკლებად აქვს.

ტრადიციულ ყოფასთან შედარებით, რამდენადმე განსხვავებულია ქალისა და მამაკაცის
სოციალური როლი და ფუნქცია. ძველად მამაკაცი საზოგადოებრივ სფეროში
მოღვაწეობდა, ქალი საოჯახო საქმიანობას ეწეოდა. დღეს ქალი საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში მეტად არის ჩართული, ზოგჯერ იგი ოჯახის მარჩენალიც კია, მაგრამ,
მიუხედავად ამისა, საზოგადოებაში მამაკაცის სტატუსი მაინც პრიორიტეტულია.

ქვეთემა: ადამიანი და ტრადიციული რელიგიური სისტემა (ნ. მინდაძე).

ძირითადი შედეგები: სამეცნიერო ლიტერატურის, ეთოგრაფიული და საარქივო
მონაცემების საფუძველზე, შესწავლილი იქნა რელიგიის როლი გურიასა და სამცხე-
ჯავახეთის მოსახლეობის ტრადიციულ და თანამედროვე ყოფაში, კერძოდ ადამიანისა და
რელიგიის ურთიერთდამოკიდებულების საკითხი, რამდენად იყო ადამიანი
ადგილობრივი ხალხური რელიგიური სისტემის ზრუნვის ობიექტი. საკვლევი
რეგიონების ეთნოგრაფიული მონაცემების შედარებითი ანალიზით, გამოვლინდა რა
როლს ასრულებდა რელიგია აღზრდის, ჯანმრთელობის დაცვის ტრადიციულ სისტემაში,
საზოგადოების ზნეობრივი ნორმების ჩამოყალიბებაში, სოციალური დაცვისა და
სოლიდარობის ხალხურ ტრადიციებში, შრომის ტრადიციულ კულტურაში.

ჩვენ ხელთ არსებული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე, აშკარად ჩანს, რომ
ადგილობრივი რელიგიური სისტემა ხელს უწყობდა მოსახლეობაში ჰუმანურობისა და
სოლიდარობის გრძნობის გაღვივებას, არეგულირებდა შრომისა და დასვენების საკითხს,
გარკვეულწილად ადგენადა ზნეობრივ ნორმებს და აკონტროლებდა მათ. იგი გარკვეულ
გავლენას ახდენდა არა მხოლოდ ადამიანის სულიერ, არამედ ფიზიკურ
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მდგომარეობაზეც, ღირებულებათა სისტემაზე, მსოფლმხედველობაზე და სხვ.
ყოველივე ზემოთქმული საინტერესოა ანთროპოეკოლოგიის თვალსაზრისით იმდენად,

რამდენადაც ადამიანისა და სოციოკულტურული გარემოს ურთიერთობებს ეხება, არკვევს
ბიოგეოგრაფიულ ფაქტორებთან ერთად, რა როლს ასრულებდა სოციოკულტურული
გარემო ადამიანის ცხოვრებაში რა გავლენა ჰქონდა მას ადამიანის ფიზიკურ და სულიერ
სიჯანსაღეზე.

ქვეპროგრამა 2: მოდერნიზაციის პროცესების გავლენა ქართველებსა და საქართველოში
მცხოვრებ სხვა ეთნოკულტურულ ჯგუფთა ტრადიციულ კულტურაზე, მათ შორის
მიმდინარე ინტეგრაციულ პროცესებზე.

თემა – „სომხები საქართველოში (ისტორიულ–ეთნოგრაფიული გამოკვლევა)“ (ლ.
ჯანიაშვილი).

ძირითადი შედეგები: ნაშრომში საქართველოში სომხური მოსახლეობის ჩამოსახლების
ისტორიის, ტრადიციული ყოფისა და კულტურის საკითხებია შესწავლილი. საუკუნეების
მანძილზე მიმდინარე ინტენსიური მიგრაციული პროცესების შედეგად, ერთმანეთის
მეზობლად აღმოჩნდნენ განსხვავებული ცივილიზაციების მემკვიდრე ეთნიკური
ჯგუფები, რამაც ძირძველ ქართულ მიწაზე, სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში
რთული ეთნიკური პროცესები განაპირობა.

რუსეთის იმპერია სამხრეთ კავკასიაში გაბატონების შემდეგ, სომხურ მოსახლეობას
მასობრივად იყენებდა ქართული მიწების კოლონიზაციისათვის. ბუნებრივ-
გეოგრაფიული გარემო სომეხთა ადრინდელ საცხოვრებელ ადგილს მეტ-ნაკლებად
შეესაბამებოდა, რის გამოც მათი ყოფისა და კულტურის ძირითადი ელემენტები თითქმის
უცვლელი დარჩა სომხური მოსახლეობის ჩამოსახლების შემდეგ არ დარღვეულა სამცხე-
ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის მეურნეობის ტრადიციული სიმბიოზური ფორმა,
რომელიც წარმოდგენილი იყო მიწათმოქმედებითა და მესაქონლეობით.

სომხებმა საქართველოში გადმოსახლების შემდეგ, თვითმყოფადობა შეინარჩუნეს,
ზოგიერთი ეთნიკური ელემენტიც გააძლიერეს და ეთნიკური აგრესიაც მოახდინეს
ცალკეულ ჯგუფებზე, რომლებიც გასულ საუკუნეში თავს სხვა ეროვნებას აკუთვნებდნენ,
ამჟამად კი, სომხებად მიიჩნევიან. ადგილობრივი და მოსული მოსახლეობის სამშენებლო
ტექნიკა, ნაგებობათა ტრადიციული კონსტრუქცია და არქიტექტურა, ინტერიერისა და
ექსტერიერის თავისებურებებში აისახა.

კვლევამ აჩვენა, რომ სომხებისა და სხვა ეროვნებათა წარმომადგენლების ქორწინება
იშვიათი იყო, რაც ეთნოგრაფიული ფაქტორით უნდა ყოფილიყო განპირობებული

XIX-XXI სს-ში ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის სომხურ მოსახლეობაში
მიმდინარე ეთნოსოციალური პროცესები ყველა იმ თვისებას ამჟღავნებს, რაც
განკერძოებულ ჯგუფებად, კომპაქტურად მცხოვრებ ხალხს ახასიათებს და გამოხატულია
ეთნიკური ნიშნების მდგრადობასა და გამძაფრებულ ეთნოფსიქოლოგიურ მახასიათებ-
ლებში.
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თემა – „აზერბაიჯანელები საქართველოში (ისტორიულ–ეთნოგრაფიული გამოკვლევა)“
(ხ. ოისელიანი).

ძირითადი შედეგები: ნაშრომი ეფუძნება სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემებს,
ეთნოგრაფიულ მასალას. განხილულია აზერბაიჯანელთა ქვემო ქართლში ჩასახლების
ისტორიის საკითხი, დასახლების ფორმები, სამეურნეო ყოფა, რელიგიური ვითარება, წეს-
ჩვეულებები.

თურქული ტომების ჩამოსახლებას და შემოსევებს სამხრეთ კავასიაში ხანგრძლივი
ისტორია აქვს. მომთაბარე ტომები, ანადგურებდნენ განვითარებულ, ადგილობრივ
სამეურნეო კულტურას. მათი ნაწილი, ნადავლის მოპოვების შემდეგ, ტოვებდა ქვეყანას,
ნაწილი რჩებოდა. რამდენიმე თურქულენოვანი ტომისა და ირანიდან მოსული
მოსახლეობის საფუძველზე, ჩამოყალიბდა დღევანდელი აზერბაიჯანელი.

ერეკლე II-მ სცადა გაუკაცრიელებული ქვემო ქართლის თურქულენოვანი ტომებით
დასახლება. ნაწილობრივ მოხდა მომთაბარე ტომების სამეურნეო და სამოქალაქო
ინტეგრაცია ქართულ სახელმწიფოში. ახლა ქვემო ქართლში: რუსთავში, გარდაბანში,
თეთრიწყაროსა და წალკაში მოსახლეობის უმრავლესობას ქართველები შეადგენენ,
მარნეულში, ბოლნისსა და დმანისში აზერბაიჯანლები. 2002 წელთან შედარებით,
თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში, მოსახლეობის საგრძნობი კლება ფიქსირდება.

მოხერხდა აზერბაიჯანლების ადგილობრივ სამეურნეო-კულტურულ ტრადიციებთან
ადაპტირება - მომთაბარეობიდან მკვიდრ-ბინადარ ცხოვრებაზე გადასვლა. მათ აითვისეს
ადგილობრივი სამეურნეო კულტურა - მესაქონლეობა და მიწათმოქმედება, ძირითადად
ეწევიან მებოსტნეობას.

აზერბაიჯანელთა უმეტესობა მუსლიმი შიიტია, მცირე ნაწილი – სუნიტი.
კომუნისტური მმართველობის დროს, შემცირებული იყო რელიგიური აქტივობები.
შემდეგ კი, მოხდა აღმავლობა, ქვემო ქართლის ახალგაზრდები რელიგიით მეტად
დაინტერესდა. ისინი იცავენ მარხვას, დადიან მეჩეთში, იმატა მეჩეთების რაოდენობამ.

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესი ქვემო
ქართლში მეტ-ნაკლებად მიმდინარეობს, რასაც ხელს უწყობს აზერბაიჯანელების
ბუნებრივი სწრაფვა თანამედროვე ცხოვრებისკენ, ქართული ენის შესწავლის, როგორც
კარიერული წინსვლის აუცილებელი პირობის გააქტიურება.

ქვეთემა – 1. „კოდორის ხეობის ისტორიული გეოგრაფია და მატერიალური კულტურა“
(გ. მამარდაშვილი).

ძირითადი შედეგები: კოდორის ხეობა, დღეს რუსეთის მიერ ჩვენს ქვეყანას დროებით
ჩამოშორებული მიკრორეგიონია. ამდენად, მნიშვნელოვანია მისი ისტორიის,
ისტორიული გეოგრაფიისა და ეთნოლოგიის საკითხების კვლევა, რასაც მიზნად ისახავს
წინამდებარე ნაშრომი.

დიდი ალბათობით, I-II სს-ში კოდორის ხეობის ქვემო წელი წებელდამდე აფსილთა
საცხოვრისი იყო. კოდორის ქვემო დინების რაიონს აფაზები წაბაალ-ს უწოდებენ, ხოლო
ზემო დინებას დაალ-ს. ეს უკანასკნელი სვანურიდან არის ნასესხები. წაბაალსაც
ქართული ძირი აქვს. აზრთა სხვადასხვაობაა კოდორის ზემო და ქვემო წელის
მაცხოვრებელთა, აფსილთა, კორაქსთა, მისიმიანელთა ეთნიკურ კუთვნილებასთან
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დაკავშირებით. მათი ქართველობის მამტკიცებელი არგუმენტი მრავალია. მეცხრამეტე
საუკუნის მეორე ნახევრისთვის კოდორის ხეობაში აფხაზური (აფსუური) მოდგმის ხალხი
სახლობს, რაც მეგრული, განსაკუთრებით კი, დალიდან სვანური მოსახლეობის ნელ-
ნელა განდევნის შედეგი უნდა იყოს. სვანები მუჰაჯირობის შემდეგ უბრუნდებიან დალის
ხეობას. ისინი ამ პროცესს განიხილავენ როგორც დაბრუნებას თავის ძველ მიწაზე. დალის
ხეობაში მუჰაჯირობის შემდეგ დასახლებულ სვანებს დახვდათ სვანური ტოპონიმებიც.

კოდრის ხეობის ზემო წელის სვანური მოსახლეობა თავის თავს დალარს (ანუ დალელს)
უწოდებს. კოდორის სახელმდებად, ვახუშტი მთაში მდებარე დაბა კოდორს ასახელებს,
რომელიც ბიზანტიურ წყაროებში მოხსენიებული სკოტორის ციხე უნდა იყოს.

კოდორის ხეობაში მრავლადაა არქიტექტურული ძეგლები შუა საუკუნეებში აგებული
ციხესიმაგრეები და ეკლესიები. აქ ვხვდებით, სავარაუდოდ ძვ. წ. მესამე ათასწლეულის
ციკლოპურ ნაგებობებს, რომლებიც მსგავსია ჩრდილო კავკასიურ, თრიალეთურ და
სამხეთ საქართველოს ანალოგიურ ნაგებობებთან. არქეოლოგიური ძეგლები - კიდევ
ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ კოდორის ხეობა ქართული კულტურის მატარებელი
ხალხით იყო დასახლებული. კოდორის ხეობა მეხუთე- მერვე საუკუნეებში და აფხაზთა
მეფეთა ზეობის პერიოდშიც მნიშვნელოვანი სატრანზიტო გზა იყო. მარუხის, ქლუხორისა
და ნაჰარვის უღელტეხილებით გზა ჩრდილოეთ კავკასიაში გადადიოდა.

ქვეთემა – 2. „აფხაზების საოჯახო ყოფის საკითხები (სოციალ-ეკონომიკური და
რელიგიური ასპექტები)“ (გ. მამარდაშვილი).

ძირითადი შედეგები: საოჯახო ყოფა, ტრადიციები, რიტუალები კონსერვატიულია,
მაგრამ დროთა განმავლობაში მაინც იცვლება. უცხო სახელმწიფოების პოლიტიკური და
ეკონომიკური ზეწოლის პირობებში ცვლილებები უფრო მკვეთრია. უკანასკნელი
რამდენიმე საუკუნე ამგვარი ზეწოლის ქვეშ იმყოფებოდა აფხაზეთის მოსახლეობა და
ამიტომ აქ საქორწინო ურთიერთობებმა და საოჯახო ყოფამაც იცვალა სახე.

აფხაზური ოჯახი ძირითადად მრავალრიცხოვანი იყო. მთისა და მთისწინეთის
სოფლებში მეოცე საუკუნის ოცდაათიან წლებამდე მოაღწია გაუყრელ ოჯახებად
ცხოვრების წესმა. საბჭოთა პერიოდში აფხაზური მოსახლეობა ინდივიდუალურ
ოჯახებად ცხოვრებდა. თუმცა, მთის სოფლებში გვხვდება გაუყოფელი ოჯახების
გარდამავალი ფორმა, როდესაც ძმები ერთად ცხოვრობენ, მაგრამ მმართველობა აღარ
არის ცენტრალიზებული და ქონებაც დიფერენცირებულია ინდივიდუალურ ოჯახებს
შორის.

ცარისტული რუსეთის პოლიტიკის გამო, აფხაზური მოსახლეობის იზოლაციამ, საოჯახო
ურთიერთობების კონსერვაცია გამოიწვია. მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან
ურთიერთობები აღდგა აფხაზებსა და მათ გარემომცველ ეთნოსებს შორის და გაიზარდა
შერეული ქორწინებების რიცხვი (უმეტესი აფხაზურ-ქართული (მეგრული), ნაკლები
აფხაზურ-რუსული). აფხაზურ-ქართულ ოჯახებში ლაპარაკობდენ ქართულად
(მეგრულად), თუ ოჯახი სახლობდა იქ, სადაც ქართველები უმრავლესობას შეადგენდნენ.
თუ შერეული ოჯახი აფხაზებით კომპაქტურად დასახლებულ ადგილზე ცხოვრობდა,
მაშინ სალაპარაკო ენა იყო აფხაზური. აფხაზურ-სომხურ ოჯახებში ყველგან სალაპარაკო
ენა აფხაზური იყო. ოთხმოცდაათიანი წლების კონფლიქტმა აფხაზური საზოგადეოების
წინაშე მრავალი პრობლემა წარმოშვა. ერთ-ერთი დემოგრაფიაა. აფხაზური მოსახლეობის
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ბუნებრივი რესურსი საკმარისი არ აღმოჩდა კონფლიქტის შემდეგ ქართველთა მიერ
მიტოვებული მეურნეობების ასათვისებლად. საზოგადოების ნაწილის „გაქალაქელებამ“
შეცვალა საქორწინო და საოჯახო ურთიერთობებიც, თუმცა, დღევანდელი მონაცემებით
აფხაზური საოჯახო ეტიკეტი მაინც შედარებით მკაცრი და ტრადიციული რჩება.

ქვეპროგრამა 3: რელიგიური პრაქტიკის ტრანსფორმაციის პროცესები საქართველოში
(სივრცისა და დროის კატეგორიები ტრადიციულ კულტურაში).

თემა – „საკრალური დრო და სივრცე ტრადიციულ ქართულ კულტურაში“ (ქ.
ალავერდაშვილი).

ძირითადი შედეგები: ნაშრომი ეხება საკრალური დროისა და სივრცის უმნიშვნელოვანეს
პრობლემას. ეთნოგრაფიული, საარქივო მასალისა და სამეცნიერო ლიტერატურის
მონაცემების საფუძველზე, განხილულია ყოველდღიურობის, სადღესასწაული დროისა
და სივრცის ურთიერთმიმართების საკითხი. აღნიშნულია, რომ საკრალურთან
შედარებით, ყოველდღიური ყოფა-ცხოვრება საზოგადოებისათვის ნაკლებ საინტერესო
იყო; საკრალური და პროფანული სივრცის, საკრალური და ყოფითი დროის, საერთოდ
საკრალურისა და პროფანულის დაპირისპირება და მათ შორის საზღვარი უფრო მკაფიოდ
ვლინდება დღესასწაულების დროს. ხაზგასმულია საკრალური დროისა და სივრცის
ცნებათა მჭიდრო ურთიერთკავშირის არსებობის ფაქტი.

თემა – „რელიგიური პრაქტიკის ტრანსფორმაციის პროცესები აჭარასა და მესხეთში“
(რ. გუჯეჯიანი).

ძირითადი შედეგები: ნაშრომში განხილულია აჭარასა (ზემო აჭარა, ქვემო მაჭახელი,
კირნათი-მარადიდი, ბათუმი, ქობულეთის მხარე) და მესხეთში (სამცხე, ჯავახეთი)
არსებული რელიგიური ვითარება. იქ, სადაც ქართველი მოსახლეობის ერთი ნაწილი
მუსლიმია, შეინიშნება ისლამური რელიგიური ნაგებობებისა და სასწავლო სასულიერო
დაწესებულებების რაოდენობის სწრაფი ზრდა. იმვდროულად, რადგან ქრისტიანი
მოსახლეობის დიდი ნაწილი რელიგიურია, იმატა ეკლესებისა და საპატრიარქოს
დაქვემდებარებაში მყოფ სასწავლო დაწესებულებების რიცხვმაც. ისლამის მიმდევარი
ქართველები გრანდიოზულად აღნიშნავენ „ყურბან ბაირამისა“ და „რამაზან ბაირამის“
დღესასწაულებს, რომლებსაც ახლავს ხალხური რიტუალებიც. მუსლიმ ქართველთა
ახალგაზრდობას სასულიერო ან საერო უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს თურქეთში,
მცირე ნაწილს – არაბეთში. მათ მიერ საქართველოში ჩამოტანილი სასულიერო ცოდნა,
უმრავლეს შემთხვევაში, გაუგებარია ხანდაზმული ქართველი მუსლიმებისათვის.
აჭარელთა ნაწილი, რომელიც ტრადიციულ ქართულ საზოგადოებაშია აღზრდილი და
ისლამს იცნობს ადგილობრივ სასულიერო პირთა მიერ მოწოდებული ცოდნით,
დღესასწაულებს აღნიშნავს ტრადიციული ფორმით. ქრისტიანი ქართველები მიჰყვებიან
წლიურ კანონიკურ კალენდარს. აჭარაში გვხვდება ოჯახები, რომელის წევრთა შორის
არიან მუსლიმები და ქრისტიანები. ისინი მშვიდობიანად ცხოვრობენ. აჭარიდან
სამცხეში კომპაქტურად ჩასახლებულ ეკომიგრანტებსა და ადიგენის მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივ მართლმადიდებელ ქრისტიან მოსახლეობას შორის თავი იჩინა გარედან
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ინსპირირებულმა კონფლიქტმა, რაც ამ ეტაპზე თითქმის ამოწურულია. ზოგიერთ
ხალხური დღესასწაულში მონაწილეობს ორივე აღმსარებლობის მოსახლეობა; მაგ.,
შუამთობაში, რომელიც იმართება აჭარაში, სამცხესა და ჯავახეთშიც. ახლო წარსულში
ჯავახეთის მტკვრის ხეობის სოფლებში შემონახული იყო სინკრეტული რელიგიური
რიტუალი „ზიარეთობა“. სამცხეში ცხოვრობენ კათოლიკე ქართველებიც. ჯავახეთში
ცალკე რელიგიურ-კონფესიურ ჯგუფს ქმნიან ეთნიკური სომხები - მონოფიზიტები.
სომეხთა შორის არიან პროტესტანტიზმის სხვადასხვა მიმართულებისა და „იეღოვას
მოწმეთა“ მიმდევრებიც. საერთო რელიგიური სურათის ანალიზის საფუძვლზე,
გამოტანილია დასკვნები.

თემა – „რელიგიურობის კონსტრუქცია თანამედროვე საქართველოში“ (ქ. ხუციშვილი).

ძირითადი შედეგები: ნაშრომში რელიგია გაანალიზებულია, როგორც კულტურული
სისტემა, რაც მას კულტურის პრობლემების კვლევასთან აკავშირებს. როგორც ერთიანი
სისტემა, იგი ვერ გაიაზრება საერთო ფონიდან მოწყვეტით. ამდენად, მისი დაკავშირება
საკითხთა 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.
რელიგია საზოგადოებას „ფორმას აძლევს“ - მისი დახმრებით ადამიანები სწრაფად
ახდენენ სოციალური და კულტურული ღირებულებების ცვლილებებს. იგი ყოფის სხვა
ასპექტებთან ერთად ფუნქციონირებს და სხვადასხვა განზომილებას აძლევს იდენტობას.
ეს სისტემა ყოფის სხვა ელემენტებთან ერთად ცვალებადია. რელიგიური სისტემის
ტრანსფორმაცია განსაკუთრებით საინტერესო პროცესია და მუდმივად მიმდინარეობს
ყველა საზოგადოებაში, 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 ინტელექტუ-
ალური პარამეტრებით. ზოგადად, შეიმჩნევა რელიგიურობის ზრდა ქართული
საზოგადოების ყველა ფენაში, გამორჩეულად კი, ახალგაზრდობაში. ამ პრობლემის
იდენტობის საკითხთან მიმართება, საკმაოდ მწვავეა თანამედროვე საქართველოში და
ისეთი გამოწვევების წინაშე დგას, როგორიცაა მიგრაციული პროცესების მაღალი ხარისხი(როგორც გარე ისე შიდა), უმცირესობათა უფლებების დაცვის, ნორმატიული და
პრაქტიკული რელიგიურობის, რელიგიისა და პოლიტიკის მიმართების საკითხები.
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 შემდეგ, საქართველოში
პროცესები ორი მიმართულებით განვითარდა, ერთი მხრივ, სახეზე იყო რელიგიურობის
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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.

თემა – „იძულებით გადაადგილებულ პირთა ძველი და ახალი საკულტო ობიექტები
(წარსული და თანამედროვეობა)“ (თ. ქამუშაძე).

ძირითადი შედეგები: იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკულტო ობიქტის
მაგალითად განიხილა ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ილორში არსებული წმინდა გიორგის
ტაძარი, რომელიც XI საუკუნის I ნახევარს მიეკუთნება. დღეისათვის ტაძარი მდებარებს
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, სადაც რუსულ ენაზე მიმდინარეობს წირვა-
ლოცვა. ტაძარმა განსაკუთრებული დატვირთვა შეიძინა კონფლიქტის შემდგომ
პერიოდში. ილორის ტაძარი შეიძლება განვიხილოთ, როგორც მეხსირების არე, ადგილი,
რომლის ინსტრუმენტალიზება მაშინ ხდება, როდესაც მახსოვრობის ადგილს დავიწყება
იკავებს. შესაბამისად, საჭირო ხდება ადგილების მონიშვნა და მისი გააქტიურება, რათა
საფთხე არ შეექმნას წარსულსა და მის კავშირს აწმყოსთან. ამ თვალსაზრისით, ილორს
გამორჩეული ადგილი უკავია საზიარო და მეხსიერების ახალი არეების შექმნაში. ამის
მაგალითებად გამოდგება თბილისში მშენებარე ილორის წმინდა გიორგის ტაძარი,
ილორის სახელს ატარებს სასიმღერო ფოლკლორული ანსამბლი და ქორეოგრაფიული
ჯგუფი. შემთხვევით არ უკავშირდება ილორს პერიოდული გამოცემა სამეგრელოს
რეგიონისათვის, გაზეთი „ილორი“. ილორის სახელს ატარებს თბილისის ერთ-ერთი
ქუჩაც. ამდენად, ილორის სალოცავს, როგორც მრავალმხრივ სიმბოლოს მეხსიერების
პოლიტიკის ჭრილში განვიხილავ. ამავე კვლევაში თავსდება დისკურსი, რომელიც
ილორის ტაძარზე ქართული კვალის წაშლის მცდელობას წარმოადეგნს სეპარატისტების
მხრიდან. შესაბამისად, ილორი ამ კვლევისათვის წარმოადგებს ორმაგი სიმბოლურობის
მქონე საკულტო ობიექტს, რომლის მიმართაც ორ დასპირისპირებულ საზოგადოებაში
გასხვავებული მოლოდინები და ინტერპრეტაციები უკავშირდება.

ქვეპროგრამა 4: ქართული ეთნიკური კულტურა კავკასიის ხალხთა ეთნიკურ
კულტურებთან მიმართებაში (ურთიერთშედარებითი ასპექტი).

თემა – „ქართველთა და აფხაზთა ეთნიკური ურთიერთობის პრობლემები: ისტორია და
თანამედროვეობა“ (რ. თოფჩიშვილი).

ძირითადი შედეგები: ნაშრომი ეხაბა ქართულ-აფხაზურ ეთნიკურ ურთიერთობებს,
რომელიც საუკუნეების განმავლობაში მიმდინარეობდა. ქართველ ხალხს აფხაზურ
ეთნოსთან განსაკუთრებული ურთიერთობა გააჩნდა; ამ ურთიერთობის ორი ძირითადი
მონაკვეთი შეიძლება გამოიყოს: 1. ადრე შუა საუკუნეები და განვითარებული შუა
საუკუნეები; 2. გვიან შუა საუკუნეები და მე-19 საუკუნე. ხანგრძლივი პერიოდის
განმავლობაში ხდებოდა ქართული და აფხაზური ეთნიკური ერთობების
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ურთიერთშეღწევა - ქართველების გააფხაზება და აფხაზების გაქართველება. ასეთი
ეთნიკური პროცესები უფრო ხშირად განსახლების საკონტაქტო ზოლში ხდებოდა, თუმცა
არც განაპირა მხარეები იყო გამონაკლისი. აფხაზთა შორის ბევრია ისეთი გვარები,
რომლებიც ქართული წარმომავლობისანი არიან, ქართველებში აფხაზური წარმომავ-
ლობის გვარები ძირითადად, სამურზაყანოში ცხოვრობენ. აფხაზურ-ქართული
ურთიერთშეღწევის დამადასტურებელია საერთო სალოცავები - სწორედ აქ, თანამედროვე
აფხაზეთის ტერიტორიაზე სამეგრელოს ყველაზე ძლიერი სალოცავი „ილორის წმინდა
გიორგი“. ამ სალოცავში არა მხოლოდ ქართველები, არამედ აფხაზებიც ლოცულობდნენ.
ნაშრომში ერთმანეთისაგან გამიჯნული არიან ძველი და თანამედროვე აფხაზები.
მითითებულია, რომ ძველმა აფხაზებმა გვიან შუა საუკუნეებში განსაკუთრებული
ტრანსფორმაცია განიცადეს და ფაქტობრივად, ახალ ეთნოსად ჩამოყალიბდნენ, რომელთა
ეთნიკურ ისტორიაში ძველ აფხაზებთან ერთად, მონაწილეობა მიიღეს ჩრდილოეთკავ-
კასიელებმა და ქართველებმა.

ნაშრომს აქვს როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული მნიშვნელობა. პრაქტიკული
დანიშნულება კი იმაში მდგომარეობს, რომ მან შეიძლება ხელი შეუწყოს ქართულ-
აფხაზური დაპირისპირების მოწესრიგებას, რადგანაც კავკასიური ტრადიციით, საერთო
წარმომავლობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ასეთი საერთო წარმომავლობის
გვარები კი, აფხაზთა და ქართველთა შორის ერთი და ორი არაა.

თემა – „ქართველთა და აფხაზთა მატერიალური კულტურა (ურთიერთშედარებითი
ასპექტი).“ (ს. ოქრუაშვილი).

ძირითადი შედეგები: საქართველოს სახელმწიფოს გაერთიანებისათვის, მისი შემდგომი
განვითარებისათვის, რუსეთის დესტრუქციული ძალების მიერ ინსპირირებული
ქართულ-აფხაზური კონფლიქტისა და მასთან დაკავშირებული ვითარების
შეცვლისათვის, აფხაზი ხალხის ეთნიკურ კულტურასთან დაკავშირებულ კვლევაში
სიცხადის შეტანას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.

ქართველებისა და აფხაზების მატერიალური კულტურის კვლევა მათ მჭიდრო და
ხანგრძლივ ტერიტორიულ და კულტურულ-ისტორიულ პრობლემებთან არის
დაკავშირებული.

აფხაზთა ადრეული წინაპარი ტომების საქართველოს ტერიტორიაზე ჩრდილოეთ
კავკასიიდან ჩამოსახლებული დისკრეტიული ტომების დასახლებისა და საცხოვრებლის
უძველესი ტრადიციული ფორმების შესახებ ცნობები მცირეა. მიუხედავად ამისა,
ცნობილია, რომ ჩამოსახლების დროისათვის, თავდაპირველ ეტაპზე მათი დასახლების
ფორმა მომთაბარული ტიპის იყო. გეოგრაფიული გარემო-პირობებიდან გამომდინარე,
ისინი დიდხანს ვერ შეინარჩუნებდნენ მსგავსი დასახლების ფორმას. დროთა ვითარებაში
საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ-ეკონომიკურმა ყოფამ, ქართველურ მოსახ-
ლეობასთან ინტეგრაციამ, დასახლების საერთო დასავლურ-კავკასიური ჯერ მრგვალი და
შემდეგ სწორკუთხა ხის წნული, მიწაზე მდგარი, უსარკმელო ნაგებობა, დასავლურ
ქართულით შეცვალა.

რაც შეეხება საქართველოში XV-XVI სს-ში ჩამოსახლებულ ჩრდილო კავკასიელ,
ჩერქეზული წარმოშობის მეორე ტალღას, მათაც თავდაპირველად ნახევრად
მომთაბარული დასახლების ფორმა ჩამოიტანეს, რომელიც წყაროებში დაფიქსირებულია.
ამ დროისათვის მათ „გორული“, განცალკევებული საგვარეულო ტიპის დასახლების
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ფორმა ჰქონდათ, რომელიც ვერ შეინარჩუნეს. თანდათან, ქართველ ხალხთან
ინტეგრაციის შედეგად, აფაზებში გავრცელდა როგორც დასავლურ ქართული
„ხუტორული“ დასახლების ფორმა, ისე საცხოვრებლისა და სამეურნეო ნაგებობების
ტიპები. ცნობილია, რომ ჩამოსახლების შემდეგ, გეოგრაფიული გარემო-პირობების,
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური შედარებით უფრო მაღალი დონის გამო, დასახლების
ფორმასა და საცხოვრებლის ტიპთან ერთად, აფხაზებს მეურნეობის ხასიათიც შეეცვალათ.

თემა – „ქართველთა და აფხაზთა სოციალური ურთიერთობები
(ურთიერთშედარებითი ასპექტი)“ (ნ. ჯალაბაძე).

ძირითადი შედეგები: ნაშრომში განხილულია ქართველთა და აფხაზთა ტრადიციული
სოციალური სისტემები და გამოვლენილია მათ შორის საერთო და მსგავსი ელემენტები.
სოციალური ურთიერთობების შესწავლა განხორციელდა შემდეგი მიმართულებით:
სოციალური სტრუქტურა, საზოგადოებრივი ყოფა, ოჯახი, ქორწინება, ბავშვის დაბადება-
აღზრდა, დაკრძალვის ტრადიციები, ადათობრივი სამართალი, სისხლის, საოჯახო
სამართალი... ყურადღება ეთმობა აფხაზური „აბიფარას“ ინსტიტუტს, რომელიც
ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიის ხალხების ყოფაში დადასტურებული პატრონიმიული
ინსტიტუტის მსგავსი იყო. განხილულ იქნა აფხაზური დიდი ოჯახიც „ათააცვადუ“,
რომელიც ზოგადკავკასიური დიდი ოჯახის ანალოგიურია. აფხაზურ ოჯახში, ქართულის
მსგავსად, გენდერულ-ასაკობრივი იერარქია იყო დაცული, რაც გამოიხატებოდა ოჯახის
წევრების უფლება-მოვალეობების და ქცევის ნორმების მკაცრ ლიმიტაციაში. იგი
ინდვიდუალურ ოჯახებშიც გვიანობამდე იქნა შემონახული. აფხაზების საზოგადოებრივი
წყობა, საკუთრების ფორმები, კავკასიელი მთიელების ყოფაში გავრცელებულ ფორმებთან
ნახულობს პარალელს.

შესწავლილია აფხაზთა ქორწინების ინსტიტუტი, აღწერილია ქორწინების ციკლის
ყველა ეტაპი, საქორწინო წყვილის ერთმანეთთან დაკავშირების ფორმები, ნიშნობა, და
ქორწილი; ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებული, ნათლობის, დაკრძალვის და
მიცვალებულის პატივისცემის აფხაზური ტრადიციები. გამახვილებულია ყურადღება
მიცვალებულის ჰაერზე დაკრძალვის წესზე.

ნაშრომში ყურადღება აქვს დათმობილი აფხაზთა ტრადიციულ, ჩვეულებით
სამართალს, ურთიერთდახმარების ფორმებს, განრიდება-უმძრახობას, დაძმობილება-
დადობილებას, სტუმარ-მასპინძლობას, რაც ზოგად, კავკასიურ კულტურულ მოვლენად
მოიაზრება.

კვლევამ წარმოაჩინა, რომ სოციალური ურთიერთობის სფეროში ქართველთა და
აფხაზთა შორის ბევრი რამ მსგავსია, რასაც შესაძლებელია რამდენიმე მიზეზი
განაპირობებდეს: 1. ტერიტორიული სიახლოვე, 2. ინტენსიური ინტერკულტურული
კავშირები (ყველანაირი მიმართულებით), 3. ინტეგრაციის მაღალი დონე.

წარმოდგენილი ნაშრომი, წვლილს შეიტანს კავკასიური კულტურის, თუ კულტურების,
კულტურული სივრცის, თუ კავკასიურ ცივილიზაციასთან დაკავშირებით მიმდინარე
თანამედროვე დისკურსში.

თემა – „ქართველეთა სულიერი კულტურა და აფხაზების სულიერი კულტურა
(ურთიერთშედარებითი ასპექტი)“ (ი. კვაშილავა).
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ძირითადი შედეგები: ქართველების და აფხაზების საუკუნეების მაძილზე გვერდიგვერდ
ცხოვრებამ, პოლიტიკური და სულიერი კულტურის ერთიანობამ განაპირობა მჭიდრო
კავშირი მათ შორის. ამ ბოლო დროს მიმდინარე პოლიტიკურმა მოვლენებმა საფრთხე
შეუქმნა მათ ისტორიულ-კულტურულ კავშირ-ურთიერთობებს. საჭირო ხდება
ობიექტურად შეფასდეს მათი მდიდარი, თვითმყოფადი ისტორიული წარსული და
კულტურა.

ნაშრომში, სამეცნიერო ლიტერატურის, რომელიც მოიცავს უახლეს მონცემებსაც,
საარქივო და ჩვენ მიერ მოძიებული ეთოგრაფიული მასალის საფუძელზე, შედრებითი
მეთოდით კვლევის შედეგად, აფხაზებისა და ქართველების სულიერი კულტურის
საკითხებია შესწავლილი.

არსებული მონცემების ანლიზი, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ აფხაზების სულიერი
კულტურა ერთიანი ქართული სულიერი კულტურის განუყოფელი ნაწილია, რომელსაც
ახასიათებს ბიოგეოგრაფიული გარემოსა და სპეციფიკური ისტორიული განვითარების
გზით განპირობებული თავისებურებანი. საკითხი ძირითადად, რელიგიური აზროვნების
და რელიგიური პრაქტიკის ფარგლებშია განხილული, რადგან უმეტესწილად, რელიგია
განაპირობებს კულტურის თავისებურებებს, ხშირად იგი არის სხვადასხვა ეთნიკური, თუ
ეთნოგრაფიული ჯგუფის კულტურის მსგავსებისა თუ განსხვავების მიზეზი. აფხაზებისა
და ქართველების სულიერი კულტურის შედარებითმა ანალიზმა, კიდევ ერთხელ
დაადასტურა, რომ აფხაზებმა, რომლებიც გენეტიკურად ორი სხვადასხვა ეთნოსისგან
შედგება, საკუთრივ აფხაზების, ძველი ქართველებისა და აფსუების, ანუ ადიღე-
ჩერქეზებისაგან, ერთიანი ქართული სახელმწიფოსა და კულტურის შექმნასა და
განვითარებაში არა მხოლოდ აქტიური მონაწილეობა მიიღეს, არამედ მის განუყოფელ
ორგანულ ნაწილად იქცნენ. ამას მოწმობს აფხაზებისა და ქართველების სულიერი
კულტურის თანაზიარობა გვიანფეოდალურ ხანაშიც კი, როდესაც აღარ არსებობდა
ერთიანი ქართული სახელმწიფო და აფხაზეთის მოსხლეობაში ინტენსიურად
ვრცელდებოდა მუსლიმანური სარწმუნოება.

თემა – „ქართველთა და აფხაზთა სამეურნეო ყოფა (ურთიერთშედარებითი ანალიზი)“
(ნ. აზიკური).

ძირითადი შედეგები: ნაშრომში სპეციალურ ლიტერატურაში არსებული მონაცემების,
აგრეთვე ჩემ მიერ აჭარაში მცხოვრები აფხაზებისგან ჩაწერილი ეთნოგრფიული მასალის
საფუძველზე, განხილულია ქართველთა და აფხაზთა სამეურნეო ყოფის საკითხები.

აფხაზური ტომები უხსოვარი დროიდანვე დაკავშირებული იყვნენ ქართველ ხალხთან.
ხანგრძლივი თანაცხოვრების შედეგად, მათ ჩამოუყალიბდათ მსგავსი შრომითი ჩვევები
და გამოცდილება. აფხაზეთის სამეურნეო ყოფას, ისე როგორც სხვაგან, გეოგრაფიული
გარემო განსაზღვრავს. აფხაზეთის მთელ ტერიტორიაზე განფენილი სამეურნეო
საქმიანობა გეოგრაფიული ფაქტორებით იყო განსაზღვრული. ზოგ რაიონში
სუბტროპიკული კულტურების მეურნეობას მისდევდნენ, ზოგი რაიონი თამბაქოს
ნათესებით იყო დაფარული, იყო მეცხოველეობის, მევენახეობა-მეღვინეობის,
ეთერზეთების საბჭოთა მეურნეობები, აგრეთვე საცდელი მეურნეობები (სანერგე და
სამკურნალო მცენარეების). რა თქმა უნდა, დღეს ეს მსხვილი „საბჭოთა მეურნეობები“
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აღარ არსებობს. მაგრამ აფხაზები, ოჯახური მეურნეობების ფარგლებში, მესაქონლეობასა
და მიწათმოქმედებას დღესაც მისდევენ, თანამედროვე აფხაზეთის სამხრეთ ნაწილში,
ძირითადად, გალის რაიონში, წინა პლანზე წამოიწია მეთხილეობის მეურნეობამ, ამ
კულტურის თანამედროვე მოთხოვნილების შესაბამისად.

შეიძლება ითქვას, რომ აფხაზური ტომები ქართველ ხალხთან ერთად, ქმნიდნენ
მრავალფეროვან, მრავალსაუკუნოვან კულტურასა და ისტორიას. მათი ეს ერთიანობა
კარგად აისახა სამეურნეო ყოფაშიც.

თემა – „აფხაზთა და უბიხთა ურთიერთობის საკითხები“ (გ. ავთანდილაშვილი).

ძირითადი შედეგები: უბიხები კავკასიის ყველაზე გვიან გამქრალ ხალხებს შორის
არიან. ჯერ კიდევ საუკუნე-ნახევრის წინ ისინი აფხაზეთის ჩრდილოეთით, შავი ზღვის
სანაპირო ზოლსა და მის მიმდებარე მთიან მონაკვეთში იყვნენ განსახლებულნი. უბიხების
თვითსახელწოდება იყო თვახი, თავიაანთ სალაპარაკო ენას კი თვახიბზას უწოდებდნენ.
უბიხური ენა კავკასიური ენათა ოჯახის აფხაზურ-ადიღეურ ჯგუფს განეკუთვნებოდა და
დამწერლობის არმქონე ენა აგახლდათ.

უბიხების კავკასიიდან გაქრობის მიზეზი 1830 წლიდან რუსეთის იმპერიის მიერ
ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიის მოსახლეობის დასამორჩილებლად დაწყებული აქტიური
საომარი ქმედებები იყო. ომის მიმდინარეობის პერიოდში ბევრი უბიხი დაიღუპა,
გადარჩენილები კი, 1864 წელს მთლიანად გადაასახლდნენ ოსმალეთის იმპერიაში.

უბიხების ტერიტორიას დასავლეთიდან ზღვა ესაზღვრებოდა, ჩრდილოეთით -
ჩერქეზული/ადიღეური ტომები: ჩრდილო აღმოსავლეთით - მთებში მცხოვრები
აბაძეხები, ხოლო სამხრეთით - საძები და აფხაზები. მიუხედავად ამისა, უბიხების
განსახლების არეალის ზედმიწევნით განსაზღვრა რთულია. გაურკვევლობა ძირითადად
იმით არის გამოწვეული, რომ ადიღეური მოდგმის ხალხები ხშირად იცვლიდნენ
საცხოვებელ არეალს და ერთმანეთის ტერიტორიაზე სახლდებოდნენ. ამის გამო ზოგიერთ
მკვლევარს სხვადასხვა მონათესავე ტომები ერთმანეთში ერეოდა. უბიხებსა და აფხაზურ-
ადიღეურ ტომებს შორის არსებული ასეთი მჭიდრო ურთიერთობის გამო, უბიხების
წარმომავლობაზე სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს.

უბიხები მიწათმოქმედებასა და მესაქონლეობას მისდევდნენ, მაგრამ მათ მთავარ
საქმიანობას მაინც თარეშები წარმოადგენდა. უბიხთა მთავარი სამიზნე ძირითადად
აფხაზეთის ტერიტორია იყო. ისინი მარბიელ თარეშებს ზედმიწევნით ორგანიზებულად
გეგმავდნენ და ასრულებდნენ. მოლაშქრეები, აფხაზეთში გადასვლის შემდეგ, ვიწრო
ბილიკებით სარგებლობდნენ და სოფლებს უჩუმრად ესხმოდნენ თავს. ისინი
თავდაპირველად მთელ სოფელს აქცევდნენ ალყაში და შემდეგ იწყებდნენ ძარცვას,
როგორც წესი, სახლებში 4 კაციანი ჯგუფებით შედიოდნენ და ყველაფერი მიჰქონდათ,
რაც ხელში მოხვდებოდათ, წინააღმდეგობის გამწევთ ადგილზე კლავდნენ. მოთარეშეებს
ნივთებთან ერთად ხშირად ტყვეებიც მიჰყავდათ თან. ძარცვა დაახლოებით ერთ საათს
გრძელდებოდა, შემდეგ კი, მეთაურის ნიშანზე, ისევე ორგანიზებულად იხევდნენ უკან.

მიწათმოქმედებისათვის ვარგისი მიწები გამოიყენებოდა ხორბლის მოსაყვანად და
ასევე ხეხილის ბაღებისთვის. დღევანდელი სოჭის მიმდებარე ტერიტორია
მიწათმოქმედებისათვის გამოუსადეგარი იყო, თუმცა კარგი კლიმატური პირობების გამო,
მოსახლეობა მას ზამთრობით საქონლის საძოვრებად იყენებდა.
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უბიხებს სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი არასდროს შეუქმნიათ. უბიხებს თავადები
არ ჰყავდათ, თუმცა საზოგადოებაში წარმმართველ ძალას მაინც აზნაურული ფენა
წარმოადგენდა, ისინი არავისზე არ ბატონობდნენ, მაგრამ მოსახლეობაში მაინც დიდი
გავლენა ჰქონდათ.

უბიხებმა ისლამი გვიან მიიღეს. ისევე როგორც სხვა აფხაზურ-ადიღეური ტომები,
უბიხებიც ბოლო დრომდე წმინდა ხეებსა და კორომებს ეთაყვანებოდნენ.

თურქეთში გადასახლებული უბიხები ჩერქეზებთან და ადიღეელებთან ერთად
დასახლებას ცდილობდნენ. მათი ძირითადი ნაწილი საბოლოოდ ანატოლიაში, მანისას
რაიონში, იზმითისა და ბალიქესირის ვილაიეთებში დასახლდა. ახალა დგილზე
დამკვიდრებულმა უბიხებმა, თავიანთ სოფლებს სახელები მათი დამაარსებლების
მიხედვით დაარქვეს.

4 ქართული ისტორიული
აზრის ისტორია:

ადამიანები, ტექსტები,
იდეები ( გვიანი

ანტიკურობა - მეოცე
საუკუნის პირველი

მეოთხედი)

დარგი: ისტორია,
საქართველოს ისტორია

მიმართულება:
ქართველოლოგია,
საქართველოს ისტორიის
წყაროთმცოდნეობა და
ისტორიოგრაფია

2015-2019 მარიამ ჩხარტიშვილი
(ხელმძღვანელი)
ეკა კვაჭანტირაძე
(შემსრულებელი)
გიორგი ჭეიშვილი
(შემსრულებელი)
ალექსანდრე თვარაძე
(შემსრულებელი)
მარინე ქადაგიძე
(შემსრულებელი)
მედეა გოგოლაძე
(შემსრულებელი)
სოფიო ქადაგიშვილი
(შემსრულებელი)

მიმდინარე წელი პროექტის მეოთხე წელია. კვლევა გრძელდებოდა გამოკვეთილი
ინდიკატორების მიხედვით, ოღონდაც უკვე სხვა ქრონოლოგიურ მონაკვეთში. დამუშავდა
თემა: „XIX-XX ს-ის პირველი მეოთხედის ქართული ისტორიოგრაფია.“

ამგვარად, ზოგი მონაწილე შესაბამისი ეპოქის ქართულ ისტორიოგრაფიას
განიხილავდა დასავლურ ისტორიოგრაფიასთან მიმართებით, რადგან ეს არის ისტორიის
პროფესიონალიზაციის ეპოქა და შესაბამისი ეპოქის ქართული ისტორიოგრაფიის
კვლევისას ძალიან აუცილებელი იყო შედარებანი. ამ კუთხით მუშაობდნენ, მაგალითად,
მ. ჩხარტიშვილი და ა. თვარაძე; სხვანი უკვირდებოდნენ ქართულ ისტორიოგრაფიაში
ცალკეული თემების შესწავლის მდგომარეობას, მაგალითად, გ. ჭეიშვილი აანალიზებდა
ისტორიულ–გეოგრაფიულ პერცეფციებს, ხოლო მ. ქადაგიძე – გენდერულ პერცეფციებს;
სხვები ცდილობდნენ რამდენიმე ავტორის შემოქმედების დეტალურ განხილვას
სხვადასხვა ინდიკატორის საშუალებით, მაგალითად, ე. კვაჭანტირაძე და ს. ქადაგიშვილი.
ერთ–ერთი მონაწილე, მაგალითად მ. გოგოლაძე, უკვირდებოდა ძალიან კონკრეტულ
საკითხს, – ერთი ისტორიული პირის (გიორგი სააკაძის) დიამეტრალურად განსხვავებულ
რეპრეზენტაციას ორი ისტორიკოსის მიერ და ამ საკითხთან დაკავშირებულ პოლემიკას,
ამ ეპოქაში პოლემიკური დისკურსის თავისებურებებს.
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ცხადია, მე-19 საუკუნისა და მე-20 საუკუნის პირველ მეოთხედის ქართული
ისტორიოგრაფიის კვლევა კიდევ მრავალი წყაროს და ინდიკატორის საშუალებით არის
აუცილებელი, თუმცა, ეს სამომავლო საქმეა სწორედ იმ შედეგების გათვალისწინებით,
რაც ამ პროექტის ფარგლებში იქნა მიღებული. კვლევა ამ მიმართულებით, სამწუხაროდ,
ნაკლებად ინტენსიური იყო წინა პერიოდში. ამის მიზეზი ისაა, რომ ისტორიოგრაფიული
ძიებანი გულისხმობს ისტორიოგრაფიულ რეფლექსიას ანუ ისტორიკოსის
თვითდაკვირვებას მუშაობის მეთოდებსა თუ მეთოდოლოგიაზე, რაც საბჭოთა
პერიოდში ნაკლებად კომფორტული იყო მკვლევართათვის და, შესაბამისად,
ისტორიული მიმართულების გამოკვლევებს შორის ისტორიოგრაფიული ნაშრომების
ხვედრითი წილი მნიშვნელოვნად მცირეა წყაროთმცოდნეობით თუ ისტორიული
პროფილის ნაშრომებთან შედარებით.

ამ ეტაპზე შესწავლილი მასალა იმ მოცულობისაა, რომ დასაბუთებული დასკვნების
გამოტანა უკვე შეიძლება. მოპოვებული მონაცემები შეიძლება ინტერპრეტირებულ იქნას
სხვადასხვაგვარად, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ შესაბამის ეპოქაში ქართულმა
ისტორიოგრაფიამ საკმაო წარმატებას მიაღწია. იმ ვითარებაში, რომელშიც იყო
საქართველო, მეტის მიღწევა შეუძლებელიც გახლდათ. თუმცა ისტორიოგრაფია არ არის
ამ ეპოქის ქართული ინტელექტუალიზმის ყველაზე წარმატებული სფერო. ამ პერიოდის
ქართული მხატვრული ლიტერატურის ნიმუშები, მაგალითად, მეტად პასუხობენ
მსოფლიო სტანდარტებს, ვიდრე ისტორიოგრაფიული. ზემოთ ამის მიზეზად ძნელი
სოციალურ–ოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარება დასახელდა. მაშინ ისმის
ლეგიტიმური კითხვა, იგივე ვითარებამ რატომ არ დააზარალა ლიტერატურაც?! საქმე
ისაა, რომ ეს იყო ეროვნული კონსოლიდაციის ეპოქა, ამ პროცესის ინტენსივობა
მოითხოვდა კოლექტიური მეხსიერების ხატების შექმნას. ამის შედეგად, ისტორიოგრაფია
უფრო „ემსახურებოდა“ კოლექტიურ მეხსიერებას, ვიდრე საკუთრივ ისტორიული
მეცნიერების საჭიროებებს და, ამგვარად, ჩამოღცებდა დარგობრივ სტანდარტს. თუმცა
ამგვარი ტვიფარი (ანუ კოლექტიური მეხხიერების საჭოროებთა დომინანტურობა) ამ
ეპოქაში სხვა ხალხების ისტორიოგრაფიასაც ამჩნევია, მაგალითად, გერმანულ
ისტორიოგრაფიას, რომლის პროფესიონალიზაციას და ინსტიტუციონალიზაციას სწორედ
ნაცია–სახელმწიფოს მშენებლობის პერიოდში ჰქონდა ადგილი.

პროექტში გამოიყოფა რამდენიმე მიმართულება, რის მიხედვითაც მონაწილეთა შორის
სამუშაოები შემდეგნაირად გადანაწილდა:

I. მე-19 საუკუნისა და მე-20 საუკუნის პირველ მეოთხედის ქართული
ისტორიოგრაფია და ისტორიის პროფესიონალიზაციის საერთაშორისო პროცესი

მარიამ ჩხარტიშვილი _ ქვეთემა: „ქართული ისტორიული აზრის განვითარება
ისტორიის პროფესიონალიზაციის ეპოქაში.“

ისტორია როგორც მეცნიერება საქართველოში, ისევე როგორც ევროპაში და რუსეთშიც
ჩამოყალიბებას იწყებს მეთვრამეტე საუკუნეში. თუმცა, საქართველოში ის ფუძნდება
გაცილებით უფრო რთულ ვითარებაში. აქ ძალიან დიდხანს, შედარებით ევროპასთან არ
არსებობდა საერო უმაღლესი სასწავლებები (საერთოდ უმაღლესი სასწავლებლები).
რუსეთიც კი წინ იყო: მაგალითად, მეცნიერებათა აკადემია აქ 1725 წელს გაიხსნა, ხოლო



71

მოსკოვის უნივერსიტეტი – 1755. მაშინ, როცა თბილისის სახელმწფო უნივერსიტეტი
გაიხსნა მხოლოდ 1918 წელს, ხოლო საისტორიო–საეთნოგრაფიო საზოგადოება,
რომელსაც თავისი ფუნქციით თუ რეალური მნიშვნელობით აკადემიას ადარებდნენ,
მხოლოდ 1907 წელს.

ისტორიისადმი პირველი სამეცნიერო მიდგომის ფაქტი საქართვლოში უკავშირდება
სამეფო კარის ინიციატივას, კერძოდ, ვახტანგ მეექვსის მიერ „სწავლულ კაცთა“ კომისიის
შექმნას. რუსეთშიც სხვათა შორის ეს ასე იყო: პეტრე პირველის ბრძანებით გადაწყდა
რუსეთის ისტორიის დაწერა და წმინდა სინოდმა მოაგროვა ეპარქიების მიხედვით
ხელნაწერები, რომელთა რიცხვი სულაც არ იყო ბევრი და წმინდა ისტორიული შინაარსის
კიდევ უფრო ცოტა იყო. პირველი ნაშრომი, რომელიც რუსეთის ისტორიას
სისტემატიზებულ სახით წარმოადგენდა ეკუთვნოდა ტატიშჩევს (1686-1750 წწ.),
რომელიც პროფესიით ისტორიკოსი არც ყოფილა. ეს იყო მატიანეთა მონაცემების
კრებული. ქართველებს კვლავ „ქართლის ცხოვრება“ ჰქონდათ, ოღონდაც ახლა უკვე
რედაქტირებული, დადგენილი ტექსტით და ახალი მასალით შევსებული, აგრეთვე
გაგრძელებული რედაქტორთა დრომდე.

ევროპა ამ დროს გიბონს (1737–1794) კითხულობდა და იქ ცოტა ხანში იწყება
პროფესიონალიზაციის ეპოქა ისტორიის სფეროში. პროფესიონალიზაცია გულისხმობდა
მრავალ სხვადასხვა ფაქტს: პირველ რიგში, ცხადია, ეს იყო სამეცნიერო მეთოდების
გამოყენებით დაწერილი ნაშრომები, ისტორიოსოფიური დისკურსები, სამეცნიერო
მედიის გაჩენა, უმაღლესის სასწავლებლების კურიკულუმში ისტორიის კურსების
ჩართვა, პროფესიონალ ისტორიკოსთა ფენის გაჩენა, ისტორიკოსთა საზოგადოებების
წარმოშობა. ჩემი საკვლევი პერიოდი ფაქტობრივად ესაა ევროპაში ისტორიის
პროფესიონალიზაციის ეპოქა. ლეოპოლდ ფონ რანკე, რომელიც სამართლიანად ითვლება
პირველი სამეცნიერო ისტორიული სკოლის ფუძემდებლად, ცხოვრობდა 1795–1886
წლებში. ნაშრომი ეხება ამ პერიოდიდან დაწყებული ვიდრე მეოცე საუკუნის პირველ
მეოთხედამდე მოღვაწე ისტორიკოსებს.

ეს ისტორიკოსებია: ვახუშტი (1696–1757 ან 1784); დავით ბაგრატიონი (1767–1819); ნიკო
დადიანი (1780–1829); თეიმურაზ ბაგრატიონი (1782–1846); პლატონ იოსელიანი (1809–
1875); სულხან ბარათაშვილი (1821–1866); დიმიტრი ფურცელაძე (1825–1891); დიმიტრი
ბაქრაძე (1826–1890); თედო ჟორდანია (1854–1916); მოსე ჯანაშვილი (1855–1934);
ალექსანდრე ყიფშიძე (1862–1916); ექვთიმე თაყაიშვილი (1863–1953); ივანე ჯავახიშვილი
(1876–1940). კვლევამ აჩვენა შემდეგი: ისტორიის პროფესიონალიზაციის პროცესი
თავისებურად შეეხო საქართველოს. დასავლეთ ევროპაში ეს პროცესი გარკვეულწილად
დაუკავშირდა ერი–სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესს. ასე მოხდა, მაგალითად,
გერმანიაში, სადაც ჩამოყალიბდა პირველი სამეცნიერო ისტორიოგრაფიული სკოლა
ემპირიცისტებისა ანუ სთეითისტების. საქართველოში ეს არის ეროვნული
კონსოლიდაციის პერიოდი, რომელიც მეოცე საუკუნის პირველი მეოთხედში ეროვნული
სახელმწიფოს ჩამოყალიბებით სრულდება.

მოძრაობა ახალი ისტოროგრაფიისათვის დაიწყო ვახტანგ მეექვსემ. მისმა „სწავლულ
კაცთა“ კომისიამ ისტორიული კრიტიკის გზაზე მტკიცე ნაბიჯები გადადგა. შეავსო
„ქართლის ცხოვრების“ ბევრი ნაკლული ადგილი, დაადგინა და გამართა ტექსტები,
დაწერა გაგრძელება. მაგრამ ამ კომისიას არ გაუკეთებია მთავარი: არ დაუსახავს მიზნად
და, ცხადია, ამიტომ არც განუხორციელებია „ქართლის ცხოვრების“ რეპრეზენტაციის
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ახალი სქემის შექმნა.
ვახუშტის ნაშრომში ცვლილება კიდევ უფრო თვალსაჩინო იყო. ვახუშტიმ გამოკვეთა

ქართული კოლექტიური–კულტურული იდენტობის სამანები. პოლიტიკური ისტორია
შეავსო კულტურულ–ანთროპოლოგიური ხასიათის ინფორმაციით, დაამატა
გეოგრაფიული მონაცემები, დაადგინა ქრონოლოგია. მაგრამ მანაც არსებითად გაიმეორა
„ქართლის ცხოვრების“ არსებული სქემა ძველი პერიოდისათვის.

მიუხედავად ამ წარმატებისა, ისტორიის პროფესიონალიზაციის პროცესი
დაწყებულადაც კი არ შეიძლებოდა ჩაგვეთალა. სამეფო კარის ინიციატივები არა
იმდენად დარგის განვითარებისათვის ხელშეწყობის სურვილად უნდა აღვიქვათ, არამედ
მმართველთა სურვილად ნათელიწარმოდგენა ჰქონოდათ იმ ქვეყანაზე, რომელსაც
მართავდნენ.

შემდეგშიც აქტიურობენ სამეფო სახლის წარმომადგენლები: დავით ბატონიშვილი,
თეიმურაზ ბატონიშვილი. ახალი პერიოდის აღწერა უმთავრეს ამოცანად გაეხედათ.
ძველის დადგენასაც, ახალი წყაროებით მის შევსებასაც ცდილობენ, თუმც ეს ნაკლებად
ინოვაციურად გამოუდიოდათ. ვახუშტის ჰქონდა ისტორიული ფილოსოფიის შემცველი
დისკურსი. ეს ჰქონდა თეიმურაზ ბატონიშვილსაც. თუმცა, ცხადია, მათ მიერ
გამოყენებული არაა ჰეგელის ისტორიის ფილოსოფია.

ასევე დიდგვაროვნების ერთგვარი სამოყვარულო გატაცების შედეგად იქმნება
სხვადასხვა ისტორიები. მხედველობაში მაქვს ს.ბარათოვისა და ნ. დადიანის ნაშრომები.
ახალი პერიოდისათვის უაღრესად საინტერესო ნაშრომებია. თუმც ისინი თავს ვერ
აღწევენ „ქართლის ცხოვრების“ შუასაუკუნეობრივ სქემას.

უკეთესი ნაშრომები იქმნებოდა, როცა ისტორიკოსები მიზნად ისახავდნენ არა მთელი
საქართველოს ისტორიის რეპრეზენტირებას (ამას ისინი აშკარად ვერ ახერხებნენ
სრულფასოვნად), არამედ ცალკეულ თემებს. მაგალითად, ეკლესიის ისტორიის შესახებ
ძალიან საინტერესოა დ.ფურცელაძისა და პ. იოსელიანის ნაშრომები. ცალკეულ თემებზე
აშკარად უკეთესი რეპრეზენტაციიები.

კონკრეტულ საკითებზე მსჯელობისას ისტორიკოსები ეხებოდნენ მეთოდურ
საკითხებს, მსჯელობდნენ გეოგრაფიული გარემოს როლზე, ფოკლორული წყაროების
მნიშვნელობაზე და ა. შ. აქცევენ ყურადღებას.

პროფესიონალიზაციის გამოხატულებად დიმიტრი ბაქრაძე შეიძლება ჩაითვალოს. ჯერ
ერთი, მისი ნაშრომები გვაძლევს საქართველოს ისტორიის დასაწყისი ნაწილის ახლებურ
რეპრეზენტაციას, მეორეც, მისი აქტიურობა ხელს უწყობს ისტორიკოსთა
თანამეგობრობის ჩამოყალიბებას მთელი რუსეთის იმპერიის მასშტაბით და საქართველოს
ჩართვას მასში.

თუმცა, საერთო ჯამში ისტორიკოსები ჯერ კიდევ მოყვარულები რჩებოდნენ,
სპეციალური განათლება, მხოლოდ ე. თაყაიშვილის ჰქონდა მიღებული. ე. თაყაიშვილი
გაურბოდა ისტორიოსოფიურ პრობლემატიკას ან თუნდაც ფართომასშტაბიან
რეპრეზენტაციას. თავისის საქმიანობით ის წყაროთაგამოვლენას, შეგროვებას და
პუბლიკაციას უწყობდა ხელს. ამგვარი მოღაწეობა მას გარკვეულად პრინციპის რანგში
ჰქონდა აყვანილი, შეგნებულად გაურბოდა განმაზოგადებელ ნაშრომებს, რადგან თლიდა,
რომ ჯერ ამის დრო არ იყო. ანუ აშკარად პოზიტივისტური მიდგომა ფიქსირდება.
„საისტორიოდა საეთნოგრაფიო საზოგადოება“ იყო ფაქტობრივად ისტორიის კვლევის
ინსტიტუცია. ერთგვარი აკადემია. მისი საქმიანობა, მისი გამოცემები უკვე აშკარად



73

აჩვენებს პროფესიონალიზაციის დაწყებას საქართველოში. ასეთივე იყო ნაწილობრივ
საეკლესიო მუზეუმი და „წერა–კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება,“ მაგრამ არც
ერთი მათგანი არ იყო უმაღლესი სასწავლებელი.

მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებით იქმნება ისტორიის
დარგში პროფესიონალიზაციის შესაფერისი პლატფორმა.

ი. ჯავახიშვილია გამოხატულება პროფესიონალი ისტორიკოსის. თავისი ბიოგრაფიითაც
თუნდ სწავლით, თუნდ ხარისხებით. მრავალფეროვანია მისი შემოქმედება. იგი მოიცავს
კვლევებს არა მარტო პოლიტიკური ისტორიაზე, არამედ ყველა სფეროზე იქნებბა ეს
ეკონომიკა, სოციალური განვითარება თუ კულტურა.

საქართველოში ისტორიის პროფესიონალიზაცია ხდებოდა საკმაოდ ძნელბედობის
ვითარებაში. ამიტომ, ბუნებრივია, შეიმჩნევა გარკვეული ჩამორჩენა შედარებით ევროპის
ქვეყნების ვითარებასთან. თუმცა ეს ჩამორჩენა მაინც არ არის ისე დიდი, როგორც
შეიძლება მოსალოდნელი ყოფილიყო.

ალექსანდრე თვარაძე _ ქვეთემა: „მეცხრამეტე საუკუნის ქართული ისტორიოგრაფია:
ისტორიის საგანი, ისტორიული საზრისის პერცეფცია და ისტორიული ფაქტის
კატეგორიის გააზრება.“

როგორც ცნობილია, XIX საუკუნის და XX საუკუნის დასაწყისის გერმანულენოვანი
ისტორიოგრაფიული ლიტერატურა უშუალოდ ისტორიის თეორიის და მეთოდების
შესახებ, როდესაც ისტორიოგრაფია თანდათან ჩამოყალიბდა როგორც ცალკე სამეცნიერო
დისციპლინა, უაღრესად უხვია. ამასთანავე, განსაკუთრებით XIX საუკუნის დასასრულის
და XX საუკუნის დასაწყისის ქართულ ისტორიოგრაფიას უშუალო კავშირები აქვს
გერმანულენოვან ისტორიოგრაფიასთან, რომელსაც გარკვეული გავლენა უნდა მოეხდინა
მასზე. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, XIX საუკუნის და XX საუკუნის დასაწყისის
გერმანულენოვან ისტორიოგრაფიულ ლიტერატურას, შესაბამისი პერიოდის ქართული
ისტორიოგრაფიის კავშირს მასთან, ქართულ ენაზე სპეციალური გამოკვლევა არ მიძღვნია,
რაც, აგრეთვე, შეიძლება იყოს ნაშრომის გარკვეული სიახლე.

სამეცნიერო თემაზე მუშაობის პროცესში, გავეცანი სხვადასხვა მასალებს ისტორიზმის,
ისტორიის დისციპლინის ისტორიის, ისტორიის თეორიის და მეთოდების, ისტორიის
ფილოსოფიის შესახებ. მოვიძიე XIX საუკუნის და XX საუკუნის დასაწყისის, შესაბამისი
საკითხებისთვის მნიშვნელოვანი გერმანულენოვანი ავტორების ნაშრომები. ავტორების
მოკლე ჩამონათვალს აქვე მოვიტან თემატიკის მიხედვით: ისტორიის თეორია და
მეთოდები (იოჰან გუსტავ დროიზენი, ერნსტ ბერნჰაიმი, კარლ ლამპრეხტი, ოტოკარ
ლორენცი, ედუარდ მაიერი, ვილჰელმ ვუნდტი); ისტორიის, როგორც დისციპლინის
ისტორია, მისი სამეცნიერო დარგად ფორმირების პროცესი, ზოგადად ისტორიული
აზროვნების შესახებ (ერნსტ ბერნჰაიმი, ჰაინრიხ ფონ ზიბელი, კარლ ლამპრეხტი,
ლეოპოლდ ფონ რანკე, ოტოკარ ლორენცი, გეორგ ფონ ბელოვი, კურტ ბრაიზიგი);
ისტორიის ფილოსოფია (გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი, ჰაინრიხ რიკერტი, ედუარდ
მაიერი, ემილ ლასკი, გეორგ ზიმელი, პაულ ბართი, რუდოლფ როხოლი, თეოდორ
ლინდნერი, ერნსტ ტროელჩი); ისტორიის მიმართება ზოგადად ჰუმანიტარულ
მეცნიერებებთან (ვილჰელმ დილთაი); ისტორიის მიმართება ეკონომიკასთან,
სამართალთან, ბუნების მეცნიერებებთან (რუდოლფ შტამლერი, ვილჰელმ ვინდელბანდი).
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მოძიებული ორიგინალური ისტორიოგრაფიული ლიტერატურიდან ამჟამად (2018 წლის
ნოემბრიდან, როდესაც დავიწყე სამეცნიერო თემაზე მუშაობა) მეტი სისრულით
დავამუშავე: იოჰან გუსტავ დროიზენის „ჰისტორიკის ნარკვევი“ (Johann Gustav Droysen,
Grundriss der Historik, Leipzig 1882) და კარლ ლამპრეხტის „ძველი და ახალი
მიმართულებები ისტორიის მეცნიერებაში [I. ისტორიის კონცეფციის და ისტორიის
მეთოდის შესახებ, II. რანკეს იდეების მოძღვრება და იუნგრანკიანელები /ლეოპოლდ ფონ
რანკეს მიმდევრები])“ (Karl Lamprecht, Alte und neue Richtungen in der
Geschichtswissenschaft [I. Über geschichtliche Auffassung und geschichtliche Methode. II.
Ranke’s Ideenlehre und die Jungrankianer], Berlin 1896). შესაბამისი პერიოდის ქართული
ისტორიოგრაფიული ლიტერატურიდან აგრეთვე განსაკუთრებით დეტალურად
დავამუშავე ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მონოგრაფია: ისტორიის მიზანი, წყაროები
და მეთოდები წინათ და ახლა, წიგნი I: ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა (V-XVIII
სს.), წიგნში: მისივე, თხზულებანი თორმეტ ტომად, ტ. VII, თბილისი, 1977. (აღნიშნული
სამეცნიერო თემატიკა შემდგომში მინდა უფრო სიღრმისეულად შევისწავლო).

ისტორიის პროფესიონალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით ვეხები XIX საუკუნის
განმავლობაში ისტორიის სამეცნიერო დისციპლინად ფორმირების საკითხს: როგორ
მკვიდრდება საკვლევი საკითხისადმი ემპირიული მიდგომა და როგორ შეიძლება
ისტორიკოსი მუშაობდეს ემპირიული საფუძველიდან; როგორ ყალიბდება ახალი,
სამეცნიერო დისკურსი; როგორ იქმნება თანდათან ის სამეცნიერო პოზიცია, რომლიდანაც
შემდეგ შესაძლებელია მოვლენების ნეიტრალური შეფასება; როგორ ხდება ამ პოზიციის
გადაცემა (ტრადირება), ფორმირება, რამდენად საერთოა ეს პოზიცია სხვადასხვა
ისტორიკოსებისთვის, როგორ ივსება ის დროის მსვლელობის დროს, ან როგორ იცვლება
ნაწილობრივ; როგორ მკვიდრდება პროფესიონალიზმი ისტორიოგრაფიაში და რა
საშუალებებით ხდება დისციპლინის სხვა სფეროებისგან გამიჯვნა.

ისტორიული ფაქტის კატეგორიის გააზრებასთან მიმართებაში განიხილება საკითხები:
რამდენად შესაძლებელია „წმინდა ფაქტის“ რეკონსტრუირება წყაროთა კრიტიკის
საფუძველზე; ასევე, თუ როგორ შეიძლება კვლევა-ძიებამ მოგვცეს განსხვავებული
სურათი მაგ. ისტორიულ ფაქტსა ან მოვლენაზე, როდესაც აღნიშნული ფაქტის ან
მოვლენის შესახებ ადრე გავრცელებული იყო სხვა შეხედულება, ან წარმოდგენა.
ისტორიის საზრისის პერცეფციის კონტექსტში განიხილება „ისტორიის ფილოსოფიის“
ცალკეული საკითხები გერმანულ ისტორიოგრაფიაში, აგრეთვე, ქართველ
ისტორიკოსებთან (მაგ. შუა საუკუნეების ქართველი ავტორების პროვიდენციალისტური
შეხედულებები ისტორიულ მასალასთან მიმართებაში როგორ იცვლება XIX საუკუნის
ისტორიოგრაფიაში ნაწილობრივ განსხვავებული პოზიციებით, როგორ ვხვდებით
გარკვეული კუთხით ახალ დამოკიდებულებას ისტორიული პროცესის აღქმის და
გააზრების თვალსაზრისით). ეროვნული ნარატივის ფორმირების თვალსაზრისით
მუშავდება საკითხი, რამდენად არის ქართული ისტორიოგრაფიის კვლევით ტექსტებში
მოცემული სიახლოვე შუა საუკუნეების საკვლევ მასალასთან და რამდენად არიან
კვლევითი ტექსტები დისტანცირებული საკვლევი თემიდან.

საკვლევ თემაში დამატებით დამუშავდა აგრეთვე რამდენიმე საკითხი, რომლებიც
თავსდება ისტიორიოგრაფიის და სხვა სამეცნიერო დისციპლინების (მაგ.:
ლიტერტურისმცდონეობის, სოციოლოგიის) მიჯნაზე. ვეხები თემას, თუ როგორ
კითხულობს XIX საუკუნიდან ისტორიის მეცნიერება არაისტორიულ ტექსტებს (მაგ.
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რელიგიურ, მხატვრულ ლიტერატურას) ახლებური, განსხვავებული ფუნქციით და
გამოჰყოფს მათში ისტორიისთვის მნიშვნელოვან შრეებს; ასევე, თუ რამდენად
შესაძლებელია საისტორიო ნაწარმოებების მკითხველი პუბლიკის რეკონსტრუირება
ისტორიოგრაფიული ტექსტებიდან, ვისზეც აპელირებენ (ვისაც მიმართავენ)
ისტორიოგრაფიული ნაწარმოებები თუ მათი ავტორები; რამდენად ახდენდა გავლენას
პუბლიკა ისტორიოგრაფიული ტექსტების შექმნაზე; რა საზოგადოებრივი პოზიციების
გავლენით შეიძლება ყალიბდებოდეს ცალკეული შეხედულებები ისტორიოგრაფიულ
ნაშრომებში; რამდენად განსხვავდება ერთმანეთისგან ისტორიული და არაისტორიული
ტექსტების რეცეფცია.

II. დაკვირვებანი ცალკეულ ისტორიკოსთა რეპრეზენტაციის სტილზე და
ისტორიოსოფიურ შეხედულებებზე

ეკა კვაჭანტირაძე _ ქვეთემა: „სულხან ბარათაშვილი, თედო ჟორდანია - შედარებით
ტიპოლოგიური ისტორიოგრაფიული კვლევა.“

XIX საუკუნისა და XX საუკუნის პირველი მეოთხედის ქართული ისტორიოგრაფიული
აზროვნება უმეტესად ეროვნულ ისტორიოგრაფიულ ტრადიციებს ეყრდნობოდა, თუმცა
დიდი იყო რუსული და ევროპული ისტორიოგრაფიის გავლენა. ეს ბუნებრივია, რადგან ამ
ეპოქის მკვლევრებს განათლება რუსეთისა და ევროპის უმაღლეს სასწავლებლებში
ჰქონდათ მიღებული. ისინი კარგად იცნობდნენ იმდროინდელი მსოფლიოს ისტორიულ,
სოციოლოგიურ, ფილოსოფიურ მოძღვრებებს, ისტორიოგრაფიის კვლევის მეთოდებსა და
მიზნებს, რაც აწინაურებდა ქართული ისტორიული მეცნიერების განვითარებას.
წლევანდელ წლიურ თემაში განვიხილავთ ამ პერიოდის ქართული ისტორიოგრაფიის
განვითარებას მისი ორი წარმომადგენლის სულხან ბარათაშვილისა და თედო ჟორდანიას
შემოქმედების ფონზე.

XIX საუკუნის ქართული ისტორიოგრაფიის მახასიათებელია დამხმარე ისტორიული
დისციპლინების ძალზე სუსტი განვითარება და საქართველოს ისტორიის
წყაროთმცოდნეობითი ბაზის არარსებობა. ამ პერიოდის ქართულ ისტორიოგრაფიაზე
მსჯელობისას ამ ხარვეზს აღნიშნავდა ივანე ჯავახიშვილი. თედო ჟორდანიას სწორედ ამ
მიმართულებით აქვს კვლევები. მისი შესწავლის საგანს პალეოგრაფიის, ნუმიზმატიკის
საკითხები წარმოადგენს, აგრეთვე საქართველოს პოლიტიკური, სოციალური, საეკლესიო
ისტორიის პრობლემები. დიდია მისი დამსახურება ქართული ისტორიული საბუთების,
სიგელ-გუჯრების, ხელნაწერების შეგროვება-გამოცემის საქმეში. თ. ჟორდანიას
ძირითადი საქმიანობა ტიპოლოგიურად განსხვავებულ საისტორიო წყაროთა მოძიებაში,
დამუშავებასა და პუბლიკაციაში გამოიხატა. ამ დროის ყველა გამოჩენილი ისტორიკოსი
იმავდროულად წყაროთმცოდნე იყო. თ. ჟორდანია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში
მოგზაურობის დროს აგროვებდა ხელნაწერებს, იწერდა ლაპიდარულ, ჭედურ და
ფრესკულ წარწერებს, აღწერდა და აქვეყნებდა მათ. ასე შეიქმნა თ. ჟორდანიას უმთავრესი
ნაშრომი ,,ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა და მწერლობისა’’,
რომლის ფასეულობა განუსაზღვრელია ქართული ისტორიოგრაფიისათვის.

ისტორიკოს-წყაროთმცოდნის შეფასებისას განსასაზღვრია მკვლევრის წყაროსადმი
დამოკიდებულება, წყაროს გამოყენების ფორმები და მეთოდები. თ. ჟორდანიას
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მოღვაწეობის პერიოდში თეორიული წყაროთმცოდნეობა საერთოდ არ იყო
ჩამოყალიბებული. იმ პერიოდის მეცნიერები ძირითადად წყაროს მოძიებით და მისი
კრიტიკული შესწავლით იყვნენ დაკავებული, წყაროთა კრიტიკული შესწავლის
მეთოდიკაც არ იყო სათანადოდ დამუშავებული, არ იყო დადგენილი წყაროთა გამოცემის
ზოგადი წესები. წარმატებები ამ დარგში ძირითადად მეცნიერის განათლებასა და
პროფესიონალიზმზე იყო დამოკიდებული. ეს კიდევ უფრო აძლიერებს თედო
ჟორდანიას, როგორც წყაროთმცოდნის მიმართ ინტერესს.

წლიურ ნაშრომში ვიხილავთ თედო ჟორდანიას მოსაზრებებს, დამოკიდებულებასა და
პოზიციას შემდეგ ისტორიოგრაფიულ პრობლემებთან დაკავშირებით:

წყაროსადმი დამოკიდებულება, წყაროს გამოყენების ფორმები და მეთოდები, ძეგლის
გამოსაცემად მომზადება (ამ სამუშაოში ის გამოარჩევს ორი ტიპის კატალოგის შედგენას:
მოკლე კატალოგის და სამეცნიერო კატალოგის);

წერილობითი წყაროების დიფერენციაცია (განსხვავებით XIX საუკუნის
ისტორიკოსებისაგან, რომლებიც არ ახდენენ წერილობითი წყაროების დიფერენციაციას,
თედო ჟორდანიასთან ვხვდებით წყაროების ერთმანეთისაგან განსხვავების მცდელობას.
იგი წერილობით წყაროებს აქვეყნებს ადგილმდებარეობის მიხედვით, ხოლო ფორმის
მიხედვით განასხვავებს: საკითხავს, მატიანეს, საგვარეულო მატიანეს. მატიანეებში ორი
სახის ძეგლი გამოირჩევა: ერთი, რომელიც თანამედროვის მიერ არის დაწერილი, ესაა
მოვლენების ყოველდღიური, ყოველთვიური ან ყოველწლიური მოვლენების აღწერა
თარიღის მითითებით. მისი მახასიათებელია ქრონოლოგიის სიუხვე. მატიანეებს შორის
ტიპოლოგიურად მეორე სახის ძეგლი არის თხრობითი. ასეთი თხზულება იწერება
მომხდარი ამბიდან გარკვეული დროის შემდეგ, სადაც მოცემულია მომხდარი
მოვლენების ანალიზი. მისი მახასიათებელია თარიღების სიმწირე.

„ქრონიკებში“ ისტორიული და ლიტერატურული მასალის განლაგება („ქრონიკები“
ისტორიული და ძველი ქართული ლიტერატურული მასალის კარგად დალაგებული და
გაანალიზებული აღწერაა. მკვლევარი ცდილობს დაათარიღოს მის მიერ გამოქვეყნებული
ძეგლები, აჩვენოს მათი მნიშვნელობა. ის გულდასმით სწავლობს ტექსტის
პალეოგრაფიულ ნიშნებს, არკვევს მათში დასახელებულ პირთა ვინაობას, ეძებს
აღწერილი ფაქტების პარალელურ ანუ დამადასტურებელ მოვლენებს მსოფლიო
ისტორიიდან, იყენებს და იმოწმებს ქართულ და უცხოურ წყაროებს. თედო ჟორდანიას
მოცემული აქვს ფარნავაზიანების, ბაგრატიონების, ერისთავების ქრონოლოგიური რიგი,
კათალოკოსთა სიები, გვაძლევს მედიევალური საქართველოს ისტორიის მოვლენათა
დათარიღებას. „ქრონიკებში“ პირველად იქნა გამოქვეყნებული ,,აფხაზ მეფეთა ქრონიკა’’,
,,ძეგლი ერისთავთა’’, ,,გელათის გულანი’’, ,,გრიგოლ განმანათლებლის ცხოვრება’’,
,,ანტიოქიის საეკლესიო მსოფლიო კრების ძეგლისწერა’’ და სხვ.

„ქართლის ცხოვრების’’ საკითხები (“ქართლის ცხოვრების” კვლევის დასაწყისში
საკუთარ თავს შემდეგ ამოცანებს უსახავს: დაასაბუთოს წყაროს ღირსება ახალი
საბუთებით; შეამოწმოს და განამტკიცოს ახალი წყაროებით და ეჭვმიუტანელი
საბუთებით; გაასწოროს გაუგებარი ადგილები; შეავსოს ქრონოლოგიით, რომლითაც
ღარიბია მატიანე; შეძლებისდაგვარად გაამდიდროს პოლიტიკური, სარწმუნოებრივი,
გონებრივი და საზოგადოებრივი წარსულით. ამ მიზნით. ჟორდანიამ თორმეტი წელი
მოანდომა სიგელ-გუჯრებისა და სხვადასხვა საბუთების შეგროვებას. მან საჭირო
საბუთები და ისტორიული წარწერები ქრონოლოგიური რიგით დააწყო, ყველას მიუთითა
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წყარო, საიდანაც არის ამოღებული, შეუდარა „ქართლის ცხოვრების” ტექსტს და გააკეთა
ვრცელი შენიშვნები.

მკვლევარმა ჩაატარა „ქართლის ცხოვრების” სხვადასხვა ნუსხის შედარებითი ანალიზი;
ცალკე იკვლევდა სწავლულ კაცთა კომისიის ნაშრომს. თანამედროვე ქართულ
ისტორიოგრაფიაში ძირითადად მიღებული და გაზიარებულია თ. ჟორდანიას
მოსაზრებები ვახტანგისეული ,,ქართლის ცხოვრების’’ შესახებ; სომხური ქრონიკისა და
,,ქართლის ცხოვრების’’ მარიამისეული ნუსხის შედარებით-ტიპოლოგიური ანალიზი.
მკვლევარი მიდის დასკვნამდე, რომ ქართლის ცხოვრებას XII საუკუნეშიც ძირითადად
ისეთივე სახე ჰქონდა, როგორიც მარიამისეულ “ქართლის ცხოვრებას” აქვს.

იკვლევდა სუმბატ დავითის ძის თხზულებას: “ქრონიკების” I წიგნში გამოქვეყნებული
აქვს სუმბატის ქრონიკა შენიშვნებით. მას მიაჩნია, რომ ბაგრატიონთა ისტორია ორი
ავტორის მიერ არის დაწერილი. მან დასვა საკითხი სუმბატ დავითის ძის “ქართლის
ცხოვრებაში” შეტანის დროის თაობაზე. მკვლევარი მარიამ დედოფლისეული “ქართლის
ცხოვრების” და მის მიერ გამოცემული სუმბატის ქრონიკის ტექსტოლოგიური შედარების
საფუძველზე მიდის დასკვნამდე, რომ სუმბატის ქრონიკა “ქართლის ცხოვრებაში” XII
საუკუნემდე უკვე იყო შეტანილი. იკვლევდა “მოქცევაჲ ქართლისაჲ”-ს და “ქართლის
ცხოვრების” ურთიერთმიმართების საკითხებს, რაც დღესაც აქტუალური რჩება
სამეცნიერო ლიტერატურაში.

თ. ჟორდანია თვლის, რომ არსებობდა უძველესი საეკლესიო მატიანე (VI საუკუნემდე),
რომლის მოკლე რედაქციას წარმოადგენს ქართლის მოქცევის ქრონიკა. მისი შევსება-
რედაქტირება მოხდა VII და IX საუკუნეებში, რაც გარკვეულწილად გაზიარებულის
ქართულ ისტორიოგრაფიაში.

მეორე ისტორიკოსი, რომლის ისტორიოგრაფიულ ნააზრევს ვიხილავთ ჩვენს წლიურ
ნაშრომში არის სულხან ბარათაშვილი. მის შემოქმედებაში განსაკუთრებულია რუსული
ისტორიოგრაფიის გავლენა, ის მხოლოდ რუსულ ენაზე წერდა. მის ,,საქართველოს
ისტორიას’’ მაღალ შეფასებას აძლევდა ილია ჭავჭავაძე. წლიურ ნაშრომში
გაანალიზებულია სულხან ბარათაშვილის მოსაზრებები შემდეგ ისტორიულ საკითხებთან
მიმართებაში: საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაცია (მან პირველმა დაყო
საქართველოს ისტორია სამ პერიოდად: ძველი, შუა საუკუნეები და ახალი ისტორია. მისი
თვალსაზრისით, ძველი ისტორია მთავრდებოდა და შუა საუკუნეები იწყებოდა IV
საუკუნეში ქრისტიანობის გავრცელებით. შუა საუკუნეების დასასრულად კი, იღებდა XV
საუკუნის მიწურულს - ერთიანი საქართველოს დაშლას). მრავალი საკითი იპყრობდა მის
ყურადღებას, მათ შორის, ქართლის გაქრისტიანების პრობლემა; კავკასიურ ენათა
ურთიერთმიმართება; დავით აღმაშენებლის მეფობა; დემეტრე პირველის მოღვაწეობა;
გიორგი მესამის მეფობა; თამარ მეფე.

სოფიო ქადაგიშვილი _ ქვეთემა: „ისტორიული რეპრეზენტაციის სტილი მოსე
ჯანაშვილისა და დიმიტრი ბაქრაძის კვლევებში.“

მეცხრამეტე საუკუნე გარდამტეხი პერიოდია მსოფლიო ისტორიაში. ნაციონალიზმის
პროცესმა ხელი შეუწყო თანამედროვე ერების დადუღაბებას, მათ შტრიხების გამოკვეთას
და სამომავლო პერსპექტივების გამოკვეთას. განათლების საჯარო სივრცეში მეტად
ხელმისაწვდომობამ განვითარების სხვა საფეხურზე აიყვანა ერები. ბევრს სხვადასხვა
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პროცესებთან ერთად იწყება ისტორიული მეცნიერების პროფესიონალიზაცის ახალი
ეტაპი. სამეცნიერო ასპარეზზე აქტიურად მოღვაწეობენ ი. ჯავახიშვილი, ალ. ცაგარელი,
თ. ბატონიშვილი, ნ. დადიანი, მ. ჯანაშვილი, დ. ბაქრაძე, ე. თაყაიშვილი და სხვანი.
თანამედროვე ისტორიის მამების წინაშე რთული ამოცანა დადგა. მათ ტოტალურად უნდა
შეესწავლათ და გადმოეცათ საქართველოს ისტორია. დაიწყო ისტორიული წყაროების
კრიტიკა, შეჯერება და ისტორიული ნარატივის მკითხველამდე მიტანა. ერთის მხრივ,
მათი შრომები განკუთვნილი იყო არა მხოლოდ ისტორიკოსებისათვის, არამედ
მკითხველთა ფართო წრისათვისაც, რასაც მომწმობს მათი პუბლიკაციების პოპულარულ
ჟურნალ-გაზეთებში გამოქვეყნებაც.

ისტორიის მაძიებელთა შორის უდიდეს შრომა გასწიეს დიმიტრი ბაქრაძემ და მოსე
ჯანაშვილმა. ისტორიის პროფესიონალიზაციის და ზოგადად ისტორიოგრაფიის კუთხით
ძალიან საინტერესოა დ. ბაქრაძის და მ. ჯანაშვილის კვლევებში ისტორიული
რეპრეზენტაციის სტილის განსაზღვრა. ერთის მხრივ, მათი სტილი ინდივიდუალურია,
ხოლო მეორეს მხრივ, უნივერსალურიც, რომლითაც ხასიათდება მე-19 საუკუნის
საისტორიო მწერლობა.

მეცხრამეტე საუკუნის სამეცნიერო საზოგადოება ახალი გამოწვევის წინაშე დადგა.
გაჩნდა მოთხოვნილება ერთიანი საქართველოს ისტორიის შექმნისა, ეროვნული გმირების
გამოხატვისა. ეს ყველაფერი კი გამოძახილი იყო ნაციონალიზმის პროცესის,
რომლისთვისაც აუცილებელი იყო ერთიანი მასკულტურის შექმნა. მეცხტამეტე საუკუნის
მკვლევრებს ხელთ ჰქონდათ წყაროთა უდიდესი მემკვივდრეობა. ისევე, როგორც ამ
პერიოდის სხვა გამორჩეულმა მოღვაწეებმა, დ. ბაქრაძემ და მ. ჯანაშვილმა დაიწყეს
წყაროების კრიტიკული შესწავლა. დაიწყო სრულიად ახალი პერიოდი წყაროებზე
მუშაობის კუთხით ისტორიული განძი გადაიქცა მეტყველ საგნებად, რომელიც
აცოცხლებდა ისტორიულ მეხსიერებას და ქმნიდა ახალ ისტორიას. აქედან გამომდინარე,
საზოგადოების ვიწრო წრის გარდა, რომლიც ჩამონათვალი არც თუ ისე შორს წაგვიყვანს
მეცხრამეტე საუკუნეში, ამ საქმიანობით ბევრი არ იყო დაკავებული. გასაწევი შრომა
კოლოსალური იყო, შრომის გამწევნი კი ცოტა.

ზოგადად, მოსე ჯანაშვილის კვლევებში ხდება საქართველოს ისტორიის განდიდება,
წინ წამოწევა ქართველთა მიღწევებისა და წარმატებებისა, იქროს ხანის ხსოვნის
წარმოჩინება და შედარება, რანი ვიყავით ადრე და რანი ვართ ახლა. ზემოაღნიშნული
პათოსი იგრძნობა ყველა მის ნაშრომში.

მოსე ჯანაშვილი წყაროების შეჯერების მეთოდის გამოყენებით აცოცხლებს ისტორიულ
სურათს ან პორტრეტს. ასე მაგალითად, ერეკლე მეორეს მეფედ კურთხევა ცხადად აქვს
„დახატული“ მეფედ კურთხევის წესის მიხედვით.

ჯანაშვილი ხშირად სარგებლობს ციტატებით, მაგრამ ზემოაღნიშნულ თხზულებაში,
ისევე როგორც სხა შემთხვევებში, არ არის მითითებული არც წყარო, არც წყაროს ავტორი.
მისი შრომები ძალიან მარტივად და საინტერესოდ იკითხება ისტორიით
დაინტერესებული პირისათვის.

რომელიმე კონკრეტულ ისტორიულ პირზე სჯელობის დროს მ. ჯანაშვილი ხაზს უსვამს
მის ფიზიკურ და გონებრივ დახასიათებებს, მაგ. „ერეკლე შუათა ტანის კაცი იყო, და
ამასთან ფრიად მარდი, მოძრავი, გულოვანი, ძლიერი, ფალავანისებური.“

ნაშრომს ჯანაშვილი ხშირად იწყებს ცნობილი ადამიანების გამონათქვამებით, წყაროდან
ჩანართებით. ხშირად იქ ჩანს ავტორის რაიმე საკითხისადმი დამოკიდებულება, აზრი,
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საზოგადოების ან ისტორიის შეფასება.
დიმიტრი ბაქრაძის შრომები უფრო მეტად არის დაცლილი პატიოტური ემოციისგან

ვიდრე მოსე ჯანაშვილის პუბლიკაციები. ამას გარდა, დ. ბაქრაძეს შრომები ტექნიკურად
უფრო მოორგანიზებულია, იყენებს ქართულ და უცხოურ წყაროებს, ახდენს წყაროების
მითითებას.

დ. ბაქრაძე წყაროს მიმართ კრიტიკულად არის განწყობილი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში,
შრომებში ვხედავთ წყაროებიდან მისთვის სასურველი ინფორმაციის გადმოღებას და არა
შეფასებას. ამგვარი დამოკიდებულება ჩანს მ. ჯანაშვილის პუბლიკაციებშიც. ორივე
შემთხვევაში ავტორები წყაროებს აჯერებენ და პოპულარულ ენაზე გადმოსცემენ. ორივე
ავტორი ცდილობს გაამართლონ ქართველ მეფეთა ქმედებები და ფაქტობრივად ხოტბასაც
კი ასხამენ. ამ მხრივ ისინი იმეორებენ ქართლის ცხოვრების სტილს, რომელიც უფრო
მკაფიოდ და წყაროთა შეჯერების შედეგად არის გადმოცემული მკვლევართა მიერ.
ამასთან ერთად, ზემოაღნიშნული ისტორიკოსები ცდილობენ ყოფით დონეზე,
საინტერესოდ აღწერონ ისტორიული პროცესი. ამრიგად, ისინი ახერხებენ ისტორიული
პერსონაჟების პორტრეტების ხატვას საკმაოდ ცდადად, ცოცხლად და დამაჯერებლად.

მოსე ჯანაშვილმა და დიმიტრი ბაქრაძემ უდიდესი შრომა გასწიეს ისტორიის
პროფესიონალიზაციისთვის. მათ, სხვა კოლეგებთან ერთად, დაიწყეს საქართველოს
ისტორიის მასშტაბური შესწავლა. ქართული და უცხოური წყაროების შეჯერება და
ერთიანი საქართველოს ისტორიის შტრიხების გამოკვეთა. წინ წამოწიეს პრობლემური
საკითხები და გადაჭრის გზები. იქიდან გამომდინარე, რომ წყაროები არც თუ ისე
ხელმისაწვდომი იყო, ქართველი ისტორიკოსები გამოკვლევებს წყაროების მოკლე ან
ვრცელ გამოცემასაც ურთავდნენ.

მოსე ჯანაშვილი და დიმიტრი ბაქრაძე გამოირჩევიან ისტორიული პროცესებისადმი
ფართო ხედვით. პოლიტიკური ისტორიის გარდა, ყურადღებას ამახვილებდნენ
სოციალურ, რელიგიურ, ეკონომიურ საკითხებზე. მათმა ძალისხმევამ მეტი და მეტი
ახალგაზრდა დააინტერესა წარსულით, რომელთა შრომებმაც ფუნდამეტური
საძირკვეული ჩაუყარა თანამედროვე ისტორიულ მეცნიერებას.

III. ცალკეული პრობლემების და თემების იდენტიფიკაცია მე-19 საუკუნისა და მე-20
საუკუნის პირველ მეოთხედის ქართული ისტორიოგრაფიაში

გიორგი ჭეიშვილი _ ქვეთემა: „ისტორიულ–გეოგრაფიული აზრის განვითარება
მეცხრამეტე საუკუნის ქართულ ისტორიოგრაფიაში.“

XVIII საუკუნის პირველ ნახევარში ვახუშტი ბატონიშვილმა საფუძველი დაუდო
იტორიულ გეოგრაფიას, როგორც ისტორიული მეცნიერების დამხმარე დისციპლინას.
მიუხედავად მძიმე პოლიტიკური ვითრებისა, ქართული ისტორიული აზროვნება
თანადროული ევროპული ისტორიგრაფიის კვალდაკვალ ვითრდებოდა. თუმცა,
შემდგომ საქართველოს პოლიტიკური და კულტურული განვითრება იმგვარად
წარიმართა, რომ ვახუშტი ბაგრატიონს საქმის გამგრძელებელი არ გამოუჩნდა. მხოლოდ
მეცხრამეტე საუკუნიდან, განსაკუთრებით კი, მისი მეორე ნახევრიდან ქართველ
ისტორიკოსთა ნაშრომებში გამოჩნდა ისტორიულ-გეოგრაფიული კვლევის ელემენტები.
XIX ს-ის ქართული ისტორიულ-გეოგრაფიული აზრის განვითრების თვალსაზრისით
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განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს პლატონ იოსელიანის, დიმიტრი ბაქრაძისა და გიორგი
ყაზბეგის ნაშრომები. თუმცა, იმთავითვე უნდა აღინიშნოს, რომ დასახელებულ
მკვლევრების სამეცნიერო მემკვიდრეობაში ისტორიულ-გეოგრაფიულ კვლევა-ძიებას
ენიჭება უფრო მეორეხარისხოვანი მნიშვნელობა, განპირობებული საქართველოს
პოლიტიკური, თუ მატეიალური კულტურის ისტორიის საკითხების კვლევით. პლ.
იოსელიანის, დ. ბაქრაძისა და გ. ყაზბეგის ნაშრომებში საქართველოს ისტორიული
გეოგრაფიის შემდეგი ასპექტებია განხილული: (1) საქართველოს ცალკეული მხარეების
ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული დანაწილება, ცალკეული ხევების ჩამონათვალი; (2)
ადმინისტრაციული თუ რელიგიური ცენტრების გამოყოფა; (3) დაკვირვება ფიზიკურ და
ეკონომიკურ გეოგრაფიაზე, მიწათმოქმედებისა და მესაქონლეობის ძირითადი დარგების
დახასიათება, „მთისა“ და „ბარის“ ურთიერთობის წარმოჩენა; (4) გზა-გადასავლელთა
დადგენა; გზების მდგომარეობის დაკავშირება პოლიტიკური ძალაუფლების ხარისხთან
(5) ცალკეული მხარეების ისტორიული საზღვრების განსაზღვრა. (6) საეკლესიო
გეოგრაფიის საკითხები. სხვადასხვა რელიგიურ ცენტრთა იდენტიფიკაციასთან ერთად,
საყურადღებოა ჩრდილოეთ სომხეთში ქართული საეპისკოპოსოების აღმოცენების
მიზეზთა გარკვევა და ამ მხარეში ქართული საეკლესიო გეოგრაფიის მაგისტრალური
ხაზის დაჭერა - ქართული საეპისკოპოსა და ქართული ეთნოკულტურული ელემენტის
შეღწევის ურთიერთგანმაპირობებელი კავშირურთიერთობანი. (7) ცალკე აღნიშვნის
ღირსია ბერძნულ-რომაულ წყაროებში დამოწმებულ ცალკეულ ტოპონიმთა, ორონიმთა
და ჰიდრონიმთა ისტორიულ საქართველოს ტერიტორიასთან დკავშირებისა და
ლოკალიზაციის ცდები (პლ. იოსელიანი, დ. ბაქარაძე). ამრიგად, XIX ს-ის ქართულ
ისტორიოგრაფიაში შეისწავლებოდა ის ისტორიულ-გეოგრაფიული ასპექტები, რომლებიც
დღესაც ისტორიული გეოგრაფიის სფეროს განეკუთვნება, თუმცა ყოველივე ეს
„არქეოლოგიური მოგზაურობების“ ნაწილს შეადგენდა, უფრო ზოგად მიმოხილვით
ხასიათს ატარებდა და მოკლებული იყო სიღრმისეულ კვლევას.

მარინე ქადაგიძე _ ქვეთემა: „ქალთა რეპრეზენტაცია მეცხრამეტე საუკუნის ქართულ
ისტორიოგრაფიაში.“

საზოგადოებაში გენდერულ როლებს განაპირობებს კულტურა. ამდენად, ცხადია, რომ
გენდერზე საუბარი იზოლირებულად, კულტურის ზოგადი საერთო კონტექსტიდან
მოწყვეტით არ არის მიზანშეწონილი. ქალთა მოძრაობები მე-19 საუკუნიდან
განსაკუთრებით აქტიური ხდება.

ამ კუთხით საინტერესოა ამ პერიოდის ისტორიოგრაფიის შესწავლა და ანალიზი. ქალთა
მოძრაობის აქტივიზაციის ფაქტმა განაპირობა მთელი რიგი სერიოზული თეორიული
სოციალურ-ფილოსოფიური პრობლემების დაყენება. ქალის ბუნებისა და ქალის
ყოფიერების სპეციფიკა, ოჯახის ისტორიულ ფორმაში ქალის სოციალური როლი,
კულტურის მიმართება ქალთა ისტორიული გამოცდილებისადმი.

ქართული კულტურული ტრადიცია მნიშვნელოვნად განსხვავდება ევროპულისაგან.
მიუხედავად გარკვეულად მჭიდრო კონტაქტებისა ბერძნულ-ბიზანტიურ კულტურასთან,
ქართული ტრადიცია მრავალ ასპექტში განსხვავებულია ამ უკანასკნელისაგანაც (მაგ.
სახელმწიფოს და ეკლესიის ურთიერთობა, ბატონყმობის ფორმები და სხვ.). გენდერული
ფენომენი ქართულ კულტურაში არ ავლენს იდენტურობას არც ერთი სხვა კულტურის
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ფენომენთან: იგი თვითმყოფადია და განსაკუთრებული. მთელი რიგი ლიტერატურული
ანალიზით ვლინდება ქალის სოციალური მნიშვნელობა ქართულ საზოგადოებაში.იგი
ბევრად ტოლერანტულია ყველა ცნობილ კულტურებთან შედარებით. ეს
განსაკუთრებული ფენომენია, რომელიც თვალის ერთი გადავლებითაც ჩანს. მაგრამ
როგორია ეს ფენომენი? მას საფუძვლიანი შეასწავლა და კვლევა სჭირდება.

„ფემინიზმი“, როგორც მასობრივი მოძრაობის ჩამოყალიბება XIX საუკუნის
ფენენოემანა. პირველი ლიბერალური XIX საუკუნის ბოლო - XX საუკუნის დასაწყისი -
როდესაც მთავარი საზრუნავი ქალებისათვის თანაბარი სამოქალაქო უფლებების და
არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მოპოვება იყო; ფემინიზმის ე. წ. პირველი ტალღა
მთლიანად ლიბერალიზმის პრინციპებს ემყარება და ამოსავალ მოთხოვნად ქალთა
თანასწორუფლებიანობას აყენებს. ლიბერალური ფემინიზმი პოსტმოდერნიზმის
ეპოქაშიც განაგრძობს არსებობას და ფემინიზმის უმთავრეს ფორმად რჩება. ცნებები -
ქალის უფლებები და გენდერული თანასწორობა სწორედ მათგან მოდის.

გენდერული მეთოდოლოგია გულისხმობს არა მარტო სოციალურ-ისტოიული
მოვლენების ექსპერტიზას სქესის ფაქტორის გათვალისწინებით, არამედ სქესთა შორის
სოციალური რეალობის შესწავლასაც ურთიერთობების საშუალებით, მისი ცვლილებებით
დროსა და სივრცეში.

საინტრესო იყო ამ თვალსაზრისით პლატონ იოსელიანის, დიმიტრი ბაქრაძისა და ნიკო
დადიანის ნაშრომების შესწავლა.

მე–19 ს-ის და მე–20 საუკუნის I მეოთხედის ჩვენ მიერ განხილულ ისტორიკოსთა
ნაშრომებში მწირი, მაგრამ მაინც აღმოჩნდა იმის დამადასტურებელი მასალა, რომ
ხდებოდა არსებული წყაროებზე დაკვირვება და ანალიზი,რომ განესაზღვრათ ქალის
როლი, ადგილი და ფუნქცია საზოგადოებაში, რაც ამ პერიოდის საერთო მოთხოვნებით
იყო განპირობებული.

პ. იოსელიანის მნიშვნელოვანი ლიტერატურული წყარო, ქართლის მეფე ერეკლე
მეორის შვილის მარიამ (მაკრინე) ბაგრატიონის საისტორიო თხზულება უნდა
ყოფილიყო, სადაც საქართველოს XVII საუკუნის ისტორია ყოფილა გადმოცემული.
ამრიგად, ქალების მიერ აღწერილ თხზულებებსაც აქტიურად იყენებდნენ და სანდო
წყაროდ მიაჩნდათ.

პ. იოსელიანი თავად გვაწვდის ცნობას იმის შესახებ, რომ მარიამის საისტორიო
თხზულება გორის უგანათლებულეს მღვდელმთავარ ნიკიფორეს გადაუცია მისთვის. მას
ამ თხზულებიდან ჭარბად უსარგებლია. ცნობებს, რომელიც პლ. იოსელიანს მოაქვს, არც
ერთი სხვა საისტორიო წყარო არ იცნობს.

ნ. დადიანის „ქართველთ ცხოვრებაში“ მთელი რიგი ისტორიული ფაქტები
გამოტოვებულია ან ჩამატებულია მკვლევრის მიერ. მათ შორისაა ცნობები ქალების
შესახებ, რომლებიც გარკვეულ როლს ასრულებდნენ ისტორიულ მოვლენებში.

დ. ბაქრაძის ნაშრომში „არქეოლოგიური მოგზაურობა გურიასა და აჭარაში“
საინტერესოდაა გადმოცემული ქალების როლი და ფუნქცია საზოგადოებაში. დ. ბაქრაძე
მოგვითხრობს ლაზების ცხოვრებაზე და საკმაოდ დიდ ყურადრებას უთმობს წეს–
ჩვეულებებს, განსაკუთრებით ქალების შესახებ. ნაშრომში შედარებულია მუსლიმი
ქალების მდგომარეობა, მართმადიდებელი ქართველი ქალების ცხოვრების წესთან.

დ. ბაქრაძე საინტერესოდ აღწერს აჭარულ ქორწილს და ცეკვას. აგრეთვე აღნიშნულია,
რომ ტიტული დედოფალი ძველად მხოლოდ მეფის მეუღლეს ეკუთვნოდა. მის შემდეგ,
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რაც საქართველო წვრილ სამეფოებად და სამთავროებად დაიყო, განურჩევლად ხმარობენ,
როგორც დედოფლები, ისე მთავრის მეუღლეები-ქმრების მიბაძვით, რომლებიც თავიანთ
თავს ხელმწიფეებს უწოდებენ.

საინტერესო დაკვირვებაა, აგრეთვე, ისიც, რომ გურიის სიგელებში ორ–სამგან ჩანს ქალი
მოწმედ. გამოთქმა “უხუცესი თავდგირიძის ქალი“, უნდა ვივარაუდოთ, მას, მართლაც,
ეკავა უხუცესის თანამდებობა თეკლეს კარზეო (გვ. 243).

მედეა გოგოლაძე _ ქვეთემა: „პოლიტიკურ მოღვაწეთა რეპრეზენტაციის
თავისებურებანი ახალი დროის ქართულ ისტორიოგრაფიაში (მოსე ჯანაშვილი გიორგი
სააკაძის შესახებ).“

გიორგი სააკაძისადმი არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ქართულ
ისტორიოგრაფიაში გამოწვეულია მისი ცხოვრების წინააღმდეგობრივი აქტივობებით.
მკვეთრად უარყოფითად აფასებს მის პოლიტიკურ ღვაწლს მე-19-20 საუკუნეების
ისტორიკოსი მოსე ჯანაშვილი. ჯანაშვილის ნაშრომი „გიორგი სააკაძე“ აგებულია
კრიტიკაზე მიმართული მისი თანამედროვე პუბლიცისტის ანტონ ფურცელაძის
გამოკვლევისადმი „ბრძოლა საქართველოს მოსასპობად და საქართველოს შესაერთებლად
ანუ გიორგი სააკაძე და მისი დრო“ (1892 წ.). ფურცელაძე სააკაძეს კართაგენის
მხედართმთავარ ჰანიბალს ადარებს. მთელი პოლემიკის მანძილზე, ჯანაშვილიც სააკაძეს
„ჰანიბალად“ მოიხსენიებს, მაგრამ, მხოლოდ ცინიკურად. ნაშრომში ჩანს, ცინიზმი, ერთ-
ერთი იარაღია მოსე ჯანაშვილისთვის ოპონენტთან კამათისას. მისთვის, გიორგი
სააკაძის, როგორც ისტორიული პირის, შეფასების საკითხში, ავტორიტეტულები არიან
ვახუშტი, ანტონ კათალიკოსი, მარი ბროსე, პლატონ იოსელიანი, სიმონ ღოღობერიძე,
პიეტრო დელლა ვალე და არჩილ მეფე, რომელიც ფურცელაძეს სააკაძის მეხოტბედ
მიაჩნია, ჯანაშვილს კი, - პირიქით.

ისინი ერთმანეთს აბრალებენ არჩილიანის ერთ-ერთი პასაჟის არასწორ
ინტერპრეტაციას, მაგალითად, შაჰ აბასის მიერ სააკაძისადმი ახალი დავალების მიცემის
საკითხში: კახეთის „ამოწყვეტის“ შემდეგ, უკვე, ქართლის დამორჩილებას. ჯანაშვილი
წვრილმან შეცდომად მიიჩნევს რამდენიმე ისტორიული პირის არასწორ
მიკუთვნებულობას, რაზეც მას ედავება ფურცელაძე, მაგალითად (ვახუშტიზე
დაყრდნობით), ლელას ბაგრატის დად მიჩნევას და არა ლუარსაბის, იარალის მოკვლას
თრიალეთზე და არა სხერტის ჭალაში და ა. შ. ესენი არაფრად მიაჩნია ჯანაშვილს სააკაძის
ისტორიული როლის შესაფასებლად. ისტორიკოსი სააკაძეს დიდ დანაშაულად უთვლის
შაჰ აბასის დავალებების შესრულებას, კახეთის აოხრებას, ლუარსაბ მეფის გაწირვას და
მის საქართველოსადმი შემობრუნებას უკავშირებს წმინდა პიროვნულ ეგოისტურ
ემოციას, როცა მან შემთხვევით გაიგო, რომ შაჰ აბასი, საბოლოოდ, მის მოშორებას
აპირებდა: „ცბიერი ყაენის განკარგულებაში, რომ ეს სამი სიტყვა - „მოურავს თავი
მოჰკვეთე“ - არ წერებულიყო, ვეჭვ, სააკაძეს ხანჯალი ეძრო და... გამკლავებოდა
სამშობლოს მტერთ“.

ჯანაშვილი თვლის, რომ სააკაძემ და მისნაირებმა („ჰანნიბალებმა“) არ იბრძოლეს
ნამუსიანად, გარეწრობდნენ და ჯაშუშობდნენ, „თვითონ გადააბრუნეს ურემი თვისის
შეუთანხმებლობით“. სააკაძის განდიდებისადმი ლტოლვად თვლის მოურავის სურვილს



83

ფული მოჭრილიყო მის სახელზე. დიდ დანაშაულად მიაჩნია თეიმურაზ მეფესთან
ბაზალეთის ომი. ჯანაშვილი სააკაძეს მიიჩნევს „უჩემოთ ვით იმღერეთას“ კლასიკურ
ფორმულად. ჩვენი საკვლევი, ახალი პერიოდის ისტორიოგრაფიაში, უაღრესად
საინტერესო რეპრეზენტაციას ერთი პოლიტიკური მოღვაწისა, როგორც პოლიტიკურ-
სოციალური კონტექსტის, ისე მისი ფსიქოტიპის გათვალისწინებით, იძლევა მოსე
ჯანაშვილი.

1.2.

№

დასრულებული პროექტის
დასახელება მეცნიერების
დარგისა და სამეცნიერო

მიმართულები სმითითებით

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

სამეგრელოს სოფელი
ძველად და ახლა

ჰუმანიტარული და
სოციალური მეცნიერებები,
ისტორია და ეთნოლოგია,
საქართველოს ისტორია და
ეთნოლოგია

FR 17_144

2017-2020 ძირითადი პერსონალი:
დავით ჭითანავა
(ხელმძღვანელი)
ბეჟან ხორავა
(კოორდინატორი)
ქეთევან ციმინტია
(ახალგაზრდა მეცნიერი)
იოსებ შენგელია
(ახალგაზრდა მეცნიერი)

დამხმარე პერსონალი:
შორენა ლალიაშვილი
(ოპერატორი)
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

წინამდებარე პროექტის მიზანია სამეგრელოს სოფლების ისტორიულ-ეთნოლოგიური
გამოკვლევა და ამ ჭრილში ყოფის ძველი და ახალი ვითარების წარმოჩენა. საკვლევად
ისტორიულ-გეოგრაფიული და ყოფითი თავისებურებების გათვალისწინებით, შეირჩა
შვიდი სოფელი (თითოეული მუნიციპალიტეტიდან ერთი სოფელი). 2018 წელს გვქონდა
ორი საანგარიშო პერიოდი. პირველ პერიოდში შევისწავლეთ მარტვილის
მუნიციპალიტეტის ხუნწის თემი, ხოლო მეორე საანგარიშო პერიოდში კი, სენაკის
მუნიციპალიტეტის ხორშის თემი და აბაშის მუნიციპალიტეტის კეთილარის თემი.
წარმოგიდგენთ ორივე საანგარიშო პერიოდის ვრცელ ანოტაციას.

პირველ საანგარიშო პერიოდში ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა მარტვილის
მუნიციპალიტეტის ხუნწის თემის ისტორიულ-ეთნოლოგიური გამოკვლევა.

ხუნწის თემის საზღვრები მე-19 საუკუნიდან მოყოლებული, ხშირად იცვლებოდა.
თანამედროვე ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფით კი, მასში შედის სამი
სოფელი: ზედა ხუნწი, ქვედა ხუნწი და ლეციცხვაიე 600-ზე მეტი კომლით.

პირველ რიგში ჩვენს მიერ დამუშავდა ხუნწის თემში მდგარი ეკლესიების მეტრიკული
წიგნები, რომელიც ინახება საქართველოს სახელმწიფო ცენტრალურ სასიტორიო არქივში
(ფ. 489). ის მოიცავს პერიოდს 1845 წლიდან 1916 წლამდე. ამ დროს ხუნწის თემში იდგა
ოთხი ეკლესია: 1. ხუნწის ღვთისმშობლის; 2. ხუნწის თევდორე ტირონის; 3. ხუნწის
ჯვარცმის; 4. ხუნწის წმინდა გიორგის. ეს საეკლესიო მეტრიკული წიგნები მნიშვნელოვან
მონაცემებს შეიცავს სოფლის ისტორიის შესასწავლად. კერძოდ, ამის მიხედვით
დაზუსტდა სოფლის განსახლების სტრუქტურა, გვარები და მათი სოციალური სურათი
(სამღვდელოება, თავადაზნაურობა, გლეხობა, ვაჭრები, სოფლის და თემის თავკაცები, ე. წ.
სტაროსტების ვინაობა და სხვ.); ასევე, გამოიკვეთა გვართა ქორწინების წრე და
ნათესაობის სიტემა, აქ თავის დროზე გავრცელებული დაავადებების მთელი სპექტრი და
სხვ.

ხუნწის თემში ჩვენს მიერ საველე-ეთნოგრაფიული ექსპედიციის დროს, ჩვენი ჯგუფის
მიერ მოპოვებულ იქნა მნიშვნელოვანი მასალები, როგორც ძველი, ისე თანამედროვე
ყოფისა და კულტურის საკითხებზე, კერძოდ: შესწავლილ იქნა სოფლის დასახლების
ფორმა, საცხოვრებელი და სამეურნეო ნაგებობები, თავდაცვითი ნაგებობები, გვარები და
გვართა დასახლების სტრუქტურა, საოჯახო და სამეურნეო ყოფა, ჩვეულებითი
სამართალი, ტრადიციული ხალხური მედიცინა, ნათესაობის სისტემა, მიცვალებულის
დაკრძალვის და ქორწინების წესები, კვების კულტურა, სატრანსპორტო და წარმოების
საშუალებები, მუსიკალური ინსტრუმენტები, სულიერი კულტურა და საკულტო
ნაგებობები, ბავშვის აღზრდის ტრადიციული და თანამედროვე ნორმები, მიგრაციული
პროცესები, დემოგრაფიული მდგომარეობა, ახალი ტექნოლოგიების და სხვა
თანამედროვე ცხოვრების წესისათვის დამახასიათებელი მიღწევების დანერგვის
მდგომარეობა. მუშაობა ჩატარდა განვითარებისათვის დადებითი და ხელისშემშლელი
ფაქტორების გამოვლენის კუთხით. არსებობს ამ ყოველივეს დამადასტურებელი ფოტო
და ვიდეო მასალები. ჩვენი კვლევის ამ ეტაპზე კი, საველე-ეთნოგრაფიული მასალების
მეცნიერული ინტერპრეტაცია ჩვენს მიერ არ არის დაგეგმილი და ის საგრანტო თემის
ფარგლებში ამ მიმართულებით საკვლევი რეგიონის სხვა სოფლების მასალებთან
ურთიერთშეჯერების ნიადაგზე მეხუთე საანგარიშო პერიოდში მოხდება.
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ხუნწის თემის ისტორიის შესწავლის მიზნით, შედგა ბიბლიოგრაფია. ხუნწის თემის
შესახებ საგანგებო გამოკვლევა მონოგრაფიის ან სამეცნიერო სტატიის სახით არ არსებოს,
ამიტომ ჩვენი ინტერესის სფეროს შეადგენდა XIX საუკუნის, საბჭოთა პერიოდისა და
პოსტსაბჭოთა პერიოდის პერიოდული პრესის მასალების შესწავლა, გაბნეული ცნობების
თავმოყრა და ანალიზი. ამის შესაბამისად, დამუშავდა XIX საუკუნის ქართული და
რუსული, საბჭოთა პერიოდისა და პოსტსაბჭოთა პერიოდის პრესა, საიდანაც მეტად
საინტერესო მასალა ამოვიდა. კერძოდ, XIX საუკუნის ქართული პრესის დამუშავებით
გამოვლინდა მასალა ხუნწის თემის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული
მდგომარეობის შესახებ. ამ მასალიდან ხაზს გავუსმევთ მხოლოდ ერთ ფაქტს - აღმოჩნდა,
რომ XIX საუკუნის მიწურულს ხუნწში მიკვლეულ იქნა ქვანახშირი, რომელსაც
ექსპერტიზა ჩაუტარდა და დადგინდა მისი მაღალი ხარისხი. სამწუხაროდ, სამეცნიერო
ლიტერატურაში ეს ფაქტი უცნობია. ვერც ხუნწის თემში ჩვენმა ექსპედიციამ ვერ შეძლო
მიეკვლია ქვანახშირის საბადოსთვის, არც მოსახლეობას ჰქონდა რამე ინფორმაცია ამის
თაობაზე, ამიტომ ამ მიმართულებით კვლევა უნდა გაგრძელდეს. ამ ფაქტს არა მხოლოდ
მეცნიერული, არამედ პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს.

დამუშავდა აგრეთვე გეგეჭკორის/მარტვილის რაიონული გაზეთები: „შრომის დროშა“
(1933-1991 წწ.) და „ჭყონდიდი“ (1991-2003 წწ.), ცენტრალური გაზეთები; „კომუნისტი“,
„ახალგაზრდა კომუნისტი“. მათში გამოვლინდა მასალა საბჭოთა პერიოდში ხუნწის
თემის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული მდგომარეობის შესახებ. სახელდობრ:
საკოლმეურნეო მშენებლობა, სოფლის მეურნეობის დარგების, განსაკუთრებით,
მეჩაიეობისა და მესიმინდეობის განვითარება, კულტურული მშენებლობა. გაზეთებში
მნიშვნელოვანი მასალა აღმოჩნდა 1905-1907 წლების, 1917-1918 წლების, 1921-1924 წლების
მოვლენების (საბჭოთა ხელისუფლების დამყარება, ახალი რეჟიმის დამკვიდრება, 1924
წლის აჯანყება), 1941-1945 წლების სსრ კავშირ-გერმანიის ომში ხუნწელების
მონაწილეობის გასაშუქებლად და სხვ.

პრესის მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა ხუნწის თემის მკვიდრი ცნობილი
პიროვნებების შესახებ ცნობები. წარმოშობით ხუნწიდან იყო XIX საუკუნის მეორე
ნახევარში მოღვაწე მწიგნობარი ბერი ბასილ ცხაკაია, რომლის მიერ გადაწერილი
ხელნაწერებიდან ორი, მათ შორის „ვეფხისტყაოსანი“ და ბასილი დიდის „ექუსთა
დღეთა“, ამჟამად. კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრშია
დაცული. ხუნწიდანაა წარმოშობით, ცნობილი რევოლუციონერი და საბჭოთა
ფუნქციონერი მიხა ცხაკაია. მან დაამთავრა სამეგრელოს (მარტვილის) სასულიერო
სასწავლებელი; ხუნწის მკვიდრია პოეტი ლიდა სტვილია.

მეორე მიმართულება იყო საისტორიო წყაროებისა და სამეცნიერო ლიტერატურის
დამუშავება. დამუშავდა: რუსეთის იმპერიის მოსახლეობის 1886 წლის აღწერის,
საქართველოს სსრ 1923 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის, 1930, 1961, 1966, 1977, 1987
წლების საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის მასალები;
საქართველოს მოსახლეობის 2002 და 2014 წლების აღწერის მასალები. გაირკვა, შესაბამის
პერიოდში ხუნწის თემის მოსახლეობის რაოდენობის, ეთნიკური და სოციალური
შემადგენლობის, ქონებრივი მდგომარეობის, მეურნეობის, ხუნწის თემის
ადმინისტრაციული შემადგენლობისა და ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული
ერთეულისადმი კუთვნილების შესახებ. დადგინდა, რომ 1886 წელს სოფ. ხუნწი
ნაგვაზაოს თემში შედიოდა. საქართველოს მოსახლეობის 2002 და 2014 წლების აღწერის
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მასალების ანალიზის შედეგად დადასტურდა მოსახლეობის მნიშვნელოვანი კლება.
მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო მასალაა თავმოყრილი ფილოლოგიის

მეცნიერებათა დოქტორის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ონომასტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის პაატა
ცხადაიას, ისტორიკოს-მხარეთმცოდნეების გივი ელიავასა და იგორ კეკელიას მიერ
ადგილზე შეგროვებულ ტოპონიმიკურ მასალებში. ამ მასალის ანალიზის შედეგად
მოხერხდა თემში ნაეკლესიარებისა და ისტორიული გზების ლოკალიზაცია, ადრე
მოსახლე გვარების შესახებ მეტად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღება.

კვლევის შედეგად დადგინდა „ხუნწის“ ეტიმოლოგია. აღმოჩნდა, რომ თანახმად, ხუწ
ძირს საერთო ქართველური ეტიმოლოგია ახასიათებს და „ვიწრო“-ს ნიშნავს. ზან. (ლაზ.)
ხუნწ- „ვიწრო“. აქედან გამომდინარე, უარყოფილ იქნა სამეცნიერო ლიტერატურაში ადრე
არსებული შეხედულება გეოგრაფიული სახელწოდების- „ხუნწის“, მცენარის სახელიდან
„მოცხარი“ წარმომავლობის შესახებ. სახელწოდების წარმოშობა დაკავშირებულია მის
გეოგრაფიულ მდებარეობასთან, მდ. ცხენისწყლის ხეობაში.

როგორც გაირკვა, სოფ. ხუნწი 1660 წლიდან იხსენიება საისტორიო წყაროებში. მისი
ერთი ნაწილი სალიპარტიანოს შემადგენლობაში, მოგვიანებით კი ჩიქოვანების
სათავადოში შედიოდა. იოჰან გიულდენშტედტის, კორნელი ბოროზდინის, რაფიელ
ერისთავის, ისტორიკოს ნიკო დადიანის (1780-1834) ჩანაწერებით გაირკვა მნიშვნელოვანი
დეტალები ხუნწის თემის ისტორიიდან.

ცალკე შესწავლილ იქნა ხუნწის თემის ეკლესიები და თავდაცვითი ნაგებობები.

მეორე საანგარიშო პერიოდში ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა აბაშის
მუნიციპალიტეტის კეთილარის თემის (კეთილარი, გულეიკარი, გამოღმა კოდორი) და
სენაკის მუნიციპალიტეტის ხორშის თემის (დიდი ხორში, შუა ხორში, საგუგუნაო,
ციზეთი, სადადიანო, პატარა ზანა) ისტორიულ-ეთნოლოგიური გამოკვლევა.

პირველ რიგში, ჩვენს მიერ დამუშავდა კეთილარის და ხორშის თემში მდგარი
ეკლესიების მეტრიკული წიგნები, რომელიც ინახება საქართველოს სახელმწიფო
ცენტრალურ საისტორიო არქივში (ფ. 489). ეს მასალა მნიშვნელოვან მონაცემებს შეიცავს
ამ სოფლების ისტორიის შესასწავლად. კერძოდ, ამის მიხედვით დაზუსტდა სოფლის
განსახლების სტრუქტურა, გვარები და მათი სოციალური სურათი მე-19 საუკუნესა და მე-
20-ე საუკუნის 20-იან წლებამდე (სამღვდელოება, თავადაზნაურობა, გლეხობა, ვაჭრების
ფენა, სოფლისა და თემის თავკაცების ვინაობა). ასევე, გამოიკვეთა გვართა ქორწინების
წრე და ნათესაობის სისტემა. მე-19-ე საუკუნესა და მე-20 საუკუნის პირველ მეოთხედში აქ
გავრცელებულ დაავადებათა მთელი სპექტრი, ასაკობრივი მდგომარეობა და სხვ.

დამუშავდა კეთილარის და ხორშის თემის ისტორიის და ეთნოლოგიის სხავდასხვა
საკითხები უძველესი დროიდან დღემდე.

კეთილარის თემის შესახებ საინტერესო ნაშრომი აქვს გულეიკარის (კეთილარის თემი)
წმ. გიორგის ეკლესიის მღვდელს დეკანოზ კონსტანტინე კაჭარავას. სამეცნიერო ნაშრომი
მონოგრაფიის, ან თუნდაც სტატიის სახით კეთილარის და ხორშის შესახებ არ არსებობს.
ამიტომ ჩვენ მოგვიხდა საგანგებოდ შეგვესწავლა მე-19-ე საუკუნის, საბჭოთა და
პოსტსაბჭოთა პერიოდის პერიოდული პრესის (,,დროება’’, ,,ივერია’’, ,,კვალი’’, ,,ცნობის
ფურცელი’’, ,,ეკალი’’, ,,ისარი’’, ,,ნაპერწკალი’’, ,,გრიგალი’’ და სხვ.) და ჟურნალების
მასალები, რომლის შედეგადაც ძალზედ ვრცელ მასალას მოეყარა თავი. მე-19-ე საუკუნის



87

ქართული პრესის დამუშავებით გამოვლინდა მასალები ამ პერიოდის და უფრო ძველი
ეპოქების კეთილარისა და ხორშის თემის ისტორიის, სოციალურ-ეკონომიკური და
კულტურული მდგომარეობის შესახებ.

უაღრესად მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაციაა თავმოყრილი საბჭოთა და
პოსტსაბჭოთა პერიოდის პრესაში. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია აბაშის რაიონული
გაზეთები-,,საბჭოთა სოფელი’’ (1936-1962 წწ.) და ,,განახლებული აბაშა’’ (1965-1991 წწ.);
ცხაკაიის (სენაკის) რაიონული გაზეთი ,,კოლხეთის ცისკარი’’ (1962-1965 წწ.); ასევე,
ცენტრალური გაზეთები-,,კომუნისტი’’, ,,ახალგაზრდა კომუნისტი’’, ,,სოფლის ცხოვრება’’
და სხვ. მასში გამოვლინდა მასალა საბჭოთა პერიოდში კეთილარისა და ხორშის თემის
სოციალურ-ეონომიკური და კულტურული მდგომარეობის, სახელდობრ, საკოლმეუნეო
მშენებლობის, სოფლის მეურნეობის დარგების-მეჩაიეობის და მესიმინდეობის
განვითარების, ეთერზეთოვანი კულტურების წარმოების (ამის ქარხანა და ადგილზე
ნედლეული არსებობდა ხორშის თემში) და კულტურული მშენებლობის შესახებ.
გაზეთებში მნიშვნელოვანი მასალები აღმოჩნდა 1905-1907 წლების, 1917-1918 წლების,
1921-1924 წლების მოვლენების (საბჭოთა ხელისუფლების დამყარება, ახალი რეჟიმის
დამკვიდრება, 1924 წლის აჯანყება), 1941-1945 წლების სსრ კავშირ-გერმანიის ომში
კეთილარისა და ხორშის თემის მკვიდრთა მონაწილეების გაშუქების თვალსაზრისით.

ჩვენს მიერ შესწავლილ იქნა რუსეთის იმპერიის მოსახლეობის 1886 წლის აღწერის,
საქართველოს სსრ 1923 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის, 1930, 1961, 1966, 1977, 1987
წლების საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის; საქართველოს
მოსახლეობის 2002 და 2014 წლების აღწერის მასალები. გაირკვა შესაბამის პერიოდებში
კეთილარისა და ხორშის თემის მოსახლეობის რაოდენობის, ეთნიკური და სოციალური
შემადგენლობის, ქონებრივი მდგომარეობის, მეურნეობის შესახებ. 2002 და 2014 წლების
აღწერის მასალების ანალიზის შედეგად დადასტურდა მოსახლეობის მნიშვნელოვანი
(განსაკუთრებით ხორშის თემში) კლება, რაც რთული სოციალურ-ეკონომიკური
ვითარებითაა გამოწვეული და ამის სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები საბოლოოდ
მონოგრაფიაში საკმაოდ ვრცლად აისახება.

კეთილარის თემის უძველეს (ანტიკური დროის) ისტორიაზე საინტერესოა
არქეოლოგიური მასალა. სწორედ აქ არის აღმოჩენილი ერთ-ერთი უძველესი კოლხური
ქალაქის კვალი, რომელიც სამეცნიერო ლიტერატურაში ,,ნამრნუ’’-ს სახელწოდებითაა
ცნობილი. ასევე, ხორშის თემში, ანტიკური და განვითარებული ფეოდალიზმის ხანის
უამრავი ციხე-სიმაგრე თუ ეკლესიია ფიქსირებული. კეთილარის და ხორშის თემი მე-19
საუკუნემდე საისტორიო წყაროებში არ ფიქსირდება. კეთილარის თემის ისტორიისათვის
უაღრესად საინტერესო ცნობები აქვს დაცული ისტორიკოს ნიკო დადიანს (1780-1834 წწ.),
რომელიც წლების განმავლობაში იყო ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავროს სარდალი და
მსაჯულთუხუცესი, აქტიურად მონაწილეობდა სამთავროს მართვაში; საინტერესო
ცნობები აქვს ჟანფრანსუა გამბას (1763-1833), ფრანგ დიპლომატს, მოგზაურსა და მეწარმეს,
1819-1924 წლებში საფრანგეთის კონსულს თბილისში, რომელმაც მე-19 საუკუნის 20-იანი
წლების დასაწყისში იმოგზაურა კავკასიაში. რუს მოხელეს კორნელი ბოროზდინს (1828-
1896), რომელიც 1857-1867 წლებში სენაკის მაზრის უფროსი იყო და კარგად იცნობდა ამ
მხარეს. მათი ჩანაწერებიდან ირკვევა მნიშვნელოვანი დეტალები კეთილარის თემის
ისტორიიდან. უაღრესად მნიშვნელოვანი ცნობები დაცულია ექვთიმე თაყაიშვილის
ნაშრომში ,,არხეოლოგიური მოგზაურობიდან სამეგრელოში’’. მნიშვნელოვანი და ძალიან
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საინტერესო ცნობებია თავმოყრილი ენათმეცნიერ პაატა ცხადაიას, ისტორიკოს-
მხარეთმცოდნის გივი ელიავას მიერ ადგილზე შეგროვებულ ტოპონიმიკურ მასალებში. ამ
სოფლების საერო ხუროთმოძღვრების შესასწავლად მნიშვნელოვანია დავით ჭითანავას
მონოგრაფიაში თავმოყრილი მასალები. ყოველივე ზემოთ ნაჩვენები წყაროების
საფუძველზე (და პროექტის ფარგლებში განხორციელებული საველე სამუშაობის და
შესაბამისად ახალი ეთნოგრაფული მასალის შედეგად), მოხერხდა კეთილარისა და
ხორშის თემის ისტორიის, ეპოქალურად სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარების
წარმოჩენის, ისტორიული ძეგლების, გვარსახელების, სოფლის ძველი და თანამედროვე
ვითარების ამსახველი მთელი რიგი საკითხების შესწავლა, რომელიც ზემოთ
წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, გამოკვლევის სახით არის თანდართული.

როგორც ზემოთ აღინიშნა, კეთილარისა და ხორშის თემის სოფლებში ჩვენი ჯგუფის
მიერ პროქტის ფარგლებში გათვალისწინებული ექსპედიციის დროს მოპოვებულ იქნა
ახალი მნიშვნელოვანი საველე-ეთნოგრაფიული მასალები, როგორც ძველი, ისე
თანამედროვე ყოფისა და კულტურის საკითხებზე. კერძოდ: შესწავლილ იქნა სოფლის
დასახლების ფორმა, საცხოვრებელი და სამეურნეო ნაგებობები, ეკლესიები და
თავდაცვითი ნაგებობები; გვარები და გვართა განსახლების სტრუქტურა, საოჯახო და
სამეუნეო ყოფა, ჩვეულებითი სამართალი, ტრადიციული ხალხური მედიცინა,
ნათესაობის სისტემა, მიცვალებულის დაკრძალვის და ქორწინების წესები, კვების
კულტურა, სატრანსპორტო და წარმობის საშუალებები, მუსუკალური ინსტრუმენტები,
სულიერი კულტურა და საკულტო ნაგებობები, ბავშვის აღზრდის ტრადიციული და
თანამედროვე ნორმები, მიგრაციული პროცესები, დემოგრაფიული მდგომარეობა, ახალი
ტექნოლოგიების და თანამედროვე ცხოვრების წესისათვის დამახასიათებელი მიღწევების
დანერგვის მდგომარეობა. მუშაობა ჩატარდა, განვითარების დადებითი და
ხელისშემსლელი ფაქტორების გამოვლენის კუთხით. არსებობს ამ ყოველივეს
დამადასტურებელი ფოტო და ვიდეო მასალები. ჩვენი კვლევის ამ ეტაპზე, საველე-
ეთნოგრაფიული მასალების სრული დამუშავება, მისი ეთნოლოგიური კვლევა ჩვენს მიერ
არ იყო დაგემილი და ის საგრანტო კვლევის ფარგლებში ამ მიმართულებით საკვლევი
რეგიონის სხვა სოფლების მასალებთან სრული ურთიერთშეჯერების ნიადაგზე მეხუთე
საანგარიშო პერიოდშია გათვალისწინებული, თუმცა ნაწილი დანართის სახით
ელექტრონულად აქაც გვაქვს წარმოდგენილი.

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

შეუსწავლელი საარქივო
მასალები და აღმოსავლეთ
საქართველოს მთიანეთის
ტრადიციული კულტურა

2015-2018 ძირითადი პერსონალი:
ნინო ღამბაშიძე
(ხელმძღვანელი)
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(ეთნოლოგიური ძიებანი)

ჰუმანიტარული
მეცნიერებები, ეთნოლოგია,
საქართველოს ეთნოლოგია

FR /137/2 – 153/14

ქეთევან ალავერდაშვილი
(შემსრულებელი)
ნანა ზაზანაშვილი
(შემსრულებელი)

დამხმარე პერსონალი:
ლიანა ღვალაძე
(ბუღალტერი)
ნიკოლოზ გურგენიძე
(ლაბორანტი)
ანა მეკოკიშვილი
(ლაბორანტი)

ანა რუაძე
(ოპერატორი)

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პროექტის მიზანი იყო ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის ისტორიულ და ეთნოლოგიურ არქივში დაცული შეუსწავლელი
გრაფიკული მასალის საფუძველზე, რეკონსტრუქციის გზით, ძველი და ახალი
ეთნოლოგიური მონაცემებისა და სამეცნიერო მიღწევების გათვალისწინებით,
შექმნილიყო მონოგრაფია, გუდამაყრის, ხევისა და თუშეთის ტრადიციულ კულტურაზე.
ასევე, გრაფიკული ანაზომების დამუშავება-დიგიტალიზაცია და კომპიუტერული ბაზის
შექმნას.

ინსტიტუტში დაცულია მრავალი გრაფიკული ანაზომი. მასალის მოცულობის გამო,
შეირჩა სამი რეგიონი, რომელიც ნაკლებადაა შესწავლილი ეთნოლოგიური კუთხით.
ესენია: გუდამაყარი, ხევი, თუშეთი.

19 პარამეტრის მიხედვით დამუშავდა და სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოვიდა დღემდე
შეუსწავლელი საარქივო მასალა, კერძოდ 275 ერთეული გრაფიკული ანაზომი და შეიქმნა
კომპიუტერული ბაზა, რაც მნიშვნელოვანი წყაროა ქართველოლოგიური მეცნიერებების
განვითარებისთვის. დამუშავების პროცესში, არქივში აღმოჩნდა 1 უცნობი გრაფიკული
ანაზომი და 4 სწორად იქნა იდენტიფიცირებული. გაიშიფრა ზოგიერთი გრაფიკული
ანაზომის შემსრულებელი არქიტექტორის სახელი და გვარი. კვლევისას გამოყენებული
იყო ისტორიულ–შედარებითი და კრიტიკული ანალიზის მეთოდები.

სამწლიანი კვლევითი სამუშაოები გამოიცა მონოგრაფიის სახით. მონოგრაფიის ერთი
ნაწილი დაეთმო გრაფიკული მასალის აღწერას. მეორე ნაწილში - ძველ და თნამედროვე
მონაცემებზე, ისტორიულ, ეთნოლოგიურ, ენათმეცნიერულ, ხელოვნებათმცოდნეობით,
არქიტექტურულ, წყაროთმცოდნეობით სამეცნიერო ლიტერატურაზე დაყრდნობით,
შესწავლილია გუდამაყრის, ხევის, თუშეთის სალოცავები. სამივე კუთხის მთვარი
სალოცავის (პირიმზე ფუძის ანგელოზი, გერგეტის სამება, ლაშარი) და მათი
დღესასწაულების შესწავლისას, გამოიყო სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდთნ
დაკავშირებული ფენები, კერძოდ: წინა ქრისტიანული და ქრისტიანული, რამაც
შესაძლებელი გახადა გარკვეულწილად, ეთნოგრაფიული მასალის დათარიღება.
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ქართველთა სარწმუნოების ისტორიაში გამოიყო ახალი, დღემდე უცნობი პერიოდი,
რომელიც საქართველოში ქრისტიანობის შემოღებას უკავშირდება. გამოითქვა მოსაზრება
დღესასწაულ ათენგენობის რაობის შესახებ.

მონოგრაფიაში ცალკე თავი აქვს დათმობილი წმ. გიორგის სალოცავებს. ამ თავში
პირველად გამოიცა ვერა ბარდაველიძის გუდამაყრისა და ხევის მასალები.

საგრანტო პროექტის ფარგლებში მიღებული შედეგები წარდგენილი იქნა სამ
საერთაშორისო დარგობრივ კონფერენციაზე (ლონდონში, ვარშავასა და თბილისში) და
გამოქვეყნდა 3 სტატია.

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

3.2.

№

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 მარიამ
ჩხარტიშვილი

საქართველო III-V
საუკუნეებში.

ხოსროვანთა სამეფო
სახლის ისტორია,
978-9941-457-96-8

თბილისი,
გამომც. „ნეკერი“

303

2 ვახტანგ გოილაძე ოსთა წინაპრები ძვ.წ.
VII- ახ. წ. XV

საუკუნეებში, ISBN-
978-994-27-772-6

თბილისი, მეცნ.
აკადემიის გამომც.

200

3 ავთანდილ
სონღულაშვილი

საბჭოური პოლიტიკა
და საქართველოს

ეროვნული
უმცირესობა,

978-9941-26-289-0

თბილისი,
„უნივერსალი“

693

4 დოდო ჭუმბურიძე აკაკი ჩხენკელი
საზოგადო მოღვაწე,

დიპლომატი,
მამულიშვილი,

978-9941-26-187-9

თბილისი,
„უნივერსალი“

802

5 ნატო
სონღულაშვილი

საბჭოთა რეჟიმი და
ეროვნული იდეა

(1921-1991),
978-9941-26-291-3

თბილისი,
„უნივერსალი“

300

6 ქეთევან ხუციშვილი Anthropological Studies
of Religious and Ethno-

Cultural Identity in
Georgia, ISBN 978-

9941-478-40-6

თბილისი,
„არტანუჯი“

104

7 ქეთევან
ალავერდაშვილი,
ნ. ღამბაშიძე

აღმოსავლეთ
საქართველოს

მთიანეთის
ტრადიციული

კულტურა
(გუდამაყრის, ხევის,

თუშეთის
სალოცავები), ISBN
978-9941-25- 453-6

თბილისი,
„მერიდიანი“

377

8 როლანდ
თოფჩიშვილი

ქართული
ეთნოლოგიის

თბილისი,
„უნივერსალი“

146
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სათავეებთან, ISBN
978-0041-26-176-3

9 როლანდ
თოფჩიშვილი

გეოგრაფიული
გარემო და

კავკასიელთა
ეთნიკური კულტურა,
ISBN 978-9941-26-223-

4

თბილისი,
„უნივერსალი“

240

10 როლანდ
თოფჩიშვილი

თუშური
გვარსახელები:

ეთნოისტორიული
ასპექტები, ISBN 978-

9941-26-390-3

თბილისი,
„უნივერსალი“

128

11 ნათია ჯალაბაძე, მ.
ბურდული, ალ.
დაუშვილი, ლ.
მღებრიშვილი

ქართული სოფლის
ტრადიციული

სამეურნეო კულტურა
და მისი

განვითარების
პერსპექტივები

ISBN 978-9941-26-229-
8

თბილისი,
„ინტელექტი“

678

12 ირმა კვაშილავა ეთნოკულტურული
ეტიუდები, ISBN 978-

9941-8-0912-5

თბილისი, მეცნ.
აკადემიის გამომც.

230

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1 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.

ისტორიოგრაფიულ პრაქტიკას ეს სულისკვეთება ისტორიის, როგორც
სამეცნიერო დისციპლინის, ჩამოყალიბების პროცესის დასრულების შემდეგაც
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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 მრავალი 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. წინამდებარე
მონოგრაფია ამ მიზნის განხორციელების ცდაა. ის ეძღვნება ხოსროვანების ოჯახის
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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 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.
მეფობის შეწყვეტის მითითებული 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,
ლეონტი 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
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სარწმუნოდ. მიუხედავად 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; ნაწილი 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 გააზრების მიზეზით.

2 ასეთი სახის მონოგრაფია ქართველი ავტორის მეირ ქართულ ისტორიოგრაფიაში
პირველად შესრულდა. უცხოენოვანი და ქართული საისტორიო წყაროების, ასევე
სამეცნიერო ლიტერატურაზე დაყრდნობით წიგნში ნაჩვენებია ძვ.წ. VII საუკუნეში
დასავლეთ ციმბირიდან აღმოსავლეთ ევროპაში გადმოსული ინდოევროპული
მოდგმის სარმატული მასიდან სხვადასხვა გაერთიანებათა ჩამოყალიბება,
რომელთაგან ზოგი დუნაისპირეთში გადავიდა. აორსებისა და სირაქების
სარმატული გაერთიანებები ჩრდილო კავკასიის ველებზე შემოვიდნენ. მათი
შთამომავლები არიან თანამედროვე ოსები.

არ დასტურდება სამეცნიერო ლიტერატურაში დამკვიდრებული თვალსაზისი
ალანების შუა აზიაში ცხოვრებისა და იქედან ჩრდილო კავკასიაში შემოსვლის
შესახებ. ალანთა ეთნოგენეზი მდ. დონის დასავლეთით-დონეცის ჭიუხის ველებზე
მოხდა. ალანები იქ ძვ. წ. V ს-ში შესული სარმატებისა და ადგილობრივი ხალხის
შერევის შედეგად შექმნილი ერთობა იყო, რომელთაც ჩრდილო კავკასიაში შემოსულ
სარამეტბთან მხოლოდ შორეული ნათესაობა აკავშირებდა. როგორც გაირკვა ძველ
სარმატულ სამყაროში შემავალი ხალხი ალანებად ახ. წ. III-IV საუკუნეებში იწოდა.

მონოგრაფიაში ნაჩვენებია: ჩრდილო კავკასიის მიმდებარე ველებზე სარმატთა ორი
გაერთიანების შექმნის პროცესი, ამ გაერთიანებათა ურთიერთობა მეზობელ
სახელმწიფოებთან. მონღოლებისა და თემურ ლენგის გამანადგურებელი
ლაშქრობების შემდეგ გადარჩენილი ოსთა წინაპრები როგორ შევიდნენ კავკასიონის
ხეობებში.

3 ნაშრომში ქართული და უცხოური ნარატიული წყაროების, საარქივო
დოკუმენტებისა და მდიდარი სამეცნიერო ლიტერატურის გათვალისწინებით,
შესწავლილია ეროვნული უმცირესობის ადგილი და როლი საბჭოთა რეჟიმის



96

პერიოდის საქართველოში. ნაჩვენებია მათი განსახლების, სამეურნეო ყოფისა და
რელიგიური აღმსარებლობის ამსახველი ფაქტები. შეფასებულია ავტონომიური
ფორმირებების შექმნის სამართლიანობა. განხილულია ეთნოკონფლიქტების და
ენობრივი პრობლემების საკითხები. ცალკე ადგილი ეთმობა უმცირესობათა
განათლებასა და კულტურას.

4 წიგნი ეძღვნება საქართველოს დემოკრატიული რეპუბლიკის საგარეო საქმეთა
მინისტრს, საქართველოს ელჩს ევროპაში აკაკი ჩხენკელს, მისი ცხოვრებისა და
მოღვაწეობის შესწავლას. ესაა პირველი მონოგრაფია ჩხენკელზე, სადაც შეტანილია
ცარიზმის პერიოდში დაწერილი მისი სტატიების, სახელმწიფო სათათბიროში
წარმოთქმული სიტყვების ანალიზი, ჩხენკელის პოლემიკური ნაშრომები მიხაკო
წერეთლის, ნოე ჟორდანიას, ევროპელი სოციალ-დემოკრატების ნააზრევზე,
განსკუთრებით აქცენტირებულია ეროვნული საკითხის მისეული ინტერპრეტაცია,
ერის, კაცობრიობისა და საზოგადოების ურთიერთობის, თვითმმართველობისა და
ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობის პრობლემების ჩხენკელისეული
ანალიზი, ცალკე თავები ეთმობა აჭარისა და აფხაზეთის თემას ჩხენკელის
ნაწერებში, ამიერკავკასიის სახელმწიფოსა და დემოკრატიული საქართველოს
რესპუბლიკაში მის პოლიტიკურ, სახელმწიფოებრივ და დიპლომატიურ
მოღვაწეობას, ხანგრძლივი ემიგრანტული პერიოდის საქმიანობასა და ბრძოლას
საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეის ფართოდ გატანისათვის ევროპული
საზოგადოების წინაშე.

წიგნში შეტანილია აკაკი ჩხენკელის მდიდარი ეპისტოლური მემკვიდრეობის ის
ნიმუშები, რომლებიც გადმოსცემენ სოციალ-დემოკრატი მოღვაწის ევროპულ
ორიენტაციას, ეროვნულ და პროგრესულ შეხედულებებს ქვეყნის
დამოუკიდებლობისა და ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციის შესახებ,
დამოკიდებულებას საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის შესახებ. ბევრი
დოკუმენტი პირველად არის თარგმნილი ქართულად.

5 ნაშრომში დოკუმენტური წყაროების, საარქივო მასალის, რომელთა დიდი ნაწილი
პირველად შემოდის სამეცნიერო ბრუნვაში, მდიდარი სამეცნიერო ლიტერატურის
გათვალისწინებით შესწავლილია საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე მძიმე
პერიოდის - საბჭოთა რეჟიმის პოლიტიკური პროცესები, განმათავისუფლებელი
ბრძოლის ფონზე წარმოჩენილია ეროვნული მოძრაობის ეტაპები და ქართული
ემიგრაციის მოღვაწეობა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის. ცალკე
ადგილი ეთმობა ეროვნული იდეის ფენომენის განხილვას.

6 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. განხილულიაიძულებით გადაადგილებულ პირთა
ადაპტაციის პრობლემები შიდა ქართლში და მათი იდენტობის რეკონსტრუქციის
საკითხები. საქართველოს ასირიული თემის მაგალითზე განხილულია ჯგუფის
შიდა დიფერენციერების (რელიგიური და ენობრივი) მიუხედავად მიმდინარე
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ინტეგრაციული პროცესები. ასევე, წარმოდგენილია ნაკვეთი ქართული
საზოგადოებისა და ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართების შესახებ.

7 მონოგრაფია შესრულდა შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტის ფარგლებში და ძირითადად ემყარება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის არქივში დაცულ ეთნოგრაფიულ,
როგორც ტექსტურ, ისე გრაფიკულ მასალას, რომელიც მოპოვებულია გასული
საუკუნის 30-იანი წლების დასაწყისიდან მოყოლებული. ძეგლების ერთი ნაწილი ამ
ხნის განმავლობაში დანგრეულია, ნაწილი გარკვეულწილად სახეცვლილია. აქედან
გამომდინარე, საარქივო მასალას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.
აღსანიშნავია, რომ გრაფიკული მასალა შესრულებულია პროფესიონალი
არქიტექტორებისა და მხატვრების მიერ, რაც კიდევ უფრო ზრდის მის ფასეულობას.
ნაშრომში ტექსტური და გრაფიკული საარქივო მასალის, აგრეთვე ახალ მონაცემებსა
და სამეცნიერო ლიტერატურაზე დაყრდნობით, განხილულია აღმოსავლეთ
საქართველოს მთიანეთის (ხევი,  გუდამაყარი, თუშეთი) საკულტო ძეგლები და
მათთან დაკავშირებული დღესასწაულები და რწმენა-წარმოდგენები.

8 ნაშრომში თვალი ედევნება ქართული ეთნოლოგიის სათავეებთან მდგომი
მოღვაწეების - ილია ჭავჭავაძის, იაკობ გოგებაშვილის, ივანე ჯავახიშვილის -
შემოქმედებას. წიგნის ერთი მონაკვეთი აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას ეხება,
რომელმაც პირველი სამეცნიერო ეთნოლოგიური უჯრედები შექმნა საქართველოში,
ბოლო ნაწილი კი - ქართული ეთნოლოგიური მეცნიერების ისეთ შესანიშნავ
წარმომადგენლებს, როგორებიც ალექსი რობაქიძე და მიხეილ გეგეშიძე იყვნენ.
წიგნი დამხმარე სახელმძღვანელოდ გამოადგებათ ეთნოლოგიის მიმართულების
სტუდენტებს. წიგნში ერთი მხრივ, ილია ჭავჭავაძის, იაკობ გოგებაშვილი, ივანე
ჯავახიშვილის და მეორე მხრივ, გიორგი ჩიტაიას, ალექსი რობაქიძის და მიხეილ
გეგეშიძის ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის თავმოყრა განაპირობა იმ ფაქტორმა,
რომ გვეჩვენებინა თანამედროვე ეთნოლოგიური მეცნიერებისა და წინამორბედი,
მაგრამ არაეთნოლოგთა შემოქმედების კავშირი, რომ არა წინამორბედები ქართული
მეცნიერული ეთნოლოგია იმ დონის არ იქნებოდა, რა დონესაც მან მიაღწია.

9 კავკასია ეთნიკური, ენობრივი და ტრადიციული მრავალფეროვნებით
გამორჩეული რეგიონია. წიგნში ყურადღება გამახვილებულია ამ
მრავალფეროვნების გამაპირობებელ ფაქტორებზე. ეს ფაქტორები კი უპირველეს
ყოვლისა ბუნებრივ-გეოგრაფიული გარემო და კლიმატია. ნაჩვენებია ისიც, რომ
კავკასიის მკვიდრი ეთნოსები გეოგრაფიულ გარემოსთან ჰარმონიაში
იმყოფებოდნენ. სამეცნიერო ლიტერატურაში ზოგჯერ კავკასიის ხალხებს ერთი
კულტურისა და ცივილიზაციის მატარებლებად გაიაზრებენ. წიგნში მოყვანილია
ბევრი მასალა, რომელიც ამ მოსაზრებას არ ადასტურებს - ჩრდილოეთ კავლკკასიის
ხალხები სოციალური, სამეურნეო, მატერიალური და სულიერი კულტურის
თვალსაზრისით ერთმანეთისაგან განსხვავდებოდნენ, ჩრდილოეთ კავკასიის
ზოგიერთ ხალხში სოციალური დიფერენციაციაც კი არ არსებობდა, არ იყო საქალაქო
ცხოვრება და ზოგიერთი ეთნოსი არა მობინადრე, არამედ ნახევრადმომთაბარე
ცხოვრებას მისდევდნენ. სამხრეთ კავკასიელები თუ ცივილიზაციის ყველა ნიშნის
მატარებელნი იყვნენ, ჩრდილოეთ კავკასიელებზე ამას ვერ ვიტყვით. მიზეზი კი ის
იყო, რომ სამხრეთ კავკასიელებს საუკუნეების განმავლობაში კონტაქატი ჰქონდათ
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მახლობელი აღმოსავლეთის ცივილიზაციურ სამყაროსთან, ჩრდილოეთ
კავკასიელებს - ევრაზიის სივრცის ნომადურ სამყაროსთან.

10 ნაშრომი ეხება აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ისტორიულ-
ეთნოგრაფიულ მხარეში - თუშეთში გავრცელებული გვარსახელების
ეთნოისტორიული შესწავლას. თუშური გვარების შესწავლით ფაქტობრივად
დასრულდა ქართველ მთიელთა მემკვიდრეობითი სახელების შესწავლა. თუშური
გვარსახელები შესწავლილია ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მხარეში არსებული
ტერიტორიული თემების მიხედვით. ასეთი თემი კი რვა იყო. დადგინდა, რომ
ადგილობრივ ძირძველ გვარებთან ერთად, თუშეთში მიგრირებული გვარებიც
ბევრია. მიგრაცია მიმდინარეობდა მეზობელი ჩრდილოეთ კავკასიიდანაც.
განსაკუთრებული ურთიერთობა ამ მხრივ თუშეთს ხევსურეთთან ჰქონია.
ხევსურთა ჯვარიონი თუშეთის თითქმის ყველა სოფელში გადმოდიოდა
სალოცავად, სადაც ხევსურული სალოცავების ნიშები იყო გადმოტანილი.
მკითხველი ბევრ საინტერესო მასალას იპოვის სხვადასხვა გვარების
შესახებ.გაირკვა, რომ, მართალია თუშეთში გვარები ბოლოვდება -ძე, -შვილი და -ურ
სუფიქსებით, მაგრამ ხალხი მეტყველების დროს გამოიყენებდა გვარსახელების
მაწარმოებელ უძველეს ქართულ სუფიქსს -ან.

11 კახეთის ტრადიციული სამეურნეო ყოფა ესადაგება რეგიონის გეო-კლიმატურ
დარაიონებას და სოფლის მეურნეობის დარგები ბარის, მთისწინა და მთის ზონების
თავისებურებათა შესაბამისად იყო და არის განვითარებული.

მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში საქართველოში განხორციელებულმა არასწორმა
აგრარულმა პოლიტიკამ მნიშვნელოვნად შეაფერხა სოფლის მეურნეობის
განვითარება. კახეთის რეგიონში, ისევე, როგორც მთელ საქართველოში მოიშალა
სოფლის ინფრასრუქტურა, მწყობრიდან გამოვიდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზები
და საირიგაციო სისტემა, გაძვირდა სამეურნეო საქმიანობის წარმოებისთვის საჭირო
მასალები და სხვ. ინსტიტუციური რეფორმების 20-წლიანმა პერიოდმა ვერ შექმნა
სოფლის განვითარებისათვის ხელსაყრელი სოციალური და ეკონომიკური გარემო.

კახეთის რეგიონში ძირითადად წვრილი და საშუალო ფერმერული მეურნეობებია
წარმოდგენილი. შედარებით მცირეა იმ ფერმერთა რიცხვი, ვინც სოფლის
მეურნეობას თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვით აწარმოებს. რეგიონში
სოფლის მეურნეობის ცალკეული დარგების განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია
ფერმერთა კოოპერირება, რაც დღეისათვის ნელი ტემპით მიმდინარეობს, თუმცა,

ტენდენცია მზარდია.
სოფლის მეურნეობის წინსვლას სერიოზულად აფერხებს სახელმწიფოს მხრიდან

სამეურნეო მიწების განაწილების არასწორი სტრატეგია. ამასთან ერთად, სახეზეა
წარმოების ორგანიზაციისა და მართვის დაბალი დონე, მოძველებული ტექნიკა,
მოუვლელ-მოუწესრიგებელი სახნავ-საძოვრები, უხარისხო სათესლე პროდუქცია,
ვეტერინარულ ღონისძიებათა ეფექტურობის სისუსტე, ვეტერინალური
ლაბორატორიების არარსებობა და სხვ. თუმცა, ბოლო წლებში ამ პრობლემათა
მოგვარების მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადაიდგა. სოფლის
მეურნეობა განიცდის კვალიფიციური კადრების ნაკლებობას, რისი დაძლევის
პერსპექტივასაც გარკვეულწილად სახავს რეგიონში არსებული
მაღალტექნოლოგიურ დონეზე მოწყობილი სასოფლო სამეურნეო პროფილის
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პროფესიული კოლეჯების არსებობა.
კახეთს, მისი უნიკალური გეო-კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, აქვს

ძალიან კარგი პერსპექტივა გახდეს ბიო-პროდუქციის სერიოზული მწარმოებელი და
კონკურენტუნარიანი ექსპორტიორი საზღვარგარეთის ბაზარზე, რისთვისაც
პირველი ნაბიჯები უკვე გადაიდგა.

პროექტის შედეგებს აქვს, როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ღირებულება.
ის შესაბამისი დარგების (სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის...) თეორეტიკოსებს და
პრაქტიკოსებს საჭირო სამეცნიერო ინფორმაციით უზრუნველყოფს და სოფლის
მეურნეობის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შესამუშავებლად სახელმწიფო
ორგანიზაციებს თეორიულ საფუძველს შეუქმნის, ხოლო კახეთის რეგიონის
სამეურნეო პოტენციალის გონივრულად გამოყენება ქვეყნის ეკონომიკური
წინსვლის გარანტია გახდება.

12 ნაშრომი წლების მანძილზე გამოქვეყნებული სტატიების კრებულია. იგი ეხება
ეროვნებათაშორის ურთიერთობებს, კერძოდ; მრავალეთნიკური საქართველოს
ეთნოსოციალური და ეთნოკულტურული საკითხების რელიგიური ასპექტით
შესწავლას. რელიგია ხომ მნიშვნელოვნად ასახავს საზოგადოების მდგომარეობას,
ხასიათს, სოციალურ ნორმებს და სხვა პარადიგმებს.

სამეცნიერო ნაშრომი პირობითად სამი თავისგან შედგება, მათგან პირველი
ქართულ-აფხაზურ ისტორიულ-კულტურულ ურთიერთობებს ეხება. მომდევნო
ნაწილი კი - ქართველებისა და ოსების ინტენსიურ ურთიერთობებს დაეთმო.
საქართველო ოსეთსა და ოსებზე თავისი კულტურის გავლენას მართლმადიდებელი
ქრისტიანული სარწმუნოებით ავრცელებდა, რაც მათზე ცხოველმყოფელ გავლენას
ახდენდა. დროთა განმავლობაში, ორივე ხალხის ეროვნული ტრადიციების ნაწილი
ორივე მათგანის საერთო კულტურის კუთვნილებად იქცა.

წიგნის საბოლოო ნაწილი ეთმობა როგორც საქართველოსთან, ქართველებთან
ხანგრძლივი პოლიტიკური და კულტურული ურთიერთობის შედეგად
დამკვიდრებული ეროვნული უმცირესობების (ებრაელების, ბერძნების, სომხების),
ასევე მუსულმანურ სახელმწიფოთააგრესიის შედეგად შემოსახლებულ
თურქულენოვანი ეთნოსის კულტურულ სახეს. მრავალფეროვანი თემატიკის გამო,
აღნიშნული კრებული უინტერესო არ უნდა იყოს.

4.. 2. სახელმძღვანელოები

№ ავტორი/ავტორები

სახელმძღვანელოს
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1 როლანდ
თოფჩიშვილი,

გიორგი
ავთანდილაშვილი
ე. მეძმარიაშვილი,

ჩვენი საქართველო.
მოსწავლის წიგნი
(სახელმძღვანელო

მე-5 კლასის
მოსწავლეებისათ.)

თბილისი
„კლიო“

134
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ნ. ელიზბარაშვილი ISBN  978-9941-481-
06-2

2 როლანდ
თოფჩიშვილი,

გიორგი
ავთანდილაშვილი
ე. მეძმარიაშვილი,
ნ. ელიზბარაშვილი

ჩვენი საქართველო.
მოსწავლის წიგნი
(სახელმძღვანელო

მე-6 კლასის
მოსწავლეებისათ.).
ISBN  978-9941-481-

26-0

თბილისი
„კლიო“

184

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1 პირველად საქართველოში საჯარო სკოლების მოსწალეები გადიან
მხარეთმცოდნეობით საგანს „ჩვენი საქართველო“. ძირითადად წარმოდგენილია
გეოგრაფიული, ეთნოლოგიური და საისტორიო ასპექტები. სახელმძღვანელო
შედგება შესავლისა და 5 კარისაგან. წიგნს ახლავს საქართველოს ფიზიკური და
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეების რუკები. მე-5 კლასის სახელმძღვანელოში
მოსწავლეები გაეცნობიან ქართლს, იმერეთს, სამეგრელოს, სვანეთს, აჭარას. საგნის
სწავლის შემდეგ მოსწავლეებს წარმოდგენა შეექმნებათ საქართველოს ისტორიულ-
ეთნოგრაფიულ მხარეებზე არა მხოლოდ წარსულში, არამედ გაეცნობიან
თითოეული მათგანის დღევანდელ ცხოვრებასაც. აქცენტები გაკეთებულია იმაზე,
რომ საქართველოს მხარეები არასდროს ერთმანეთს მოწყვეტილი არ ყოფილა და
რომ მათ შორის ისტორიულად მჭიდრო სამეურნეო-კულტურული კავშირები
არსებობდა. მოსწავლეს შესაძლებლობა მიეცემა დაინახოს თუ როგორ ცხოვრობდნენ
და საქმიანობდნენ ძველი ქართველები და რა მსგავსება და განსხვავებაა ძველ და
თანამედროვე ცხოვრების წესს შორის. სახელმძღვანელო ილუსტრირებულია,
ახლავს დავალებები და წყაროები. სახელმძღვანელო ილუსტრირებულია, ახლავს
დავალებები და წყაროები. სახელმძღვანელო დაწერილია იმ პრინციპით, რომ
ქართველი ბავშვები გაიზარდნონ სამშობლოს მოყვარულებიცა და მსოფლიოს
მოქალაქეებიც, როგორც საკუთარი, ისე სხვათა კულტურის დამფასებელნი.
სახელმძღვანელოს წერისას ავტორებმა გაითვალისწინეს დასავლეთ ევროპის
ანალოგიური სახელწოდების სახელმძრღვანელოების შედგენის პრინციპები.

2 პირველად საქართველოში საჯარო სკოლების მოსწალეები გადიან
მხარეთმცოდნეობით საგანს „ჩვენი საქართველო“. ძირითადად წარმოდგენილია
გეოგრაფიული, ეთნოლოგიური და საისტორიო ასპექტები. სახელმძღვანელო
შედგება 7 კარისა და დასკვნითი ნაწილისაგან - სახელმწიფო-ჩვენი საქართველო.
წიგნს ახლავს საქართველოს ფიზიკური და ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეების
რუკები. მე-6 კლასის სახელმძღვანელოში მოსწავლეები გაეცნობიან კახეთს,
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთს, სამცხე-ჯავახეთს, გურიას, რაჭა-ლაეჩხუმს,
აფხაზეთს, თბილისს. საგნის სწავლის შემდეგ მოსწავლეებს წარმოდგენა შეექმნებათ
საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მხარეებზე არა მხოლოდ წარსულში,
არამედ გაეცნობიან თითოეული მათგანის დღევანდელ ცხოვრებასაც. აქცენტები
გაკეთებულია იმაზე, რომ საქართველოს მხარეები არასდროს ერთმანეთს
მოწყვეტილი არ ყოფილა და რომ მათ შორის ისტორიულად მჭიდრო სამეურნეო-
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კულტურული კავშირები არსებობდა. მოსწავლეს შესაძლებლობა მიეცემა დაინახოს
თუ როგორ ცხოვრობდნენ და საქმიანობდნენ ძველი ქართველები და რა მსგავსება
და განსხვავებაა ძველ და თანამედროვე ცხოვრების წესს შორის. სახელმძღვანელო
ილუსტრირებულია, ახლავს დავალებები და წყაროები. სახელმძღვანელო
დაწერილია იმ პრინციპით, რომ ქართველი ბავშვები გაიზარდნონ სამშობლოს
მოყვარულებიცა და მსოფლიოს მოქალაქეებიც, როგორც საკუთარი, ისე სხვათა
კულტურის დამფასებელნი. სახელმძღვანელოს წერისას ავტორებმა
გაითვალისწინეს დასავლეთს ევროპის ანალოგიური სახელწოდების
სახელმძრღვანელოების შედგენის პრინციპები.

4.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1
2
3

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 მარიამ
ჩხარტიშვილი

Discussing Some Features of
Georgian Medieval

Historiography. Two Verbal
Portraits of Duke Stephanos

I,
10.13140/RG.2.2.34295.73120

Laudator
Temporis

Acti,
Studia in

Memoriam
Ioannis A.

Božilov, Vol.
II

Publishing
House

“GUTENBERG”,
სოფია,

ბულგარეთი

31

2
3

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1 სტატიაში იყო ქართლის მეორე ერისმთავარ სტეფანოზთან I-თან
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დაკავშირებული შემთხვევა. ამ 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. ეს 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. მას არ
მოსწონდა ამბიციური მმართველი სტეფანოზი, რომელიც თავს მეფეებს
უტოლებდა. აქედანაა მისი შურისძიებაც და წარსულის დეფორმირებულად
წარმოდგენაც. მიუხედავად 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 ამგვარ პარადოქსულ ფაქტს ავლენს
ნაშრომში წარმოდგენილი კვლევა.

2
3

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით

№
ავტორი/

ავტორები
სტატიის სათაური, ISSN

ჟურნალის/
კრებულის დასახელება და

ნომერი/ტომი

გამოცემის
ადგილი,

გამომცემლობა

გვერდების
რაოდენობა

1 გიორგი
ქავთარძე

„მოქცევაჲ
ქართლისაჲ“-ს
ტექსტის „ბუნ-
თურქთა“ და

„ჰონთა“ ვინაობის
საკითხისათვის, ISSN

1987–6564

ისტორიისა და
ეთნოლოგიის

ინსტიტუტის შრომები,
XIV-XV

თბილისი,
თსუ-ს

გამომც.

24

2 ლევან
გორდეზიანი

Medea in Herodotus „Medea in World Artistic
Culture“, კონფ. მას.

თბილისი,
ლოგოსი

3

3 ვალერიან
ვაშაკიძე

ძველაღმოსავლური
დიპლომატიური

ანალები, 14 თბილისი,
უნივერსალი

16
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ეტიკეტი და
„ქართლის
ცხოვრება“,

ISSN 1512-343X
4 ნანა

ბახსოლიანი
ტერმინ

„კაპადოკიის“
სემანტიკისათვის,

ISSN 1987–6564

ისტორიისა და
ეთნოლოგიის

ინსტიტუტის შრომები,
XIV-XV

თბილისი,
თსუ-ს

გამომც.

3

5 ნანა
ბახსოლიანი, ნ.

ხაზარაძე

აქადურენოვანი
სადაზვერვო

ხასიათის
დოკუმენტები

როგორც საისტორიო
წყარო, ISSN 1987–

6564

ისტორიისა და
ეთნოლოგიის

ინსტიტუტის შრომები,
XIV-XV

თბილისი,
თსუ-ს

გამომც.

5

6 ნანა
ბახსოლიანი, ნ.

ხაზარაძე

Language is a Bridge
Lalaš-wa armizzi, ISSN

0132-1447

საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის
ბიულეტენი (მოამბე), 12-

N2

თბილისი,
აკად.

გამომც.

4

7 ნანა
ბახსოლიანი, ნ.

ხაზარაძე

ხეთური
ლექსიკოლოგიის

დიდი შენაძენი, ISSN
2298-0377

აღმოსავლეთმცოდნეობა,
7

თბილისი,
თსუ-ს

გამომც.

4

8 ვახტანგ
გოილაძე

ილარიონ ქართველი
და ბასილი

პროტოასიკრიტი.
ბასილ I

მაკედონელის ხანა,
ISSN: 1512-4975

ქართველოლოგია, N 5 თბილისი,
ილიაუნის

გამომ.

16

9 ვახტანგ
გოილაძე

სამშვილდის სიონის
აშენების დრო და
მისი ქტიტორების

ვარაზ-ბაკურისა და
იოვანეს ვინაობის
საკითხისათვის,
ISBN 978-9941-8-

07040-4

კრ. ახალი გამოკვლევები თბილისი,
გამ. საჩინო

37

10 ვახტანგ
გოილაძე

დანიელ მესვეტე და
გუბაზ მეფე.

ბიზანტია-ეგრისის
ურთიერთობის

პირობები V ს-ის შუა
ხანებში. ხუფათი

კრ. ახალი გამოკვლევები თბილისი,
გამ. საჩინო

44
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საქართველო-
ბიზანტიის საზღვრი,

ISBN 978-9941-8-
07040-4

11 ეკა
კვაჭანტირაძე

საქართველოს
დემოკრატიულ
რესპუბლიკაში

სომეხთა ეროვნული
საბჭოს საქმიანობის

ისტორიისათვის,
ISBN: 978-9941-9470-

7-0

კავკასიის
უნივერსიტეტის

შრომები, კონფ. მას.

თბილისი,
კავ. უნივ.
გამომც.

7

12 გიორგი
ჭეიშვილი, ვლ.

კეკელია

მარმაშენის
წარწერები და ანისის

პოლიტიკური
გეოგრაფიის

ზოგიერთი საკითხი,
ISSN 1512-343X

ანალები, 14 თბილისი,
უნივერსალი

21

13 დოდო
ჭუმბურიძე

რუსი ისტორიკოსი
ნიკალაი დუბროვინი
ქართლ-კახეთში 1802

წლის
წინააღმდეგობრივი
მოძრაობის შესახებ,

ISSN 1512-4657

გორის სს
უნივერსიტეტის

შრომათა კრებული, N15

თბილისი,
ჯეოპრინტი

24

14 დოდო
ჭუმბურიძე

ეროვნული
კონცეპტები ნიკო

ნიკოლაძის
თეორიულ
ნააზრევსა

დაპრაქტიკულ
მოღვაწეობაში,
ISSN 1987-5916

ჩვენი სულიერების
ბალავარი, X

ბათუმი,
ბსუ-ს გამომ.

10

15 დოდო
ჭუმბურიძე

აკაკი ჩხენკელის
როლი საქართველოს
დამოუკიდებლობის
აღდგენის საქმეში,

ISBN: 978-9941-9470-
7-0

კავკასიის
უნივერსიტეტის

შრომები, კონფ. მას.

თბილისი,
კავ. უნივ.
გამომც.

9

16 დოდო
ჭუმბურიძე

აკაკი ჩხენკელის
რამდენიმე წერილი
სახელმწიფოებრივი

ისტორიისა და
ეთნოლოგიის

ინსტიტუტის შრომები,

თბილისი,
თსუ-ს

გამომც.

10
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დამოუკიდებლობისა
და დასავლური
ორიენტაციის

შესახებ

XIV-XV

17 ვაჟა კიკნაძე ახალი მასალა XIV ს-
ში საქართველოში

შავი წირის
ეპიდემიის

გავრცელების
შესახებ (სვანური
საბუთები), ISSN

1987–6564

ისტორიისა და
ეთნოლოგიის

ინსტიტუტის შრომები,
XIV-XV

თბილისი,
თსუ-ს

გამომც.

7

18 ელდარ
ბუბულაშვილი

ღირსი ნინო
(ამილახვარი) (1784-
1839), ISSN 1512-1623

ჟურ. რელიგია, N 1 თბილისი,
სამშობლო

10

19 ელდარ
ბუბულაშვილი

სქემ-იღუმენია
თამარი

(მარჯანიშვილი),
ISSN 1512-1593

„გელათის
მეცნიერებათა

აკადემიის ჟურნალი,“
№1-2

თბილისი,
ინტელექტი

9

20 ელდარ
ბუბულაშვილი

საქართველოს
ეკლესიის

ავტოკეფალიის
აღდგენა და
ქართველი

საზოგადოება, ISSN
1987-9784

გელათის მეცნიერებათა
აკადემიის შრომები, IV

თბილისი,
ინტელექტი

21

21 ელდარ
ბუბულაშვილი

საქართველოს
კათოლიკოს-

პატრიარქის ილია
მეორის ღვაწლი

უცხოეთის
ქართული

ქრისტიანული
მემკვიდრეობის

დაცვა-
შენარჩუნებაში, ISSN

1514-1634

ჟურ. ჯვარი ვაზისა, №12 თბილისი,
მერიდიანი

7

22 ელდარ
ბუბულაშვილი

განათლება
ეკლესიისა და
სახელმწიფოს

პრიორიტეტი -
ისტორია და

თანამედროვეობა

„გელათის
მეცნიერებათა

აკადემიის ჟურნალი,“
№7-8

თბილისი,
ინტელექტი

16
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(საქართველოს
მაგალითზე), ISSN

1512-1593
23 ელდარ

ბუბულაშვილი
ღვაწლი წმინდა
იღუმენია ნინო -

ამილახვარი, ISSN
1512-1623

ჟურ. რელიგია, N 3 თბილისი,
სამშობლო

10

24 ელდარ
ბუბულაშვილი

საქართველოს
ეკლესიის

ავტოკეფალიის
აღდგენის

კანონიკური
საფუძვლები, ISSN-

6661

ჟურ. ლოგოსი, N 9 თბილისი,
სეზანი

10

25

nიკოლოზ
ჯავახიშვილი

ქართულ-ბალტიურ
წარჩინებულ

საგვარეულოთა
ქორწინებების

ისტორიიდან (XVIII

საუკუნიდან _ XX

საუკუნის შუა
ხანებამდე), ISSN

1512-1518

წელიწდეული
„ქართული

დიპლომატია“, XVIII

თბილისი,
არტანუჯი

23

26

nიკოლოზ
ჯავახიშვილი

ხელფასები და
ფასები რუსეთის

იმპერიაში (XIX ს-ის
მიწურულიდან 1914
წლამდე), ISSN 1987-

9970

საქართველოს
ისტორიის ინსტიტუტის

შრომები, XIII

თბილისი,
თსუ-ს

გამომც.
34

27 nიკოლოზ
ჯავახიშვილი

იმერთა და კახთა
მეფე არჩილის

რიგითობის
დადგენისათვის,

ISSN 1512-4657

გორის სს
უნივერსიტეტის

შრომათა კრებული, N16

თბილისი,
უნივერსალი

10

28 nიკოლოზ
ჯავახიშვილი

რაჟდენ რუსიშვილი
(ფესვები,

ტრადიციები,
მოღვაწეობა), ISSN

1987–6564

ისტორიისა და
ეთნოლოგიის

ინსტიტუტის შრომები,
XIV-XV

თბილისი,
თსუ-ს

გამომც.

9

29 ლელა
მიქიაშვილი

წითელი (გატეხილი)
ხიდის აღწერილობა

და მისი ფუნქცია XIX

კრებ. „აღმოსავლეთსა და
დასავლეთს შორის.
ირანელი და ფრანგი

ავტორები მე-19

თბილისი,
ილიაუნის

გამომც.

12
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საუკუნის ევროპელ
მოგზაურთა
ნაშრომების

მიხედვით, ISBN 978-
9941-18-299-0

საუკუნის საქართველოს
შესახებ“

30 ლელა
მიქიაშვილი

ფრედერიკ დიუბუა
დე მონპერეს

ცნობები მცხეთის
შესახებ, ISBN 978-

9941-18-299-0

კრებ. „აღმოსავლეთსა და
დასავლეთს შორის.
ირანელი და ფრანგი

ავტორები მე-19
საუკუნის საქართველოს

შესახებ“

თბილისი,
ილიაუნის

გამომც.

18

31 ლელა
მიქიაშვილი

ბესიკის ირანული
მისიის

საკითხისათვის, ISSN
1512-343X

ანალები, 14 თბილისი,
უნივერსალი

21

32 ლელა
მიქიაშვილი

ერეკლე II და
ალექსანდრე

ამილახვარი, ISSN
1987–6564

ისტორიისა და
ეთნოლოგიის

ინსტიტუტის შრომები,
XIV-XV

თბილისი,
თსუ-ს

გამომც.

11

33 გია გელაშვილი ერთი დოკუმენტი
უორდროპის

კოლექციიდან, ISSN
1987-5916

კრებ. „ჩვენი
სულიერების ბალავარი“

IX, კონფ. მას.

ბათუმი,
ბსუ-ს

გამომც.

5

34 გია გელაშვილი ორი ინგლისური
დოკუმენტი

ბათუმის შესახებ
(1856, 1857), ISSN

1987-8745

კრებ. „ბათუმი წარსული
და თანამედროვეობა“ IX,

კონფ. მას.

ბათუმი,
ბსუ-ს

გამომც.

8

35 ირინა არაბიძე საქართველოს
ისტორიის

საკითხები ევგენი
შიშკინის წიგნში

„Кавказский
священноисповедник
митрополит Антоний

(Романовский):
жизнеописание“,
ISSN 1987-5916

კრებ. „ჩვენი
სულიერების ბალავარი“

IX, კონფ. მას.

ბათუმი,
ბსუ-ს

გამომც.

9

36 ნატო
სონღულაშვილი

დისიდენტური
მოძრაობა

საქართველოში XX ს-
ის 80-იანი წლების

ისტორიისა და
ეთნოლოგიის

ინსტიტუტის შრომები,
XIV-XV

თბილისი,
თსუ-ს

გამომც.

10
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დასაწყისი, ISSN
1987–6564

37 ქეთევან
ხუციშვილი

Market Infrastructure:
Past and Present

Transformations, ISSN
1512-0260

ანთროპოლოგიური
კვლევანი, IV

თბილისი,
ინივერსალი

9

38 ნინო მინდაძე გურიის
ტრადიციული

ყოფის რამდენიმე
ასპექტი ისიდორე

რამიშვილის
„მოგონებების“

მიხედვით, ISSN
1987–6564

ისტორიისა და
ეთნოლოგიის

ინსტიტუტის შრომები,
XIV-XV

თბილისი,
თსუ-ს

გამომც.

10

39 ნინო მინდაძე ტრადიციული
ანთროპოლოგიური
ცოდნის რამდენიმე
ასპექტის შესახებ,

ISBN: 9789941958144

კრ. „გამოჩენილი
მეცნიერი და

მასწავლებელი მიხეილ
გეგეშიძე - 100,“

კონფ. მასალ.

თბილისი,
საჩინო

13

40 ნინო მინდაძე ღირსება და
ანთროპოეკოლოგიის

ხალხური
ტრადიციები, ISBN:

9789941956836

კრ. „კავკასიური
ეტიკეტი“

(ეთნოლოგიური
ეტიუდები)

თბილისი,
კავკასიური

სახლი

12

41 ხათუნა
იოსელიანი

ქართული ქცევის
ნორმები და

კულტურა, ISBN:
9789941956836

კრ. „კავკასიური
ეტიკეტი“

(ეთნოლოგიური
ეტიუდები)

თბილისი,
კავკასიური

სახლი

18

42 ხათუნა
იოსელიანი

„სტუმარი ღვთისაა“,
ISBN: 9789941956836

კრ. „კავკასიური
ეტიკეტი“

(ეთნოლოგიური
ეტიუდები)

თბილისი,
კავკასიური

სახლი

21

43 ნაზი აზიკური გლოვის ეტიკეტი,
ISBN: 9789941956836

კრ. „კავკასიური
ეტიკეტი“

(ეთნოლოგიური
ეტიუდები)

თბილისი,
კავკასიური

სახლი

23

44 ნაზი აზიკური მოენეობისა და
ყონაღობის

ინსტიტუტი, ISBN:
9789941956836

კრ. „კავკასიური
ეტიკეტი“

(ეთნოლოგიური
ეტიუდები)

თბილისი,
კავკასიური

სახლი

9

45 როზეტა
გუჯეჯიანი

სოლიდარობის
ტრადიციული

ფორმები სვანეთში,

კრ. „გამოჩენილი
მეცნიერი და

მასწავლებელი მიხეილ

თბილისი,
საჩინო

18
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ISBN: 9789941958144 გეგეშიძე - 100,“
კონფ. მასალ.

46 გიორგი
მამარდაშვილი

ხევსურული
სწორფრობა და

ფშავური წაწლობა,
ISBN: 9789941956836

კრ. „კავკასიური
ეტიკეტი“

(ეთნოლოგიური
ეტიუდები)

თბილისი,
კავკასიური

სახლი

17

47 გიორგი
მამარდაშვილი

მეურნეობა/
მიწათმოქმედების

(მემინდვრეობა,
მესაქონლეობა)

ისტორია
საქართველოში, ISBN

979-9941-27-499-2

კრ. „ქართული
ტრადიციული

კულტურის ისტორია“

თბილისი,
ეტსეტერა

15

48 როლანდ
თოფჩიშვილი

ზნეობრივი ნორმები
შუა საუკუნეების
საქართველოში,
ISSN 1987-9970

საქართველოს ისტორიის
ინსტიტუტის შრომები,

XIII

თბილისი
მერიდიანი

34

49 როლანდ
თოფჩიშვილი,

თ. გვიმრაძე

მიხეილ გეგეშიძის
ცხოვრება და

შემოქმედება, ISBN:
9789941958144

კრ. „გამოჩენილი
მეცნიერი და

მასწავლებელი მიხეილ
გეგეშიძე - 100,“

კონფ. მასალ.

თბილისი,
საჩინო

30

50 როლანდ
თოფჩიშვილი

ახალი
თვალსაზრისი

ქართველთა
ეთნოგენეზის
შესახებ, ISBN:
9789941958144

კრ. „გამოჩენილი
მეცნიერი და

მასწავლებელი მიხეილ
გეგეშიძე - 100,“

კონფ. მასალ.

თბილისი,
საჩინო

16

51 როლანდ
თოფჩიშვილი

თრუსო ქართველთა
განსახლების

უძველესი არეალი,
ISSN 2233-384

ისტორიანი, #10 თბილისი,
პალიტრა L

7

52 როლანდ
თოფჩიშვილი

თედო სახოკია -
პირველი ქართველი

პროფესიონალი
ეთნოლოგი/

ანთროპოლოგი
ISSN 1987-9970

საქართველოს ისტორიის
ინსტიტუტის შრომები,

XIV

თბილისი
„მერიდიანი“

26

53 როლანდ
თოფჩიშვილი

ენობრივი ვითარება
ისტორიულ და
თანამედროვე

საქართველოში
ISSN 1987-9784

გელათის მეცნიერებათა
აკადემიის შრომები, IV

თბილისი,
ინტელექტი

20
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54 სალომე
ოქრუაშვილი

აფხაზური ეტიკეტი,
ISBN: 9789941956836

კრ. „კავკასიური
ეტიკეტი“

(ეთნოლოგიური
ეტიუდები)

თბილისი,
კავკასიური

სახლი

14

55 სალომე
ოქრუაშვილი

დასახლების
ფორმისა და

საცხოვრებლის
ეკოლოგიური

ასპექტები, ISBN:
9789941958144

კრ. „გამოჩენილი
მეცნიერი და

მასწავლებელი მიხეილ
გეგეშიძე - 100,“

კონფ. მასალ.

თბილისი,
საჩინო

9

56 სალომე
ოქრუაშვილი

სოციალური
ურთიერთობის
საკითხისათვის

ოსებში, ISSN 1987–
6564

ისტორიისა და
ეთნოლოგიის

ინსტიტუტის შრომები,
XIV-XV

თბილისი,
თსუ-ს

გამომც.

8

57 სალომე
ოქრუაშვილი

აფხაზთა ეთნიკურ
ცნობიერებასა და

ეთნიკურ
ერთობლიობასთან
დაკავშირებული

ზოგიერთი რწმენა-
წარმოდგენა, ISSN

1987-5916

კრებ. „ჩვენი
სულიერების ბალავარი“

IX, კონფ. მას.

ბათუმი,
ბსუ-ს

გამომც.

7

58 ლავრენტი
ჯანიაშვილი

ნარატივის აგების
სტრუქტურული

კატეგორიები
ეთნიკურ

კონტექსტში
და სტერეოტიპების

ფორმირების
ეგზოგენური

ფაქტორები, ISBN:
9789941958144

კრ. „გამოჩენილი
მეცნიერი და

მასწავლებელი მიხეილ
გეგეშიძე - 100,“

კონფ. მასალ.

თბილისი,
საჩინო

10

59 ლავრენტი
ჯანიაშვილი

ოსები თერგის ზემო
წელში, ISSN 2233-384

ისტორიანი, #10 თბილისი,
პალიტრა L

7

60 ნათია ჯალაბაძე საკრალური სივრცე
მშვიდობიანობისა

და დაპირისპირების
კონტექსტში

(ქართულ-ოსური
ურთიერთობის

ზოგიერთი ასპექტი
ყაზბეგის

კრ. „გამოჩენილი
მეცნიერი და

მასწავლებელი მიხეილ
გეგეშიძე - 100,“

კონფ. მასალ.

თბილისი,
საჩინო

10
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რაიონში), ISBN:
9789941958144

61 ნათია ჯალაბაძე აგრესიული
მეზობლის
ექსპანსიის

გრძელვადიანი
სტრატეგია და

ქართულ-ოსური
ურთიერთობის

ახალი გამოწვევები
ყაზბეგის

მუნიციპალიტეტში,
ISSN 2233-384

ისტორიანი, #10 თბილისი,
პალიტრა L

7

62 ნათია
ჯალაბაძე,

ლიანა ბითაძე,
შორენა

ლალიაშვილი

ჩეჩნების და
ქართველ მთიელთა

მორფოლოგიური
მსგავსება

ინტერკულტურული
კავშირების ფონზე,

ISSN 1512-343X

ანალები, 14 თბილისი,
უნივერსალი

21

63 ირმა კვაშილავა ეროვნულისა და
რელიგიურის

ურთიერთმიმართება
საქართველოში

მცხოვრებ
აზერბაიჯანელთა

ყოფაში, ISBN:
9789941958144

კრ. „გამოჩენილი
მეცნიერი და

მასწავლებელი მიხეილ
გეგეშიძე - 100,“

კონფ. მასალ.

თბილისი,
საჩინო

12

64 ირმა კვაშილავა აზერბაიჯანული
ტრადიციების
მოდერნიზმი

საქართველოში და
თანამედროვეობა,

გამოცემულია, ISSN
1987-5916

კრებ. „ჩვენი
სულიერების ბალავარი“

IX, კონფ. მას.

ბათუმი,
ბსუ-ს

გამომც.
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65 დავით ჭითანავა ქოჩაკიძეთა
სათავადო, ISSN

1987–6564

ისტორიისა და
ეთნოლოგიის

ინსტიტუტის შრომები,
XIV-XV

თბილისი,
თსუ-ს

გამომც.

13

66 დავით ჭითანავა მომთაბარეობიდან
ბინადარ

ცხოვრებაზე
გადასვლის

ისტორიისა და
ეთნოლოგიის

ინსტიტუტის შრომები,
XIV-XV

თბილისი,
თსუ-ს

გამომც.
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ძირითადი მიზეზები
პირველყოფილ

საზოგადოებაში,
ISSN 1987–6564

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1 წერილში ნავარაუდევია, რომ „ბუნ-თურქები” წარმოადგენდნენ არა უძველეს ხანებში
თანამედროვე აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე განსახლებულ რეალურად
არსებულ ხალხს, არამედ ფიქციას, აღმოცენებულს უცხოენოვანი წერილობითი
წყაროების არაზუსტი თუ სულაც საკუთარი ინტერესებიდან და
მსოფლმხედველობიდან გამომდინარე ინტერპრეტაციის შედეგად.

2 სტატია დაიბეჭდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ში გამართულ საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის - „მედეას თემა ხელოვნების მსოფლიო კულტურაში“,
მასალებში.

3 ქართული საისტორიო თხზულებების კრებულის („ქართლის ცხოვრება“) შესავალი
ნაწილი - „მეფეთა ცხოვრება“ - შეიცავს თხრობას ქართლის მეფის ფარნავაზისა და
სირიის სელევკიანთა სამეფოს დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ.
ძველაღმოსავლურ ლურსმული წყაროების ანალიზი ცხადყოფს, რომ ქართველი
მემატიანე კარგად იცნობს ზოგიერთ ნორმას, რომელიც დამახასიათებელი იყო ძველი
აღმოსავლეთის ქვეყნების (ასურეთი, ურარტუ, მიდია, აქემენიანთა ირანი, ასევე,
მოგვიანებით, ელინისტური სახელმწიფოები) დიპლომატიური ეტიკეტისათვის. მაგ.,
ამ ნორმებით ნებისმიერი ელჩობის აუცილებელი ატრიბუტი  იყო ძვირფასი
საჩუქრები. ასევე, „მეფეთა ცხოვრების“ ავტორი, პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის
დამოკიდებულების გადმოცემისას, იყენებს ძველაღმოსავლურ დიპლომატიურ
ტერმინოლოგიას (მაგ., „მამა“, „შვილი“, „ძმა“, „უფალი“ და ა.შ.). აღნიშნული ნორმები და
დიპლომატიური ენა საბოლოო სახით ახალასურულ სახელმწიფოში ჩამოყალიბდა და
მთელ ახლო აღმოსავლეთში დამკვიდრდა.

წინამდებარე ნაშრომში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ძველაღმოსავლური
დიპლომატიური ეტიკეტის ღრმა ცოდნა, რომელიც ჩანს „მეფეთა ცხოვრებაში“,
მხოლოდ ზეპირი ტრადიციის შედეგი არ არის. მას უცილობლად წერილობითი
წყარო ედო საფუძვლად. კვლევამ აჩვენა, რომ ასეთი წყარო არის „ბიბლია“ (ძველი
აღთქმა), რომელიც უაღრესად მნიშვნელოვან მასალას შეიცავს ძველი აღმოსავლეთის
ქვეყნების დიპლომატიის ისტორიის შესასწავლად.

ქართველი ქრისტიანი ავტორისათვის „ბიბლია“ იყო წმინდა წიგნი, რომლის
მეშვეობითაც ის გაეცნო იმ ნორმებსა და გამონათქვამებს, რაც დამახასიათებელი იყო
ძველი აღმოსავლეთის დიპლომატიური ეტიკეტისათვის და გამოიყენა თავისი
თხზულების წერისას.

4 ავტორის მიერ  ძველსპარსულ ლურსმულ წარწერებში, ასურულ ლურსმულ
წარწერებში, ანტიკური ხანის წერილობით წყაროებში, ძველ აღთქმაში, სამეცნიერო
ლიტერატურასა და სხვა გამოცემებში დამოწმებული ტერმინ „კაპადოკიის“ შესწავლამ,
ასევე, კულტურული ურთიერთობების, დაპყრობების, მოსახლეობის მნიშვნელოვანი
ნაწილის ძალით გადასახლების გათვალისწინებამ,  იმ მნიშვნელოვან დასკვნამდე
მიიყვანა, რომ ქვეყნების ისტორიული გეოგრაფიის ცვლილებით უნდა ყოფილიყო
გამოწვეული კაპადოკიისთვის ქვეყნის აღმნიშვნელ ეპითეტად „ლამაზი ცხენების
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ქვეყნის“ სახელწოდების  მინიჭება.
5 ქართულ ისტორიოგრაფიაში პირველადაა მოძიებული ქართულად თარგმნილი ძვ. წ.

პირველი ათასწლეულის აქადურენოვანი სადაზვერვო ხასიათის დოკუმენტური
პირველწყაროები, რომელთა ურთიერთშეჯერებისა და ანალიზის შედეგად
რეკონსტრუირებულია ასურეთის სადაზვევრო სამსახურის ის ეპიზოდები, რომლებშიც
საკმაოდ სრულადაა ასახული ურარტუში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები.
ავტორების თვალსაზრისით, ჩატარებული კვლევა-ძიების შედეგები ყურადსაღებია
ძველი აღმოსავლეთის ქვეყნების სადაზვერვო სამსახურის სისტემის მახასიათებლების
წარმოსაჩენად.

6 ნაშრომი ეძღვნება ხეთური ენის ლექსიკის თავისებურებების შესწავლას. ნაჩვენებია ამ
ენისათვის დამახასაიათებელი კანონზომიერებანი, სხვა ძველაღმოსავლურ ენებთან
(პროტოხეთური, ხურიტული, ასურული, ლუვიური, აქადური...) ძირითადი
თანხვედრები. დადასტურებულია ქართველურ ენებში ხეთურიდან შეღწეული
ნასესხობანი, რაც სამხრეთ კავკასიისა და ძველი ანატოლიის მჭიდრო კულტურული და
ეკონომიკური ურთიერთობებითაა ახსნილი.

7 ნარკვევი ისტორიოგრაფიული ხასიათისაა, მასში გამოწვლილვითაა შესწავლილი
ქართული თანამედროვე ხეთოლოგიური სკოლის ერთ-ერთი თვალსაჩინო
წარმომადგენლის ირინე ტატიშვილის ხეთოლოგიური ძიებანი. განსაკუთრებული
ყურადღება ეთმობა ავტორის იმ ნაშრომებს, რომლებიც ხეთური საზოგადოების
ისტორიის ურთულეს ასპექტებს ასახავენ, კერძოდ, ხეთური რელიგიის
თავისებურებებს, ხეთების სამშენებლო რიტუალებს, ხეთური ენის გრამატიკას და გარე
სამყაროსთან ხეთების ურთიერთობის ისტორიას.

8 გამოკვლევაში საისტორიო წყაროებისა და სამეცნიერო ლიტერატურაზე
დაყრდნობით მოთხრობილია ილარიონ ქართველის მოღვაწეობის შესახებ.
გამოთქმულია მოსაზრება ბიზანტიის ერთ-ერთი გამორჩეული-მაკედონელთა
დინასტიის დამაარსებლის ბასილ I-ის შესაძლო ქართული წარმომავლობის შესახებ.

9 გამოკვლევაში მდიდარი საისტორიო წყაროების, ეპიგრაფიკის (აბასთუმნის ეკლესიის
ჯვრის კვარცხლბეკის წარწერა, სამშვილდის სიონისა და ატენის სიონის წარწერები),
ასევე, სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემებზე დაყრდნობით სამშვილდის სიონის
მშენებლობის დაწყება იმპერატორ კონსტანს II-ის ზეობის მეოცე-661, ხოლო
დასრულება იმპერატორ ლევ III ისავრიელის ზეობის მესამე-719 წლითაა
დათარიღებული. სამშვილდის სიონის სააღმშენებლო წარწაერაში არსებული
მითითებები: მშენებლობა რომ კონსტანტინეს მეოცე წელს დაიწყო, და ლეონის მესამე
წელს დასრულდა, ისე გახმაურებული იყო იმ დროს, რომ ტაძრის მშენებლობის
დამწყებ ვარაზ-ბაკურს კონსტანტინეს მე-20 წელი კარგად ეცოდინებოდა. მითუმეტეს,
იგი იმპერატორ იუსტინიანე II-ის ერთ-ერთი დიდმოხელე იყო. წარწერაშივე
დასახელებული იოვანე, ვარაზ-ბაკურის ძმა იყო.

10 ნარკვევში გაანალიზებულია დანიელ მესვეტისა და ეგრისის მეფის გუბაზ I-ის
თანადროულ ეგრისის სამეფოსა და ბზიანტიის იმპერიას შორის არსებული
პოლიტიკური ვითარება. ნაჩვენებია რა როლი შეასრულა დანიელ მესვეტემ ბიზანტიასა
და საქართველოს შორის სასაზღვრო დავის მოწესრიგების საქმეში. როგორც გაირკვა,
დანიელ მესვეტეს „ცხოვრებასა“ და სერაპიონ ზარზმელის თხზულებაში ნახსენები
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ხუფათი ბიზანტიის იმპერიის უკიდურესი აღმოსავლეთი პუნქტი, ოფი, გვიანდელი
ქართული წყაროების „სატყეპელა“ არის.

11 საუკუნეთა განმავლობაში საკუთარ სახელმწიფოებრიობას მოკლებული სომხური
საზოგადოებრივი აზრის უპირველეს საკითხს სახელმწიფოს აღდგენა წარმოადგენდა.
სომხური სახელმწიფოებრიობის აღდგენის (1918 წლის მაისი) შემდეგ მწვავედ დადგა
ისტორიული საზღვრების დაზუსტების საკითხი მეზობელ საქართველოსთან, რადგან
ისტორიული სამართლიანობა დ აფაქტიური სინამდვილე შეუსაბამობაში იყო. ამის
გამოვლინება იყო 1918-1919 წლებში თბილისში მოღვაწე ,,სომეხთა ეროვნული საბჭო’’-ს
საქმიანობა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე აწყობდა ტერორისტულ აქტებს,
ფლობდა იარაღის საიდუმლო საწყობებს თბილისში, აგროვებდა მოხალისეებს
ქართულ-სომხური შეიარაღებული კონფლიქტისათვის. საარქივო მასალებში და ამ
პერიოდის თბილისში გამომავალ ქართულ და სომხურპ ერიოდულ პრესაში ბევრი
ასეთი ინციდენტია დაფიქსირებული. მათგან რამდენიმე ასეთ ფაქტს შეეხება სტატია.

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს პირველი დემოკრატიული
რესპუბლიკის პირობებში, სომეხთა ეროვნული საბჭოს მიერ ინიცირებულ მთელ რიგ
კანონგარეშე ქმედებებზე, საქართველოს მთავრობას შესაბამისი რეაგირება არ
მოუხდენია, მეტიც თავდაცვის პოზიციაში აღმოჩნდა. საქართველოს ასეთი
შემრიგებლური პოლიტიკური კურსი მეზობელი ქვეყნის მხრიდან სახელმწიფოებრივ
სისუსტედ აღიქმებოდა და მასზე აგრესიული ზემოქმედების მოხდენასაც ცდილობდა.
საქართველოს მთავრობის ასეთი პოლიტიკა შესაძლოა იმით იყო გამოწვეული, რომ
სწორი მიმართულებების ძიების პროცესში მყოფი, გამოუცდელი, ახალი ქართული
დემოკრატია ამგვარი გადაცდენებისაგან არ იყო დაზღვეული, ან იმით, რომ მას ჯერ
კიდევ სრულყოფილად არ ჰქონდა გააზრებული სახელმწიფოებრიობის არსი, რისი
შედეგიცაა პოლიტიკური გულუბრყვილობა. ერთი რამ კი ცხადია, ქართული
მენშევიკური ხელისუფლება ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი აზროვნების დეფიციტს
განიცდიდა, მას სრულად არ ჰქონდა გაცნობიერებული ქართული სახელმწიფოს
განვითარების ძირითადი მიმართულებები, ქართველთა თვითცნობიერების
ისტორიული მსაზღვრელების, ქართული იდენტობის უმთავრესი მარკერების
აღდგენის აუცილებლობა, რაც მთლიანობაში აზარალებდა ქართულ
სახელმწიფოებრიობას.

12 პირველად ქართულ ისტორიოგრაფიაში შემოდის მარმაშენის მონასტრის
ცენტარლური ტაძრის სამხრეთ ფასადზე ამოკვეთილი მარიამ არწრუნის, საქართველოს
დედოფლის (+ 1072 წ. შემდგომ), წარწერა-საბუთის სრული ტექსტის ქართული
თარგმანი. დადგენილია, რომ წარწერას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს XI ს-ის
შუახანების საქართველოს პოლიტიკური გეოგრაფიის შესასწავლად, კერძოდ,
ჩრდილოეთ სომხეთში (ანისში) ქართველთა დამკვიდრების და მფლობელობის
ხასიათის ადრეული ეტაპის გასააზრებლად. დეტალურმა ტექსტუალურმა ანალიზმა
ცხადყო, რომ მარიმი, „აფხაზთა და სომეხთა დედოფალი“ იკავებდა შირაკის სამეფოს
დაცარიელებულ ტახტს, ვითარცა გაგიკ I ბაგრატუნის შვილიშვილი და მემკვიდრე, და
მარმაშენის მიდამოებს განაგებდა ქართული სამოხელეო შტატის დახმარებით.
მარმაშენის წარწერის შეპირისპირება ქართულ (ატიანე ქართლისა) და უცხოურ
(არისტაკეს ლასტივერტეცი, მათეოს ურჰაიეცი, სკილიცა-კედრენე) წყაროთა ცნობებთან
ცხადყოფს ემდეგს: 1)საქართველოს სამეფო კარმა, სომეხ აზატთა ხელშეწყობით, ანისი
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და მიმდებარე ციხეები დაიკავა, სომეხთა დედაქალაქში კი მარიამ არწრუნი წარგზავნა;
2) ანისი სამეფო/სადედოფლო მიწებში ჩაირიცხა. მარიამ არწრუნი ანი-შირაკს
საქართველოს სამეფო სახლის სახელით მართავს; 3) მარიამ დედოფალთან ერთად ანი-
შირაკში გაჩნდა ქართული სამოხელეო შტატიც. მმართველობით სისტემაში მოსულ
ქართველს ადგილობრივი სომეხი არ განუდევნია; აპარატი ეთნიკურად
გამრავალფეროვანდა მხოლოდ. ანის-შირაკის ინკორპორაციასთან ერთად იქ ქართული
მოსახლეობის გაჩენაც (არა მხოლოდ მოხელეების, არამედ საზოგადოების სხვადასხვა
ფენის) სავარაუდოა; 4) ქართველი ბაგრატიონები აკონტროლებენ ანისსაც და სხვა
ცენტრებსაც, მათ შორის მარმაშენს, რომელიც შირაკის ჩრდილოეთით, საქართველოს
საზღვრებთან მდებარეობდა. აქედან უფრო ადვილად შეიძლებოდა პოლიტიკური თუ
სარწმუნოებრივი გავლენის გავრცელება ანისის ქვეყნის ცენტრალურ და სამხრეთ
პერიფერიებში. ღრტილას საეკლესიო კრება და მარმაშენის წინამძღვრის, სოსთენის
დიოფიზიტობაზე მოქცევის მცდელობა კარგად წარმოაჩენს მარმაშენის მნიშვნელობას
ანი-შირაკის კულტურულ-სახელმწიფოებრივი ინტეგრაციის პროცესში.

13 სტატიაში საუბარია მე-19 საუკუნის რუსი სამხედრო ისტორიკოსის - დუბროვინის
წიგნში - „1802 წელი საქართველოში“ აღწერილი და შეფასებული ე. წ. კელმენჩურის
შეთქმულების პერიპეტიების შესახებ. ეს მასალა, რომელთა შესახებ ცნობები რუსმა
ავტორმა აიღო რუსული სამხედრო არქივებიდან და კავკასიის არქეოგრაფიული
კომისიის ოქმებიდან, საშუალებას იძლევა გამოვრიცხოთ შეთქმულებრივი მოძრაობა
და ის იმ წინააღმდეგობრივ სამხედრო დაირისპირებას (შემდეგში ომში გადაზრდილ)
მოვლენათა საწყის ეტაპად მივიჩნიოთ. სოფელ ქელმენჩურში 60-ზე მეტი თავადი და
აზნაური შეიკრიბა და იმპერატორს საპროტესტო წერილი გაუგზავნა. მათ გლეხთა
ერთი ნაწილის მიმხრობაც შეძლეს. პროტესტის არსი იმაში მდგომარეობდა, რომ
ყოველმხრივ ირღვეოდა ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებები. მათი აზრით,
მდგომარეობის გამოსწორების ერთ-ერთი გზა იყო 1783 წლის ტრაქტატის პირობების
დაცვა და აღდგენა. პროტესტის ორგანიზატორთა შორის იყვნენ ბატონიშვილები:
ვახტანგი და თეიმურაზი. მათ შეადგინეს პეტიცია და გადასცეს რუსულ სამხედრო
ხელისუფლებას, ამასთანავე, მოითხოვეს ხსენებული პეტიციის გაგზავნა
იმპერატორისთვის, რაც იმის დამადასტურებელია, რომ მოვლენას არავითარი საერთო
არ ჰქონი აშეთქმულებასთან, ის ღია აქტი იყო და მისი მონაწილეები კონსპირაციას
იმდენად მიმართავდნენ, რამდენადაც მკვეთრი დაპირისპირება იარაღის ძალით
დამყარებულ კოლონიურ რეჟიმთან გარკვეულ სიფრთხილეს საჭიროებდა.
შეთქმულებას მას მხოლოდ ერთიმი ზნით უწოდებდნენ: ყველაფერი
გადაბრალებოდათ ბატონიშვილებს, სამეფო ოჯახის წარმომადგენლებს და ამით
მოძრაობის ვიწრო-პოლიტიკური ხასიათი და ინტერესები გამოეკვეთათ.

14 სტატიაში საუბარია ნიკო ნიკოლაძის ღვაწლზე, როგორ უყურებდა იგი ქვეყნის
განვითარების პერსპექტივას, როგორ სახავდა საამისო გზებს. ნიკო ნიკოლაძე ერთი იმ
თერგდალეულთაგანია, რომელმაც შეცვალა ქართული აზროვნების ტრადიციული
მიმართულება და მას ახალი კურსი მისცა. ქართველ მოღვაწეთა ეს ჯგუფი
(„თერგდალეულები“), რომელსაც ნაციონალიზმის წარმოშობისა და დამკვიდრების
რეცეფცია უკავშირდება, ერთნაირად არ უყურებდა ქვეყნის განვითარების გზას. ილია
ჭავჭავაძისგან განსხვავებით, რომელიც „სულ უფრო და უფრო კონსერვატიული და
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მემარჯვენე ტიპის ლიდერი გახდა, ნიკოლაძეს ჰქონდა უაღრესად პრაგმატული
დამოკიდებულება ისტორიულ მოვლენებთან. ყურადღება გამახვილებულია თითქმის
შეუსწავლელ 1918-1924 წლების იმ მასალებზე, რომელთასაშუალებით ნათლად
იკვეთება ახალი ასპექტები ამ დიდი მამულიშვილის მოღვაწეობასა და აზროვნებაში.

15 1918 წლის გაზაფხულზე ოსმალეთის ჯარი საქართველოში შემოიჭრა. ის არ
დასჯერდა ბრესტის ზავით გათვალისწინებულ ქართულ და სომხურ რაიონებს და
გაცილებით დიდი ტერიტორიის ოკუპაცია მოახდინა. ტრაპიზონისა და ბათუმის
კონფერენციებზე ამიერკავკასიის მთავრობის დელეგაციამ, რომელსაც ქართველი
პოლიტიკოსი აკაკი ჩხენკელი მეთაურობდა, ვერ შესძლო სასურველი შედეგის მიღება.
ვერც გერმანიის სამხედრო მეთაურებმა ალაგმეს მოკავშირე ოსმალ დამპყრობელთა
მადა. ოსმალთა დელეგაციის მეთაურმა - ჰალილ ბეიმ აკაკი ჩხენკელს შესთავაზა
საზავო ხელშეკრულების ახალი პროექტი, რომლითაც ოსმალეთის ხელში დამატებით
უნდა გადასულიყო ახალციხის, ახალქალაქის, ალექსანდროპოლისა და ეჩმიაძინის
რაიონები. ამით ოსმალეთსა და რუსეთის იმპერიას შორის არსებული 1828 წლის
საზღვარი აღდგებოდა. საქართველო ახალ ტერიტორიებს კარგავდა. ურთულესი
ისტორიული მომენტი დადგა,უნდა მიეღოთ გადაწყვეტილება, რითაც ქვეყანა და
ხალხი საბოლოო დაღუპვისგან გადარჩებოდა. ქართველმა პოლიტიკოსებმა აკაკი
ჩხენკელის თაოსნობით შექმნილი მდგომარეობიდან ერთადერთი გამოსავალი
მოძებნეს: გერმანიის პროტექტორატით საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს
აღდგენა. გერმანია პირდებოდა საქართველოს ბრესტის ზავით დაკარგული
ტერიტორიების დაბრუნებასა და ოსმალთა აგრესიის შეჩერებას. ურთულეს
მდგომარეობას განაპირობებდა ამიერკავკასიის მთავრობაში შეუთანხმებლობა (სომხები
ანტანტას, აზერბაიჯანლები ოსმალეთს ემხრობოდნენ), ასევე ის, რომ ამიერკავკასიის
რესპუბლიკის მთავრობის წევრი ქართველი სოციალ-დემოკრატების უმრავლესობა
პრორუსულ პოზიციაზე იდგა და ძნელი იყო ასე მოკლე დროში მათი
დამოუკიდებლობის მხარეზე გადმოყვანა; ამ ურთულეს მომენტში აკაკი ჩხენკელმა
ყველაფერი გააკეთა მდგომარეობის განსამუხტავად და საქართველოს გადასარჩენად.

1918 წლის 26 მაისის საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი პირდაპირი შედეგი იყო
ჩხენკელის პირადი ინიციატივისა და დიპლომატიურ-პოლიტიკური ბრძოლისა, რასაც
კარგად აჩვენებს ნოე ჟორდანიასთან, ნოე რამიშვილთან, გენერალ გიორგი კვინიტაძესა
და სხვა ქართველ პოლიტიკოსებსა და სამხედრო მეთაურებთან გაგზავნილი მისი
წერილები. სტატიაში განხილულია ეს წერილები და ნაჩვენებია, თუ როგორ
გააერთიანა აკაკი ჩხენკელმა მთელი ქართული საზოგადოება სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობის იდეის გარშემო, დაარწმუნა თავისი პარტიის მერყევი და
პრორუსული ნაწილი ამ იდეის განხორციელების აუცილებლობაში.

16 1918 წლის 26 მაისის საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი პირდაპირი შედეგი
იყო ჩხენკელის პირადი ინიციატივისა და დიპლომატიურ-პოლიტიკური ბრძოლისა,
რასაც კარგად აჩვენებს ნოე ჟორდანიასთან, ნოე რამიშვილთან, გენერალ გიორგი
კვინიტაძესა და სხვა ქართველ პოლიტიკოსებსა და სამხედრო მეთაურებთან
გაგზავნილი მისი წერილები. სტატიაში განხილულია ეს წერილები და ნაჩვენებია, თუ
როგორ გააერთიანა აკაკი ჩხენკელმა მთელი ქართული საზოგადოება
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის იდეისა და დასავლური ორიენტაციის
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გარშემო, დაარწმუნა თავისი პარტიის მერყევი და პრორუსული ნაწილი ამ იდეის
განხორციელების აუცილებლობაში.

17 სტატიაში ნაჩვენების შავი ჭირის მსოფლიო ეპიდემიის (1346-1348) გავრცელების
სავარაუდო კერები საქართველოში. პირველდ გამახვილდა ყურადღება სვანეთში
შედგენილ სამ საბუთზე (მე-14 საუკუნის შუა წლები), რომლებშიც საუბარია ჩრდილო
კავკასიიდან („ოვსეთიდან“) მომაკვდინებელი სენის შემოტანის შესახებ. დადგენილი
გვაქვს, რომ საბუთებში საუბარია სწორედ შავ ჭირზე, რომელიც შუა აზიაში გაჩნდა,
შემდეგ კი, ჩრდილო კავკასიის გავლით, შავ ზღვაზე მდებარე ქალაქ კაფაში
(თეოდოსია) იჩინა თავი. აქედან კი, ევროპასა და ჩრდილო აფრიკას მოედო. ვადგენთ,
რომ საქართველოში შავი ჭირი 1346-1348 წწ-ში ჩრდილო კავკასიიდან, იქ სავაჭროდ (ან
სამუშაოდ) გადასულმა სვანეთის მცხოვრებლებმა შემოიტანეს. სვანური თემები მკაცრი
გადასახადის დაწესებით და საეკლესიო შეჩვენებით ებრძვიან დაუმორჩილებელ
მეთემეებს, ვინც აკრძალვის მიუხედავად, გადადიან კავკასიონის ქედს გაღმა. გარდა
ამისა, საყურადღებოა, რომ ხევების მესვეურთ შავ წირთან ბრძოლის ეფექტური
საშუალება მოუნახავთ - დაავადებული მიცვალებულის სხეულის საკირეში დაწვა
(სვანეთის წერილობითი ძეგლები, ტ. 1, ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა და
სამეცნიერო-საცნობარო აპარატი დაურთო ვ. სილოგავამ, თბ., 1986; საბუთები N65, 66,
126).

18 ნაშრომში შესწავლილია 2016 წლის 22 დეკემბერს საქართველოს
მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა ღირსი ნინოს სახელით წმინდანად
შერაცხა XIX საუკუნის პირველ ნახევარში მოღვაწე მონაზონი ნინო ამილახვარი.
მისი ხსენების დღედ დადგინდა 24 თებერვალი.

ღირსი ნინო ამილახვრის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ მწირი ცნობები
მოგვეპოვება. ერთი წყაროს ცნობით, იგი ყოფილა ქრისტეფორე ამილახვრის
ასული, ხოლო მის საფლავზე არსებული წარწერის მიხედვით იგი ქაიხოსროს
ასულია. მკვლევარ გ. ჭანიშვილის მიხედვით `შესაძლებელია ეს ორი სახელი ერთი
და იმავე პიროვნების საერო და სასულიერო სახელები იყოს. წერილობითი
წყაროების მიხედვით, ნინო ამილახვარი დაბადებულა 1784 წელს სოფელ ჭალაში,
მორჩილი გამხდარა 1810 წელს სოფელ ჭალის ღვთისმშობლის შობის ეკლესიაში
არქიმანდრიტ საბას კურთხევით. ორი წლის შემდეგ, 1812 წელს ნინო მონაზვნად
აღკვეცილა. უცნობია მისი ერისქალობის სახელი.

მძიმე პერიოდში მოუხდა ნინო ამილახვარს მოღვაწეობა. 1811 წლის 30 ივნისს
რუსეთის იმპერატორის გადაწყვეტილებით საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია
გაუქმნდა, შემცირდა ეკლესია-მონასტრებისა და ეპარქიების რაოდენობა.
ისტორიულად სამთავრო, სადაც შემდგომ დედა ნინო მკვიდრდება, ერთ-ერთი
გამორჩეულ ეპარქიად ითვლებოდა, მაგრამ 1811 წელს ავტოკეფალიის გაუქმების
შემდეგ ამ ეპარქიამ არსებობა შეწყვიტა. უფრო მეტიც, სამთავროს ტაძარში
ღვთისმსახურება შეწყდა და ქართველთა განმანათლებლის წმინდა ნინოს
ადგილსამყოფელი სასულიერო პირების გარეშე დარჩა და მას განადგურების
საფრთხე დაემუქრა. წყაროებით დასტურდება, რომ ავტოკეფალიის გაუქმების
შემდეგ აღმოსავლეთ საქართველოში ქალთა მონასტერი აღარ ფუნქციონირებდა,
რის გამოც საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებულ სამონასტრო ცხოვრებას
გაქრობის საფრთხე ემუქრებოდა.
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ღვთის განგებით ნინო ამილახვარი სამ მონაზონთან ერთად 1820 წელს
საქართველოს ეგზარქოს თეოფილაქტე რუსანოვის (1817-1821) ნებართვის შემდეგ
სამთავროში მისულან და იქ დამკვიდრებულან. მკვლევარები ნინო ამილახვრისა
და მასთან ერთად მყოფი დედების 1820 წელს სამთავროში დამკვიდრებას
არაოფიციალურად მიიჩნევენ სამთავროს მონასტრის დაარსების თარიღად. მათი
დამკვიდრების დროს მართალია მონასტერს გალავანი ჰქონდა, მაგრამ
სამღვდელმთავრო სახლი და დამხმარე ნაგებობები მოუვოლელობის გამო მძიმე
მდგომარეობაში ყოფილა. საქართველოს ეგზარქოს იონა ვასილევსკის სურდა
სამთავროში სარესტარვაციო სამუშაოების ჩატარება, მაგრამ მან განზრახვა
სისრულეში ვერ მოიყვანა.

საქართველო-იმერეთის სინოდალური კანტორის მითითებით მცხეთის
არქიმანდრიტს საბას დაწვრილებით შეუსწავლია სამთავროში დამკვიდრებული
დედების მოღვაწეობა. ამ მასალების საფუძველზე მას შეუდგენია წერილობითი
საბუთი, რომელშიც მოკლედ გადმოცემულია სამთავროს მკვიდრი ათი მონაზვნის
დაბადების, მონაზვნად აღკვეცის და სამთავროს მონასტერში დამკვიდრების
თარიღი. საბუთში მითითებული, რომ ათივე მონაზონი თავიანთ წინამძღვრად
აღიარებდა ნინო ამილახვარს.

ნინო ამილახვრის ხელმძღვანელობით 1827 წელს დედებმა სამთავროს
ფერიცვალების მონასტრის მახლობლად მდგარი წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესია
შემოწირულობების მეშვეობით აღადგინეს და 1828 წლის 14 იანვარს წმინდა ნინოს
ხსენების Dდღეს აკურთხეს. საარქივო საქმეებმა შემოგვინახეს სამთავროში
დამკვიდრებული დედების შედგენილი ლოცვა, რომელსაც ისინი შავი ანაფორის
შემოსვის დროს წარმოთქვამდნენ.
საქართველო-იმერეთის სინოდალური კანტორა თვალყურს ადევნებდა სამთავროში
დამკვიდრებილი დედების მოღვაწეობას. მათ 1835 წელს თბილისის მთაწმინდის
ფერიცვალების მონასტრის დედებისათვის შეუთავაზებიათ, რომ სამოღვაწეოდ
მცხეთაში სამთავროს მონასტერში დამკვიდრებულიყვნენ, მაგრამ შემოთავაზებაზე
მათ უარი უთქვამთ. 1835 წლისათვის სამთავროს მონასტერში დედების რაოდენობა
ოცდაათამდე გაზრდილა.

19 ნაშრომში წერილობით წყაროებსა და გამოქვეყნებულ ნაშრომებზე დაყრდნობით
შესწავლილია 2016 წლის 22 დეკემბერს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის
წმინდა სინოდის მიერ ღირსი თამარ აღმსარებლის სახელით წმინდანად შერაცხილი
სქემ-იღუმენია თამარის (მარჯანიშვილი, 1869-1936) ცხოვრება და მოღვაწეობა.
აღსანიშნავია, რომ მოწამებრივი ცხოვრების გამო, 1990 წლის 14 ივნისს სრულიად
რუსეთისა და მოსკოვის უწმინდეს პატრიარქად პეტერბურგისა და ნოვგოროდის
მიტროპოლიტის ალექსის არჩევასთან დაკავშირებით საეკლესიო კრებამ განიხილა
სქემ-იღუმენია ფამარის (ამ სახელით იცნობდნენ მას რუსეთში) კანონიზაციის საკითხი,
მაგრამ არ მოხდა მისი წმინდანად შერაცხვა. სქემ-იღუმენია თამარი ძირითადად
რუსეთში მოღვაწეობდა. სქემ-იღუმენია თამარის სასულიერო მოღვაწეობა უცნობი იყო
ქართველი მკითხველისათვის. ამ ხარვეზის შევსებას ემსახურებოდა 1994 წელს ჟურნალ
„არტანუჯში“ (№2-3) გამოქვეყნებული რუსეთში მოღვაწე ქართველი მეცნიერის სანდრო
ბიწაძის პუბლიკაცია დედა თამარზე. გამომცემლობა „არტანუჯმა“ 1995 წელს ცალკე
ბროშურად ქართულ ენაზე გამოაქვეყნა საფრანგეთში რუსეთის ემიგრანტული
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ეკლესიის კრებულში დაბეჭდილი მონაზონ სერაფიმას მოგონება. ამავე გამომცემლობამ
1997 წელს გამოსცა 1995 წელს წმ. ტიხონის მართლმადიდებლური ღვთისმეტყველების
ინსტიტუტის მიერ დაბეჭდილი დედა ფამარისადმი მიძღვნილი კრებული, რომელშიც
მონაზონ სერაფიმას მოგონებასთან ერთად შესულია „ვ.მ.“ ინიციალებით
შესრულებული „მოგონებები იღუმენ თამარზე.“ მოგონების ავტორი დედა თამართან
დაახლოებული და მისი სულიერი შვილი ყოფილა. ამავე კრებულში დაბეჭდილია
მთავარეპისკოპოს არსენის (ჟადანოვსკის) მოგონებები, რომელიც აგრეთვე დედა
თამართან დაახლოებული პირი იყო. ნაშრომში სრული სახით წარმოჩენილია დედა
თამარის ბიოგრაფია. იგი იყო და ცნობილი რეჟისორის კოტე მარჯანიშვილის და.
საბჭოთა ხელისუფლების დროს მას დიდი დევნა-შევიწროვების მიუხედავად
სასულიერო მოღვაწეობა არ შეუწყვეტია. ერთხანს იგი დაპატიმრებულიც იყო. მისი ძმა
კოტე მარჯანიშვილი ფაქტიურად მის დევნას შეეწირა. სქემ-იღუმენია თამარი
გარდაიცვალა 1936 წლის 10 ივნისს 67 წლის ასაკში. მიცვალებულს წესი სერპუხოვის
მთავარეპისკოპოსმა არსენმა (ჟადანოვსკი) აუგო. იგი დაკრძალულია მოსკოვში,
ვედენის მთაზე.

20 ნაშრომში წერილობით წყაროებზე დაყრდნობით გაშუქებულია ქართველი
საზოგადოების როლი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. აგრეთვე
განხილული თუ რა როლი შეასრულა ქართველმა საზოგადოებამ ახლადაღდგენილი
საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარებაში. ირკვევა, რომ ქარტველი
საზოგადოების სხვადასხვა ფენა: მწერლები, ექიმები, მხატვრები, მუსიკოსები,
პედაგოგები, სასულიერო პირები, გლეხები, მუშები, სამხედროები აქტიურ როლ
ასრულებდნენ საეკლესიო ცხოვრებაში. მათმა წარმომადგენლებმა აქტიური
მონაწილეობა მიიღეს 1917 წლის 12 მარტს მცხეთაში, სვეტიცხოვლის ტაძარში
გამართულ შეკრებაში, სადაც ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა გამოცხადდა. მათივე
წარმომადგენლები აღჩეული იქნენ საეკლესიო კრების მოწვევამდე ეპისკოპოს
ლეონიდეს მეთაურობით შექმნილ დროებითი კომიტეტის მუშაობაში. პრესაში ხშირად
იბეჭდებოდა წერილები ავტოკეფალიის საჭირბოროტო საკითხებზე. აღსანიშნავია, რომ
ახლად ავტოკეფალიააღდგენილი ეკლესიის მატერიალური დახმარების მიზნით
მოსახლეობა ხშირად აგროვებდა შემოწირულობებს. გაზეთებში აღნიშნულის შესახებ
საინტერესო ცნობები ქვეყნდებოდა. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის
დამაგვირგვინებელი იყო 1917 წლის 8-17 სექტემბერს თბილისში გამართული პირველი
საეკლესიო კრება, რომლის მუშაობაში მონაწილეობდნენ საქართველოს სხვადასხვა
კუთხიდან ჩამოსული ფარული კენჭისყრით არჩეული სასულიერო და საერო
დეპუტატები. კრებამ არ გაითვალისწინა რუსეთის დროებითი მთავრობისა და
სინოდის მიერ დამტკიცებული დებულება და ახლადაღდგენილი საქართველოს
ეკლესიის მმართველობა საეკლესიო კანონიკის საფუძველზე დააფუძნა. პირველმა
საეკლესიო კრებამ დაამტკიცა ეკლესიის მართვა-გამგეობის დებულება, დაარსა ახალი
ეპარქიები და დაადგინა მღვდელმთავრები, შეიქმნა საკათალიკოსო საბჭო, რომლის
შემადგენლობაში სამღვდელოებასთნ ერთდ არჩეულ იქნა საერო პირები. კრების
დასკვნის დღეს, 17 სექტემბერს დეპუტატებმა ფარული, თანასწორი კენჭისყრით
კათოლიკოს-პატრიარქად აირჩიეს კირიონ II საძაგლიშვილი, რომლის ინტრონიზაცია
იმავე წლის 1 (14) ოქტომბერს მცხეთაში, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში მოხდა.
პატრიარქის ინსტიტუტის აღდგენა დიდ სახალხო დღესასწაულად იქცა. საქართველოს
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სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული საერო თუ სასულიერო პირები მონაწილეობდნენ ამ
დიდ ზეიმში. განსხვავებული მსოფლმხედველობის მიუხედავად. თვითმხილველთა
გადმოცემით, სვეტიცხოვლის ეზოში გამოფენილი იყო დროშები. მათ შორის იყო
დროშაკი მარქსის გამოსახულებით. საქართველოს ახლადაღდგენილი ავტოკეფალური
ეკლესიის მწყემსმთავრის დადგინებას ქართველი საზოგადოება სიხარულით შეხვდა.
ამაზე მეტყველებს ახლადარჩეული ავტოკეფალური ეკლესიის სახელზე საქართველოს
სხვადასხვა კუთხიდან გამოგზავნილი ტელეგრამები.

21 ნაშრომში წყაროებზე დაყრდნობით შესწავლილია თუ რა ღვაწლი დასდო
კათოლიკოს-პატრიარმა ილია მეორემ უცხოეთში არსებულ ქართულ მემკვიდრეობას.
საზრვარგარეთ არსებული ქართული ქრისტიანული მემკვიდრეობის მოძიება-შესწავლა
განსაკუთრებით ინტენსიური გახდა XX საუკუნის 70-იანი წლების ბოლოს, რაც
უშუალოდ დაკავშირებულია იმხანად საქართველოს ეკლესიის მწყემსმთავრის ტახტზე
ახლადარსაყდრებული ილია II-ის (შიოლაშვილის) სახელთან. ილია II-ს უცხოეთში
არსებულ ქართულ სავანეებთან შეხება ჯერ კიდევ სტუდენტობის დროს ჰქონდა,
როდესაც იგი ზაგორსკის სასულიერო აკადემიაში სწავლის დროს მუშაობდა
საკვალიპიკაციო ნაშრომზე ,,ათონის ქართველთა ივერონის მონასტერი და მისი
მნიშვნელობა,“ რომლის მხოლოდ მცირე ნაწილია გამოქვეყნებული. აღნიშნული
ნაშრომი, საკითხის შესახებ არსებული ისტორიოგრაფიული გამოკვლევების გარდა,
ეყრდნობა საარქივო მასალებს. ცნობილია, რომ უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-
ის დასახელებულმა შრომამ სასულიერო აკადემიის პროფესორ-მასწავლებლებისა და
ოფიციალური ოპონენტების მაღალი შეფასება დაიმსახურა. ნაშრომში, ივერონის
ქართველთა მონასტრის გარდა, ზოგადად შეფასებულია ათონის წმინდა მთის
მნიშვნელობა მართლმადიდებლური ქრისტიანული სამყაროსათვის. ავტორის აზრით,
თავის დიდი სიწმინდის გამო ,,ათონი იყო და რჩება ქრისტიანული მრწამსის უმაღლეს
საზომად, ყველა დროისა და ვითარებისა.“ გარდა ამისა, ,,მისი (ათონის მთა ე. ბ.)
სიმაღლიდან ნათელივით გადმოსწვდა ჩვენს ქვეყანას მართლმადიდებლური იდეები:
იგი იყო ქრისტიანული მოძღვრების სიწმინდის მფარველი და ნათლის სვეტივით
მიუკვლევდა გზას ყველას ცათა სასუფევლისაკენ.“ საქართველოში დაბრუნებისა და
მღვდელმთავრად კურთხევის შემდეგ ილია II ხელნაწერთა ინსტიტუტის (ამჟამად
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი) ხშირი სტუმარი იყო. მას საქართველოში ჩამოსული
უცხოელები მიჰყავდა ამ უდიდეს წიგნთსაცავში და აცნობდა უძველეს ქართულ
ხელნაწერებს. შემორჩენილია 1974 წლით დათარიღებული ფოტო, სადაც ჯერ კიდევ
ეპისკოპოსი, (მიტროპოლიტი) ილია II საბერძნეთიდან და რუსეთიდან ჩამოსულ მაღალ
სასულიერო პირებს ინსტიტუტის მაშინდელი დირექტორის, ცნობილი მკვლევრის,
ელენე მეტრეველის დახმარებით აცნობს ძველ ქართულ ხელნაწერებს. კათოლიკოს-
პატრიარქად აღსაყდრების დღიდანვე, უწმინდესმა და უნეტარესმა განსაკუთრებული
ყურადღება მიაქცია საზღვარგარეთ დაცულ ქართულ ქრისტიანულ მემკვიდრეობას.
უცხოეთის სხვადასხვა ქვეყანაში ვიზიტების დროს, ადგილობრივ საერო თუ
სასულიერო პირთა მიმართ, მისი მთავარი თხოვნა იყო, იქ დაცული ქართული
მემკვიდრეობის შესწავლა ხელმისაწვდომი გამხდარიყო ქართველ მკვლევართათვის.
მწყემსმთავრად დადგენისთანავე უწმინდესმა და უნეტარესმა განსაკუთრებული
ყურადღება მიაქცია წმინდა ათონის მთაზე არსებულ ქართულ ივერონის მონასტერს,
რომელშიც კარგა ხანია ქართველი სასულიერო პირები აღარ მოღვაწეობდნენ. საბჭოთა
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რეჟიმის დროს საქართველოს ეკლესიას ყოველგვარი ურთიერთობა ჰქონდა
გაწყვეტილი ათონის წმინდა მთასთან. ურთიერთობის აღდგენის მიზნით, 1978 წლის
დასაწყისში, უწმინდესმა და უნეტარესმა წერილობით მიმართა ათონის მთის
გუბერნატორსა და ივერონის მონასტრის ბერებს. იმავე წლის აგვისტოს მეორე
ნახევარში, საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის მოწვევით
საქართველოში 10 დღიანი ვიზიტით იმყოფებოდა ათონის მთის გუბერნატორი,
სალონიკის უნივერსიტეტის პროფესორი დიმიტრიოს ცამისი. ამ ვიზიტის შედეგად,
საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, აღადგინა მრავალსაუკუნოვანი
ურთიერთობა ათონის წმინდა მთასთან და ივერონის მონასტრის ბერძნულ საძმოსთან.

1980 წელს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირთა
დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო ათონის ივერონის მონასტრის ათასი
წლისთავისთვის მიძღვნილ დღესასწაულში. პატრიარქის ძალისხმევის შედეგია, რომ
ათონის წმინდა მთის სიწმინდეების მოლოცვა ხელმისაწვდომი გახდა ქართველი
მრევლისთვის. თავის მხრივ, ათონის მამები ხშირად სტუმრობენ საქართველოს.

1978 წლის ვიზიტის შედეგი იყო, რომ ათონის მთის გუბერნატორ დიმიტრიოს
ცამისის შუამდგომლობით ივერონის მონასტრის საბჭო 1979 წლის თებერვალს
დადებითად გამოეხმაურა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის
მიმართვას, ნება დართო და საქართველოდან ჩასულ ქართულ მკვლევართა ჯგუფს,
მეცნიერული შესწავლის მიზნით, მონასტრის ბიბლიოთეკაში დაცული ქართული
ხელნაწერები მიკროფირებზე გადაეღოთ. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის
ხელშეწყობითა და იმდროინდელ ხელისუფალთა დაფინანსებით, 1980 წლის 27 მარტს
ათონის მთის ივერონის მონასტერში დაცული სამოცდათორმეტი ქართული
ხელნაწერის მიკროფირი საქართველოში იქნა ჩამოტანილი და საქართველოს
მთავრობის მაშინდელმა თავმჯდომარემ ო. ჩერქეზიამ საზეიმო ვითარებაში გადასცა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. აღნიშნული ფაქტის გამო საქართველოს
მართლმადიდებელი ეკლესიის მწყემსმთავარმა წერილობით მადლობა გადაუხადა
ივერონის მონასტრის საბჭოს, მოგვიანებით კი, 1983 წელს, ათონის მთის მონასტრის
ძმობას ავტომანქანა ,,ნივა“ საჩუქრად გაუგზავნა. უწმინდესისა და უნეტარესის
ინიციატივით ათონის მთიდან ჩამოტანილი მიკროფირების საფუძველზე, ქართველმა
მეცნიერებმა არაერთი საინტერესო ნაშრომი გამოაქვეყნეს. ამ მხრივ აღსანიშნავია, 1982
წელს ათონის ქართულ კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ივირონის
დაარსების ათასი წლისთავისადმი მიძღვნილი ძველი ქართული მწერლობის
ცნობილიმკვლევრის, ივანე ლოლაშვილის, ნაშრომი ,,ათონურ ქართულ ხელნაწერთა
სიახლენი“, რომელშიც გამოქვეყნებულია მე-11 საუკუნისა და მე-12 საუკუნის
დასაწყისში უცხოეთში მოღვაწე ქართველი მწერლებისა და ცნობილი მთარგმნელების -
ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების, ეფრემ მცირისა და თეოფილე ხუცესმონაზონის
თარგმანის ავტოგრაფთა ნუსხები. აქვე დაბეჭდილია ეფრემ მცირისა და თეოფილე
ხუცესმონაზონის უცნობი პოეტური თხზულებანი.

22 ნაშრომში აღნიშნულია, რომ საქართველოში ისტორიულად საგანმანათლებლო
სისტემა ეკლესიისა და სახელმწიფოს პრიორიტეტს წარმოადგენდა. თუმცა ცოდნა,
რომელიც საგანმანათლებლო გზით მიიღწეოდა, საქართველოში ჯერ კიდევ
პრეისტორიულ ხანაში მკვიდრდება. ნაშრომში განხილულია საგანმანათლებლო
სისტემის განვითარების ეტაპები. პრეისტორიულ ეპოქაში ცოდნისა და გამოცდილების
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დაგროვება და გადაცემა რელიგიის მსახურთა და ცალკეულ ტომთა პრეროგატივა იყო.
ამ მხრივ საინტერესოა III ათასწლეულით დათარიღებული თრიალეთის ვერცხლის
თასზე გამოსახული რელიგიური სცენა. ძველი ქართველი ტომები უპირატესად
ცნობილი იყვნენ წიაღისეულის მოპოვებითა და მათი დამუშავების მაღალი ტექნიკით.
როგორც მკვლევარები აღნიშნავენ, უძველესი მეტალურგია და სამთო საქმე
საქართველოში ჩაისახა VI ათასწლეულში.1 IV-III ათასწლეულებში ქართველთა
ტომებში მეტალურგიამ მაღალ დონეს მიაღწია - ეს იყო ის მოპოვებული ცოდნა და
პროფესიული დონე, რაც ლითონის შენადნობის გზით მიღებაში გამოვლინდა.
პრეისტორიულ ეპოქაში მდიდარი ცოდნის მოპოვება, შენახვა და გადაცემა მომდევნო
თაობებისათვის დამწერლობის შექმნამდე ზეპირი სახით ვრცელდებოდა და
ისტორიული მეხსიერებით ხდებოდა მისი ათვისება და პრაქტიკული გამოყენება.
დამწერლობის წარმოშობამ ხელი შეუწყო ამ ცოდნის წერილობით ფიქსაციას და მისი
გავრცელების ახალ მასშტაბებს. ახ. წ. IV ს-ში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად
გამოცხადების შემდეგ განათლება ეკლესიის პრეროგატივად იქცა და მათ
მზრუნველობას უწევდა სახელმწიფო. სამონასტრო ცხოვრების განვითარებას მოჰყვა
სკოლების შექმნა, სადაც საღვთისმეტყველო საგნებთან ერთად საერო დისციპლინებიც
ისწავლებოდა. თუმცა დიდი სიფრთხილით ეკიდებოდნენ წარმართულ მემკვიდრეობას
და მისგან ითვისებდნენ მას, რაც ჯანსაღი და სასარგებლო იყო. საქართველოში
უძველესი დროიდან მოყოლებული დღემდე არსებობდა მრავალმხრივი ცოდნის
მოპოვებისა და გადაცემის მაღალი კულტურა. გამუდმებით თავდაცვით ომებში მყოფი
მცირერიცხოვანი ქვეყნისათვის არ იყო ადვილი განათლების მაღალი დონის მოპოვება
და შენარჩუნება. ეს ფაქტი ჩვენს ერში არსებული შემეცნების ძლიერი
შესაძლებლობების გარდა, მეტყველებს მის გამორჩეულ მოქალაქეობრივ
პასუხისმგებლობაზე და მტკიცე ზნეობაზე.

თანამედროვე ეპოქაში ქრისტიანულ ქვეყნებში გავრცელებული
მსოფლმხედველობრივი სეკულარიზმი ერთმანეთისაგან გამიჯნავს სულიერ და
ინტელექტუალურ მოღვაწეობას.პრობლემას წარმოადგენს არა ახალი
მსოფლმხედველობრივი პარადიგმა, არამედ თანამედროვე სახელმწიფოების მიერ
განათლების სისტემის დამყარება ამ მოძღვრებაზე.

ქრისტიანული ფასეულობების აღმსარებელი საზოგადოების უპირველესი
პასუხისმგებლობაა მოსთხოვოს სახელმწიფოს განათლების სისტემაში ტრადიციული
ფასეულობების გათვალისწინება.

23 იღუმენია ნინო (ანა ამილახვარი) იყო სამთავროს დედათა მონასტრის დამფუძნებლის
წმინდა ნინო ამილახვრის ძმის შვილი იყო, რომელიც 1815 წლის 26 იანვარს დაიბადა
ქვემო ჭალაში. მშობლების გარდაცვალების შემდეგ მცირე წლოვანი ანა იზრდებოდა
სამთავროს დედათა მონასტერში მამიდის მზრუნველობის ქვეშ. მონასტერში მას
შეუსწავლია სასულიერო მწერლობა, საღმრთო წერილი და ხელსაქმე. მამიდის
გარდაცვალების (1839 წლის 11 თებერვალი) შემდეგ იგი მონასტერში დარჩენილა.
მონასტერში დამკვიდრებული ანა საამილახვროს მამულებიდან შემოსული
შემოსავლების ნაწილს სამთავროს დედათა მონასტერს სწირავდა. მისი მოღვაწეობა
შეუმჩნეველი არ დარჩენილა და საქართველოს ეგზარქოს ისიდორე ნიკოლსკის (1844-
1858 წ.წ.) მითითებით მორჩილი ანა 1855 წლის 19 ივნის მცხეთის ტაძარში
არქიმქნდრიტ ტარასის მონაზვნად აღუკვეცავს და მისთვის გარდაცვლილი მამიდის
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ნინოს სახელი დაურქმევიათ. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ მონაზონი ნინო თითქოს
1850 –იან წლებში ცხინვალის მახლობლად მდებარე სოფელ ხეითის საბაწმინდის
მონასტრის წინამძღვარი ყოფილა, რაც წყაროებით არ დასტურდება.1

მონაზონი ნინო იმდენად გამორჩეული ყოფილა სამთავროს მონასტრის დედებს
შორის, რომ წინამორბედი წინამძღვრის დედა მინადორას (ფურცელაძე)
გარდაცვალების შემდეგ 1863 წლის 8 ოქტომბერს მონასტრის წინამძღვრად
დაუდგენიათ. 1856 წლის 8 ოქტომბერს კი საქართველოს ეგზარქოს ევსევი ილინსკის
(1858 – 1877 წ.წ.) იგი იღუმენის ხარისხში აუყვანია.

იღუმენია ნინოს სახელს უკავშირდება სამთავროს დედათა მონასტრში ქალთა
სასულიერო სასწავლებლის დაარსება. მოსწავლეთა კონტიგენტი ძირითადად ობოლი
ბავშვებისაგან შედგებოდა. ჯერ კიდევ, სასწავლებლის დაარსებამდე, XIX საუკუნის 40 –
იანი წლებიდან მონასტერი ყოველთვის მზრუნველობას იჩენდა ობოლი ბავშვების
მიმართ, რომელთაც ასწავლიდნენ წერა-კითხვას, საღმრთო წერილს და ხელსაქმეს.
იღუმენია ნინოს მოთხოვნის საფუძველზე, 1866 წლის 20 იანვარის რუსეთის
უწმინდესი სინოდის განკარგულებით უფლება ეძლეოდათ სამთავროს დედათა
მონასტერში დაფუძნებულიყო სასულიერო პირთა გოგონათა სასწავლებელი.
სასწავლებლის აღდგენასთან ერთად იღუმენია ნინომ მონასტრის ტერიტორიაზე ააშენა
ახალი გუმბათიანი ეკლესია, სადაც გარდაცვალების შემდეგ დაკრძალეს. ამჟამად
აღნიშნული ეკლესია აღარ არსებობს. იგი საბჭოთა რეჟიმის დროს დაანგრიეს.

1890 წლის 2 ოქტომბერს ქართველმა საზოგადოებამ ზეიმით აღნიშნა იღუმენია ნინოს
მოღვაწეობის 25 წლისთავი. აღნიშნული დღესასწაული ქართულმა პრესამ ფართოდ
გააშუქა.

იგი გარდაიცვალა 1904 წლის 29 დეკემბერს, დაკრძალეს თავის მიერ აგებულ ნინოს
სახელობის გუმბათიან ეკლესიაში, რომელსაც ჩვენამდე არ მოუღწევია. იღუმენიას
საფლავი კი ნაეკლესიარის საძირკვლის ნაშთებს შორის არის მოთავსებული.

24 ნაშრომში წარმოჩენილია თუ რა კანონიკურ საფუძვლებს ეფუძნებოდა 1917 წლის 12
(25) მარტს საქართველოს ეკლესიის ავტოკრფალიის აღდგენა. აღნიშნულია, რომ
რუსეთის ხელისუფლების მიერ მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისში გაუქმებული
საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმება განხორციელდა ხელისუფლების
ძალმომრეობით. ნაშრომში აგრეთვე ნაჩვენებია თუ რა მძიმე შედეგები მოიტანა
საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმებამ. აღნიშნულია, რომ ქართველი
საზოგადოება და სამღვდელოება აქტიურად იბრძოდა ეკლესიური დამოუკიდებლობის
აღდგენისათვის. მეფის ხელისუფლების დამხობის შემდეგ, 1917 წ. 12(25) მარტს
მცხეთის სვეტიცხოვლის ტაძარში სასულიერო და მრავალრიცხოვანი საერო პირების
მიერ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია აღდგენილად გამოცხადდა. რუსეთის
დროებითმა მთავრობამ 1917წ. 27 მარტს ცნო საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია,
მაგრამ არა ტერიტორიული, არამედ ეროვნული ნიშნის მიხედვით. მათ
გადაწყვეტილებას საფუძვლად დაედო ის გარემოება, რომ ნაეგზარქოსალი პლატონი
და თბილისის რუსი სამღვდელოება და მათი წაქეზებით რუსული სამრევლოები არ
ცნობდნენ ავტოკეფალიის აღდგენას და მოითხოვდენ, რომ თბილისში დაარსებულიყო
კავკასიის საეგზარქოსო რუსი მიტროპოლიტის ხელმძღვანელობით, რომელსაც
არაქართული სამრევლოები დაექვემდებარებოდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით
საქართველოს ეკლესიის მართველობა მზად იყო არაქართველი მწყემსმთავრის
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ფუნქცია დაკისრებოდა ავტონომიური უფლებით აღჭურვილ რუს ეპისკოპოსს,
რომელიც საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციას დაექვემდებარებოდა. საქართველოს
ეკლესიის გადაწყვეტილება გათვალისწინებული არ იქნა.

ქართველი სამღვდელოების საწინააღმდეგოდ, 1917წ. 11 ივლისს დროებითმა
მთავრობამ დაამტკიცა ამიერკავკასიაში რუსული სამრევლოების მართველობის
დროებითი წესები, რომლის მიხედვით მათ დაექვემდებარებოდა რუსული და
სურვილისამებრ არაქართული სამრევლოები. კავკასიის ეგზარქოსის რეზიდენციად
ტფილელი მიტროპოლიტის ტიტულით თბილისი იქნა მიჩნეული. აღნიშნული
გადაწყვეტილება საეკლესიო კანონიკის უხეშ დარღვევას წარმოადგენდა და
ეწინააღმდეგებოდა კანონიკურ საფუძველზე საქართველოს ეკლესიის მოწყობას. იმავე
წლის 25 ივლისს დამტკიცებული იქნა რუსეთის სახემწიფოში საქართველოს ეკლესიის
მდგომარეობის დროებითი წესები. ქართველმა სამღვდელოებამ და საზოგადოებამ
უარყოფითი დამოკიდებულება გამოხატა დამტკიცებული დებულების მიმართ. ისინი
იმედოვნებდნენ, რომ აღნიშნული დებულება, როგორც სახელწოდებიდან ჩანდა,
დროებითი იყო. იგი მოქმედებდა დამფუძნებელი კრების მოწვევამდე (1918 წლის
იანვარი), რომელიც მიიღებდა სარწმუნოების ახალ კანონს და რომლითაც
დარეგულირდებოდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ადგილი რუსეთის
დემოკრატიულ სახელმწიფოში. ქართველ სამღვდელოებას იმედი ჰქონდა, რომ
დამფუძნებელი კრების მოწვევის შემდეგ საქართველოს ეკლესია მოეწყობოდა
კანონიკურ საფუძველზე. თუმცა დებულების დამტკიცების მიუხედავად,
საქართველოს ეკლესიის დროებითი მმართველობა არ აპირებდა ეკლესიის მოწყობას
მის მიხედვით.

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული
საკითხების ჩამოყალიბებაში დიდი როლი შაესრულა 1917 წლის 8-17 სექტემბერს
გამართულმა პირველმა საეკლესიო კრებამ, რომლის მუშაობაში მონაწილეობდა
საქართველოს სხვადასხვა კუთხის სამრევლოებიდან კენჭისყრით არჩეული
სასულიერო და საერო პირები. დეპუტატებმა (საერო და სასულიერო პირებმა) ფარული
კენჭისყრით ახლადაღდგენილი საქართველოს ეკლესიის კათოლიკოს-პატრიარქად
აირჩიეს კირიონ II (საძაგლიშვილი). საეკლესიო კრებამ დაამტკიცა საქართველოს
მართლმადიდებელი ეკლესიის მართვა-გამგეობის დებულება, რომელიც ზედმიწევნით
ეფუძნებოდა საეკლესიო კანონიკურ სამართალს.

პირველ საეკლესიო კრებაზე მიღებული საქართველოს მართლმადიდებელი
ეკლესიის მართვა-გამგეობის დებულებაში გათვალისწინებული არ იქნა რუსეთის
საერო და სასულიერო ხელისუფლების მიერ დამტკიცებული ეკლესიის მოწყობის
პრინციპი. პირველი საეკლესიო კრების გადაწყვეტილებით საქართველოს
მართლმადიდებელი ეკლესიის რეორგანიზაცია საეკლესიო კანონიკის
გათვალისწინებით განხორციელდა, რაც საქართველოს ეკლესიის დროებითი
მართვალობის ძალისხმევით განხორციელდა. აღნიშნული გადაწყვეტილებით
უკმაყოფილო იყო რუსეთის დროებითი მთავრობა და რუსეთის ეკლესია. ისინი
თბილისში დამკვიდრებული კავკასიის ეგზარქოსის მეშვეობით ანტისაეკლესიო
პოლიტიკას დაუფარავად ატარებდნენ. ამავე პოლიტიკას ეწეოდნენ საქართველოს
სახელმწიფოებრიობის აღდგენის (1918 წ. 26 მაისი) შემდეგაც, რის გამოც
დემოკრატიული საქართველოს მთავრობამ 1920 წლის თებერვალში კავკასიის
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საეგზარქოსო გაუქმებულად გამოაცხადა და მათი გადაწყვეტილებით ისინი
საქართველოდან გაიწვიეს. კარგა ხნის მანძილზე ამ ორ ეკლესიას შორის ურთიერთობა
გაწყვეტილი იყო. მხოლოდ 1943 წელს რუსეთის ეკლესიამ ცნო აღდგენილი
საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია და მათ შორის აღდგა ევქარისტული კავშირი.

25 XVIII საუკუნეში რუსეთმა შეიერთა ბალტიისპირეთის ტერიტორიაზე მდებარე
ქვეყნები, 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
არისტოკრატიულ გვარებს. სტატიაში დადგენილია, რომ ეს ქორწინებანი საკმაოდ
ინტენსიურ ხასიათს ატარებდა XVIII საუკუნიდან - XX საუკუნის შუა ხანებამდე.

ბალტიელ ანდა ბალტიური წარმომავლობის არისტოკრატიულ გვართა
წარმომადგენლებზე დაქორწინებულ ქართველ წარჩინებულთა შორის იყვნენ:
ქართლის მეფე ვახტანგ 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 პირველი 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 შვილიშვილი
მიხეილ კონსტანტინეს ძე იმერეტინსკი (1843-1892), სამეგრელოს ბოლო მთავარი ნიკო
დავითის ძე დადიანი (1847-1903), სალომე დავითის ასული ჭავჭავაძე (1848-1919),
მიხეილ აბელის ძე ანდრო¬ნიკაშვილი (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 გედიმინოვიჩების დინასტიის დამფუძნებელი ლიტვის მთავრის
გედიმინისაგან, ლუკომსკი, რომელსაც ასევე ლიტვური წარმომავლობა გააჩნდა,
პალენი, ეკელნ-ჰიულსენი, როზენი, მენგდენი, ადლერბერგი, ჰოლმბლადტი,
უნგერნშტერნბერგი, გროტჰუსი, ოსტენ-საკენი, რიდიგერი და სხვები, რომლებსაც
გერმანული ან შვედური წარმომავლობა ჰქონდათ

26 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 პარალელურად, მიმოხილულია იმ პერიოდში არსებული რუსული
ფულადი სისტემა.

ზემოხსენებული ინფორმაცია შემონახულია ჩანაწერებში, რომელთა ავტორებიც არიან
ცნობილი ქართველი მოღვაწეები (ჩამოთვლილია ქრონოლოგიურად): ილია ჭავჭავაძე
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(1837-1907); ნიკო ავალიშვილი (1844-1929); იაკობ მანსვეტაშვილი (1855-1939); ისიდორე
რამიშვილი (1859-1937); ვაჟა-ფშაველა (1861-1915); ექვთიმე თაყაიშვილი (1863-1953);
გიორგი ლასხიშვილი (1866-1931); თედო სახო¬ია (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.

27 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
ისტორიოგრაფიაში 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
სახელის 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.

28 სტატიაში მოთხრობილია უცხოეთში მოღვაწე ქართველი მეცნიერის - რაჟდენ
რუსიშვილის (1900-1984) წარმომავლობის, საგვარეულო ტრადიციებისა და უცხოეთში
მოღვაწეობის შესახებ.

29 წითელი ანუ გატეხილი ხიდი გვიანი ფეოდალური ხანის ძეგლია. იგი აგებულია მდ.
ხრამზე (ქციაზე), თბილისიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით, 57 კმ-ის დაშორებით. ამ
ხიდზე გადიოდა მნიშვნელოვანი სავაჭრო და სტრატეგიული მაგისტრალი, რომელიც
საქართველოს სომხეთთან, აზერბაიჯანთან და ირანთან აკავშირებდა. ეს ოთხთაღოვანი
ხიდი ააშენა ქართლის მეფე როსტომმა XVII ს-ის შუა წლებში (ზოგიერთი ცნობით 1653
წ.).

გატეხილ ხიდზე გადიოდა წინა აზიის ქვეყნებისაკენ მიმავალი საქარავნე გზა,
რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი ხდებოდა აზიისა და ევროპის ქვეყნებში გასვლა;
შესაბამისად, ამ ხიდს საქართველოს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში დიდი
მნიშვნელობა ენიჭებოდა. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ხიდის ისტორია სამხედრო
თვალსაზრისითაც. ხიდი თავდაპირველი სახითაა შემონახული და ახლაც
ამიერკავკასიის ერთ-ერთ მთავარ მაგისტრალს ემსახურება.

სტატიაში განხილულია აღნიშნული ხიდის შესახებ უცხოელ მოგზაურთა (ჟან
შარდენი, იოჰან გიულდენშტედტი, ჟაკ-ფრანსუა გამბა, ფრედერიკ დიუბუა დე
მონპერე) პუბლიკაციებში დაცული ცნობები და ზოგიერთ მათგანში გამოვლენილია
ქართული წყაროების კვალი.

30 ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერე (1798-1850) იყო ცნობილი მეცნიერი-მოგზაური,
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რომლის ნაშრომებმაც ხელი შეუწყო ევროპული ქართველოლოგიის განვითარებას.
ფრანგული წარმოშობის შვეიცარიელი სწავლული გამოჩენილი გეოლოგი,
ბუნებისმეტყველი და არქეოლოგი იყო. მან იმოგზაურა ამიერკავკასიის ქვეყნებში, მათ
შორის საქართველოში (1833-1834 წწ.) და ამ მოგზაურობის შედეგები გამოაქვეყნა
ექვსტომიან ნაშრომში სათაურით “მოგზაურობა კავკასიის გარშემო ჩერქეზეთსა და
აფხაზეთში, კოლხიდაში, საქართველოში, სომხეთსა და ყირიმში”. მოგზაურობის
პროცესში იგი ადგენდა დღიურებს, სადაც დაწვრილებით აღწერდა ნანახსა და
გაგონილს, აზუსტებდა ანტიკური, შუა საუკუნეებისა და მისი თანამედროვე
ავტორების ცნობებს ამ რეგიონის შესახებ. საქართველოში დიუბუას მოგზაურობის
შემდეგ მრავალი ხუროთმოძღვრული ძეგლი თუ ლაპიდარული წარწერა
მნიშვნელოვნად დაზიანდა ან მთლიანად განადგურდა და მათი პირვანდელი სახით
აღდგენა შესაძლებელი ხდება სწორედ დიუბუასეული აღწერილობით, ამ მხრივ
ნაშრომის მაღალი სამეცნიერო დონე მას პირველწყაროს მნიშვნელობას ანიჭებს.
სტატიაში სათანადო კომენტარების დართვით განხილულია “მოგზაურობის” მეოთხე
ტომში გადმოცემული მცხეთისა და მისი ისტორიული ძეგლების აღწერა.

31 1768 წ. რუსეთის სამხედრო კოლეგიაზე მიიღეს გადაწყვეტილება თურქეთთან ომის
დაწყების შესახებ. შესაბამისად, ქართული სამეფო-სამთავროებისადმი აქამდე
გულგრილად განწყობილი რუსეთის ხელისუფლება ამჯერად დაინტერესდა მათი
მხარდაჭერით და ომში ერეკლე II-ისა და სოლომონ I-ის ჩართვის საკითხიც დაამუშავა.
მიუხედავად იმისა, რომ ერეკლესა და სოლომონს საერთო ინტერესები ჰქონდათ, მათ
შორის არსებობდა ერთგვარი უნდობლობაც, კერძოდ, 1776 წ. ერეკლე II-ს მიერ
რუსეთისაგან ფარულად ოსმალეთთან წამოწყებული საიდუმლო მოლაპარაკება,
რომელმაც 1777-1778 წწ-თვის უკვე ოფიციალური სახე მიიღო. სავარაუდოდ, ქართლ-
კახეთის პოლიტიკოსთა მხრივ დათმობების სამაგიეროდ სულთნის კარი ერეკლეს
დასავლეთ საქართველოზე გაბატონების სანქციას აძლევდა;

ეს შეთანხმება რუსეთისა და ირანის გარდა ცნობილი გახდა სოლომონ იმერთა
მეფისთვისაც; შედეგად, 1779 წელს რუსეთიდან ირანში ჩავიდა ქართლის ტახტის
პრეტენდენტი ალექსანდრე ბაქარის ძე, რომელიც სოლომონ I-მა იმერეთში ჩამოიყვანა;
ამ მიზნით გაგზავნილ იქნა საგანგებო ელჩობა ბესარიონ გაბაშვილის (ბესიკი)
მეთაურობით.

სტატიაში განხილულია თვალსაზრისი იმერთა მეფის მიერ ერეკლეს საწინააღმდეგო
ქმედებისა და ამ საქმეში რუსეთის მონაწილეობის თაობაზე, რასაც უშუალოდ
უკავშირდება ბესიკის მისია ირანში.

32 ქართლში ერეკლე II-ის მეფობის ლეგიტიმურობის პრობლემასთან დაკავშირებული
ისტორიული ფაქტებს შორის მნიშვნელოვანი იყო 1765 წლის შეთქმულება, რომელშიც
მონაწილეობდა ალექსანდრე ამილახვარი. შემდგომში იგი ცნობილი გახდა თავისი
პოლიტიკური ხასიათის ნაშრომებით, სადაც უარყოფითად ახასიათებდა ერეკლე II-ის
მთელ მოღვაწეობას.

XVIII ს-ის პირველი ნახევრის ქართლ-კახეთის პოლიტიკური ისტორიის
მნიშვნელოვანი მოვლენების ფონზე სტატიაში განხილულია საკითხი ერეკლე II-ის
მიმართ ალექსანდრე ამილახვრის დამოკიდებულებისა და მისი მსჯელობის
ობიექტურობის შესახებ. ისტორიული წყაროებისა და სამეცნიერო ლიტერატურის
მონაცემების გათვალისწინებით დასტურდება, რომ ერეკლე II-ის მმართველობის
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შეფასებისას ალექსანდრე ამილახვარი სუბიექტურად და მიკერძოებულად აღწერს
მთელ რიგ ისტორიულ ფაქტებს, რაც ერთადერთ მიზანს ემსახურება: მაქსიმალურად
უარყოფითად შეაფასოს ერეკლე II-ის მოღვაწეობა, ხოლო ქართლ-კახეთის სამეფოს
ნებისმიერი წარუმატებლობა (ისევე როგორც შემდგომში მისი გაუქმება) მხოლოდ და
მხოლოდ ამ მეფის პიროვნული ნაკლოვანებებით განპირობებული არასწორი
პოლიტიკის ლოგიკურ შედეგად წარმოაჩინოს. შესაბამისად, მის თხზულება, როგორც
საისტორიო წყარო, ობიექტურობას მოკლებულია და მასში დაცული მასალის
სანდოობა ეჭვს იწვევს. ავტორი, როგორც 1765 წლის შეთქმულების მონაწილე და
სასჯელის შედეგად დაზარალებული, უკიდურესად სუბიექტურად მსჯელობს, რაც
მისი თხზულების, როგორც პირველწყაროს, მნიშვნელობას საგრძნობლად აკნინებს.
რაც უმთავრესია, მის მსჯელობაში არ ჩანს საკითხებისადმი სახელმწიფოებრივი
მიდგომა და სრულიად აშკარად იკვეთება მხოლოდ სუბიექტური, პირადი მტრობით
განპირობებული სიძულვილი ერეკლე II-ის მიმართ.

33 წარმოდგენილი დოკუმენტი დაცულია ქ. ოქსფორდში, ბოდლის ბიბლიოთეკის
უორდროპთა კოლექციაში [Ms.Wardr.c.1(13)] სათაურით - „მისი უწმინდესობა
საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი კირიონ II მოკლულია“. დოკუმენტი
შესრულებულია ინგლისურ ენაზე და გაგზავნილია ინგლისში ქართული
საინფორმაციო ბიუროს მიერ 1918 წლის 17 სექტემბერს. ის ეხება მისი უწმინდესობის
კირიონ II-ის ბიოგრაფიას, ტანჯვით აღსავსე მის მრავალმხრივ მოღვაწეობას,
კათოლიკოს-პატრიარქად კურთხევას და მის ვერაგულ მკვლელობას. ჩვენ გადმოვიღეთ
მისი ასლი და ვთარგმნეთ ქართულად.

34 პირველია მაიორ კეთკარტის (Cathcart) ინფორმაცია, გაგზავნილი ბრიგადის გენერალ
მენსფილმისადმი 1856 წლის 24 მარტს. იგი აღწერს ბათუმის ნავსადგურს, მის ბაზარსა
და დუქნებს, სახლების მშენებლობას. საუბრობს ბათუმის სიახლოვეს ჭაობთა
არსებობაზე, გავრცელებულ ციებაზე და ქალაქის მოსახლეობაზე.

მეორეა პოლკოვნიკ სიმონსის მოხსენებიდან გრაფ კლარენდონისამდი 1857 წლის 16
ნოემბერს. სიმონსი უგზავნის გრაფს თავის დაკვირვებებს სულთანის დომინიონების
პოლიტიკური და სამხედრო უსაფრთხოების მდგომარეობის, აგრეთვე თურქეთ-
რუსეთის აზიური საზღვრების შესახებ. ის ეხება ბათუმის პორტის მნიშვნელობას და
მისი უსაფრთხოების დაცვის აუცილებლობას.

35 მღვდელ ევგენი შიშკინის წიგნი Кавказский священноисповедник митрополит
Антоний (Романовский) жизнеописание (სტავროპოლი, 2006 წ.) ჩვენთვის საინტერესოა,
რადგან მიტროპოლიტი ანტონი მღვდელმონაზვნობისა და ეპისკოპოსობის პერიოდში,
1913-1926 წწ. საქართველოში მსახურობდა. 1943 წელს ის საქართველოსა და რუსეთის
ეკლესიებს შორის ლოცვით-ევქარისტული კავშირის აღდგენაშიც მონაწილეობდა.

სტატიაში განსახილველად ევგენი შიშკინის წიგნიდან მხოლოდ საქართველოს
ეკლესიასთან დაკავშირებული საკითხები გამოვყავით. კერძოდ, ავტორის
დამოკიდებულება 1917 წლის 12(25) მარტს საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის
აღდგენისა და საეკლესიო ქონებისა თუ სასწავლებლების ნაციონალიზაციისადმი. ასევე
გავაკრიტიკეთ 1926 წელს მეუფე ანტონის დაპატიმრების ერთ-ერთ მიზეზად სრულიად
საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ამბროსისთან (1921-1927) მისი უთანხმოების
გამოცხადება.

ვასკვნით, რომ წიგნის ავტორი საკითხებს ისეთივე თვალსაზრისით განიხილავს,
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როგორც 1917 წელს ქართველთა „თვითნებობაზე გაბრაზებული“ რუსეთის ეკლესიის
წარმომადგენელთა უმრავლესობა განიხილავდა. იგი სრულად არ გადმოსცემს
საქართველოს ეკლესიის მიმართ რუს საერო და სასულიერო ხელისუფალთა მიერ
ჩადენილ უკანონო ქმედებებს. ეს ხარვეზი მამა ევგენის ხელთ არსებული მასალის
ნაკლებობით გამოწვეული არ არის.

36 მთელი სამოცდაათი წლის მანძილზე ქართველთა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი
მოძრაობა მუდმივად არსებობდა, რაც გამოიხატებოდა როგორც შეიარაღებული
ფორმით, ასევე იდეოლოგიურად. ბრძოლა მიმდინარეობდა არა მხოლოდ
საქართველოში, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთ მყოფი ეროვნული ძალების
მიერ. XX საუკუნის 80-იან წლებში ქართული პოლიტიკური ელიტა უფრო
რადიკალური ნაბიჯების გადადგმით გამოირჩევა. ბუნებრივია, მნიშვნელობას
მოკლებული არც ზემოთ აღნიშნულ პერიოდში მიმდინარე ბრძოლები იყო, თუმცა
დროის ამ მონაკვეთში სააშკარაოზე გამოვიდა არა მხოლოდ პოლიტიკური ელიტა,
არამედ საზოგადოება. ეს კი მნიშვნელოვნად წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო. 80-იანი
წლების განმავლობაში და განსაკუთრებით მის დასკვნით ეტაპზე ჩატარდა
მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციები, აქციები, სადაც ეროვნულ-პოლიტიკური თუ
საზოგადოებრივი ძალები საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მოთხოვნით
გამოდიოდნენ. ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობაში ახალი ერა შექმნეს ზვიად
გამსახურდიამ და მერაბ კოსტავამ.

37 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.

38 სტატიაში განხილულია ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწის, ისიდორე რამიშვილის
ცნობები („მოგონებების“ მიხედვით) გურულების (სოფელ სურების მკვიდრთა)
ტრადიციული ყოფის შესახებ. კერძოდ, შრომის ორგანიზების ტრადიციული ფორმების
შესახებ.

39 სტატიაში ანთროპოეკოლიგიის ასპექტით განხილულია ადამიანისა და
სოციოკულტურული გარემოს ურთიერთობის საკითხი. კერძოდ, ადამიანის ღირსების
დაცვის ხალხური ტრადიციები ხევსურეთის ტრადიციული ყოფის მაგალითზე.
აღნიშნულია, რომ ხევსურების ცხოვრების ტრადიციულ წესი, რომელიც საუკუნეთა
მანძილზე ყალიბდებოდა და დროთა განმავლობაში იცვლებოდა, მეტნაკლებად
ადამიანის ასაკობრივი და პიროვნული ღირსების პრობლემებსაც ითვალისწინებდა.
რაც ნათლად ჩანს აღზრდის ხალხურ სისტემაში, პალიატიური მზრუნველობის
ხალხურ ტრადიციებში და სხვ.
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40 სტატიში განხილულია ანთროპოეკოლოგიის ხალური ტრადიციები, თუ როგორ
არის ასახული ეკოლოგიური ხალხური ცოდნატრადიციულ ყოფაში. გამოვლენილია
ხალუხრი ცოდნა ზოგიერთი მცენარის დადებითი, თუ უარყოფითი თვისებეის
მაგალითისთვის წარმოჩენილია ხალხური დაკვირვება კაკლის ხის ბიოენერგეტიკული
ველზე. კიდევ ერთხელ ხაზგასმულია, რომ საქართველოს მოსახლეობა, გარკვეულ
ეკოლოგიურ ცოდნას ფლობდა და ამ ცოდნას წარმატებით იყენებდა პრაქტიკულ
საქმიანობაში.

41 ნაშრომში, წერილობითი წყაროებისა და ეთნოგრაფიული მასალის
ურთიერთშეჯერებით, ახლებურად არის გააზრებული და წარმოჩენილი ქართული
ტრადიციული ქცევის კულტურა; კვლევის შედეგად ჩანს, რომ ეტიკეტისა და
ზრდილობის ნორმები ქართველებს საუკუნეების მანძილზე ჰქონდათ
ჩამოყალიბებული. შეიძლება ითქვას რომ, არა თუ კავკასიაში, ევროპის ქვეყნებშიც-კი,
ურთიერთობების ასეთი ნორმები იშვიათობას წარმოადგენდა.

42 ნაშრომში განხილულია საკითხი, რაზეც წლების განმავლობაში ვმუშაობ.
წარმოჩენილია საერთო-კავკასიური ღირებულებები და განსხვავებები.

43 ნაშრომში საუბარია მიცვალებულის კულტზე, ხმით დატირებაზე, ახლობლების
გლოვაზე და გლოვის ფორმებზე, აგრეთვე იმ მრავალფეროვან ქცევის ნორმებზე რასაც
უკიდურესი ვაების დროსაც კი იცავდა ჭირისუფალი და რაშიც იკვეთებოდა
მიცვალებულისა და ხალხის მიმართ უაღრესი პატივისცემა. ჭირში თავშეკავნბა და ზოგ
შემთხვევაში დამალვაც კი ხალხში მტკიცე ეთნიკურ ნორმად იყო ქცეული. აქვეა
ახლობლის გარდაცვალებით გამოწვეული მწუხარებისგან ჭირისუფლების
სიმბოლულრ თავის მოვლასთან გააზრებული ქმედებანი, საუბარია სამგლოვიარო
სამოსზე და გლოვის დასასრულზე.

44 ნაშრომში საუბარია კავკასიაში მცხოვრებ ხალხთა შორის ურთიერთობებზე, რასაც
მყარ საფუძველს უქმნიდა მეგობრულ და ხელოვნურ ნათესაობაზე დამყარებული
ურთიერთკავშირები. ამ კავშირებიდან ერთ-ერთ გამორჩეულ ფენომენზე -
"ყონაღობაზე", რომელიც თავის წილად საიმედო საფუძველს ქმნიდა მოენეობის
ინსტიტუტის განვითარებისათვის. ყონაღობით დამყარებული ურთიერთობების
საფუძველზე – შვილების ურთიერთმიბართებით სწავლობდნენ ერთიმეორის ენებს
სხვადასხვა ხალხების წარმომადგენლები. ეს კი, ხელს უწყობდა ამ ხალხებს შორის
ჯანსაღი სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობების დამყარებას და სახალხო
დიპლომატიას.

45 სტატიაში განხილულია სვანეთის ტრადიციულ ყოფაში არსებული სოლიდარობის
გამოხატვის ფორმები, როგორც მექანიკური, ასევე, ინკლუზიური და უნივერსალური.
სვანეთში არსებული უნივერსალური ფორმებიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
კოლექტიური შრომითი ორგანიზაციის გამოხატულება „გალდამ“-ი, რასაც
ზოგადქართულად „ნადი“ ეწოდება.

46 სტატიაში ძირითადად საუბარია საქართველოს ტერიტორიაზე დადასტურებული
პურეული კულტურების შესახებ. არქეოლოგიური მონაცემების მიხედვით შეიძლება
თამამად ითქვას, რომ საქართველოს ტერიტორია თავისუფლად შეიძლება ჩაითვალოს
მემინდვრეობისჩასახვისა და განვითარების ერთ-ერთ უძველეს და დამოუკიდებელ
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კერად. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიას სამართლიანად უწოდებენ ბუნების შემოქმედებით
ლაბორატორიას და ხორბლის ბუნებრივ მუზეუმს. საქართველოში 11, ზოგი მონაცემით
14 ჯიშის ხორბალია და მათ შორის 5 ენდემური სახეობისაა. კულტურული ხორბლის
საჭყის სახეობებად ითვლებიან ძველკოლხური ასლი და მახა. აგრეთვე გენეტიკოსთა
და სელექციონერთა განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს კილიანი ხორბალი -
ზანდური და ენდემი დიკა.

სტატიაში დახასიათებულია საქართველოში არსებული ხორბლის ყველა ჯიშის
თვისებები, განსაზღვრულია მათი ზონალურობა, ძირითადი მახასიათებლები. გარდა
პურეული კულტურებისა სტატიაში, ამგვარივე რიგით საუბარია ქერზე, სელზე, ღომზე,
ჭვავზე, სიმინდსა და ბრინჯზე. აგრეთვე საკმაო ადგილი აქვს დათმობილი
მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებულ რიტუალების (ძირითადად სასურველი ამინდის
„შესაქმნელ“) აღწერებს.

მიწათმოქმედებასთან ერთად საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე მეცხოველეობაც
უძველესი დროიდან ჩანს გავრცელებული. არქეოლოგიური მონაცემებით, ძვ.წ.აღ.-ით
მეექვსე-მეხუთე ათასწლეულებში საქართველოს ტერიტორიაზე უკვე გვხვდება
მიწათმოქმედთა და მეცხოველეთა დამჯდარი ტიპის ნასახლარები. სტატიაში
მიმოხილულია მეცხოველეობის ის ტიპები (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით
საქართველოში ძირითადად მისდევენ: მთურ, მთაბარულ, ბარულ და მომთაბარე
მესაქონლეობას) რომლებიც გავრცელებული იყო და დღესაც არის საქართველოს
ტერიტორიაზე.

მეცხოველეობის მრავალწლოვანი ისტორიის დასტურია საქართველოში არსებული
აბორიგეენული ჯიშებიც, რომლებიც ადგილობრივ მეცხოველეთა მიერ არის
გამოყვანილი.გარემო პირობებითან მაღალი შეგუებულობით გამოირჩევა მეგრული
წითელი ჯიშის საქონელი. ეს ჯიში მეცხრამეტე საუკუნის სამოციან წლებში ძმებს,
კვარაცხელიებს გამოუყვანიათ მცირეტანიანი ძროხის ჯიშის სრულყოფს გზით.

გამორჩეულად ხარისხიანი ხორცი აქვს თუშურ ცხვარს. იგი ნახევრადდუმიანი
ცხვრის ჯიშია და სავარაუდოდ მეცამეტე-მეთოთხმეტე საუკუენეშია აღმოსავლეთ
საქართველოს მთაშია გამოყვანილი. მაგარი აღნაგობისაა, იტანს დიდ მანძილებზე
გადარეკვასს და მეჩხერ საძოვრებსაც. აღსანიშნავია ქართული ცხენებიც: თუშური და
მეგრული. ორივე ტანდაბალი ცხენია თუშური უმეტესად ქურანაა, მეგრული წაბლა,
იშვიათად ლურჯა დაყორნისფერი. მეგრული ცხენი გამოირჩევა მუშაობის დიდი
უნარით (მისი საპალნის წონა 100-130 კილოგრამ აღწევს, რაც ცხენის მასის 35-40 %).
თუშური ცხენი შეგუებულია მთის პირობებს, ადრე მას სამხედრო დანიშნულებითაც
იყენებდნენ.

47 ხევსურეთში და ფშავში ანუ ისტორიულ ფხოვში, მეოცე საუკუნის ლამის
შუახანებამდე მოღწეული სწორფრობა-წაწლობის ჩვეულება, სამეცნიერო წრეებისთვის
დღემდე საკმაოდ ბუდოვანი და გარკვეულწილად საიდუმლოებით მოცული რამაა. ამ
ჩვეულებით დაინტერესებისთანავე გაჩნდა ორი ძირითადი მოსაზრება - ერთნი ამ
ჩვეულებას მისტიურ, იდეალისტურ და მაქსიმალურად რომანტიულ ელფერს ანიჭებენ,
მეორენი რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებისანი არიან და წაწლობა-
სწორფრობის საფუძვლად შიშველ გრძნობებს და მხოლოდ ქალ-ვაჟის სქესობრივ
ლტოლვას მიიჩნევენ. არიან ისეთები, ვის ნაშრომებშიც ამ ორი აზრიდან ორივე
იკითხება, თუმცა მათ უჭირთ გადაჭრით პრიორიტეტის მინიჭება რომელიმე
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აზრისთვის. ისინი ერიდებიან, შეიძლება უფრთხიან, ამ მეტად ინტიმური საკითხის
რომანტიზმის საბურველს მიღმა ბუნებრივი მოცემულობის, სქესობრივი
ურთირთლტოლვის როლის წინ წამოწევას და წაწლობა-სწორფრობის საფუძვლად
აღიარებას. ასეთივე ბუნდოვანია მოსაზრებები წაწლობა-სწორფრობის დანიშნულების
შესახებაც.

სტატიაში გამოთქმულია ვარაუდი ქართულ კუთხეთაგან მხოლოდ ფხოვში ამ
ჩვეულების არსებობის (შემონახვის?) ძირითად ფაქტორზე - ეს კუთხე ყველაზე უფრო
მოწყვეტილია პოლიტიკურ და კულტურულ ცენტრებს, საიდანაც საერთო წესრიგი და
ამ წესრიგის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ქრისტიანული რელიგია ანუ ელკესიის
გავლენა ვრცელდება. საქართველოს სხვა კუთხეების მთიელებიც საკმაოდ
იზოლირებულ მდგომარეობაში იყვნენ, თუმცა არა ისეთში, როგორც ფხოველები -
მოხევეები და მთიულები სამეფო ხელისუფლების ყურადღების ცენტრში ექცეოდნენ,
რადგანაც ისინი სატრანზიტო და ქვეყნის თავდაცვისთვის უმნიშვნელოვან ადგილებში
სახლობდნენ; თუშები თავიანთი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე (მუდმივი
მოძრაობა მთასა და ბარს შორის, მათი დიდი ნაწილის გადმოსახლება კახეთის
დაბლობზე) ბარულ კულტურასა და ურთიერთობის ნორმებს ადრევე ეზიარნენ.
დასავლეთ საქართველოს მთიანეთში კი აღმოსავლეთის მთიანეთისგან განსხვავებით
ქრისტიანობის გავრცელების ადრეული ეტაპებიდანვე ჩანს, რომ ამ მხარეებში
მართმადიდებლობა მძლავრად არის ფეხმოდგმული და შესაბამისად, საკუთარ
მორალურ პრინციპებსაც ადრევე დანერგავდა ადგილობრივებში. ჩვენი აზრით,
ქრისტიანობის შეთვისების დაბალი ხარისხი ფხოველებისთვის გახდა წინაპირობა
იმისა, რომ მათ შეინარჩუნეს მამა-პაპათა ტრადიციულ რელიგიაზე დაფუძნებული,
რწმენითა და წარმოდგენებით გამყარებული სქესთა შორის ურთიერთობების
თავისებური ფორმა, რომელიც, შესაძლოა, ქრისტიანობამდე საქართველოს სხვა
კუთხეებისათვისაც არ იყო უცხო და რომელსაც ახალმა რელიგიამ სძლია და
საფუძველი გამოაცალა.

სტატიაში მიმოხილულია ვაჟა-ფშაველას, გ.თედორაძის, რ თოფჩიშვილის
მ.კანდელაკის, ალ. ოჩიაურის, გ. ცოცანიძისა და კევინ თუითის მოსაზრებები ამ
ჩვეულების შესახებ. რაღა თქმა უნდა, ძირითადი წყაროს წარმოადგენს ნ. ბალიაურის
შესანიშნავი წიგნი „სწორფრობა ხევსურეთში“.

საუბარია წაწლობა-სწორფრობის წარმოშობის (სწორფრობა ღვთის გაჩენილი არს -
ამბობდნენ ხევსურეთში. ფშავში კი: „წაწლობა ლაშარის ჯვარს მაუდისო“) ხალხურ
ვერსიებზე და მის დანიშნულებაზე. გაზიარებულია აზრი, რომ ეს ჩვეულებები
დიდწილად ეკონომიკური დანიშნულებისა იყო - წაწლობა-სწორფრობით საკუთარი
ეროტიული გრძნობებისა გასაქანმიცემული (მეტნაკლებად) და რაღაც გაგებით
სოციალური სტატუსის მიღწევით „კმაყოფილი“ ფხოველი ახალგაზრდები ოჯახის
შექმნას არ ჩქარობდნენ. ქალი მამის ოჯახში სათავნოს იმზადებდა და ამავე ოჯახის
ერთ-ერთი სრულფასოვანი მუშახელი იყო. გარდა ამისა ასეთ „წოლა-დგომას“
დაჩვეული ახლადშეუღლებულები შობადობის რეგულირებასაც ახერხებდნენ -
დაოჯახების პირველ წლებში ისინი შვილებს არ აჩენდმემ, რადგან ამ პერიოდში
ოჯახის მომძლავრებასა და ფეხზე დაყენებას ცდილობდნენ.

სტატიაში აგრეთვე საუბარია ამ ჩვეულების ნორმების დარღვევის შესახებაც,
რომელიც ხშირად ძალიან ცუდი შედეგებით, ხშირად მესისხლეობითაც კი



133

მთავრდებოდა.
რადგანაც სტატია დაიბეჭდა კავკასიური ეტიკეტისადმი მიძღვნილ კრებულში (სადაც

უფრო პოზიტივისადმი ხაზგასმა იყო საჭირო) დასკვნაც ოდნავ რომანტიული თუმცა
სინამდვილესგან არააცდენილი ხასიათისაა: წაწლობასა და სწორფრობაზე
დაუსრულებლად შეიძლება საუბარი - შესაძლოა გამოითქვას ბევრი აზრი მის
წარმოშობისა და დანიშნულების შესახებ. აზრები სრულიად განსხვავებული იქნება და
დანამდვილებით რაიმეს მტკიცება, ალბათ, ძალიან გაჭირდება. და, მიუხედავად ამისა,
მდიდარი ეთნოგრაფიული მასალა გვაძლევს საფუძველს ვთქვათ, რომ წოლა-დგომის
ეს წესი ფშავ-ხევსურთა მორალურ კოდექსში ღერძის ფუნქციას ასრულებდა, იყო
საკმაოდ დახუნძლული აკრძალვებითა და ტაბუებით და დიდწილად განაპირობებდა
მთის ამ რეგიონის მოსახლეთა ლაღ და პიროვნული დამოუკიდებლობის მაღალი
ხარისხით აღბეჭდილ ცხოვრების ხასიათს. წაწლობა-სწორფრობა თავისი შინაარსით
ახლოს დგას ხევსურულ ფარიკაობა-კეჭნაობასთან - ხმლით დაპირისპირებული
ვაჟკაცები, უაღრესად განაწყენებულნი და ბრაზმორეულნი, ყველანაირად
ცდილობდნენ ხმალი არ გაექცეთ, მოწინააღმდეგე მძიმედ არ დაჭრან, რადგან ხალხი
იტყვის: შიშის გამო ვერ მოზომა, დარტყმას გონება და ოსტატობა ვერ მიაყოლა,
ვაჟკაცად ის ითვლებოდა, ვინც ოდნავ გაკენწლავდა, დაკეჭნიდა მეტოქეს. ორი აზრი არ
არის - ამის გაკეთება საიოლო საქმე არაა. ასევე თავმოსაზღუდია მისწრაფებები
წაწლობა-სწორფრობის დროს და წოლა-დგომის ერთ-ერთი დანიშნულების
განსასაზღვრად, საბოლოოდ, ზ. კიკნაძის პოეტურ შეფასებას მოვიყვანთ: „სწორფრობა
არის სასინჯი ქვა გამოსაცდელად მოყმის „დღიანობისა“ - სულიერ-ფიზიკური
სიმტკიცისა, უფრო სწორად, სულისმიერი ძლევისა ხორციელ ბუნებაზე. როგორც
ბრძოლა, ორთაბრძოლა, გმირს გამოსცდის და ამიტომ ეწოდება ბრძოლას ცდა, ასევე
სწორფრული დიალოგიც - შინაგანი ბრძოლა, ცდაა; ის გამოცდის და გამოავლენს
ადამიანში „დღიანობას“. სხვაგან სად გამოიცდება მოყმე, თუ არა სიკვდილის წინ და
სქესის წინ - ერთგან შიშის, მეორეგან ვნებათაღელვის ძლევით იგი გამარჯვებული
გამოდის“.

48 ეთნოლოგიურ მეცნიერებას ხალხების ზნეობრივი ნორმების შეწავლის მიმართ
განსაკუთრებული ასოექტები გააჩნია. ის ამ ზნებრივ ნორმებს სწავლობს არა მხოლოდ
თანამდეროვეობის თვალსაზრისით, არამედ ისტორიული ასპექტითაც. ისტორიული
ასპექტით ზნეობრივი ნორმების შსწავლა იმან განაპირობა, რომ დღეს სრულიად
განსხვავებული ნორმები მოქმედებს. ცვლილება ერთ თაობაში მოხდა. თემის შესწავლას
პრაქტიკული მნიშვნელობაც გააჩნია. ნაშრომი ეყრდნობა საისტორიო წყაროებს,
მხატვრულ ლიტერატურას და ეთნოგრაფიულ მონაცემებს. გაირკვა, რომ ზნეობრივი
ნორმები საქართველოში საზოგადოებისათვის წამყვანი და პრიორიტეტული იყო; ის
ქრისტიანობით იყო ნასაზრდოები და უძველეს ქართულ ტრადიციებს ეყრდნობოდა.
შუა საუკუნეების ავტორთა ერთ-ერთი მიზანი ქრისტიანობის საფუძველზე
ჩამოყალიბებული ზნეობრივი ნორმების შენარჩუნება იყო, რასაც საფრთხე საგარეო
ფაქტორებს გამო, არაერთხელ ექმნებოდა.

49 ნაშრომში საუბარია როგორც მიხეილ გეგეშიძის ბიოგრაფიაზე, ისე სამეცნიერო და
საზოგადოებრივ მოღვაწეობაზე. დაწვრილებით საუბარია მეცნიერი ეთნოლოგის
სამეცნიერო მემკვიდრეობაზე, ქართველი ხალხის როგორც სამეურნეო კულტურის
სფეროში, ისე მატერიალურ კულტურაში. შენიშნულია, რომ მიხეილ გეგეშიზე
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პირველი ქართველი ეთნოლოგი გახლდა, რომელმაც ეთნოსის თეორიაზე მონოგრაფია
შექმნა. მის ყურადღებას იქცევდა აგრეთვე საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ
მხარეთა სამეურნეო-კულტურული კავშირები, რამაც მეცნიერს მთელი რიგი
საყურადღებო დასკვნების გაკეთების საშუალება მისცა. ვრცლადა საუბარი იმ
მონოგრაფიულ გამოკვლევაზე, რომელიც ქართველთა ხალხურ ეთნიკურ კულტურას
მიეძღვნა.

50 ნაშრომში ჩამოყალიბებულია ქართველი ხალხის ეთნოგენეზის შესახებ ახალი
თვალსაზრისი, რომლის მიხედვითაც საერთოქართული ენა ისტორიული და
თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე იყო განფენილი და მას ყველაზე მეტი
საერთო ზანურთან გააჩნდა. საერთოქართულის დიფერენციაცია გამოიწვია
უცხოენოვანი ეთნიკური ერთობების მიგრაციამ და მათი წინარექართველთა
განსახლების არეალში განსახლება-განფენამ/ მოსული ეთნიკური ერთობები
ქართველებში გაითქვიფნენ, მაგრამ ისინი იმდენად მნიშვნელოვანი რაოდენობით
იყვნენ, რომ თავისი კვალი დაამჩნიეს ქართილ ენას. ასე ჩამოყალიბდა ქართული
ეთნოსის თავისებური ეთნიკური სტრუქტურა. ენობრივმა დიფერენციაციამ არ
განაპირობა მათი ცალკეულ ეთნოსებად გადაქცევა. ნაშრომში გამოთქმულია
მოსაზრება, რომ თავდაპორველად საერთო ქართული ენიდან ჯერ მოხდა დღევანდელი
სალიტერატურო ენის გამოყოფა, რაც განაოირობა ინდოევროპელთა ქართველებზე
დაფენამ. შემდეგ კი მოხდა საერთო ქართველელურ ენაზე მატარებელ მოსახლეობასთან
ჩრდილოეთ კავკასიური დღეს არ არსებული ენის შერევა, რამაც სვანური ენის
ჩამოყალიბებამდე მიგვიყვანა. სვანურის გამოყოფა ძველი და ახალ წელთაღრიცხვების
მიჯნაზეა სავარაუდებელი. ეს შერევა ადიღეური ელემებტის ჩრდილოეთიდან
ჩამოწევამ განაპირობა. ბოლოს, მე-6 საუკუნეში სვანურენოვან მოსახლეობას თურქული
ელემენტიც შეერია, აცარიელთა ერთი ჯგუფის - სავირების სახით, რასაც სვანურ
მეტყველებაში უმლაუტების არსებობა ადასტურებს.

51 ბოლო დროს ოსი მეცნიერები დიდ ყურადღებას უთმობენ თრუსო - თერგის ხეობის
სათავეს, სადაც ოსები გვიან შუა საუკუნეებში იყვნენ დასახლებული. ამ გეოგრაფიულ
არეალს ისინი ოსეთის ძირძველ მიწა-წყლად მიიჩნევენ. ნაშრომში დასაბუთებულია,
რომ თრუსო უძველესი ქართული მიწა-წყალია, რომ აქ თავდაპირბელად ქართველი
მთიელი წანარების ცხოვრობდნენ. წანარების უმეტესობის აქედან მე-9 საუკუნეში
კახეთში კახეთში გადასახლების შემდეგ, აქ სხვა ქართველი მთიელები - დვალები
დასახლდნენ, რომელთა განსახლების არეალი მე-17 საუკუნის შუა ხანებიდან ოსებმა
დაიკავეს. თრუსო ქართველთა განსახლების უძველესი არეალი რომ იყო, ამას
ადასტურებს წერილობითი ძეგლები, ტოპონიმები, საისტორიო დოკუმენტები.

52 ქართული ეთნოლოგიის განვითარებაში დიდი წვლილი აქვს შეტანილი თედო
სახოკიას, რომელმაც პროფესიული განათლება საფრანგეთში მიიღო. ნარომში
დაწვრილებითაა საუბარი თედო სახოკიას წვლილზე ქართული ეთნოლოგიის
განვითარებაში, რომლის სამეცნიერო ნაშრომების საფუძველს მის მიერვე შეკრებილი
ეთნოგრაფიული მასალა წარმოადგენდა. მან ფეხით შემოიარა ომდროინდელი
საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები და დააფიქსირა უნიკალური
ეთნოგაფიული მასალა, რომელიც ქართველი ხალხის ყოფასა და ტრადიციებს ასახავდა
მე-19 საუკუნის შუა ხანებში. ხაზი აქვს გასმული, რომ თედო სახოლიას ეთნოგრაფიულ
მასალას, მის მიერ შეკრებილი მონაცემების გააზრებას დიდი და განუსაზღვრელი ფასი



135

აქვს დამას ვერცერთი მეცნიერ გვერდს ვერ აუვლის.
53 ნაშრომში შესწავლია ენობრივი ვითარება ისტორიულ და თანამედროვე

საქართველოში. ხაზგასმულია, რომ საქართველოს მთელი ისტორიის განმავლობაში
საქართველოში სახელმწიფო ენა იყო ქართული. ვითარება მხოლოდ საქართველოს
რუსეთის იმპერიის კოლონიად გადაქცევი შემდეგ შეიცვალა. ნაშრომი ძირითადად
საისტორიო ძეგლებს ეყრდნობა. ხაზგასმულია, რომ ქართული ენის სტატუსი უფრო
გაიზარდა და გამოიკვეთა ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების
შემდეგ. ქართულმა ენამ ისტორიული სტატუსი თანდათანობით მე-20 საუკუნეში
დაიბრუნა. ნაშრომში დიდი ადგილი ეთმობა ქართული ენის ვითარებას ისტორიულ
სამხრეთ საქართველოში, რომელიც გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალეთის იმპერიის
შემადგენლობაში აღმოჩნდა. გაირკვა, რომ თურქეთში ბოლო დრომდე კომპაქტურად
მცხოვრებ ქართველებში ქართული ენა შენარჩუნებული იყო. საურთიერთობო ენად
ერთმანეთს შორის ისინი ქართულ ენას იყენებდნენ. მხოლოდ უკანასკნელი 25-30 წლის
განმავლობაში შეიცვალა ენობრივი ვითარება თურქეთის ქართველებში - საქალაქო
ცხოვრებამ მათში ქართული ენის სწრაფად გაქრობა გამოიწვია. თუმცა ორი-სამი წლის
განმავლობაში აქაური ქართველობა დიდ ინტერესს იჩენს ქართული ენისადმი.
აგრეთვე, თურქეთში ქართული ენის დაკარგვა ეთნიკური ცნობიერების დაკარგვას არ
იწვევს.

54 სტატიაში საუბარია აფხაზურ საზოგადოებაში ქცევის სოციალური ორგანიზაციის
თავისებურებებზე, მის სოციოკულტურულ მექანიზმზე.

ქცევის ტრადიციული ნორმები შემუშავებული იქნა საზოგადოების ჩამოყალიბების
პროცესში. იგი შემუშავებულ და დაგროვილ გამოცდილებას ასახავდა. მიუხედავად
საზოგადოებრივ წყობათა ცვლილებისა, აფხაზებს ბოლომდე შემორჩათ ადიღეური
ეტიკეტის მსგავსი მოდელები. აფხაზთა და ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიელთა
ტრადიციული ეტიკეტის მსგავსება, განრიდების, ტაბუირების ქცევის წესები, კიდევ
ერთხელ ადასტურებენ თანამედროვე აფხაზების ჩრდილო-კავკასიურ წარმოშობას.

55 ადამიანი იმ ბუნებრივ-გეოგრაფიული გარემოს ბინადარია, რომელშიაც ცხოვრობს
და მისი განუყოფელი ნაწილია. ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია საზოგადოების
და ბუნების ურთიერთმოქმედების ისტორიული განვითარები სპრობლემებზე მიწის
რესურსის გამოყენებისა და დაცვის მელიორაციის ხალხურ საწყისებზე; ბუნებრივ
სტიქიებზე, განსახლების და დასახლების, სასოფლო-სამეურნეო ბუნებათსარგებლობის
კულტურულ-ისტორიული ტრადიციების მეთოდიკაზე; კულტურულ-სამეურნეო
ტრადიციების მოდელირებისა და თანამედროვე სასოფლო წარმოების ეკოლოგიურ
საკითხებზე.

56 თანამედროვე ოსების სოციალური ურთიერთობები ხანგრძლივი და რთული
ისტორიული პროცესის შედეგად ყალიბდებოდა. მათ დაარსებაში მნიშვნელოვანი
როლი ნათესაურ გაერთიანებებს ეკავა. ერთ-ერთი ასეთი გაერთიანება ერთი დიდი
ოჯახიდან გამოყოფილი ინდივიდუალური ოჯახების ჯგუფის ახალი, უფრო ფართო
ნათესაური კავშირი ოსებში აღწერილობითი -„იუფდფრთა“ (ერთი მამის შვილები) და
„იუ ართაი ბაიუარგა“ (ერთი ცეცხლიდან, ერთი კერიდან გამონაყოფნი) ტერმინით
დასტურდება.

ასეთი სოციალური ინსტიტუტი სამეცნიერო ლიტერატურაში პატრონომიური
ორგანიზაციაა. ძველად ასეთ ორგანიზაციას გარკვეული ფუნქციები ეკისრებოდა
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ოსების სოციალურ, ეკონომიკურ და რელიგიურ ცხოვრებაში. ოსურ პატრონომიას
კომპლექსური და თავისებური სტრუქტურა ჰქონდა. ამ თავისებურებებს შორის იყო
მკაცრი ეგზოგამია შვიდი თაობის განმავლობაში; კოლექტიური შრომა, ორმხრივი
მორალური მხარდაჭერა; ტრადიციული ცერემონიების ერთობლივი სადღესასწაულო
პრაქტიკა; დები და ქალიშვილები ითვლებოდნენ ოსური პატრონომიული
ორგანიზაციის წევრებად, მიუხედავად იმისა, რომ ქორწინების შემდეგ მათ ოჯახი
დაეტოვეს.

ამრიგად, საქართველოში ჩამოსახლების შემდეგ ოსურმა პატრონიმიის სალოცავმა
ხატმა, ნაგებობამ და თვით რიტუალმაც ქართული ქრისტიანული რელიგიის გავლენა
განიცადა. თუმცა, სტრუქტურითა და ფუნქციით ისინი მფარველი ღვთაებების სახით
ერთი და იმავე მიზანს - პატრონიმიის იდეოლოგიურ ერთობლიობას ემსახურებოდნენ.

57 სტატიაში საუბარია ჩრდილოკავკასიიდან ჩერქეზული წარმოშობის ორ დიდ
მიგრაციულ ტალღაზე, რომელიც ერთმანეთისაგან საკმაოდ განსხვავებული იყო. მათ
ეთნიკურ ცნობიერებასა და ეთნიკურ ერთობლიობასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ
რწმენა-წარმოდგენებთან, როგორიც იყო სიცოცხლის ძალა, რელიგიური
სამიწათმოქმედო ღვთაებები "ჟვაბრან", "ანაფა-ნაფა", "ძივოუ", "ჯაჯა“.

58 ინფორმაციის გავრცელების თანამედროვე ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა
მოსახლეობის განწყობებზე მოზანმიმართული ზემოქმედება განხორციელდეს.
მასშტაბური პოლიტიკური კატაკლიზმები გავლენას ახდენენ ოპოზიციური ჯგუფის
წევრთა შესახებ სტერეოტიპული ნორმების ჩამოყალიბებაზე. ნარატივის
სტრუქტურული მატრიცა უნივერსალურია და ემსახურება ერთ მიზანს _ მოახდინოს
მსმენელზე ზემოქმედება, რათა მან მთხრობელის დამოკიდებულება გაიზიაროს. უფრო
მძაფრად არის ასახული მთხრობელის განწყობა (ხშირად ნეგატიური) როდესაც ამბავი
უცხოტომელებს ეხება. ცხადია, რომ უცხო კულტურის წარმომადგენელი, მისი
ტრადიციული კულტურის ის ელემენტები, რომლებიც არ შეესაბამება ადგილობრივთა
თანადროულ ტიპს, ხდება მოსულთა შესახებ ნეგატიური წარმოდგენების წყარო.
ამგვარი სტერეოტიპული კლიშეების შექმნასა და ნარატივების შინაარსობრივი მხარის
ფორმირებაზე გავლენას ახდენს მასობრივი კულტურის, სატელევიზიო გადაცემების,
ლიტერატურის, ბეჭდური მედიის, ბოლო ხანებში კი, გლობალური საკომუნიკაციო
საშუალებების და სოციალური ქსელების გზით გავრცელებული მოსაზრებები

59 ისტორიული წყაროებისა და სპეციალურ ლიტერატურაში გამოქვეყნებული
მონაცემების ანალიზზე, სოციალურ ქსელებში და საველე ეთნოგრაფიულ
ექსპედიციებში მოპოვებული მასალა დაყრდნობით მიღებულია დასკვნა, რომ ბოლო
ხანებში რუსულენოვან სამეცნიერო ლიტერატურაში დომინანტი ე.წ. “ოსთა კავკასიური
აბორიგენობის” თეორია ოსურ პოპულაციაში თითქმის უალტერნატივოდ აღიქმება.
ყაზბეგის რეგიონის დაცლა ოსებისაგან კი ცხადყოფს, რომ რეგიონის ოსურ ისტორიულ
ტერიტორიად გამოცხადება და მისი “სამხრეთ ოსეთთან” შეერთების სურვილი,
რუსული დაკვეთაა. ოსებმა მთლიანად დატოვეს დასახლებები, სადაც მათ არავინ
ავიწროვებდა (თრუსოს ხეობა, ხევის სოფლები: კობი, უხათი, აჩხოტი თოთი), მაღალია
მიგრაციის ინტენსივობა ცხინვალის რეგიონიდანაც (რომელსაც ე.წ. ოსური მთავრობა
აკონტროლებს). აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ოსური იმიგრაცია
ძირითადად განაპირობებულია ეკონომიკური და ეთნოკულტურული ფაქტორებით.

60 რუსეთის მიერ 2008 წელს ცხინვალისა და ახალგორის ოკუპაციის შემდგომ,
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ყაზბეგის რაიონი რუს//ოს პოლიტიკოსთა განსაკუთრებული ინტერესის სფეროში
მოექცა და თანდათან გაიზარდა მათი პრეტენზიები ყაზბეგის რაიონის იმ
ტერიტორიებზე, სადაც ოსები სახლობდნენ. დღეს რუსეთის პოლიტიკურ გეგმებში
ყაზბეგის თემა, კერძოდ, თრუსოს ხეობის და კობის ქვაბულის საკითხი, უფრო და
უფრო აქტიური ხდება. პოლიტიკურად დაძაბულ დღევანდელ ვითარებაში,
როდესაც ოსეთს//რუსეთს ყაზბეგის რაიონის დასაკუთრების ინტერესი გააჩნია,
რეგიონში ჯერ კიდევ მოუგვარებელმა საკითხებმა, განსაკუთრებით, კი მიწის
საკუთრების პრობლემამ შესაძლებელია მომავალში სერიოზული თავსატეხი
შეუქმნას სახელმწიფოს.

ვითარების შესწავლამ დაგვანახვა, რომ ყაზბეგის რაიონის ოსების საცხოვრისთან
მიმართებაში თავისი მიზნების განსახორციელებლად რუსეთი ყველა შესაძლო
მეთოდს - შეთხზულ ამბებზე, ისტორიისა და რეალური ფაქტების დამახინჯებაზე
ორიენტირებულ საინფორმაციო ომს, პროვოკაციებს, პასპორტიზაციას და
ეკონომიკურ ბერკეტებს იყენებს.

61 რუსეთის მიერ ცხინვალისა და ახალგორის ოკუპაციის შემდგომ, ყაზბეგის
რაიონი რუს//ოს პოლიტიკოსთა განსაკუთრებული ინტერესის სფეროში მოექცა და
თანდათან გაიზარდა მათი პრეტენზიები ყაზბეგის რაიონის იმ ტერიტორიებზე,
სადაც ოსები სახლობდნენ. დღეს რუსეთის პოლიტიკურ გეგმებში თრუსოს ხეობის
და კობის ქვაბულის საკითხი, უფრო და უფრო აქტიური ხდება. პოლიტიკურად
დაძაბულ დღევანდელ ვითარებაში, რეგიონში ჯერ კიდევ მოუგვარებელმა
საკითხებმა, განსაკუთრებით, კი მიწის საკუთრების პრობლემამ შესაძლებელია
მომავალში სერიოზული თავსატეხი შეუქმნას სახელმწიფოს.

ვითარების შესწავლამ დაგვანახვა, რომ ყაზბეგის რაიონის ოსების საცხოვრისთან
მიმართებაში თავისი მიზნების განსახორციელებლად რუსეთი ყველა შესაძლო
მეთოდს (შეთხზული ამბები, ისტორიისა და რეალური ფაქტების დამახინჯებაზე
ორიენტირებული საინფორმაციო ომი, პროვოკაციები, პასპორტიზაცია და
ეკონომიკური ბერკეტები) იყენებს.

62 ნაშრომში გარკვევისათვის გამოყენებულია გვიანი შუა საუკუნეების ქართველების
(შატილი, ჟინვალი, არღუნი,სიონი, რუსთავი), ჩეჩნების (ს. მაისტი), ინგუშების (არზი,
ხული, ბეჟტი), სამხრეთ ოსეთის და ჩრდილო ოსეთის კრანიოლოგიური სერიები.
მრავალგანზომილიანი თანამედროვე სტატისტიკური მეთოდებით გაირკვა, რომ
ჩეჩნბის და ხევსურების უფრო მჭიდრო ინტერკულტურული კავშირების მიუხედავად,
ჩეჩნები უფრო მეტადმსგავსნი არიან გაერთიანბულ ქართულ სერიასთან, ვიდრე
ხევსურებთან, რაც ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საერთო სუბსტრატის
მაჩვენებელი უნდა იყოს.

63 საკვლევი საკითხით რამდენიმე მიზეზის გამო დავინტერესდი, უპირველესად ის,
რომ საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობათა შორის, აზერბაიჯანელები
ყველაზე მრავალრიცხოვანი და განსხვავებული სარწმუნოების აღმსარებლები არიან.
ამავე დროს, საქართველოს სხვა ეროვნული უმცირესობების (ებრაელები, ბერძნები,
ოსები), ჩვენს ქვეყანაში დამკვიდრება უმთავრესად ქართველებთან ხანგრძლივი
პილიტიკური და კულტურული ურთიერთობის შედეგი იყო, ხოლო მათგან
განსხვავებით, თათარ-თურქების გაჩენა მუსულმან სახელმწიფოთა აგრესიასთან და
მომთაბარე ხალხების პერმანენტულ შემოსევებთანაა დაკავშირებული. ამიტომ
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საინტერესო იყო აზერბაიჯანელების ეროვნული თვითშეგნების და კონფესიური
კუთვნილების ურთიერთმიმართება. იმის გამო, რომ საქართველოში ირანიდან
გადმოსახლებულ მომთაბარე ხალხს არ გააჩნდა ირანული ეროვნული შეგნება და
უფრო მეტი საერთო აზერბიჯანელებთან აღმოაჩნდათ, მათი შთამომავლობა ენის,
რელიგიის, ზოგიერთი ჩვეულებებისა და სოციალური წყობის გამო, თავს
აზერბაიჯანელებს მიაკუთვნებენ.

ეთნიკური თვითიდენტიფიცირების საშუალებას აზერბაიჯანელებისათვის რელიგია
წარმოადგენს. ისლამის რელიგიაც გარკვეულ აღმავლობას განიცდის, ისევე, როგორც
არატრადიციული რელიგიებიც, ადგილი აქვს ისლამის პოლიტიზაციის პროცესს, რაც
გარკვეული საფრთხის შემცველია. თუმცა, ამავე დროს თბილისის მეჩეთი აღმოსავლეთ
საქართველოს მუსლიმთა ცენტრად ითვლება, სადაც შიიტები და სუნიტები ყველასგან
გასაკვირად, დღესაც ერთად ლოცულობენ.

საქართველოს აზერბაიჯანელები ნაკლებად პოლიტიზირებულნი და შესაბამისად
არაკონფლიქტურები არიან. მათში შეხამებულია საერთო კავკასიური და შუააზიური
კულტურა. ნაშრომში ასახულია მათ ეთნიკურ თვიშეგნებაზე რელიგიური ფაქტორების
გავლენა და ინტეგრაციის საკითხები.

64 ნაშრომში გაანალიზებულია ისლამურ გარემოცვაში მყოფი საქართველოს სამომავლო
კავშირების აუცილებლობა, როგორც პოლიტიკურ-ეკონომიკური, ისე კულტურული.
ამისათვის საჭიროა საქართველოს მოქალაქეების ინტელექტუალურ-კულტურული
დონის ამაღლება, მოქალაქეთა რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლება, რითაც
ცნობილი იყო ჩვენი ქვეყანა. საქართველოს ისლამურ სამყაროსთან
მრავალსაუკუნოვანი უერთიერთობა ჰქონდა, რაც მუსულმანების მხრიდან ხშირად
დაპყრობით ხასიათს ატარებდა, მაგრამ კულტურაზე კეთილისმყოფელ
ურთიერთზეგავლენას ახდენდა. ნაშრომში ხაზგასმულია იმის თაობაზე, რომ
დღესდღეობით ყველა რელიგია და რელიგიური მომართულება მოდერნიზაციას
განიცდის, რაც მეცნიერულ-ტექნიკურმა პროგრესმა, განათლებამ, კულტურამ, შრომის
ხასიათის შეცვლამ განაპირობა. შესაბამისად, საქართველოს აზერბაიჯანელების
რელიგიურ ყოფით ცხოვრებაში, ბევრი რამე აღარ შეესაბამება ისლამურ კანონებს,
ყურანისა და შარიათის დადგენილებებსა და ნორმებს. სახელდობრ; დაკრძალვის
ისლამური წესები შეიცვალა, როგორიცაა კუბოთი დაკრძალვა, საფლავის ქვებზე
სურათები და ზედმეტი წარწერები, მიცვალებულისთვის ყურანის კითხვის შემცირება.
გარკვეული სიახლეა მოწყალების გადახდაშიც, ახლებური მიდგომაა ყურბანისადმი
(მსხვერპლშეწირვისადმი), დასუნათებაში და ა.შ.

ბოლნისის რაიონის აზერბაიჯანელ მოსახლეობასთან საველე მუშაობისას
დადასტურდა რიტუალურ პრაქტიკაში ბევრი ქრისტიანული ელემენტის შეჭრა,
სახელდობრ; უკურნებელი სენით დაავადებულებს მოლები ურჩევენ ქრისტიანული
ტაძრების მოლოცვას, სანთლის დანთებას და სხვა. საბოლოოდ ირკვევა, რომ ორივე
რელიგიის მიმდევარი ქართველები და აზერბაიჯანელები ნებით თუ უნებლიეთ,
როგორც ქრისტიანული, ისე ისლამური დღესასწაულების თანამონაწილენი არიან (მაგ;
აღდგომა, გიორგობა, მარიამობა), აქაური მუსულმანები ეტანებიან ალკოჰოლურ
სასმელებს, აქვთ ვენახიც და ა.შ. ამ მოდერნიზაციაზე გავლენა მოახდინა
გლობალიზაციის პროცესმა, მიგრაციულმა აქტივობამ, ტექნოლოგიების განვითარებამ,
ინტეგრაციულმა პოლიტიკამ.
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65 ნაშრომში, საარქივო მასალაზე დაყრდნობით პირველად არის შესწავლილი
სამეგრელოს თავადური სახლის - ქოჩაქიძეთა ისტორია. თავად ქოჩაქიძეთა გვარის
წარმომადგენლები XVIII-XIX საუკუნეებში სახლობდნენ სოფელ ჭალადიდის მუხურში
და როგორც ამ სოფელში, ისე სხვა ახლომახლო სოფლებში ფლობდნენ არც თუ ისე
დიდი რაოდენობით ყმებს და როგორც ჩანს არ ჰქონდათ საკუთარი ციხე-სიმაგრე. მათი
მფლობელობის არეალი XV – XVII საუკუნეებში უფრო ვრცელი და სამეგრელოს
სამთავროსათვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ადგილას მდებარეობდა, სადაც
გააჩნდათ მძლავრი ციხე-სიმაგრე და ყმათა საკმაოდ მნიშვნელოვანი რაოდენობა.

ყველაზე ადრინდელი დოკუმენტი, სადაც მოხსენიებულია როსტოან (იგივე
როსტომ, დ. ჭ.) ქოჩაქიძე გვაქვს XV საუკუნის მიწურულიდან.

ქრონოლოგიურად შემდგომ ცნობას ქოჩაქიძეთა გვარზე ვპოულობთ 1616-1621
წლებით დათარიღებულ აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდ დავთარში, სადაც
მოცემულია „ჯგალის ციხის საკათალიკოსო გამოსავლის ნუსხა“. ამ ცნობიდან არ ჩანს აქ
მოხსენიებული ქოჩაქიძის სახელი. ნათელია ის, რომ მისთვის ჯგალის ციხე თავისი
გლეხობითურთ, რომელიც ამ დოკუმენტის მიხედვით 38 კომლს შეადგენდა, ლევან II
დადიანს უბოძებია. როგორც ჩანს, ქოჩაქიძეები XVII საუკუნის დასაწყისში ჯგალის
ციხეს და მის მიმდებარე ტერიტორიას ფლობდნენ და იქვე სახლობდნენ, ხოლო სენაკის
რაიონის სოფელ ჭალადიდიდის მუხურში, XVIII საუკუნიდან მოყოლებული XX
საუკუნის პირველ მეოთხედამდე მოსახლეობენ. აქ მოხსენიებული ჯგალის ციხე
მდებარეობს დღევანდელ სოფელ ჯგალში (წალენჯიხის რაიონი), რომელსაც დღეს ჩვენ
იმ უბნის სახელწოდების მიხედვით სადაც სალიების გვარი სახლობს, ლესალეს ციხის
სახელწოდებით ვიცნობთ. აქვე სოფელ ლეშამუგეში (ჩქვალერის თემი) ფიქსირებულია
ტოპონიმი ლექოჩაქე//ლექოჩაგეს ფორმით, რაც ამ საგვარეულოს ამ ადგილებში
მოსახლეობაზე მიუთითებს. ქოჩაქიძეთა სათავადო სახლის დამცრობის შემდგომ მათ
კუთვნილ ადგილებს ამ მიდამოებში XVIII საუკუნის ბოლო მეოთხედიდან ჩიქვანთა
სათავადო უნდა დაუფლებოდა.

ნაშრომში წარმოდგენიალია ქოჩაქიძეთა გვარის ორმოცდაათამდე საარქივო
ხელნაწერი დოკუმენტი, რომელთა უმრავლესობა პირველად ქვეყნდება.

XIX საუკუნის 70-იან წლებში ქოჩაქიძეები მთლიანობაში ფლობენ 45 კომლ ყმას
რომლთა ოჯახების შემადგენლობა 183 სულს ითვლის.

XIX საუკუნის საარქივო მასალების მიხედვით, ქოჩაქიძეთა გვარის ძირითადი
სალოცავი იყო სოფელ ჭალადიდის მუხურის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია,
რომელიც დღეს არ დგას. აქვე მათ ჰქონდათ კარის ეკლესია. ჭალადიდის მუხურიში
ციხე-სიმაგრეს არ ფლობდნენ.

საარქივო დოკუმენტების მიხედვით ნათელია, რომ რუსეთის იმპერიის მიერ XIX
საუკუნის მეორე ნახევარში ქოჩაქიძეთა გვარის უკლებლივ ყველა წარმომადგენლები
ერთხმად აღიარეს თავადთა რიგებში და შეიტანეს რუსეთის იმპერიაში აღიარებულ
თავადთა წიგნში.

66 ნაშრომში განხილულია მომთაბარეობიდან ბინადრობაზე გადასვლის ძირითადი
მიზეზები პირველყოფილ და გვაროვნულ საზოგადოებებში ე. წ. ,,ნეოლითურ
რევოლუციამდე’’. უარყოფილია არსებული შეხედულებები, რომლის ძალითაც
ადამიანთა ბინადარ ცხოვრებაზე გადასვლის მთავარ ნიშნად მიიჩნეოდა მწარმოებლურ
მეურნეობაზე გადასვლა.
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ადამიანის შეგნებულად დაფლვა, სადაც მიცვალებულისათვის ცხოველთა ძვლებია
ჩატანებული და საფლავზე ყვავილების ნაშთია აღმოჩენილი, ჯერ კიდევ 60 ათასი
წლით თარიღდება. ეს სამარხები წარმოადგენდა ნეანდერტალელების სულიერი
ცხოვრების ერთ-ერთ ძირითად მაჩვენებელს რომლებიც შუა პალეოლითის ბოლოს
ჩნდება. ისინი მოწმობენ საკმაოდ განვითარებულ რიტუალზე და ცერემონიებზე,
რომლითაც განისაზღვრებოდა მიცვალებულისადმი დამოკიდებულების
პროცედურები.

ძველ საზოგადოებებში, რომლებიც განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე დგანან,
ყველგან ერთნაირად მჭიდრო კავშირშია კერა და მიცვალებული, რომელიც წინაპრის
კულტის თაყვანისცემასთან არის დაკავშირებული და ის საზოგადოების ანუ
სოციალური ორგანიზაციის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორია.

ნაშრომში აღნიშნულია, რომ მიცვალებულისადმი დამოკიდებულებას უნდა
წარმოექმნა პირველი ბინადრობის ნიშნები. ადამიანი მისდამი რწმენის ძალით ძნელად
ტოვებდა თავის საცხოვრის გარემოს, ის საუკუნეებით რჩებოდა მათი საფლავების
წინაპრის ერთგული და სწორედ ამის შემდგომ შესძლო არსებობის ისეთი
საშუალებებისათვის ადგილზევე მიეგნო, როგორიც არის მიწათმოქმედება და ცხოვეთა
მოშინაურება, ანუ მწარმოებლური მეურნეობის ძირითადი სახეობები.

ე. წ. ,,ნეოლითურ რევოლუციამდე’’ მცხოვრები ადამიანები ქმნიან მუდმივ
დასახლებებს (დაახლოებით შუა პალეოლითიდან მოყოლებული) დომესტიკაციის
გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ იმდროინდელი ადამიანისთვის, რომელიც
ნადირობით, თევზჭერით და შემგროვებლობით ირჩენს თავს და მისთვის გარემო
პირობებიდან გამომდინარე სრულიად არ არის ხელსაყრელი ერთ ადგილზე ცხოვრება,
ანუ საკვების მოსაპოვებლად მას დროთა განმავლობაში რესურსის ამოწურვის გამო
სულ უფრო შორს უწევს ,,მოგზაურობა’’, ის მაინც არ ტოვებს თავის ძირითად ბანაკს,
რომლის მიზეზიც თავიანთი გარდაცვლილი წინაპრების სააფლავებია. მის მიმართ
რწმენა კულტურის და ცივილიზაციის სხვადასხვა დონეზე მყოფ საზოგადოებებს
მთელი ისტორიის მანძილზე წითელი ზოლივით გასდევს და დღესაც ინარჩუნებს
გარკვეულ სახეს.

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)
1

2
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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)
1

2

5.3. კრებულები

№ ავტორი/ავტორები

კრებულის
სახელწოდება,
საერთაშორისო

სტანდარტული კოდი
ISBN

გამოცემის ადგილი,
გამომცემლობა

გვერდების რაოდენობა

1
2

3
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

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 გიორგი
ქავთარაძე

Some Problems
Concerning the

Chronology of Late
Neolithic – Early

Metal Age Cultures
of Caucasia
(კავკასიის

გვიანნეოლითური-
ადრელითონების

ხანის კულტურათა
ქრონოლოგიის

ზოგიერთი

Context and
Connection: Essays
on the Archaeology

of the Ancient
Near East in

Honour of Antonio
Sagona

Leuven, Belgium:
Peeters Publishers

15
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საკითხი),
ISBN: 978-90-429-

3403-0
2 მარიამ

ჩხარტიშვილი
Prejudice and
Nationalistic
Discourse: The Case
of Nineteenth
Century Georgia
(აკვიატებული
რწმენები და
ნაციონალისტური
დისკურსი:
მეცხრამეტე
საუკუნის
საქართველოს
მაგალითი),
ISBN (10): 1-5275-
0862-5
ISBN (13): 978-1-
5275-0862-0

Dynamics and
Policies of

Prejudice from
Eighteenth to
Twenty-First

Century,
კონფერენციის

მასალები

Cambridge
Scholars

Publishing,
დიდი

ბრიტანეთი

13

3 მარიამ
ჩხარტიშვილი

Discussing Some
Features of Georgian
Medieval
Historiography. Two
Verbal Portraits of
Duke Stephanos I,
ISBN 978-619-176-
130-2

Laudator Temporis
Acti,

Studia in
Memoriam Ioannis

A. Božilov
Vol. II

Publishing House
“GUTENBERG”,

სოფია,
ბულგარეთი

31

4 მარიამ
ჩხარტიშვილი

Нина,
ISBN 978-5-89572-
058-5

Православная
энциклопедия, ტ.

51

გამომც.
Церковно-

научный центр
«Православная

Энциклопедия»,
მოსკოვი,
რუსეთი

6

5 გიორგი
ჭეიშვილი

Никозская епархия,
ISBN 978-5-89572-
058-8

Православная
энциклопедия, ტ.

50

გამომც.
Церковно-

научный центр
«Православная

Энциклопедия»,
მოსკოვი,
რუსეთი

7

6 გიორგი Никорцминда, Православная გამომც. 6
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ჭეიშვილი ISBN 978-5-89572-
058-5

энциклопедия, ტ.
51

Церковно-
научный центр
«Православная

Энциклопедия»,
მოსკოვი,
რუსეთი

7 გიორგი
ჭეიშვილი

Никорцминдская
епархия (история
после 1917 г.),
ISBN 978-5-89572-
058-5

Православная
энциклопедия, ტ.

51

გამომც.
Церковно-

научный центр
«Православная

Энциклопедия»,
მოსკოვი,
რუსეთი

6

8 დოდო
ჭუმბურიძე

Understanding
Nikoloz
Baratashvili’s
National and
Political Vision,
ISBN-13:978-620-2-
30883-0
ISBN-10:6202308834

„რომანტიზმი
ლიტერატურაში.

ეპოქათა და
კულტურათა

გზაჯვარედინზე“,
კონფერენციის

მასალები

„Scholars-press“
გერმანია

9

9 ნოდარ
შოშიაშვილი

The Social Situation
and the Beginning of
Political Life in
Georgia, ISBN 978-
83-7893-266-0

კრებ. „Modern
History of Georgia“

KEW – Kolegium
Europy

Wschodinej.
College of

Eastern Europe,
ვარშავა,

პოლონეთი

16

10 ქეთევან
ხუციშვილი

Marketplaces:
Meeting Places in
Border Zones of
Georgia, ISSN: 2510-
2826

Working Paper
Series on Informal
Markets and Trade,
Working Paper No.

6

მაინის
ფრანკფურტი

14

11 ქეთევან
ხუციშვილი

Correlation of
Ethno–cultural
Identity and Sacred
Geography (Case of
Georgia), ISBN: 978–
83–939946–5-6
ISSN: 2544-8048

ჟურ. „KAVKAZ –
PRZESZŁOŚĆ –

TERAŹNIEJSZOŚĆ
– PRZYSZŁOŚĆ“

(CAUCASUS –
PAST – PRESENT

– FUTURE), N4

ჟეშოვის
უნივერსიტეტის

გამომ.,
პოლონეთი

15

12 როზეტა
გუჯეჯიანი

Cultural Parallels
between the
Georgians and North

ჟურ. „KAVKAZ –
PRZESZŁOŚĆ –

TERAŹNIEJSZOŚĆ

ჟეშოვის
უნივერსიტეტის

გამომ.,

12
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Caucasians (Balkars,
Karachays),
ISBN: 978–83–
939946–5-6
ISSN: 2544-8048

– PRZYSZŁOŚĆ“
(CAUCASUS –

PAST – PRESENT
– FUTURE), N4

პოლონეთი

13 თეა ქამუშაძე Rustavi: Searching
for New Identity in
the City of Forty
Brothers,
ISBN-10:
6137432165
ISBN-13: 978-
6137432167

ბროშურა LAMBERT
Academic
Publishing

88

14 ლავრენტი
ჯანიაშვილი

Ossetians and
Georgians in Kazbegi
Region Historial and
Cultural Issues,
ISSN: 1230-1604

Pro Georgia, vol.
28

ვარშავის
უნივერსიტეტის

გამომ.,
პოლონეთი

14

15 ნათია
ჯალაბაძე

Ethno-Political
Aspects of the
Georgian-Ossetian
Relations in Kazbegi
Region, ISSN: 1230-
1604

Pro Georgia, vol.
28

ვარშავის
უნივერსიტეტის

გამომ.,
პოლონეთი

10

16 ნათია
ჯალაბაძე

Некоторые аспекты
интеркультурной
коммуникации
между
грузинскими и
северокавказскими
горцами (чеченцы
и ингуши), ISBN
978-5-4314-0346-0

„Этногенез и
этнические

истории Кавказа“
კონგრესის
მასალები

ჩეჩნეთის
უნივერს.
გამომც.,
რუსეთი

9

17 ლიანა ბითაძე Чеченцы на
антропологической
карте Кавказа, ISBN
978-5-4314-0346-0

„Этногенез и
этнические

истории Кавказа“
კონგრესის
მასალები

ჩეჩნეთის
უნივერს.
გამომც.,
რუსეთი

12

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1 განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა კავკასიური და ახლოაღმოსავლური
წარმომავლობის არქეოლოგიური მასალის ქრონოლოგიური დამთხვევის ფაქტებს,
რაც შესაძლებლობას უნდა იძლეოდეს გადასინჯული იყოს ზოგიერთ შემთხვევაში ამ
ორი რეგიონის კულტურული ურთიერთმიმართების ხასიათი. ვინაიდან პირველი და
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მეორე „რადიონახშირბადული რევოლუციების” შედეგად ახლო აღმოსავლეთი
დაშორდა მის ჩრდილოეთ პერიფერიას (კერძოდ, ბალკანეთს, კავკასიას, და ა.შ.), ამ
ორ რეგიონს შორის წარმოიქმნა ქრონოლოგიური ლაკუნა ანუ ე.წ. რღვევის ზოლი.
კავკასიაში ნაპოვნი ახლოაღმოსავლური წარმომავლობის იმპორტი და ახლო
აღმოსავლეთში საიმედოდ დათარიღებულ არქეოლოგიურ კონტექსტში
ამიერკავკასიული კულტურებისათვის დამახასიათებელი ზოგიერთი ნიშნის
გამოვლენა, იძლევა უნიკალურ შესაძლებლობას, რათა ხელი შეეწყოს კავკასიის
ქრონოლოგიური სისტემის ერთიანი კონსტრუქციის შექმნას და ჩამოყალიბდეს
უძველესი ცივილიზებული სამყაროს ჩრდილოეთი პერიფერიის გვიანნეოლითური
და ადრელითონების ხანის შედარებითი და აბსოლუტური ქრონოლოგია. ე.წ.
რღვევის ზოლის ჩრდილოეთით მდებარე რეგიონებისათვის მიღებული ახალი
ქრონოლოგიური განზომილებები საშუალებას იძლევა, რათა გადაიხედოს
ურთიერთობების ხასიათი ახლო აღმოსავლეთის ჩრდილოეთ პერიფერიაზე მდებარე
შედარებით ახალი სამეცნიერო მეთოდების გამოყენებით დათარიღებულ რეგიონებსა
და ახლო აღმოსავლეთის იმ საზოგადოებებსა და კულტურებს შორის, რომელთა
დათარიღებისათვის ძირითადად გამოყენებულია ადრევე არსებული სისტემები, ამ
რეგიონის მხარეებისათვის შემუშავებული ისტორიული ქრონოლოგიები.

2 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
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
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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 აკვაიტებულ 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 სტატიაში იყო ქართლის მეორე ერისმთავარ სტეფანოზთან I-თან დაკავშირებული
შემთხვევა. ამ 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. ეს 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. მას არ მოსწონდა ამბიციური მმართველი
სტეფანოზი, რომელიც თავს მეფეებს უტოლებდა. აქედანაა მისი შურისძიებაც და
წარსულის დეფორმირებულად წარმოდგენაც. მიუხედავად ამისა, თავად ჯუანშერი
არ თვლიდა, რომ მისი ქმედება ეწინააღმდეგება ისტორიის წერის უმთავრეს
პრინციპს ანუ ჭეშმარიტების წერის პრინციპს. ის თვლიდა, რომ ისტორიკოსს ისე
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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 ამგვარ პარადოქსულ ფაქტს
ავლენს ნაშრომში წარმოდგენილი კვლევა.

4 სტატიაში საუბარია ქართველთა განმანათლებელ წმინდა ნინოზე. განხილულია
წმინდა ნინოს ღვაწლის აღმწერი ჰაგიოგრაფიული ციკლი, უცხოური წყაროები,
შედარებულია სხვადასხვა ცნობები, რედაქციები. წარმოდგენილია შესწავლის
მდგომარეობა. საუბარია წმინდა ნინოს ჯვარზე.

5 სტატიაში „ნიქოზის ეპარქია“  (რუს.) განხილულია საეპისკოპოსოს საზღვრები,
ტაძრის სამამულე მფლობელობა, იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის მამულები
ეპარქიის საზღვრებში, გადმოცემულია ისტორია საეპისკოპოსოს დაარსებიდან (V ს-
ის მეორე ნახ.) დღემდე. ყურადღება გამახვილებულია ნიქოზელ მღვდელმთავართა
მოღვაწეობაზე, მათ რიგზე, ასევე ეპარქიია სიწმინდეებზე. ნიქოზის ეპარქიის
ისტორია და ისტორიული გეოგრაფია ერთიანობაში პირველად არის შესწავლილი

6 სტატიაში „ნიკორწმინდა“ (რუს) გადმოცემულია ტაძრის ისტორია, ყურადღება
გამახვილებულია სმამულე მფლობელობაზე, მასში დაცულ სიწმინდეებზე.

7 სტატიაში „ნიკორწმინდის ეპარქია“ (რუს) ჩემს მიერ შესწავლილია საეპისკოპოსოს
ისტორია 1917 წ. შემდეგ.

8 ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებითი მეთოდის ანალიზითა და იმავე
პერიოდში დაწერილი ტექსტების იდეური სულისკვეთების გათვალისწინებით,
მრავალი ფაქტის შეჯერებით, სტატიაში გატარებულია აზრი, რომ ბარათაშვილის
ლექსი - „საფლავი მეფის ირაკლისა“ გადმოსცემს იმ ადამიანის თვალსაზრისსა და
ახალი ისტორიული რეალობისადმი განწყობილებას, ვისაც ეძღვნება იგი (რუსეთში
მცხოვრებ ქართველ ემიგრანტს, ნუმიზმატს, პირველ ქართველ მასონსა და
დეკაბრისტების შეთქმულებაში ბრალდებულს - მიხეილ ბარატაევს).

9 სტატია ეხება XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისის ქართულ
პოლიტიკურ და სოციალურ ცხოვრებას. აღწერილი მაქვს ქართველი სოციალური
სურათი, ქართველი გლეხების, მუშების, არისტოკრატიის მდგომარეობა,
საქართველოს ეკონომიკის ძირითადი დარგები და სოციალური კონფლიქტები. ასევე
დიდი ადგილი უკავია პოლიტიკურ ცხოვრების დაწყებას და 1905 წლის
რევოლუციურ საქმიანობას. სტატიაში ნაჩვენებია საქართველოს პოლიტიკურ-
იდეოლოგიური დისკურსი, მსოფმლხედველობა და პარტიების კონფიგურაციები.
ასევე დიდი ადგილი უჭირას რუსეთის პირველ რევოლუციაში, საქართველოს
განსაკუთრებულ ადგილს. ქართველი სოციალ-დემოკრატების პოლიტიკას და
სტრატეგიას. სტატიაში ნაჩვენებია თუ რატომ იყო სოციალ-დემოკატიული პარტია
მთავარი პოლიტიკური ძალა, რა გავლენები ჰქონდა მას, თუმცა ასევე სოციალ-
ფედერალისტური და ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიების პოლიტიკებიც არის
ნაჩვენები. სტატიაში დიდი ადგილიუკავია ბოლშევიკებისა და მენშევიკების
დაპირისპირებას საქართველოში და ახსნილია თუ როგორ შეძლეს მენშევიკებმა,
ბოლშევიკური მოძრაობების დამარცხება საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში და
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როგორ იქცნენ მენშევიკები მთავარ პოლიტიკურ ძალად. ასევე სტატიაში დიდი
ყურადღება ეთმობა ევროპულ გავლენებს ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და
ქართული პარტიული ცხოვრების ევროპულ ღირებულებების ჩვენებას.

10 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.

11 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.

12 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
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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 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.

13 ნაშრომში საუბარია კომუნისტების მიერ 1948 წელს ქალაქად გამოცხადებულ
მეტალურგიულ დასახლებაზე, რომელიც ისტორიულ ნაქალაქარზე გაშენდა.
ქალაქის წინააღმდეგობრივი ბუნებას, რაც ქვეყნის ნაციონალურ ისტორიაში მისი
ადგილის გააზრების დროს მჟღავნდება, ორ განსხვავებულ კონტექსტში
განვიხილავთ.

საქართველოს ამიერკავკასიის მეტალურგიული გიგანტის მშენებლობა მეორე
მსოფლიო ომის დასასრულს დაემთხვა. ქარხნის მშენებლობა რუსთავის
გაუდაბურელ ველზე გადაწყდა, სადაც მწვანე ბალახი წელიწადში მხოლოდ ორი
თვე სძლებდა. ცარიელ ადგილზე ქალაქის მშენებლობა კომუნისტებმა ისტორიული
ნარატივებით გაამდიდრეს და საქართველოს მოსახლეობას ინდუსტრიული ცენტრის
მშენებლობასთან ერთად ისტორიული ქალაქის რეანიმაციაც ამცნეს. რუსთავის
მეტალურგიული ქარხანის მშენებლობა ნაციონალურ პროექტად მოინათლა და მასში
მონაწილეობის მიღება კი პატრიოტულ საქმედ გამოცხადდა. მიუხედავად მძიმე
ინდუსტრიის განვითარების არნახული პერსპექტივისა და მასშტაბებისა, რომელიც
თვისობრივად ახალ კულტურის და შესაბამისად ახალი ადამიანს შექმნას
გულისხმობდა, კომუნისტებმა ქართველთა ნაცონალურ გრძნობებსაც გადაუხადეს
ხარკი და ქალაქის ისტორია უძველესი ეპოქიდან დაიწყეს. საქართველოში ფოლადის
დნობა კი უძველესი ქართველური ტომების ხალიბების თემას დაუკავშირეს. ასევე
საინტერესოდ დაუკავშირდა ისტორიულ რუსთავს XII საუკუნის უდიდესი
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ქართველი პოეტი შოთა რუსთაველი. ვინაიდან სიტყვა რუსთაველი ნაწაროებია
სადაურობის აღმნიშვენლი სუფიქსისგან „ელი“, რაც პიროვნების რუსთავიდან
წარმომავლობაზე შეიძლება მიუთითებდეს. ამდენად პოეტის წარმომავლობა ახალი
სპეკულაციის თემა გახდა როგორც ლიტერატურულ ისე საზოგადოებრივ წრეებში.
იდეა შოთა რუსთაველის ამ ქალქთან დაკავშრების თაობაზე მეტალურგიული
ქარხნის მუშა პოეტებისა და მწერლებისათვის შთაგონების უშრეტ წყაროს იქცა. რაც
კი ლექსი დაწერილა ქალაქზე პრაქტიკულად ყველა რუსთაველის წარმოშობის ამ
ვერსიას იმეორებს და სხვადასხვა ხერხებით ამყარება მას. ქარხნის პერიოდულ
გამოცემების სტატიის სათაურებში ვხვდებით რუსთაველის პოემიდან ფრაზებს.
რუსთავის გამოცხადება პოეტის მემკვიდრედ, ფაქტობრივად ქალაქს საქართველოს
ისტორიის ცენტრში აქცევს. საქართველოს ისტორიის ოქროს ხანა რუსთაველის ეპოქა
ითველება. აქედან კი ვიღებთ საქართველოს ისტორიის წაკითხვის საინტერესო
ნარატივს, რომელიც ქალაქის ისტორიას თავისებურად ინტერპრეტირებს. თუ პოეტის
მოღვაწეობა ქვეყნის ზეობის ხანაა, ამას მოჰყვება მონღოლთა გამანადგურებელი
შემოსევები, საიდანაც ქალაქი რუსთავი აღარ ფიქსირდება, როგორც დასახლებული
პუნქტი. მხოლოდ კომუნისტებმა მისცეს ახალი სიცოცხე რუსთავს და სათავეში
ჩაუყენეს ქვეყანის ინდუსტრიალიზაციის პროცესს, შექმნეს „ორმოცი ძმის ქალაქი.

თანამედროვე ეტაპზე, როდესაც საბჭოთა კავშირი და შესაბამისი ეკონომიკური
სისტემა აღარ არსებებობს, ახალი გამოწვევბის წინაშე აღმოჩნა ომოცი ძმის ქალაქი.
ძირითადი დასაქმების საშუალებებს მოკლებული ქალაქი ხელახლა ცდილობს
საკუთარი ადგილის პოვნას ქვეყნის ისტორიასა და თანამედროვე ცხოვრებაში.
რუსთავი სოციალისტური იერის გადასაფარად ხშირად მიმართავს ისტორიის უფრო
ძველ პერიოდებს, მაგრამ ეს მის აქტუალობას მაინც ვერ გამოყოფსსაქართველოს
მასშტაბით. რუსთავის დღევანდელი სახე, კიდევ უფრო მეტ წინააღმდეგობას ქმნის,
რადგენ სოციალისტური სინამდვილისთვის არც ისტორიაში და არც
თანამედროვეობაში მოიძებნა ადგილი. რეალობას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ
დღევანდელ ოფიციოზს ქალაქის გააზრების ერთიანი კონცეფცია არ გააჩნია.

14 სტატაში განხილულია რამდენიმე საკითხი: ეთნიკური პროცესები თერგის ხეობის
ზემო წელში, ოსთა ჩამოსახლების ეპოქა და პირობები, ოსურ-ქართული
ურთიერთობის კულტურულ-ეთნოგრაფიული თავისებურებები, ოსების ჩრდილო
ოსეთში გადასახლების რეალური დრო და მიზეზები, რუსული ჰიბრიდული
პოლიტიკის გავლენა ქართულ-ოსური ურთიერთობის პერსპექტივაზე.

პოლიტიკურად თრუსო საქართველოს სახელმწიფოებრივი სივრცის ნაწილი იყო და
რუსთა გაბატონების დროისათვის აქ მცხოვრები ოსები, ქართულ სოციალ-

პოლიტიკურ სივრცეში სრულიად იყვნენ ინტეგრირებული.  XIX საუკუნის პირველ
ხანებში ისინი ქართველ მეამბოხეთ ამხარდამხარ იბრძოდნენ რუსული
მმართველობის წინააღმდეგ, ოსთა აჯანყებები ცარისტული მპყრობელობის
წინააღმდეგ სისტემატურ და შეურიგებელ ხასიათს ატარებდა. მოგვიანებით,

რუსულმა სახელმწიფომ შეძლო მტრულად განწყობილი ოსები გადაებირებინა და
დიდკავკასიურ დაპირისპირებაში საკუთარ პოლიტიკურ იარაღად ექცია.

15 ეთნოგრაფიულ მასალებზე და სპეციალურ ლიტერატურაზე დაყრდნობით
ნაშრომში წარმოდგენილია ქართულ-ოსური კონფლიქტისშემდგომი
ინტერეთნიკური ურთიერთობების მიმოხილვა საქართველოსა (ყაზბეგის რაიონი) და



151

ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკა - ალანიას სასაზღვრო რაიონში. ნაჩვენებია
რეალური სურათი ინტერკულტურული ურთიერთობებისა და ინტერეთნიკური
განწყობების თვალსაზრისით და მათი დინამიკა. სტატიაში გამოთქმულია ვარაუდი,
რომ მიუხედავად საქართველოსა და ოსეთს შორის პოსტკონფლიქტური
დაძაბულობისა და პოლიტიკოსთა მანიპულაციებისა, ტრადიციული
ურთიერთობანი ყაზბეგის ქართველებსა და მათ მეზობელ ოსებს შორის არ
შეცვლილა და პოლიტიკური ვითარება ჯერ-ჯერობით მასზე გავლენას ვერ ახდენს.

16 ეთნოლოგიური და ისტორიული მონაცემების საფუძველზე, მოხსენებაში
განხილულია ქართველ მთიელთა და მეზობელ ვაინახ ხალხთა - ჩეჩენთა და
ინგუშთა ინტერკულტურული კომუნიკაციის ზოგიერთი ასპექტი. ნაჩვენებია მათ
შორის არსებული ეკონომიკური, საოჯახო, რელიგიური და სამართლებრივი
ურთიერთობანი.

17 ნაშრომში ჩეჩნების ანთროპოლოგიური ტიპისადმი კუთვნილება განხილულია
შუასაუკუნეების კრანიოლოგიური სერიებისა და თანამედროვე მოსახლეობის
სომატოლოგიური (კეფალომეტრული და კეფალოსკოპური) ნიშანთა სისტემების
მიხედვით, გამოყენებულია თანამედროვე სტატისტიკური კვლევის მეთოდები.
ორივე სისტემის (კრანილოგია, სომატოლოგია) მონაცემების საფუძველზე აღინიშნება
ჩეჩნების დიდი მსგავსება ქართველებთან, რომელთანაც მათ აკავშირებთ
კავკასიონის ტიპისათვის დამახასიათებელი მორფოლოგიური იერი.

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

6.1. საქართველოში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 ლევან გორდეზიანი სამხრეთ-დასავლეთ
საქართველოს ეთნიკური

სურათისთვის
(ლურსმული ტექსტების

მიხედვით)

25-28 ივნისი, ბსუ

2 ნანა ბახსოლიანი სახელმწიფოსა და ერის
ურთიერთმიმართების

საკითხი აკაკი ჩხენკელის
სამეცნიერო

მემკვიდრეობაში

23-24 მაისი, სტუ

3 ნანა ბახსოლიანი, ნ.
ხაზარაძე

ჰიდრონიმი „ფაზისი“ და
ევროპა-აზიის საზღვარი

26-29 სექტემბერი, თსუ

4 მარიამ ჩხარტიშვილი ქართული ანბანის
წარმოშობა: ნარატიულ

წყაროთა ცნობების ახალი
ინტერპრეტაცია

1 ივნისი, საქართველოს
უნივერსიტეტი
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5 ვახტანგ გოილაძე 484-484 წლების
ანტიირანული აჯანყება.

ამბაზუკის ჰუნები

26-28 სექტემბერი, თსუ

6 ეკა კვაჭანტირაძე სომეხთა ეროვნული საბჭო
საქართველოს

დემოკრატიული
რესპუბლიკაში

1-2 ივნისი, კავკასიის
უნივერსიტეტი

7 ქეთევან ქუთათელაძე „ქართლის ცხოვრებაში“
მოხსენიებული ქვემო
ქართლის ზოგიერთი

ტოპონიმის
ეტიმოლოგიური

კვლევისთვის

18 სექტემბერი, წმ. ანდრია
პირველწოდებულის სახ.

ქართული უნივერსიტეტი

8 ქეთევან ქუთათელაძე მცხეთისა და სამცხის
ეტიმოლოგიისათვის

22-23 სექტემბერი, სამცხე-
ჯავახეთის უნივერსიტეტი,

ახალციხე
9 სოფიო ქადაგიშვილი ეთნიკურობის

აღმნიშვნელი ტერმინების
რაობა ძველ ქართულ

ჰაგიოგრაფიულ ძეგლებში
(VIII-XI სს)

1 ივნისი, საქართველოს
უნივერსიტეტი

10 სოფიო ქადაგიშვილი ქართული ჰაგიოგრაფიული
ძეგლები

ისტორიოგრაფიული
შესწავლის კუთხით

20-22 სექტემბერი,
საქართველოს ეროვნული

არქივი

11 დოდო ჭუმბურიძე რუსი ისტორიკოსი
ნიკალაი დუბროვინი

ქართლ-კახეთში 1802 წლის
წინააღმდეგობრივი
მოძრაობის შესახებ

23 თებერვალი, გორის სს
უნივერსიტეტი

12 დოდო ჭუმბურიძე ეროვნული კონცეპტები
ნიკო ნიკოლაძის

თეორიულ ნააზრევსა
დაპრაქტიკულ
მოღვაწეობაში

18-19 მაისი, ბათუმის
სახელმწიფო

უნივერსიტეტი

13 დოდო ჭუმბურიძე აკაკი ჩხენკელის როლი
საქართველოს

დამოუკიდებლობის
აღდგენის საქმეში

1-2 ივნისი, კავკასიის
უნივერსიტეტი

14 დოდო ჭუმბურიძე ნაციონალური იდენტობისა
და ევროპული ერთობის
საკითხი საქართველოს
პირველი რესპუბლიკის

25-28 სექტემბერი, თსუ, შ.
რუსთაველის სახ.

ქართული ლიტერატურის
ინსტიტუტი
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იდეოლოგთა ნააზრევში
(აკაკი ჩხენკელი, გრიგოლ

ლორთქიფანიძე, ნოე
რამიშვილი, ირაკლი

წერეთელი)
15 დოდო ჭუმბურიძე პოლონეთის სამხედრო

ემიგრაცია და აკაკი
ჩხენკელი

1 მაისი, საქართველოს
თავდაცვის აკადემია

16 დოდო ჭუმბურიძე განათლება და კულტურა
საქართველოს

დემოკრატიულ
რესპუბლიკაში

25 მაისი, თსუ

17 დოდო ჭუმბურიძე საქართველოს
დემოკრატიული

რესპუბლიკის
ურთიერთობა ინგლისთან

12 ივნისი, ქუთაისის აკ.
წერეთლის სახ.
უნივერსიტეტი

18 ელდარ ბუბულაშვილი საქართველოს ეკლესიის
ავტოკეფალიის აღდგენის
კანონიკური საფუძვლები

12 თებერვალი,
საქართველოს
საპატრიარქო

19 ელდარ ბუბულაშვილი საქართველოს
სახელმწიფოებრიობის
აღდგენა და ქართული

ეკლესია

23-24 აპრილი, თბილისის
სასულიერო აკადემია

20 ელდარ ბუბულაშვილი წმ. მღვმდელმთავარ
გაბრიელისა (ქიქოძე) და

იაკობ გოგებაშვილის
ურთიერთობის

ისტორიიდან

21-22 სექტემბერი, გელათის
მეცნიერებათა აკადემია

21 ელდარ ბუბულაშვილი საქართველოს ეკლესიის
ავტოკეფალიის აღდგენა
და რუსეთის ეკლესია

26-29 სექტემბერი,
მეცნიერებათა ეროვნული

აკადემია, თსუ
22 ნიკოლოზ ჯავახიშვილი გიორგი ახვლედიანისა და

მისი ლატვიელი
მასწავლებლის
ურთიერთობის

ისტორიიდან

13-15 ოქტომბერი, თსუ

23 ნიკოლოზ ჯავახიშვილი ქართველი თავადების -
თურქესტანიშვილებისა და

ქოჩაკიძეების
წარმომავლობის

ისტორიიდან

30 ოქტომბერი - ნოემბერი,
გორის სს უნივერსიტეტი

24 გია გელაშვილი ერთი დოკუმენტი
უორდროპის კოლექციიდან

18-19 მაისი, ბათუმის შ.
რუსთაველის სახ.
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უნივერსიტეტი
25 გია გელაშვილი ორი ინგლისური

დოკუმენტი ბათუმის
შესახებ (1856, 1857)

1-2 სექტემბერი, ბათუმის შ.
რუსთაველის სახ.

უნივერსიტეტი
26 ხათუნა ქოქრაშვილი ეროვნულ უმცირესობათა

უფლებები საქართველოს
დემოკრატიული

რესპუბლიკის
სამართლებრივი

დოკუმენტების მიხედვით

15-16 სექტემბერი,
ახალქალაქი

(კონფერენცია:
„დამოუკიდებლობის

აღდგენის 100 წლიანი გზა“)

27 ირინა არაბიძე საქართველოს ეკლესიის
ისტორიის საკითხები
ევგენი შიშკინის წიგნი

„Кавказский
священноисповедник
митрополит Антоний

(Романовский)
жизнеописание“

18-19 მაისი, ბათუმის შ.
რუსთაველის სახ.

უნივერსიტეტი

28 ნატო სონღულაშვილი ეროვნულ-
განმათავისუფლებელი

მოძრაობა საქართველოში
მეოცე საუკუნის 70-იანი

წლების ბოლოს და 80-იანი
წლების დასაწყისში

სტუ

29 ნატო სონღულაშვილი ქართული ემიგრაციის
მოღვაწეობა დასავლეთ

ევროპაში მეოცე საუკუნის
30-იან წლებში

23-24 მაისი, სტუ

30 ნატო სონღულაშვილი ქართული ემიგრაციის
მოღვაწეობა

საერთაშორისო სარბიელზე
XX საუკუნის 20-იან

წლებში

20-22 სექტემბერი,
საქართველოს ეროვნული

არქივი

31 ნატო სონღულაშვილი დისიდენტური მოძრაობის
ჩამოყალიბება

საქართველოში (მეოცე
საუკუნის 60-იანი წლები)

20-21 სექტემბერი, შავი
ზღვის საერთ.

უნივერსიტეტი

32 ქეთევან ხუციშვილი რელიგიურობის
ტრანსფორმაცია

თანამედროვე
საქართველოში

26-28 სექტემბერი, თსუ

33 ქეთევან ხუციშვილი Problem of Translation and
Standardization of

5-7 ოქტომბერი, თსუ
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Ethnographic Terms in
Georgian (ეთნოლოგიური
ტერმინების ქართულად

თარგმანისა და
სტანდარტიზაციის

პრობლემები)
34 ქეთევან ხუციშვილი Multiculturalism and the

Soviet Regime
(მულტიკულტურალიზმი

და საბჭოთა რეჟიმი)

9-10 სექტემბერი, თსუ

35 ნინო მინდაძე ხალხური რელიგიური
სისტემა და ზნეობის

ტრადიციული ნორმები

26-28 სექტემბერი, თსუ

36 ნინო მინდაძე დონ ჯუდიჩე მილანელის
ცნობები ტრადიციული
ქართული მედიცინის

შესახებ

23-24 მაისი, სტუ

37 ნინო მინდაძე თედო სახოკია ქართული
ხალხური მედიცინის

შესახებ

10 მაისი, თსუ

38 ნინო მინდაძე ტრადიციული
ანთროპოლოგიური
ცოდნის რამდენიმე

ასპექტი

12 ივლისი, თსუ

39 როზეტა გუჯეჯიანი სოლიდარობის
ტრადიციული ფორმები

სვანეთში („გალდამ“)

12 ივლისი, თსუ

40 როზეტა გუჯეჯიანი თედო სახოკიას
„ციმბირული მოგონებანი“,
როგორც ეთნოგრაფიული

წყარო

10 მაისი, თსუ

41 როზეტა გუჯეჯიანი „სუანეთის ერთობილი
ხევის“ საისტორო

დოკუმენტები და სვანეთის
სოციო-კულტურული

სტრუქტურა XIII-
XVსაუკუნეებში

26-28 სექტემბერი, თსუ

42 როზეტა გუჯეჯიანი ტრადიციული ქართული
ხალხური დღესასწაული

კულტურული
მემკვიდრეობის

კონტექსტში

2-3 ნოემბერი, ლენტეხის
მუნიც.

43 ხათუნა იოსელიანი გენდერული საკითხების 29 ნოემბერი, კავკასიის
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ზოგიერთი ასპექტი
აზერბაიჯანულ
მოსახლეობაში

ხალხთა საერ. კვლევითი
ინსტიტუტი

(ონლაინკონფერენცია)
44 ნაზი აზიკური ტერმინი “ქვილთი” და მისი

ქართული შესატყვისობანი
30-31 იანვარი,

საქართველოს ეროვნული
მუზეუმი

45 ნაზი აზიკური თუშების ასეული რუსეთ-
თურქეთის ომში (ჩოლოქის

ბრძოლა, 1854 წ.)

23 თებერვალი, გორის სს
უნივერსიტეტი

46 ნაზი აზიკური ტერმიინების “ნაბდისა” და
“თექის”

ურთიერთმიმართე-
ბისათვის

14-16 სექტემბერი, თსუ,
სტუ, მეცნიერებათა

ეროვნული აკადემია

47 გიორგი მამარდაშვილი ქვემო ქართლის
ისტორიული

ეთნოდემოგრაფია და
მიმდინარე

დემოგრაფიული
პროცესები

29 ნოემბერი, კავკასიის
ხალხთა საერ. კვლევითი

ინსტიტუტი
(ონლაინკონფერენცია)

48 თეა ქამუშაძე კანდიდ ჩარკვიანის
პოლიტიკური მეხსიერება

და მეხსიერების პოლიტიკა
საქართველოს პოსტ-
საბჭოთა პერიოდში

14-16 ნოემბერი, თსუ

49 თეა ქამუშაძე კრაკოვის ნოვა ჰუტა -
სოციალისტური წარსულის
კაპიტალისტური მომავალი

28 სექტემბერი, შავი ზღვის
საერთ. უნივერსიტეტი

50 თეა ქამუშაძე მულტიკულტურალიზმის
გაგება რუსთავის

პოსტსოციალისტურ
ურბანულ სივრეში

9-10 სექტემბერი, თსუ

51 თეა ქამუშაძე კულტურული ელიტის
ისტორიული მეხსიერება

და პოლიტიკური
მანიპულაციები

1 ივნისი, საქართველოს
უნივერსიტეტი

52 თეა ქამუშაძე ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელ

სტუდენტთა ბარიერები
დედაქალაქის ქართულ

სოციო-ლინგვისტურ
კონტექსტთან ადაპტაციაში

15-17 თებერვალი, თსუ

53 როლანდ თოფჩიშვილი როდის და რატომ მიიღო
ეთნონიმმა „ჩაჩანი“

21-22 სექტემბერი, გელათის
მეცნიერებათა აკადემია
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უარყოფითი შინაარსი
54 როლანდ თოფჩიშვილი დღემდე უცნობი

მიგრაციული პროცესების
შესახებ მე-19 საუკუნის

სამცხე-ჯავახეთში

24-25 დეკემბერი, თსუ

55 როლანდ თოფჩიშვილი, თ.
გვიმრაძე

მიხეილ გეგეშიძის
ცხოვრება და შემოქმედება

12 თებერვალი, თსუ

56 როლანდ თოფჩიშვილი ახალი თვალსაზრისი
ქართველთა ეთნოგენეზის

შესახებ (თეზისური
ვარიანტი)

12 თებერვალი, თსუ

57 სალომე ოქრუაშვილი აფხაზთა ეთნიკურ
ცნობიერებასა და ეთნიკურ

ერთობლიობასთან
დაკავშირებული

ზოგიერთი რწმენა-
წარმოდგენა

18-19 მაისი, ბათუმის შ.
რუსთაველის სახ.

უნივერსიტეტი

58 სალომე ოქრუაშვილი დასახლების ფორმისა და
საცხოვრებლის

ეკოლოგიური ასპექტები

12 თებერვალი, თსუ

59 ლავრენტი ჯანიაშვილი ნარატივის აგების
სტრუქტურული

კატეგორიები ეთნიკურ
კონტექსტში

და სტერეოტიპების
ფორმირების ეგზოგენური

ფაქტორები

12 თებერვალი, თსუ

60 ლავრენტი ჯანიაშვილი კულტურული,
პოლიტიკური და

ეთნიკური საზღვრის აღქმა
სომხეთთან მომიჯნავე
ეთნიკურად შერეულ

სოფელში

29 ნოემბერი, კავკასიის
ხალხთა საერ. კვლევითი

ინსტიტუტი
(ონლაინკონფერენცია)

61 ნათია ჯალაბაძე საკრალური სივრცე
მშვიდობიანობისა და

დაპირისპირების
კონტექსტში (ქართულ-
ოსური ურთიერთობის

ზოგიერთი ასპექტი
ყაზბეგის     რაიონში)

12 თებერვალი, თსუ

62 ნათია ჯალაბაძე უმცირესობათა ევროპული
ცენტრის კვლევები

23-24 მაისი, სტუ
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საქართველოში მცხოვრებ
ეთნიკურ უმცირესობათა

შესახებ
63 ირმა კვაშილავა ეროვნულისა და

რელიგიურის
ურთიერთმიმართება

საქართველოში მცხოვრებ
აზერბაიჯანელთა ყოფაში

12 თებერვალი, თსუ

64 ირმა კვაშილავა აზერბაიჯანული
ტრადიციების მოდერნიზმი

საქართველოში და
თანამედროვეობა

18-19 მაისი, ბათუმის შ.
რუსთაველის სახ.

უნივერსიტეტი

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

1 გადაცემულია დასაბეჭდად
2 ნაშრომი შეეხება აკაკი ჩხენკელის ნააზრევს სახელმწიფოსფენომენის,

ხელისუფალის რაობის, ქართლის მატიანეში მოხსენიებული ხელისუფალის –
მამასახლისის გენეზისს, ასევე, ხელისუფალის მოქმედების გავრცელების არეალს,
მის ჰუმანიზაციას, სახელმწიფოსა და ერის ჩამოყალიბების მახასიათებლებს

3 წერილობითი პირველწყაროების იმ მნიშვნელოვან ჩვენებათა გათვალისწინებით,
რომლის თანახმადაც, ჰიდრონიმი „ფაზისი“ ჭოროხსა და არაქსსაც ეწოდებოდა,
ავტორები ვერ გამორიცხავენ ვარაუდს, რომ ევროპის-აზია საზღვარი არა ფაზის-
რიონზე, არამედ ფაზის-ჭოროხზე, ან ფაზის-არაქსზე გადიოდა, მით უმეტეს, რომ
სამეცნიერო ლიტერატურაში არგონავტების მითის გმირების მოქმედების არეალს
არა მხოლოდ მდინარე ფაზის-რიონის, არამედ ფაზის-ჭოროხის რეგიონს
(ურარტული წერილობითი წყაროების „კულხა-კოლხას“, ან ანტიკური მწერლობის
„აია-კოლხეთს“) უკავშირებენ.

4 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, არც
ერთს 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
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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 ნაჩვენებია, რომ ამგვარი მიდგომა მცდარია. ზემოთ დასახელებული
ორივე წყარო ქართული ანბანის ისტორიის შესახებ შეიცავს მნიშვნელოვან
ინფორმაციას. 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
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ფართოდ იყო გაშლილი წარმართული კულტურის ნაშთების სრული
აღმოფხვრისაკენ და ბიზანტიის დომინანტობით საერთო ქრისტიანული
კულტურული სივრცის ჩამოყალიბებისაკენ მიმართული კამპანია.

5 მოხსენებაში განხილულია ის პირობები, რის გამოც 482-484 წლების ანტიირანული
აჯანყების მიმდინარეობისას ვახტანგ გორგასალმა ჩრდილო კავკასიაში ჰუნების
დაქირავება ვერ შეძლო. ქართულ ისტორიოგრაფიაში პირველად ახსნილია, იმ 300
ჰუნის წარმომავლობა, რომელიც ვახტანგ მეფემ აჯანყებულ სომხებთან გაგზავნა.

6 დაიბეჭდა კონფერენციის მასალებში

7 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 „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
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ხარი სვანური ყოფის მიხედვით (შდრ. ძვ.ქართული უსხი - ).
შვილოსნობას და შესაბამისად ნაყოფიერებას უკავშირდებოდა აგრეთვე ტოპონიმი

უძო. წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიებიდ ანვახუშტი ბატონიშვილი ვერის ხეობაში
ასახელებს უძოს _ „ეკლესია წმიდის გიორგისა, მაღალს გორასა ზედა, მჭურეტი
კოჟრისა და ტფილისისა“. ეს სალოცავი უძოს მთაზე მდებარეობს, კერძოდ,
მთაწმინდის ქედის თხემზე რომელიც თრიალეთის ქედის სამხრეთ-აღმოსავლეთი
განშტოებაა. საფიქრებელია, რომ მთას სახელწოდება სალოცავიდან უნდა მიეღო. უ
სუფიქსი დაერთვის სიტყვას, რომელიც ხაზს უსვამს მის უქონლობას მაგ., ძე/უ-ძეო,
ზვ-ი/უ-ზვ-ი. აჭარულ დიალექტზე „ძე“ და ინგილოურ და თუშურ დიალექტებზე
„ზე“ რძის აღმნიშვნელია (სძე/ზძე/ძე/ზე) და ცალსახად უკავშირდებ ანაყოფიერებას,
ასევე, ქიზიყურ დიალექტზე სიტყვა „ძეობა“ მშობიარობას ნიშნავს, რაც აგრეთვე
ნაყოფიერების განმსაზღვრელია. ყველაფერი ეს სემანტიკურად შეესატყვისება ძეს
(ძეები), რაც ვაჟიშვილის აღმნიშვნელია. უძო ალბათ, უძეოს/უძეოთას,
უშვილოს/უშვილოთას ნიშნავს (უძეო/უძო). სემანტიკურად ამ სიტყვას სავსებით
შეეფარდება „უზვი“ (შდრ. უზვი/უზუი/უზუ/უზო/უძო), რომელიც სულხან-საბა
ორბელიანის განმარტებით, ბერწი ცხოველის აღმნიშვნელია. უაღრესად
საინტერესოა ის ფაქტი, რომ „ზუ“ არქეტიპი საერთო ქართველური ფუძე-ენის
დონეზეა აღდგენილი, რომელიც შობას, მშობელს, დაბადებას უკავშირდება.
ქართულ ზუ-ს (მე-ზუ-ებ-ი „მშობელი (საქონელი)“; ი-ზუ-ა „დაბადა“) შეესატყვისება
სვანური ზუ/ზ (ლი-ზუ-ელ „შობა (საქონლისა)“; ლი-ზ-ალ/ლი-ზუ-ალ, ი-ზ-ალ
„შობს“; ად-ზ-ალ-ე „შვა; შობა“ („ირემნიცა იზუნეს ველსა გარე და დაუტევნეს
ნუკრნი“). ძველი ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში „ზუება“
განმარტებულია, როგორც შობა. მისგან არის ნაწარმოები „მზუელი“ - ნეზუ/ნეზვი-
დედალი, „მდედრი“ („ნეზჳიუბიწოჲ“/„მზუელიუბიწოჲ“) და „მეზუები“ - ხრდალი
(დედალი) ცხენი (შდრ. ხრდალი მეზუები/ხრდალი რემანი) და „უზუები“ - ბერწი.
სულხან-საბაორბელიანი ნეზვს დედალ თხას უწოდებს, თუმცა იგი ყველა
წვრილფეხაჩლიქოსნის, შინაურის და გარეულის დედალის აღმიშვნელად
გამოიყენება. სულხან-საბა ორბელიანიც აღნიშნავს, რომ „ხვასტაგირაშობდენ,
იზვებაარს, ხოლო ბერწი _ უზვიდა მშობელი მეეზვე“. ზუ/ზვ-ის უნდა
უკავშირდებოდეს საზვე ინგილოურ დიალექტზე, რაც სარძეოს ნიშნავს, საზვები კი
ხევსურულ დიალექტზე - მაკე პირუტყვს. ზუ/ზვის ფონეტიკური ფორმა უნდა იყოს
ინგილოურ კილოზე „ზობა“, რაც ნაშიერის მოგებას ნიშნავს, მაგ., „ფურ დაÁზო“ ანუ
ძროხამ მოიგო. „ზობაჲ-ს მატების, გამრავლების, გაბევრების მნიშვნელობა აქვს
აგრეთვე თუშურ დიალექტზეც. არგამოვრიცხავთ, რომუძოსწმ. გიორგისეკლესია,
რომელმაც რომელიმე წარმართული საკულტო ძეგლის ტრანსფორმაცია მოახდინა,
უშვილოთა და ბერწი საქონლის ნაყოფიერების შესთხოვნის სალოცავს
წარმოადგენდა. მსგავსი მნიშვნელობის და ფუნქციის სალოცავებს განეკუთვნება
აგრეთვე ის საკულტოქვები, რომელთაც ქალისა და საქონლის შვილიერებისა და
რძის ნაყოფიერებისთვის მომლოცველები ცხიმს უსვამდნენ. ასეთი სალოცავები
მრავლად იყო საქართველოში.

8 ქართულ ისტორიოგრაფიაში საყოველთაოდ არის გაზიარებული მოსაზრება
მცხეთის სახელწოდების ეთნონიმ მესხთან დაკავშირების შესახებ („მესხეთა-მსხეთა-
მცხეთა“). ამტომ ის სამოსახლო მცხეთის ტერიტორიაზე ძვ. წ. VIII საუკუნის შემდეგ
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უნდა გაჩენილიყო. ძვ. წ. IV საუკუნის ბოლოდან მცხეთა ახლადწარმოქმნილი
ქართლის (იბერიის) სამეფოს პოლიტიკური ცენტრია. თუმცა, ეს მოსაზრება უნდა
გადაისინჯოს, რადგან მცხეთის მნიშვნელობა ბევრად უფრო ძველია და ქვემოთ
უფრო დავრწმუნდებით, რომ მისი ეტიმოლოგია საერთო ქართველურ ძირებამდე
დადის, რაც ბევრად აძველებს მის პოლოტიკურ ისტორიას.

ტერმინებს „სამცხეს“ და „მცხეთას“ ერთმანეთს უკავშირებდა ვახუშტი ბატონიშვილი
და სახელწოდება „სამცხეს“ „მცხეთისაგან“ წარმოქმნილად მიიჩნევდა - „არამედ აწ
ოძრახოს წილს გურიის მთამდე და არსიანის მთამდე, უწოდებენ სამცხეს
მცხეთოსისა და ქალაქის მცხეთის გამო. პირველვე წოდებული მცხეთის
მორჩილებისათს“. მაგრამ აქ უფრო იგულისხმება ის ფაქტი, რომ სამცხის
ტერიტორია მამამთავრის ან ერისთავის მმართველობით მცხეთას ექვემდებარებოდა,
მისი იურისდიქციის ქვეშ იყო. პირდაპირ ნათელია, რომ ოძრხოსის „შვილობა“
მცხეთოსის მიმართ, ამ მორჩილებაზე და დაქვემდებარებაზე მეტყველებს. ვ.
თოფურიამ მცხეთა არა „ეთ“, არამედ „თა“ სუფიქსიან სახელწოდებად მიიჩნია,
რომელიც გაიზიარა გ. ბედოშვილმა. იგი არ იზიარებდა მცხეთის მესხეთიდან
წარმოშობის თეორიას და მცხეთის ეტიმოლოგიის განსხვავებული ვერსია
წარმოგვიდგინა. მან მცხეთა დაუკავშირა საზოგადო არსებით სახელს „მცე“-ს (შდრ.
მხცოვანი). მკვლევარი ასკვნის, რომ სახელწოდება მცხეთა ნიშნავს: „მხცე-თა“; „მცე-
თა სამყოფი ქალაქი“, საუფროსო, სამთავრო ქალაქი, „მცÃეთა საბძანისი“, „მხცეთა
ადგილი“. გ. ქავთარაძე მიიჩნევს, რომ „ტერმინი „მცხეთა“ თავისი პირვანდელი
სემანტიური მნიშვნელობით ციხისციხის ანუ დედაციხის აღმნიშვნელია“ (შდრ.
ძიხე-ციხე). ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენც გამოვთქვით მოსაზრება, რომლის
ამოსავალ წერტილად მივიჩნიეთ Ãს ძირი, რომელსაც შეესაბამება მეგრული
სხ/რსხ/რცხ და ლაზური მცხ/ცხ ძირები და იგი უკავშირდება კეტვას, შეერთებას:
(ქართ.)Ãს-ვ-ა _ „კეტვა“); (მეგრ.) ქი-მი-ო-რსხ-უ-უ - „შეაერთა“; ქო-რსხ-უ-დ-ა-ს _
„მოგემატოს“; მუნო-რსხ-ილ-ი - „მობმული“; მე-რსხ-ელ-ი/ო-რცხ-უ-ა - „სახსარი“);
(ლაზ) (ო-მცხ-უ - „შეერთება“; ნ-ა-მცხ-ვ-ე-ნ - „უერთდება“; მე-ცხ-ვ-ერ-ი/მე-ცხ-ულ-ი
- „სახსარი“). მიჩნეულია, რომ Ãს არქეტიპი ქართულ-ზანური ერთიანობის
ხანისათვის არის დამახასიათებელი. ზემოაღნიშული მასალის გათვალისწინებით,
არ გამოვრიცხავთ, რომ ამ უძველესი ქალაქის სახელწოდება მისი
ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე და მისი დაარსების პერიოდიდან მომდინარე
უკავშიდება სწორედ „შეერთებას“, „ჩაკეტვას“.Ãს კომპლექსიდან გამომდინარე,
პირველად გვექნებოდა „მხსე-თა“, რომელიც ხს-ს მეტათეზისის შედეგად გადავიდა
სხ-ში და მივიღებდით „მსხე-თას“, ხოლო საბოლოოდ სხ გადავიდა ცხ-ში, რაც
ლინგვისტურად სავსებით შესაძლებელია და მივიღეთ „მცხე-თა“ (მხსე-თა/მსხე-
თა/მცხე-თა). ამ მოსაზრებას გვიმყარებს ის, რომ ლაზურში შემორჩენილია „მცხ“
ფორმა (ო-მცხ-უ - „შეერთება“ - შდრ. „ვუ-მცხ“-ი -მივაბი). აღნიშნულიდან
გამომდინარე, „მცხეთა“ ხეობათა ჩამკეტის, მდინარეთა შემაერთებელი ადგილის
სახელწოდება უნდა იყოს. აღნიშნულს ადასტურებს წყაროთა მონაცემები, სადაც
დაფიქსირებულია მტკვრისა და არაგვის შესართავთან ქალაქის გაშენება, მდინარე
მტკვრის ორივე ნაპირზე ქალაქის ჩამკეტი ციხეების აშენება, რომელიც დიდი
მცხეთის ტერიტორიაზე შედიოდა. ზემო აღნიშნულ მოსაზრებას ამყაებს სხ
არქეტიპთან დაკაშირებით, ქართულ-სვანური ენობრივი მასალაც, კერძოდ,
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ქართული სხ-სა და სვანური ცხ-ს ურთიერთმიმართება. ორივე მასალა კი
სემანტიკურად უკავშირდება ჩვენთვის საინტერესო საკითხს. ქართულისხ არქეტიპი
ხშირად გვხვდება ისეთ სიტყვებთან, რომელიც მსხმოიარობას, სიმრავლეს, მეტს
გულისხმობს. ქართულ სხ-ს სავსებით შეესატყვისება სვანური ცხ არქეტიპი,
რომელიც შედის ისეთი სიტყვების შემადგენლობაში, რომელიც გულისხმობს
„მატებას“, „გაზრდას“. მაგ., ლი-ცხ-ემ –„მატება“, „ზრდა“; ი-ცხ-ემ –„მატულობს“,
„იზრდება“; ხუ-ი-ცხ-ემ – „ვიზრდი/ვიზრდები“; ნა-ცხ-ამ (ა თავზე ორი წერტილით) –
„გაზრდილი, იზრდება“. საკუთრივ „ზრდა“ მატებას, გაზრდას (შდრ. სულხან-საბა -
აღორძინება) მოიცავს, რომელიც სემანტიკურად ნამდვილად შეესაბამება შეერთების
შედეგად გამოწვეულ მოვლენას. მ. ჩუხუას მოსაზრებით, „ზმნური ცხ- ძირი
განმარტოებით დგას სვანურში, სავარაუდოდ მას ფუძეენური ეტიმოლოგია აქვს“.
აქედან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ქართველურმა ენებმა სხ და ცხ
არქეტიპით შემოგვინახა შეერთებასთან და ზრდასთან დაკავშირებული
პარალელური ინფორმაციები. მეორე საკითხი, არის სამცხის ეტიმოლოგია,
უკავშირდება თუ არა იგი მცხეთას. პირველ რიგში უნდა გაირკვეს რას უნდა
ნიშნავდეს სამცხის საერისთავოს უძველესი სახელწოდება „ოძრხე“. წყაროებში
გვხვდება ოძრხე/ოძრახეს (ოძარხე) ფორმით. ოძრხის საერისთავოში შემავალი
ოძრხისა და თუხარისის ციხე-ქალაქები შესაბამისად გააკონტროლებდა მტკვრისა და
ჭოროხის აუზებს, რადგან ერთი ციხე მტკვრის ხეობას ეკუთვნის, მეორე კი ჭოროხის.
სავარაუდოთ, პირველად ოძრხის ციხის მიმდგომი ტერიტორიების გაერთიანება
უნდა მომხდარიყო, როგორც ცენტრის გარშემო, რა თქმა უნდა მცხეთის
მორჩილებით. თუხარისის აშენება შემდგომ ექსპანსიაზე მიუთითებს, როდესაც ამ
ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭოროხის ხეობაც შევიდა. ტაშისკარის, იგივე ქვის
კარის გავლით ქართლიდან გზა გადადიოდა სამცხეში ან პირიქით. ლეონტი
მროველი ოძრხეს ახასიათებს, როგორც „ქუეყანა კლდოვანი“, ან „მოკიდებული
კლდესა ღადოსა“. ამ მნიშვნელობით, ოძრხე შეიძლება მივიჩნიოთ, როგორც მტკიცე,
მაგარი, შეუვალი, ძნელად მისადგომი, გაუტეხელი და სხვ. ამ სახელწოდებას
სემანტიკურად ესადაგება უძრავ-ი „დაუძვრელი, მყარი“ ანუ ქვასავით უძრავი და
გაუტეხელი („იყო უკუე ხილვაი მათი, ვითარცა ქვათა უძრავთაი; იგი ადგილი
უძრავი არს“). გამოვთქვამთ ვარაუდს, რომ ოძრხე უნდა მომდინარეობდეს
უძრახევიდან, კერძოდ, უძრავი ხევი / უძრახევი/ ოძრახევი / ოძრახე /ოძრხე – ანუ
სემანტიკურად იგი უნდა ნიშნავდეს გაუტეხელი, მტკიცე, მაგარი. მითუმეტეს თუ
გავითვალისწინებთ წყაროთა მონაცემებს, რომ სამცხე დახასიათებულია, როგორც
„შიგნით მთიანი, გორიანი, ღრატოიანი, Ãევიან-კლდიანი“. ვახუშტი ბატონიშვილის
ცნობით, საინტერესოა ის ფაქტი, რომ „ოძრახე, რომელი აღაშენა ოძრახოს ქალაქი და
ციხე და უწოდა სახელი თ Ãსი“, ოცხის წყლის ხეობაში მდებარეობს. ოცხის
ეკვივალენტად „ქართლის ცხოვრების“ საძიებელში მიიჩნევა (=იძრÃე)/(=ოძრÃე)
(ყაუხჩიშვილი 1959: 420; 1973: 1056). ოცხეს უკავშირდება ალბათ სამცხეც. ერთი
შეხედვით, შეიძლება გვეფიქრა, რომ ო ზანურისთვის დამახასიალთებელი
პრეფიქსია, რომელსაც შეესაბამება ქართული სა, მაგ., ორკინე - სარკინე, ასევე უნდა
ყოფილიყო ოცხე - სა-მ-ცხე, მ ფონეტიკური დანამატით. მაგრამ როდესაც
განვიხილეთ ოძრხის ეტიმოლოგიური კვლევა, როცა იგი დავუკავშირეთ
უძრახევ/ოძრახევ/ოძრახე-ს, უფრო სწორად მიგვაჩნია, რომ პირიქით უნდა
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მომხდარიყო ოძრხე/ოძხე-დან უნდა მიგვეღო ოცხე, რადგან უფრო ძველი არის ძ,
რომელიც ფონეტიკურად გადავიდა ც-ში (შდრ. ძიხე/ციხე). ოძრხე/ოცხესგან უნდა
განვითარებულიყო სამცხე, რის შესახებაც ინფორმაცია სწორედ „ქართლის
ცხოვრებამ“ შემოგვინახა. მაგ., ლეონტი მროველის აღნიშნავს, „ქუეყანასა
ოძრÃევისასა, რომელსა ეწოდების სამცხე“. სამცხე ამ შემთხვევაში მხარის უფრო
ფართო მნიშვნელობის სახელად მიგვაჩნია, რომელმაც განვითარება ჰპოვა შემდგომი
ექსპანსიების შედეგად. ოძრხე და მისგან გამომდინარე ოცხე კი იმ ლოკალური
რეგიონის სახელად დარჩა, სადაც საფუძველი ჩაეყარა ოძრხის საერისთავოს
ცენტრით ოძრხეში. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მიგვაჩნია, რომ
სახელწოდება სამცხე ოცხე-დან უნდა მომდინარეობდეს და არა მცხეთისგან

9 ქართული ჰაგიოგრაფიას შესწავლას ხანძლივი ტრადიცია აქვს. მათ
ისტორიოგრაფიულ კრიტიკას ჯერ კიდევ ივანე ჯავახიშვილმა ჩაუყარა საფუძველი.
ამგვარი ძეგლები კარგად არის შესწავლილი ლიტერატურული და ისტორიული
კუთხით. თუმცა ნაკლები ყურადღება ექცევა ჰაგიოგრაფიას (თუ არ ჩავთვლით
რამოდენიმე საინტერესო გამოკვლევას), როგორც ქართული იდენტობის საკითხების
შესწავლისთვის ფასდაუდებელ ძეგლებს.

მრავალგვარ იდენტობათაგან ერთ-ერთია კოლექტიური კულტურული იდენტობა,
რომელიც თავის თავში მოიაზრებს საზიარო კულტურას. ეს უკანასკნელი
ძირითადად ხასიათდება საერთო ეთნიკური, რელიგიური და ეროვნული ნიშნით.

მრავალმხრივ საინტერესო ჰაგიოგრაფიული ძელგები მდიდარია პირდაპირი და
არაპირდაპირი ინფორმაციით. ქართული კოლექტიური კულტურული იდენტობის
კვლევისას არანაკლებ მნიშვნელოვანია ირიბი ინფორმაცია, რომელიც ხშირ
შემთხვევაში საკვანძო საკითხების გადაჭრაში გვეხმარება. ცხადია ამ ფენომენის
შესწავლისას ჰაგიოგრაფიას ღირსებას მატებს მისი ავთენტურობა, რაც უფრო მეტად
გვარწმუნებს სუბიექტურად სინამდვილის ასახვაში.

სწორედ ქართული კოლექტიური კულტურული იდენტობის შესწავლას შეეხება
ჩემი მოხსენება. კვლევის ფოკუსში მოვაქციე „წმ. აბო თბილელის წამება“ და „წმ.
გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“, ილარიონ ქართველის ცხოვრება, იოანე და ექვთიმე
მთაწმიდელების ცხოვრება და გიორგი მთაწმიდელის ცხოვრება.

აღნიშნულ წყაროთა ლიტერატურულთუ წყაროთმცოდნეობით ღირებულებაზე
ბევრი თქმულა თუ დაწერილა. ამჯერად მე ყურადღებას გავამახვილებ
დასახელებულ ძეგლებში ეთნიკურობის გამომხატველ ტერმინებზე,ნათესავი, ერი
რომელნიც განსხვავებით წინა პერიოდის ჰაგიოგრაფიული ტექსტებისა, უფრო
მეტად გამოკვეთს ჩვენ–ჯგუფს. აღნიშნულ ძეგლებში ეთნიკურობის ამსახველი
ტერმინების შინაარსის ცვლილება, ცხადია, ქართულ ერთობაში შიდა სოციალური
ბმების პერცეფციების აღქმის ცვლილებაზე მეტყველებს. სწორედ ამიტომ არის
საინტერესო დავაკვირდეთ ეთნიკურობის გამომხატველ ტერმინებს დასახელებულ
ჰაგიოგრაფიულ ძეგლებში.

10 მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან საქართველოში აქტიურად იწყება ისტორიისადმი
კრიტიკული მიდგომა. ამგვარი ტენდენცია შეეხო ქართულ ჰაგიოგრაფიულ
ძეგლებსაც. მკლვევართა ნაწილი სკეპტიკურად უყურებდა ამ ტიპის ძეგლების
ისტორიულ წყაროებად მიჩნევას მათში გაბნეული სასწაულებისა თუ არაბუნებრივი
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მოტივების გამო. ამიტომაც იყო, რომ ჰაგიოგრაფიული ძეგლები ყველაზე მეტად
ფილოლოგების დაინტერესებას ახერხებდნენ. ამგვარ წყაროებზე მიდგომის კუთხით
წინა საუკუნეს ერთგვაროვნად ვერ შევაფასებთ.

მე-20 საუკუნის დასაწყისში აქტიურად ხდება წყაროთა გამოცემა და კრიტიკული
ანალიზის დართვა. საბჭოთა პერიოდში არსებული შეზღუდვებისა თუ შემდგომ, 90-
იან წლებში არსებული ეკონომიკური და სხვა პრობლემების მიუხედავად,
მკვლევრები მაინც ახერხებენ ფართო წრეებისათვის ტექსტების მიტანას.
გამოცემების ერთ-ერთი მიზეზი ამგვარ წყაროებზე მუშაობის პოპულარიზება იყო.
ის, რაც ჰაგიოგრაფიებისადმი განსაკუთრებულ ინტერესს აღძრავდა თავად მის
ბუნებაში უნდა ვეძიოთ. საქმე იმაშია, რომ ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლები,
განსხვავებით სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებისა ღრმა ისტორიზმით
გამოირჩევა (ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში ისტორიკოსები ნაკლებად
ინტერესდებოდნენ ჰაგიოგრაფიით მასში არსებული გამოგონილი პერსონაჟების და
მოვლენების გამო). ამის მიუხედავად, წლების განმავლობაში ინფორმაციის
ამოუწურავი წყაროები მხოლოდ რამდენიმე კუთხით რჩებოდა მკვლევართათვის
საინტერესოდ. ერთ-ერთ მიზეზად საბჭოთა პერიოდის ანტირელიგიური პრაქტიკა
შეიძლება დავასახელოთ, რომლის იდეური გულშემატკივარნი ჰაგიოგრაფიაში
რელიგიურ მომენტებს „ჭუჭყიან წყალს“ უწოდებდნენ. ამის მიუხედავად ამავე
პერიოდში გამოდის მკვლევართა ის წრე, რომელიც, ქართულ ჰაგიოგრაფიაში
ეროვული თვითშეგნების და ეროვნული იდეების გამოხატვაზე საუბრობდნენ. ისინი
მიუთითებდნენ კიდეც, რომ ჰაგიგორაფია ჯერ კიდევ არ იყო სათანადოდ
შესწავლილი და მას უფრო ღრმა კვლევა ესაჭიროებოდა.

გაბატონებულმა მარქსისტულმა თეორიამ გარკვეული მეთოდები შემოსაზღვრა
ჰაგიოგრაფიების კლვევაშიც. ამის გამო, ახალ მეთოდოლოგიურ გამოწვევებს
ქართულმა ჰაგიოგრაფიამ სათანადოდ ვერ უპასუხა. ეს ხარვეზი თანდათანობით
ივსება მკვლევარების მიერ ჰაგიოგრაფიების სხვადასხვა მხარეებზე ყურადღების
გამახვილებით (მაგალითად ზოგნი ცდილობენ ჰაგიოგრაფიებში შეისწავლონ
იდენტობის, ტანისამოსის, საჭმელების, ბუნების აღწერის, ბერმონაზვნობის,
წმინდანის გარეგნობის ან სხვა საკითხები).

მოხსნებეაში განხილული იქნება ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლების კვლევის
მეთოდები მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე. განხილული იქნება ის
პრიორიტეტები და კვლევის მიზნები, რომელიც განსაზღვრავდა ამ წყაროებისადმი
ხედვას.

11 დაბეჭდილია გორის სს უნივერსიტეტის შრომათა კრებულში N 15
12 დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში
13 დაიბეჭდა კონფერენციის მასალებში
14 ეროვნული იდენტობა, როგორც ინტეგრალური ნიშანი, უმაღლესი ფორმით

დამოუკიდებელი ეროვნული სახელმწიფოს იდეაში ვლინდება. 1918 წლის 26 მაისს
საქართველოს პირველი რესპუბლიკის გამოცხადებით ეს იდეა განხორციელდა.
პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ დაწყებული „ახალი მსოფლიო წესრიგის“ შექმნის
პროექტში ქართულ სახელწიფოს თავისი ადგილი და როლი უნდა ეპოვა.
ნაციონალური იდენტობის, ეროვნული თვითგამორკვევის პირველ ეტაპზე უნდა
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მომხდარიყო სრული იზოლაცია მოდერნიზებული რუსული იმპერიისაგან, ქვეყანას
უნდა აეღო ევროპული ორიენტაცია, რაც უპირობოდ ითვალისწინებდა ახალი
სახელმწიფო ისტიტუტების ჩამოყალიბებას, ყველა სფეროს მოდერნიზაციას, ფართო
რეფორმისტულ მოძრაობაში ეთნოისტორიული და კულტურული ტრადიციების არა
მარტო წინ წამოწევას, არამედ განვითარებასა და ევროპული სტანდარტების
დამკვიდრებას. დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობა და ევროპული ორიენტაცია
პირველი რესპუბლიკის იდეოლოგთა ეპისტოლურ თუ თეორიულ ნაშრომებში
ეროვნული იდენტობის მთავარ გამოხატულებად გაიაზრებოდა. ორივე ამ
მიმართულებას, კამათს პოლიტიკური ორიენტაციისა თუ საქართველოს
დამოუკიდებლობის იდეაზე, დიდი ადგილი ეთმობა ამ პერიოდის ეპისტოლურ
ტექსტებში. ესაა პოლიტიკოსთა და იმ დიპლომატთა მიმოწერები, რომლებიც
პოსტიმპერიულ ახალ სახელმწიფოებში წარმოადგენდნენ რესპუბლიკის
წარგზავნილებს და ზოგჯერ თეორიულად უშვებდნენ რუსული დემოკრატიის
გამარჯვების შესაძლებლობას და მასთან კავშირზე გათვლილ მომავალ სახელმწიფო
მოწყობას, რაც მიუღებელი იყო იმ ჯგუფისთვის, რომელსაც ეკუთვნოდა ქართველ
სოციალ დემოკრატთა მემარჯვენე ფრთა. ეს ჯგუფი იბრძოდა საქართველოს სრული
სახელმწიფო დამოუკიდებლობისა და მისი ჩართვისათვის ევროპული ქვეყნების
ერთობაში, ერთა ლიგასა და ევროპის ქვეყნების სამხედრო კავშირებში საქართველოს
გაწევრიანებისათვის.

ამ მხრივ საინტერესოა ა. ჩხენკელის, გრ. ლორთქიფანიძის, ნ. რამიშვილის და ი.
წერეთლის შეხედულებები ევროპის სამხედრო და პოლიტიკურ კავშირებში
საქართველოს შესვლის, ქართული სახელმწიფო ინსტიტუტების მოწყობის შესახებ,
ქვეყნის კონსტიტუციაში შეტანილი ის ძირითადი მიმართულებები, რაც
ნაციონალური იდენტობის და ევროპულ ერთობაში საქართველოს სახელმწიფოს
ადგილისა და როლის განსაზღვრას ეხებოდა.

15 მოხსენებაში საუბარია პოლონეთში თავმოყრილ ქართულ სამხედრო ემიგრაციაზე,
მათ ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე, იმდროინდელ პრობლემებზე. XX საუკუნის 20-
იანი წლების ქართული ემიგრაციის დიდმა ნაწილმა, უმეტესად ქართველმა
სამხედროებმა და მათმა ოჯახებმა, პოლონეთს შეაფარეს თავი. პოლონეთში
ქართველები ადრეც, საქართველოს ოკუპაციამდეც ცხოვრობდნენ. კავკასიის
ქვეყნების წარმომადგენლებს აქ ვალერიან სიდამონ-ერისთავი ხელმძღვანელობდა.
მან სერგო ყურულიშვილთან და კაპიტან ალექსანდრე გოძიაშვილთან ერთად
„თვითგადარჩენის კომიტეტი“ დააარსა, რომელიც რესპუბლიკის დაცემამდე
არსებობდა.

საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ სტამბოლიდან ვარშავაში ჩავიდა
ემიგრანტების დიდი ტალღა. მათ გენერალი პილსუდსკი დაეხმარათ, მისცა სამუშაო
და თავშესაფარი. სამხედრო სკოლაში ჩაირიცხა 46 იუნკერი, რომლებმაც
სასწავლებლის დასრულების შემდეგ ოფიცრის ჩინი მიიღეს და პოლონეთის
სხვადასხვა სამხედრო შენაერთში მოეწყვნენ. ოფიცრებს საცხოვრებელი ბინები და
მაღალანაზღაურებადი სამსახური ჰქონდათ. პოლონეთში დასახლდნენ ქართველი
გენერლები: ალექსანდრე ზაქარიაძე, ივანე ყაზბეგი, ზაქარია ბაქრაძე, ალექსანდრე
ჩხეიძე, ალექსანდრე კონიაშვილი, კირილე ქუთათელაძე; პოლკოვნიკები: პლატონ
მიქელაძე, ნიკოლოზ ვაჩნაძე, ნიკოლოზ კანდელაკი, რომან გველესიანი,
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ალექსანდრე ბაგრატიონი, ვლადიმერ სიდამონ-ერისთავი, კონსტანტინე კიკვიძე,
ვალერიან თევზაძე; მაიორები: დიმიტრი შალიკაშვილი, დავით და ბიძინა
ქუთათელაძეები, ლადო სიამაშვილი, კონსტანტინე ტურიაშვილი, ალექსანდრე
ყიფიანი, გიორგი ფავლენიშვილი, არტემ არონიშიძე, ალექსანდრე კოზიაშვილი,
კონსტანტინე ტერიაშვილი, ალექსანდრე ალავიძე, დავით მაჭავარიანი; კაპიტნები:
დავით ვაჩნაძე, ვასილ ინჯია, ლევან კვალიაშვილი, მიხეილ კანდელაკი, ზენონ
მამალაძე, მიხეილ რუსიშვილი, დავით კლიმიაშილი, ივანე ქავთარაძე, დავით
ჭყონია. როგორც ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი რუსუდან დაუშვილი
აღნიშნავს, 30-იანი წლების ბოლოს პოლონეთში დაახლოებით 200 ქართველი
ცხოვრობდა. უმეტესობა ვარშავაში, მცირე ჯგუფები და ერთეულები სხვადასხვა
პატარა დაბებსა და ქალაქებში. აქ იყო „საქართველოს მეგობართა საზოგადოება“,
„საქართველოს დამხმარე კომიტეტის“ პოლონეთის განყოფილება, ახალგაზრდული
კავშირი და სხვა საზოგადოებები.

ვარშავის ქართული სათვისტომო საკმაოდ მრავალრიცხოვანი იყო და სხვადასხვა
დროს მას ხელმძღვანელობდნენ: ს. მდივანი, ი. სალაყაია, როსტომ ყაზბეგი,
ალექსანდრე გოძიაშვილი. სტატიაში ნაჩვენებია ამ სათვისტომოს წარმომადგენელთა
ურთიერთობა აკაკი ჩხენკელთან, პრობლემები, რაც ემიგრანტებს პარტიული
დაპირისპირების გამო ექმნებოდათ. ამ პრობლემათა მოგვარებაში, მთავრობის
თავმჯდომარესთან ურთიერთობაშიპოლონელემიგრანტებს ევროპაში საქართველოს
ელჩი - ა. ჩხენკელი ეხმარებოდა.

16 მოხსენებაში გამოკვეთილია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის
ხელისუფლების კულტურულ-საგანმანათლებლო პოლიტიკის ძირითადი
ასპექტები, ნათქვამია, რომ1918-1921 წლებში საქართველოს დემოკრატიულ
რესპუბლიკაში გატარებულ რეფორმებს შორის განათლების რეფორმას უპირველესი
ადგილი ეჭირა. ცარიზმის ბატონობის 117 წლის მანძილზე საქართველოში
არსებული საგანმანათლებლო სისტემა ემსახურებოდა რუსეთის იმპერიალისტურ-
კოლონიურ პოლიტიკას და იდეოლოგიას: მისი მიზანი იყო მოეხდინა ქართველი
ერის ასიმილაცია რუსული განათლების სისტემის საშუალებით, ქართველი
ახალგაზრდობისთვის ეროვნული სულიერი საყრდენი გამოეცლია. განათლების
რეფორმამ გააგრძელა და დაასრულა ცარიზმის დამხობისთანავე (1917)დაწყებული
სკოლების „გაეროვნების“ პროცესი, დაარსდა ახალი სკოლები, უმაღლესი
სასწავლებლები, დაიწყო პედაგოგთა ახალი კადრების მომზადება როგორც
ადგილზე, ასევე საზღვარგარეთ, განათლების რეფორმით მოხდა ყველა
კულტურულ-საგანმანათლებლო მიმართულების კოორდინაცია, რომელიც ერთი
მიზნისკენ - ქართველი ახალგაზრდობის ევროპული სტანდარტებით
განათლებისკენ იყო მიმართული.

საკვალიფიკაციო ნაშრომში გამოვიყენეთ ის სამეცნიერო ლიტერატურა, საარქივო
დოკუმენტური წყაროები, პრესისა და მემუარული ლიტერატურის მასალები, რაც
ეხება დასახელებულ პრობლემას, ვაჩვენეთ აქამდე შესრულებული ნაშრომების
კვლევის შედეგები, კონცეპტუალურად მისაღები თუ მიუღებელი თვალსაზრისები,
გამოვკვეთეთ ის სიახლეები, რაც დასახელებული პრობლემის კვლევის შედეგად
იქნა მიღწეული. ნაშრომი ძირითადად ეფუძნება საარქივო, პრესისა და მემუარული
ლიტერატურის მასალებს, გამოჩენილ პედაგოგთა შესახებ არსებულ ლიტერატურას.
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განათლების სფერო ახაგაზრდა დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის იყო მის ყველა
მიმართულებაში წარმატების მოპოვების საწინდარი: ახალი კადრების მომზადება,
მაღალი პროფესიონალიზმი და ინოვაციური ხედვა, თანამედროვე სიახლეების
თამამი ათვისება და დანერგვა ამ რეფორმის წარმატებით გახორციელების გარეშე
შეუძლებელი იქნებოდა.

მოხსენებაში ასახულია მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნებისადმი
სახელმწიფოს ახლებური მიდგომის, ამ დარგების განვითარებისათვის გატარებული
ღონისძიებები.

17 მოხსენებაში საუბარია დამოუკიდებლობის წლებში საქართველო-დიდ
ბრიტანეთსშორის განვითარებულ დიპლომატიურ კავშირზე. ნათქვამია, რომ 1918
წლის 30 ოქტომბერს მეომარ მხარეთა შორის გაფორმდა მუდროსის ზავი: გერმანიამ
დამარცხება აღიარა. დაიშალა ოსმალეთის იმპერიაც. გერმანია და ოსმალეთი
ვალდებულნი იყვნენ, ჯარის ნაწილები გაეყვანათ საქართველოდან. სამხრეთ
კავკასიაში მოკავშირეთა ჯარი შემოვიდოდა ინგლისის სარდლობით. დეკემბერში
გამოჩნდნენ პირველი ნაწილები., საქართველო-ინგლისის ურთიერთობა მეტად
რთულად წარიმართა. ინგლისი ვერ პატიობდა ჩვენ ქვეყანას წარსულში
გერმანიასთან კავშირს, ამას ემატებოდა ისიც, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი
სახელმწიფოს არსებობა არ შედიოდა დიდი ბრიტანეთის „აღმოსავლური
პოლიტიკის“ გეგმებში. დასაწყისში ინგლისელთა მთავარი მიზანი საქართველოდან
გერმანია-ოსმალეთის ჯარების ევაკუაცია და ინგლისის სამხედრო ძალების
განლაგება იყო. მიუხედავად დაძაბულობისა, ქართველი პოლიტიკოსები აქტიურად
მუშაობდნენ ინგლისის მისიებთან თბილისსა და ბათუმში.

ზოგადად, ინგლისურ პოლიტიკას იმპულსური ქმედება არ ახასიათებს. ისინი
მოქმედებდნენ ისე, როგორც მათ სახელმწიფოებრივ ინტერესებს აწყობდა. ამის
მაგალითად ინგლისელი გენერლის ფორესტ-უოკერის მოქმედებაც კმარა, რომელიც
ბრიტანეთის სადლობას მოჰყვა სომხეთიდან. მან საყვედური უთხრა საქართველოზე
მომჩივან ქაჩაზნუნს, რომელიც პირდაპირ ითხოვდა ბრიტანელი სარდლისგან
მეზობლის დასჯას და ამის საფუძვლად მის პოლიტიკურ ორიენტაციას, რუსეთიდან
მომავალი სომხური ტვირთების მიზანმიმართულ შეფერხებას, სომეხი
ლტოლვილების მიუღებლობას ასახელებდა.

ეს ბრალდებები უოკერმა სომეხ მასპინძელს გაუქარწყლა და საქართველოს
„დანაშაული“ არ აღიარა. მეორე შემთხვევაში არსებობს გენერალ ლუკომსკის
ნარკვევები - „დენიკინი და ანტანტა“, სადაც ის ბრიტანელთა კავკასიურ პოლიტიკას
აანალიზებს, კერძოდ, დენიკინის საუბარს ფორესტ უოკერთან, საიდანაც ირკვევა ამ
დროისათვის კავკასიაში ბრიტანული პოლიტიკის მთავარი ასპექტები.

ინგლისის პოლიტიკა კავკასიის მიმართ სწორხაზოვნად განსაზღვრული არ
ყოფილა, მას რამდენიმე პროექტი ჰქონდა და საჭიროებისამებრ იმ ვარიანტს
აირჩევდა, რაც მის სახელმწიფოებრივ ინტერესს მოერგებოდა.

თუმცა, ვერც იმას დავივიწყებთ, რომ ბრიტანული სარდლობის საერთო
განწყობილებაში ზოგჯერ უკიდურესი უარყოფითი იმპულსურობაც მჟღავნდებოდა.
მაგალითად მოვიტანეთ გენერალ ჯორჯ მილნის წერილი ბრიტანეთის გენერალური
შტაბის იმჟამინდელ უფროსთან სერ ჰენრი უილსონთან, სადაც სწორედ ასეთი
უარყოფითი იმპულსი რადიკალურ ზღვრამდეა ასული: მილნმა, როგორც
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კავკასიაზე პასუხისმგებელმა უმაღლესმა პირმა, 1919 წლის 6 თებერვალს პირველი
ვრცელი რაპორტი გააგზავნა ლონდონში, სადაც საქართველოს მთავრობას
ბოლშევიკებზე უფრო რადიკალ-სოციალისტებად, შოვინისტებად და
კორუმპირებულებად მოიხსენიებდა. ის ხაზს უსვამდა მტრობას ქართველებსა და
აჭარლებს შორის და წერდა, რომ ამ უკანასკნელებს არანაირი სურვილი არა აქვთ
ქართველებთან ერთად ცხოვრებისო. 1919 წლის აპრილის ბოლოს თბილისში
ჩამოსულმა გენერალმა უარი განაცხდა საპატიო ყარაულით დახვედრაზე და ისე
დატოვა საქართველო, რომ მთავრობის არცერთი წევრი არ მიიღო აუდიენციაზე.

დენიკინის მომხრე ბრიტანული სარდლობა მხარს უჭერდა ბათუმში
მოკალათებული მონარქისტების მოღვაწეობას, ფაქტობრივად ბათუმს კადეტი
მასლოვი მართავდა.

ინგლისის პოლიტიკურ ელიტაში ყველა ერთნაირად არ ფიქრობდა: მაგალითად,
საქართველოსადმი კეთილ დამოკიდებულებას იჩენდა ბრიტანეთის საგარეო
საქმეთა მინისტრი ლორდი კერზონი. მისი ინიციატივით საქართველოს
დიპლომატიურ წარმომადგენლებს გაეგზავნათ ნოტა, რომლის მიხედვითაც
ბრიტანეთი მიესალმებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას და
ჰპირდებოდა მის დაცვას პარიზის კონფერენციაზე.დენიკინის მხარდამჭერი ჯორჯ
მილნი არაერთგზის თხოვდა მთავრობას, ეს სიმპათია უკან წაეღო, რათა კავკასიაში
დენიკინის შემოჭრას ხელი არ შეშლოდა და რუს გენერალს ინგლისისგან
მხარდაჭერა ჰქონოდა.

საქართველოში, თბილისსა და ბათუმში უსიამოვნო ინციდენტები ხდებოდა
ქართველ და ინგლისელ სამხედროებს შორის, რაც აღელვებდა როგორც აქაურ
მთავრობას და მოსახლეობას, ისე ევროპაში წასულ ქართველ დიპლომატებს.

ინგლისში დიპლომატიურ სარბიელზე პირველი რესპუბლიკის წლებში
მოღვაწეობდნენ: ზურაბ ავალიშვილი, კონსტანტინე გვარჯალაძე, დავით ღამბაშიძე,
მიხეილ სუმბათაშვილი, ანდრია გუგუშვილი. მოხსენებაში მოტანილია ამ
ადამიანების წერილები, აზრები საქართველო-ინგლისის ურთიერთობის შესახებ.

18 მოხსენებაში წერილობით წყაროების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე
ახლებურადაა შესწავლილი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა.
აღსანიშნავია, რომ ავტოკეფალიის აღდგენის საკითხი გამხილულია საეკლესიო
კანონიკის მიმართებაში. ირკვევა, რომ მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისში
რუსეთის მიერ უკანონოდ გაუქმებილი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის
აღდგენა 1917 წლის 12 (25) მარტს საეკლესიო კანონიკის სრული დაცვით
განხორციელდა.

19 ნაშრომში პირველად ქართულ ისტორიოგრაფიაში შესწავლილია თუ რა როლი
შეასრულა 1917 წლის 12 (25) მარტს ახლად ავტოკეფალიააღდგენილმა
საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ დამოუკიდებლობა დაკარგული
სახელმწიფოებრიობის აღდგენაში. ირკვევა, რომ ეკლესიის ავტოკეფალიის
აღდგენა წინ უსწრებდა სახელმწიფოებრიობის აღდგენას. ქართველი სასულიერო
პირები იყვნენ პირველები, რომლებიც დაუყონებრივ მოითხოვდნენ
სახელმწიფოებრიობის აღდგენას, რაც 1918 წლის 26 მაისს კიდეც განხორციელდა.

20 ნაშრომში ახლადგამოვლენილი წერილობითი წყაროებით დადგენილია, რომ
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წმ. გაბრიელსა და იაკობ გოგებაშვილის ახლო ურთიერთობა აკავშირებდათ.

თბილისის სემინარიაში სწავლისას ი. გოგებაშვილს პედაგოგი იყო გაბრიელ
ქიქოძე. ეს ურთიერთობა გაბრიელის სიცოცხლის ბოლომდა გაგრძელდა. ჩვენს
მიერ არქივში მოძიებული მასალებით ირკვევა, რომ ი. გოგებაშვილმა 1870 წელს
გამოსაცემად მოამზადა და დაბეჭდა გაბრიელ ეპისკოპოსის ქადაგებების მეორე
გამოცემა. ამ საკითხთან დაკავშირებით ნაშრომში განხილულია ი. გოგებაშვილის
მიერ გაბრიელის დღემდე უცნობი წერილები.

21 ნაშრომში წერილობით წყაროებზე დაყრდნობით შესწავლილია თუ რა
პოზიცია დაიკავა რუსეთის ეკლესიამ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის
აღდგენის მიმართ. ირკვევა, რომ რუსეთის ეკლესიის ახლად არჩეულმა
პატრიარქმა 1917 წლის 29 დეკემბერს საყვედურის ეპისტოლე გამოუგზავნა
საქართველოს ახლად ავტოკეფალია აღდგენილი ეკლესიის მღვდელმთავრების
მიმართ. მან საქართველოს ეკლესიას სხიზმაში დასდო ბრალი. კათოლიკოსმა
მის ამ გამოხტომას კანონიკურ სამართალზე დაფუძნებული პასუხი გასცა. 1943
წელს შეცვლილ პოლიტიკურ ვითარებაში რუსეთის ეკლესიამ სცნო
საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია, რის გამოც მათ შორის აღსდგა
ევქარისტული კავშირი.

22 დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში
23 დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში
24 დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში
25 დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში
26 მოხსენებაში საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ეროვნულ

უმცირესობათა უფლებები გაანალიზებულია შემდეგი სამართლებრივი
დოკუმენტების მიხედვით: საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, „კანონი
საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ (1918, 16 ივლისი), „ეროვნული
უმცირესობების წარმომადგენლებისა საქართველოს ეროვნულ საბჭოში“ (1918, 13

სექტემბერი), „ ქართული ენის სახელმწიფო ენად გამოცხადების შესახებ“ (1918, 1

ოქტომბერი); „წესი ენის ხმარებისა“ (საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის
დამატება, 1918, 15 ოქტომბერი), „პარლამენტის რეგლამენტის დამატება ეროვნულ
უმცირესობათა ენის ხმარების შესახებ“ (1918, 15 ოქტომბერი); „დებულება
დამფუძნებელი კრების არჩევნების შესახებ“ (1918, 22 ნოემბერი); „კანონი
მომრიგებელ მოსამართლეთა ინსტიტუტის შესახებ“, კანონი „ადგილობრივ
თვითმმართველობათა ორგანოებში ენის ხმარების შესახებ“ (1919, 14 იანვარი) და
სხვა; ასევე, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონტიტუცია (1921, 21

თებერვალი), რომელმაც ეროვნული უმცირესობების უფლებები
ფუნდამენტურად განსაზღვრა.

შემუშავებული და დამტკიცებული დოკუმენტების მიხედვით საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლება აცხადებდა ეთნიკური
უმცირესობების უფლებების შემდეგ კონსტიტუციურ-სამართლებრივ გარანტიებს:
საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნულ უმცირესობს საქართველოს
რესპუბლიკაში ჰქონდათ შეუზღუდავი, თავისუფალი საციალურ-ეკონომიკური
და კულტურული განვითარების, დედაენაზე სწავლის, აღზრდის, და ეროვნულ-
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კულტურულ საქმეთა შინაური მართვა-გამგეობის, წერისა და ბეჭდვის
შესაძლებლობა. ეროვნული უმცირესობებისთვის შექმნილი ადგილობრივი
თვითმმართველობის ერთეულები (თემები, ერობა, ქალაქი) ისარგებლებდნენ
ერთმანეთთან შეერთების და ეროვნული კავშირის შექმნის უფლებით, რომლის
საქმიანობა შემოიფარგლებოდა კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროთი და
კონსტიტუციით გათვალისწინებულ ფარგლებში იმოქმედებდა. სახელმწიფო
იღებდა ვალდებულებას, ეროვნული უმცირესობების კულტურულ-

საგანმანათლებლო საჭიროებათა დასაკმაყოფილებლად თვითმართველობათა
ბიუჯეტიდან გამოეყო ფინანსიური საშუალებები მცხოვრებთა რაოდენობის
პროპორციულად.

დაუშვებელი იყო, ეროვნულ კავშირში მონაწილეობის გამო, შეზღუდულიყო
ვინმეს პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებები. ეროვნული უმცირესობის
უფლებების დარღვევისას, ყოველ ეროვნულ კავშირს შეეძლო აღეძრა და
დაეცვა სასამართლოს წინაშე თავისი უფლებები.

სახელმწიფო ენად ქართული ენა გამოცხადდა, თუმცა თუ ეროვნული
უმცირესობის რაოდენობა ადგილობრივ თვითმმართველობებში აღემატებოდა
მოქალაქეთა 20 %-ს, მათ შეეძლოთ მოეთხოვათ სახელმწიფო და
საზოგადოებრივ დაწესებულებაში მსჯელობა და საქმის წარმოება სახელმწიფო
ენასთან ერთად დედა ენაზეც.

საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ეროვნულ უმცირესობათა
წარმომადგენლები ეროვნულ საბჭოში შევიდოდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე
ამ ერების მოსახლეობის რაოდენობის პრინციპით, მათივე ეროვნული საბჭოების
ან სხვა დემოკრატიული ტიპის დაწესებულების წარდგენით. საწყის ეტაპზე
ეროვნულ საბჭოში მათი რაოდენობა 26 დელეგატით განისაზღვრა. არაქართველ
დეპუტატს, სახელმწიფო ენის უცოდინრობის შემთხვევაში, ეძლეოდა
საკანონმდებლო ორგანოში სიტყვის დედაენაზე წარმოთქმის უფლება,
პრეზიდიუმისთვის მისი სიტყვის სწორი თარგმანის შემთხვევაში.

ამდენად, საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ
გამოავლინა ეთნიკური უმცირესობების საკითხის მიმართ დემოკრატიული
მიდგომა. რესპუბლიკის არაქართველი მოსახლეობისთვის კულტურული
ავტონომიის მინიჭება ითვალისწინებდა მათთვის ეროვნული ადმინისტრაციის,
ეროვნული სასამართლოს, ეროვნული სკოლის მოწყობას, ასევე ეროვნულ-

კულტურულ საქმეთა მართვა-გამგეობას და ხელს უწყობდა საქართველოში ამ
ერების კულტურულ განვითარებას. სახელმწიფო შეეცადა უზრუნვლეყო
ეროვნულ უმცირესობათა პირადი, პოლიტიკური, საციალურ-ეკონომიკური
უფლებების დაცვის და კულტურულ-საგანმანათლებლო განვითარების
სამართლებრივი და ზოგიერთ შემთხვევაში ფინანსური გარანტიები.

ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ ეროვნულ უმცირესობათა საკითხის
გადაწყვეტისას არსებობდა წინააღმდეგობებიც, სახელმწიფო ყოველთვის
თანმიმდევრული არ იყო. ამ შემთხვევაში საქართველოს დემოკრატიული
რესპუბლიკის მთავრობა ითვალიწინებდა ამიერკავკასიაში შექმნილი
პოლიტიური მდგომარეობის კონტექსტს და გადაწყვეტილებებს იღებდა
სახელმწიფოებრივი ინტერესების შესაბამისად, რომლის მთავარი მიზანი
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სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა
იყო.

27 დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში
28 XX საუკუნის 40-50-იანი წლებში გარკვეული გამოცოცხლება შეინიშნება

ეროვნულ მოძრაობაში. თუმცა აღვნიშნავ, რომ ამ პერიოდიდან მოყოლებული
და განსაკუთრებით, სტალინის სიკვდილის შემდეგ საფრთხე შეექმნა, რაც
გამოიხატებოდა როგორც საშინაო, ასევე საგარეო ვითარებიდან. მართალია, 1956
წლის 9 მარტს `სტალინის კულტის~ კრიტიკით ხრუშჩოვი და მაშინდელი
ხელისუფლების წარმომადგენლები შეეცადნენ ყველაფერი მხოლოდ
სტალინისთვის დაებრალებინათ, თუმცა საზოგადოება და განსაკუთრებით, მისი
მოაზროვნე ნაწილი ასე ადვილად უკვე აღარ ტყუვდებოდა. მათთვის ნათელი
იყო, რომ ახალი ხელისუფლებაც წინამორბედის გამგრძელებელი იყო და ისევ
ძველი წესებით აპირებდა ცხოვრებას. მაგრამ იმასაც ნათლად აცნობიერებდა,
რომ მასობრივი ერთიანობა იყო საჭირო. სწორედ აღნიშნულის ქადაგებას
ისახავდა მიზნად XX საუკუნის 50-იან წლებში ახალგაზრდა ქართველი
დისიდენტების მერაბ კოსტავას და ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით.

ისინი მოუწოდებდნენ ქართველ საზოგადოებას საბჭოთა რეჟიმისაგან თავის
დაღწევის აუცილებლობაზე.

29 ემიგრაციაში წასვლის პერიოდიდან მოყოლებული ქართული პოლიტიკური
ელიტის წარმომადგენლები ყოველნაირად ცდილობდნენ დასავლეთის
დაინტერესებას საქართველოთი, მის გაცნობას საერთაშორისო საზოგადოების
წინაშე, მისი საჭიროების გამოკვეთას და მისი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის
წინა პლანზე წამოწევას. აღნიშნულის საჭიროება მეტად დიდი იყო, რადგან
დასავლური სახელმწიფოების წარმოდგენა საქართველოსთან მიმართებაში
პირველ რიგში საბჭოთა რუსეთის მიერ მიწოდებული ინფორმაციიდან
გამომდინარეობდა, ეს უკანასკნელი კი ბუნებრივია ყველა ღონეს ხმარობდა
საკუთარი ლეგიტიმურობის დასამტკიცებლად.

30 ემიგრაციაში წასვლის პერიოდიდან მოყოლებული ქართული პოლიტიკური
ელიტის წარმომადგენლები ყოველნაირად ცდილობდნენ დასავლეთის
დაინტერესებას საქართველოთი, მის გაცნობას საერთაშორისო საზოგადოების
წინაშე, მისი საჭიროების გამოკვეთას და მისი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის
წინა პლანზე წამოწევას. აღნიშნულის საჭიროება მეტად დიდი იყო, რადგან
დასავლური სახელმწიფოების წარმოდგენა საქართველოსთან მიმართებაში
პირველ რიგში საბჭოთა რუსეთის მიერ მიწოდებული ინფორმაციიდან
გამომდინარეობდა, ეს უკანასკნელი კი ბუნებრივია ყველა ღონეს ხმარობდა
საკუთარი ლეგიტიმურობის დასამტკიცებლად.

31 რა განაპირობებს დისიდენტური მოძრაობის ჩამოყალიბებას საქართველოში?
სტალინის გარდაცვალების შემდეგ ხელისუფლებაში მოსული ხრუშჩოვი
ცდილობს საკუთარი პერსონის გამოკვეთის და ამაღლების ფონზე სტალინის
სახელის დამცრობას და ე. წ. `ჰუმანური~ მეთოდების გამოყენებით
საზოგადოების ფართო ფენების გულის მოგებას. აღნიშნული პოლიტიკის
გამგრძელებლად გვევლინება ლეონიდ ბრეჟნევი. სწორედ ჯერ ხრუშჩოვის
მოღვაწეობის პერიოდს ემთხვევა 1956 წელს უნგრეთში მომხდარი მოვლენები,
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სადაც ამბოხებულთა მიზანს წარმოადგენდა უნგრეთის საბჭოთა სისტემისაგან
გამოყოფა და შემდეგ ბრეჟნევის დროს, ანალოგიური მოვლენების განვითარება
1968 წელს ჩეხოსლოვაკიაში. მართალია, ამ გამოსვლებს რეალური შედეგი არ
მოუტანია, თუმცა მსოფლიოს მიეცა საშუალება, რომ ნათლად დაენახა საბჭოთა
რეჟიმის აგრესიული მეთოდები.

ზემოთ აღნიშნული მოვლენები გარკვეული საფუძველის ჩამყრელი გახდა
დისიდენტური მოძრაობის ჩამოყალიბებისა საქართველოში. განსაკუთრებული
გავლენა იქონია 1956 წლის 9 მარტის მოვლენებმა. ხრუშჩოვის მიერ
განხორციელებულ ქმედებას პროტესტით უპასუხეს ქართველებმა და მათ შორის
ახალგაზრდა ზვიად გამსახურდიამ და მერაბ კოსტავამ, რომლებმაც გარკვეული
ჯგუფის შექმნით და ანტისაბჭოთა პროკლამაციების გავრცელებით თავისი
პროტესტი გამოხატეს საბჭოთა რეჟიმის მიმართ.

32 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 ელემენტთ
აცვლილების 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 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
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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
საკითხები.

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.

33 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 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
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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.

34 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.

35 მოხსენებაში აღინიშნა, რომ საქართველოს სახელმწიფო ყოველთვის ცდილობდა
ქრისტიანობის ზნეობრივი ნორმები დაემკვიდრებინა ისეთ რეგიონებშიც კი,
რომლის პოლიტიკურ კონტროლს ხშირად ვერ ახერხებდა და რომლის რელიგიურ
სისტემაში წინაქრისტიანული ელემენტები აშკარად იჩენდა თავს. ერთ-ერთ ასეთ
რეგიონს ხევსურეთი წარმოადგენდა. მიუხედავად იმისა, რომ ხევსურეთში.
თითქმის დღემდე მოაღწია ქრისტიანობისთვის მიუღებელმა, სისხლის აღებისა თუ
სხვა ჩვეულებებმა, ქრისტიანული ზნეობრივი ნორმები აქ მაინც მკვიდრდებოდა,
რაც განსაკუთრებით კარგად ჩანს ადამიანის სოციალური დაცვისა თუ
სოლიდარობის ხალხურ ტრადიციებში.

36 მოხესენებაში განხილულია XVII საუკუნის იტალიელი მისიონერის დონ ჯუდიჩე
მილანელის ცნობები ქართული ტრადიციული მედიცინის შესახებ. აღნიშნულია,
რომ იგი სკეპტიკურად არის განწყობილი ქართული სამკურნალო ტრადიციების
მიმართ. თითქმის არაფერს ამბობს საქართველოში (სამეგრელოში) გავრცელებულ
ბუნებრივ სამკურნალო საშუალებებზე და ყურადღებას მაგიურსამკურნალო წეს-
ჩვეულებებზეამახვილებს, რომელთაც ჭეშმარიტი ქრისტიანებისათვის მიუღებლად
მიიჩნევს. ასეთი დამოკიდებულება შესაძლებელია აიხსნას იმით, რომ მისიონერები
პოპულარობას უმეტესწილად მკურნალობით იხვეჭდნენ და ადგილობრივი
მკურნალებისადმი დადებითად არ იყვნენ განწყობილნი.

37 მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ თედო სახოკიამ მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა
ქართული ტრადიციული მედიცინის კვლევის საქმეში. მისი ნამოღვაწარი ეხმიანება
მეცნიერების დღეს საკმაოდ პოპულარულ დარგებს: სამედიცინო ეკოლოგიას,
ეთნომედიცინას და ზოგადად სამედიცინო ანთროპოლოგიას. ამასთან ერთად, მისი
ნაშრომიდან ნათლად ჩანს, რომ იგი ევოლუციონიზმის, კერძოდ კი,
ტაილორისეული ანიმისტური თეორიის მიმდევარი იყო და დაავადებებთან
(სახადებთან) დაკავშირებულ რწმენა-წარმოდგენებსა და წეს-ჩვეულებებს ამ
თეორიის საფუძველზე განიხილავდა.

38 დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში
39 დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში
40 მოხსენებაში განხილულია თედო სახოკიას მეცნიერული მემკვიდრეობა. ის

გახლდათ პირველი ქართველი სწავლული ეთნოლოგი/ანთროპოლოგი,
ლექსიკოგრაფი, მთარგმნელი, მწერალი. მოხსენების ძირითადი თემაა თედო
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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.

ამას მოჰყვა დაკავებულთა გაციმბირება, ჯერ გაასამართლეს და გააციმირეს
მენავეები: 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
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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.

41 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 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.

42 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.
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43 მოხსენებაში განხილულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
პროექტის (“სომხურ-აზერბაიჯანული ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობა და მათი
სამოქალაქო ინტეგრაციის დინამიკა (ქვემო ქართლი)”) ფარგლებში, საველე-
ეთნოგრაფიული ექსპედიციის დროს მოპოვებული მასალის შედეგები, რომელიც
მოიცავდა ქვემო ქართლის სასაზღვრო სოფლებს: წოფი, ახკერპი, ხოჟორნი, ჩანახჩი,
გულიბაღი, სადახლო, დიდი შულავერი. შესწავლილია გენდერული საკითხები
აღნიშნული სოფლების აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში.

44 ნაშრომში განმარტებულია სიტყვა “ქვილთი”, გამოკვლეულია მისი ქართული
შესატყვისობანი და საუბარია იმ მიზეზებზე, რამაც გამოიწვია ქართული
ტერმინების მივიწყება. საქართველოს კუთხეების მიხედვით “ქვილთის” ტექნიკით
კერვის ტერმინთა მრავალფეროვნება გვაქვს (ჭინჭი, თიკვი, ბაბლი, ჩანაჭრული).
მითითებულია ისიც, რომ სასურველია სიტყვახმარებაში შემოვიტანოთ ქართული
წარმომავლობის “ქვილთის” შესატყვისი ტერმინები.

45 ნაშრომი ეძღვნება რუსეთ-თურქეთის ომში, კერძოდ კი ჩოლოქის ბრძოლაში
(1854, 4 ივნისი) ქართველ მოხალისეთა ასეულების, მათ შორის თუშთა ასეულის
მონაწილეობას. ამ ბრძოლის შესახებ არის როგორც საისტორიორ წყაროები ისე
ხალხური გადმოცემებიც. ამ ორი სახის მონაცემთა ურთიერშეჯერება საინტერესო
სურათს იძლევა. შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიულ მოვლენათა აღდგენა-
შესავსებად გადმოცემები ძირითადად საიმედო წყაროდ შეიძლება ჩაითვალოს.

46 მოხსენებაში ერთმანეთისგან გამიჯნულია ტერმინები”ნაბადი” და “თექა”, რადგან
თანამედროვე ქართულ მეტყველებაში თავისი მნიშვნელობითა და შინაარსით ეს
სიტყვები უხეშადაა აღრეული. საუბარია ტერმინთა აღრევის მიზეზებზე. ნაჩვენებია
ის რეალური სურათი, რომელიც ასეთი იყო – გვქონდა მატყლის თელვით
მიღებული ნაწარმის აღსანიშნავად ზოგადი ტერმინი “ნაბადი”; თვით
შინამრეწველობის ეს უძველესი დარგი “მენაბდეობად” მოიხსენიებოდა, ხოლო
დარგის მიმდევარი კი “მენაბდე” იყო.

47 მოხსენებაში განხილულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
პროექტის (“სომხურ-აზერბაიჯანული ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობა და მათი
სამოქალაქო ინტეგრაციის დინამიკა (ქვემო ქართლი)”) ფარგლებში, საველე-
ეთნოგრაფიული ექსპედიციის დროს მოპოვებული მასალის შედეგები, რომელიც
მოიცავდა ქვემო ქართლის სასაზღვრო სოფლებს: წოფი, ახკერპი, ხოჟორნი, ჩანახჩი,
გულიბაღი, სადახლო, დიდი შულავერი. ისტორიული ეთნოდემოგრაფია და
მიმდინარე დემოგრაფიული პროცესები შესწავლილია აღნიშნული სოფლების
სომხურ და აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში.

ჩატარებულმა საველე სამუშაოებმა მოგვცა წარმოდგენა მარნეულის რაიონის
სომხური და აზერბაიჯანული მოსახლეობის ურთიერთმიმართებაზე,
პრობლემატიკაზე, მათ დამოკიდებულებაზე სახელმწიფოს მიმართ, სომხური და
აზერბაიჯანული სახელმწიფოებიდან მომდინარე იმპულსებზე, ყარაბახის
კონფლიქტის გავლენებზე.

48 მოხსენებაში საუბარია საქართველოს სსრ კომუნისტური პარტიის ცენტრალური
კომიტეტის პირველი მდივნის კანდიდ ჩარკვიანის „პოლიტიკურ“ მეხსიერებასა და
პოსტ საბჭოთა მეხსიერების პოლიტიკის ურთიერთ მიმართებაზე. ორივე სახის
მეხსიერება წარსულიდან გვახსენებს ან გვავიწყებს ფაქტებსა თუ მოვლენებს
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გარკვეული მოსაზრებებით. მოხსენებაში ერთი მხირვ, განვიხილავ ცეკას პირველი
მდივნის მემუარებსა და ჩანაწერებს, ხოლო მეორე მხრივ „გავზომავთ“ მის გავლენასა
და მნიშველობას საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ კონტექსტებზე. 15 წლის (1938-
1953) მანძილზე საქართველოს მასშტაბით უმაღლესი ხელისუფალი, წარსულს,
სისტემის ნგრევის შემდგომ იხსენებს და ბუნებრივია, მოვლენებს საკუთარ
ინტერპრეტაციას აძლევს. ნებისმიერი ინტერპრეტაცია კი პოლიტიკის ნაწილად
იქცევა. კანდიდ ჩარკვიანის „მეხსიერების პოლტიკურობას“, ორი ფაქტორი
განაპირობებს, საბჭოთა კავშირში მისი თანამდებობრივი პოზიცია, და დროის
ცვლილება, რომელმაც საბჭოთა კავშირის დაშლა და საქართველოს
დამოუკიდბელობა მოიტანა. ამის გათვალისწინებით, საგულისხმოა, თუ რას და
როგორ იხსნებს ცეკას პირველი მდივანი, რამდენად არის მისი ნარატივები
გაზიარებული საზოგადოების სხვადასხვა წრეების მიერ, ამავდროულად, თუ
როგორია მეხსიერების პოლიტიკა კანდიდ ჩარკვიანთან და მის მოღვაწეობასთან
დაკავშირებით? როგორ ვიხსენებთ მას და რა ადგილს იკავებს წარსულის
გახსენებაში დავიწყება.

კანდიდ ჩარკვიანის „პოლიტიკურ მეხსიერებასა“ და მეხსიერების პოლიტიკას
კონკრეტულ მაგალითზე, კერძოდ რუსთავის მშენებლობის კონტექსტში
განვიხილავ. კანდიდ ჩარკვიანის მემუარებიდან გამოვყოფ რუსთავის მშენებლობის
ინიციატივის საკითხსა და კანდიდ ჩარკვიანის როლისა და მნიშვნელობის
წარმოჩენის საკითხს მისსავე მემუარებზე დაყრდნობით. აღნიშნული საკითხი,
ლოგიკურად უკავშრდება კომუნისტების ნაციონალურ პოლიტიკასა და კერძოდ
კანდიდ ჩარკვიანის ნაციონალურ განწყობებს. ასევე საგულისხმოა სტალინის
პიროვნული ფაქტორი, როგორც კანდიდ ჩარკვიანის მეხსიერებაში ასევე
საზოგადოებრივ დისკურსში. იმის გასარკვევად თუ როგორ წარმოჩნდება კანდიდ
ჩარკვიანის როლი და მისი მონაწილეობა ქალაქის მშენებლობაში ქალაქ რუსთავის
საიუბლეო თარიღებსა და ღონისძიებებს განვიხილავ პოსტ საბჭოთა პერიოდში.

შეჯამების სახით მოხსენებაში საუბარი იქნებაიმ ფაქტორებსა და საშუალებებზე,
რომლებიც საერთო მეხსიერების ფორმირებას განაპირობებენ, ალაგებს მოვლენებს
და ინტერპრეტაციების სახით სთავაზობს საზოგადოებას.

49 კრაკოვმა, იმის მიუხედავად, რომ იგი პოლონეთის არც პირველი და არც
უკანასკნელი დედაქალაქი არ ყოფილა, მოახერხა, პოლონეთისათვის ემბლემატური
ქალაქი გამხდარიყო. კრაკოვის ცენტრი, 1978 წლიდან იუნესკოს მსოფლიო
კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაშია და ყოველწლიურად დაახლოებით
2000 000-ზე მეტ ტურისტს მასპინძლობს. ქალაქ კრაკოვში შემონახულია ყველა ის
სიმდიდრედ აღირებულება, რომელთა გარეშეც პოლონეთი საკუთარ იდენტობას
ვერშექმნიდა და ვერ წარმოაჩენდა დანარჩენი მსოფლიოს წინაშე.

მოხსენებაში საუბარია კრაკოვის ნაწილის, ნოვა ჰუტას მშენებლობის ისტორიაზე,
მიზეზესა და შედეგებზე, რომელიც პოსტ კომუნისტურ ეპოქაში დადგა. ნოვა ჰუტა
დაპროექტდა, როგორც იდეალური სოციალისტური ქალაქი, რომელსაც
კონკურენცია უნდა გაეწია ბურჟუაზიული კრაკოვის ცენტრისათვის და მასთან
პაექრობასა და მეტოქებაში ჩამოყალიბდა. კრაკოვთან წინააღმდეგობასა თუ
დიალოგში ნოვა ჰუტა იქცა ანტიკომუნისტური ბრძოლებისა და სოდარობის
მოძრაობის მნიშვნელოვანი ბასტიონი.
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მოხსენებაში განვიხილავ ნოვა ჰუტას პოსტ კომუნისტურ რეალობას,
რევიტალიზაციის პროცესსა და ახალი იდენტობების ძიების თავისებურებებს
კრაკოვის სოციალისტურ უბანში. აქვევისაუბრებ იმაზე თუ როგორ მოახერხა ნოვა
ჰუტამ ემბლემატური კრაკოვის ფარგლებში არ დაეკარგა აუთენტურობა და
ტურისტულად მიმზიდველი გამხდარიყო. დღეს ნოვა ჰუტა სოციალისტური
წარსულის კაპიტალიზაციას ახდენს და მას როგორც მნიშვნელოვან ტურისტულ
პროდუქტს ისე განიხილავს. სოციალისტური წარსული განსაკუთრებული ფორმები
კი საკმაოდ კარგად „იყიდება“ ფართო ტუსიტულ ბაზარზე, მით უფრო როდესაც
მისი შემოქმედი სისტემა აღარ არსებობს.

50 მოხსენებაში საუბარი იქნება ცნების „მულტიკულტურალიზმის“ გამოყნების
პოლიტიკურ ასპექტებზე, სადაც მისი მანიპულაციური ხასიათი ვლინდება.
პოსტსაბჭოთა ურბანული სივრცე ამ თვალსაზრისით საინტერესო დასკვნების
გაკეთების შესაძლებლობას იძლევა. რუსთავი, როგორც სოციალისტური ქალაქი
ინტერნაციონალურ ხასიათსაც ამჟღავნებდა. უფრო მეტიც, რუსთავის ბრედირება,
ხდებოდა, როგორც „ორმოცი ძმის ქალაქი“. ქალაქის მშენებლობის სოციალისტური
ნარატივი ფართოდ ასახავდა მულტიეთნიკურობის, მულტიკულტურალიზმის
შესაძლებლობებს. ამ ნარატივის მიხედვით რუსთავს ქართველებთან ერთად მისი
მოძმე სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის ადამიანები აშენებდნენ. ეს ყველაფერი
კარგად თავსდებოდა სოციალისტური და ინდუსტრიული ქალაქის სახეში.

ვითარება რადიკალურდ იცვლება სისტემის ნგრევასთან ერთად. ქალაქის
ინტერენციონალურმა სახემ დაკარგა აქტუალობა და მიმზიდველობა. მაგ. ხალხთა
მეგობრობის ქუჩის დასახელებაში, ერთი სიტყვა „ხალხთა“ დაიკარგა და მხოლოდ
მეგობრობის ქუჩის დასახელებაღა შემორჩა რუსთავის ურბანულ სივრცეს.

მეხსიერება ხალხთა მეგობრობაზე დავიწყებას მიეცა, თუმცა როცა საქმე რუსთავში
ალიევის სკვერის გახსნაზე მიდგა, ოფიციოზმა მსწრაფლ, გაიხსენა ქალაქის უახლესი
წარსული და მონათლა ჰეიდარ ალიევის ძეგლის გახსნა რუსთავში ტრადიციის
გაგრძელებად.

ამდენად, მოხსენებაში განვიხილავ ქალაქ რუსთავში ხელისუფლების მიერ
მულტიკულტურალიზმის იდეით მანიპულაციის ფაქტებსა და ურბანული სივრცის
ტრასფორმაციის პროცესს ინსტიტუციური მეხსიერების ჭრილში.

51 მეორე მსოფლიო ომი და მასთან ასოცირებული გამარჯვება საბჭოთა კავშირის
ძლევამოსილებისა და საბჭოთა ჯარისკაცისთავგანწირულობის ნარატივის
მნიშვნელოვან ნაწილად იქცა. საბჭოთა სისტემა, როგორც ტოტალიტარული წყობა,
სასურველი ნარატივების შესაქმნელად აქტიურად მიმართავდა მეხსიერების
პოლიტიკას, რაც სოციალური სივრცეში მემორიალების მასიური განლაგებას
გულისხმობდა. საბჭოთა ელიტისათის, მეორე მსოფლიო ომის თემატიკა
მეხსიერების ადგილების შექმნისა და მათი გაძლიერების თვალსაზრისით, ახალ
ეტაპს წარმოადგენდა. „სამამულო ომში“ დაღუპულთა მემორიალი, ცენტრალური
ქალაქების პარალელურად პრაქტიკულად ყველა დაბასა თუ სოფელში დაიდგა.
ცალკეული იმპროვიზაციული შემთხვევების გათვალისწინებით, ომში დაღუპულთა
მემორიალები შეიძება ითქვა, ტოტალურობით, თუმცა არა მასშტაბურობით
გამოირჩეოდა.

ფაშიზმთან ბრძოლის მემორიალები ომის შემდგომ მყისიერად არ გაჩენილა. მათი
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უდიდესი ნაწილი ომში გამარჯვების სხვადასხვა წლისთავისადმი მიძღვნილი
ღონისძიენების ნაწილად იქცა. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით აქტიურობა 60-
70-იან წლებიდან შეიმჩნევა, როცა გამარჯვების ეიფორია დამცხრალია და
პოლიტიკურ სცენაზეც საინტერესო ნაკლებად ან საერთოდ არაფერი ხდება. სწორედ
ასეთ ვითარებაში საჭირო ხდება კულტურული ელიტის გააქტიურება, რომელმაც
საკუთარ შემოქმედებაში უნდა ასახოს ხელისუფლებისათვის საგულისხომო
თემატიკა, მათ შორის საბჭოთა სიამაყე „ფაშიზმზე გამარჯვება“.

„სამამული ომში“ გამარჯვების სიუჟეტური გააზრებისა და გააქტიურების
საინტერესო მაგალითს თბილისი ვაკის პარკის განვითარებაზე თვალის გადევნება
იძლევა.

მოხსენებაში საუბარია მოქანდაკე გოგი ოჩიაურის ერთმონუმენტალურ ნამუშევაზე
სახელად „რექვიემი“, რომელიც 1985 წელს გამაჯვების პარკში დაიდგა. ძეგლის
წინააღმედგობრივი ისტორია მის დადგმამდე დიდი ხნით ადრე იწყება და დღემდე
გრძელდება. ძეგლის დადგმა, აღება და მისი ინტერეპრეტირების მცდელობები
საინტერესოდ ასახავს პოლიტიკურ, სოციალურ და კულტურულ ცვლილებებს, რაც
ქვეყანაში ათწლეულების მანძილზე ხორციელდებოდა. ძეგლი პოლიტიკური
ელიტის ცვლილებების მიხედვით კარგავდა და იძენდა შინაარსის ელემენტებს
აფართოვებდა და კვეცდა მასშტაბებს. მოხსენებაში დასმულია საკითხი თუ
პოლიტიკური ელიტა რა გავლენას ახდენს მეხსირების პოლიტიკაზე, რომელიც
კერძო შემთხვევაში ერთი მონუმენტი ძეგლის თავგადასავალით არის
წარმოდგენილი.

52 დედაქალაქში სასწავლებლად ჩამოსული ეთნიკური უმცირესობების
ახალგაზრდა წარმომადგენლები, ენობრივი ბარიერის გარდა ახალ გარემოში
სოციალურ ადაპტაციის პრობლემებსაც აწყდებიან. ეთნიკური უმცირესობების
სტუდენტთა ყოვედღიურ ცხოვრებაზე დაკვირვებით ჩნდება განცდა, რომ ისინი
ადგილობრივ სტუდენტებთა სოციალური კომუნიკაციას დეფიციტს განიცდიან.
ისინი უპირატესობას მათივე ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებთან
ურთიერთობას ანიჭებენ, რაც მათთვის მეტად კომფორტულია.

პრეზენტაციის მიზანია იმ წინააღმდეგობების გამოვლენა, რასაც ეთნიკური
უმცირესობათა სტუდენტები საქართველოში, თბილისის ქართულ სოციო-
ლინგვისტურ კონტექსტში ხვდებიან. მოხსენება ეყრდნობა სოციოლოგიურ კვლევას,
რომელიც 2017 წლის გაზაფხულზე თსუ ქართულ ენაში მომზადების
საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების მონაწილეობით ჩატარდა.
გამოკითხვის მიზანი იყო: 1) სტუდენტთა სასწავლო გარემოს (უნივერსიტეტი,
ლექციები, ქალაქი და ა.შ) ემიკურია აღქმის შესწავლა; 2) სტუდენტებისათვის
პრობლემურ საკითხთა იდენტიფიცირება, ურბანულ კონტექსტში (ჩვენ
განვიხილავთ ისეთ შემთხვევბს, როგორიცაა საცხოვებლის ქირაობა, ტრანსპორტით
სარგბლობა, ბანკის მომსახურება, საჯარო რეესტრთან, სასწრაფოსთან, პოლიციასთან
და სხვა დაწესებულებებთან ურთიერთობა და სხვ.); 3) სხვა სტუდენტებთან,
ლექტორებთან და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობების
სოციალური კონტექსტის შესწავლა; 4) ეთნიკური უმცირესობების სტუდენტთა
სტუდენტური ცხოვრებიდან ექსკლუზია.

კვლევისათვის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა თსუ ქართულ ენაში მომზადების
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საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები. სამიზნე ჯგუფის სრული მოცულობაა
265 სტუდენტი. აქედან გამოიკითხა 75 სტუდენტი. სტუდენტების გულწრფელობის
გასაზრდელად ინტერვიუერის მონაწილეობა მინიმუმამდე იყო დაყვანილი.

რესპოდენტთა უმეტესობას (78.6%) მოუწია საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა და
ბინის დაქირავება. მათგან (3.2%) მარტო, ხოლო 75% მეგობართან ან ნათესავთან
ერთად ცხოვრობს. სტუდენტების 28.8% შეექმნა პრობლემა ბინის მეპატრონესთან
ენობრივი ბარიერის ან ზოგადი დისკრიმინაციული დამოკიდებულების გამო.
სტუდენტთა უმრავლესობა არ გრძნობენ ემოციურ მიჯაჭვულობას დედაქალაქთან
ან უნივერსიტეტთან, 61.4% სტუდენტებისა არ თვლის თავს საუნივერსიტეტო
ცხოვრებაში ინტეგრირებულად. მათი ნახევარი ამას ენობრივი კომპეტენცის
სიმცირით, ხოლო მეორე ნახევარი კი ეთნიკური უმცირესობების მიმართ
სტერეოტიპული დამოკიდებლულებით ხსნის. დედაქალაქი არ არის მოხერხებული
საცხოვრებლად სტუდენტთა 58 %-ისათვის, რისი მიზეზადაც ასევე ენობრივი
ბარიერი და მათი ეთნიკური წარმომავლობის მიმართ დისკრიმინაციული
გამწყობები სახელდება. ლექტორებს ძირითადად ახასიათებენ პოზიტიურად და
საგულისხმოა, რო 10% ხაზს უსვამს მათ მეგობრულ დამოკიდებულებას. ზოგადად
უნდა აღინიშნოს, რომ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი სტუდენტები
ფიქრობენ, რომ უნივერსიტეტი ყველას აძლევთ თანაბარ შესაძლებლობას მიიღოს
კვალიფიციური განათლება.

53 მოხსენებაში საუბარია ეთნონიმის „ჩაჩანი“ უარყოფითი შენაარსის მიზეზების
შესახებ, კერძოდ, შენიშნულია, რომ „ჩაჩანი“ საკმაოდ გვიან წარმოქმნილი
ეთნონიმია და ის ქართულ ენაში რუსული ენიდანაა შემოსული მე-18 საუკუნის
ბოლოს. უარყოფითი შინაარსი კი შეიძინა 1860-იანი წლების ბოლოს, იმ დროს,
როდესაც მუჰაჯირად ოსმალეთში წასული ჩაჩნები ჩუმად, ფარულად უკან
ბრუნდებოდნენ საქართველოს ტერიტორიის გავლით. მშიერ-მწყურვალები,
დახეული ტანისამოსით შემოსილები საცოდავ შთაბეჭდილებას სტოვებდნენ. ამის
შემდეგ შეიძინა ეთნონიმმა უარყოფითი შინაარსი.

54 მოხსენებაში საუბარია სამცხე-ჯავახეთში მიმდინარე მიგრაციული პროცესების
შესახებ, რაც აქამდე უცნობი იყო. ნაშრომი ეყრდნობა ავტორის მიერ მოპოვებულ
საკუთარ საარქივო მასალებს. კერძოდ, სამცხე-ჯავახეთის 13 სოფელში 1890-იან
წლებში მოხდა ხევის სოფელ გველეთიდან ინგუშების მიგრაცია, რომლებიც 6-7
წლის შემდეგ თერგის ოლქში გადასახლებულან. საარქივო მასალებში
დაფიქსირებულია მიგრირებული ინგუშების გვარები, თუ ესა თუ ის გვარი რომელ
სოფელში იყო დასახლებული. მოხსენებაში ასევე საუბარია დუხობორების
ჯავახეთში მიგრაციის შესახებ. ცნობილი იყო, რომ ჯავახეთში დუხობორები მე-19
საუკუნის 40-იანი წლების ბოლოს დასახლდნენ. ირკვევა, რომ დუხობორების
მიგრაცია შემდეგაც ხდებოდა, კერძოდ, მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარშიც. იგივე
შეიძლება ითქვას სომხების მიგრაციის შესახებ ჯავახეთსა და ახალციხეში. ადგილი
ჰქონია ახალციხეში მოსული სოფლების უკან დაბრუნების შემთხვევებსაც. ნაშრომში
მოყვანილია აგრეთვე ქართველ მაჰმადიანთა ოსმალეთში გადასახლების ფაქტები.

55 დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში
56 დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში
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57 დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში
58 დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში
59 დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში
60 საზღვარი, საყოველთაოდ მიღებული მნიშვნელობით, აღნიშნავს მიჯნას ორ

თანაბარ მნიშვნელოვან მოცემულობას (კატეგორიას) შორის, რომლებიც
თვისობრივად შეიძლება განსხვავდებოდნენ ან გარკვეულწილად ემსგავსებოდნენ
ერთმანეთს. იგი ასრულებს კონტაქტის დამარეგულირებელ, შემზღუდველ
(ამკრძალავ) ან გამფილტრავ ფუნქციას და შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკურად
აღქმადი (გეოგრაფიული, პოლიტიკური) ისე მენტალური (ეთნოკულტურული).
მოხსენებაში განხილულია სახელმწიფო (საომხურ) ქართული და ეთნიკური
სომხურ-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-ქართული, და სომხურ ქართული
საზღვრის აღქმა საზღვრისპირა სოფელის (სოფ ხოჟორნი) მოსახლეობაში.

61 დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში
62 მოხსენება ეხებოდა უმცირესობათა ევროპული ცენტრის (ECMI) მიერ ქართველი

მკვლევრების მონაწილეობით განხორციელებულ კვლევებს საქართველოში
მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობათა შესახებ, სახელდობრ, მასშტაბურ პროექტს ე. წ.
თურქ მესხებთან დაკავშირებით; ასევე პროექტებს საქართველოს სამხრეთ
რეგიონებში მცხოვრებ უმცირესობათა - სომხების, აზერბაიჯანელების, ბერძნების
შესახებ. საუბარია ამ ტიპის გამოკვლევების როლზე არა მარტო ქართული
სამეცნიერო საზოგადოებისთვის, არამედ მათ მნიშვნელობაზე ევროპული
ჰუმანიტარული მეცნიერებისათვის.

63 დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში
64 დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში

6. 2. უცხოეთში

№
მომხსენებელი/
მომხსენებლები

მოხსენების სათაური
ფორუმის ჩატარების

დრო და ადგილი

1 ლევან გორდეზიანი, ი.
ტატიშვილი

Zum wirtschaftlichen Aspekt
der „Reform“ Tuthaliyas IV

23-25 მაისი, ბონის
უნივერსიტეტი (გერმანია)

2 მარიამ ჩხარტიშილი Prejudice and Nationalistic
Discourse: The Case of

Nineteenth Century Georgia
(აკვიატებული რწმენები და

ნაციონალისტური
დისკურსი: მეცხრამეტე
საუკუნის საქართველოს

მაგალითი)

23–24 ივნისი, ლა საპიენცას
უნივერსიტეტი, რომი

(იტალია)

3 გიორგი ჭეიშვილი The Araxes Frontier in
Georgian History (არაქსის
საზღვარი საქართველოს

ისტორიაში)

27-29 ოქტომბერი,
ათათურქის

უნივერსიტეტი, ერზრუმი,
(თურქეთი)
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4 ვაჟა კიკნაძე მატეუშ გრალევსკი მე-19 ს-
ის 40-50 წწ. საქართველოსა

და კავკასიის შესახებ

24-25 მაისი, ვერონას
უნივერსიტეტი, ვერონა

(იტალია)
5 ელდარ ბუბულაშვილი განათლება ეკლესიის,

სახელმწიფოსა და
საზოგადოების
პრიორიტეტი
(საქართველოს

მაგალითზე)

24-26 ნოემბერი, ქართულ-

გერმანული საეთაშორისო
სიმპოზიუმი, ვენა

(ავსტრია)

6 ნიკოლოზ ჯავახიშვილი ქართულ-ბალტიური
სავაჭრო-ეკონომიკური

ურთიერთობების
ისტორიის

ნაკლებადცნობილი
ფურცლები XVI სა-

უკუნიდან –
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)

7-8 სექტემბერი, ლატვიის
მეცნიერებათა აკადემია,

რიგა (ლატვია)

7 ნიკოლოზ ჯავახიშვილი ფურცლები ¬კავკასიელ
ემიგრანტთა პოლიტიკური

თანამშრომლობის
ისტორიიდან (1921-1941 წწ.)

(Страницы из истории

политического

сотрудничества кавказских

эмигрантов (1921-1941 гг.)

27-28 სექტემბერი,
აზერბაიჯანის

მეცნიერებათა აკადემია,
ბაქო (აზერბაიჯანი)

8 ნოდარ შოშიაშვილი Formation of the New
Identities and Narratives in

the Post-Soviet Georgia

9 ნოემბერი, რუსულ-
სომხური უნივერსიტეტი,

ერევანი (სომხეთი)
9 ქეთევან ხუციშვილი 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,
აღმოსავლეთ ევროპისა და
საერთაშორისო კვლევების
ცენტრი (ZOIS), ბერლინი

(გერმანია)

10 ქეთევან ხუციშვილი Communication in a Conflict 24-26 მაისი,
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zone: The Georgian-
Abkhazian Borderline

ტარტუს უნივერსიტეტი,
ტარტუ (ესტონეთი)

11 ქეთევან ხუციშვილი Research of Georgian-Turkish
Relationships (TSU Institute

of Ethnology)

27-29 ოქტომბერი,
არზრუმის ათათურქის

უნივერსიტეტი, ქ.
არზრუმი (თურქეთის

რესპუბლიკა)
12 ქეთევან ხუციშვილი Crossing the de Facto

Borderlines between Gali and
Zugdidi Municipalities (დე

ფაქტო საზღვრის
გადაკვეთა გალისა და

ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტებს

შორის)

29-30 ნოემბერი,
აღმოსავლეთ ევროპისა და
საერთაშორისო კვლევების
ცენტრი (ZOIS), ბერლინი

(გერმანია)

13 როზეტა გუჯეჯიანი Traditional being and culture
of ethnic Georgians in
Parkhlistskali Valley

(Republic of Turkey, Yusufeli
District)

27-29 ოქტომბერი,
არზრუმის ათათურქის

უნივერსიტეტი, ქ.
არზრუმი (თურქეთის

რესპუბლიკა)
14 ნათია ჯალაბაძე Некоторые аспекты

интеркультурной
коммуникации между

грузинскими и
северокавказскими горцами

(чеченцы и ингуши)

11-12 სექტემბერი, ქ.
გროზნო (ჩეჩნეთის

რესპუბლიკა, რუსეთი)

15 ლიანა ბითაძე Чеченцы на
антропологической карте

Кавказа

11-12 სექტემბერი, ქ.
გროზნო (ჩეჩნეთის

რესპუბლიკა, რუსეთი)
16 ნათია ჯალაბაძე, ლ.

მელიქიშვილი
Аспекты взаимосвязи языка
и этнической идентичности

в полиэтнической Грузии

21-23 მაისი, პეტრე დიდის
სახ. ანთროპოლოგიისა და
ეთნოგრაფიის მუზეუმი,

სანკტ-პეტერბურგი
(რუსეთი)

17 ლიანა ბითაძე, შორენა
ლალიაშვილი, ფრ.

ბერტოლდი, პ. ალეგრა

Anthropological Study of a
Bronze Age Skeletal Sample

from Doghlauri Cemetery
(Shida Kartli Region, Georgia)

(დოღლაურას (შიდა
ქართლი, საქართველო)

სამაროვანზე მოპოვებული
ბრინჯაოს ხანის ძლოვანი

ნაშთის ანთროპოლოგიური

3-7 აპრილი, ICAANE, ქ.
მიუნჰენი (გერმანია)



186

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

1 გადაცემულია დასაბეჭდად
2 დაიბეჭდა კონფერენციის მასალებში
3 მოხსენებაში განხილულია არაქსის, როგორც საზღვრის, მნიშვნეობა საქართველოს

ისტორიაში. ნაჩვენებია, რომ არაქსი წარმოადგენდა არამხოლოდ ბუნებრივ მიჯნას,
არამედ საკმაოდ კომპლექსურ არეალს გადახლართული პოლიტიკური და
რელიგიური ინტერესებით. თვალი ედევნება არაქსის საზღვრის სტრატეგიულ
ეკონომიკურ და კულტურულ/რელიგიურ მნიშვნეობას საქართველოს
სახელმწიფოებრიობისათვის. ძირითდი ფოკუსი X ს-სა და XIII ს-ის დასაწყისზე
კეთდება.

4 მ. გრალევსი კავკასიაში რიგით ჯარისკაცად მსახურობდა მე-19 ს. 30-40-იან წწ. აქ
სამსახურის მანძილზე მან კარგად შეისწავლა კავკასია, იქ მცხოვრები მრავალი
ტომიდა ხალხი და შემდეგ, მოგონებების სახით, პოლონურ ენაზე გამოსცა თავისი
შთაბეჭდილებები (მე-19 ს. 70-იანი წლები). ჩვენ მოხსენებაში განსაკუთრებული
ყურადრება გავანახვილეთ იმ ფაქტზე, რომ მ. გრალევსკი ეწვია თბილისს და
საფუძვლიანი საუბარი ჰქონდა საქართველოს წარსულსა და თანამედროვეობაზე,
უცნობ ქართველ დიდგვაროვანთან, რომელსაც ის „ჯ“-(„Dz.“) ფსევდონიმით
მოიხსენიებს. ჩვენ, 150 წლის შემდგომ, გავხსენით ეს მოკლე ფსევდონიმი და
ვაჩვენეთ, რომ „ჯ“ არის ცნობილი ქართველი მწერალი, 1832 წლის შეთქმულების
ერთ-ერთი ორგანიზატორი - ალექსანდრე ჯამბაკურ-ორბელიანი („ჯ“ სავარაუდოდ,
მისი ორმაგი გვარის პირველ ასოს შეესაბამება). მოხსენებაში ნაჩვენები გვქონდა
აგრეთვე, მ. გრალევსკის მკვეთრი ანტიცარისტული და ანტირუსული განწყობა და
კავკასიის ხალხების მიმართ მისი გულწრფელი  თანაგრძნობა.

5 მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ საქართველოში ისტორიულად
საგანმანათლებლო სისტემა ეკლესიისა და სახელმწიფოს პრიორიტეტს
წარმოადგენდა. თუმცა ცოდნა, რომელიც საგანმანათლებლო გზით მიიღწეოდა,
საქართველოში ჯერ კიდევ პრეისტორიულ ხანაში მკვიდრდება. ნაშრომში
განხილულია საგანმანათლებლო სისტემის განვითარების ეტაპები.

6 მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ XVI საუკუნიდან ლიტვის დიდი სამთავროს,
პოლონეთის სამეფოს, ხოლო 1569 წლიდან _ პოლონეთ-ლიტვის გაერთიანებული
სახელმწიფოს _ რეჩპოსპოლიტას ფულის ნიშნები საქართველოში ფართოდ
ვრცელდებოდა. ამ სახელმწიფოთა გავლით საქართველოში შემოდიოდა არა
მხოლოდ მათი ფულის ნიშნები, არამედ სხვა ევროპული ქვეყნებისაც.
საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა დროს აღმოჩენილი ევროპული
ქვეყნების მონეტების განძების შემადგენლობიდან ირკვევა, რომ ჩვენში
მიმოქცევაში ყოფილა რეჩპოსპოლიტის 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-ეკონომიკური ურთიერთობა ჰქონდა ქართულ სამეფო-

სამთავროებთან. ყოველივე ეს XVII საუკუნის 60-იან წლებამდე გრძე-ლდებოდა.
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ამის შემდეგ, ადგილობრივი სამონეტო ბაზარი მთლიანად მოიცვა თბილისის
სამეფო ზარაფხანაში მოჭრილმა სპარსული ყაიდის ვერცხლის მონეტებმა,
რომლებმაც მიმოქცევიდან განდევნეს ევროპული ფულის ნიშნები.

7 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
თანამშრომლობა 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.

8 მოხსენება ეხებოდა ეროვნულ მოძრაობის პერიოდში შექმნილ ქართულ
იდენტობის ნარატივებს. თავდაპირველად არსებობდა ერთი მეგა-ნარატივი
რომელიც აერთიანებდა სამ ნარატივს:

1) ქართველი მაშასადამე ევროპელი
2) ქართველი = მართლმადიდებელს
3) ქართველი არის ის ვინც სისხლით ქართველია

სამივე ეს ნარატვი იყო, ერთი საერთო ნარატივის ნაწილი, რომელიც
უპირსიპირდებოდა საბჭოთა ნარატივს. ევროპული ნარატივი უპირისპირდებოდა
საბჭოთა სისტემას, მართლმადიდებლური ნარატივი საბჭოთა ათეიზმს, ხოლო
ეთნონაციონალიზმი კი საბჭოთა ინტერნაციონალიზმს. მაგრამ დამოუკიდებლობის
გამოცხადების შემდე ეს ერთიანი ნარატივი იწყებს სამ ნაწილად დაშლას და უკვე
XX საუკუნის 90-იან წლებიდან იწყება შიდა ნარატიული დისკუსიები და
კონფლიქტები. საქართველოში ვერ ჩამოყალიბდა კლასიკური პოლიტიკური
იდეოლოგიები, მსოფლმხედველობითი განსხვავებები ამ ნარატივებს შორის
მიმდინარეობს. მოხსენებაში ასევე, შევეხე ნარატივების პორმირების
პერიოდიზაციას და თავისებურებებს.

9 კომუნიკაცია ადამიანთა საზოგადოების არსებობისა და შემდგომი განვითარების
წინაპირობაა. ერთი მხრივ აუცილებელია ინფორმაციის გადაცემა, მეორე მხრივ
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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.

10 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.

11 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 საკითხებია განხილული სტატიაში.

12 მოხსენებაში განხილულია გალისა და ზუგდიდის მოსახლეობის ეკონომიკური
ურთიერთობები კონფლიქტის შემდგომ. საბაზრო კავშირები, საქონლის მიმოქვევის
ვექტორები და ეკონომიკური ქსელების აგების მახასიათებლები.

13 პარხლისწყლის ხეობის ქართველთა კომპაქტური დსახლებები მდებარეობს
თურქეთის რესპუბლიკაში, ართვინის რეგიონის იუსუფელის რაიონში. ისტორიული
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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 სხვა.

14 დაიბეჭდა კონფერენციის მასალებში
15 დაიბეჭდა კონფერენციის მასალებში
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16 მოხსენება ეხება ლინგვისტური და ეთნიკური იდენტობების ურთიერთმი-
მართების ზოგიერთ ასპექტს მრავალეთნიკური საქართველოს მაგალითზე;
ნაჩვენებია ეთნიკური ენის და ეთნიკური იდენტობის ურთიერთმიმართების
საკითხი. ქართულ რეალობაზე დაყრდნობით, განსაზღვრულია ეთნიკური
იდენტობის შენარჩუნების ან შეცვლის განმაპირობებელი ფაქტორები.

17 დოღლაურას სამაროვანი ხანგრძლივი დროის მანძილზე ფუნქციონირებდა.
საქართველოში ადრეული ბრინჯაოს ხანის შესწავლილ სამაროვნებს შორის ის
ყველაზე ვრცელია, როგორც ტერიტორიულად ისე სამარხთა რაოდენობით.

დღეს-დღეობით გათხრილი სამარხების უმეტესობა ადრე და გვიან ბრინაოს ხანით
შემოიფარგლება, თუმცა რკინის ხანაშიც იქ იკრძალებოდა მოსახლეობა.
დოღლაურას ადრე ბრინჯაოს ხანის სამარხებში არაერთი მიხვეტილი
მიცვალებულია, რაც ზრდის დაკრძალულთა რაოდენობას. ეს ფაქტი
დემოგრაფიული პრობლემების დასმისა და ამ მოსახლეობის ზოგიერთ
დემოგრაფიულ მახასიათლებზე (სქესობრივ ასაკობრივი სტრუქტურა, სიცოცხლის
საშუალო ხანგრძლივობა) ვიმსჯეროთ. დოგლაურას სამაროვანზე ადრე და გვიან
ბრინჯაოს ხანის დაკრძალულთა შორის გავრცელებული დაავადების და
პათოლოგიების მიხედვით, იძლევა საშუალებას ვიმსჯელოთ იმ დადებით ან
ნეგატიურ პროცესებზე, რომლებიც ერთ გეოგრაფიულ გარემოში განსახლებულ
მოსახლეობაში ორ დაშორებულ პერიოდში მიმდინარეობდა.

დაწესებულებას 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”.
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დანართი 2

თსუ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის თანამშრომელთა 2018 წლის სამეცნიერო და სხვა

სამუშაოების ანგარიში

2018 წელს ინსტიტუტის 13 მეცნიერმა მონაწილეობა მიიღო  ეროვნულ და
საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტებში, რომლებიც ფინანსდებოდა სხვადასხვა
ფონდის (რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; „World vision“; „რეგიონული
გარემოსდაცვითი ცენტრი კავკასია“ (REC Caucasus); „აღმოსავლეთ ევროპისა და
საერთასორისო კვლევების ცენტრი“ (ZOIS - გერმანია); „განათლების სფეროში
საერთაშორისო თანამშრომლობის ნორვეგიული ცენტრი“ (NorGePart: Norwegian-
Georgian Partnership Program for Research-Based Educational Collaboration in
Anthropology - ნორვეგია); ფოლკსვაგენის ფონდი (გერმანია); გერმანიის აკადემიური
გაცვლის სამსახური (DAAD) (გერმანია) მიერ სხვა ორგანიზაციების (საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; კავკასიის ხალთა საერთაშორისო სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტი) ბაზაზე.

აღსანიშნავია, რომ ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში 2018 წელს
ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია:

12 ივლისი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის
სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტთან ერთად, ცნობილი ქართველი ეთნოლოგის,
მიხეილ გეგეშიძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო
კონფერენცია: „გამოჩენილი მეცნიერი და მასწავლებელი მიხეილ გეგეშიძე - 100.“
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ასევე, 21 დეკემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ და კ. კეკელიძის
სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრთან ერთად, ჩატარდა აკადემიკოს გიორგი
მელიქიშვილის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესია.

2018 წელს ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტმა გამოსცა: პერიოდული
გამოცემა: „ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები“ XIV-XV; ასევე, ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტთან ერთად, კონფერენციის
მასალათა კრებული „გამოჩენილი  მეცნიერი და მასწავლებელი მიხეილ გეგეშიძე -
100“ (რედაქტორი რ. თოფჩიშვილი)

მიმდინარე წლის 24 და 27 სექტემბერს მეცნიერებისა და ინოვაციების
ფესტივალის ფარგლებში ინსტიტუტში გაიმართა 2 ღონისძიება:
1. 24 სექტემბერი - ანთროპოლოგიური კვლევის ლაბორატორიის პრაქტიკული

სემინარი: „ფიზიკური ანთროპოლოგიისა და მომიჯნავე დარგების კომპლექსური
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კვლევების შედეგები“ (სამიზნე ჯგუფი: მოსწავლეები, სტუდენტები, სამეცნიერო
და აკადემიური წრეები). წაკითხული იქნა მოხსენებები; ნაჩვენები იქნა:
ლაბორატორიაში დაცული მდიდარი ანთროპოლოგიური მასალა და მუშაობის
პროცესი 3 D სკანერით (თავისქალების ციფრულ ფორმატში გადაყვანა).

2. 27 სექტემბერი - ნორჩ ისტორიკოსთა სკოლის მოზარდთა კონფერენცია
კულტურული მემკვიდრეობის თემაზე (სამიზნე ჯგუფი: მოსწავლეები,
სტუდენტები, სამეცნიერო და აკადემიური წრეები). მომზადდა მოხსენებები
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესწავლის, დაცვის, მოვლის
საკითხებთან დაკავშირებით. აღნიშნული ღონისძიება მნიშვნელოვანი იყო
სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტების სამეცნიერო პროცესებში ჩართულობის
გამო.

გარდა სამეცნიერო გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოებისა, მიმდინარე წელს
ინსტიტუტმა განახორციელა სხვა საქმიანობებიც, რისი აღნიშვნაც მნიშვნელოვნად
მიგვაჩნია.

2018 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში მიმდინარეობდა შემდეგი ტიპის
სამუშაოები:

ახალი ერთეულების მიღება: 2018 წელს ბიბლიოთეკაში შემოვიდა 700-ზე მეტი
ახალი ერთეული, რომლებიც განაწილდა შემდეგ ფონდებში:

 ქართულენოვანი წიგნები
 რუსულენოვანი წიგნები
 კერძო კოლექცია
 ენციკლოპედიები და ლექსიკონები
 მცირეფორმატიანი წიგნები
 ევროპულ ენებზე წიგნები
 ქართულენოვანი პერიოდული გამოცემები.

ფონდების შექმნა: 2018 წელს ბიბლიოთეკას შეემატა ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის ყოფილი დირექტორის - ვაჟა კიკნაძის კუთვნილი წიგნადი ფონდი (581
ერთეული).

კატალოგიზაცია: აღიწერა ვ. კიკნაძის და ი. კაცნელსონის სახელობითი წიგნადი
ფონდები და შეიქმნა მათი საინვენტარო კატალოგები (მატერიალური სახით).
ქართიულენოვანი, რუსულენოვანი და მცირეფორმატიანი წიგნების ფონდებში 2018
წელს შემოსული ყველა ერთეული კატალოგიზირებულია ელექტრონულ ფორმატში
(Access-ის მონაცემთა ბაზა-კატალოგი).

მკითხველთა მომსახურეობა: 2018 წელს ბიბლიოთეკიდან მკითხველებზე გაიცა 82
ერთეული; ბიბლიოთეკაში დაბრუნდა 85 ერთეული.
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მკითხველთა
მომსახურება

გაცემული წიგნები დაბრუნებული წიგნები

მკითხველთა მომსახურება

2017 წელი 2018 წელი

ინსტიტუტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ერთეულია ისტორიული და
ეთნოლოგიური საარქივო ფონდი, რომელიც უნიკალურია თავისი მასალით. 2018

წელს ინსტიტუტის საარქივო ფონდში სამუშაოები მიმდინარეობდა სხვადასხვა
მიმართულებით:

1) ფონდებისა და კოლექციების კლასიფიკაცია, კლასიფიცირებული მასალის
დალაგება საფონდო საქმისწარმოების პრინციპით, საფონდო ერთეულების
ტექნიკური დამუშავება.

ამ პრინციპების გათვალისწინებით შეიქმნა გ. ჯავახიშვილისა და მადონა
ხაზარაძის, მედეა ქანთარიასა და რევაზ თოდუას პირადი საარქივო ფონდები.

გრძელდება თარგმანების, ხელშეკრულებით შესრულებული ნაშრომების,
საგრანტო ნაშრომების, სხვადასხვა მასალების ფონდების შევსება საარქივო
მასალებით.
2) მასალის აღწერა (რაობის _ ძირითადი შინაარსის, რაოდენობის და სხვა
პარამეტრების მიხედვით) – მიმდინარეობს წლიური ნაშრომების ფონდის
ფორმირება, აღწერა, ელექტრონული ვერსიის შექმნა. საანგარიშო პერიოდისათვის
დამუშავებულია 1231 საქაღალდე.
3) მიმდინარე წელს დასრულდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის
შედეგად 2014 წ. დაფინანსებული პროექტი: „შეუსწავლელი საარქივო მასალები და
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ტრადიციული კულტურა (ეთნოლოგიური
ძიებანი)“. ამ პროექტში მონაწილეობდა ისტორიული და ეთნოლოგიური საარქივო
ფონდი. პროექტის ფარგლებში მოხდა 275 ერთეული გრაფიკული ანაზომის
აღწერილობა წინასწარ შედგენილი პარამეტრების მიხედვით, ციფრულ
მატარებლებზე გადატანა და შეიქმნა მონაცემთა ელექტრონული ბაზა. ამასთანავე,
ამავე პროექტის ფარგლებში საარქივო მასალებზე დაყრდნობითა და სამეცნიერო
კვლევების შედეგად, შეიქმნა მონოგრაფია.
4) გრძელდებოდა საარქივო მასალის გაცემა მომხმარებლებისათვის როგორც
ინსტიტუტის თანამშრომლებზე, ასევე სხვა დაინტერესებულ მეცნიერებზე და
სტუდენტებზე.
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2018 წელს ინსტიტუტი მონაწილეობდა სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში.
რეგისტრაცია გაიარა 5 სტუდენტმა, რომელთაგან 3 სტაჟირებას გაივლის ახალი და
უახლესი ისტორიის განყოფილებაში და ასევე, ისტორიულ და ეთნოლოგიურ
არქივში, ხოლო 2 - საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილებაში.

ფუნქციონირებს ინსტიტუტის ვებ-გვერდი: www.institutehist.ucoz.net, რომელიც
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ანგარიშის ანოტაცია 

 
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტში არის 6 

სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია: 

ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია;  

ორგანულ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია;  

ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია;  

მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია; 

ნავთობის ქიმიის ლაბორატორია;  

აგრარული ქიმიის ლაბორატორია; 

სამეცნიერო პერსონალი:  

ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - 6, 

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - 11,  

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 24,  

მეცნიერ თანამშრომელი - 38.  

 

2018 წლის განმავლობაში ინსტიტუტში ხორციელდებოდა სამეცნიერო-კვლევითი 

სამუშაოები საქართველოს სახელმწიფო დაფინანსებით (საქართველოს განათლებისა და 

მევნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული პროგრამა „ქიმია და ქიმიური 

ტექნოლოგიები საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისათვის“) დაგეგმილ  20 თემაზე: 

 
1. საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლებში ანტიბიოტიკების ანალიზის მეთოდების 

დამუშავება (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი თეიმურაზ კორძახია) 

2. ნავთობით დაბინძურებული მიწების რეკულტივაცია ბუნებრივი ცეოლითების გამოყენებით 

(ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ლუბა ეპრიკაშვილი) 

3. ქართულ არქიტექტურაში გამოყენებული ქვიშაქვასა და ცეოლითშემცველ ტუფებზე მოქმედი 

ეკოლოგიური ფაქტორები და დაზიანებული ნაწილების რეაბილიტაცია-რესტავრაციის 

შესაძლებლობები (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი წინწკალაძე) 

4. ნანოფოროვანი ადგილობრივი ბუნებრივი მასალების გამოყენება საშენ მასალათა დანამატებად 

(ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი წინწკალაძე) 

5. ნანოგანზომილებიანი  მასალების  შექმნა  (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი 

ნანული დოლაბერიძე) 

6. პარანიტრობენზომჟავას ეთილესტერის მიღების შესაძლებლობები საქართველოს ბუნებრივი 

ნედლეულის საფუძველზე მომზადებულ ნანოკატალიზატორებზე და უკატალიზატოროდ 

(ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ციური რამიშვილი) 

7. ადგილობრივი აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან ბიოაქტიური ნივთიერებების ექსტრაქცია და 

ნახევარწარმოებულების მიღება (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი მზია ციცაგი) 

8. ულტრადისპერსიული ფხვნილების მიღება და მათ ფუძეზე ინოვაციური მასალებისა და 
ნაკეთობების მიღების ტექნოლოგიების დამუშავება (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა 

კანდიდატი როინ ჭედია) 

9. აფლატოქსინების ადსორბცია ტექნიკური ლიგნინით (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა 

კანდიდატი ირმა მიქაძე) 

10. საქართველოს  ბუნებრივი    ნედლეულის  ‐  დიატომიტის  საფუძველზე  ახალი  ტიპის    კვაზი‐

ჰიბრიდული იონიტების მიღება (ხელმძღვანელები ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გივი პაპავა 

და ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი მარინა გურგენიშვილი) 

11. პოლიკონდენსაციის  მეთოდით  ამიდური ტიპის  ხაზოვანი  პოლიმერების წარმოქმნის  პროცესის 

და  მისი  მიკრობული  დეგრადაციის  ფიზიოლოგიურ‐ბიოქიმიური  ასპექტების  შესწავლა 
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(ხელმძღვანელები ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გივი პაპავა და ქიმიის მეცნიერებათა 

კანდიდატი მარინა გურგენიშვილი) 

12. ტრიბოტექნიკური  დანიშნულების  ახალი  ტიპის  პოლიმერული  კომპოზიციური  მასალების  

მიღება  და  კვლევა (ხელმძღვანელები ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გივი პაპავა და ქიმიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი მარინა გურგენიშვილი);  

13. საქართველოს ახალი საბადოების ნავთობების კვლევა (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა 

კანდიდატი ნათელა ხეცურიანი); 

14. საქართველოს ბუნებრივი ბიტუმების კვლევა (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

ნათელა ხეცურიანი); 

15. ბიოსაწვავების მიღება და მათი მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება  (ხელმძღვანელი  ქიმიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი ნათელა ხეცურიანი); 

16. ნავთობური  ნარჩენებიდან  სასარგებლო  ნავთობპროდუქტების  მიღება (ხელმძღვანელი ქიმიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი გურამ ხიტირი); 

17. ხელატური ნაერთების მიღება, გამოყენება აგრარულ სექტორში  და გარდამავალი ლითონების 
შემცველობის დადგენა ნიადაგში და ჩამდინარე წყლებში (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა 

კანდიდატი ომარ ლომთაძე);  

18. ხელატები სოფლის მეურნეობაში (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი იამზე 

ბეშკენაძე); 

19. ხელატური ნაერთების მიღება და ბუნებრივ მინერალებთან მათი კომპოზიციების კვლევა და 
გამოყენება სოფლის მეურნეობაში (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი ციალა 

გაბელია);  

20. გარდამავალი ლითონების ბიოლიგანდებთან კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა 

(ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი ნანი ჟორჟოლიანი);  

აგრეთვე ორ საძიებო სამუშაოზე:  
21. პოლიოლეფინებით გამოწვეული გარემოს გლობალური დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად 

ალტერნატიული ბიოდეგრადირებადი პოლიმერული მასალების სინთეზი განახლებადი 

ბუნებრივი ნედლეულის - თხილის გადამუშავების ნარჩენების ბაზაზე (საძიებო სამუშაო, 

ხელმძღვანელიქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გივი პაპავა); 

22. ბუნებრივი  დიატომიტის საფუძველზე SiO2‐ის  ნანოფხვნილის  მიღება (საძიებო სამუშაო, 

ხელმძღვანელიქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი მარინა გურგენიშვილი); 

 

     და  საგრანტო დაფინასებით მიმდინარე 11 პროექტზე: 
1. უკრაინის სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრის (STCU) გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტი # 6309. ბიო-დეგრადირებადი  პოლიმერების სინთეზი და გამოყენება 

გლობალური  დაბინძურებისაგან გარემოს დაცვის  მიზნით, (სამეცნიერო ხელმძღვანელი ელდარ 

გუგავა); 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები: 
2. FR_217138  ბუნებრივი ცეოლითები ჩამდინარე წყლების ანტიბიოტიკებისაგან გაწმენდის 

ადსორბციულ პროცესში (ხელმძღვანელი ქ.მ.დ. ლ.ეპრიკაშვილი); 

3. FR 17_187 წვრილდისპერსული ცეოლითური კრისტალების ფორმირების პროცესის კვლევა და 

ახალი მასალების შექმნის შესაძლებლობის მეცნიერული დასაბუთება (ხელმძღვანელი ქ.მ.დ. 

ნ.დოლაბერიძე); 

4. AR_216800 კლინკერის ღუმლიდან საემისიო (CO2, SOx, NOx)-ის ცეოლითით დაჭერა და ცემენტის 

დაფქვისას უტილიზაცია (ხელმძღვანელი ქ.მ.დ. თ.კორძახია); 

5. FR_217868 ახალი მიდგომები გერანიოლის, ნეროლის და ციტრალის სინთეზებში (ხელმძღვანელი 

ქ.მ.დ. ც.რამიშვილი); 

6. FR_21739 აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან ბუნებრივი საკვები საღებავების ექსტრაქცია და 

ანალიზი (ხელმძღვანელი აკად.დოქტ. იმედა რუბაშვილი); 

7. FR-17_331 “მინერალური სასუქებით გამოწვეული ეკოლოგიური პრობლემების დაძლევის გზების 

ახალი ტექნოლოგიის შემუშავება“, (სამეცნიერო ხელმძღვანელი გივი პაპავა); 

8. FR/381/10-160/14 პროლონგირებული  და  ბიოდეგრადირებადი  პოლიმერული  გვარჯილის 

სინთეზი  და  კვლევა. მის საფუძველზე მულტიკომპონენტიანი დრაჟირებული კომპოზიციის 

მისაღებად ინოვაციური ტექნოლოგიის შემუშავება. (ხელმძღვანელი ქ.მ.კ. მ. გურგენიშვილი); 
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9. FR/370/10-100/14 გახანგძლივებული  მოქმედების  აზოტოვანი  სასუქების  სინთეზი,  კვლევა  და 

ინოვაციური  ტექნოლოგიის  შემუშავება (ხელმძღვანელი სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა 

დოქტორი ელდარ გუგავა);  

10. FR/436/6-480/14 ლითონკომპლექსების  სინთეზი,  კვლევა  და  გამოყენება (ხელმძღვანელი ქ.მ.კ. 

ლეილა ჯაფარიძე); 

11. AR_216860 ფოტოსტიმულირებული მეთოდით პეროვსკიტის მზის ელემენტის მიღება (ფიზიკის 

ინსტიტუტთან ერთად, შემსრულებელი ქ.მ.კ. რ.ჭედია); 

 

პუბლიკაციები და სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა 

2018 წელს ინსტიტუტის თანამშრომლების მიერ სულ გამოქვეყნებულია 85 სამეცნიერო 

ნაშრომი, მათ შორის 1 წიგნი უცხოეთში, 35 სტატია პერიოდულ ჟურნალებში, მათ შორის 26 

იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში, და 49 სტატია/თეზისი საერთაშორისო (41) და ეროვნული (8) 

სამეცნიერო ფორუმების მასალებში, მიღებულია 4 პატენტი. ინსტიტუტის თანამშრომლებმა 

მონაწილეობა მიიღეს 19 საერთაშორისო და 3 ადგილობრივ კონფერენციაში, მათ შორის 12 

ჩატარდა უცხოეთში და 10 საქართველოში.  

 

სხვა შედეგები და აქტივობა 

ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომლები ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორები ვლადიმერ 
ციციშვილი და ნანული დოლაბერიძე, უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები ქიმიის მეცნიერებათა 

კანდიდატები ნატო მირძველი და მანანა ნიჟარაძე ნაშრომთა ციკლისთვის „ცეოლითების 
სინთეზი საქართველოს ბუნებრივი ალუმინსილიკატური ნედლეულიდან“ დაჯილდოვდნენ 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოს გიორგი ციციშვილის 
სახელობის პრემიით ქიმიის დარგში.  
ინსტიტუტის ინიციატივით 2018  წლის 25 სექტემბერს  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ 
აკადემიაში აღინიშნა აკადემიკოს თეიმურაზ ანდრონიკაშვილის დაბადებიდან 90 წლისთავი.  
ინსტიტუტმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ  მეცნიერებისა და ინოვაციების 
გამოფენა-ღია კარის დღის ჩატარებაში: უკანასკნელი მიღწევების წარმოსადგენად 
მომზადებული იყო 10 სტენდური და ზეპირი მოხსენება.  
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციების და მაღალი ტექნოლოგიების 
ცენტრის სხდომაზე მოისმინეს ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის გიორგი 
წინწკალაძის მოხსენება თემაზე: „საქართველოს ზოგიერთი ბუნებრივი მინერალის  
სამშენებლო მასალების დანამატებად გამოყენების პერსპექტივები“.  
2018 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის 
შედეგად დაფინანსებულია 3 (სამი)პროექტი ინსტიტუტის თანამშრომლების მონაწილეობით.    
 

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის ანგარიში 

წარმოდგენილია ნაბეჭდი (2 ეგზემპლარად) და ელექტრონული ვერსიის (CD-დისკი) სახით. 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 
 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

№ 
პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 
ჟურნალი, ტომი, გვერდი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო კოდი DOI  

1 

I.Rubashvili, M.Tsitsagi, 
K.Ebralidze, V.Tsitsishvili, 
L.Eprikashvili, 
M.Chkhaidze, 
M.Zautashvili. 

Extraction and Analysis of the Major 
Carotenoids of Agro Industrial Waste 
Materials Using Sequential Extraction 
Techniques and High Performance Liquid 
Chromatography. Eurasian Journal of 
Analytical Chemistry, 2018, 13(2):1-14em06 

https://doi.org/10.29333/ejac/8293
1 

2 

Eprikashvili L., Pirtskhalava 
N., Zautashvili M., 
Kordzakhia T., Dzagania 
M., Tsintskaladze G. 

Use of Georgian non-traditional agricultural 
resources in agriculture. International Journal 
of Advanced Research (IJAR), 2018, 
6(1):1408-1415 

http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01
/6366 

3 

Ts.M.Ramishvili, 
V.G.Tsitsishvili, I.I.Ivanova, 
T.J.Bukia, G.O.Kurtsikidze, 
N.G.Kokiashvili 

Catalytic Conversion of Geraniol on Micro- 
and Micro-Mesoporous Beta-Type Zeolite. 
International Journal of Recent Scientific 
Research (IJRSR), 2018, 9(3):25454-25460 

http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.20
18.0903.1861 

4 

Eprikashvili L., Kordzakhia 
T., Tsintskaladze G.,  
Dzagania M., Pirtskhalava 
N., Zautashvili M., 
Sharashenidze T. 

Natural nanomaterials – Zeolites, as 
meliorants of petrol-polluted soils. 
International Journal of Advanced Research 
(IJAR), 2018, 6(10): 1201-1205 

http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01
/7923 

5 
Barbakadze N., Sarajishvili 
K., Japaridze M., Nadaraia 
L., Kvartskhava G. 

Some ussues of obtaining sorbents containing 
ultradisperse iron and its oxides. World 

Science Multidisciplinary Scientific Edition, 
2018,  4(1):59-63 

ISSN 2413-1032 

6 

Ioseliani D.K., Balarjishvili 
G.I., Kalabegashvili N.G.,  
Samkharadze L.O.,  
Mikadze I.I. 

Purification of waters polluted with heavy 
metals using adsorption method. World 

Science Multidisciplinary Scientific Edition, 
2018,  4(1):64-66 

ISSN 2413-1032 

7 

Lomtadze O. G., Ebralidze 
K. G., Tskhvedadze L. P., 
Karkashadze N. G., 
Shalvashvili N. I. 

Environmentally little dangerous preparation 
against plant pests. World Science 

Multidisciplinary Scientific Edition, 2018,  
4(1):67-70 

ISSN 2413-1032 

8 

G. Sh.Papava, 
K.G.Ebralidze, 
M.B.Gurgenishvili,  
I.A.Chitrekashvili,                   
N.S.Dochturishvili, 

Synthesis of polyesters by the method of 
equilibrium polycondensation. World Science 

Multidisciplinary Scientific Edition, 2018,  
4(3):28-31 

ISSN 2413-1032 

9 

G.Sh.Papava, 
N.S.Gelashvili, 
E.Sh.Gavashelidze, 
R.G.Liparteliani, 
N.Z.Khotenashvili  

Synthesis of polyesters by the method of high 
temperature polycondensation. World Science 

Multidisciplinary Scientific Edition, 2018, 
4(3):32-35 

ISSN 2413-1032 

10 

T.Uchaneishvili, 
N.Nonikashvili, 
N.Kavtaradze, N.Tserodze, 
M.Stephanishvili 

Study of petroleum of Georgian Mtsarekhevi 
deposit. World Science Multidisciplinary 

Scientific Edition, 2018, 5(3):16-18 
ISSN 2413-1032 

11 
N. Khetsuriani, E. Usharauli, 
K. Goderdzishvili, K. 
Ebralidze, I. Mchedlishvili. 

Mass Spectrometric Study of Tar-Asphaltenic 
Compounds of Georgian Oils. World Science 

Multidisciplinary Scientific Edition, 2018, 
5(3):19-25 

ISSN 2413-1032 
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12 

Татиашвили Л. Т., Уридия 
Р. З., Долидзе Л. А., 
Кочиашвили К. Н., 
Дгебуадзе Т. А. 

Новые методы получения 
алюможелезамагниевых катализаторов 

дегидрирования. World Science 
Multidisciplinary Scientific Edition, 2018, 

6(4):66-70 

https://doi.org/10.31435/rsglobal_
ws/12062018/5843  

13 
N.Khetsuriani, E.Topuria, 
M.Chkhaidze, V.Tsitsishvili 

Polycycloalkane Hydrocarbons in Taribani 
Oil. World Science Multidisciplinary 
Scientific Edition, 2018, 9(1):33-41 

https://doi.org/ 
10.31435/rsglobal_ws/30092018/6

132 

14 

Z.Molodinashvili, 
N.Zazashvili, 
M.Tchichakua, 
M.Chikaidze, D.Razmadze 

Continuous method for obtaining of novolac 
oligomer and mixed copolymer in melt. World 
Science Multidisciplinary Scientific Edition, 

2018, 8(36-2): 51-57 

https://doi.org/ 
10.31435/rsglobal_ws/30082018/6

067 

15 

G.Papava, M.Gurgenishvili, 
I.Chitrekashvili, 
Z.Chubinishvili, 
Z.Tabukashvili  

Synthesis of thermoreactive oligomers on the 
basis of polycyclic bisphenols. World Science 

Multidisciplinary Scientific Edition, 2018, 
10(38): 42-45 

https://doi.org/ 
10.31435/rsglobal_ws/31102018/6

178 

16 

Н.Хецуриани, 
У.Ушараули, М.Чхаидзе, 
Т.Шатакишвили, 
М.Копалеишвили 

Исследование скважин новых 
месторождений Манавской нефти. World 
Science Multidisciplinary Scientific Edition, 

2018, 10(38): 46-49 

https://doi.org/ 
10.31435/rsglobal_ws/30082018/6

179 

17 
N. Khetsuriani, E. Topuria,      
E. Usharauli,     K.Goder-
dzishvili, I. Mchedlishvili. 

Prospects for Production of Briquette Fuel in 
Georgia. Web of Scholar Multidisciplinary 

Scientific Journal, 2018, 4(2):10-12 
ISSN 2518-167X 

18 

Кордзахия Т.Н., 
Цинцкаладзе Г.П., Схви-
таридзе Р.Е., Гиоргадзе 
И.М., Верулава Ш.Ю. 

Очистка обжигового газа цементного 
производства природными цеолитами.  

Web of Scholar Multidisciplinary Scientific 
Journal, 2018, 5(1):28-30 

ISSN 2518-167X 

19 
V.Tsitsishvili, 
N.Zhorzholiani, 
K.Amirkhanashvili 

Synthesis and Cristal Structure of  Trimecaine  
Hexsachlorostannate (N)Monohidrate. 

International Jurnal  of ScientificEngineering 
and Science, 2018,  2(2): 42-46 

ISSN (Online) 2456-7361 

20 
V.Tsitsishvili, N.Osipova, 
T.Kvernadze, N.Burkiashvili 

Combined Filter for Water Treatment. Elixir 
International Journal, Organic Chemistry, 

2018, 117:50342-50345 
ISSN 2229-712X 

21 

G.Tsintskaladze, V.Tsitsish-
vili, Sh.Melikidze,  T.Shara-
shenidze, M.Zautashvili, 
M.Burjanadze, 
P.Tsintskaladze 

Chemical-teshnological characterization of 
some Georgian medieval arch bridge mortars. 
Elixir International Journal, Materials Science, 

2018, 117:50420-50424 

ISSN 2229-712X 

22 

I.Rubashvili, 
N.Karukhnishvili, 
Kh.Makharadze, 
V.Tsitsishvili. 

Development and Validation of Quantitative 
Determination and Sampling Methods for 

Acetaminophen Residues on Pharmaceutical 
Equipment Surfaces. Bulletin of Georgian 

National Academy of Sciences, 2018, 
12(1):107-112 

ISSN 0132-1447 

23 

V.Tsitsishvili, T.Ramishvili, 
I.Ivanova, I.Dobryakova, 
T.Bukia,             
N.Kokiashvili 

Formation of Long-Chain and Macrocyclic 
Compounds During Catalytic Conversion of   
Geraniol on Micro- and Micro-Mesoporous 

BEA-type Zeolite. Bulletin of Georgian 
National Academy of Sciences, 2018, 12(3): 

62-69 

ISSN 0132-1447 

24 

T.Kordzakhia, 
R.Skhvitaridze, 
G.Tsintskaladze, 
I.Giorgadze, Sh.Verulava, 
A. Skhvitaridze 

Perspectives of Usage of Natural Zeolite 
Saturated with Kiln Gasses of Cement 
Clinker. International Journal of Advanced 
Research (IJAR), 2018, 6(10), p.1282-1287. 

http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01
/7935 

 

 

25 

 

 

Skhvitaridze R., Giorgadze 
I., Verulava S, Shapakidze 
E., Gejadze I., Tsintskaladze 
G., Kordzakhia T. 

Scientific principles and practice in the use of 
natural mineral and industrial resources in the 

Georgian cement industry. Cement 
International, 2018, 16(2):51-57 

ISSN 16106199 
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26 
K.Karchkhadze, 
N.Khetsuriani. 

Sustainable City Transport Development and 
Reduction of Greenhouse Gas Emissions 
through the Introduction of Biodiesel Fuel. 
International Journal of Environment and 
Sustainability, 2018, 7(2):81-87 

ISSN 1927-9566 

 

2. სხვა პუბლიკაციები: 

№ 
პუბლიკაციის 

ავტორი/ავტორები 
ჟურნალი, ტომი, გვერდი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ან ISSN 

1 

(27) 

I.Beshkenadze, 
M.Gogaladze, 
N.Klarjeishvili, 
O.Lomtadze, 
G.Chagelishvili, 
L.Gogua  

Results of the study of M2I·MII·L2•nH2O   type 
citrates. Annals of Agrarian Science,  

2018, 16(1): 7-11 

https://doi.org/10.1016/j.aasci.
2017.12.002  

 

2 

(28) 
E.Gugava, 
A.Korokhashvili 

Technologies for obtaining nitrogen fertilizers 
prolonged effect in wheat. Annals of Agrarian Science, 

2018, 16(1): 22-26 

https://doi.org/10.1016/j.aasci.
2017.12.003 

3 

O.Lomtadze, 
L.Tskhvedadze, 
N.Shalvashvili, 
N.Barbakadze, 
K.Ebralidze 

Innovative plant protection means prepared natural raw 
materials. Annals of Agrarian Science, 2018, 16(1): 49-

54 

https://doi.org/10.1016/j.aasci.
2017.11.004    

 

4 

M.Tsitsagi, 
M.Chkhaidze, 
K.Ebralidze, 
I.Rubashvili, 
V.Tsitsishvili. 

Sequential Extraction of Bioactive Compounds from 
Tangerine (Citrus Unshiu) Peel. Annals of Agrarian 

Science, 2018, 16(2):236-241 

https://doi.org/10.1016/j.aasc
i.2018.02.007  

5 
I.Chaganava, 
R.Chedia, Q.-H.Wei 

Study of the photoanisotropic properties of 
polarization-sensitive compositions based on organic 

chromophore salts with various alkali metals. 
Proceedings of SPIE, Optical Manufacturing and 

Testing XII, 2018, 10742,  
107421K-1-107421K-7 

https://doi.org/10.1117/12.232
4568 

6 

N.M.Dolaberidze, 
M.O.Nijaradze, 
N.A.Mirdzveli, 
V.G.Tsitsishvili.  

Synthesis of  Ferrierite from Georgian Perlite.  New 
Materials, Compounds and Applications, 2018, 

2(2):139-145 

ISSN 2523-4773 (Online),  
ISSN 2521-7194 (Print) 

7 

Р.Схвитаридзе, 
Е.Шапакидзе, 
И.Геджадзе, 
Т.Кордзахия, 
Г.Цинцкаладзе, 
И.Гиоргадзе, 
Ш.Верулава 

Использование природных и техногенных 
минеральных ресурсов в цементной 

промышленности Грузии. Цемент и его 
применение, 2018, 3:81-87 

ISSN 1607-8837 

8 

N.M.Dolaberidze,  
V.G.Tsitsishvili, 
B.T.Khutsishvili, 
N.A.Mirdzveli, 
M.O.Nijaradze, 
Z.G.Amiridze, 
M.N.Burlanadze. 

Silver- and Zinc-Containing Bactericidal Phillipsites. 
New Materials, Compounds and Applications, 2018, 
2(3):247-260 

 

ISSN 2523-4773 (Online),  
ISSN 2521-7194 (Print) 

9 

ბ.კეშელავა, 

რ.სხვიტარიძე, 

გ.წინწკალაძე, 

მ.მესხი, ნ.ერემაძე 

საქართველოს ზოგიერთი ბუნებრივი ფოროვანი 

მასალის ფიზიკურ-ქიმიური კვლევა. “ენერგია“, 

სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, 20171, 2(82):110-112 

 

 

                                                            
1 ჟურნალი გამოვიდა 2018 წელს და სტატია არ იყო შეტანილი 2017 წლის ანგარიშში.  
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3. საერთაშორისო პატენტები: არ არის მიღებული 

 

 

4. ეროვნული პატენტები 

№ საპატენტო თემატიკის სათაური  
გამომგონებელი/ები და 

პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

1 ცემენტის წარმოების ხერხი 

რ.სხვიტარიძე, თ.კორძახია, 

გ.წინწკალაძე, ი.გიორგაძე, შ.ვერულავა, 

ა.სხვიტარიძე, გ.კავთიაშვილი 

P 2018 6897 B 

2 ანტოციანინების მიღების ხერხი 
მ.ციცაგი, ქ.ებრალიძე, ი.რუბაშვილი, 

მ.ჩხაიძე, მ.ხაჩიძე, მ.ბუზარიაშვილი 
AU 2017 14596 

3 
ნავთობსადენის დანალექის 

უნარჩენო უტილიზაციის ხერხი 
გურამ ხიტირი, იოსებ ჩიკვაიძე. P 6831 2018-04-05 

4 

ბორის კარბიდის ფუძეზე 

ნანოსტრუქტურული სალი 

მასალების მიღების ხერხი 

ოთარ ცაგარეიშვილი, არჩილ მიქელაძე,  

როინ ჭედია,  ლევან ჩხარტიშვილი 
P 2018 6907 

 

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 

დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ

იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 

საიდენტიფი

კაციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციე

ლების 

პერიოდი  

1 

უკრაინის 

მეცნიერებისა და 

ტექნოლოგიების 

ცენტრი  

Science and 

Technology Center in 

Ukraine 

STCU 6309 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

ელდარ გუგავა 

შემსრულებლები: 
გურგენიშვილი მარინა, 
დოხტურიშვილი ნორა, 
პაპავა ქეთევან, 
ჩიტრეკაშვილი ია, 
ლომათიძე ზაურ. 
კვარაცხელია დავით 

ბიო-

დეგრადირებადი  

პოლიმერების 

სინთეზი და 

გამოყენება 

გლობალური  

დაბინძურებისაგან 

გარემოს დაცვის  

მიზნით 

2017-2019 

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 

პროექტის 

საიდენტიფი

-კაციო კოდი 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი/როლი 
პროექტის სათაური 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდი  

1 
FR /436/ 6- 

480/14   

ხელმძღვანელი ლ.ჯაფარიძე;   

შემსრულებლები: ც.გაბელია, 

ე.სალუქვაძე,  ნ. ოსიპოვა, 

თ.კვერნაძე, გ. ჩიმაკაძე 

 

ლითონკომპლექსების სინთეზი, 

კვლევა და გამოყენება   

 

04.05.2015 - 

04.05.2018 

2 
FR/381/10-
160/14 

ხელმძღვანელი ქ.მ.კ. მ. 

გურგენიშვილი 

შემსრულებლები: ლომთათიძე 
ზაურ , 
დოხტურიშვილი ნორა,  
პაპავა ქეთევან 
 

პროლონგირებული და ბიოდეგრა-

დირებადი პოლიმერული გვარჯი-

ლის სინთეზი და კვლევა. მის სა-

ფუძველზე მულტიკომპონენტიანი 

დრაჟირებული კომპოზიციის 

მისაღებად ინოვაციური 

ტექნოლოგიის შემუშავება 

2015-2018 

3 
FR/370/10-
100/14 

ხელმძღვანელი სოფლის 

მეურნეობის მეცნიერებათა 

გახანგძლივებული მოქმედების 

აზოტოვანი სასუქების სინთეზი, 
2015-2018 
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დოქტორი ელდარ გუგავა, 

შემსრულებლები:  
პაპავა გივი, გელაშვილი ნაზი, 
მაისურაძე ნუნუ 

კვლევა და ინოვაციური 

ტექნოლოგიის შემუშავება 

4 AR 216800 
ხელმძღვანელი ქ.მ.დ. 

თ.კორძახია, გ.წინწკალაძე 

კლინკერის ღუმლიდან საემისიო 

(CO2, SOx, NOx)-ის ცეოლითით 

დაჭერა და ცემენტის დაფქვისას 

უტილიზაცია 

30/11/2016 -  

30/11/2018 

5 FR_217138 

ხელმძღვანელი ქ.მ.დ. 

ლ.ეპრიკაშვილი, თ.კორძახია, 

მ.ძაგანია, ნ.ფირცხალავა, 

მ.ზაუტაშვილი, ი.რუბაშვილი 

ბუნებრივი ცეოლითები ჩამდინარე 

წყლების ანტიბიოტიკებისაგან 

გაწმენდის ადსორბციულ პროცესში  

09/12/2016 -  

09/12/2019 

6 FR_217868 

ც. რამიშვილი - 

ხელმძღვანელი,ექსპერიმენტი; 

ვ. ციციშვილი - თეორიული 

საფუძვლები, ექსპერიმენტი; 

თ.ბუკია - ექსპერიმენტი; 

ნ. ქოქიაშვილი - ექსპერიმენტი; 

ი. ივანოვა - კონსულტანტი 

ახალი მიდგომები გერანიოლის, 

ნეროლის და ციტრალის 

სინთეზებში  

13.12.2016- 

13.12.2018 

7 FR 17_187 

ხელმძღვანელი ქ.მ.დ. 

ნ.დოლაბერიძე; 

მ.ნიჟარაძე (კოორდინატორი); 

ვ.ციციშვილი, 

ნ.მირძველი 

წვრილდისპერსული ცეოლითური 

კრისტალების  ფორმირების 

პროცესის კვლევა და ახალი 

მასალების შექმნის შესაძლებლო-

ბის მეცნიერული დასაბუთება 

20.12.2017-

20.12.2019 

8 FR_217394 

ხელმძღვანელი ქ.ა.დ. 

ი.რუბაშვილი;   
ქ.ებრალიძე, მ.ციცაგი, მ.ჩხაიძე, 
ნ.ბურკიაშვილი 

აგროინდუსტრიული 
ნარჩენებიდან ბუნებრივი საკვები 
საღებავების ექსტრაქცია და 
ანალიზი 

2017–2018 

9 FR-17_331 

ხელმძღვანელი გივი პაპავა, 

შემსრულებლები:  
ლიპარტელიანი რივა, 
ლომთათიძე ზაურ, გუგავა 
ელდარ, გელაშვილი ნაზი, 
გავაშლიძე ეთერ, არჩვაძე 
ქეთევან, კვარაცხელია დავით  

მინერალური სასუქებით 

გამოწვეული ეკოლოგიური 

პრობლემების დაძლევის გზების 

ახალი ტექნოლოგიის შემუშავება  

2017-2020 

 FR_216860 
ფიზიკის ინსტიტუტთან 

ერთად, შემსრულებელი ქ.მ.კ. 

რ.ჭედია 

ფოტოსტიმულირებული მეთოდით 

პეროვსკიტის მზის ელემენტის 

მიღება  

29.11.2016-
29.11.2018 

 

 

 

7. სხვა შედეგები:  

 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის ავტორი/ები 

კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკა-

ციის დიგი-

ტალური 

საიდენტიფი

კაციო კოდი  

DOI ან ISSN 

1 
L.Nadaraia, N.Jalabadze, L.Khundadze, R.Chedia. 
SPS sintering of graphene reinforced ceramic matrix  
ლ. ნადარაია, ნ. ჯალაბაძე, ლ. ხუნდაძე, რ. ჭედია 

Nanoscience & Nanotechnology 

International Conference nanoPT2018, 

07-09 February, 2018, Lisboa, Portugal 
http://www.nanopt.org/18EN/posters.php   
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2 

K.Karchkhadze, N.Khetsuriani. Sustainable sity 
transport development and reduction of greenhouse 
gases emissions through introduction of biodiesel fuel  
საქალაქო ტრანსპორტის მდგრადი განვითარება და 
სასათბურე აირების ემისიის შემცირება ბიოდიზელის 
დანერგვის გზით 

 Ajman 5th International Environmental 
Conference on Climate Change & 

Sustainability, March 6-7 2018,  Ajman 
(UAE): Book of Abstracts, p. 159-160 

 

3 

V.Tsitsishvili, E. Topuria, N. Khetsuriani, 
M.Chkhaidze. Polycycloalcane Hydrocarbons in 
Taribani Oil ტარიბანის ნავთობის 

პოლიციკლოალკანები 

XI International Mass Spectrometry  
Conference on Petrochemistry, 

Environmental  and Food Chemistry – 
Petromass 2018, April 15-18, 2018, Bled 

(Slovenia): Book of Abstracts, p. 7 

 

4 

V.Tsitsishvili, I.Ivanova, Ts.Ramishvili, T.Bukia, 
G.Kurtsikidze. GC-MS study of catalytic conversion of 
terpene alcohols on micro-mesoporous zeolites  
მიკრო-მეზოფოროვან ცეოლითებზე ტერპენული 

სპირტების კატალიზური გარდაქმნის კვლევა 

ქრომატო-მას-სპექტრომეტრული მეთოდით 

 XI International Mass Spectrometry  
Conference on Petrochemistry, 

Environmental  and Food Chemistry – 
Petromass 2018, April 15-18, 2018, Bled 

(Slovenia): Book of Abstracts, p. 22 
 

 

5 
N. Khetsuriani, K.Karchkhadze, V.Tsitsishvili, 
K.Goderdzishvili. Development of Bioenergy in Georgia 
ბიოენერგიის განვითარება საქართველოში 

 XI International Mass Spectrometry  
Conference on Petrochemistry, 

Environmental  and Food Chemistry – 
Petromass 2018, April 15-18, 2018, Bled 

(Slovenia): Book of Abstracts, p. 38 

 

6 

N.Khetsuriani, E.Usharauli, K.Ebralidze, I.Mchedlishvili, 
K.Goderdzishvili. Mass Spectrometric Study of Tar-
asphaltene Substances of Georgian Oils - ქართული 
ნავთობების ასფალტენური ნაერთების მას-
სპექტრომეტრული კვლევა 

 XI International Mass Spectrometry  
Conference on Petrochemistry, 

Environmental  and Food Chemistry – 
Petromass 2018, April 15-18, 2018, Bled 

(Slovenia): Book of Abstracts, p. 39 

 

7 

I.R.Metskhvarishvili, G.N.Dgebuadze, T.E.Lobzhanidze, 
B.G.Bendeliani, M.R.Metskhvarishvili, 
L.T.Gugulashvili, V.M.Gabunia. Influence of Silver 
Doping on the Superconducting Properties of Hg-1223 
THS  
ვერცხლით დოპირების გავლენა Hg-1223 THS -ის 

ზეგამტარულ თვისებებზე 

6th International Conference on 
Superconductivity and Magnetism, April 
29 – March 4, 2018, Antalya (Turkey): 

Abstract Book, p. 500 

 

8 

T.E.Lobzhanidze, I.R.Metskhvarishvili, 
G.N.Dgebuadze, M.R.Metskhvarishvili, 
B.G.Bendeliani, L.T.Gugulashvili, V.M.Gabunia. Effect 
of P2O5 Doping on the Superconducting Properties of 
Ti-Based Superconductors – ფოსფორის ოქსიდით 

დოპირების გავლენა ტიტანის საფუძველზე 

დამზადებული ზეგამტარების თვისებებზე 

6th International Conference on 
Superconductivity and Magnetism, April 
29 – March 4, 2018, Antalya (Turkey): 

Abstract Book, p. 502 

 

9 

Н.О.Синауридзе, Б.Т.Хуцишвили, 
Н.М.Долаберидзе, Н.А.Мирдзвели. Создание 
высокосорбционных и детоксикационных 
цеолитных сорбентов – მაღალსორბციული და 

დეტოქსიკაციური ცეოლითური სორბენტების შექმნა  

XII Международная научная 
конференция «Актуальные проблемы 
химии», 3-4 мая 2018 года, Баку, 

Азербайджан, c. 36-37 

http://www.c
hemistry.bsu.
edu.az/ru/con
tent/konferen
cia  
 10 

Т.В.Капанадзе, К.Т.Вирсаладзе, Н.М.Долаберидзе, 
М.О.Нижарадзе. Сорбция катионов кадмия и свинца 
на природных филлипситах – კადმიუმისა და ტყვიის 

კატიონების სორბცია ბუნებრივ ფილიპსიტებზე   

 XII Международная научная 
конференция «Актуальные проблемы 
химии», 3-4 мая 2018 года, Баку, 

Азербайджан, c. 42-43 

11 

V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, 
N.Mirdzveli, K.Ebralidze. Synthesis of Zeolites from 
Georgian Natural Aluminum Silicates – 
ცეოლითების სინთეზი საქართველოს 
ბუნებრივი ალუმინსილიკატებიდან 

 Всероссийский симпозиум с 
международным участием «Физико-
химические проблемы адсорбции в 

нанопористых материалах», 21-25 мая 
2018 года, Москва (Россия): 

Материалы симпозиума, стр. 121-123 

ISBN 978-5-
4465-1842-5 

12 

Г.П.Цинцкаладзе, Р.Е.Схвитаридзе, 
Т.В.Шарашенидзе,  М.Г.Зауташвили., 
М.А.Дзагания, Н.В.Пирцхалава, М.Н.Бурджанадзе. 
Использование природных цеолитов в качестве 
нанодобавок  в строительных материалах  

 Всероссийский симпозиум с 
международным участием «Физико-
химические проблемы адсорбции в 

нанопористых материалах», 21-25 мая 
2018 года, Москва (Россия): 

ISBN 978-5-
4465-1842-5 
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Материалы симпозиума, стр. 127-129 

13 

Н.А.Осипова,  Т.К.Квернадзе, Л.К.Джапаридзе, 
Ц.С.Габелиа, Э.Ш.Салуквадзе. Комбинированный 
фильтр для очистки сточных вод  
 

 Всероссийский симпозиум с 
международным участием «Физико-
химические проблемы адсорбции в 

нанопористых материалах», 21-25 мая 
2018 года, Москва (Россия): 
Материалы симпозиума, стр. 

130-132 

ISBN 978-5-
4465-1842-5 

14 

N.B.Zhorzholiani, L.A.Metreveli,   
K.D.Amirkhanashvili. V.G.Tsitsishvili, O.G.Lomtadze. 
Coordination Compounds of Thiocyanate Transition 
Metals - გარდამავალი მეტალების 
თიოციანატური კოორდინაციული ნაერთები 

 Всероссийский симпозиум с 
международным участием «Физико-
химические проблемы адсорбции в 

нанопористых материалах», 21-25 мая 
2018 года, Москва (Россия): 
Материалы симпозиума, стр. 

184-185 

ISBN 978-5-
4465-1842-5 

15 

V.G.Tsitsishvili, N.M.Dolaberidze, M.O.Nijaradze, 
N.A.Mirdzveli. Preparation of SOD Type Zeolite from 
Perlite – სოდალიტის ტიპის ცეოლითის მიღება 

პერლიტიდან 

 Ukrainian conference with international 
participation „Chemistry, Physics and 
Technology Of Surface”, 23-24 May, 

2018, Kyiv, Ukraine: Book of abstracts, 
p. 163 

ISBN 978-
966-02-
8498-2 

16 

N.B.Zhorzholiani, L.A.Metreveli, 
K.D.Amirkhanashvili, V.G.Tsitsishvili, O.G.Lomtadze. 
Tetra-Acid Complexes of  Trimecaine –ტრიმეკაინის 
ტეტრა‐კომპლექსები 

Ukrainian conference with international 
participation „Chemistry, Physics and 
Technology Of Surface”, 23-24 May, 

2018, Kyiv, Ukraine: Book of abstracts, 
p. 178 

ISBN 978-
966-02-
8498-2 

17 

I. Rubashvili. Development and validation of extraction 
procedures and quantitative determination methods of 
natural colorants obtained from agro-industrial waste 
materials using stepwise extraction techniques and high 
performance liquid chromatography 

International Conference on Pharma 
Research and Development. June 06-07, 

2018 Philadelphia, USA:  
Journal of Pharmaceutical Sciences & 

Emerging Drugs 2018, volume 6 

doi: 
104172/2380
-9477-C1-
005 

18 
I. Rubashvili. Validation of sampling procedures and 
quantitative determination HPLC method of Alprazolam 
residues for cleaning validation 

International Conference on Pharma 
Research and Development. June 06-07, 

2018 Philadelphia, USA:  
Journal of Pharmaceutical Sciences & 

Emerging Drugs 2018, volume 6 

doi: 
104172/2380
-9477-C1-
006 

19 

I.Rubashvili, M.Tsitsagi, K.Ebralidze. Development and 
Validation of Extraction Procedures and Quantitative 
Determination Methods of Natural Colorants 
Obtainined from Agro-industrial Waste Materials Using 
Stepwise Extraction Techniques and High Performance 
Liquid Chromatography. 

8th International Conference & 
Exhibition on Pharmaceutical Regulatory 
Affairs and IPR & Pharma Audit, GMP, 
GCP & Quality Control. June 08 – 09, 

2018, Philadelphia, USA: Accepted 
Abstracts 

 

20 

Dolaberidze  N., Tsitsishvili V. , Mirdzveli N., 
Nijaradze M., Amiridze Z. Synthesis of NaX Zeolite 
from Natural Phillipsite – NaX ტიპის ცეოლითის 
სინთეზი ბუნებრივი ფილიპსიტიდან  

III Всероссийская научная 
конференция (с международным 
участием) «Актуальные проблемы 
теории и практики гетерогенных 

катализаторов и адсорбентов»,  26-30 
июня 2018 год, Иваново, Россия: 
Материалы конференции. Том 1. 
Адсорбенты и их применение, стр. 

29-30 

ISBN 978-5-
9616-0536-5 

21 

H.Б.Жоржолиани, Л.А.Метревели, О.Г.Ломтадзе, 
К.Д.Амирханашвили. Комплексообразующая 
способность анестезирующих веществ с 
переходными металлами  
 

III Всероссийская научная 
конференция (с международным 
участием) «Актуальные проблемы 
теории и практики гетерогенных 

катализаторов и адсорбентов»,  26-30 
июня 2018 год, Иваново, Россия 

ISBN 978-5-
9616-0536-5 

22 
ა. მიქელაძე, ო. ცაგარეიშვილი, ლ. ჩხარტიშვილი, 

რ. ჭედია 

26th Annual International Conference on 
Composites/Nano Engineering, 15 – 21 

July,  2018, Paris, France 
 

23 ირაკლი ჩაგანავა, როინ ჭედია, ქი-ჰუო-ვეი 
Conference on Optical Manufacturing 
and Testing XII, part of SPIE Optical 

Engineering + Applications, 19-23 
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August, 2018, San Diego, USA 

24 

M.Tsitsagi, K.Ebralidze, M.Chkhaidze, 
M.Buzariashvili, M.Khachidze, I. Jinikashvili. 
Sequential extraction and analysis of valuable 
compounds from orange and tangerine pomace 

 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, 26-27 

ISBN 978-

9941-13-

699-3 (pdf) 

25 

N.Dokhturishvili, E.Gavashelidze, N.Khotenashvili, 
E.Gugava, G.Papava, I.Chitrekashvili,  
M.Gurgenishvili. Synthesis of carbamide and thio-
carbamide based polymerized fertilizers – 
პოლიმერული სასუქების სინთეზი კარბამიდისა და 
თიო-კარბამიდის საფუძველზე 

PolyChar 26 – World Forum on 
Advanced Materials, 10-13 September, 

Tbilisi: Abstracts, p. 27 
 

26 
N.Barbakadze, T.Korkia, K.Sarajishvili, N.Jalabadze,  
R.Chedia. Development of Accelerated Methods for the 
Isolation of Graphene Oxide from Reaction Mixture 

 PolyChar 26 – World Forum on 
Advanced Materials, 10-13 September, 

Tbilisi: Abstracts, p. 53 
 

27 

K.Archvadze, I.Chaghava, M.Gurgenishvili. Novel 
usage of a polycarbonate solar energy dryer for the 
purpose of herbage and drug plants dryieng – 
პოლიკარბონატული სოლარული ენერგიის საშრობი 
აპარატის ახლებური გამოყენება ბალახეული და 
სამკურნალწამლო მცენარეების გაშრობის მიზნით 

 PolyChar 26 – World Forum on 
Advanced Materials, 10-13 September, 
Tbilisi: Abstracts, p. 70 

 

28 

Z.Lomtatidze, E.Gugava, G.Papava, D.Kvaratskhelia, 
M.Gurgenishvili, I.Chitrekashvili, R.Liparteliani. Study 
of degradation ability of micro-organisms isolated from 
some type soils of east Georgia to polymerized 
nitrogenous fertilizers 
აღმოსავლეთ საქართველოს სხვადასხვა ტიპის 

ნიადგიდან გამოყოფილი მიკრო-ორგანიზმების 

დეგრადაციის უნარის შესწავლა პოლიმერიზებულ 

აზოტოვან სასუქებში 

 PolyChar 26 – World Forum on 
Advanced Materials, 10-13 September, 
Tbilisi: Abstracts, p. 78 

 

29 
N.Barbakadze, M.Japaridze, T.Korkia, L.Nadaraia, 
G.Kvartskhava, R.Chedia. Obtaining of Fe-C-Wood and 
Fe3O4-C-Wood Composites 

 3rd International Conference “Inorganic 
Materials Science. Modern Technologies 
and Methods” IMS 2018, October 8-11, 

2018, Tbilisi, Georgia: 
Book of Abstracts, p. 19-22 

ISBN 978-
9941-8-
0534-9 

30 

A.Mikeladze, L.Chkhartishvili, O.Tsagareishvili, R 
Chedia, M.Darchiashvili. Ceramic Composites B4C–
TiB2 in Nanocrystalline State:Production, Structure, 
and Mechanical Properties 

 3rd International Conference “Inorganic 
Materials Science. Modern Technologies 
and Methods” IMS 2018, October 8-11, 

2018, Tbilisi, Georgia: 
Book of Abstracts, p. 62-66 

ISBN 978-
9941-8-
0534-9 

31 
V.G.Tsitsishvili, N.M.Dolaberidze, N.A.Mirdzveli, 
M.O.Nijaradze, Z.G.Amiridze. Synthesis of Zeolite 
Materials from Georgian Natural Aluminum Silicates 

3rd International Conference “Inorganic 
Materials Science. Modern Technologies 
and Methods” IMS 2018, October 8-11, 

2018, Tbilisi, Georgia: 
Book of Abstracts, p. 104-106 

ISBN 978-
9941-8-
0534-9 

32 

L.Eprikashvili, T.Kordzakhia, G.Tsintskaladze, 
M.Dzagania, N.Pirtskhalava, M.Zautashvili, 
T.Sharashenidze. Natural Nanomaterials – meliorantes 
of oil-pollouted soils 

5th International Conference 
“Nanotechnologies”, November 19-22, 

2018, Tbilisi: Abstracts, p. 45 

ISBN 978-
9941-28-
320-8 

33 
L.Eprikashvili, M.Zautashvili, T.Kordzakhia, 
M.Dzagania, N.Pirtskhalava, G.Antia. Nanomodified 
zeolite in composition of complex fertilizer 

5th International Conference 
“Nanotechnologies”, November 19-22, 

2018, Tbilisi: Abstracts, p. 46 

ISBN 978-
9941-28-
320-8 

34 

N.G.Barbakadze, V.G.Tsitsishvili, T.V.Korkia, 
N.V.Jalabadze, R.V.Chedia. Synthesis of Graphene 
Oxide from Industrial Wastes – გრაფენის ოქსიდის 
მიღება საწარმოო ნარჩენებიდან 

5th International Conference 
“Nanotechnologies”, November 19-22, 

2018, Tbilisi: Abstracts, p. 71 

ISBN 978-
9941-28-
320-8 

35 

T.Mestvirishvili, L.Nadaraia, N.Jalabadze, 
L.Khundadze, R.Chedia, I.Jinikashvili. Features of 
Boron Carbide Sintering Process – ბორის კარბიდის 

5th International Conference 
“Nanotechnologies”, November 19-22, 

2018, Tbilisi: Abstracts, p. 126 

ISBN 978-
9941-28-
320-8 
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შეცხობის პროცესის თავისებურებები  

36 

A.Mikeladze, O.Tsagareishvili, L.Chartishvili, 
R.Chedia, R.Tsiskarishvili. On Production of Hard 

Nanocrystalline Materials – სალი ნანოკრისტალური 

მასალების წარმოება 

5th International Conference 
“Nanotechnologies”, November 19-22, 

2018, Tbilisi: Abstracts, p. 128 

ISBN 978-
9941-28-
320-8 

37 

L.Nadaraia, N.Jalabadze, L.Khundadze, 
T.Mestvirishvili, R.Chedia, R.Tsiskarishvili, 
T.Satakishvili. Preparation Graphene-Containing Matrix 
Ceramic Composites Using Graphite Intercalation 
Compounds – გრაფიტის ინტერკალირებული ნაერ-

თების გამოყენებით გრაფენის შემცველი მატრიცული 

კერამიკული კომპოზიტების  დამზადება 

5th International Conference 
“Nanotechnologies”, November 19-22, 

2018, Tbilisi: Abstracts, p. 139 

ISBN 978-
9941-28-
320-8 

38 
ბ.ხუციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, ნ.კუციავა. ბუნებრივი 

ფილიპსიტი - ბაქტერიციდული სორბენტების შექმნის 

საფუძველი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური 

კონფერენცია „ქიმია - მიღწევები და 

პერსპექტივები“, 19-20 ოქტომბერი 2018, 

თბილისი 

 

39 

ნ.დოლაბერიძე, ნ.ხაზარაძე, მ.ნიჟარაძე, ნ.მირძველი, 

თ.შარაშენიძე, ზ.ამირიძე, ზ.ჩუბინიშვილი. 

საქართველოს  ბუნებრივი ფილიპსიტის ბაზაზე  

მიკროელემენტშემცველი ცეოლითური მასალების 

შექმნა 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია 

„თანამედროვე მეცნიერება და 

ინოვაციური პრაქტიკა“, 16 ნოემბერი 

2018, ქუთაისი, საქართველო 

International Scientific-Practical 
Conference “Science and Innovative 

Technologies” 

 

40 
K.Karchkhadze, N.Khetsuriani. Biodiesel Production 

Technologies 
იქვე, შრომათა კრებული, ტ.I, გვ.112-115.  

41 
N.Khetsuriani, E.Topuria. Development of Innovative 

Briquette Fuel Compositions 

იქვე, შრომათა კრებული, ტ.II., გვ.210-

212. 
 

 

 

7.2. პუბლიკაციები ეროვნული კონფერენციის მასალებში (დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI ან ISSN არა აქვთ) 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და ჩატარების 

ადგილი 

1 
მაია გოგალაძე,  ნათია ბარბაქაძე. The Role of 
Macro- and Microelements in the Living  
Organism 

ახალგაზრდა მეცნიერთა V ინტერდისციპლინარული 
კონფერენცია, 11-132 მაისი, 2018, სოფ. სნო, საქართველო. 

2 

ნ.ზაზაშვილი, ი.ბეშკენაძე, მ.ჭიჭაყუა, 

ნ.მინდიაშვილი, მ.გოგალაძე, ნ.კლარჯეიშვილი. 

ხელატური ციტრატების გამოყენება 

კვერცხმდებელ ფრინველში 

 სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველოში 

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის არსებული 

მდგომარეობა, პრობლემები და პერსპექტივები“, 25 

სექტემბერი, 2018, თბილისი: შრომათა კრებული, გვ. 93-

95 

3 
ვლადიმერ ციციშვილი. მინერალური 

სამკურნალო საშუალებები 

მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და 

სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“, 

22-23 ოქტომბერი, 2018, თბილისი: თეზისები, გვ. 39 

4 

N.Zhorzholiani, V.Tsitsishvili, 
K.Amirkhanashvili. Crystal Structure of 

Trymecaine and its Hexaclorostannate(IV) 
Monohydrate 

 მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და 

სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“, 

22-23 ოქტომბერი, 2018, თბილისი: თეზისები, გვ. 86-89 

5 

ი.რუბაშვილი, ხ.მახარაძე, ნ.ტაბიძე, ქ.ებრალიძე, 

ვ.ციციშვილი. დასუფთავების ვალიდაციისთვის 

ლიზინოპრილისა და ჰიდროქლორ-ოთიაზიდის 

ნარჩენების განსაზღვრის და სინჯის აღების 

მეთოდების შემუშავება–ვალიდაცია 

 მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და 

სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“, 

22-23 ოქტომბერი, 2018, თბილისი: თეზისები, გვ. 158-160 

6 
მ.ციცაგი, ქ. ებრალიძე, მ.ჩხაიაძე, 

მ.ბუზარიაშვილი, მ.ხაჩიძე, გ.კანდელაკი, 

მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და 

სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“, 
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ვ.ციციშვილი. ციტრუსის კანიდან  ბიოაქტიური 

ნივთიერებების თანმიმდევრული 

საფეხურებრივი ექსტრაქციების ზოგიერთი 

ასპექტი 

22-23 ოქტომბერი, 2018, თბილისი: თეზისები, გვ, 161-162 

7 
ო.ლომთაძე, ვ.ციციშვილი, გ.ჩიმაკაძე, 

ნ.შალვაშვილი. აქტიური სილიციუმის შემცველი 

ჰუმინური პრეპარატის ეფექტურობის შეფასება 

მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და 

სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“, 

22-23 ოქტომბერი, 2018, თბილისი: თეზისები, გვ. 163-165 

8 

N.Dolaberidze, V.Tsitsishvili, N.Mirdzveli, 
M.Nijaradze, Z.Amiridze, B.Khutsishvili. 
Creation of High-Sorption and Detoxistic Zeolite 
Sorbents – მაღალსორბციული და 

დეტოქსიკაციური სორბენტების შექმნა  

მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და 

სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“, 

22-23 ოქტომბერი, 2018, თბილისი: თეზისები, გვ. 172-173 

 

7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 
წიგნის/გამოცემის 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი ISBN 

1 

Vladimer Tsitsishvili, Mzia Tsitsagi, Imeda 
Rubashvili, Ketevan Ebralidze. Extraction of 

Valuable Products from Agro-Industrial Waste 
Materials  

Lambert Academic 
Publishing, Riga, Latvia 

  
ISBN 978-613-9-90696-3 

 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში - არ არის 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის 

ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია 

 
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი: ‐  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმ. მეცნ. 

დოქტორი თეიმურაზ კორძახია; სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

მთავარი  მეცნ. თანამშ., ქიმ. მეცნ. დოქ.: ნანული დოლაბერიძე, ლუბა ეპრიკაშვილი,  

გიორგი წინწკალაძე, ციური რამიშვილი; უფრ. მეცნ. თანამშ., ქიმ. მეცნ. კანდ.: ნინო 

ფირცხალავა, მარინე ზაუტაშვილი, მაია ძაგანია, მანანა ნიჟარაძე, ნატო მირძველი. მეცნ. 

თანამშ., ქიმ. მეცნ. კანდ.: ნინო ბურკიაშვილი, მეცნ. თანამშ.: თინათინ შარაშენიძე, 

ვახტანგ გაბუნია, გიორგი ანთია; ინჟინერი: ნიკილოზ სადათერაშვილი 

____________________________________________________________________________________ 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1. 

№ 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 
პროექტში ჩართული პერსონალი  

1 2 3 4 

1 

საწარმოო და საყოფაცხოვრებო 

ჩამდინარე წყლებში 

ანტიბიოტიკების ანლიზის 

მეთოდების დამუშავება 

 

სამეცნიერო მიმართულება: 

ფიზიკური ქიმია და ეკოლოგია 

 

2016-2020 

ხელმძღვანელი - მთავარი 

მეცნიერ თანამშრომელი 

თეიმურაზ კორძახია;  

შემსრულებლები - მთავარი 

მეცნიერ თანამშრომელი ლუბა 

ეპრიკაშვილი; უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომლები: მარინე 

ზაუტაშვილი, ნინო ფირცხალავა, 

მაია ძაგანია; მეცნიერ 

თანამშრომლები: ნინო 

ბურკიაშვილი, გიორგი ანთია. 

ანოტაცია 

საანგარიშო პერიოდში ბუნებრივი ცეოლითებით ანტიბიოტიკების (ნორფლოქსაცინი, მოქსიფლოქსაცინი 

და ცეფტრიაქსონი) ადსორბციის პროცესის შესასწავლად შეიქმნა ლაბორატორიული გამდინარე ტიპის 

დანადგარი, რომელიც შედგება სამი ძირითადი ნაწილისაგან: 1) მინის საადსორბციო სვეტი, 2) 

ცილინდრული ელექტრო ღუმელი, 3) ორპლუნჟერიანი მაღალი წნევის ტუმბო.  მომზადებული ბუნებრივი 

ცეოლითების და მათი მოდიფიცირებული ფორმების ადსორბციული თვისებები შესწავლილი იყო ზემოთ 

აღნიშნულ დანადგარზე ანტიბიოტიკების წყალხსნარების მაგალითზე. სვეტიდან გამოსული 

ნივთიერებების კონცენტრაციის განსაზღვრა ხდებოდა გარკვეული პერიოდულობით ქრომატოგრაფიული 

მეთოდით. 

 ექსპერიმენტის ჩასატარებლად მომზადდა ანტიბიოტიკების (ნორფლოქსაცინი, მოქსიფლოქსაცინი და 

ცეფტრიაქსონი) განსხვავებული კონცენტრაციის (0.1; 0.001; 0.0001 და 0.00005 მგ/მლ) წყალხსნარები და 

სხვადასხვა მარცვლოვნების ბუნებრივი ცეოლითები და მათი მოდიფიცირებული  ფორმები. 

ჩატარდა ზემოთ აღნიშნული  ხსნარების ქრომატოგრაფიული ანალიზი,   მაღალეფექტურ სითხურ 

ქრომატოგრაფზე - (LC‐20 Prominence" ‐ Shimadzu, იაპონია). 

შემოწმდა სხვადასხვა კონცენტრაციის ანტიბიოტიკების ხსნარები და მიღებული შედეგების საფუძველზე 

აგებული იყო საკალიბრო მრუდები, რომლებიც გამოსახავენ ნარევში შემავალი კომპონენტების 

კონცენტრაციის (C) დამოკიდებულებას ქრომატოგრაფიული პიკის ერთ-ერთ პარამეტრზე – ფართობზე 

(s). ეს დამოკიდებულება წრფივია და გადის კოორდინატთა სისტემის ნულოვან წერტილზე. 

 

1.2. 

№ 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგი და 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 
პროექტში ჩართული პერსონალი  
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სამეცნიერო მიმართულება 

1 2 3 4 

2 ქართულ არქიტექტურაში 

გამოყენებული ქვიშაქვასა და 

ცეოლითშემცველ ტუფებზე 

მოქმედი ეკოლოგიური 

ფაქტორები და დაზიანებული 

ნაწილების რეაბილიტაცია-

რესტავრაციის შესაძლებლობები 

სამეცნიერო მიმართულება: 

ფიზიკური ქიმია და ეკოლოგია 

 

 

 

 

 

2016-2020 

ხელმძღვანელი - მთავარი 

მეცნიერ თანამშრომელი გიორგი 

წინწკალაძე;  
შემსრულებლები - მთავარი მეცნიერ 

თანამშრომლები: თეიმურაზ 

კორძახია, მანანა ბურჯანაძე; 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი: 

მარინე ზაუტაშვილი; მეცნიერ 

თანამშრომლები: თინათინ 

შარაშენიძე, ვახტანგ გაბუნია; 

ანოტაცია 

შესწავლილია შუა საუკუნეების ისტორიულ ძეგლებზე (ბებრის ციხე, პეტრას ციხე, ახალციხის რაბათი, 

გორის ციხე) მოქმედი ეკოლოგიური ფაქტორები. დადგინდა, რომ ძეგლებზე მოქმედებენ, როგორც 

ბუნებრივი, ასევე ანთროპოგენური მოვლენები. ქიმიური ანალიზის მეთოდით დადგენილია დუღაბების 

ქიმიური შემადგენლობა, ასევე დადგინდა დუღაბში შემავალი კომპონენტების (ქვიშა, კირი, წყალი) 

პროპორციები.  

ჩატარებული კვლევები გვაძლევს საფუძველს დავასკვნათ, რომ თითქმის ყველა შემთხვევაში დუღაბის 

მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული შემადგენლობა პრაქტიკულად ერთგვაროვანია; ძირითადად 

წარმოდგენილია პორფირიტის, ბაზალტის, დიორიტ-პორფირიტის, ტრაქიტის, ოლივინიანი ბაზალტის, 

გაბრო და კარბონატული მასის ნაწილაკები. 

შესაბამისად, ყველა დუღაბის ქიმიური შემადგენლობაც მეტ-ნაკლებად ერთგვაროვანია; კარბონატული 

ნაწილი აღწევს 20-25%, ხოლო დანარჩენი ნაწილი ალუმოსილიკატია. 

თითოეული ისტორიული ძეგლის რესტავრაცია-რეაბილიტაციისას საჭიროა დუღაბის შემადგენლობა 

შეძლებისდაგვარად დაუახლოვდეს ძეგლების მშენებლობის დროს გამოყენებული დუღაბის 

შემადგენლობას; ამისათვის საჭიროა ქიმიურად და პეტროგრაფიულად შემოწმდეს გამოსაყენებელი 

როგორც ულომოსილიკატური ნაწილი (ქვიშა-ღორღი), ასევე კირი. 

უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კირის ხარისხს; ამისათვის საჭიროა პირველ რიგში მკაცრად იქნეს 

დაცული კირქვის გამოწვის ტექნოლოგიური პროცესი. შემდგომში შესწავლილი უნდა იქნას კირის როგორც 

ქიმიური შემადგენლობა, ასევე მისი მექანიკური თვისებები. მხოლოდ ამის შემდეგ იქნას გამოყენებული 

სარესტავრაციოდ ან სარეაბილიტაციოდ. 

1.3. 

№ 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 
პროექტში ჩართული პერსონალი  

1 2 3 4 

3 ნანოფოროვანი ადგილობრივი 

ბუნებრივი მასალების გამოყენება 

საშენ მასალათა დანამატებად 

 

სამეცნიერო მიმართულება: 

ფიზიკური ქიმია, ახალი 

მასალები და ეკოლოგია 

 

 

 

2016-2020 

ხელმძღვანელი - მთავრი 

მეცნიერ თანამშრომელი გიორგი 

წინწკალაძე;  

შემსრულებლები - მთავარი 

მეცნიერ თანამშრომლები: 

თეიმურაზ კორძახია, მარინე 

ზაუტაშვილი, მანანა ბურჯანაძე; 

მეცნიერ თანამშრომლები: 

თინათინ შარაშენიძე, ვახტანგ 

გაბუნია. 

ანოტაცია 
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ატმოსფეროში CO2,SOx,NOx-ის ემისიის და შესაბამის გლობალურ პრობლემათა - „სათბურის ეფექტის“ და 

„მჟავური წვიმების“ წარმოქმნის პრევენციის მიზნით შემოთავაზებულია ცემენტის კლინკერის ღუმლიდან 

გამომავალი ტექნოგენური ოქსიდების ცეოლითებით სორბციული დაჭერა - დასუფთავების და შემდგომში 

ამ გაჯერებული სორბენტების დაფქვით და მინერალურ დანამატად უტილიზაციით ცემენტის ცეოლითური 

მოდიფიცირებით ინოვაციური BAT ნანოტექნოლოგიური მეთოდები. 

დამუშავდა კლინკერის ღუმელის საკვამლე მილიდან გამონაბოლქვი აირების (COx, SOx და NxOy) ბუნებრივი 

ცეოლითებით გაწმენდის ტექნოლოგია. შეიქმნა ამ ტექნოლოგიის განსახორციელებელი პილოტური 

დანადგარი. ლაბორატორიულ პორობებში  შევისწავლეთ ცეოლითების ადსორბციული უნარი 

ტექნოგენური აირებისა და მათი ნარევის მიმართ. ამ ნიმუშების ი.წ.სპექტროსკოპიულ და 

ქრომატოგრაფიული კვლევები ადასტურებენ ცეოლითების მაღალ ადსორბციულ უნარს ამ აირების მიმართ. 

ნახევრად საწარმოო პირობებში ჩატარდა ექსპერიმენტი, რისთვისაც მომზადდა 

კლინოპტილოლითშემცველი ცეოლითი. აღნიშნულ ცეოლითში ადსორბირებული ნახშირბადის, 

გოგირდის, აზოტის ოქსიდების იდენტიფიცირებისათვის გამოყენებული იყო ი.წ.სპექტროსკოპიის 

მეთოდი. სინჯებს ვიღებდით ცხაურიდან, რომელიც მოთავსებული იყო საკვამლე აირის მილში, 

ცეოლითური ფილტრის მუშაობის მეშვიდე, მეთოთხმეტე, ოცდამეერთე და ოცდამერვე დღეს. კლინკერის 

ღუმელის მილში ხდება ამ აირების არა მარტო დაჭერა, არამედ ამ ოქსიდებით ცეოლითის მოდიფიცირებაც. 

მომზადდა მოდიფიცირებული კლინოპტილოლიტი საკვლევ ცემენტში დანამატად შესატანად 

ტესტირებისათვის. 

1.4 

№ 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 
პროექტში ჩართული პერსონალი  

1 2 3 4 

4 პროექტის დასახელება: 

ნანოგანზომილებიანი 

ცეოლითური მასალების შექმნა 

სამეცნიერო მიმართულება: 

ფიზიკური ქიმია, კოლოიდური 

ქიმია 

2014-2019 

პროექტის ხელმძღვანელი-

ნანული დოლაბერიძე 

       შემსრულებლები: 

მანანა ნიჟარაძე 

ნატო მირძველი 

ზურაბ ამირიძე 

ანოტაცია 

ეტაპი‐ნანომასალების მიღება ბუნებრივი ცეოლითების კომპლექსური დამუშავებით  (მჟვური დამუშავება 

და იონმიმოცვლითი მოდიფიცირება) 

ბუნებრივი ცეოლითების იონმიმოცვლითი მოდიფიცირება,  როგორც მათი დისპერსულობის ხარისხის 

ზრდის,  ისე თვისებების ცვლის საშუალებას იძლევა.  რაც მათი გამოყენების სფეროების გაფართოების 

საფუძველია. 

დღეისათვის აქტუალურ სამეცნიერო ამოცანას წარმოადგენს გარდამავალი ლითონის კატიონების 

შემცველი წვრილდისპერსული ანტიბაქტერიული და ანტისტატიკური სორბენტების შექმნა და გამოყენების 

შესაძლებლობის განსაზღვრა. 

კვლევის მიზანს შეადგენდა ვერცხლისა და თუთიის კატიონების მაღალი შემცველობის ცეოლითური 

სორბენტების მიღების,  სწრაფი,  ეკოლოგიურად სუფთა და ეკონომიურად რენტაბელური მეთოდის 

შემუშავება შემდგომში მათი ანტიბაქტერიული მასალების სახით გამოყენების თვალსაზრისით. 

კვლევაში გამოყენებული იყო საქართველოს ადგილმდებარეობის,    შუხუთის უბნის ფილიპსიტშემცველი 

ტუფი აღნიშნული სიმბოლოთი  ‐PSH;  მომზადებული საექსპერიმენტოდ ფრაქციით  (0.063‐  0,04მმ). 

გარეცხილი,  გამომშრალი,  იონმიმოცვლის თხევად‐ფაზური მეთოდით გადაყვანილი მონოკატიონურ 

ფორმაში  ‐‐NaPSH.      ქლორიონების არყოფნამდე გარეცხილი ბუნებრივი ფილიპსიტის მონოკატიონური 

ფორმა წარმოადგენს საფუძველს გარდამავალი ლითონების კატიონჩანაცვლებული ფორმების,  AgPSH და 

ZnPSH, მისაღებად. მომზადებული ადსორბენტ‐ იონმიმომცვლელები დახასიათებულია ქიმიური ანალიზის, 

რენტგენულ‐დიფრაქტომეტრული,  ფურიე ი.წ.სპექტროსკოპიის,  ელექტრონული მიკროსკოპიის, 

ადსორბციის მეთოდებით.    გაზომილია ბუნებრივი ფილიპსიტის ხვედრითი ზედაპირი და ფორების 

მოცულობა. 

შესწავლილი თვისებების მიხედვით ისინი ინარჩუნებენ ცეოლითის კრისტალურ სტრუქტურას, 

ფილიპსიტისათვის მახასიათებელი ყველა თვისებით.  შეიცავენ  230  მგ/გვერცხლს  (2,14მმოლი 

1გცეოლითზე)  ‐ ნიმუშისათვის‐AgPSH, და 86 მგ/გთუთიას  (მიახლოებით 1,3 მმოლი 1გცეოლითზე)    ‐ZnPSH 

ნიმუშისათვის. ქიმიური ანალიზის მონაცემებზე დაყრდნობით გამოთვლილი იონმიმოცვლითი ტევადობა 



17 
 

 

ბუნებრივი ფილიპსიტისათვის შეადგენს  3,95  მექვ/გ,  რაც თეორიულზე ნაკლებია,  მაგრამ მეტია, 

პრაქტიკაში კარგად გამოყენებულ,  კლინოპტილოლიტის იონმიმოცვლით ტევადობაზე.    ბუნებრივი 

ფილიპსიტის კრისტალების მაღალი დისპერსულობა დასტურდება აზოტის დაბალტემპერატურული 

ადსორბცია‐დესორბციის მონაცემებით:    ბეტ‐ის მიხედვით ზედაპირის ფართი შეადგენს  73,5მ2/გ,  121ნმ‐ 

დიამეტრზე ნაკლები ზომის ფორების მოცულობა შეადგენს  0,2777  სმ3/გ.    ელექტრონული მიკროსკოპიის 

სურათების მიხედვით საწყის ბუნებრივ ცეოლითთან შედარებით    2მკმ ზომის კრისტალიტების წილი 

იზრდება განსაკუთრებით  AgPSH‐თვის.  ასევე ნაჩვენებია ნიმუშების ბაქტერიციდული და 

ბაქტერიოსტატიკური აქტივობა Escherichia coli –ის მიმართ. 

 ამავდროულად,    ჩატარებული იონმიმოცვლითი პროცედურა განაპირობებს მიღებული ცეოლითური 

მასალების დისპერსულობის ხარისხის ზრდას.  განსაკუთრებით იზრდება  2მკ მზომის კრისტალიტების 

წილი ბუნებრივ ცეოლითთან შედარებით. 

 ჩატარებული კვლევის საფუძველზე მიღებული ადსორბენტ‐იონმიმომცვლელების ფიზიკურ‐ქიმიური 

თვისებების გათვალისწინებით,  მოწოდებული მეთოდის მაღალეკოლოგიურ სტანდარტთან შესაბამისობით 

და მათი ანტიბაქტერიული აქტივობის შედეგებიდ ან გამომდინარე ქართული ფილიპსიტი შუხუთიდან 

შეიძლება,  შემოთავაზებული იყოს,  როგორც იაფი ნედლეული ანტიბაქტერიული პროდუქტების 

საწარმოებლად.  

ბუნებრივი ცეოლითის მინერალური მჟავით დამუშავება მნიშვნელოვანია მაღალხარისხიანი, 

წვრილდისპერსული,  გააქტივებული პროდუქტების მისაღებად.    საკითხის გადაჭრის მეცნიერული 

ინტერესი ითვალისწინებს არა მარტო მჟავასთან ურთიერთობის მექანიზმის გამოვლენას,    არამედ 

ცეოლითის სასარგებლო თვისებების მიზანმიმართული ცვლილებების მიზნით თეორიული საფუძვლების 

შემუშვებასაც . 

 მიღებულია სხვდასხვა კონცენტრაციის  (0.34,0.74,  და  2.0,ნ)    მარილმჟავით დამუშვებული ნიმუშები 

ქაღალდის წარმოებაში,  შემავსებლების სახით,    მოსასინჯი სამუშაოების ჩასატარებლად.    გამოვლენილია 

ნიმუში,  დამუშავებული  1.0ნ  HCl‐ით,  წყლის ორთქლის მიმართ მაღალი ადსორბციის უნარიანობით 

(საწყისთან შედარებით  32%‐ითმატება).   დადასტურებულია ასევე ბენზოლის ადსორბციის უნარიანობის 

ზრდა მაღალკონცენტრირებული     HCl‐ით დამუშავებული ნიმუშებისათვის.   რაც ესოდენ მნიშვნელოვანია 

შემფუთავი ქაღალდის წარმოებისთვის. 

მომზადებულია საქართველოს ადგილმდებარეობის, რკონის უბნის კლინოპტილოლიტის მონოკატიონური 

(NaCt R და KCtR) ფორმები; ნიმუშები გამიზნულია, მათ კრისტალურ სტრუქტურაში, იონმიმოცვლის მყარ‐

ფაზური მეთოდით,  გარდამავალი ლითონების კატიონების უფრო ეფექტური ჩანაცვლებისთვის. 

რენტგენულ‐დიფრაქტომეტრული და ფურიე ი.წ.სპექტროსკოპიის მეთოდებით დადასტურებულია მათი 

კრისტალური სტრუქტურის შენარჩუნება. 

 

1.5. 

№ 

დასრულებული პროექტის 

დასახელება მეცნიერების 

დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით)  

1 2 3 4 

5 

პროექტის დასახელება: 

ნავთობით დაბინძურებული 

ნიადაგების რეკულტივაცია 

ბუნებრივი ცეოლითების 

გამოყენებით 

 

სამეცნიერო მიმართულება: 

აგრარული მეცნიერება 

2016-2018 

ხელმძღვანელი - მთავარი მეცნიერ 

თანამშრომელი ლუბა ეპრიკაშვილი;  

შემსრულებლები - მთავარი მეცნიერ 

თანამშრომელი თეიმურაზ 

კორძახია; უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომლები: მაია ძაგანია, 

მარინე ზაუტაშვილი, ნინო 

ფირცხალავა; მეცნიერ თანამშრომ-

ლები: ვახტანგ გაბუნია, ზურა 

ამირიძე. 

ანოტაცია 

ლაბორატორიულ პირობებში საქართველოს ბუნებრივი ცეოლითების გამოყენებით ნავთობით 

დაბინძურებული ნიადაგის ნაყოფიერების აღსადგენად I ეტაპის რეკულტივაციის შემდგომ მოხდა 

მომზადებული სუბსტრატების განმეორებითი დაბინძურება. ექსპერიმენტის დაწყებამდე, განისაზღვრა 

ხორბლის თესლის ხარისხობრივი მაჩვენებლები - გაღივების ენერგია და აღმოცენება. ჩატარდა ორი 

თანმიმდევრული დათესვა მონოკულტურის რეჟიმში.  ცეოლითბის  მიერ ნიადაგში არსებული 
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ნავთობპროდუქტების შთანთქმის უნარი შემოწმდა  ი.წ.სპექტროსკოპიის მეთოდით. 

გამოვლინდა ბუნებრივი ცეოლითის (კლინოპტილოლიტის) დადებითი გავლენა, როგორც უსაფრთხო, 

ეფექტური მელიორანტისა ნავთობით დაბინძურებული ნიადაგის რეაბილიტაცია-რეკულტივაციისათვის, 

კერძოდ სუბსტრატზე გაიზარდა ტესტური მცენარის ბიომეტრული მაჩვენებლები: გაღივების ენერგია ~10-

30%-ით, ხოლო აღმოცენება კი 60%-ით. 

 

1.6. 

 № 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

6 

„პარანიტრობენზომჟავას 

ეთილესტერის მიღების 

შესაძლებლობები საქართველოს 

ბუნებრივი ნედლეულის 

საფუძველზე მომზადებულ 

ნანოკატალიზატორებზე და 

უკატალიზატოროდ“. 

საბუნებისმეტყველო, 

ქიმიური მეცნიერებები 

ქიმია, ჰეტეროგენული 

კატალიზი, ბგერაქიმია, 

მიკროტალღური სინთეზი 

2018-2019 
ც. რამიშვილი, 

ხელმძღვანელი, შემსრულებელი 

ანოტაცია 

    გაერო-ს მიერ მოწოდებული მდგრადი განვითარების კონცეფციის შესაბამისად, უნდა მოხდეს 

გარემოსთვის მავნე ნივთიერებათა არა უტილიზაცია, არამედ მაღალი ატომური ეფექტურობის 

ტექნოლოგიების  შემუშავება, განსაკუთრებით ნატიფი ორგანული ნაერთების წარმოებაში, სადაც E.A. 

Sheldon-ის ეკოლოგიურობის ფაქტორი E ძალზედ მაღალია (5-50), რაც ნიშნავს ამ პროცესების ”სიმწვანის 

დაბალ ხარისხს”.  

    ამ მხრივ ძალზედ პერსპექტიულია ესტერების მისაღებად როგორც კატალიზური ტექნოლოგიები, 

რომელთა მეშვეობით შეიძლება პროცესების შერჩევითობის და მწარმოებლობის რეგულირება, ასევე 

არაკატალიზური მეთოდის, კერძოდ, სხვადასხვა სახის გამოსხივების გამოყენება. 

    წარმოდგენილი კვლევა ეხება ”მწვანე” (გარემოსთვის არამავნე) ზემოთაღნიშნული ორივე მიდგომის 

გამოყენებას მედიცინაში ფართო გამოყენების მქონე ანესთეზინის წარმოებისთვის საჭირო წინამორბედის-

ბენზომჟავას 4-ნიტრო- ნაწარმის პარანიტრობენზომჟავას ეთილ ესტერის მიღებას. მიღების აღნიშნული 

ტექნოლოგიები ქიმური თვალსაზრისით გულისხმობს პარანიტრობენზომჟავას კატალიზურ ან 

არაკატალიზურ ესტერიფიკაციას ეთილის სპირტით; ამ რეაქციის არსებული კატალიზატორებია 

გარემოსთვის მავნე ნივთიერებები: H2SO4, HCI, SiCI4. ეს ჰომოგენური, მრავალბიჯიანი კატალიზური 

პროცესი, გარემოსთვის მავნე H2SO4-ის თანდასწრებით, მაგალითად, საჭიროებს ყოველ 20 გ 

პარანიტრობენზომჟავაზე  100 მლ ეთილის სპირტს და 13,5 მლ კონცენტრირებულ H2SO4. ცხადია, რომ 

ანესთეზინის მრავალათას ტონიანი წარმოებისთვის საჭირო დიდი რაოდენობა გოგირდმჟავა ხვდება 

გარემოში და ეს პროცესი საჭიროებს გაუმჯობესებას. 

პარანიტრო-ბენზომჟავას ეთილ ესტერის მისაღებად პარანიტრობენზომჟავას ესტერიფიკაციით 

ჩატარებულია 350-650 W სიმძლავრის ულტრაბგერისა (US) და მიკროტალღების (MW) ზემოქმედების 

კვლევა პარა-ნიტრობენზომჟავას ეთილირების რეაქციაზე მისი უკატალიზატოროდ და კატალიზატორებით 

(ბუნებრივი კლინოპტილოლიტის და ჰეილანდიტის ნანო სისტემები) ჩატარებისას 40-110˚C-ზე და საწყის 

ნარევში კომპონენტთა სხვადასხვა თანაფარდობისას. ნაჩვენებია აღნიშნული რეაქციებით პარანიტრო-

ბენზომჟავას ეთილ ესტერის მიღების შესაძლებლობა უკატალიზატოროდაც. კატალიზატორებისა და 

აღნიშნული გამოსხივებების ერთდროული ზემოქმედებისას ადგილი აქვს პარა-ნიტრობენზომჟავას 

გარდაქმნის ხარისხის და სელექტურობის უმნიშვნელო ზრდას.  

აღნიშნული კვლევა ტარდება საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 

ინსტიტუტისთვის შეძენილ ჰიბრიდულ რეაქტორში (UMR-300B, Shinka, Japan). ეს რეაქტორი 

მიკროტალღურ რეჟიმში ვერ აგენერირებს  450 W-ზე ნაკლები სიმძლავრის მიკროტალღებს მიუხედავად 

ხელსაწყოს მწარმოებლის მიერ მოცემული აღწერილობისა.  ამასთან დაკავშირებით ა.წ. თებერვლიდან 

გვქონდა  შემომტანი ფირმის („პიქსისი“) წარმომადგენელთან ერთად ინტერნეტით ინტენსიური კონტაქტი 
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Shinka-ს წარმომადგენელთან. მათ ოქტომბერში გაეგზავნათ აღნიშნული ხელსაწყო შეკეთებისთვის. ა.წ. 12 

დეკემბერს Shinka-დან გამოგზავნილი წერილიდან ირკვევა, რომ ხელსაწყოს შეკეთება მიმდინარეობს და მას 

ამ თვეში დააბრუნებენ, რის შესახებაც ჩვენ გვეცნობება. კვლევის ლოგიკური დამთავრებისთვის საჭიროა 

ცდების ჩატარება გამოსხივებების დაბალ სიმძლავრეებზე (MW<450 W, US<350W). 

  

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

2.1. 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება, 

პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

1 

„ბუნებრივი ცეოლითები 

ჩამდინარე წყლების 

ანტიბიოტიკებისაგან გაწმენდის 

ადსორბციულ პროცესში“, 

           საბუნებისმეტყველო,  

 ქიმიის მეცნიერებები, 

ფიზიკური ქიმია. 

FR 217138 

09/12/2016 - 09/12/2019 

პროექტის ხელმძღვანელი: ლუბა 

ეპრიკაშვილი 

პროექტის კოორდინატორი: 

თეიმურაზ კორძახია 

ძირითადი პერსონალი: მარინე 

ზაუტაშვილი; მაია ძაგანია; ნინო 

ფირცხალავა; იმედა რუბაშვილი 

ანოტაცია 

ანტიბიოტიკების გარემოში გავრცელების პრობლემასთან დაკავშირებით უკანასკნელ წლებში 

სამეცნიერო ლიტერატურაში არაერთი მნიშვნელოვანი პუბლიკაცია გამოქვეყნდა და მსოფლიოს უმაღლესი 

კლასის სამეცნიერო შეხვედრებზე, სიმპოზიუმებსა და ფორუმებზე მსჯელობა დღესაც ინტენსიურად 

მიმდინარეობს.   

ანტიბიოტიკების უმრავლესობა მაღალპოლარულ, არააქროლად, ბიოდეგრადაციისადმი  მდგრად 

ნივთიერებებს წარმოადგენენ და გარემოში ადვილად გავრცელების უნარს ავლენენ. მათი ნარჩენები,  მცირე 

რაოდენობითაც კი, იწვევენ ბაქტერიულ პოპულაციებში რეზისტენტობას, რომელიც მომავალში 

აუცილებლად გამოავლენს ინფექციური დაავადებების მიმართ მათი თერაპიული ეფექტურობის 

დაკარგვას, რაც კაცობრიობას საფრთხის წინაშე დააყენებს. 

დღეისათვის ცნობილია ანტიბიოტიკების არსებობის შესახებ ნიადაგში, საკვებში, მცენარეებში, 

ზედაპირულ, ჩამდინარე და სასმელ წყლებში. აღნიშნული ნივთიერებების გარემოში არსებობა 

ერთმნიშვნელოვნად უკავშირდება ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სახიფათო რისკის შექმნას და გარემოში 

მათი მოხვედრისა და გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებული კვლევების წარმოების აუცილებლობას 

მოითხოვს.  

პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ანტიბიოტიკების (ნორფლოქსაცინის,  მოქსიფლოქსაცინისა და 

ცეფტრიაქსონის) ადსორბცია წყალხსნარებიდან ბუნებრივ ცეოლითებზე და მათ ნანომოდიფიცირებულ 

ფორმებზე. ანტიბიოტიკების მიმართ ცეოლითის ნიმუშების შთანთქმითი უნარიანობის დასადგენად 

გამოყენებული იქნება სითხური ქრომატოგრაფიის ვალიდირებული მეთოდი, განუსაზღვრელობის 

შეფასების ჩათვლით. 

შედეგების საფუძველზე შემუშავდება ჩამდინარე წყლების ანტიბიოტიკებისაგან გაწმენდის ეფექტური 

ადსორბციული მეთოდი და შემოთავაზებული  იქნება ადგილობრივი ბუნებრივი ცეოლითური  მასალა 

რაც  ხელს შეუშლის ანტიბიოტიკების გარემოში მოხვედრას.   

 

2.2. 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება, 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 
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1 2 3 4 

2 წვრილდისპერსული 

ცეოლითური კრისტალების 

ფორმირების პროცესის კვლევა 

და ახალი მასალების შექმნის 

შესაძლებლობის მეცნიერული 

დასაბუთება. 
Investigation of Formation of Fine-
Dispersed Zeolite Crystals and the 

Feasibility of Creating New Materials 
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები; ფიზიკური ქიმია 

და კოლოიდური ქიმია.  

FR 17_187 

20.12.2017- 

20.12.2019 

ნ.დოლაბერიძე 

(სამეცნიეროხელმძღვანელი); 

მ.ნიჟარაძე(კოორდინატორი); 

ვ.ციციშვილი (ძირითადი 

პერსონალი), 

ნ.მირძველი (ძირ.პერ) 

ანოტაცია 

ეტაპი - მოდელური ალუმინსილიკატური გელის მომზადება საკრისტალიზაციოდ. 

ჩვენი სამუშაო მიზნად ისახავდა ალუმინსილიკატური გელის მომზადების მოდელის შექმნას, შემდგომში, 

მაღალი ფაზური შემცველობის წვრილდისპერსული ფერიერიტის ტიპის ცეოლითის 

კრისტალიზაციისათვის.  

კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა საქართველოს ადგილმდებარეობის, გელათის უბნის ანალციმშემცველი 

ქანი,ალუმინსილიკატური ნედლეული,    რომელიც თავის შედგენილობაში შეიცავს ცეოლითის 

ალუმინსილიკატური კარკასის წარმოსაქმნელად აუცილებელ ალუმინ და სილიციუმშემცველ რეაგენტებს. 

ცეოლითური მასალის წინა საკრისტალიზაციოდ მოსამზადებლად    I‐ეტაპზე ფხვნილის სახის  (ნაწილაკის 

ზომა ≈ 63µ)  ბუნებრივი ალუმინსილიკატისა და წყლის ნარევისგან სუსპენზიის მომზადება  (ფარდობა 1:3), 

წინასწარ დამუშავებული მარილმჟავას დაბალკონცენტრირებული ხსნარით  (10‐დან  20%‐მდე),    რომლის 

დროსაც მიიღწევა      SiO2‐ის მაქსიმუმი  (62,5%),    რაც უზრუნველყოფს ამორფული ალუმინსილიკატური 

ფაზის შესაძლო სრულ კრისტალურ ფაზად გარდაქმნას.  ალუმინსილიკატური გელის მომზადების ერთ‐

ერთი ფაქტორი მისი ერთგვაროვნებაა. ექსპერიმენტით ჩვენს მიერ დადგენილია,  რომ ალუმინსილიკატური 

გელის მორევა 0,5‐1,0სთ უზრუნველყოფს სარეაქციო მასის ერთგვაროვნებას.     მორევის გაგრძელება იწვევს 

პროცესის შენელებას და პროდუქტში       Si/Al‐ის შემცირებას. საკრისტალიზაციო გელი წარმოიქმნება ჩვენს 

შემთხვევაში  15%‐იანი    NaOH  ‐ის ხსნრით დამუშaვების შედეგად,  რაც განსზღვრავს მიზნობრივი 

პროდუქტის    (NaA),  როგორც    Si/Al‐ის თანაფარდობას,  ისე მის კატიონურ ფორმას,  ალუმინსილიკატური 

გელის ფორმირებაზე,  კომპონენტების განაწილებაზე მყარ დ ათხევად ფაზებს შორის და ცეოლითის 

ხარისხზე გავლენას ახდენს ტემპერატურა და გელის მომწიფების დრო, საწყისი სუსპენზიის ტემპერატურის 

აწევა  40‐50˚C  ‐მდე და მომწიფების დამატებითი სტადია ხელს უწყობს კომპონენტების კონცენტრაციის 

ზრდას გელის თხევად ფაზაში, რაც ალბათ კრისტალიზაციის ხანგრძლივობის შემცირების მიზეზია. გელის 

მომწიფების პროცესი დიდ გავლენას ახდენს მიღებული ცეოლითური კრისტალების ზომაზე, ამცირებს მას, 

რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე კრისტალის აქტიური ზედაპირის გაზრდისთვის.    ჩვენს მიერ 

დადგენილია მომწიფების დროზე კრისტალების ჩანასახწარმოქმნის პირდაპირპროპორციული 

დამოკიდებულება,   რაც დადასტურებულია ადსორბციული გაზომვებით სტატიკურ პირობებში,   ოთახის 

ტემპერატურაზე და ცალკეული ნიმუშის რენტგენულ‐დიფრაქტომეტრული ანალიზი    (DRON‐4,  Cu‐Ka). 

კვლევაში ასევე ალუმინსილიკატურ სისტემაში ქიმიური შედგენილობის ცვლილებების დასადგენად 

გამოყენებული იყო ატომურ‐ადსორბციული სპექტროფოტომეტრი Skyray AAS‐900. 

ამგვარად კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე შესაძლებელია ბუნებრივი ნედლეულის გამოყენებით 

ალუმინსილიკატური გელის შექმნა, რაც გამარტივებული ხერხით, შედარებით მოკლე დროში, 

პრაქტიკული გამოყენებისთვის მეტად საჭირო წვრილდისპერსული ცეოლითური მასალების მიღების 

საშუალებას იძლევა. 

 

2.3. 

№ 

პროექტის დასახელება, მეცნიერების 

დარგი და სამეცნიერო მიმართულება, 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

3 „კლინკერის ღუმლიდან საემისიო (CO2, 30/11/2016 - 30/11/2018 პროექტის ხელმძღვანელი: 
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SOx, NOx)-ის ცეოლითით დაჭერა და 

ცემენტის დაფქვისას უტილიზაცია“ 

ინჟინერია და ტექნოლოგიები 

(მასალათა ტექნოლოგია),  

გარემოს შემსწავლელი ინჟინერია 

(სამთო და სასარგებლო წიაღისეულის 

გადამუშავება); 

ნანო-ტექნოლოგია (ნანო-პროცესები) 

AR 216800 

თეიმურაზ კორძახია 

ძირითადი პერსონალი: გიორგი 

წინწკალაძე 

ანოტაცია 

საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ, ვალდებული ვართ - 

სინქრონიზაცია და ადაპტირება  გავაკეთოთ ევროკავშირის დირექტივების მოთხოვნებთან, კერძოდ 

გარემოს დაცვის  მიმართულებით. ატმოსფეროს ბევრ სხვა დამაბინძურებელ წყაროებს შორის 

განსაკუთრებული და აქტუალურია ცემენტის წარმოება, რომელიც  ეკოლოგიური ზიანის მომტანია, იგი 

მიჩნეულია გლობალური პრობლემების „სათბურის ეფექტის“/„მჟავურ წვიმათა“ წარმოქმნის 

ხელშემწყობად, რადგან კლინკერის ღუმელის საკვამლე მილიდან გამოყოფილი აირებით გარემოში 

ემისირებს  “მავნე“ ტექნოგენური ნაერთები. მოცემული პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევა 

ეხება კლინკერის ღუმელიდან საემისიო ტექნოგენური აირების (CO2, SOx, NOx) ცეოლითით დაჭერას და 

ცემენტის დაფქვისას უტილიზაციას. კლინკერის გამოწვისას წარმოქმნილი ტექნოგენური ოქსიდების CO2, 

NOx, SOx ატმოსფეროში ემისიის პრობლემის პრევენციისათვის შემუშავდა ცეოლითის გამოყენებაზე 

დაფუძნებული ინოვაციური ტექნოლოგიები. მთავარი  ინოვაციაა - ცემენტის  წარმოების  კლინკერის 

ღუმელიდან წარმავალი აირების ცეოლითით მაქსიმალურად დაჭერა, ტექნოგენური ოქსიდებით - CO2, NOx, 

SOx გაჯერებული   ZEO‐ლითის გამოყენება ცემენტის დანამატ მოდიფიკატორად, რაც გვაძლევს ცემენტ-

ბეტონის ხარისხის (ანიზოტროპულობა, ყინვამედეგობა, ხანმედეგობა, წყალგაუმტარობა, ცვეთამედეგობა 

და ა.შ.) გაუმჯობესებას.  

კვლევები ჩატარდა ცეოლითების, ცემენტ-ბეტონის თვისებების ქიმიური, ი.წ.სპექტროსკოპიის, 

რენტგენოდიფრაქტომეტრული, ქრომატოგრაფიული ანალიზის და ფიზიკურ‐მექანიკურ თვისებათა 

ტესტირების ASTM,DIN,BS,EN ნორმათა მეთოდოლოგიებით.  

პროექტის განხორციელებით მიღებული პროდუქტია: ორ ნაწილიანი ენერგო ეფექტური უნიკალური 

ინოვაციური ნანოტექნოლოგია: 

1)აირის გასუფთავება ‐ ტექნოგენური CO2,SOx,NOx დაჭერა ცეოლითური სორბენტით (ცეოლითის 

მოდიფიცირება); 

2)CO2,SO3,NO2 ნანომოდიფიცირებული ცეოლითური სორბენტის უტილიზაცია ‐ ცემენტის შემადგენლობაში 

და მისი ნანომოდიფიცირება საპუცოლანიზაციოდ ‐ (ZEO), საკარბონიზაციოდ ‐ (CO2), სასულფატიზაციოდ ‐ 

(SO3), ნიტრირებისათვის ‐ (NO2); 
სორბციული პროცესების შესასწავლად კონსტრუირებულია გამდინარე ტიპის ადსორბციული დანადგარი. 

სორბერის ლაბორატორიული მოდელის შესაქმნელად სპეციალურად დამზადებული იქნა საადსორბციო 

დანადგარის ტესტირებისათვის საჭირო ხელსაწყოების ლაბორატორიული სტენდი. 

ამრიგად, პროექტის შედეგად შემუშავებულია ცემენტის კლინკერის გამოწვის ღუმელიდან გამომავალი 

აირების, ტექნოგენური ოსიდებისაგან (CO2, NOx, SOx) ბუნებრივი ცეოლითებით დაჭერა-გასუფთავების და 

შემდგომ უტილიზაციის მიზნით ამ მოდიფიცირებული ცეოლითური სორბენტის ცემენტის 

შემადგენლობაში შეტანის ინოვაციური BAT ნანოტექნოლოგია.  

 

2.4. 

 № 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება, 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

„ახალი მიდგომები გერანიოლის, 

ნეროლის და ციტრალის 

სინთეზებში“ 

საბუნებისმეტყველო, 

ქიმიური მეცნიერებები. 

ქიმია, ჰეტეროგენული 

2016 წლის 13 დეკემბერი-2018 

წლის 13 დეკემბერი 

ც. რამიშვილი, ხელმძღვანელი, 

ექსპერიმენტი; 

ვ. ციციშვილი, თეორიული 

საფუძვლები, ექსპერიმენტი; 

თ.ბუკია, ექსპერიმენტი; 

ნ. ქოქიაშვილი, ექსპერიმენტი; 
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კატალიზი, ბგერაქიმია, 

მიკროტალღური სინთეზი 

217868 

ი. ივანოვა, კონსულტანტი. 

ანოტაცია 

გერანიოლის იზომერიზაციის რეაქციაში BEA-ტიპის ცეოლითის (RBEA-25) და ულტრაბგერის 

ერთდროული ზემოქმედებისას ადგილი აქვს მათი მოქმედების სინერგიზმს; ლინალოოლისა და ნეროლის 

გამოსავლიანობები და სელექტურობები მნიშვნელოვნად იზრდება შესაბამისად, 31 და 63.2 %-დე, როცა 

გერანიოლის გარდაქმნის ხარისხი 49 % ; ამ დროს  ნეროლის მიმართ სელექტურობაც გაზრდილია 30%-მდე, 

მაშინ როცა დასხივების გარეშე რეაქციის მიმდინარეობისას  RBEA-25 კატალიზატორზე ეს სიდიდე 

მხოლოდ 4.5%. აღსანიშნავია, რომ სინერგიზმი არ ვლინდება სესკვიტერპენული სპირტების C14H24O და 
C15H26O გამოსავლიანობებში, ის ისეთივეა (დაახლოებით 15 %), როგორც გერანიოლის გარდაქმნისას 

RBEA-25 კატალიზატორზე დასხივების გარეშე. 

 გერანიოლის გარდაქმნისას ერთდროულად კატალიზატორის RBEA-25 და US/MW (US 300 W/ MW 
550 W, 1.5 h, Ar, 80˚C) კომბინაციისას  აგრეთვე სინერგიზმს აქვს ადგილი. ამ დროს გერანიოლის გარდაქმნის 

ხარისხი  აღწევს 54.7%, გამოსავლიანობები იზრდება ლინალოოლისა და ნეროლისთვის  - 27.2 %-მდე  და 

სესკვიტერპენული სპირტების - 21.9%-მდე; ამ დროს ადგილი აქვს რეგიოსელექტურობას ლინალოოლის 

მიმართ - ლინალოოლი/ნეროლის (L/N) სელექტურობების თანაფარდობა მატულობს 17.4-დე. 

ცალ-ცალკე RBEA-150 and BEA-150 კატალიზატორებისა და ულტრაბგერის კომბინაციისას 

გერანიოლის გარდაქმნისას ადგილი აქვს ინჰიბიტორულ ეფექტს- მცირდება  გარდაქმნის ხარისხი და 

რეაქციის პროდუქტების გამოსავლიანობა, მაგრამ მკვეთრად იზრდება L/N თანაფარდობა. 

             ულტრაგერის ზემოქმედებით BEA-ტიპის  მიკრო და მიკრო-მეზოფოროვან ცეოლითებზე 

გერანიოლის იზომერიზაციაში კატალიზური თვისებების (კონვერსია, სელექტურობა, გამოსავლიანობა) 

გააქტიურება ხდება უფრო მაღალი მჟავურობისა და დიდი ზედაპირის მქონე ცეოლითების ნიმუშებზე. 

 

 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები - არ არის 

 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები - არ არის 

4. 2. სახელმძღვანელოები - არ არის 

4.3. კრებულები - არ არის 

 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით - არ არის 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, ISSN 

ჟურნალის 

 დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

Vladimer 
Tsitsishvili, Tsiuri 
Ramishvili, Irina 
Ivanova, Irina 
Dobryakova, Tinatin 
Bukia, Nino   
Kokiashvili 

Formation of Long-Chain 
and Macrocyclic Compounds 
During Catalytic Conversion 
of   Geraniol on Micro- and 
Micro-Mesoporous BEA-
type Zeolite, 

0132-1447 

Bulletin of 
Georgian National 
Academy of 
Sciences. 2018. 
Vol. 12 no.3, pp.62-
68 

Tbilisi, Georgia, 
Georgian National 

Academy of 
Sciences 

6 

ანოტაცია 

შესწავლილია გერანიოლის კატალიზური  გარდაქმნა BEA-ტიპის ცეოლითების მიკრო- და მიკრო-

მეზოფოროვან ნიმუშებზე ინერტულ (აზოტი, არგონი) ატმოსფეროში 27-150˚C ტეპერატურებზე 

გერანიოლისა და კატალიზატორების სხვადასხვა მასური თანაფარდობეისთვს. რეაქციის 

პროდუქტების ანალიზი ტარდებოდა ქრომატომას-სპექტრომეტრული მეთოდით. ნაჩვენებია, რომ 

რეაქციის პროდუქტებში იყო: გარდაუქმნელი გერანიოლი, β-ლინალოოლი,  ტრანს, ტრანს-
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ფარნეზოლი და (2E,6E)-6,11-დიმეთილ, 2,6,10-დოდეკატრიენ-1-ოლი, მცირე რაოდენობა ტერპენული 

ნახშირწყალბადები, ნეროლი, ცის-იზოგერანიოლი, ტრანს,ტრანს,ტრანს-გერანილგერანიოლი, p- და 

m-დიმირცენი და  ტრანს-გერანილგერანიოლის არაიდენტიფიცირებული იზომერი. დადგენილია, 

რომ „ცეოლითურ რეაქტორში“ ერთსაფეხურიანი გზით შეიძლება არამარტო გრელჯაჭვიანი 

მოლეკულების (C14-C20), არამედ მაკროციკლების სინთეზიც.       

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.1. მონოგრაფიები/წიგნები - არ არის 

5.2. სახელმძღვანელოები - არ არის 

5.3. კრებულები - არ არის 

 

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 I.Rubashvili, 
M.Tsitsagi, 
K.Ebralidze, 
V.Tsitsishvili, 
L.Eprikashvili, 
M.Chkhaidze, 
M.Zautashvili 
ი.რუბაშვილი, 

მ.ციცაგი, 

ქ.ებრალიძე, 

ვ.ციციშვილი, 

ლ.ეპრიკაშვილი, 

მ.ჩხაიძე, 

მ.ზაუტაშვილი 

Extraction and Analysis of the Major 
Carotenoids of AgroIndustrial Waste 
Materials Using Sequential Extraction 
Techniques and High Performance 
Liquid Chromatography.  

აგროინდუსტრიული ნარჩენების 

ძირითადი მატერიალური 

კაროტინოიდების ექსტრაქცია და 

ანალიზი რიგითი ექსტრაქციის და 

მაღალეფექტური თხევადი 

ქრომატოგრაფიის მეთოდების 

გამოყენებით. 

DOI: 10.29333/ejac/82931 

Eurasian Journal of 
Analytical 
Chemistry, 2018, 
13(2):em06 

 

London (UK), 
Modestum 

eISSN 1306-3057 

14. 

ანოტაცია 

წარმოდგენილი კვლევის მიზანია აგროწარმოების ნარჩენების ნარჩენების (პომიდვრის, მანდარინის და 

ფორთოხლის ქერქი) ძირითადი კაროტინოიდების - ბეტა-კაროტინი და ლიკოპენი მიმდევრობითი 

ექსტრაქციის პროცესების შემუშავება სითხის გამოწვლილვის ულტრა ბგერითი და სუპერკრიტიკული 

ექსტრაქციის მეთოდებით. შემუშავებული იყო ორგანული ექსტრაქტების ხსნარებში ბეტა-კაროტინისა და 

ლიკოპენის რაოდენობრივი განსაზღვრის სწრაფი, სელექტური მაღალეფექტური თხევადი 

ქრომატოგრაფიის მეთოდი. გამოკვლეულია სამუშაო წნევის, ტემპერატურის ექსტრაქციის დროის, 

სუპერკრიტიკული სითხის ნაკადის სიჩქარის , ნიმუშის ზომის, ულტრაბგერის სიძლიერის და გამხსნელის 

ბუნების გავლენა. ნაპოვნია გამოწვლილვის ოპტიმალური პირობები.LOD და LOQ შეადგენს 0,0081მკგ/მლ 

და 0,00405მკგ/მლ.ბეტა-კაროტინისთვის, 0,034მკგ/მლ და 0,0085მკგ/მლ ლიკოპენისთვის. ბეტა- კაროტინის 

შემცველობა 1გ გამომშრალ აგროსაწარმოო ნარჩენებზე ვარირებს 8,39-12,75მკგ(პომიდვრის ქერქი), 41,66-

59,16მკგ(ფორთოხლის ქერქი), ლიკოპენის შემცველობა კი 165,11-179,56მკგ(პომიდვრის ქერქი), 11,12-

17,91მკგ(მანდარინის ქერქი), 8-37-10,65მკგ(ფორთოხლის ქერქი). 

2 

 

ლ.ეპრიკაშვილი, 

ნ.ფირცხალავა, 

მ.ზაუტაშვილი, 

თ.კორძახია, 

მ.ძაგანია, 

გ.წინწკალაძე 

Use of Georgian non-traditional 
agricultural resources in agriculture.  
საქართველოს არატრადიციული 

აგრორესურსების გამოყენება 

სოფლის მეურნეობაში.  
DOI URL:   http://dx.doi.org/ 
10.21474/IJAR01/6366 

International 
Journal of 
Advanced 
Research (IJAR), 
2018, 6(1)  

Morse Flose 

(გაერთიანებული 

სამეფო) 
ISSN 2320-5407 
 

 

p.1408-
1415. 
 

 

ანოტაცია 

ნიადაგის ნაყოფიერების ასამაღლებად ეკონომიური ეფექტური კომპლექსური სასუქების წარმოება 

შეუძლია იმ ქვეყნებს, რომლებსაც შესაფერისი აგრორესურსები გააჩნიათ. სტატიაში განხილულია ისეთი 

ორგანომინერალური სასუქის კვლევის შედეგები,რომლის შემადგენლობაშიც შედის საქართველოს 
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ბუნებრივი ცეოლითი და მურა ნახშირი. მიღებული შედეგები საშუალებას იძლევა წარმოდგენილი 

სუბსტრატი ჩაითვალოს ეფექტურ მელიორანტად. ის განაპირობებს ნიადაგში შეტანილი სასუქის 

ხანგრძლივმოქმედებას (პროლონგირების ეფექტი). ასეთ სუბსტრატზე აღმოცენებული მცენარის 

ბიომეტრიული მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად მაღალია კონტროლის მაჩვენებლებზე. ამ მიმართულებით 

კვლევითი სამუშაოების გაგრძელება ნახშირის წარმოების არაკონდიცირებული ნარჩენებისა და 

ნანომასალების გამოყენების ხარჯზე გამოფიტული ნიადაგების დამუშავების ტექნიკის შეცვლის 

საშუალებას მოგვცემს. ამავე დროს გააუმჯობესებს გარემოს ეკოლოგიასა და საბოლოო პროდუქტის 

ხარისხს. 

3 ლ.ეპრიკაშვილი, 

თ.კორძახია, 

გ.წინწკალაძე, 

მ.ძაგანია, 

ნ.ფირცხალავა, 

მ.ზაუტაშვილი, 

თ.შარაშენიძე 

Natural nanomaterials – zeolites, as 
meliorants of petrol-polluted soils.  
ცეოლითები, ბუნებრივი 

ნანომასალები -  როგორც 

ნავთობით დაბინძურებული 

ნიადაგების მელიორანტები.  
DOI URL: 
http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/7923 

International 
Journal of 
Advanced 
Research (IJAR), 
2018, 6(10) 

Morse Flose 

(გაერთიანებული 

სამეფო) 
ISSN 2320-5407 
 

 

p.1201-
1205. 

ანოტაცია 

ნიადაგების ნავთობით დაბინძურებას, თან ახლავს   ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების ცვლილება და 

მცენარეებზე  უარყოფითი ზეგავლენა, რაც ხდება ჰიდროფობულობის ზრდის,  ნიადაგის კაპილარების 

ნავთობით შევსების  და ნავთობში შემავალი ნახშირწყალბადების პირდაპირი ტოქსიკური ზემოქმედების 

ხარჯზე(ფიტო ტოქსიკურობა). ცეოლითი (კლინოპტილოლითი) წარმოადგენს ეკოლოგიურად უსაფრთხო 

ეფექტურ მელიორანტს ნავთობით დაბინძურებული ნიადაგების აღდგენის და რეკულტივიზაციისთვის. 

სტატიაში წარმოდგენილია ცეოლითური მელიორანტის გავლენა ნავთობის სხვადასხვა კონცენტრაციით 

დაბინძურებულ ნიადაგებზე. ტესტური კულტურის განვითარების მაჩვენებლებით ნაჩვენებია, რომ 

ცეოლითის შეტანა დაბინძურებულ ნიადაგში მნიშვნელოვანად აუმჯობესებს ნიადაგის ნაყოფიერებას. 

4 თ.კორძახია, 

რ.სხვიტარიძე, 

გ.წინწკალაძე, 

ი.გიორგაძე, 

შ.ვერულავა, 

ა.სხვიტარიძე 

Perspectives of Usage of Natural 
Zeolite Saturated with Kiln Gasses of 
Cement Clinker.  
ცემენტის კლინკერის გამოსაწვავი 

ღუმელის აირებით გაჯერებული 

ბუნებრივი ცეოლითების 

გამოყენების პერსპექტივები 
DOI URL: 
http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/7935 

International Journal 
of Advanced 
Research (IJAR), 
2018, 6(10) 
 
 

Morse Flose 

(გაერთიანებული 

სამეფო) 
ISSN 2320-5407 

 

p.1282-
1287. 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ატმოსფეროში CO2,SOx,NOx-ის ემისიის და შესაბამის გლობალურ პრობლემათა - „სითბური ეფექტის“ და 

„მჟავური წვიმების“ წარმოქმნის პრევენციის მიზნით შემოთავაზებულია ცემენტის კლინკერის ღუმლიდან 

გამომავალი ტექნოგენური ოქსიდების ცეოლითებით სორბციული დაჭერა - დასუფთავების და შემდგომში 

ამ გაჯერებული სორბენტების დაფქვით და მინერალურ დანამატად უტილიზაციით ცემენტის 

ცეოლითური მოდიფიცირებით ინოვაციური BAT ნანოტექნოლოგიური მეთოდები. 

5 რ.სხვიტარიძე, 

ი.გიორგაძე, 

შ.ვერულავა, 

ე.შაფაქიძე, 

ი.გეჯაძე, 

გ.წინწკალაძე, 

თ.კორძახია 

Scientific principles and practice in the 
use of natural mineral and industrial 
resources in the Georgian cement 
industry.  
საქართველოს ცემენტის 

წარმოებაში ბუნებრივი 

მინერალური და საწარმოო 

რესურსების გამოყენების 

სამეცნიერო პრინციპები და 

პრაქტიკა. 

ISSN 1610-6199 

Cement 
Internation, 2018, 
v.16, #2  

BAU+TECHNIK 

(გერმანია) 

 

p.70-77. 
 

 

ანოტაცია 

საქართველოს ცემენტის წარმოებისათვის ალტერნატიული ნედლეულის გამოყენება დაიწყო არა მარტო 

სხვა ქვეყნებიდან მინერალური ნედლეულის იმპორტის შეჩერების, ადგილობრივი დეპოზიტების 

არსებობის და მაღალი ფასების გამო, არამედ ატმოსფეროში გაფრქვეული მავნე აირების (CO2, SOx,NOx) 
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შემცირების მიზნით. ეს ალტერნატიული ნედლეულია: ნარჩენი დაღერღილი მდინარის ქვა, თიხა, 

ცეოლითური ტუფი, ვულკანური ბაზალტი და იგნიმბრიტი და სამრეწველო სილიკომანგნიუმის 

გრანულირებული წიდა. ეს მასალები საქართველოში ფართოდაა გავრცელებული. 

ზოგიერთი მათგანი აძლიერებს ცემენტის დაქუცმაცების პროცესს. ზოგი ახდენს ცემენტის პასტის 

მოდიფიცირებას და ამაგრებს მის სტრუქტურას და ყველა მათგანი ამცირებს კლინკერის პროპორციას. 

საერთოდ ცემენტში კლინკერის შემცველობა შეიძლება 40%-მდე შემცირდეს. 

6 

 

რ.სხვიტარიძე, 

ე.შაფაქიძე, 

ი.გეჯაძე, 

თ.კორძახია, 

გ.წინწკალაძე, 

ი.გიორგაძე, 

შ.ვერულავა 

Использование природных и 
техногенных минеральных ресурсов 
в цементной промышленности 
Грузии.  
საქართველოს ცემენტის 

წარმოებაში ბუნებრივი და 

ტექნოგენური მინერალური 

რესურსების გამოყენება. 
ISSN 1607-8837 

Цемент и его 
применение, 
научно-
технический и 
производственный 
журнал, 2018, 03 
 

სანკტ-

პეტერბურგი 

(რუსეთი) 

 

с.81-87. 
 

 

ანოტაცია 

სტატიაში  განხილულია  ცემენტის  წარმოების  თანამედროვე  მდგომარეობა  საქართველოში. 

მინერალური დანამატების სიძვირისა და დეფიციტის გამო წარმოებებში ცემენტის დაფქვის დროს 

კლინკერს ცვლიან არატრადიციული მასალებით. საქართველოში ხელმისაწვდომია მდინარის ქვის 

ღორღი, თიხა-ფიქლი, ცეოლითური ტუფი(დანალექი), ბაზალტი(ვულკანური წარმოშობის) და 

სილიკომანგანუმის  გრანულირებული შლაკი (ტექნოგენური მასალა). მოყვანილია იმ მასალების კვლევის 

შედეგები, რომელიც შემოთავაზებულია მინერალური დანამატების სახით და ნაჩვენებია მათი 

გამოყენების პერსპექტიულობა. 

7 თ.ლობჟანიძე, 

ი.მეცხვარიშვილი, 

გ.დგებუაძე, 

მ.მეცხვარიშვილი, 

ბ.ბენდელიანი, 

ვ.გაბუნია 

HgBa2Ca2Cu3Oy Superconductor 
Prepared by As Vapour Diffusion 
Process.  
 

აირადი დიფუზიური პროცესით 

დამზადებული HgBa2Ca2Cu3OY 

ზეგამტარები.  

Part III: Materials and 
Properties, Chapter 
22. High 
Performance 
Functional Polymers 
and Composites, 
Book Editors: Omari 
Mukbaniani, Marc 
J.M. Abadie, Tamar 
Tatrishvili 
ნაწილი III: 
მასალები და 
თვისებები, თავი 
22. მაღალი 
ხარისხის 
ფუნქციონალური 
პოლიმერები და 
კომპოზიტები, 
წიგნის 
რედაქტორები: 
ომარი მუკბანიანი, 
მარკ ჯ.მ. აბადი, 
თამარ 
თათრიშვილი, 
2018 

Apple Academic 
Press 

458 გვ. 

ანოტაცია 

უდარიშხანო და დარიშხანდოპირებული HgBa2Ca2Cu3AsxOY ზეგამტარები სინთეზირებულ იქნა კვარცის 

დახურულ მილში მყარფაზოვანი რეაქციის მეთოდით. სარეაქციო მასაში მცირე რაოდენობით As2O3-ის 

დამატება იძლევა ვერცხლისწყლის ორთქლის წნევის კონტროლის შესაძლებლობას. უდარიშხანო და 

დარიშხანდოპირებული HgBa2Ca2Cu3AsxOY ზეგამტარების ცვლადი ველის ამთვისებლობის გაზომვის 

შედეგები აჩვენებს, რომ As2O3-ის მცირე რაოდენობით დამატება ზრდის (HgAs)-1223 ზეგამტარი ფაზის 

მოცულობით შემცველობასა და ამ ფაზის თერმულ სტაბილურობას. 
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8 გ.წინწკალაძე, 

ვ.ციციშვილი, 

შ.მელიქიძე, 

თ.შარაშენიძე, 

მ.ზაუტაშვილი, 

მ.ბურჯანაძე, 

პ.წინწკალაძე 

Chemical-teshnological 
characterization of some Georgian 
medieval arch bridge mortars 
საქართველოს შუა საუკუნეების 

ზოგიერთი თაღოვანი ხიდის 

დუღაბის ქიმიურ-ტექნოლოგიური 

კვლევა 

 

ISSN 2229-712X 

Elixir Materials 
Science, 2018, 117 

ინდოეთი p. 50420-
50424. 
 

ანოტაცია 

შესწავლილია აჭარის რეგიონში არსებული შუა საუკუნეების თაღოვანი (ე.წ. თამარის) ხიდების 

(მახუნცეთის, ვარჯანაულის, მაჭახელას, დანდალოს და წონიარისის) დუღაბების შემადგენლობა ქიმიური, 

პეტროგრაფიული და რენტგენოსტრუქტურული ანალიზის მეთოდებით. ნაჩვენებია, რომ თითქმის ყველა 

შემთხვევაში დუღაბების მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული შემადგენლობა ერთგვაროვანია, ასევე მეტ-

ნაკლებად ერთგვაროვანია მათი ქიმიური შემადგენლობა - დუღაბის კარბონატული ნაწილი 20-25%-ია, 

ხოლო ალუმინსილიკატური კი 70-80%-ს აღწევს. გამონაკლისია ვარჯანაულის ხიდის დუღაბი, სადაც 

კარბონატული ნაწილი 40%-ზე მეტია. გაკეთებულია რეკომენდაციები ხიდების შემდგომი რეაბილიტაცია-

რესტავრაციის ჩატარების დროს დუღაბის შემადგენლობისა და ხარისხის დასაცავად. 
9 Ts.M.Ramishvili, 

V.G.Tsitsishvili, 
I.I.Ivanova, 
T.J.Bukia, 
G.O.Kurtsikidze, 
N.G.Kokiashvili.  

Catalytic Conversion of Geraniol on 
Micro- and Micro-Mesoporous Beta-
Type Zeolite 

International Journal 
of Recent Scientific 

Research. Vol. 9, 
Issue, 3(K), pp. 
25454-  25460 

ინდოეთი 7 

ანოტაცია 

შესწავლილია BEA-ტიპის  ცეოლითების მიკროფოროვანი და მათი მოდიფიცირებული მიკრო-

მეზოფოროვანი ფორმების, რომელთაც მსგავსი მჟავური თვისებები  და განსხვავებული ფოროვანი 

სტრუქტურა აქვთ, კატალიზური აქტიურობა აციკლური მონოტერპენული სპირტის გერანიოლის 

(C10H18O) გარდაქმნაში. ქრომატომას-სპექტრომეტრული მეთოდით დადგენილია, რომ  აზოტის ან 

არგონის არეში 27-150˚C-ზე ხდება გერანიოლის  კატალიზური დეჰიდრატაცია, იზომერიზაცია და 

ციკლიზაცია. გერანიოლის გარდაქმნის  პროდუქტებში  ძირითადად, არის ტერპენული 

ნახშირწყალბადები C10H16, გერანიოლის სტრუქტურული იზომერი-მესამეული ტერპენული სპირტი 

ლინალოოლი (C10H18O), გერანიოლის ცის იზომერი ნეროლი (C10H18O), სესკვიტერპენული სპირტები: 

C14H24O, (2E,6E)-6,11- დიმეთილ- 2,6,10-დოდეკატრიენ-1-ოლ და C15H26O, ტრანს, ტრანს-ფარნეზოლი, 
(2E,6E)-3,7,11-ტრიმეთილ-2,6,10-დოდეცატრიენ-1-ოლ; სავარაუდოდ, სტერეოიზომერები სინთეზირდება 

BEA-ტიპის ცეოლითის ფორების ქირალურ კვეთებში სტერეოკონტროლირებადი სინთეზით. 

გამოვლენილია გარკვეული კორელაციები მიკრო- და მიკრო-მეზოფოროვანი BEA-ტიპის ცეოლითების 

კატალიზურ თვისებებს, მათ სტრუქტურულ და მჟავურ თვისებებს შორის. BEA-ტიპის ცეოლითის  მიკრო- 

და მიკრო-მეზოფოროვან ფორმებზე BEA-150 (nSiO2/ nAl2O3=150) და RBEA-150 ( nSiO2/ nAl2O3=176.4) 
გერანიოლი გარდაიქმნება შესაბამისად, ტერპენულ სპირტებად C14H24O სელექტურობით 50-52%  და 

C15H26O სელექტურობით 33% და 27%. გერანიოლის იზომერიზაციის პროდუქტების-  ლინალოოლისა და 

ნეროლის  გამოსავლიანობები მცირეა (3-12 %). 

10 N.M.Dolaberidze, 
M.O.Nijaradze, 
N.A.Mirdzveli, 
V.G.Tsitsishvili 

Synthesis of  Ferrierite from Georgian 
Perlite.   
ISSN 2523-4773 (Online),  
ISSN 2521-7194 (Print) 

New Materials, 
Compounds and 

Applications, 2018, v. 
2(2), p. 139-145 

Jomard Publishing 6 

ანოტაცია 

ფერიერიტის სინთეზი საქართველოს ადგილმდებარეობის პერლიტიდან: შესწავლილია მარილმჟავით 

წინასწარ დამუშავებული და ლითიუმის იონების თანაობისას სუსპედირებული ვულკანური მინა 

პერლიტის ჰიდროთერმული გარდაქმნა ფერიერიტის ტიპის მასალაში. დადგენილია მიღებული 

ნიმუშების ქიმიური შემადგენლობა, მასალები დახასიათებულია რენტგენული დიფრაქტოგრამებით, 

ინფრაწითელი სპექტრებით, ელექტრონულ-მიკროსკოპული სურათებითა და თერმული ანალიზის 

მონაცემებით. ნაჩვენებია მაღალი სისუფთავის Li-ანი ფერიერიტის მიღების შესაძლებლობა 

ავტოკლავური სინთეზის გზით 160oC-ზე 140 საათის განმავლობაში.   
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11 N.M.Dolaberidze, 
V.G.Tsitsishvili, 
B.T.Khutsishvili, 
N.A.Mirdzveli, 
M.O.Nijaradze, 
Z.G.Amiridze, 
M.N.Burlanadze 

Silver- and Zinc-Containing 
Bactericidal Phillipsites.   
ISSN 2523-4773 (Online),  
ISSN 2521-7194 (Print) 

New Materials, 
Compounds and 

Applications, 2018, v. 
2(3), p. 247-260 

Jomard Publishing 14 

ანოტაცია 

სპილენძისა და თუთიის შემცველი ბაქტერიციდული ფილიპსიტები: სტატიაში განხილულია  სპილენძისა 

და თუთიის შემცველი ცეოლითური მასალების მიღება საქართველოს ბუნებრივი ფილიპსიტებიდან მყარ 

ფაზაში მიმდინარე იონმიმოცვლითი რეაქციების გზით. მიღებული მასალები დახასიათებულია ქიმიური 

ანალიზისა და სორბციული გაზომვების შედეგებით, აგრეთვე რენტგენული დიფრაქტოგრამებით, 

ინფრაწითელი სპექტრებითა და ელექტრონულ-მიკროსკოპული სურათებით. დადგენილია, რომ 

მიღებული მასალები ინარჩუნებენ ცეოლითურ კრისტალურ სტრუქტურას, შეიცავენ 230 მგ/გ-მდე 

სპილენძს და 86 მგ/გ-მდე თუთიას, და ამჟღავნებენ ბაქტერიციდულ და ბაქტერისტატიკულ მოქმედებას 

ნაწლავის ჩხირის მიმართ. 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

 

 

ნ.სინაურიძე, ნ.დოლაბერიძე, 

ნ.კუციავა, ნ.მირძველი, 

მ.ნიჟარაძე, ზ.ამირიძე 

მოდელური 

ალუმინსილიკატური გელის 

მომზადება საკრისტალიზაციოდ. 

 

19-20 

       ოქტომბერი 2018, თბილისი, 

გვ.147-150 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო‐მეთოდური 

კონფერენცია „ქიმია ‐ მიღწევები 

და პერსპექტივები“ 
2 ბ.ხუციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, 

ნ.კუციავა 
 

ბუნებრივი ფილიპსიტი 

ბაქტერიციდული 

სორბენტების შექმნის 

საფუძველი.  

 

19-20 ოქტომბერი 2018, 

თბილისი, გვ. 150-152 

საერთაშორისო სამეცნიერო‐

მეთოდური კონფერენცია 

       „ქიმია ‐ მიღწევები და 

პერსპექტივები“ 

3 N.Dolaberidze, V.Tsitsishvili, 

N.Mirdzveli, M.Nijaradze, Z. 

Amiridze, B.Khutsishvili 

Creation of  

       High-Sorption and Detoxistic 

Zeolite Sorbents.  

ცეოლითების სინთეზი 

ბუნებრივი ფილიპსიტიდან. 

22-23 october 2018, Tbilisi, Georgia, 

p.172-173 

IV Scientific Conference “Natural 

and synthetic 

       biologically active substances” 

IV სამეცნიერო კონფერენცია-

„ბუნებრივი და სინთეზური 

ბიოლოგიურად აქტიური 

ნივთიერებები“, თბილისი.  

4 დოლაბერიძე ნ., ხაზარაძე ნ*., 

ნიჟარაძე მ., მირძველი ნ., 

შარაშენიძე თ., ამირიძე ზ.,  

ჩუბინიშვილი ზ. 

საქართველოს ბუნებრივი 

ფილიპსიტის ბაზაზე 

მიკროელემენტშემცველი 

ცეოლითური მასალების შექმნა.  

16 ნოემბერი 2018, ქუთაისი, 

        საქართველო 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია       

„თანამედროვე მეცნიერება და 

ინოვაციური პრაქტიკა“ 

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

 

6. 2.უცხოეთში 

№ მომხსენებელი/ მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 
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მომხსენებლები დრო და ადგილი 

1 

 

ლ.ეპრიკაშვილი, მ.ზაუტაშვილი, 

თ.კორძახია, მ.ძაგანია, 

ნ.ფირცხალავა 

Improvement of Ecological Condition 
of Soil by Natural Materials of 
Sorption Character 
ნიადაგის ეკოლოგიური 

მდგომარეობის გაუმჯობესება 

სორბციული ხასიათის 

ბუნებრივი მასალებით. 

19th International Conference of 
International Humic Substances 
Society Humic Substances and Their 
Contribution to the Climate Change 
Mitigation, 2018, 16-21 September, 
Albena Resort, Bulgaria 
საერთაშორისო ჰუმანური 

ნივთიერებების საზოგადოების 

მე -19 საერთაშორისო 

კონფერენცია, 2018, 16-21 

სექტემბერი, ალბენას კურორტი, 

ბულგარეთი. 
მოხსენების ანოტაცია 

ეკონომიკურად ეფექტური კომპლექსური სასუქები, რომლებიც გამოიყენება ნიადაგის ნაყოფიერების 

გასაუმჯობესებლად, შეიძლება გამოუშვას შესაფერისი სასოფლო სამეურნეო რესურსების მქონე ქვეყნებმა. 

სტატიაში განიხილება საქართველოს ბუნებრივი ცეოლითისა და მურა ნახშირისაგან შედგენილ ორგანო-

მინერალურ სასუქებზე ჩატარებული კვლევის შედეგები. წარმოდგენილი სუბსტრატი, განიხილება როგორც 

ეფექტური მელიორანტი, რომელიც მის ხანგრძლივ ეფექტს განაპირობებს, აგრეთვე ხელს უშლის მკვებავი 

ნივთიერებების ნიადაგიდან გამორეცხვას. ასეთ სუბსტრატზე აღმოცენებული მცენარის ბიომეტრიული 

მაჩვენებლები კონტროლის მაჩვენებლებზე გაცილებით  მაღალია. 

 

2 Dolaberidze N., Tsitsishvili V. , 

 Mirdzveli N. , Nijaradze M. 

Synthesis of NaX Zeolite  

from  Natural Phillipsite. 

NaX ტიპის ცეოლითის სინთეზი 

ბუნებრივი ფილიპსიტის 

გამოყენებით. 

 

26-30 

        июня 2018 г, Плёс, Россия, 

с.29-30. III Всероссийская научная 

конференция (с международным 

участием)  

      «Актуальные проблемы 

теории и практики гетерогенных 

катализаторов и адсорбентов» 
რუსეთის III საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია“ჰეტეროგენული 

ადსორბენტების და 

კატალიზატორების აქტუალური 

პრობლემების თეორია და პრაქტიკა.“ 

3 V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, 

M.Nijaradze, N.Mirdzveli, 

K.Ebralidze 

Synthesis of  Zeolites from 

        Georgian Natural Aluminium 

Silicates.  

ცეოლითების სინთეზი 

საქართველოს ბუნებრივი 

ალუმინსილიკატებიდან. 

 

21-25  мая  2018  г.,  

 Клязьма, Россия, с.121-123 
Всероссийский симпозиум с 

международным участием  

        «Физико-химические 

проблемы адсорбции в 

нанопористых материалах. 

რუსეთის საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი(“ნანოფორიან 

მასალებში მიმდინარე ფიზიკურ-

ქიმიური პრობლემები“) 

4 V.G. Tsitsishvili, N.M. Dolaberidze, 

M.O. Nijaradze, N.A. Mirdzveli 

Preparation of SOD Type  

        Zeolite from Perlite.  

სოდალიტის ტიპის ცეოლითის 

მიღება ბუნებრივი პერლიტიდან. 

 

23-24 May, 2018, Kyiv, Ukraine, 
p.163 

Ukrainian conference with 
international participation 
"CHEMISTRY, PHYSICS 

        AND TECHNOLOGY OF 
SURFACE" 

უკრაინის საერთაშორისო 

სამეცნიერო 
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კონფერენცია“ზედაპირის ქიმია, 

ფიზიკა და ტექნოლოგია“. 

5 Н.О.Синауридзе, Б.Т.Хуцишвили, 

Н.М.Долаберидзе, 

Н.А.Мирдзвели 

Создание 

        высокосорбционных и 

детоксикационных цеолитных 

сорбентов.  

მაღალსორბციული და 

დეტოქსიკაციური ცეოლითური 

სორბენტების შექმნა.  

 

 

3-4 мая 2018 г., Баку, 

Азербайджан, с.36-37 
XII Международная научная  

конференция «Актуальные 

Проблемы химии» 

XII საერთაშორისო კონფერენცია 

„ქიმიის აქტუალური 

პრობლემები“ 

 

6 Т.В.Капанадзе, К.Т.Вирсаладзе, 

Н.М.Долаберидзе, 

М.О.Нижарадзе.  

Сорбция катионов кадмия и 

свинца на природных 

филлипситах. 

კადმიუმისა და ტყვიის სორბცია 

ბუნებრივ ფილიპსიტებზე. 

3-4 мая 2018 г., Баку, 

Азербайджан, с.42-43 
XII Международная научная 

конференция  «Актуальные 

Проблемы химии» 

XII საერთაშორისო კონფერენცია 

„ქიმიის აქტუალური 

პრობლემები“ 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის 

ორგანულ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია 

 
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი: ‐  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმ. მეცნ. 

კანდიდატი მზია ციცაგი; სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა: 

მთავარი  მეცნირ თანამშრომელი, ქეთევან ებრალიძე, უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები, 

ქიმ. მეცნ. კანდ.: მარიამ ჩხაიძე, იმედა რუბაშვილი, მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმ. მეცნ. 

კანდ.: გიორგი კანდელაკი, მეცნიერ თანამშრომლები: მირანდა ხაჩიძე, მანანა 

ბუზარიაშვილი, ლაბორანტები: გოჩა მღებრიშვილი, ნინო გელენიძე.  

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1. 

№ 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 
პროექტში ჩართული პერსონალი  

1 

ადგილობრივი 

აგროინდუსტრიული 

ნარჩენებიდან ბიოაქტიური 

ნივთიერებების ექსტრაქცია და 

ნახევარწარმოებულების მიღება.  

 

2018-2020 

მ.ციცაგი – თემის ხელმძღვანელი 

მ. ჩხაიძე – ექსტრაქციის ჯგუფის 

ხელმძღვანელი 

ი.რუბაშვილი–ანალიზური 

ხელმძღვანელი 

მ.ბუზარიაშვილი–შემსულებელი 

ქ. ებრალიძე–კოორდინატორი 

გ. კანდელაკი–შემსრულებელი 

ანოტაცია 

კვლევის მიზანი:  

 აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან ბიოაქტიური ნივთიერებების თანმიმდევრული, 

საფეხურებრივი ექსტრაქციის სწრაფი, ეფექტური მეთოდების შემუშავება.  

  გამხსნელების პოლარობის გავლენის შესწავლა ბიოაქტიური ნივთიერებების  ექსტრაქციების 

თანმიმდევრობას, საფეხურების რაოდენობასა და გამოსავალზე 

 მიღებული ბიოაქტიური ნივთიერებების ფუნქციონალიზაცია მათი ხსნადობისა და 

ბიოათვისებადობის გასაზრდელად 

 ნედლეული მოგვაწოდა  შპს „სამეგობრომ“, სასურსათო კომბინატმა „ბაზი“. 

პროექტის ფარგლებში შესრულებული იქნა შემდეგი ამოცანები: 

 ციტრუსის კანიდან ბიოაქტიური ნივთიერებების ორსაფეხურიანი თანმიმდევრული ექსტრაქციის 

სქემა. ექსტრაქციები შეიძლება ჩატარდეს, როგორც ულტრაბგერის გამოყენებით, ასევე 

ტრადიციული მეთოდით.  აქამდე ჩვენს მიერ შემუშავებული სფე საფეხურებრივი ექსტრაქციების 

სქემისაგან განსხვავებით, პირველ საფეხურზე გამოყენებული იქნა პოლარული გამხსნელი და 

ძირითადი საფეხურების რაოდენობა შემცირდა ოთხიდან ორამდე.ორივე სქემას აქვს თავისი 

უპირატესობები და სუსტი მხარეები. თუმცა აგროინდუსტიული ნარჩენების გადამუშავების 

პერსპექტივით დაინტერესებული პირები ერთმნიშვნელოვნად ემხრობიან მეორე 

სქემას.შედარებული იქნა ორივე სქემით მიღებული  ბიოაქტიური ნივთიერებების სისუფთავე და 

შეამადგენლობა. მნიშვნელოვანი განსხვავება არის ეთერზეთის შემადგენლობაში. წყლით 

დისტილაციის შემთხვევაში d–ლიმონენის შემცველობა დაახლოებით 98% და არ შეიცავს 

კაროტინებს. შედარებით მცირეა β–კაროტინის გამოსავალი. მაღალია მიღებული ჰესპერიდინის 

სისუფთავე. თითქმის იდენტურია პექტინის გამოსავალი. 
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სქემა 1 

 ციტრუსის კანიდან ზეთისა და პექტინის ერთდროული ექსტრაქცია (წყლის ორთქლით 

დისტილაცია)→ეთანოლით (შესაძლებელია მეთანოლით) ჰესპერიდინის ექსტრაქცია და მიღებული 

ნალექის იზოპროპანოლით ჩარეცხვით β–კაროტინის მიღება. 

  შპს “სამეგობროს” მიერ მოწოდებილი ვაშლის კონცენტრატის ნარჩენიდან  მოხდა ბიოაქტიური 

ნივთიერებების საფეხურებრივი ექსტრაქცია. პირველი ეტაპზე გამოყენებული იქნა ნაკლები 

პოლარობის გამხსნელი და შემდეგ ეტაპებზე მოხდა გამხსნელის პოლარობის გაზრდა. ასევე 

გამხსნელის პოლარობის გავლენის შესწავლის მიზნით პირველ ეტაპზე გამოვიყენეთ პოლარული 

გამხსნელი და შემდეგ ეტაპებზე შევამცირეთ პოლარობა. სწრაფი ანალიზისთვის ძირითადად 

ვიყენებდით თხელფენოვანი ქრომატოგრაფიის მეთოდს. მიმდინარეობს ანალიზის სწრაფი და 

ეფექტური მეთოდის შემუშავება მაღალეფექტური თხევადი ქრომატოგრაფის გამოყენებით, რაც 

საშუალებას მოგვცემს მოვახდინოთ სქემის ოპტიმიზაცია და შევიმუშაოთ ლაბორატორიული 

რეგლამენტი. 

სქემა 2 

  კვერცეტინ გლიკოზიდების ექსტრაქცია აცეტონით → პენტაციკლური ტრიტერპენოიდების (ურსოლის და 

ოლეანოლის მჟავები) ექსტრაქცია ეთანოლით → პექტინის მიღება წყლით pH=1.5-2–ზე 

სქემა 3   

პექტინის მიღება წყლით pH=1.5-2→პეტნაციკლური ტრიტერპენოიდების (ურსოლის და ოლეანოლის 

მჟავები) ექსტრაქცია ეთანოლით→კვერცეტინ გლიკოზიდების ექსტრაქცია აცეტონით 

 მიმდინარეობს თავისუფალი კვერცეტინისა და ჰესპერიდინის დაგროვება და გასუფთავება 

შემდგომი ფუნქციონალიზაციისთვის.  

 ჩატარდა ჰესპერიდინის კონდენსაცია თიოსემიკარბაზიდთან   

 ჩატარდა ჰესპერიდინის კონდენსაცია ალანინთან  

 ამინომჟავის ჰესპერიდინთან კონდენსაციის რეაქციის სიჩქარე და გამოსავალი ძალიან დაბალია. 

მიმდინარეობს ორივე პროდუქტის დაგროვება საანალიზოდ, რათა იდენტიფიკაციის შემდგომ, 

მოვახდინოთ რეაქციის პირობების ოპტიმიზაცია.    

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტები 
2.1. 

№ 
პროექტის დასახელება,  
საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან 
ბუნებრივი საკვები საღებავების 
ექსტრაქცია და ანალიზი 

217394 

2017-2018 

ი. რუბაშვილი–ხელმძღვანელი  
ქ. ებრალიძე–კოორდინატორი, 
შემსრულებლები: მ.ციცაგი, 
მ.ჩხაიძე, ნ.ბურკიაშვილი 

ანოტაცია 

მოცემული პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ადგილობრივი აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან 
თანამედროვე საფეხურებრივი, სელექტური და სწრაფი ექტრაქციული მეთოდების შემუშავება და 
მიღებული ორგანული ექსტრაქტების რაოდენობრივი შეფასება სამიზნე ბუნებრივი საკვები საღებავების – 
კაროტინოიდებისა და ანტოციანინების რაოდენობრივ შემცველობაზე,  პროექტის ფარგლებში 
შემუშავებული და ვალიდირებული, სწრაფი, ეფექტური და სელექტური ქრომატოგრაფული მეთოდების 
გამოყენებით.  

 აღნიშნული მიზნის განსახორციელებლად შესრულდა შემდეგი ამოცანები: 
1. აგროინდუსტრიული ნარჩენი ნედლეულის მოპოვება და შენახვის ოპტიმალური პირობების დადგენა; 
2. აგროინდუსტრიული ნარჩენი ნედლეულის შრობის პროცესის კვლევა,  აბსოლუტური ტენიანობის 
შრობის დროზე დამოკიდებულების დადგენა, შრობის დინამიკის შესწავლა; 
3.  ნედლეულიდან – გამოშრალი და დაფქვილი ყურძნის კანიდან ანტოციანინების ულტრაბგერითი 
ექსტრაციის პროცედურის შემუშავება, ექსტრაქციის დროზე დამოკიდებულების  და ოპტიმალური 



32 
 

 

პარამეტრების დადგენა; 
4. გამოშრალი და დაფქვილი ყურძნის კანიდან ანტოციანინების სუპერკრიტიკული  ფლუიდებით – სფე 
ექსტრაციის პროცედურის შემუშავება და ოპტიმალური პირობების დადგენა. თანაგამხსნელების შერჩევა 
და ექსტრაქციის პროცედურაზე pH-ის გავლენის შესწავლა; 
5. მანდარინის კანიდან კაროტინოიდების მიღების საფეხურებრივი ექსტრაქციის პროცედურის შემუშავება 
სუპერკრიტიკული ფლუიდებით. ექსტრაქციის პროცედურაზე ტემპერატურისა და წნევის გავლენის კვლევა 
და თანაგამხსნელების შერჩევა; 
6. ორგანულ ექსტრაქტებში ანტოციანინებისა და კაროტინოიდების  განსაზღვრის მაღალეფექტური 
სითხური ქრომატოგრაფული მეთოდის შემუშავება და ვალიდაცია, მეთოდის განუსაზღვრელობის 
შეფასება; 
7. მანდარინისა და ყურძნის კანიდან მიღებული ექსტრაქტების ქრომატოგრაფული ანალიზი;  
8. გამოშრალი და დაფქვილი პომიდვრის პასტის ნარჩენის საფეხურებრივი ულტრაბგერითი ექსტრაციის 
პროცედურის შემუშავება და ექსტრაქციის ოპტიმალური პირობების დადგენა; 
9. ყურძნის კანიდან ანტოციანინებისა და მანდარინის კანიდან კაროტინოიდების ულტრაბგერასთან 
შეთავსებული სუპერკრიტიკული ფლუიდურიექსტრაქციის პროცედურის შემუშავება; 
10. ორგანული ექსტრაქტების შრობის პროცესის შემუშავება გაფრქვევითი შრობის აპარატის გამოყენებით 
და მიღებული ფხვნილების მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფული (მესქ) ანალიზი; 
11. ანტოციანინებისა და კაროტინოიდების – ბეტა–კაროტინის, ლიკოპენის, ციანიდინის ქლორიდის და 
კურომანინის ქლორიდის ფრაქციული შეგროვება პრეპარატული ქრომატოგრაფიით. 
პროექტის განხორციელებით მიღებული  შედეგები:  
1.  დადგინდა კვლევისთვის საჭირო  ნედლეულის – აგროინდუსტრიული ნარჩენების – ყურძნის, 
პომიდვრისა და მანდარინის კანის შენახვისოპტიმალურიპირობები; 
2. შესწავლილია ნედლეულის შრობის პროცესი, მისი დინამიკა და დადგენილია აბსოლუტური ტენიანობის 
შრობის დროზე დამოკიდებულება; 
3. შემუშავებულია ანტოციანინებისა და კაროტინოიდების ულტრაბგერითი და სუპერკრიტიკული 
ფლუიდებით ექსტრაციის პროცედურები, შესწავლილია მათზე მოქმედი ფაქტორები  და დადგენილია 
ექსტრაქციის ოპტიმალური პირობები; 
4. შემუშავებულია ექსტრაქტებში ანტოციანინებისა და კაროტინოიდების იდენტიფიკაციისა და 
რაოდენობრივი განსაზღვრის სწრაფი, სელექტური და მგრძნობიარე მაღალეფექტური სითხური 
ქრომატოგრაფული მეთოდები, რომელიც ვალიდირებულია და შეფასებულია განუსაზღვრელობის 
კუთხით;  
5. მიღებულია პომიდვრის, ყურძნის  და მანდარინის კანიდან ორგანული ექსტრაქტები, შეფასებულია 
მათში კაროტინოიდებისა და ანტოციანინების შემცველობა მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიის 
გამოყენებით, 
6. შემუშავებულია ყურძნის კანიდან ანტოციანინებისა და მანდარინის კანიდან კაროტინოიდების 
ულტრაბგერასთან შეთავსებული სუპერკრიტიკული ფლუიდურიექსტრაქციის პროცედურა; 
7. შემუშავებულია გაფრქვევითი შრობის აპარატის გამოყენებითფხვნილის სახით ანტოციანინებისა და 
კაროტინოიდების მიღების პროცედურები; 
8. შემუშავებულია მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიის გამოყენებით ანტოციანინებისა და 
კაროტინოიდების ფრაქციული შეგროვების პროცედურა.  

პროექტის ფარგლებში განხოციელებული შედეგების საფუძველზე შემუშავებულია 
აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან ბუნებრივი საკვები საღებავების – ანტოციანინებისა და 
კაროტინოიდების მიღების ლაბორატორიული ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას იძლევა ადაპტირდეს 
სამრეწველო მიზნებისთვის და გამოყენებული იქნეს ბუნებრივი საღებავების მიღების სამრეწველო 
ტექნოლოგიის შემუშავებისთვის. 

 
 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები - არ არის  
 

4.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები - არ არის 
4. 2. სახელმძღვანელოები - არ არის 
4.3. კრებულები - არ არის 
4.4. სტატიები  
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№ 
ავტორი/ 
ავტორები 

სტატიის სათაური, დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება და 
ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდები

ს 
რაოდენო

ბა 
1 
 

M.Tsitsagi, 
K.Ebralidze, 
M.Chkhaidze, 
I.Rubashvili, 
V.Tsitsishvili 
მ.ციცაგი, 
ქ.ებრალიძე, 
მ.ჩხაიძე, 
ი.რუბაშვილი, 
ვ. ციციშვილი 

Sequential Extraction of Bioactive 
Compounds from Tangerine (Citrus Unshiu) 
Peel.  
მანდარინის კანიდან ბიოაქტიური 
ნივთიერებების თანმიმდევრული 
ექსტრაქცია 
https://doi.org/10.1016/j.aasci.2018.02.007 

Annals of 
Agrarian Science.  
2018 16(2). 236-
241. 
აგრარულ 
მეცნიერებათა 
ანალები 
2018 16(2). 236-
241. 

საქართველო 6 

ანოტაცია 
ნაშრომის მიზანს წარმოადგენდა არასტანდარტული მანდარინის გადამუშავების შედეგად 
დარჩენილი აგროინდუსტრიული ნარჩენიდან საფეხურებრივი სუპერკრიტიკული ექსტრაქციის 
გამოყენებით ოთხი ბიოაქტიური ნივთიერების ექსტრაქცია. პირველ საფეხურზე სუფთა ნახშირბადის 
დიოქსიდით ხდება ეთეზეთის ექსტრაქცია, რომლის ძირითადი კომპონენტია d-ლიმონენი, მეორე 
საფეხურზე აცეტონის, როგორც თანაგამხსნელის გამოყენებით ხდება β–კაროტინის მიღება, მესამე 
საფეხურზე მეთანოლის გამოყენებით – ჰესპერიდინის. ნარჩენიდან მიიღება მაღალი ხარისხის 
პექტინი. ყველა საფეხურისთვის შეირჩა ოპერატიული პარამეტრები.  მეთოდი ეფექტურია და 
სელექტიური. 
2 
 
ი.რუბაშვილი, 
ნ.ქარუხნი-

შვილი, 
ხ.მახარაძე,    

ვ. ციციშვილი 

Development and Validation of Quantitative 
Determination and Sampling Methods for 
Acetaminophen Residues on Pharmaceutical 
Equipment Surfaces.  
ფარმაცევტული დანადგარის 

ზედაპირებზე აცეტამინოფენის 

ნარჩენების რაოდენობრივი 

განსაზღვრისა და სინჯის აღების 

მეთოდების შემუშავება და ვალიდაცია 

Bulletin of 
Georgian National 
Academy of 
Sciences, 2018, v. 
12, no 1, p. 107-
112. 

საქართველო 6 

ანოტაცია 
წარმოდგენილ  სტატიაში  კვლევა  ეხება  ფარმაცევტული  საწარმოო  დანადგარების  ზედაპირებიდან 

აღებულ  ნიმუშებში  აცეტამინოფენის  ნარჩენების  რაოდენობრივი  განსაზღვრის  სწრაფი  და 

სელექციური  მაღალეფექტური  სითხური  ქრომატოგრაფიული  მეთოდის  შემუშავებასა  და 

ვალიდაციას,  ასევე  დასუფთავების  ვალიდაციისთვის  დასაშვები  ზღვრების  დადგენის 

მეთოდოლოგიის  შემუშავებას.  შემუშავებული  ნიმუშის  აღების  პირდაპირი  და  არაპირდაპირი 

ჩამორეცხვის  პროცედურები  და  მაღალეფექტური  სითხური  ქრომატოგრაფიული  მეთოდი 

ვალიდირებულ  იქნა  სისწორის,  სისტემის  ვარგისობის ტესტის,  სპეციფიკურობის,  სწორხაზოვნობის, 

რაოდენობრივი განსაზღვრისა და აღმოჩენის ზღვრების პარამეტრების გამოყენებით. შემოწმებულ იქნა 

სტანდარტული  ნიმუშის  ხსნარების  სტაბილურობაც.  საკალიბრო  მრუდი  არის  წრფივი  r2=99999 
0,00002–0,01 მგ/მლ კონცენტრაციების დიაპაზონში; მეთოდის აღმოჩენის ზღვარია - 0,00002 მგ/მლ და 

რაოდენობრივი განსაზღვრის ზღვარი - 0,0002 მგ/მლ. 
 
 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით - არ არის  
 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.1. მონოგრაფიები/წიგნები  

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 
გვერდების რაოდენობა 

1 Vladimer Tsitsishvili, Mzia Extraction of Valuable Riga (Latvia), Lambert 90 
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Tsitsagi, Imeda Rubashvili, 
Ketevan Ebralidze. 

ვლადიმერ ციციშვილი, 

მზია ციცაგი, იმედა 

რუბაშვილი, ქეთევან 

ებრალიძე 

Products from Agro-Industrial 
Waste Materials 

აგროინდუსტრიული 

ნარჩენებიდან სასარგებლო 

პროდუქტების გამოყოფა 

ISBN 978-613-9-90696-3 

Academic Publishing,  

რიგა (ლატვია), 

ლამბერტ აკადემიკ 

პაბლიშინგ 

ანოტაცია 

წიგნში განხილულია შემდეგი საკითხები:  

 ექსტრაჰირების თანამედროვე მეთოდების მოკლე მიმოხილვა და შედარება; 

 საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი აგროინდუსტრიული ნარჩენების დახასიათება; 

 ყურძნის გადამუშავების ნარჩენებიდან ზეთისა და ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების 

(პოლიფენოლები და ანთოციანინები) მიღების შესაძლებლობების ანალიზი: ყურძნის წიპწის 

ზეთისთვის საჭირო ნედლეულის ბაზა, მისი მომზადებისა და გადამუშავების ტექნოლოგიები, 

მიზნობრივი პროდუქტის მახასიათებლები, საწარმოო და  საინვესტიციო დანახარჯების შეფასება, 

უდანაკარგობის წერტილები, მოგება-ზარალისა და ფინანსური ბალანსების პროგნოზი, აგრეთვე 

საღვინე ყურძენში ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების შემცველობა;   

 ციტრუსების გადამუშავების ნარჩენებიდან ეთერზეთების, ბუნებრივი საღებრების (ბეტა-კაროტინი 

და სხვ.), ფლავანოიდების (ჰესპერიდინი და სხვ.) და პექტინის საფეხურებრივი ექსტრაჰირების 

ოპტიმალური ტექნოლოგიური პარამეტრები, რომელთა იმპლემენტაცია შესაძლებელია საწარმოო 

პროცესებში;   

 პომიდვრის და ხახვის გადამუშავების ნარჩენებიდან ძირითადი კაროტენოიდებისა და სხვა 

ბოილოგიურად აქტიური ნივთიერებების გამოყოფის ტექნოლოფიები: სუპერკრიტიკული 

ნახშირორჟანგით და ულტრაბგერითი ექსტრაჰირების მეთოდების შედარება; 

 მიღებული პროდუქტების ქრომატოგრაფიული ანალიზის მეთოდების ვალიდაცია.   

 
5.2. სახელმძღვანელოები - არ არის 
5.3. კრებულები - არ არის 
5.4. სტატიები 

№
ავტორი/ 
ავტორები 

სტატიის სათაური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება და 
ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილ

ი, გამომცემლობა 
გვერდებისრა

ოდენობა 

 
 

2 

I. Rubashvili, M.Tsitsagi, K. 
Ebralidze, V. Tsitsishvili, L. 
Eprikashvili, M. Chkhaidze, 
M. Zautashvili. 
ი. რუბაშვილი, მ.ციცაგი, 
ქ. ებრალიძე, 
ვ.ციციშვილი, ლ. 
ეპრიკაშვილი, მ.ჩხაიძე, 
მ.ზაუტაშვილი 

Extraction and Analysis 
of the Major Carotenoids 
of Agro-Industrial Waste 
Materials using 
Sequential Extraction 
Techniques and High 
Performance Liquid 
Chromatography. 
აგროინდუსტრიული 
ნარჩენებიდან 
მთავარი 
კაროტინოიდების 
ექსტრაქცია და 
ანალიზი 
თანმიმდევრული 
ექსტრაქციის 
მეთოდისა და 
თხევადი 
ქრომატოგრაფიის 
გამოყენებით 
DOI: 
https://doi.org/10.29333/
ejac/82931 

Eurasian Journal 
of Analytical 
Chemistry. 
2018;13(2):em06 
ანალიზური 
ქიმიის 
ევრაზიული 
ჟურნალი 
2018;13(2) 

თურქეთი 14 გვერდი 
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ანოტაცია 
ნაშრომის მიზანს წარმოადგენდა აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან ძირითადი კაროტინოიდების β–
კაროტინისა და ლიკოპენის საფეხურებრივი ექსტრაქციების მეთოდის შემუშავება ულტრაბგერითი და 
სუპერკრიტიკული ფლუიდებით ექსტრაქციის მეთოდის გამოენებით.  ოპტიმალური პარამეტრების 
დადგენა რაოდენობივი და სელექტიური ექსტრაქციისთვის.  β–კაროტინისა და ლიკოპენის ორგანულ 
გამხსნელებში რაოდენობრივი ანალიზის სწრაფი, ეფექტური და სელექტიური მეთოდის შემუშავება 
და ვალიდაცია მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფის გამოყენებით.  
 
 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენებისსათაური 
ფორუმისჩატარების 
დროდაადგილი 

1 
 
 

 M. Tsitsagi 
მ.ციცაგი 

Sequential Extraction and Analysis 
Of Valuable  

Compounds From Orange And 
Tangerine Pomace  

  
მანდარინისა და ფორთოხლის 
გადამუშავების ნარჩენიდან 

ღირებული ნაერთების 
საფეხურებრივი ექსტრაქცია და 

ანალიზი 

International Mini-Symposium on 
Bioactive compounds, Antimicrobial 
and biomedical products &Materials 
for protection of human and 
environment May 4-5,2018 Tbilisi 
Georgia 
საერთაშორისო მინი 
სიმპოზიუმი 
ბიოაქტიური ნივთიერებები, 
ანტიმიკრობული და 
ბიოსამედიცინო პროდუქტები 
და მასალები ადამიანისა და 
გარემოს დასაცავად 
 4–5 მაისი 2018 წელი თბილისი, 
საქართველო 

2. V. Tsitsishvili. M.Tsitsagi, K. 
Ebralidze, I. Rubashvili.  
ვ.ციციშვილი, მ.ციცაგი, 
ქ.ებრალიძე, ი. რუბაშვილი 

Sequential Extraction and Analysis of 
Bioactive compounds from Tangerine 
(Citruc Unshiu) peel  
მანდარინის კანიდან 
ბიოაქტიური ნივთიერებების 
საფეხურებრივი ექსტრაქცია და 
ანალიზი 

29–30 მარტი  თბილისი 
საქართველო 

3 I.Rubashvili  
ი. რუბაშვილი 
  

Stepwise extraction and HPLC 
analysis of valuable natural colorants-
carotenoids and anthocyanins 
ბუნებრივი საღებავების–
კაროტენოიდების და 
ანტოციანინს 
თანმიმდევრული ექსტრაქცია და 
მაღალეფექტური თხევადი 
ქრომატოგრაფიული ანალიზი 

ნოემბერი 16–18  2018 თბილისი 
საქართველო 

4 მ.ციცაგი, ქ. ებრალიძე, მ.ჩხაიძე, 
მ. ბუზარიაშვილი, მ. ხაჩიძე, გ. 
კანდელაკი, ვ. ციციშვილი 

ციტრუსის კანიდან ბიოაქტიური 
ნივთიერებების თანმიმდევრული 
საფეხურებრივი ექსტრაქციების 
ზოგიერთი ასპექტი 

22–23 ოქტომბერი, 2018 
თბილისი 

 
6. 2.უცხოეთში 
 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენებისსათაური 
ფორუმისჩატარების 
დროდაადგილი 

1 
2 
3 

I. Rubashvili 
ი. რუბაშვილი 

Development and Validation 
extraction Procedures and 

Quantitative Determination method of 

8th International Сonference and 
Exhibiton on Pharma Audit, GMP, 
GCP and Quality Control – June 07-
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Natural Colorants Obtained from  
Agro-industrial Waste Materials 

Using Stepwise Extraction 
Techniques and High Performance 

Liquid Chromatography. 
აგროინდუსტრიული 

ნარჩენებიდან მიღებული 
ბუნებრივი საღებავების 

რაოდენობრივი განსაზღვრის 
მეთოდისა და ექსტრაციის 
პროცედურების შემუშავება 
საფეხურებრივი ექსტრაქციის 

ტექნიკისა 

08, 2018, Philadelphia, USA. 
მერვე საერთაშორისო 
კონფერენცია და გამოფენა  
ივნისი 07–08, 2018, 
ფილადელფია, აშშ 

ყველა მოხსენების თეზისი გამოქვეყნებულია შესაბამისი ფორუმის მასალებში 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის 

ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია 

 
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი: ‐   მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმ. მეცნ. კანდიდატი ირმა მიქაძე; 

ლაბორატორი  პერსონალური  შემადგენლობა:  მთავარი   მეცნ.  თანამშრომლები: ქიმ.  მეცნ.  დოქტორი 

ვლადიმერ ციციშვილი, ქიმ. მეც. კანდიდატი როინ ჭედია; უფრ. მეცნ. თან.: ტექ.მეცნ.კანდ. თეიმურაზ 

უჩანეიშვილი, ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატები ლიპარიტ დოლიძე, ნინო ქავთარაძე, დალი 

იოსელიანი, რუსუდან ცისკარიშვილი, ნათია ბარბაქაძე, ნინო ქარქაშაძე, მეცნ. თანამშ., ქიმიის 

მეცნიერებათა კანდიდატები ნელი ყალაბეგაშვილი, ლიანა სამხარაძე, ნინო ნონიკაშვილი, მაია 

სტეფანიშვილი, ქეთევან ქოჩიაშვილი, ნანა წეროძე, ქეთევან სარაჯიშვილი, ლეილა ტატიაშვილი, 

გულნარა ბალარჯიშვილი, მეცნ. თანამშ., აკად. დოქტორი რუსუდან ურიდია, მეცნ. თანამშ.: თამარ 

ქორქია, თამარ დგებუაძე, მაია ჯაფარიძე, ლაბორანტი: ირმა გიგოლაშვილი; ინჟინერი: პაატა 

ბალხამიშვილი, ნინო ლომთაძე, მარიამ ლომიძე. 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 
1.1. 

 № 
პროექტის დასახელება 

 მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო 
მიმართულება  

პროექტის დაწყების 
და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 
1 ულტრადისპერსიული ფხვნილების 

მიღება და მათ ფუძეზე ინოვაციური 
მასალებისა და ნაკეთობების მიღების 
ტექნოლოგიების დამუშავება  
2018 წლის სამუშაო გეგმა: 
მერქნისა და მისი ნარჩენების 
ნაწილობრივი და სრული პიროლიზი 
რკინაშემცველი სორბენტების, 
გრაფიტიზირებული ნახშირის, გრა-
ფენის ოქსიდისა და მოდ-
იფიცირებული კერამიკული 
კომპოზიტების მისაღებად 

2012-2020 როინ ჭედია - მთავ. მეცნ.თან.  
თეიმურაზ უჩანეიშვილი - უფრ. 
მეცნ. .თან. 
ნათია ბარბაქაძე - უფრ. მეცნ.თან. 
ქეთევან სარაჯიშვილი - მეცნ.თან. 
ნინო ნონიკაშვილი - მეცნ.თან. 
თამარ ქორქია - მეცნ.თან. 
მაია ჯაფარიძე - მეცნ.თან.  

ანოტაცია 

ჩატარებულია მერქნის და მისი გადამუშავების ნარჩენების ნაწილობრივი პიროლიზი ინერტულ 
ატმოსფეროში მაღალტემპერატურულ ღუმელში 300-7000C ინტერვალში. კარბონიზირებული მერქნის 
ფენა 1-2 მმ-ის ფარგლებშია. ნაწილობრივ პიროლიზებულ მერქნის ნიმუშებზე იმპრეგნირებული იქნა 
რკინის (III) ქლორიდი, ნიტრატი და რკინის (0) პენტაკარბონილი. რკინის (III) ნაერთები ნანო 
ნულვალენტიან მდგომარეობამდე აღდგენილ იქნა ნატრიუმის ბორჰიდრიდით. ნანო Fe0 და Fe3O4 
შემცველი სორბენტები ასევე მიღებულია  რკინის პენტაკარბონილის ორთქლის დაშლით 150-2000C 
ინერტულ ატმოსფეროში და ავტოკლავში 6 ატმ. წნევაზე. რკინის შემცველობა ნიმუშებში 8-15% (მას) 
აღწევს. აქტიური ნახშირები მიღებული იქნა მერქანისა და მისი გადამუშავების ნარჩენების 
საფეხურეობრივი სრული პიროლიზით (300-10000C). დამუშავებულია მათი გასუფთავებისა და 
აქტივაციის  მეთოდები. მათი გრაფიტიზაცია განხორციელდა 1400-18000C. როგორც სინთეზური ასევე 
ნატურალური გრაფიტის წარმოების ნარჩენებისაგან მიღებულია გრაფენის ოქსიდი, აღდგენილი 
გრაფენის ოქსიდი და დეფექტური სტრუქტურის მქონე გრაფენი. მათგან  მიღებულია  სხვადასხვა ქიმი-
ური რეაგენტებით ინტერკალირებული  გრაფიტის ნაერთები, რომლებიც გამოყენებული იქნა ოქსიდური 
და არაოქსიდური კერამიკული მასალების ცვეთადმედეგობის და პლასტიურობის გასაზრდელად. 
ბორის კარბიდის ნანოფხვნილი მიღებულია ამორფული ბორისა და მიღებული  ნახშირის ფხვნილების 
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კარბოთერმული რეაქციით 16000C-ზე (5წთ). ამ ფხვნილების  შეცხობით 17000C-ზე 10 წუთის 
განმავლობაში მიღებულია 12 მმ დიამეტრის  ნიმუშები. რენდგენოდიფრაქციული  და მასკანირებელი 
ელექტრონული მიკროსკოპიის მეთოდებით დადგენილია, რომ შეცხობილი ნიმუშების პირველადი 
ნაწილაკების ზომა 100 ნმ ნაკლებია. ასევე, ორგანული ნაერთებისა და ბორის ნაერთების ერთობლივი 
პიროლიზით ერთ პროცესში მიღებულია ნანოკრისტალური კერამიკული ფხვნილოვანი კომპოზიტი 
B4C-TiB2 ნაწილაკების ზომით 40-70 ნმ. მათი მაღალტემპერატურული კონსოლიდაცია და მასიური 
ნაკეთობის მიღება ჩატარებული იქნა ნაპერწკლური-პლაზმური სინთეზის მეთოდით. მეთოდი 
დაპატენტებულია საქართველოში (P 2018 6907).  დამუშავებულია გრაფიტის ფირფიტების 
ნარჩენებისაგან  გრაფენის ოქსიდის და აღდგენილი გრაფენის ოქსიდის მიღების მეთოდები.  ნარჩენების 
ფხვნილების დაჟანგვა განხორციელდა NaNO3-KMnO4-H2SO4, KMnO4-H2SO4-H3PO4 და KMnO4-H2SO4 
სისტემებით 0-500C-ზე. ნიმუშების ფაზური ანალიზი ჩატარებულია XRD მეთოდით, ხოლო 
სტრუქტურულ-მორფოლოგიური კვლევა განხორციელდა ოპტიკური და ელექტრონულ მასკანირებელი 
მიკროსკოპების მეშვეობით (Nikon ECLIPSE LV 150), რომელიც  აღჭურვილია მიკრორენდგენული 
ანალიზატორით.       
მიღებული შედეგები წარდგენილი  იქნა 10 საერთაშორისო კონფერენციაზე 4 ზეპირი მოხსენებისა  და 5 
პოსტერული პრეზენტაცის სახით (აშშ, საფრანგეთი, პორტუგალია, საქართველო). 
 

 
  
1.2. 

№ 
პროექტის დასახელება 
მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება  

პროექტის დაწყების 
და დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის 
როლის მითითებით)  

2 

აფლატოქსინების და სხვა 

მიკოტოქსინების ადსორბცია 

ლიგნინინსა და სხვა 

სორბენტების საფუძველზე 

 

ქიმიური ეკოლოგია 

2017-2020 

ირმა მიქაძე-მთავ.მეცნ.თან.  

ნინო ქავთარაძე-უფრ.მეცნ.თან. 

დალი იოსელიანი - უფრ. მეცნ.თან. 

ლიპარიტ დოლიძე - უფრ. მეცნ.თან. 

რუსუდან ცისკარიშვილი - უფრ. მეცნ.თან. 

გულნარა ბალარჯიშვილი - მეცნ.თან. 

ნელი ყალაბეგაშვილი - მეცნ.თან. 

მაია სტეფანიშვილი - მეცნ.თან. 

ნანა წეროძე - მეცნ.თან. 

ნინო ქარქაშაძე - მეცნ.თან. 

რუსუდან ურიდია - მეცნ.თან. 

ლეილა ტატიაშვილი - მეცნ.თან. 

ლია სამხარაძე - მეცნ.თან. 

ქეთევან ქოჩიაშვილი - მეცნ.თან. 

თამარ დგებუაძე - მეცნ.თან. 

ანოტაცია 
მცენარეების და მათი პროდუქტების შენახვის პირობების დროს გაწვეული დაავადებების უმრავლესობა 
გამოწვეულია პარაზიტული სოკოებით. ინფექციის გამოსაწვევად სოკოს სპორა მცენარის ზედაპირზე უნდა 
მოხდეს და იქ აღმოცენდეს. ამის შედეგად სოკო მცენარეებში იწვევს დაავადების სიმპტომებს, რომლებიც 
დაკავშირებულია უჯრედების დაზიანებით ან სოკოების ტოქსინების მოქმედებით.  
ჩატარებულია შერჩეული ნახერხის დამუშავება NaOH-ის 5%-იანი ხსნარით. ნატრიუმის ტუტის ხარჯი იყო 

ნახერხის წონის არა უმეტეს 25%-ისა. მეორე ნიმუშის შემთხვევაში ნახერხი დამუშავდა გოგირდმჟავის 

შემჟავებული წყლით. საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა მიღებული სულფიდური ლიგნინის  რაოდენობრივი 

და თვისობრივი  ანალიზი,  შეირჩა ადსორბენტის ფორმები: მშრალი, ნახევრადმშრალი, ჟელესმაგვარი.  

მიკოტქსინების ადსორბენტად სულფიდური ლიგნინის გარდა შეირჩა კლინოპტილოლიტი, რომელიც ჯერ 

დამუშავდა ნატრიუმის თიოსულფატით, ხოლო შემდეგ რკინის (III) ქლორიდით და კალიუმის ქლორიდით. 

ექსპერიმენტი ჩატარდა მცირე რაოდენობის მშრალ ადსორბენტებზე. ლამინარში გამოყვანილი იყო ობის 

სოკო ერთი კვირის განმავლობაში, შესატან ადსორბენტებზე ჩატარდა მიკროსკოპული და რაოდენობრივი 

ანალიზი. ექსპერიმენტის პირველი ეტაპი გრძელდებოდა ერთი კვირის განმავლობაში და განმეორებითი 

ანალიზის შედეგმა აჩვენა, რომ აფლატოქსინის ადსორბცია მოხდა სულფატური ლიგნინის შემთხვევაში 

46% -ით, ხოლო კლინოპტილოლიტის შემთხვევაში 6%. ექსპერიმენტის მეორე ეტაპის ხანრგძლივობა 

შეადგენს ორ კვირიან პერიოდს პერიოდს, ხოლო შემდეგ ცდა ჩატარდება ერთ თვიანი პერიოდისთვის. 
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2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტები  
2.1. 

 № 

პროექტის დასახელება მეცნიერების 
დარგი და სამეცნიერო 

მიმართულება, 
პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი  

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

2 

ბორის კარბიდის ფუძეზე 
ნანოსტრუქტურული ჰეტეროფა-
ზური კერამიკული მასალების და 
გაუმჯობესებული საექსპლუატაციო 
მახასიათებლების მქონე 
ნაკეთობების მიღება; 
საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერება,მასალათმცოდნეობა,
 AR-18-1045 

1.01.2019-1.01.2021 
ნ.ბარბაქაძე-მკვლევარი 

ქ.სარაჯიშვილი-მკვლევარი 

პროექტის შესრულება დაიწყება 2019 წლის იანვრიდან 

 
2.2. 

№ 

პროექტის დასახელება მეცნიერების 
დარგი და სამეცნიერო 

მიმართულება, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

1. 

ფოტოსტიმულირებული მეთოდით 
პეროვსკიტის მზის ელემენტების 
მიღება. საბუნებისმეტყველო 1; 
ფიზიკური მეცნიერებანი 3; 
AR/216-860. 

2016-2018 წწ   

ფიზ-მათ.მეც. დოქტორი-დავით 
ჯაფარიძე-სამეცნიერო ხელმძღვ-
ანელი, ალექსანდრე შენგელაია-
მკლევარი, დიმიტრი დარსალია-
მკლევარი, ზურაბ ჯიბუტი-მკლევარი, 
როინ ჭედია-მკლევარი 
 

 
I. ანოტაცია 

         პროექტის მიზანი იყო ახალი თაობის  პეროვსკიტის მზის ელემენტების მიღების ტექნოლოგიის 
გამარტივება და გაიაფება.  პეროვსკიტის მზის ელემენტების შექმნის აუცილებლობა განპირობებულია 
სილიციუმის ბაზაზე შექმნილი მზის ელემენტების სიძვირით. პეროვსკიტის ელემენტების ტექნოლოგიური 
პროცესის ნებისმიერი ეტაპის გამარტივება და გაიაფება უდიდეს მნიშვნელობას იძენს. პეროვსკიტის მზის 
ელემენტების დამზადების არსებული ტექნოლოგია მოითხოვს ფოტოაქტიური ნივთიერებების თხელი 
კრისტალური ფენების მიღებას ხანგრძლივ მაღალმპერატურულ თერმულ დამუშავების მეთოდით, 
რომელიც შრომატევადი და რთული პროცესია.  თერმული დამუშავების ნაცვლად შემოთავაზებული იქნა 
კრისტალური ფენების მიღების ახალი ტექნოლოგია, რომელიც  ეყრდნობა ჩვენს მიერ  2012 წელს 
შემუშავებულ ფოტოსტიმულირებული მყარფაზური  რეაქციის მეთოდს (Photostimulated Solid State 
Reaction–PSSR). ამ მეთოდის ინოვაციურობა დაცულია საქართველოსა და ევროპული პატენტებით. 

პროექტის შესრულებამ მოითხოვა  არსებული იმპულსური ფოტონური დასხივების დანადგარის, 
UV/Visible და CФ26  სპექტროფოტომეტრების ადაპტირება და დაკალიბრება. დამზადდა ნიმუშების 
სპეციალური სამაგრი, რომელის საშუალებით შესწავლილი იქნა პეროვსკიტის მზის ელემენტების 
სპექტრალური მგრძნობიარობა  მოკლე ჩართვის დენისა და ფუჭი სვლის ძაბვის გაზომვის საშუალებით. 
ჩატარებული იქნა მზის იმიტატორის (ხელოვნული მზე, ILC Technology, USA), დაკალიბრება ლუქსმეტრისა 
და ტესტური დიოდის საშუალებით. 
    განხორციელდა მეთილამონიუმის იოდიდის  და  პეროვსკიტის [CH3NH3]PbI3-ის სინთეზი. პროექტის 
ამოცანების შესრულებისათვის აუცილებელი ქიმიური რეაგენტების (იოდწყალბადმჟავა და ტყვიის 
იოდიდი) სინთეზი განხორციელდა საქართველოში ხელმისაწვდომი რეაქტივების გამოყენებით. 
      პეროვსკიტის მზის ელემენტის მაბლოკირებელი შრე მიღებულია ტიტანის (IV) ოქსიდის    დაფენვით 
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FTO მინის ზედაპირზე. შესაბამისი პრეკურსორის მიღება განხორციელდა   ტიტანის დიიზოპროპოქსიდის 
ბის(აცეტილაცეტონატის) [(CH3)2CHO]2Ti(C5H7O2)2 გახსნით იზოპროპანოლში. ნიმუშებზე TiO2-ის დაფენა 
ხორციელდებოდა ხსნარის დაწვეთებით და შემდეგ დატრიალებით 3000 ბრ/წთ სიჩქარით სპეციალურ 
ხელსაწყოზე (spin coating machine-SCM) 60 წმ-ის განმავლობაში.     TiO2 -ის  ფენის მიღების შემდეგ მომდევნო 
მეზოფორული ტიტანის ოქსიდის  ფენის მისაღებად გამოყენებული იქნა კომერციული პასტა (Titanium 
dioxide, 22 nm, nanocrystalline, colloidal paste), რომელმაც ზედაპირი ერთგვაროვნად მქრქალი გახადა. 
ოპტიმალური ფიზიკური მახასიათებლების მქონე სტრუქტურების მისაღებად შეირჩა ფოტონური 
დასხივების ოპტიმალური რეჟიმები. მზის ელემენტის  ყველა ფენის ფორმირება  მოწმდებოდა 
რენდგენოფაზური და ელექტრონულ-მიკროსკოპული ანალიზის მეთოდებით. მიღებული შედეგების 
საფუძველზე ტრადიციული გამოწვის მეთოდი ჩანაცვლებული იქნა იმპულსური ფოტონური დასხივებით. 
TiO2-ის დაფენისა და ფოტონური დასხივების შემდეგ ყოველ ნიმუშზე ეფინებოდა პეროვსკიტისა და 2,2,7,7-
ტეტრაკის(N,N-დი-პ-მეთოქსიფენილამინი)-9,9-სპირობიფლოურენის (spiro-OMeTAD) ფენა. ელემენტებს 
ვაკუუმში დაეფინა ვერცხლის 0,1-0,2 μm-ის სისქის ომური კონტაქტები. ელექტრო-ფიზიკური 
მახასიათებლების შესწავლა ხდებოდა ვოლტ-ამპერული მახასიათებლების გაზომვით. პროექტში 
დასახული ამოცანების შესრულების შედეგად პეროვსკიტის მზის ელემენტის  ტექნოლოგიიდან სრულად 
ამოღებულია როგორც ტიტანის დიოქსიდის მაბლოკირებელი და მეზოფორული ფენების, ასევე 
პეროვსკიტის (CH3NH3PbI3)-ის   კრისტალური სტრუქტურის ჩამოყალიბებისთვის აუცილებელი    მაღა-
ლტემპერატურული თერმული დამუშავების პროცესები, და პირველად მიღებულია პეროვსკიტის მზის 
ელემენტი იმპულსური ფოტონური დასხივების მეთოდით. 

 
 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები - არ არის  
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები - არ არის  
4. 2. სახელმძღვანელოები - არ არის 
4.3. კრებულები - არ არის 
4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით - არ არის 
4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით - არ არის 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.1. მონოგრაფიები/წიგნები - არ არის 
5.2. სახელმძღვანელოები - არ არის 
5.3. კრებულები - არ არის 
5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 
ავტორები 

სტატიის სათაური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის 
დასახელება 

და 
ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1 ნ. ბარბაქაძე, ქ. 
სარაჯიშვილი, მ. 
ჯაფარიძე, ლ. 
ნადარაია, გ. 
ქვარცხავა 

რკინის და მისი ოქსი-
დების შემცველი სორბ-
ენტების მიღების 
ზოგიერთი საკითხი. 
ISSN:2413-1032; 

World Science, 
2018.N4(32), 
1,59-63 

ვარშავა, პოლონეთი, 
RS Global Sp.z O.O. 

5 

ანოტაცია. დამუშავებულია ნანონულვალენტიანი რკინისა (ნნვრ) და მისი ოქსიდების მერქანში 
იმპრეგნირების მეთოდები. რკინის პრეკურსორად გამოყენებული იქნა  FeCl3.6H2O და Fe(CO)5. 
რენდგენოდისპერსიული ანალიზის მეთოდით დადგენილია, რომ რკინის შემცველობა ნიმუშებში 
6.5-22,6 %( მას) აღწევს. იმპრეგნირებული Fe+3 იონების აღდგენა ნნვრ-მდე განხორციელდა ნატრიუმის 
ბორჰიდრიდით. მერქნის ნიმუშებში რკინისა  და მისი ოქსიდების  დაფენა განხორციელდა რკინის 
პენტაკარბონილის ორთქლის გატარებით და  დაშლით 150-2000C-ზე. ნიმუშები დახასიათებულია 
რენდგენოდიფრაქციული და მასკანირებელი ელექტრონული მიკროსკოპიის მეთოდებით. 
2 დ.იოსელიანი, 

გ.ბალარჯიშვილი, 
ნ.ყალაბეგაშვილი, 

ადსორბციული 
მეთოდით მძიმე 

მეტალებით 

World Science, 
N4(32), ტომი.1, 
გვ. 64-66, 2018. 
ISSN:2413-1032 

ვარშავა, 
პოლონეთი, 

RS Global Sp.z O.O., 

 
3 
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ლ.სამხარაძე, 
ი.მიქაძე 

დაბინძურებული 
წყლების გასუფთავება 

ანოტაცია. შესწავლილია საქართველოს ბუნებრივი ცეოლიტების (კლინოპტილოლიტი, მორდენიტი) 
და მინერალ ბრუსიტის საფუძველზე დამზადებული სხვადასხვა ადსორბენტის ადსორბციული 
უნარი მოდელირებული ხსნარების (ბოლნისის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის მჟავე 
კარიერული წყლების იდენტური) და მდ. კაზრეთულას წყლის  მძიმე მეტალებისაგან გასუფთავების 
პროცესში. შესწავლილია ადსორბენტის კომპოზიციურ შემადგენლობასა და  ადსორბციის უნარს 
შორის დამოკიდებულება, მექანოაქტივაცია და ექსპერიმენტის ხანგრძლივობა. საუკეთესო 
ადსორბციული უნარი გამოავლინა ადსორბენტმა შედგენილობით ბრუსიტი: მორდენიტი 1:1 
თანაფარდობით.  აღნიშნულმა ადსორბენტმა მდ. კაზრეთულას წყლები 100 % - ით გაასუფთავა, 
ხოლო მჟავე კარიერული წყლების მოდელირებული ხსნარები სპილენძისაგან 93 % -ით  და 
რკინისაგან 87 %-ით. 
3 ლ.ტატიაშვილი, 

რ.ურიდია, 
ლ.დოლიძე, 
ქ.ქოჩიაშვილი, 
თ.დგებუაძე 

დეჰიდრირების 
ალუმინ-რკინა-
მაგნიუმის 
კატალიზატორების 
მიღების  ახალი 
მეთოდები  

World Science, 
N4(32), ტომი.4, 
გვ. 66-70, 2018. 
ISSN:2413-1032 

ვარშავა, 
პოლონეთი, 

RS Global Sp.z O.O., 

5 

ანოტაცია. შესწავლილია მეთილციკლოპენტენის დეჰიდრირება მეთილციკლოპენტადიენამდე 
ალუმინ-რკინა-მაგნიუმის კატალიზატორების გამოყენებით. შესწავლილია რკინის (III) ოქსიდის 
რაოდენობისა  და MgO : Al2O3  თანაფარდობის გავლენა კატალიზატორების აქტივობაზე. 
დადგენილია, რომ მეთილციკლოპენტადიენის მაქსიმალური გამოსავალი იზრდება 
კატალიზატორში Fe2O3  რაოდენობის ზრდის შესაბამისად. შემუშავებულია პროდუქტის გამოყოფის 
მეთოდოლოგია.  
4 თ.უჩანეიშვილი, 

ნ.ნონიკაშვილი, 
ნ.ქავთარაძე, 
ნ.წეროძე, 
მ.სტეფანიშვილი 

მწარეხევის საბადოს 
ნავთობის კვლება 

World Science, 
N5(33), ტომი.3, 
გვ. 16-18, 2018. 
ISSN:2413-1032 

ვარშავა, 
პოლონეთი, 

RS Global Sp.z O.O., 

3 

ანოტაცია. შესწავლილია მწარეხევის საბადოს ნავთობის ფიზიკური და ქიმიური საექსპლუატაციო 
პარამეტრები. ეს ნავთობი მიეკუთვნება მძიმე ნავთობს (ρ4

20-0.9505გსმ 3), ხასიათდება ბენზინისა და 
მსუბუქი ნახშირწყალბადების ფრაქციის მცირე გამოსავალით, გოგირდის მცირე შემცველობით და 
გაყინვის დაბალი ტემპერატურით. ნავთობის ფრაქციაში ნახშირწყალბადების შემცველობა 
შესწავლილია გაზური და მას-სპექტრომეტრული მეთოდებით. დადგენილია, რომ იზომერულ 
ალკანებში მონოჩანაცვლებული იზომერების რაოდენობა ჭარბობს დიჩანაცვლებულ იზომერებს. 
პარაფინებისა და ციკლოალკანების შემცველობა შეადგენს 93 %, ხოლო იზომერული პარაფინებისა და 
ნ-პარაფინების თანაფარდობა შეადგენს  1:3.  
 
 

 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  
დრო და ადგილი 

 
1 
 
 
 

 
 

2 
 

ნ. ბარბაქაძე, მ. ჯაფარიძე, თ. 
ქორქია, ლ. ნადარაია, გ. 
ქვარცხავა, რ. ჭედია 
 
 

 

ა. მიქელაძე, ი. ჩხარტიშვილი, ო. 
ცაგარეიშვილი, რ. ჭედია, მ. 

Fe-C-მერქანი და  Fe3O4-C-მერ-
ქანი კომპოზიტების მიღება 
 
 
 

 

ნანოკრისტალური B4C-TiB2 
კერამიკული კომპოზიტები: 

მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია 
არაორგანულ მასალათა მეცნიერება, 
თანამედროვე ტექნოლოგიები და 
მეთოდები.  8-11 ოქტომბერი, 2018, 
თბილისი, საქართველო.   
მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია 
არაორგანული მასალათა 
მეცნიერების  თანამედროვე ტექნო-
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3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 

დარჩიაშვილი 
 
 
 

 

ნ. ბარბაქაძე, თ. ქორქია, ქ. 
სარაჯიშვილი, ნ. ჯალაბაძე, რ. 
ჭედია 
 
 
თ. მესტვირიშვილი, ლ. ნადარაია, 
ნ. ჯალაბაძე, ლ. ხუნდაძე, რ. 
ჭედია, ი. ჯინიყაშვილი  
 
ნ. ბარბაქაძე, ვ. ციციშვილი, თ. 
ქორქია, ნ. ჯალაბაძე, რ. ჭედია.  
 
 
 
ა. მიქელაძე, ო. ცაგარეიშვილი, ლ. 
ჩხარტიშვილი, რ. ჭედია, რ. 
ცისკარიშვილი.  
 
ლ. ნადარაია, ნ. ჯალაბაძე, ლ. 
ხუნდაძე, თ. მესტვირიშვილი, რ. 
ჭედია, რ. ცისკარიშვილი,  თ. 
შატაკიშვილი 
 

მიღება, სტრუქტურა და  და 
მექანიკური თვისებები 
 
 

 

სარეაქციო არიდან გრაფენის 
ოქსიდის გამოყოფის 
დაჩქარებული მეთოდების 
შემუშავება. 
 
ბორის კარბიდის შეცხობის 
პროცესის თავისებურებები 

 
 
სამრეწველო ნარჩენებიდან 
გრაფენის ოქსიდის სინთეზი 
 
 

 

სალი ნანოკრისტალური 
მასალების წარმოება 
( 
გრაფიტის ინტერკალირე-
ბული ნაერთების გამოყენ-
ებით გრაფენის შემცველი 
მატრიცული კერამიკული 
კომპოზიტების  დამზადება  

ლოგიები და მეთოდები.  8-11 
ოქტომბერი, 2018, თბილისი, საქა-
რთველო.   
 
მსოფლიო ფორუმი მოწინავე 
მასალებში - Polychar 26, 11-13 
სექტემბერი, 2018, თბილისი, 
საქართველო.  
 
მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია 
„ნანოტექნოლოგიები“, ნანო-2018, 
19-22 ნოემბერი, თბილისი, 
საქართველო.  
მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია 
„ნანოტექნოლოგიები“, ნანო-2018, 
19-22 ნოემბერი, თბილისი, 
საქართველო.  
მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია 
„ნანოტექნოლოგიები“, ნანო-2018, 
19-22 ნოემბერი, თბილისი, 
საქართველო.  
 
მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია 
„ნანოტექნოლოგიები“, ნანო-2018, 
19-22 ნოემბერი, თბილისი, 
საქართველო.  
 

ყველა მოხსენება სტატიის ან თეზისის სახით გამოქვეყნებულია შესაბამისი ფორუმის მასალებში 
 

 

6. 2. უცხოეთში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  
დრო და ადგილი 

1 
ლ. ნადარაია, ნ. ჯალაბაძე, ლ. 
ხუნდაძე, რ. ჭედია, 

გრაფენით გაძლიერებული კერამი-
კული მატრიცების შეცხობა 
პლაზმურ-ნაპერწკალური მეთო-
დით(SPS); SPS sintering of graphene 
reinforced ceramic matrix 

საერთაშორისო კონფერენცია- 
Nano PT2018, 07-09 თებერვა-
ლი, 2018, ლისაბონი, პორტ-
უგალია; nanoPT2018 
International Conference, 07-09 
February, 2018, Lisboa, Portugal; 
http://www.nanopt.org 

2 

ა. მიქელაძე, ო. ცაგარეიშვილი, 
ლ. ჩხარტიშვილი, რ. ჭედია 

B4C–TiB2 კერამიკული კომპოზიტების 
მიღების ქიმიური მეთოდი 
Chemical method of obtaining of B4C–
TiB2 ceramic composites.  
 

26-ე ყოველწლიური საერთაშ-
ორისო კონფერენცია კომპო-
ზიციები/ნანო ინჟინერია. 15-
21 ივლისი, 2018,  პარიზი, 
საფრანგეთი;  
26th Annual International 
Conference on Composites/ Nano 
Engineering (Ed. D. Hui). ICCE–
AMAC–Guangzhou Univ.  1-2. 
ICCE-26, 15 – 21 July,  2018, 
Paris, France; 
https://www.dropbox.com/sh/jaxx
r 

3 
 
 

ირაკლი ჩაგანავა, როინ ჭედია, 
ქი-ჰუო-ვეი.  
 

სხვადასხვა ტუტე მეტალის ორგ-
ანული ქრომოფორული მარილების 
საფუძველზე მიღებული პოლარ-

ოპტიკურ წარმოებასა და 
ტესტირების XII კონფერე-
ნცია;  ოპტიკური ინჟინერი-
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იზაციულად მგრძნობიარე კომპო-
ზიციების ფოტოანიზოტროპული 
თვისებების შესწავლა.  
Study of the photoanisotropic properties of 
polarization-sensitive compositions based 
on organic chromophore salts with various 
alkali metals. 

ის+გამოყენების განყოფ-
ილება, SPIE, 19-23 აგვისტო, 
2018 წ.  სან დიეგო, აშშ; 
Conference on Optical Manuf-
acturing and Testing XII, part of 
SPIE Optical Engineering + 
Applications, 19-23 August, 
2018, San Diego, USA; 
Proceedings Volume 10742, 
Optical Manufacturing and 
Testing XII; 107421K 
(2018) https://doi.org/10.1117/12.
2324568) 

ყველა მოხსენება სტატიის ან თეზისის სახით გამოქვეყნებულია შესაბამისი ფორუმის მასალებში 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის 

მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია 

 
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი: ‐  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმ. მეცნ. დოქტორი გივი 

პაპავა; ლაბორატორიის პერსონალური შემადგენლობა: მთავარი  მეცნ. თანამშ., ქიმ. მეცნ. კ. 

მარინა გურგენიშვილი,  უფრ. მეცნ. თანამშ., ქიმ. მეცნ. კანდ.: ეთერ გავაშელიძე, ია 

ჩიტრეკაშვილი, უფრ. მეცნ. თანამშ., სოფ. მ. მეცნ. კანდ. რივა ლიპარტელიანი, მეცნ. თანამშ.: სოფ. 

მ. მეცნ. დოქტ. ელდარ გუგავა, ქ.მ.კანდ.: ნორა დოხტურიშვილი, ნაზი გელაშვილი, მეცნ. თანამშ.: 

ზურაბ ჩუბინიშვილი, ზურაბ თაბუკაშვილი, ნანული  ხოტენაშვილი.  

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

1.1. 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 

საქართველოს ბუნებრივი  

ნედლეულის - დიატომიტის 

საფუძველზე ახალი ტიპის  

კვაზი-ჰიბრიდული იონიტების 

მიღება 

ქიმია, მაღალმოლეკულურ 

ნაერთთა ქიმია 

2014-2020 წწ. 

პროექტის ხელმძღვანელები: 

გ.პაპავა, მ.გურგენიშვილი 

პროექტის შემსრულებლები: 

ნ. გელაშვილი,ზ.თაბუკაშვილი, 

ნ. დოხტურიშვილი, ე,გავაშელიძე 

ანოტაცია 

შესწავლილ იქნა დიატომიტის ფორებში მონომერების პოლიკონდენსაციის პროცესი. პირველ ეტაპზე 

ჩატარდა ნოვოლაქებისა და რეზოლების სინთეზი ნორბორნანის ტიპის  ჯგუფების  შემცველი ბისფენოლის 

ბაზაზე. შესწავლილ იქნა რეაქციის  მიმდინარეობაზე  სხვადასხვა  განმსაზღვრელი ფაქტორების:  

ტემპერატურის, რეაქციის ხანგრძლივობის, კატალიზატორის ბუნების, საწყისი კომპონენტების მოლური 

თანაფარდობის და ალდეჰიდური კომპონენტების  სტრუქტურის   გავლენა.  რეზოლსა და ნოვოლაქში, 

ბენზოლის  ბირთვში, ფენოლის ჰიდროქსილის მიმართ ორთო-მდგომარეობაში ჩანაცვლებულ იქნა  

იონოგენური  (სულფო ) ჯგუფები.  მიღებული იონიტები წარმოადგენენ ძლიერ კათიონიტებს, რომლებიც 

ხასიათდებიან  მაღალი ტევადობით.  

 

1.2. 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

2 

პოლიკონდენსაციის მეთოდით 

ამიდური ტიპის ხაზოვანი 

პოლიმერების წარმოქმნის 

პროცესის და მისი მიკრობული 

დეგრადაციის ფიზიოლოგიურ - 

ბიოქიმური ასპექტების 

შესწავლა. 

ქიმია,მაღალმოლეკულურ 

ნაერთთა ქიმია, გარემოს დაცვა. 

2014-2020 წწ. 

პროექტის ხელმძღვანელები: 

გ.პაპავა, მ.გურგენიშვილი 

პროექტის შემსრულებლები: 

ნ. დოხტურიშვილი, ე.გუგავა, 

ე, გავაშელიძე,ნ. გელაშვილი,  ი. 

ჩიტრეკაშვილი, რ.ლიპარ- 

ტელიანი,ნ.  ხოტენაშვილი,          

ზ. თაბუკაშვილი 

ანოტაცია 

პოლიკონდენსაციის პროცესის მიზანმიმართული წარმართვით განხორციელდა ხაზოვანი სტრუქტურის 

მქონე, ამიდოალდეჰიდური  პოლიმერების სინთეზი.  რეაქციის ძირითადი,  განმსაზღვრელი პარამეტრების 

ცვლილებით  შესაძლებელი გახდა  ამიდური ოლიგომერებისა და პოლიმერების სტრუქტურის 
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მიზანმიმართული რეგულირება როგორც ხაზოვანი, ისე სივრცითი სტრუქტურის მქონე ოლიგომერებისა 

და პოლიმერიების მისაღებად. ხაზოვანი სტრუქტურის მქონე პოლიმერები წყალში ძნელად იხსნებიან, 

მაგრამ ადვილად დეგრადირდებიან ურეაზიული ტიპის მიკროორგანიზმების მოქმედებით, რაც 

ძირითადად განპირობებულია  მაკრომოლეკულაში პეპტიდური ბმების  ( -NH-CO-NH-) არსებობით.     

სინთეზირებული პოლიმერების გამოყენების სფეროების გამოვლენისათვის, ჩატარებულმა  გამოკვლევებმა 

გვიჩვენა, რომ პრიორიტეტულია ასეთი სტრუქტურის მქონე პოლიმერების  გამოყენება არა პლასტიკური 

მასალების, არამედ პროლონგირებული მექანიზმით მოქმედ აზოტოვანი სასუქებების მისაღებად. 

გვარჯილებთან შედარებით, ასეთი სასუქი გამოირჩევა აზოტის მაღალი შემცველობით. ჩატარდა კვლევები 

აზოტმაფიქსირებელი ბაქტერიების  აქტიური შტამების მიღებისა და გამოსავლენად პირობების 

დასადგენად. პირველ ეტაპზე კვლევები ჩატარდა აზოტმაფიქსირებელი მიკროორგანიზმების, აგრეთვე 

დესტრუქტორი ასოციაციების  აქტიური სუსპენზიების მიღების ახალი მეთოდიკის შესამუშავებლად, 

სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე მათი მოქმედების შესწავლის მიზნით, აგრეთვე რეკომენდაციების 

შემუშავებისათვის პრაქტიკაში მათ გამოსაყენებლად. 

 

 

1.3. 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

3. 

ტრიბოტექნიკური დანიშნუ- 

ლების ახალი ტიპის პოლი- 

მერული კომპოზიციური მა- 

სალების მიღება და კვლევა.  

ქიმია,მაღალმოლეკულურ 

ნაერთთა ქიმია, ახალი 

მასალები 

2014-2019 წწ. 

პროექტის ხელმძღვანელები: 

გ.პაპავა, მ.გურგენიშვილი 

პროექტის შემსრულებლები: 

ი. ჩიტრეკაშვილი, ნ.გელაშვი- 

ლი, ზ. თაბუკაშვილი, ნ.დოხ- 

ტურიშვილი,ზ. ჩუბინიშვილი 

ანოტაცია 

 სამუშაოს მიზანს შეადგენდა  ბუნებრივი  გრაფიტის  ნანოფხვნილის      ფტორშემცველი  ოლიგომერებით 

(წარმოების ნარჩენებით) და ქიმიური გზით მიღებული ნანოგანზომილებიანი სპილენძით პლაკირება  და ამ 

გზით გაუმჯობესებული საექსპლუატაციო  თვისებების მქონე პოლიმერული ანტიფრიქციული მასალების 

მიღება.     

    განხორციელდა ფტორშემცველი ოლიგომერით მოდიფიცირებული გრაფიტის  პოლიმერული 

კომპოზიციების მაღალ ტემპერატურაზე კომპრესიული დაწნეხვით კომპოზიტების მიღება. 

     შესწავლილია ძირითადი ტექნოლოგიური პარამეტრების ცვლილების გავლენა კომპოზიტების 

ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებზე, აგრეთვე ქიმიური გზით მიღებული ნანოგანზომილებიანი სპილენძით 

მოდიფიცირებული გრაფიტისა და პოლიიმიდის საფუძველზე მიღებული პოლიმერული კომპოზიციების 

მაღალ ტემპერატურაზე კომპრესიული დაწნეხვით   გადამუშავებისას,  სხვადასხვა   პარამეტრების 

ცვლილების გავლენა  მიღებული კომპოზიტების სტრუქტურასა და მექანიკურ თვისებებზე. 

    შემუშავებულია  ნანოგანზომილებიანი სპილენძით პლაკირებული  გრაფიტის საფუძველზე  სხვადასხვა 

კომპოზიციისა და მათი კომპაქტირებით კომპოზიტების მიღების ტექნოლოგია. 

 

1.1. საძიებო სამუშაო 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების  

წლები 

 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

„ბუნებრივი დიატომიტის 

საფუძველზე   SiO2‐ის   

ნანოფხვნილის მიღება“                   

  ( საძიებო სამუშაო) 

ქიმია,მაღალმოლეკულურ 

ნაერთთა ქიმია, ახალი 

მასალები 

2014-2019 წწ. 

პროექტის ხელმძღვანელები: 

გ.პაპავა, მ.გურგენიშვილი 

პროექტის შემსრულებლები: 

ზ. ჩუბინიშვილი, ზ. თაბუ- 

კაშვილი 

ანოტაცია 
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ბუნებრივი მინერალური ნედლეულის - დიატომიტის საფუძველზე მიღებული იქნა ნანოგანზომილებიანი 

დისპერსიული ფხვნილები.  ამიდოალდეჰიდური ოლიგომერების და ნანოგანზომილებიანი დიატომიტის 

საფუძველზე მიღებულია  პოლიმერული კომპოზიციები და  მათ საფუძველზე თერმული გადამუშავებით 

და კომპრესიული დაწნეხვით.  გაუმჯობესებული ფიზიკურ-მექანიკური  მაჩვენებლების მქონე ახალი 

ტიპის პოლიმერული მასალები.  

1.1. 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

2 

„პოლიოლეფინებით გამო 

წვეული გარემოს გლობალური 

დაბინძურების თავიდან 

ასაცილებლად ალტერნატი ული 

ბიო-დეგრადირებადი 

პოლიმერული მასალების 

სინთეზი  განახლებადი 

ბუნებრივი ნედლეულის - 

თხილის გადამუშავების 

ნარჩენების ბაზაზე“. 

( საძიებო სამუშაო) 

ქიმია,მაღალმოლეკულურ 

ნაერთთა ქიმია, გარემოს დაცვა. 

2017-2019 წწ. 

პროექტის ხელმძღვანელები: 

ქიმ. მეცნ.დოქ.,პროფ. გივი 

პაპავა, 

ქიმ. Mმეცნ. კანდ., უფროსი მეცნ. 

თანამშრომელი ე.გავაშელიძე 

პროექტის შემსრულებლები: 

ნ. გელაშვილი,  ნ. ხოტენაშვი -

ლი, რ.ლიპარტელიანი 

 

 

ანოტაცია 

ტარდება კვლევები თხილის ნაჭუჭიდან ცელულოზის ტიპის კომპონენტის გამოსაყოფად, რომლის 

ბაზაზედაც სინთეზირებული იქნება ფირები, ბოჭკო და სხვადასხვა კლასის ბიიოდეგრადირებადი 

თერმოპლასტიკური და თერმორეაქტიული პოლიმერული მასალები,  

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტები 

2.1. 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება, 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

2 

“მინერალური სასუქებით 

გამოწვეული ეკოლოგიური 

პრობლემების დაძლევის გზების 

ახალი ტექნოლოგიის 

შემუშავება“ -  FR-17_331 

კვლევის მიმართულება: 

დედამიწის შემსწავლელი 

მეცნიერებები და გარემო, 

გარემოს დაცვის ტექნოლოგიები. 

2017- 2020წწ. 

პროეტის ხელმძღვანელი:  

გ.პაპავა 

 პროეტის შემსრულებლები:  

ლიპარტელიანი რივა, 

ლომთათიძე ზაურ, 

გუგავა ელდარ. გელაშვილი 

ნაზი, გავაშლიძე ეთერ, 

კვარაცხელია დავით, 

არჩვაძე ქეთევან 

ანოტაცია 

შესწავლილია  ამიდური კომპონრნტისა  და ალდეჰიდის ურთიერთქმედების ზოგიერთი კინეტიკური 

კანონზომიერება  ხსნარში 50 -700ჩ  ტემპერატურაზე, კარბამიდისა და ფორმალდეჰიდის მოლური 

თანაფარდობისას 1:2-თან. ნაჩვენებია. რომ   რეაქციის სიჩქარე ტემპერატურის მატებასთან ერთად იზრდება. 

გამოთვლილია რეაქციის აქტივაციის ენერგიისა და ალბათობის ფაქტორის მნიშვნელობები 

  E საშ = 7940,05 კალ/მოლი = 7,94 კკალ/მოლი.  

            A = 0,0223   102 ლ/მოლი . წმ. 

ეტაპი  1.2. 

რეაქციის მიმდინარეობაზე სხვადასხვა ფაქტორის: მორეაგირე კომპონენტების მოლური თანაფარდობის, 

ტემპერატურის, რეაქციის ხანგრძლივობის, სარეაქციო არის კონცენტრაციის, სარეაქციო არის კონცენტრა- 
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ციის,  PH-ის, საწყოsი კომპონენტების სარეაქციო არეში  შეყვანის რიგითობის, რეაქციის მიმდინარეობისას 

ალდეჰიდური კომპონენტის კონცენტრაციის ცვლილების, კატალიზატორის ბუნების  გავლენის  შესწავლა. 

 შესწავლილია კარბამიდის და ფორმალდეჰიდის ურთიერთმოქმედების რეაქციის მიმდინარეობაზე სხვა- 

დასხვა ფაქტორის - პროცესის ხანგრძლივობის, ტემპერატურის, საწყისი კომპონენტების მოლური თანაფა- 

რდობის, ამიდური კომპონენტის სტრუქტურისა და შედგენილობის, კონცენტრაციის გავლენა. 

,ტემპერატურის მომატებისის გარდაქმნის ხარისხი და სიჩქარე იზრდება. ასე მაგალითად, 15 წუთის შემდეგ 

გარდაქმნის ხარისხი 5000-ზე აღწევს 29,23%-ს, 6000-ზე 43,58%-ს, ხოლო 7000-ზე 71,79%-ს. გარდაქმნის 

ხარისხზე გავლენას ახდენს აგრეთვე რეაქციის ხანგრძლივობა. გარდაქმნის ხარისხი იზრდება. რეაქცია 

ერთი  საათის განმავლობაში პრაქტიკულად მთავრდება, 

 რეაქციის მიმდინარეობაზე გავლენას ახდენს აგრეთვე საწყისი კომპონენტების კონცენტრაცია. ნაჩვენები 

იყო, რომ სარეაქციო არეში კარბამიდის საწყისი კონცენტრაციის გაზრდით 0,1-დან 5 მოლ;ი/ლ-მდე, 

რეაქციის სიჩქარე და გარდაქმნის ხარისხი იზრდება. ასე მაგალითად, როდესაც კარბამიდის საწყისი 

კონცენტრაცია არის 0,1 მოლი/ლ, 1 საათის შემდეგ გარდაქმნის ხარისხი შეადგენს 62,50%-ს, როდესაც 

საწყისი კონცენტრაცია არის 1 მოლი/ლ - 66%-ს, ხოლო როდესაც 5 მოლი/ლ-ია, გარდაქმნისხარისხი 

შეადგენს 78%-ს. 

 შესწავლილია კარბამიდის და ფორმალდეჰიდის თანაფარდობის გავლენა რეაქციის მიმდინარეობაზე. 

ფორმალდეჰიდის რაოდენობის გაზრდისას გარდაქმნის ხარისხი და სიჩქარე შესამჩნევად იზრდება. უკვე 

რეაქციის პირველი წუთის გავლის შემდეგ, როდესაც კარბამიდის და ფორმალდეჰიდის თანაფარდობა 

შესაბამისად შეადგენს 1:2 მოლს, გარდაქმნის ხარისხი არის 5%. თანაფარდობის გაზრდისას 1:4-მდე, 

გარდაქმნის ხარისხი იზ. 30 წუთის შემდეგ იზრდება 60- დან 77%-მდე. 

 

2.2. 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება, 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

პროლონგირებული და ბიო- 

დეგრადირებადი პოლიმერუ ლი 

გვარჯილის სინთეზი და 

კვლევა: № FR/381/10‐160/14   

კვლევის მიმართულება: 

დედამიწის შემსწავლელი 

მეცნიერებები და გარემო, 

გარემოს დაცვის ტექნოლოგიები 

2015-2018 წწ. 

პროეტის ხელმძღვანელი: 

მ.გურგენიშვილი 

 

 პროეტის შემსრულებლები: 

ლომთათიძე ზაურ,დოხტუ- 

რიშვილი ნორა, პაპავა ქეთევან 

ანოტაცია 

 

თანამედროვე მონაცემებით   ნიადაგში შეტანილი  აზოტოვანი სასუქების მნიშვნელოვანი ნაწილი, მათი 

წყალში  კარგი ხსნადობის გამო, იკარგება აქროლებისა და  ჩარეცხვის შედეგად, რაც გარდა დიდი 

ეკონომიკური დანაკარგისა, იწვევს გარემოს  გლობალურ დაბინძურებას. ამავე დროს, აზოტოვანი სასუქი, 

აქროლების შედეგად, აღწევს ატმოსფეროს მაღალ ფენებში და იწვევს ოზონის შრის დაშლას, რაც არის 

დედამიწაზე მრავალი მძიმე დაავადების გამოწვევის მიზეზი. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ეკოლოგიურად უსაფრთხო და ეკონომიკურად 

მომგებიანი ახალი ტექნოლოგიების შემუშავებას უსაფრთხო, პროლონგირებული მოქმედების მინერალური 

სასუქების წარმოებისათვის. 

კვლევის მიზანას  შეადგენდა  გახანგრძლივებული მოქმედების  აზოტოვანი სასუქების სინთეზი, რომელიც 

ხორციელდება როგორც ბუნებრივი სორბენტების (დიატომიტის, ცეოლითის) ფორებში, ასევე რეაქტორში. 

ამ მიზნით პოლივინილქლორიდის  პოლიმერანალოგიური  გარდაქმნის  შედეგად  მიღებული 

პოლიეთილენპოლიამინის საფუძველზე სინთეზირებულია პოლიმერული ადუქტი. პოლიმერანაგიური 

გარდაქმნისათვის  დაბალმოლეკულური  პოლივინილქლორიდის  გამოყენების  შემთხვევაში  ჯერ 

ხორციელდება მიღებული  პოლიეთილენპოლიამინის  ნაწილობრივი სტუქტურირება  და  შემდგომ 

პოლიმერული  ადუქტის  სინთეზი.  რეაქციის  საბოლოო  პროდუქტი    ძნელად  იხსნება  წყალში  და 

წარმოადგენს  პროლონგირებული მექანიზმით მოქმედ აზოტოვან სასუქს.      

პროლონგირებული მოქმედების აზოტოვანი სასუქების  მისაღებად, პოლიმერული ადუქტის მისაღებად 

გამოყენებული იყო აგრეთვე ქიმიური წარმოების კუბური ნარჩენი, ე.წ. „პეპა“, რომელიც წარმოადგენს 
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პო0ლიმერულ პოლიამინს. 

შესწავლილია პოლიმერული გვარჯილის წარმოქმნის პროცესი და პროცესის განმსაზღვრელი ძირითადი 

პარამეტრების ცვლილებით დადგენილია პროცესის ოპტიმალური პირობები.  

 პროლონგირებული მოქმედების სასუქის ბიოდეგრადაციისათვის განხორციელებულია პოლიმერის 

მადეგრადირებელი მიკროორგანიზმების ფერმენტატიული მოწყობის მოდერნიზაცია, მისი მოდიფიცირება 

და ადაპტაცია ახალ საკვებ სუბსტრატთან. მიღებულია მადეგრაგირებელი მიკროორგანიზმების აქტიური 

შტამები. შესწავლილია პოლიმერის მადეგრადირებელი მიკროორგანიზმების ეტაპობრივი ადაპტაცია და 

პროლონგირებული მოქმედების სასუქის დეგრადაციის პროცესი.პროლონგირებული მოქმედების 

პოლიმერული აზოტოვანი სასუქებისა და მათ ბაზაზე მრავალკომპონენტიანი კომპოზიციების მისაღებად 

ჩვენს მიერ შემუშავებული ტექნოლოგიები გამოსაყენებლად ხელმისაწვდომი გახდება როგორც 

საქართველოში,  ასევე მსოფლიოს ნებისმიერ აგრარულ ქვეყანაში, რაც უზრუნველყოფს დიდ ეკონომიკურ 

და ეკოლოგიურ ეფექტს. სოციალური ეფექტი გამოიხატება მოსახლეობის დაცვაში სხვადასხვა მძიმე 

დაავადებებისგან. 

2.2. 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება, 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

2. 

გახანგძლივებული მოქმედების 

აზოტოვანი სასუქების სინთეზი, 

კვლევა და ინოვაციური 

ტექნოლოგიის შემუშავება  

FR/370/10‐100/14   

კვლევის მიმართულება: 

დედამიწის შემსწავლელი 

მეცნიერებები და გარემო, 

გარემოს დაცვის ტექნოლოგიები 

2015-2018 წწ. 

პროეტის ხელმძღვანელი:  

გუგავა ელდარ 

 

 პროეტის შემსრულებლები:  

პაპავა გივი, 

გელაშვილი ნაზი 

ანოტაცია 

აზოტოვანი სასუქები წყალში   ადვილად იხსნებიან  და ჩარეცხვის  და აქროლების შედეგად იკარგება 

მნიშვნელოვანი ნააწილი  (50% ),რასაც თან ახლავს არა მარტო  ეკონომიკურ დანაკარგი, ასევე გარემოს 

გლობალური დაბინძურება, რაც იწვევს უმძიმეს  ეკოლოგიურ პრობლემებს, აღნიშნულიდან გამომდინარე 

უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ეკოლოგიურად უსაფრთხო და  ეკონომიკურად მომგებიანი ახალი 

ტექნოლოგიების შემუშავებას უსაფრთხო მინერალური სასუქების წარმოებისათვის.  

ამ პრობლემის დაძლევის მიზნით  განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ახალი ტექნოლოგიების 

შემუშავებას , კერძოდ  გახანგრძლივებული მოქმედების  მინერალური სასუქების მიღებას, რისთვისაც 

შესწავლილი იქნა კარბამიდის და ფორმალდეჰიდის ურთიერთქმედება წყალხსმნარში და სორბონტის 

ფორებში. წყალხსნარში საწყის სტადიაზე ადგილი აქვს მეთილოლწარმოებულების წარმოქმნას და რეაქცია 

არის ბიომოლეკულური. დადგენილია PH- საგან დამოკიდებულებით მეთილოლის ჯგუფების 

სტაბილურობა. ნაჩვენებია, რომ მეთილოლის ჯგუფების სტაბილურობა მაღალია ნეიტრალურ და სუსტ 

ტუტე არეში. როგორც ფორმალდეჰიდის  მიერთების რეაქცია ,ასევე მეთილოლის ჯგუფების კონდენსაცია 

დამოკიდებულია რეაგენტების კონცენტრაციაზე, PH -ზე და ტემპერატურაზე, .ტემპერატურის ან PH -ის  

ცვლილებისას ოლიგომერები განიცდიან შემდგომ პოლიკონდესაციას.. დადგენილია პროცეცსის ზოგიერთი 

კინეტიკური კანონზომიერება. ნაჩვენებია, რომ რეაქცია არის მეორე რიგის. პირველად იქნა 

განხორციელებული კარბამიდის პოლიკონდენსაცია ბუნებრივი სორბენტის - დიატომიტის ფორებში. 

შემუშავებულია კარბამიდის   საფუძველზე  პროლონგირებული  სასუქის  მიღების   ტექნოლოგია. 

შემუშავებულია პროლონგირებული    პოლიმერიზებული კარბამიდის   მულტიკომპონენტიანი 

დრაჟირებული კომპოზიციების მიღების ტექნოლოგია და დადგენილია ძირითადი ტექნოლოგიური 

პარამეტრები. 

გახანგრძლივებული მოქმედების სასუქის ბიოდეგრადაციისათვის განხრციელებულია პოლიმერის 

მადეგრადირებელი მიკროორგანიზმების ფერმენტატიული მოწყობის მოდერნიზაცია, მისი  მოდიფიცი- 

რება და ადაპტაცია  ახალ საკვებ სუბსტრატთან. მიღებულია  მადეგრარირებადი მიკროორგანიზმების 

აქტიური შტამები. შესწავლილია პოლიმერების მადეგრადირებელი მიკროორგანიზმების ეტაპობრივი 

ადაპტაცია და  გახანგძლივებული  მოქმედების სასუქის დეგრადაციის პროცესი. პოლიმერული სასუქის 

მიკრობული დეგრადაცია იწყება ლოგარითმული ფაზის საწყისიდან ( დაახლოებით 12-18საათი) და 
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მთავრდება 124 საათის შემდეგ, .ამ დროის განმავლობაში მიკროორგანიზმის მიერ ასიმილირებული იქნა 

აზოტშემცველი პოლიმერული სასუქის დაახლოებით 20%-ი .  

ჩვენს მიერ მიღებული გახანგრძლივებული მოქმედების  სასუქის გამოყენება  შესაძლებელი გახდება  

როგორც საქართველოში,  ასევე   მსოფლიოს  ნებისმიერ აგრარულ ქვეყნაში, რაც უზრუნველყოფს  დიდ  

ეკონომიკურ  და  ეკოლოგიურ ეფექტს. სოციალური ეფექტი გამოიხატება გახანგრძლივებული მოქმედების 

სასუქის გამოყენებით, რაც უზრუნველყოფს ადამიანთა საზოგადოების დაცვას სხვადასხვა მძიმე 

დაავადებებისაგან. 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 

3.1. 

№ 

პროექტის დასახელება, 

მეცნიერების დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება, 

საიდენტიფიკაციო კოდი, 

დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 

ბიო-დეგრადირებადი  

პოლიმერების სინთეზი და 

გამოყენება გლობალური  

დაბინძურებისაგან გარემოს 

დაცვის  მიზნით 

STCU 6309 

დედამიწის შემსწავლე ლი 

მეცნიერებები და გა რემო. 

გარემოს დაცვის ტექნოლოგიები 

2017-2019 წწ. 

პროეტის ხელმძღვანელი:  

გუგავა ელდარ 

 პროეტის შემსრულებლები:  

გურგენიშვილი მარინა, 

დოხტურიშვილი ნორა, 

პაპავა ეთევან, ჩიტრეკაშვილი 

ია,ლომათიძე ზაურ. 

კვარაცხელია დავით 

ანოტაცია 

 ჩატარდა კვლევები მეთილენეთერული ჯგუფების და სხვა ფაქტორების გავლენის შესასწავლად   

პოლიმერების თვისებებზე და რეაქციის ოპტიმალური პირობების დადგენად. 

თანაპოლიმერების სინთეზის დროს, როდესაც რეაქციაში მონაწილეობს  ერთნაირი ფუნქციური ჯგუფების 

შემცველი რამოდენიმე კომპონენტი, მორეაგირე საწყისი კომპონენტების სარეაქციო არეში შეყვანის 

რიგითობა განსაზღვრავს   წარმოქმნილი პოლიმერის სტრუქტურას და შედგენილობას, აგრეთვე საწყისი 

კომპონენტების მოლეკულის ნაშთის განაწილებას მაკრომოლეკულაში. ასე მაგალითად, როდესაც 

ფორმალდეჰიდთან ურთიერთქმედებაში შეგვყავს კარბამიდი და თიოკარბამიდი, იმის და მიხედვით, თუ 

რა თანმიმდევრობით შეგვყავს სარეაქციო არეში საწყისი კომპონენტები, მიიღება თვისებებით განსხვავე- 

ბული სხვადასხვა პოლიმერი. 

როდესაც ორივე მონომერი ერთდროულად შეგვყავს რეაქციაში, წარმოიქმნება ბლოკ-პოლიმერი, პოლიმერი 

შესდგება კარბამიდისა და თიოკარბამიდის ბლოკებისაგან, სადაც ბლოკი გამდიდრებულია ამა თუ იმ 

მონომერის მოლეკულების ნაშთებით. ჯერ რეაქციაში შედის უფრო აქტიური მონომერი და ბლოკი გამდი- 

დრებულია ამ მონომერის მოლეკულების ნაშთით, ხოლო რეაქციაში მოგვიანებით  შევა  ნაკლებ აქტიური 

კომპონენტი, რომლის ბლოკები გამდიდრებული იქნება ნაკლებ აქტიუჰი მონომერის ნაშთებით. სარეაქციო 

არეში მონომერების შეყვანის  რიგითობის შეცვლით შესაძლებელია მივიღოთ სტატისტიკური პოლიმერი, 

მონომერების თანაბარი განაწილებით მაკრომოლეკულაში.        

შესწავლილია პოლიკონდენსაციის რეაქციის მიმდინარეობისას ალდეჰიდური კომპონენტის კონცენტრაცი- 

ისა და რეაქციის პროცესში მეთილოლის ჯგუფების შემცველობის ცვლილებაზე ტემპერატურისა და რეაქ- 

ციის ხანგრძლივობის გავლენა.  

კარბამიდის მეთილოლწარმოებულების წარმოქმნისას ადგილი აქვს მეთილოლის ჯგუფების გარდაქმნას და 

მეთილენისა და დიმეთილენეთერული ბმების წარმოქმნას, რაც დასტურდება იწ- სპექტროსკოპიული 

გამოკვლევით. დიმეთილენეთერული ბმებისათვის დამახასიათებელი შთანთქმის ზოლების ინტენსივობა 

1085 და 1110სმ-1 უბანში ძლიერდება, რაც მიუთითებს დიმეთილენეთერული ჯგუფებისათვის დამახასია- 

თებელი ბმების წარმოქმნაზე, რომელიც წარმოიქმნება მეთილოლის ჯგუფების კონდენსაციის შედეგად, 

რასაც თან სდევს წყლის გამოყოფა. 

    რეაქციის მიმდინარეობისას მეთილოლის ჯგუფების წარმოქმნის ინტენსივობა იზრდება, რასაც 
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ადასტურებს იწ სპექტროსკოპიული გამოკვლევა. მეთილოლის ჯგუფისათვის დამახასიათებელი 

შთანთქმის ზოლების ინტენსივობა 1030 სმ-1 უბანში იზრდება, თუმცა იმავდროულად ადგილი აქვს მის 

გარდაქმნას დიმეთილენეთერული ბმების წარმოქმნით. მაგრამ, ამ გარდაქმნის სიჩქარე ნაკლებია მათი 

წარმოქმნის სიჩქარეზე, თავისუფალი ფორმალდეჰიდის შემცველობა თანდათან მცირდება, რაც არ არის 

მეთილოლის ჯგუფის შემცველობის ზრდის ექვივალენტური.  

 ტემპერატურის გაზრდით იზრდება მეთილოლის ჯგუფების რაოდენობა, შესაბამისად მცირდება 

თავისუფალი ფორმალდეჰიდის შემცველობა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხსნარში ოლიგომერის მიღების 

დროს, ფორმალდეჰიდის წყალხსნარის გამოყენებისას, ერთი საათის შემდეგ, თავისუფალი 

ფორმალდეჰიდის შემცველობა 18%-ს შეადგენს, ხოლო მეთილოლის ჯგუფებისა – 18,05%-ს.  

 

 

5.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაო

დენობა 

1 

 

G. Sh.Papava, 
K.G.Ebralidze, 
M.B.Gurgenishvili, 
I.A.Chitrekashvili,  
N.S.Dochturishvili, 

“Synthesis of poly- 
esters   by the me- 
thod of  equilibri um 
polycondens- ation” 
რთული პოლიეთე- 
რების სინთეზი  წო 
ნასწორული 
პოლიკონდენსაციის 
მეთოდით. 

World Science, 
#4(32), Vol 3, 
April 2018 
 

Publisher Office's address: 

Dolna 17, lok. A_02 

Warsaw, Poland,  00-773 

pp. 28-31 

ანოტაცია 

წონასწორულო პოპლიკონდენსაციის მეთოდით,  ბისფენოლებისა და არომატული დიკარბონმჟავების 

დიქლორანჰიდრიდების საფუძველზე სინთეზირებულია რთული პოლიეთერები. მიღებული 

პოლიეთერები ხასიათდებიან მაღალი თბო-  და თერმომედეგობით, იხსნებიან ქლორირებულ 

ნახშურწყალბადებში და ხსნარებიდან  წარმოქმნიან მაღალი ფიზიკურ-მექანიკური და 

დიელექტრიკული თვისებების მქონე გამჭვირვალე ფირებს. 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათა-ური, 

დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და 

ნომერი/ტომი 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაო

დენობა 

1 

 

G. Sh.  Papava, 
N.S.Gelashvili, 
E.Sh.Gavashelidze, 
R.G.Liparteliani, 
N.Z.Khotenashvili      

 

“Synthesis of polyesters    
by the method of high 
temperature polycon- 
densation” 
რთული პოლიეთე- 
რების სინთეზი მაღა 
ლტემპერატურული  
პოლიკონდენსაციის 
მეთოდით 

World Science, 
#4(32), Vol 3, 
April 2018 
 

 

Publisher Office's 
address: Dolna 17, 
lok. A_02 Warsaw, 

Poland,  00-773 

pp.32‐35 

ანოტაცია 

მაღალტემპერატურული პოლიკონდენსაციის მეთოდით.სინთეზირებულია  ჰეტეროჯაჭვური რთული 

პოლიეთერები  ბისფენოლრბისა და  დიკარბონმჟავების დიქლორანჰიდრიდების საფუძველზე, 

ნიღებული პოლიმერები ხასიათდებიან  მაღალი თბო-  და ტერმომედეგობით, აკარგი ხსნადობით 

ქლორირებულ ნახშირწეყალბადებში, ხსნარებიდან წარმოქმნიან  გამჭვირვალე ფირებს, რომლებიც 

ხასიათდებიან  მაღალი მექანიკური და დიელექტრიკული თვისებებით. 

5.4. სტატიები 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიისსათაური, 

დიგიტალური 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაო

დენობა 
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საიდენტიფიკაციო 

კოდი DOI ან ISSN 

დასახელება 

და 

ნომერი/ტომი 

1 

 

G.Sh.Papava,  
M.B.Gurgenishili, 
I.A.Chitrekashvili, 
 Z. Chubinish vili. Z.Sh. 
Tabuka shvili 

“Synthesis  of  Thermo- 
reactive oligomers on the 
basis of policyclic 
bisphenols” 
თერმორეაქტიული 
ოლიგომერების სინ- 
თეზი პოლიციკლუ- რი 
ბისფენოლების ბაზაზე. 
DOI: https://doi.org/ 
10.31435/rsglobal_ws/311
02018/6178 
ISSN 2413-1032 

World Science. 
№ 10(38), 
Vol.1, October 
2018, 
 
 

Publisher Office's 

address: Dolna 17, 

lok. A_02 Warsaw, 

Poland,  00-773 

pp.42-46 

ანოტაცია 

ნორბორნანის ტიპის  ბისფენოლებისა  და ფორმალდეჰიდის  ერთიერთქმედების შედეგად მიღებული  

ნოვოლაქები.. შესწავლილია  ბისფენოლებისა და ფორმალდეჰიდის ურთიერთქმედების ზოგიერთი 

კინეტიკურო კანონზომიერება. დადგენილია, რომ რეაქცია არის მეორე რიგის. თერმიული  გამყარების  

პროცესის შესწავლის მიზნით ჩატარებულია ინფრაწითელი სპექტროსკოპიული გამოკვლევა. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

1 

 

Nora  Dokhturishvili, 
Marina.Gurgenishvili  Eter 
Gavashelidze, Nanuli Khotenashvili, 
Eldar Gugava, Givi Papava, Ia 
Chitrekashvili,   

 
პოლიმერული სასუქების 
სინთეზი კარბამიდისა და თიო-
კარბამიდის საფუძვე- ლზე.  p. 27 

PolyChar 26 
World  Forum on Advanced 
Materials,2018, 10-13  September, 
Tbilisi, Georgia 

2 

 

Zaur Lomtatidze, Eldar Gugava, Givi 
Papava, Davit  Kvaratskhelia, Marina 
Gurgenishvili, Ia Chitrekashvili, Riva 
Liparteliani  

 

Study of degradation ability of 

microorganisms isolated from some 

type Soils of east Georgia to  

polymerized Nitrogenous 

Fertilizers. 

აღმოსავლეთ საქართველოს 

სხვადასხვა ტიპის ნიადგიდან 

გამოყოფილი მიკროორგანი- 

ზმების დეგრადაციის უნარის 

შესწავლა პოლიმერიზებულ 

აზოტოვან სასუქებში.p.78 

PolyChar 26  

World  Forum on Advanced 

Materials,2018, 10-13  September, 

Tbilisi, Georgia. 

3 

 

Ketevan Archvadze, 
 Ilia Chaghava, Marina Gurgenishvili 

Novel usage of a Polycarbonate solar 
energy dryer for the Purpose of 
herbage and drug plants dryieng. 
პოლიკარბონატული სოლარუ 

ლი ენერგიის საშრობი აპარა- ტის 

ახლებური გამოყენება ბა- 

ლახეული და სამკურნალწამ- 

ლო მცენარეების გაშრობის 

მიზნით.p.70 

PolyChar 26, 

World  Forum on Advanced 

Materials,2018, 10-13  September, 

Tbilisi, Georgia. 

თეზისები  გამოქვეყნებულია ფორუმის მასალებში   
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის 

ნავთობის ქიმიის ლაბორატორია 

 

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი: მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ნათელა ხეცურიანი, ლაბორატორიის 

პერსონალური შემადგენლობა: მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმ. მეცნ. კანდ.: ელზა თოფურია; 

უფრ. მეცნიერ თანამშრომლები, ქიმ. მეცნ. კანდ.:: ესმა უშარაული, ზაზა მოლოდინაშვილი, მეცნიერ 

თანამშრომლები, ქიმ. მეცნ. კანდ.:: ქეთევან გოდერძიშვილი, ირინა მჭედლიშვილი, მეცნიერ 

თანამშრომლები: მადლენა ჩხაიძე, თამარ შატაკიშვილი, მაკა კოპალეიშვილი, ინჟინერი კოტე 

სიმონიშვილი. 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

1.1. 

 № 
პროექტის დასახელება, მეცნიერების დარგი 

და სამეცნიერო მიმართულება  

პროექტის 

დაწყების და 

დამთავრების 

წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 2 3 4 

 

1. 

საქართველოს ახალი საბადოების ნედლი 

ნავთობების კვლევა 

 

სამეცნიერო მიმართულება: ნავთობის ქიმია 

2014 - 2024 

ნ.ხეცურიანი-ხელმძღვანელი 

ე.უშარაული-პასუხისმგებელი 

შემსრულებელი. 

ქ.გოდერძიშვილი-შემსრულებელი 

ი.მჭედლიშვილი-შემსრულებელი. 

 მ.ჩხაიძე - შემსრულებელი. 

ანოტაცია 

ენერგეტიკული დანიშნულების წიაღისეულლიდან ნავთობი ეკონომიური განვითარებისთვის მნიშვნელოვ 

ან  ენერგორესურს რესურს წარმოადგენს. საქართველოს ტერიტორიაზე ნავთობის საბადოები საკმაოდ 

ფართოდ არის გავრცელებული. ამჟამად მოქმედი ახალი საბადოების ნავთობების კვლევას მათგან 

ადგილობრივი მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობისთვის საჭირო ნავთობური მასალების და 

ნავთობპროდუქტების მიღების მიზნით  განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. 

საანგარიშო პერიოდში ხორციელდებოდა მანავის საბადოს ახალი ჭაბურღილების #11 და #12 ნაბთობების 

კვლევა. ფიზიკურ-ქიმიური მახასათებლების მიხედვით საკვლევი ნავთობები საშუალო სიმკვრივისაა 

(826,0კგ/მ; 822,5კგ/მ ); ხასიათდებია მსუბუქი ფრაქციების მაღალი გამოსავლით(65,5%; 67,4%); 

გოგირდისა(0,18%; 0,17%) და ფისოვან(7,075; 8,12%) - ასფალტენური(1,86%; 2,7%) ნაერთების დაბალი და 

პარაფინების (6,5%; 6,2%) მაღალი შემცველობით. გაზ ქრომატოგრაფიული კვლევის შედეგად ელემენტური 

შედგენილობის(C-86,12; H-13), მოლეკულური მასის (101,99), ფარდობითი სიმკვრივის(0,7360გ/სმ3) და 

ოქტანურ რიცხვთან(73,51) ერთად განსაზღვრული იყო ნაფტას ფრაქციის 35-1800C ნახშირწყალბადური 

ჯგუფური შედგენილობა და იდენტიფიცირებულია მასში შემავალი ინდივიდუალური 

ნახშირწყალბადები(ნ.პარაფინები-24,027%; იზოპარაფინები-27,531%; ნაფტენები-32,231%; არომატიკა-

15,753%). აღნიშნული ნავთობიდან გამოყოფილი და შესწავლილი იყო აგრეთვე დუღილის სხვადასხა 

ტემპერატურის მქონე დიზელის საწვავის ფრაქციები და შესწავლილი იყო მათი ფიზიკურ-ქიმიური 

მახასიათებლები. 180-3600C დიზელის ფრაქცია  (გამოსავალი 37%) კარბამიდით ექსტრაგირებულ იქნა ნ-

პარაფინული ნახშირწყალბადები. კონცენტრატში აირთხევადი ქრომატოგრაფიით შესწავლილი იყო ნ-

პარაფინული ნახშირწყალბადების C9H20 – C26H54 განაწილება, რომელთაგან აღსანიშნავია C13 - C15 მაღალი 

კონცენტრაცია 10,87-12,4%.  მანავის ნავთობის ფოტოქიმიური მეთოდით მიღებულ ნაცარში რაოდენობრივი 

სპექტრალური ანალიზით შესწავლილია მიკროელემენტების V, Ni, Gr, Co, Mn, Cu, Ti, Sn, St  და  Ba 

კონცენტრაცია. შიმჩნეულია გარკვეული დამოკიდებულება  ვანადიუმისა და ნიკელის თანაფარდობასა და 

ნავთობის ასაკს შორის - თანაფარდობა V/Ni<1 მიუთითებს რომ საკვლევი ნავთობები მიეკითვნებიან 

მესამეული ტიპის ნავთობებს. რაც აიხსნება საწყისი ორგანული ნაერთების დაგროვების პირობებით და 

შესაბამისი გეოქიმიური წარმოშობით. გოგირდის და ფისოვან-ასფალტენური ნაერთების დაბალი და 

პარაფინული ნახშირწყალბადების მაღალი შემცველობის გამო ნავთობების არსებული კლასიფიკაციით 

მანავის ნავთობი მიეკუთვნება მაღალი ხარისხის პარაფინულ ნავთობებს. სამუშაო გრძელდება.  
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საქართველოს ბუნებრივი ბიტუმების კვლევა 

ნავთობის ქიმია 

 

სამეცნიერო მიმართულება: ნავთობის ქიმია 

2014 - 2019 

ნ.ხეცურიანი - ხელმძღვანელი 

ე.თოფურია-პასუხიმგებელი შემსრ.  

ზ.მოლოდინაშვილი-

შემსრულებელი  

თ.შატაკიშვილი-შემსრულებელი. 

მ.კოპალეიშვილი-შემსრულებელი. 

ანოტაცია 

ნავთობპროდუქტების და ნახშირწყალბადური ნაერთების მისაღებად ნავთობის ძირითად ალტერნატიულ 

ნედლეულს ბუნებრივი ბიტუმები წარმოადგენს, რომელსაც წვადი წიაღისეულის საერთო ბალანსში 

მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. გარდა ნახშირწყალბადოვანი ნაერთების მიღებისა, თვითონ ბუნებრივ 

ბიტუმებს გამოყენების ფართო სპექტრი აქვთ საგზაო და საამშენებლო დარგებში, ელექტროტექნიკურ 

მრეწველობაში და ა.შ. აქედან გამომდინარე ადგილობრივი ბიტუმების შესწავლა და გამოყენების გზების 

განსაზღვრა მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს. 

საქართველოში დაფიქსირებული ბუნებრივი ბიტუმებიდან საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა 

პოლპოიტეიბის (კახეთი) ბიტუმის კვლევა. ბიტუმური ქვიშრობიდან ორგანული ნაწილის გამოტანა 

ხდებოდა ქლოროფორმით სოქსლეტის აპარატში. განსაზღვრული იყო ორგანული ნაწილის გამოსავალი და 

ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები. შესწავლილი იყო ორგანული ნაწილის ელემენტური შედგენილობა 

(C-85,04%; H-10,1%; S-0,58%; N-0,47%; O-3,46%) და ზეთების(39,1%), ფისების(38,2%) და 

ასფალტენების(23,1%) შემცველობა. ორგანული ნაწილის გამოსავალი საკმაოდ მაღალია (35,1%), ზეთების 

შემცველობის მიხედვით საკვლევი ბიტუმი მიეკუთვნება ასფალტებს. აირთხევადი ქრომატოგრაფიული 

ანალიზით პოლპოიტების ბიტუმის ორგანული ნაწილის ჰიდროპიროლიზატში იდენტიფიცირებულია 

მთელი რიგი არომატული სტრუქტურები: ნაფტალინი, მეთილნაფტალინი, დიფენილი, ფლუორენი, 

ფენანტრენი, მეთილფენანტრენი, პირენი და ქრიზენი.  

მიკროელემნტების შესწავლით ნაჩვენებია, რომ საკვლევი ბიტუმი შეიცავს ნავთობისათვის 

დამახასიათებელი ყველა მიკროელემენტს(Sr, Ba, V, Cr, Ni, Ti, Cu, Mn, Co, Pb, Mo, Be, Zr; V/Ni=0,2 ე.ი <1), 

თუმცა შედარებით უფრო მაღალი კონცენტრაციით. სამუშაო გრძელდება. 
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ბიოსაწვავების მიღება და მათი 

ტექნოლოგიების შემუშავება 

 

სამეცნიერო მიმართულება: ნავთობის 

ქიმია 

2018 - 2024 

ნ.ხეცურიანი-  ხელმძღვანელი 

ქ.გოდერძიშვილი-პასუხისმგებელი 

შემსრ.    

მ.ჩხაიძე - შემსრულებელი 

მ.კოპალეიშვილი-შემსრულებებლი 

ანოტაცია 

თანამედროვე მსოფლიოში ნავთობური წარმოშობის ენერგომატარებლების დაზოგვითი ტექნოლოგიების 

განვითარება და გარემოს ეკოლოგიური დაბინძურება აიძულებს მსოფლიოს აითვისოს ენერგიის 

განახლებადი წყაროები.  ეს ტენდენციები ასახულია მოწინავე ქვეყნების ენერგეტიკის განვითარების 

პროგრამებში, სადაც  2020-წლისათვის განახლებადი ენერგიის წყაროების წილის 20%-მდე გაზრდაა 

ნავარაუდევი. მსოფლიო საექსპერტო გაერთიანებამ საწვავის ბაზრის განვითარების ძირითად ტენდენციად 

ბიოენერგეტიკის სფერო გამოაცხადა. მიმდინარეობს სამეცნიერო და პრაქტიკული მუშაობა, როგორც 

შეზღუდული პოტენციალის, ისე ნახშირწყალბადების  დიდი მარაგის მქონე ქვეყნებში. ამრიგად 

ენერგოდაზოგვითი ტექნოლოგიისა და გარემოს ეკოლოგიური დაბინძურების შესამცირებლად 

განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებას   დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.  

საანგარიშო პერიოდში შესწავლილია    საქართველოში(დედოფლის წყაროს რეგიონი) მოყვანილი რაფსიდან 

(Brassica  napus) და   კვების  მრეწველობის  ობიექტების მეორადი  ზეთებიდან ბიოდიზელის მიღების 

შესაძლებლობა ლაბორატორიული საპილოტე დანადგარის გამოყენებით.   ეთერიფიკაციის რეაქციით 

მიღებულია სუფთა ბიოდიზელის საწვავი  B100 და ბიო გლიცერინი.  შესწავლილია ბიოდიზელის B100‐ის 

და  ბიოდიზელის და ნავთობდიზელის  ნარევების  (B10 და B20) ფიზიკურ- ქიმიური მახასიათებლები. B20 

და  B100‐ის  ცხიმოვანი  მჟავების  შემცველობა შესწავლილია  თხევადი  ქრომატოგრაფით, ხოლო 

ფუნქციონალური ჯგუფები - ინფრაწითელი სპექტრომეტრით. ჩატარებული  ანალიზის შედეგებმა    აჩვენა, 

რომ ორივე B100 და B20‐ის ფიზიკურ - ქიმიური პარამეტრები EN 14214, ASTM D6751 და EN 590 სტანდარტების 

მოთხოვნების შესაბამისია.  მომზადებული სამუშაოებზე დაყრდნობით 2018წლის 6 ივლის ქ.თბისლისში 

ქინძმარაულის ქ.#15-ში გაიხსნა საქართველოში პირველი ბიოდიზელის ქარხანა შპს“ბიოდიზელი ჯორჯია“, 

ამჟამად მიმდინარეობს ტექნოლოგიური პროცესის პარამეტრების დადგენა და გაუმჯობესება. ასევე 

ხორციელდება ბიოდიზელის შენახვის პერიოდის გახანგრძლივებას.  სამუშაო გრძელდება. 
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1.4.  

 

№ 
პროექტის დასახელება, მეცნიერების 

დარგი და სამეცნიერო მიმართულება 

პროექტის დაწყების და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

(თითოეულის როლის მითითებით) 

1 

2 3 4 

ნავთობური ნარჩენებიდან 

სასარგებლო პროდუქტების მიღება 
2014-2019 

გ. ხიტირი - ხელმძღვანელი, თ. 

გაბუნია -შემსრულებელი 

ანოტაცია 

    ჰიდროსაიზოლაციო მასალას უნდა ჰქონდეს მტკიცე შეჭიდების უნარი, ადგეზია ზედაპირთან, 

მეტალებთან, იყოს მთლიანი და თანაბარი სისქის. უნდა აღინიშნოს აზბესტის გამოყენების უარყოფითი 

მხარე მისი მაღალი კანცეროგენულობის გამო. წარმოდგენილი გამოკვლევის მიზანია 

ჰიდროიზოლაციისთვის გამოყენებულ იქნას ახალი იაფი და უსაფრთხო მასალები, რომლებიც არსებობს 

ადგილობრივ პირობებში.ნედლეულის სახით გამოყენებულია სხვადასხვა ტიპის ნარჩენები. ნავთობური და 

ორგანული პოლიმერული ნარჩენების სპეციალური გადამუშავებითა და სხვა კომპონენტებთან 

(სილიკატები და სხვა არაორგანული მასალები) შერევით და შემდგომი ჰომოგენიზაციით მიღებულია 

უნივერსალური და იაფი კომპოზიციები. ამ კომპოზიციებში ინგრედიენტების თანაფარდობის ცვლილებით 

გათვალისწინებულია სპეციფიური თვისებების ვარირება და გაუმჯობესება. აღნიშნული ნარჩენების 

გამოყენება მნიშვნელოვანია ეკოლოგიური თვალსაზრისითაც - ბუნების დაბინძურების თავიდან აცილება. 
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ნ.ხეცურიანი, 

ე.თოფურია, 

მ.ჩხაიძე,  

ვ.ციციშვილი 

Polycycloalkane Hydrocarbon in Taribani 

Oil - პოლიციკლოალკანური 

ნახშირწყალბადების შესწავლა 

ტარიბანის ნავთობში 

DOI:https://doi.org/10.31435/ 

rsglobal_ws/30092018/6132 

World Science  

2018, #9 (37),  

RS Global 

Sp.z.O.O., 

Warsaw, Poland, 

pp.33-41. 

CG-MS მეთოდით შესწავლილია ტარიბანის პარაფინული ნავთობის 200-2500C  ფრაქციიდან  გამოყოფილი 

კონცენტრატები. მათ მისაღებად გამოყენებულია ნედლი ნავთობის დამუშავების შემდეგი სტადიები: 

დისტილაცია, სილიკაგელით დეარომატიზაცია, სამჯერადი თერმოდიფუზიუ-რი დაყოფა და 

თიოშარდოვანით ექსტრაგირება. მიღებულია ათი თერმოდიფუზიური ფრაქცია. წარმოდგენილ ნაშრომში 

განხილულია  VIII თერმოდიფუზიური ფრაქციის  და ამ ფრაქციიდან  თიოშარდოვანით გამოყოფილი 

ექსტრაქტის CG-MS  შესწავლის  შედეგები. მასს-სპექტრალური მონაცემების და ქრომატოგრაფიული 

შეკავების ინდექსების მნიშვნელობების კომპლექსური შესწავლით მიღწეული იყო იზომერების დაყოფა. 
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იდენტიფიცირებულია:  С11-C22 იზოპრენოიდური ალკანები, განსაკუთრებით გამოირჩევა პრისტანი  C19 

და ფიტანი C20, რომლებიც წარმოადგენენ  ნავთობების ბიომარკერებს.  VIII თერმოდიფუზიურ ფრაქციაში 

იდენტიფიცირებული იქნა ადამანტანის წარმოებულების მთელი რიგი: დიმეთილ-, ტრიმეთილ-, 

ტერამეთილ-, ეთილ-, მეთილეთილ-, დიეთილ-, პროპილ-, მეთილპროპილ ადამანტანები; მათ შორის 

პირველად ნავთობში - 2-ნ-ბუთილ-, 2-ნ-პროპილ-  და 1-მეთილ,3-პროპილადამანტანები.  

2. ნ.ხეცურიანი, 

ე.უშარაული, 

მ.ჩხაიძე, 

თ.შატაკიშვილი, 

მ.კოპალეიშვილი 

Исследование скважин новых 
месторождений Манавской нефти 
მანავის ნავთობის ახალი 

ჭაბურღილების კვლევა 
DOI: 
10.31435/rsglobal_ws/31102018/6179 

ISSN  2413-1032 

World Science  

2018, #10 (38), 

Vol 1. 

RS Global 

Sp.z.O.O., 

Warsaw, Poland, 

pp. 46-52. 

შესწავლილია მანავის საბადოს  ახალი #11 და #12 ჭაბურღილის  ნედლი ნავთობების ფიზიკურ-ქიმიური 

და გეოქიმიური მახასიათებლები, ასევე იწ-სპექტრომეტრიის საშუალებით.  დადგენილია 

ფუნქციონალური ჯგუფები. ჩატარებულია #12 ჭაბურღილის ნავთობის  35‐180°С ნაფტის ფრაქციის კვლევა 

გაზ ქრომატოგრაფიული მეთოდით. მასში  იდენტიფიცირებულია ინდივიდუალური პარაფინული, 

ნაფტენური და არომატული ნახშირწყალბადები.  ასევე დიზელის ფრაქციის კარბამიდულ კონცენტრატში 

დადგენილა ცალკეული ნ-პარაფინული ნახშირწყალბადების განაწილება. პარაფინის მაღალი, გოგირდის 

და ფისოვან-ასფალტენური ნაერთების დაბალი შემცველობის გამო მანავის ნავთობი მიეკუთვნება 

მაღალპარაფინულ ნავთობებს,  რომლის გადამუშავებით შესაძლებელია  მაღალხარისხიანი სასაქონლო 

ნავთობპროდუქტების - ნავთობური გამხსნელების, საავიაციო და დიზელის საწვავების და სხვადასხვა 

ნავთობური ზეთების - მიღება.  

3. ნ.ხეცურიანი, 

ე.უშარაული, 

ქ.გოდერძიშვილი

, ქ.ებრალიძე, 

ი.მჭედლიშვილი 

Mass Spectrometric Study of Tar-

Asphaltenic Compounds of Georgian Oils 

საქართველოს ნავთობების ფისოვან-

ასფალტენური ნაერთების მასსპექტ-

რომეტრული კვლევა 

ISSN 2413-1032 

World Science 

2018, # 5(33),   

 

RS Global 

Sp.z.O.O., 

Warsaw, Poland, 

pp. 19–25. 

 

ნავთობის მაღალმდუღარე ნაერთები რთული აღნაგობის მრავალკომპონენტიანი ფისოვან-

ასფალტენური ნაერთებია. მათი ძირითადი სტრუქტურული ბლოკები პოლიციკლური არომატული 

სტრუქტურებია, რომელთა კვლევას და იდენტიფიკაციას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. 

ნავთობის ფისოვან-ასფალტენური ნაერთების ამ სისტემების კვლევისათვის გამოყენებული იყო 

ნახშირწყალბადების ჰიდროპიროლიზური ფრაგმენტაციის მეთოდი. ნაშრომში წარმოდეგენილია 

სხვადასხვა ქიმიური ბუნების ნავთობების ნორიო(არომატული), სამგორი(პარაფინული) და 

სუფსის(ფისოვანი)- ფისოვან-ასფალტენური ნაერთების ჰიდროპიროლიზით მიღებული პროდუქტების 

აირ-თხევადი ქრომატოგრაფიით და მასსპექტრომეტრიით მიღებული შედეგები. ფისების და 

ასფალტენების ჰიდროპიროლიზატების ნახშირწყალბადების შედგენილობის შესწავლით დადგენილია, 

რომ ისინი შეიცავდნენ ერთნაირ არომატულ სტრუქტურებს. საკვლევი ნავთობების ფისოვან-ასფალტენურ 

ნართებში იდენტიფიცირებულია ნაფტალინის, დიფენილის, ფლუორენის, ფენანტრენის, პირენის, 

ქრიზენის და მათი წარმოებულების სტრუქტურები. 

4. ნ.ხეცურიანი,  

ე.თოფურია, 

ე.უშარაული, 

ქ.გოდერძიშვილი, 

ი.მჭედლიშვილი 

Prospects for Production of Briquette 

Fuel in Georgia.  

ბრიკეტული საწვავის წარმოების 

პერსპექტივები საქართველოში 

ISSN 2518 – 167X 

Web of Scholar, 

2018, 4(22), vol.2 
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საქართველოში პირველად ჩატარდა ადგილობრივი მეორადი ენერგორესურსების  უტილიზაციის 

საფუძველზე ბრიკეტული საწვავის წარმოების შესაძლებლობის კვლევა. შემუშავებული ტექნოლოგიისა 

და ბრიკეტული საწვავის კომპოზიციების შესწავლის შედეგად დადგენილია, რომ სამი - ბიონედლეულის 

და ოთხი - ნახშირის  შერეული კომპოზიციებისგან  მიღებული ბრიკეტები საუკეთესოა თავისი 

თვისებებით როგორც ეკოლოგიური, ასევე ეკონომიური თვალსაზრისით. ჩატარებული კვლევა ცხადყოფს, 

რომ ქვეყანაში არსებობს ბრიკეტული წარმოების პერსპექტივები და მისი დანერგვა ერთდროულად 

შეუწყობს ხელს თბური ენერგიის პრობლემის მოგვარებას და გარემოს დატვირთვის შემცირებას. 

საბრიკეტე მასალად პირველად არის გამოყენებული სიმინდის ფესვები, დსპ და კავკასიური სოჭის გირჩი, 

ასევე პოლიეთილენი შემკვრელ მასალად. მიღებული საწვავი ბრიკეტები სტანდარტის მოთხოვნების 

შესაბამისია.  

5. კ.კარჩხაძე, 

ნ.ხეცურიანი 
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ბიოდიზელი როგორც ერთერთი ყველაზე ეფექტური, ალტერნატიული, ეკოლოგიურად სუფთა და კარბო-

ნეიტრალური ბიოლოგიური საწვავი განსაკუთრებით სასარგებლოა ქალაქებში, სადაც სატრანსპორტო 

საშუალებების კონცენტრაცია მეტად მაღალია და ხდება ჰაერის დაბინძურება შიდაწვის ძრავების 

გამონაბოლქვი აირებით. წინამდებარე ნაშრომში ორიენტირებულია ბიოდიზელისა და ნავთობდიზელის 

საწვავის ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებლების ანალიზზე. კვლევების შედეგების საფუძველზე 

შესწავლილია და იდენტიფიცირებულია  ნავთობდიზელის და ბიოდიზელის საწვავის ცხიმოვანი 

მჟავეების შედგენილობა   თხევადი ქრომატოგრაფიის მეთოდით, ხოლო ფუნქციონალური ჯგუფები 

განისაზღვრა იწ  ფურიეს  სპექტრომეტრზე. დადგენილია ბიოდიზელის გაუმჯობესებული შედგენილობა, 

რომელიც აკმაყოფილებს EN 14105, ASTM D 6751 და EN 590 სტანდარტების მოთხოვნებს და შეუძლია 

მნიშვნელოვნად შეამციროს თბური აირების და მავნე ემისიების რაოდენობა. 

6. ზ.მოლოდინაშვი

ლი, 

ნ.ზაზაშვილი, 

მ.ჩიჩაკია, 

მ.ჩიკაიძე, 

დ.რაზმაძე 

Continuous Method for Obtaining 

of Novolac Oligomer and Mixed 

Copolymer in Melt 

ნოვოლაქური ოლიგომერისა 
და შერეული თანაპოლიმერის 
მიღების უწყვეტი მეთოდი 
ნალღობში 

World Science 

(Multidisciplinary 

Scientific Edition), 

2018, #8 (36),  

Warsaw, Poland, pp.51-57. 

პირველადაა დამუშავებული ნოვოლაქის ტიპის ოლიგომერების მიღების ახალი, უწყვეტი მეთოდი, 
ფენოლის და პარაფორმის ურთიერთმოქმედებით ნალღობში, მჟავა კატალიზატორის თანაობისას. 
რეაქციის ოპტიმალური პირობების დასადგენად შესწავლილია პროცესის ზოგიერთი კინეტიკური 
კანონზომიერება. ნაჩვენებია, რომ რეაქცია არის მეორე რიგის. ოლიგომერების წარმოქმნის ოპტიმალური 
პირობებია: ტემპერატურა 100-1200C რეაქციის ხანგრძლივობა 10 წთ, ფენოლური კომპონენტისა და 
ფორმალდეჰიდის მოლური თანაფარდობა 1,15:1, შესაბამისად. კატალიზატორის რაოდენობა – 1% 
ფენოლური კომპონენტის მიმართ. აგრეთვე, პოლიმერების თბო- და თერმომედეგობის ასამაღლებლად 
ფენოლისა და კარდული ტიპის ბისფენოლების ერთობლივი კონდენსაციით ნალღობში 
სინთეზირებულია შერეული პოლიმერები საწყისი მონომერების სტატისტიკური განლაგებით 
მაკრომოლეკულაში. თანაოლიგომერების გარბილების ტემპერატურა მაღლდება 70-დან 90-1800C -მდე. 
 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1.საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 ნათელა ხეცურიანი, ელზა თოფურია 1. Development of Innovative საერთაშორისო სამეცნიერო-
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2 კახა კარჩხაძე, ნათელა ხეცურიანი Briquette Fuel Compositions 
2. Biodiesel Production 

Technologies 

პრაქტიკული კონფერენცია 

„თანამედროვე მეცნიერება და 

ინოვაციური პრაქტიკა“, 16 ნოემბერი 

2018, ქუთაისი, საქართველო 
ორივე მოხსენება ვრცელი თეზისის სახით გამოქვეყნებულია ფორუმის მასალებში 

 

 

6. 2. უცხოეთში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 K.Karchkhadze, N.Khetsuriani.  Sustainable sity transport 
development and reduction of 
greenhouse gases emissions through 
introduction of biodiesel fuel  

საქალაქო ტრანსპორტის მდგრადი 
განვითარება და სასათბურე აირების 
ემისიის შემცირება ბიოდიზელის 

დანერგვის გზით 

Ajman 5th International 
Environmental Conference on 

Climate Change & Sustainability, 
March 6-7 2018,  Ajman (UAE) 

 V.Tsitsishvili, E. Topuria, N. 
Khetsuriani, M.Chkhaidze.  

Polycycloalcane Hydrocarbons in 
Taribani Oil  

ტარიბანის ნავთობის 

პოლიციკლოალკანები 

XI International Mass Spectrometry  
Conference on Petrochemistry, 

Environmental  and Food Chemistry 
– Petromass 2018, April 15-18, 2018, 

Bled (Slovenia)  N. Khetsuriani, K.Karchkhadze, 
V.Tsitsishvili, K.Goderdzishvili.  

Development of Bioenergy in 
Georgia ბიოენერგიის განვითარება 

საქართველოში 

 N.Khetsuriani, E.Usharauli, 
K.Ebralidze, I.Mchedlishvili, 

K.Goderdzishvili.  

Mass Spectrometric Study of Tar-
asphaltene Substances of Georgian 

Oils - ქართული ნავთობების 
ასფალტენური ნაერთების მას-
სპექტრომეტრული კვლევა 

ყველა მოხსენება თეზისის ან სტატიის სახით გამოქვეყნებულია შესაბამისი ფორუმის მასალებში 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის 

აგრაგული ქიმიის ლაბორატორია 

 

ლაბორატორიის  ხელმძღვანელი:  ‐    მთავარი  მეცნიერ თანამშრომელი, ტექ. Mმეცნ. Dკანდიდატი ომარ 

ლომთაძე; ლაბორატორიის პერსონალური შემადგენლობა:  მთ. მეცნ. თანამშ., ქიმ. მეცნ. doqt.: კ. 

ამირხანაშვილი, მთ. მეცნ. თანამშ., ქიმ. მეცნ. კანდ.: ი. ბეშკენაძე, უფრ. მეცნ. თანამშ., ქიმ. Mმეცნ. 

კანდ.: ნ. ოსიპოვა, თ. კვერნაძე, ც. გაბელია, ნ. ჟორჟოლიანი, მეცნ. თანამშ., ქიმ. Mმეცნ. კანდ,:  ლ. 

ჯაფარიძე, ე. სალუქვაძე; მეცნ. თანამშ., აკად. დოქტ.: მ. გოგალაძე, მეცნ. თანამშ.: ნ. შალვაშვილი, ნ. 

კლარჯეიშვილი. 
 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 
1.1. 

 № 
პროექტის დასახელება 

 მეცნიერები დარგი და სამეცნიერო 
მიმართულება  

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი  

1 2 3 4 

1 

ხელატური ნაერთების მიღება, გამოყენება 
აგრარულ სექტორში  და გარდამავალი 
ლითონების შემცველობის დადგენა 
ნიადაგში და ჩამდინარე წყლებში  
აგრარული მეცნიერებები 

2017-2019 

ო. ლომთაძე (ხელმძღვანელი) 
ნ. ოსიპოვა, თ. კვერნაძე,  
ც. გაბელია,ლ. ჯაფარიძე,  

ე. სალუქვაძე (შემსრულებლები) 

ანოტაცია 
  საანგარიშო პერიოდში ბუნებრივი ნედლეულის (ტორფი)  და მცენარეული ნარჩენების (სიმინდის ნაქუჩი, 
მელასა)   თერმოდესტრუქციის შედეგად მიღებული ჟანგვის პროდუქტების და პოლივალენტური ლითონების 
საფუძველზე მიღებულია ხელატური სტრუქტურის ლითონკომპლექსები, რომლებიც გამიზნულია ერთწლიან 
ბოსტნეულ კულტურებში ფართოდ გავრცელებული  ვირუსული და ტრაქეომიკოზული დაავადებების 
სამკურნალო  საშუალებების მისაღებად. 
  ბუნებრივ ნაერთთა ხელატური  კომპლექსები ხასიათდებიან  წყალში  კარგი ხსნადობით, გამოიყენებიან 
მცირე დოზებით, უზრუნველყოფენ მიკროელემენტების ადსორბციულ გადანაწილებას მცენარის ფესვსა და 
ღეროს შორის, აძლიერებენ გამძლეობას, ზრდიან მოსავლიანობას. 
შერჩეული ლიგანდების დაჟანგვა მიმდინარეობდა აზოტმჟავისა და წყალბადის ზეჟანგის გამოყენებით, 
დადგენილი ტექნოლოგიის მიხედვით. 
სინთეზირებული კომპლექსები ლაბორატორიულ პირობებში გამოიცადა ერთწლიან ბოსტნეულ 
კულტურებზე (პომიდორი, წიწაკა, კიტრი, ბადრიჯანი). 
   კომპლექსების  წყალხსნარებით (განზავება1/100) მუშავდებოდა, როგორც თესლი, ასევე ჩითილები. 
აღმოჩნდა, რომ თესლიდან აღმოცენებული ჩითილები საკონტროლოსთან შედარებით გამოირჩევიან 
ინტენსიური ზრდით და განვითარებული ვარჯით. 
   ჩატარებულია ვალეს ადგილმდებარეობის მურა ნახშირის თერმოჟანგვითი დესტრუქცია. დადგენილია 
ოპტიმალური რეჟიმი: ტემპერატურა 60-900 C, 2 სთ. (CHNO3 =56%)- 40%, ტუტე (CNaOH= 24%)-40%. 

2 ხელატები სოფლის მეურნეობაში 
კომპლქსნაერთთა ქიმია 

2015-2019 ი. ბეშკენაძე (ხელმძღვანელი)  
მ. გოგალაძე, ნ. კლარჯეიშვილი  

(შემსრულებლები) 
ანოტაცია 

   2018 წლის გეგმის შესაბამისად ჩატარდა კვლევები მიკროელემენტების (Mn, Zn, Fe, Co, Cu, Cr, Se, B) და 
კონცენტრატ „დასის“-ის (რომელიც წარმოადგენს ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის 
ბაზაზე მიღებულ ახალი ინოვაციურ მცენარეულ პროდუქტს) საფუძველზე ხელატური ნაერთების  სინთეზის 
პირობების დადგენის, სინთეზის და კვლევის მიმართულებით. საანგარიშო პერიოდში ასევე დადგენილია 
სინთეზის პირობები და სინთეზირებულია მოლიბდენის და ბორის ანიონური ტიპის ხელატები გლუტამინის 
მჟავასთან და მეთიონინთან.  მიკროელემენტური ანალიზის მეთოდით ნაერთებში განსაზღვრულია  
მიკროელემენტების პროცენტული შემცველობა, ხოლო ინდივიდუალობა დადგენილია ლღობის 
ტემპერატურის განსაზღვრით და დიფრაქტოგრაფიული კვლევის მეთოდით.                             
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   შესწავლილია ხსნადობა სხვადასხვა გამხსნელში (წყალი, სპირტი, აცეტონი და დიმეთილფორმამიდი); 
თერმოგრაფიული კვლევის საფუძველზე დადგენილია სინთეზირებული ნაერთების თერმული მდგრადობა 
და თერმული დაშლის ხასიათი. გამოთქმულია ვარაუდი, რომ სინთეზირებული ნაერთები წარმოადგენენ 
კლასტერული ტიპის ხელატურ ნაერთებს.  
   წყალში ხსნადი ყველა სინთეზირებული ნაერთისათვის, კონდუქტომეტრული კვლევის მეთოდით, 
დადგენილია დისოციაციის მუდმივები და დისოციაციის ხარისხი. 
   სინთეზირებული ნაერთების საფუძველზე შედგენილი პრემიქსი შეყვანილი იქნა ბროილერის 
კომბინირებულ საკვებში. ჩატარებული მოსინჯვითი ცდების საფუძველზე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია უფრო 
ფართო მასშტაბიანი ცდების ჩატარება.  

3 გარდამავალი ლითონების ბიოლიგან-
დებთან კოორდინაციული ნაერთების 
სინთეზი, კვლევა და სტერეოქიმიური 
ასპექტები  

კომპლქსნაერთთა ქიმია 

2017-2019 ნ. ჟორჟოლიანი (ხელმძღვანელი) 
კ. ამირხანაშვილი, ნ. შალვაშვილი 
(შემსრულებლები) 

ანოტაცია 
   დამუშავებულია Me(Lid)2CI2 შედგენილობის კოორდინაციული ნაერთების მიღების მეთოდიკა. კომპლექსები 
შეიცავენ ანესთეზიური პრეპარატის  ლიდოკაინი ს ფუძე ფორმას, სადაც  Me= Co(II), Ni(II), Mn(II), Zn(II), Cu(II) 
და Cd(II)-ია. დადგენილია, რომ  ნაერთები მიიღება მხოლოდ აცეტონისა და ეთერის გარემოში და 
ხასიათდებიან  შედარებით მაღალი ლღობის ტემპერატურით (173-188˚C), ვიდრე შესაბამისი ლითონების 
(LidH)2[MeCI4]•nH2O  შედგენილობის  კომპლექსები (97-120 ˚C).  
  სინთეზირებული  ნაერთების ი.წ. შთანთქმის სპექტრების განხილვამ გვიჩვენა, რომ Me(Lid)2CI2  ტიპის 
კომპლექსებში კოორდინაციული ბმა ლითონის იონებსა და ორგანულ ლიგანდებს შორის ხორციელდება 
კარბონილის ჯგუფის (γCO) ჟანგბადისა და ამიდური ჯგუფის აზოტის ატომების საშუალებით. შთანთქმის 
ზოლები 490, 470 და 383, 373სმ-1 (Co(Lid)2CI2 ), 495, 471 და 374, 388სმ-1 (Ni(Lid)2CI2), 487, 465 და 374, 392სმ-1

 

(Cu(Lid)2CI2), 503, 416 და 374, 382სმ-1 (Cd(Lid)2CI2), უბანში შეესაბამება  Me-N, Me-O და Me-CI  ბმებს. 
კომპლექსნაერთებისა და ფუძე ლიდოკაინის სპექტრების შედარებითი ანალიზიდან გამომდინარე ნაერთებში 
ცენტრალურ იონთან კოორდინირებს ლიგანდის ორი მოლეკულა; ლიტერატურულ მონაცემების 
გათვალისწინებით ქლორის ორი ატომის შიდასფერული მდებარეობა საკამათოა.  
     შესწავლილია (LidH)2[CoCI4]•H2O, (TmH)2[CoCI4]•H2O  და (LidH)2[CuCI4]•2H2O,  (TmH)2[CuCI4]•2H2O (სადაც 
Tm-ტრიმეკაინია) ტიპის ნაერთების თერმული მდგრადო ბა: მათი ფიზიკურ-ქიმიური ტრანსფორმაციისას 
თერმოგრამებზე (DTG მრუ დებზე) აისახება ენდო და ეგზო-ეფექტები. კერძოდ, პირველ ენდოეფექტს, 170-
180˚C  ტემპერატურულ ინტერვალში, შეესაბამება კომპლექსების დეჰიდრატაცია. შემდგომ ენდო ეფექტზე 
(300-320˚C) ხდება ლიდოკაინის ან ტრიმეკაინის ორი მოლეკულის დაჟანგვა. მკვეთრად გამოხატულ  
ეგზოეფექტებზე (560-620˚C) ხდება ქლორის იონების მოწყვეტა. თერმოლიზის საბოლოო პროდუქტია CuO ან 
Co2O3. 

    ჩატარებულია (TmH)2[SnCI6]•H2O  შედგენილობის მონოკრისტალისა და ტრიმეკაინის-Tm•HCI•H2O-ის  
სრული რენტგენოსტრუქტურული ანალიზი. ტრიმეკაინი კრისტალდება რომბულ სინგონიაში. სივრცული 
ჯგუფი Paac; ელემენტარული უჯრედის პარამეტრები: a=28.999(5)A˚, b=11,190(3)A˚, c=10,573(3)A˚, Z=8. 
კრისტალის სტრუქტურა  შედგება TmH+ იონებისაგან,  რომლებიც  NH…CI…HN  წყალბადური ბმების 
საშუალებით წარმოქმნიან  ბადეებს. მათ შორის განლაგებული საკრისტალიზაციო წყლის მოლეკულები 
OH…CI…HO ტიპის ბმებით აერთიანებენ ამ ბადეებს. (TmH)2[SnCI6]•H2O შედგენილობის მონოკრისტალიც 
რომბულ სინგონიაში კრისტალდება: სივრცული ჯგუფი P212121; ელემენტარული უჯრედის პარამეტრებია: 
a=10,74(1)A˚, b=14,199(2)A˚, c=26,166(3) A˚,Z=4. (TmH)2[SnCI6]•H2O შედგენილობის მონოკრისტალის  
მოლეკულური სტრუქტურა ფორმირდება წყლის მოლეკულასთან ასიმეტრიულად ასოცირებულ  SnCI6 

2-

იონისა და ორი TmH+ კათიონისაგან და მიეკუთვნება იონურ-კუნძულოვან ტიპს. კალის კოორდინაციულ 
სფეროში არსებული ქლორის ატომები შეიძლება დაიყოს ,,სტუმარ“ და ,,მასპინძელ “ატომებად. TmH+-ის 
ხაზოვანი და კუთხური პარამეტრები შესამჩნევლად იცვლება ტეტრაედრული ანიონის ოქტაედრულით 
შეცვლისას. ტრიმეკაინის ამ  ტიპის კომპლექსები შეიცავს წყლის ერთ მოლეკულას, ისევე როგორც თვით Tm-
ის ჰიდროქლორიდი. 

  
2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტები  
 
2.1. 
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№ 

პროექტის დასახელება, 
მეცნიერები დარგი და 

სამეცნიერო მიმართულება, 
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

 
ლითონკომპლექსების სინთეზი, 

კვლევა და გამოყენება   
FR /436/ 6- 480/14,   

04.05.2015 - 04.05.2018 

ლ. ჯაფარიძე (ხელმძღვანელი) 
ც. გაბელია, ე.სალუქვაძე, 
 ნ. ოსიპოვა, თ. კვერნაძე,  
გ. ჩიმაკაძე  (შემსრულებლები) 

ანოტაცია 
  პროექტის  წარმატებით დასრულების  და  დასახული ამოცანების შესრულების შედეგად   
განხორციელდა: 

 ხელატური სტრუქტურის  Fe(II), Zn(II), Mn(II), Cu(II), Co(II)-ის   D- ფრუქტოზასთან კომპლექსების 
და სელენმეთიონინის  სინთეზი და სინთეზის  ტექნოლოგიური რეჟიმის პარამეტრების დადგენა; 

 სინთეზირებული კომპლექსების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა; 
 სინთეზირებული კომპლექსების საფუძველზე კომპონენტების სხვადასხვა კონცენტრაციების 

შემცველი საინექციო კომპოზიციების მომზადება (ახლადშობილი გოჭების პროფილაქტიკის 
მიზნით); 

 სინთეზირებული კომპლექსების, Se- მეთიონინის, გლიცინის და ასკან-თიხის საფუძველზე    
სხვადასხვა კონცენტრაციების შემცველი პერორალურად მისაღები კომპოზიციის მომზადების 
ტექნოლოგიური რეჟიმის პარამეტრების დადგენა (მოზარდი გოჭების სამკურნალო-
პროფილაქტიკური მიზნით); 

 პერორალურად მისაღები კომპოზიციის ფიზიკურ- ქიმიური თვისებების კვლევა; 
 საცდელი ცხოველების შერჩევა- შეძენა. მათი სისხლის ნიმუშების ჰემატოლოგიური  ანალიზი. 
 საინექციო და პერორალურად მისაღები კომპოზიციების გამოცდა ლაბორატორიულ ცხოველებზე 

(თეთრი თაგვები, თეთრი ვირთხები); 
 კომპოზიციების ზემოქმედების კვლევის მიზნით ცხოველების კლინიკური შემოწმება და    

მიღებული შედეგების მიხედვით კომპოზიციების რეცეპტორული შედგენილობის დაზუსტება. 
 საინექციო და პერორალურად მისაღები კომპოზიციების ცხოველთა (გოჭების) ორგანიზმზე 

გამოყენების შედეგად გამოვლენილი გვერდითი მოვლენების  და  ცხოველების დაცემის მიზეზის 
პათანტომიური და ჰისტოლოგიური კვლევების ჩატარებით დადგენა; 

 საინექციო და პერორალურად მისაღები კომპოზიციების ტოქსიურობის ხარისხის შესწავლა. 
 საინექციო და პერორალურად მისაღები კომპოზიციების საწარმო ტექნოლოგიური რეგლამენტის 

დამუშავება. 
 გამოკვლევების საფუძველზე მიღებული შედეგების მიხედვით შესაბამისი ინსტრუქციების და 

რეკომენდაციების მომზადება. 
 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები - არ არის 
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები - არ არის 
4. 2. სახელმძღვანელოები - არ არის 
4.3. კრებულები - არ არის 
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 
 

I. Beshkenadze, M. 
Gogaladze,  
N. Klarjeishvili, O. 
Lomtadze,  
G. Chagelishvili,  
L. Gogua 

Rezults of the Study of 
M2I•MII•L2•nNH2O 

Type citrates 
M2

I·MII·L2·nH2O  
ტიპის ციტრატების 
კვლევის შედეგები 

Annals of Agrarian 
Science 16 (2018)  

Agricultural 
University of 

Georgia 
Production and 

hosting by Elsevier 
B.V. 

pp. 7 – 11 
5 
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https://doi.org/10.1016/ 
j.aasci.2017.12.002 

ანოტაცია 
  სინთეზირებულია ჰეტერობირთვული ხელატური ციტრატები ზოგადი ფორმულით M2

I·MII ·L2·nH2O 
(სადაც MI და MII=Mn, Zn, Fe, Co, Cu). მათ საფუძველზე მომზადებული პრემიქსები გამოცდილია 
კვერცხმდებელი ფრინველის და ბროილერის კვებაში. ჩატარებული ექსპრიმენტის შედეგებიდან 
გამომდინარე კვერცხმდებელი ფრინველისათვის გავიანგარიშეთ კვერცხმდებლობის ეკონომიური 
ეფექტურობა ინტენსიური კვერცხდებიდან ორი კვირის შემდეგ 60 დღის განმავლობაში. 
ბროილერისათვის ფრინველის გამოზრდის ეკონომიური ეფექტურობა განისაზღვრა 7-დღის ასაკიდან 
35 დღემდე. ბროილერისათვის გაანგარიშება მოვახდინეთ 1000 ფრთაზე, ხოლო კვერცხმდებელი 
ფრინველისათვის - 20 ფრთაზე. ორივე შემთხვევაში შედგენილი იყო ოთხი ჯგუფი: Iსაკონტროლო, 
რომლის საკვებიც ბალანსდებოდა ფაბრიკაში არსებული პრემიქსით; IIსაცდელი - ხელატური 
ციტრატების მინიმალური დოზის შემცველი პრემიქსით; III საცდელი - ნორმალური დოზის შემცველი 
პრემიქსით და IVსაცდელი - მაქსიმალური დოზის შემცველი პრემიქსით. 
  კვერცხმდებელ ფრინველზე ექსპერიმენტის პერიოდში ერთი ფრთიდან ყველაზე მეტი შემოსავალი 
კვერცხის რეალიზაციით მიღებულია IV საცდელი ჯგუფიდან და მან შეადგინა 12.40 ლარი, III - დან 
12.24 ლარი, II-დან 11.96 ლარი, ხოლო I საკონტროლო ჯგუფიდან 11.37ლარი. აქედან გამომდინარე IV 
საცდელ ჯგუფში საკონტროლოსთან შედარებით მოგებამ შეადგინა 1.03 ლარი, III საცდელ ჯგუფში 5 
0.44 ლარი და II საცდელ ჯგუფში 0.16 ლარი. რაც შეეხება ბროილერის გამოზრდის ეკონომიური 
ეფექტურობის განსაზღვრას 1000 ფრთაზე გადაანგარიშებით IV საცდელი ჯგუფიდან რეალიზაციით 
მიღებული იქნა 7343 ლარი, III-7123 ლარი, II-6985 ლარი, ხოლო I საკონტროლოდან - 6930 ლარი.  
  აქედან გამომდინარეA IV საცდელ ჯგუფში ყოველი 1000 ფრთის გამოზრდით საკონტროლოსთან 
შედარებით მოგებამ 413 ლარი შეადგინა, III-ში - 193 ლარი, ხოლო II-ში - 55 ლარი. ჩატარებული 
ექსპერიმენტის საფუძველზე შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ სამივე საცდელ ჯგუფში, რომელთა 
პრემიქსები ბალანსირდებოდა სინთეზირებული ჰეტერობირთვული ხელატური ციტრატებით მოგება 
საკონტროლოსთან შედარებით უფრო მაღალია; ხოლო საცდელი ჯგუფებიდან ყველაზე დიდი მოგება 
იმ ჯგუფშია, რომლის პრემიქსაც ემატებოდა ხელატების მაქსიმალური დოზა. 
  ჩატარებულია ჰეტერობირთვული ხელატური ციტრატების ფიზიკურ-ქიმიური კვლევა. ამ მიზნით 
შესწავლილია მათი ხსნადობა სხვადასხვა გამხსნელში (წყალი, სპირტი, აცეტონი, 
დიმეთილფორმამიდი), რომლის თანახმადაც ისინი ხასითდებიან ცუდი ხსნადობით ყველა 
გამხსნელში, როგორც ოთახის ტემპერატურაზე, ისე გაცხელებით. M2

I·MII ·L2·nH2O ტიპის ხელატურ 
ნაერთებში ციტრატ-იონის დეპროტონირების ხასიათისა და ლითონებთან მისი ბმის ბუნების 
დადგენის მიზნით გადაღებული და შესწავლილია მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. 
შედეგად დადგენილია, რომ ციტრატ იონში ჰიდროქსო-ჯგუფები არ დეპროტონირდებიან და 
დეპროტონირებას განიცდის ლიმონის მჟავას სამივე კარბოქსილის ჯგუფი. COOH ჯგუფების 
სტერეოქიმიიდან გამომდინარე, პირობების მიხედვით, ციტრატ-იონს შეუძლია გამოვიდეს როგორც 
ხიდური კარბოქსილატური, ასევე ბიდენტანტური ან ტრიდენტანტური ხიდური კარბოქსილატური 
ლიგანდის როლში. 
ამრიგად, სინთეზირებული ნაერთები წარმოადგენენ შიგა ტიპის ხელატურ ნაერთებს. როგორც 
მოსალოდნელი იყო ლიმონის მჟავას სამივე დეპროტონირებული კარბოქსილის ჯგუფი ლითონის 
ატომებთან წარმოქმნის, როგორც იონურ, ისე კოორდინაციულ ბმებს. 

M2
I·MII·L2·nH2O  ტიპის ციტრატების კვლევის შედეგები 
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მეთოდის მიხედვით 
ISSN – 0132-144 

ანოტაცია 
ლითონინდიკატორული მეთოდის გამოყენებით განსაზღვრულია კომპლექსწარმომქმნელი ლითონის 
და ლიგანდის თანაფარდობა Fe(III) - ფრუქტოზის, აგრეთვე Zn(II), Mn(II), Cu(II), Co(II)- ფრუქტოზის 
კომპლექსებში. კვლევის პროცესში გამოყენებულია იზომოლარული სერიების და წონასწორობის ძვრის 
მეთოდები. ბენტ- ბრენჩის მეთოდზე დაყრდნობით გამოთვლილია ლოგარითმული დამოკიდებულება 
ხსნარებში   ლითონების იონების კონცენტრაციას და ოპტიკურ სიმკვრივეს შორის . კომპლექსების 
ხსნარების ოპტიკური სიმკვრივეები გაზომილია Pacard- ის სისტემის სპექტროფოტომეტრზე UV-VIS. 
Fe(III)- ფრუქტოზის (Fru) კომპლექსის ოპტიკური თვისებების კვლევის პროცესში ინდიკატორად 
გამოყენებულია პიროკატეხინ იისფერი (პკი)- რკინის იონების კოლორიმეტრული რეაქტივი, ხოლო 
სტანდარტულ ნაერთად სამვალენტიანი რკინის ნიტრატი.  
საკვლევი  რკინა- ფრუქტოზის კომპლექსის ხსნარის ოპტიკური სიმკვრივე გაზომილია 520 ნმ ტალღის 

სიგრძეზე. Fe(NO3)3  -ის  და   პკი- ის ხსნარებზე სხვადასხვა რაოდენობის D-ფრუქტოზის ხსნარების დამატების შემდეგ (PH=6,0) 
გაზომილია ლითონინდიკატორული სისტემის ოპტიკური სიმკვრივის დამოკიდებულება დამატებული 
ფრუქტოზის კონცენტრაციაზე. Fe(III)- კომპლექსის შედგენილობა გამოთვლილია წონასწორობის ძვრის 
მეთოდის საშუალებით. ლითონინდიკატორთან შეკავშირებული ლითონის კონცენტრაცია 
განსაზღვრულია წინასწარ აგებული საკალიბრო მრუდის საშუალებით.  
შუალედური გამოთვლების საშუალებით დამყარებულია დამოკიდებულება -lg[Fe-Fru] x [პკი] / [Fe- პკი] 
და - lg[Fru] სიდიდეებს შორის. შედეგად აგებულ მრუდზე განსაზღვრულია წრფის დახრის კუთხის 
ტანგენსი (tgα=n), რაც წონასწორობაში მონაწილე ფრუქტოზის იონების რიცხვს შეესაბამება [5]. 
ფრუქტოზის ხსნარებისათვის α= 45, ხოლო tg α=1. ამრიგად მოცემულ პირობებში (PH=6,0) Fe(III)- 
ფრუქტოზის კომპლექსში კომპონენტთა თანაფარდობა Fe:Fru შეადგენს 1:1. 
ანალოგიური შედეგები იყო მიღებული ლითონინდიკატორული მეთოდის გამოყენებით Co(II), Zn(II), 

Mn(II), Cu(II)- D- ფრუქტოზის კომპლექსების  ხსნარების ოპტიკური თვისებების კვლევის შედეგად. 
Zn(II)-Fru კომპლექსის შედგენილობის კვლევა  ჩატარებულია  530 ნმ ტალღის სიგრძეზე. Mn(II)-Fru 540 ნმ, 
Cu(II)- Fru-ის 590 ნმ, Co(II)- ფრუქტოზის კი 630 ნმ უბანში. დადგინდა, რომ ყველა შემთხვევაში 
ლითონისა და ლიგანდის თანაფარდობა შეადგენს  1:1. 
ლითონების Fe(III), Co(II), Zn(II), Mn(II), Cu(II) D- ფრუქტოზასთან კომპლექსების შედგენილობის 

კვლევის შედეგად შესაბამისად 520, 530, 540, 590 და 630 ნმ ტალღის სიგრძეზე,დადგინდა, რომ ყველა 
შემთხვევაში ლითონისა და ლიგანდის თანაფარდობა შეადგენს  1:1. 
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ანოტაცია 
  სინთეზირებულია და X-ray დიფრაქტომეტრული ანალიზის მეთოდით დახასიათებულია ტრიმეკაინისა 
(2-დიეთილამინო-N-2,4,.6-ტრიმეთილფენილ) აცეტამიდი, Tm) და მისი შემცველი ჰექსაქლორკალის(IV) 
მონოკრისტალები. ანალიზი. Tm•HCI•H2O კრისტალდება რომბულ სინგონიაში.სივრცული ჯგუფი 
Paac;a=28.999(5)A˚, b=11,190(3)A˚, c=10,573(3)A˚, Z=8.  
  კრისტალი ფორმირდება TmH+ იონებისაგან,  რომლებიც  ინტერმოლეკულარული  NH…CI…HN 
ბმებითა და  წყლის მოლეკულების OH…CI…HO ტიპის ბმებით წარმოქმნიან ბადეებს. (TmH)2[SnCI6]•H2O 
მონოკრისტალიც რომბულ სინგონიაში კრისტალდება: სივრცული ჯგუფი P212121; ელემენტარული 
უჯრედის პარამეტრებია: a=10,74(1)A˚, b=14,199(2)A˚, c=26,166(3)A˚, Z=4.  მონოკრისტალის  მოლეკულური 
სტრუქტურა ფორმირდება წყლის მოლეკულასთან ასიმეტრიულად ასოცირებულ  ოქტაედრულ  SnCI6 

2- 

იონისა  და ორი CI…HO,O…HN და NH…2CI წყალბადური ბმებით დაკავშირებულ  ორი TmH+ იონისაგან . 
2 
 

Vladimer 
Tsitsishvili, Nana 
Osipova,  
Tamar Kvernadze, 
Nino Burkiashvili 

Combined Filter for 
Water Treatment. 

წყლის გასასუფთავე-
ბელი 

კომბინირებული 
ფილტრი. 

Elixir International 
Jourlal, Organoc 

Chemistry, 
117(2018) 

www.elixirpublishers.com pp.50342-
50345 

4 

ანოტაცია 
შესწავლილია საქართველოს ადგილმდებარეობის  ბუნებრივი და მჟავამოდიფიცირებული ცეოლითების 
ლომონტიტის და კლინოპტილოლიტის ადსორბციული მახასიათებლები დაბინძურებული წყლების 
გასასუფთავებლად. დადგინდა, რომ ბუნებრივი კლინოპტილოლიტი გარეცხილი განზავებული 
მარილმჟავით წარმოადგენს ეფექტურ ადსირბენტს ბარიუმის, კობალტის და ლითიუმის კათიონების 
მიმართ, ხოლო მჟავამოდიფიცირებული კლინოპტილოლიტი მაღალსელექტიურია სტრონციუმის, 
მანგანუმის, ნიკელის და ტყვიის კათიონების მიმართ. მოდიფიცირებული ლომონტიტი გამოირჩევა 
მაღალსელექტიურობით ცინკის, რკინის და სპილენძის კათიონების მომართ. შემოთავაზებულია 
ოთხფენოვანი კომბინირებული ფილტრი (კვარცის ქვიშა+გარეცხილი 
კლინოპტილოლიტი+ლომონტიტი+კლინოპტილოლიტი) ორივე დამუშავებული 1.0 N მარილმჟავის 
ხსნარით. 
 
 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

№ 
მომხსენებელი/ 
მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების  
დრო და ადგილი 

1 Nani Zhorzholiani,  
Vladimer Tsitsishvili,  
Koba Amirkhanashvili. 

Cristal structure of Timnekaine and 
Hexsachlorostannate Monohidrate. 
ტრიმეკაინის და 
ჰექსაქლორკალა(IV) მონიჰიდრა-
ტის კრისტალური სტრუქტურა 

მეოთხე სამეცნიერო 
კონფერენცია ,,ბუნებრივი და 
სინთეზური ბიოლოგიურად 
აქტიური ნივთი-ერებები’’. 22-23 
ოქტომბერი, 2018, თბილისი,გვ. 
86-89 

2 ომარ ლომთაძე, 
ვლადიმერ ციციშვილი,  
გივი ჩიმაკაძე,  
ნუნუ შალვაშვილი 

აქტიური სილიციუმის შემცველი 
ჰუმინური პრეპარატის 
ეფექტუობის შეფასება. 

მეოთხე სამეცნიერო 
კონფერენცია ,,ბუნებრივი და 
სინთეზური ბიოლოგიურად 
აქტიური ნივთიერებები’’. 22-23 
ოქტომბერი, 2018, თბილისი, გვ. 
163-165. 

3 ნ.ზაზაშვილი 
ი.ბეშკენაძე 
მ.ჭიჭაყუა 
ნ.მინდიაშვილი 
მ.გოგალაძე 
ნ.კლარჯეიშვილი 
 

ხელატური ციტრატების 

გამოყენება კვერცხმდებელ 

ფრინველში 

ISBN 798-9941-8-0431-1 
UDC 636(479.22)+619(479.22) 

საქართველოს სოფლის მეურნე-
ობის მეცნიერებათა აკადემიის 

სამეცნიერო კონფერენცია 
„საქართველოს მეცხოველეობისა 
და ვეტერინარიის არსებული 
მდგომარეობა, პრობლემები და 
პერსპექტივები“, საქართველო, 

თბილისი, გვ. 93-94 
4 M.Gogaladze The Role of Macro- and ს ტ უ დე ნ ტ თა  და  
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N.Khurtsilava 
I.Lomtadze 
N.Barbakadze 

Microelements in the Living 
Organism 
მაკრო- და მიკროელემენტების 
როლი ცოცხალ ორგანიზმში 

ა ხ ა ლგ ა ზ რ და  მ ე ც ნ ი ე რ თა  
კ ო ნ ფ ე რ ე ნ ც ი ა  

27-29 ა პ რ ი ლი , ყ ა ზ ბ ე გ ი ,  
ს ო ფ . ს ნ ო , გ ვ .22 

5 N.B Zhorzholiani,  
L.A.Metreveli, K.D.Amirkhanashvili 
O.G.Lomtadze 

Study of Tetra-Acid Complexes with 
Anesthetic Preparation. 
საანესთეზიო პრეპარატების 
ტეტრამჟავური კომპლექსების 
კვლევა ISBN  978-9941-28-320-8 

5th International Conference ,,Nano-
technologies”,  November 19-22, 
2018, Tbilisi, Georgia, pp.185-186. 

6 I.Beshkenadze, 
N.Klarjeishvili,  
M.Gogaladze,  
N.Zazashvili,  
O.Lomtade 

Chelate Chrome and Zinc in Warm 
Cultivation 
ქრომისა და თუთიის ხელატები 
ვერმიკულტივაციაში  
ISBN 978-9941-28-320-8 

5th International Conference ,,Nano-
technologies”,  November 19-22, 
2018, Tbilisi, Georgia, pp. 28. 

7 L. Japaridze, Ts. Gabelia,  
E. Salukvadze, N. Osipova,  
T. Kvedrnadze, O. Lomtadze. 

Synthesis Method Of Antianemic 
Preparation Using Iron Carbonate. 
რკინის კარბონატის გამოყენებით 
ანტიანემიური პრეპარატის 
სინთეზის მეთოდი. 
ISBN  978-9941-28-320-8 

5th International Conference ,,Nano-
technologies”,  November 19-22, 
2018, Tbilisi, Georgia, pp. 85. 

ყველა მოხსენება გამოქვეყნებულია შესაბამისი ფორუმის მასალებში 
 
6. 2. უ ც ხ ო ე თ შ ი  
 

№ მ ო მ ხ ს ე ნ ე ბ ე ლი / 
მ ო მ ხ ს ე ნ ე ბ ლე ბ ი  მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი ს ს ა თ ა უ რ ი  ფ ო რ უ მ ი ს ჩ ა ტ ა რ ე ბ ი ს   

დრ ო და ა დგ ი ლი   
1 N.B  Zhorzholiani,  

 L.A. Metreveli,   
K.D. Amirkhanashvili,  
V.G. Tsitsishvili, O.G.Lomtadze. 

Tetra Acid Complexes of  Trimecaine 
ტრიმეკაინის ტეტრა მჟავური 
კომპლექსი ტრიმეკაინის ტეტრა 
მჟავური კომპლექსი 

Ukrainian Comference with 
International participation 
”Chemistriy, Physics and Technjlogy 
of Surface. 23-24 May, 2018, Kyiv, 
Ukraine, pp.178. 

2 N.B  Zhorzholiani,  
 L.A. Metreveli,   
K.D. Amirkhanashvili, 
V.G. Tsitsishvili,  
O.G.Lomtadze. 

Coordination Cmvhjunds of 
Thiocyanate Transition Metals With 
Lidocaine 
გარდამავალი ლითონების 
თიოციანატების კოორდინაციუ-
ლი ნაერთები ლიდოკაინთან 

Физико-Химические Проблемы 
Адсорбции в Нанопористых 
материалах’’. 21-25 мая, 2018 года, 
Москва-Клязма, Россия, ст.184-
185. 

3 Н.А. Осипова,   
Т.К.  Квернадзе, Л.К.Джапариддзе,  
Ц.С. Габелиа,  
Э.Ш. Салуквадзе. 

Комбинированный филтр для 
очистки сочных вод. 
კ ო მ ბ ი ნ ი რ ე ბ ული  ფ ი ლტ რ ი  
ჩ ა მ დი ნ ა რ ე  წ ყ ლე ბ ი ს  
გ ა ს უ ფ თა ვ ე ბ ი ს თვ ი ს   

Всероссийский симпозиум с 
международным участием- 
Физико-химические проблемы 
адсорбции в нанопористых 
материалах. Москва-Клязма, 21-23 
мая, 2018, ст. 130-132. 

4 H.Б. Жоржолиани, 
 Л.А.  Метревенли,  
О.Г. Ломтадзе,  
К.Д. Амирханашвили. 

Комплексообразующая 
Способность Анестезирующих 
Веществ с Переходными 
Металлами. 
ს ა ა ნ ე ს თი ზ ე ო  
ნ ა ე რ თე ბ ი ს  
კ ო მ პ ლე ქ ს წ ა რ მ ო ქ მ ნ ი ს  
უ ნ ა რ ი  გ ა რ და მ ა ვ ა ლ 
ლი თო ნ ე ბ თა ნ  

Всероссийская научная конферен-
ция ,,Актуальные проблемы теории 
и практики гетерогенного 
катализа’’. Плес, Россия, 26-30 
июня, 2018, т.II . ст.115-116.              
( online) 

ყველა მოხსენება გამოქვეყნებულია შესაბამისი ფორუმის მასალებში 
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დამატებითი ინფორმაცია  
 

ინსტიტუტის სამეცნიერო-საორგანიზაციო მუშაობა და სხვა აქტივობა 
 

აკადემიკოს გიორგი ციციშვილის სახელობის პრემია 
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამოჩენილ 
მეცნიერთა  აკადემიური სახელობითი პრემიის მოსაპოვებლად, აკადემიკოს გიორგი ციციშვილის 
სახელობის პრემია ქიმიის დარგში, გამარჯვება ხვდა წილად ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს 
რეკომენდაციით წარდგენილ ნაშრომს - „ცეოლითების სინთეზი საქართველოს ბუნებრივი 
ალუმინსილიკატური ნედლეულიდან“ ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორების ვლადიმერ ციციშვილისა და 
ნანული დოლაბერიძის, ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატების ნატო მირძველის და მანანა ნიჟარაძის 
ავტორობით. 
 

აკადემიკოს თეიმურაზ ანდრონიკაშვილის იუბილე 
2018  წლის 25 სექტემბერს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, ივანე ჯავახიშვილი 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური 
და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის თაოსნობით  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიაში 
აღინიშნა ქართველი მეცნიერის, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწის, აკადემიკოს 
თეიმურაზ ანდრონიკაშვილის დაბადებიდან 90 წლისთავი. 
 

გამოფენა-ღია კარის დღე 
2018 წლის 28 სექტმბერს ინსტიტუტმა მონაწილეობა მიიღო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ  მეცნიერებისა და ინოვაციების გამოფენა-
ღია კარის დღის ჩატარებაში. 
 გამოფენა-ღია კარის დღის ამოცანა იყო ფართო საზოგადოებისთვის გაგვეცნო ჩვენი ახალი, უკანასკნელი 
მიღწევები, მათ შორის: 
 
•   ნავთობით დაბინძურებული ნიადაგების  ეკოსისტემის ა ღდგენა ბუნებრივი ცეოლითებით.  

სამუშაო  ეხება ბუნებრივი ცეოლითების  საშუალებით   ნავთობით დაბინძურებული  ნიადაგების  
საფარის აღდგენას  ტესტური მცენარის ზრდის და განვითარების მაგალითზე. 
(ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია) 
 

•   ნანოტექნოლოგიით  მიღებული ხანგრძლივი  მოქმედების  აზოტოვანი  ცეოლითური სასუქები.   
სოფლის მეურნეობაში აზოტოვანი სასუქების გამოყენებისას, აზოტის მაღალი დანაკარგებისა და 
ეკოლოგიური საფრთხის თავიდან ასაცილებლად შემოთავაზებულია ნანოტექნოლოგიით 
მიღებული ახალი ცეოლითური ნანომასალა, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს  
როგორც ხანგრძლივი მოქმედების აზოტოვანი  სასუქი. სასუქის გამოყენებისას მინიმუმამდეა 
დაყვანილი აზოტის დანაკარგი, ასევე ეკოლოგიური საფრთხე, რომელიც ჩვეულებრივი 
აზოტოვანი სასუქების გამოყენებისას არის.  
(ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია) 
 

•   მძიმე  მეტალებით დაბინძურებული  წყლების გაწმენდა ადგილობრივი წარმოების ბუნებრივი 
თიხებით, ცეოლითებით და სოფლის მეურნეობის ნარჩენებით. 

სასარგებლო წიაღისეულის ამოღების და გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი მძიმე 
მეტალების იონებით დაბინძურებული წყლები დამღუპველ გავლენას ახდენენ გარემოზე. ჩვენი 
სამუშაო ითვალისწინებს ჩამდინარე წყლებისა და მდინარეების გასუფთავებას მძიმე 
მეტალებისაგან ზდკ-მდე. 
(ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია) 
 

•   ბიოაქტიური ნივთიერებების საფეხურებრივი ექსტრაქციები აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან  
ყურძნის,   ციტრუსის   და   ვაშლის   წარმოება     სოფლის   მეურნეობის   ყველაზე 
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განვითარებული   დარგებია   საქართველოში.   მათი   გადამუშავების   შედეგად   რჩება 
აგროინდუსტრიული   ნარჩენი,   რაც   ბიოაქტიური   ნივთიერებების   იაფი   წყაროა.   ჩვენს მიერ  
შემუშავებული  ეფექტური  საფეხურებრივი   ულტრაბგერითი   და   სუპერკრიტიკუ-ლი 
ექსტრაქციის   მეთოდები   საშუალებას   იძლევა   ერთი   აგროინდუსტრიული   ნარჩენი-დან 
მიღებული იქნას რამოდენიმე ბიოაქტიური ნივთიერება, რაც დამატებითი შემოსავლის წყარო 
იქნება მეწარმესთვის. ასევე შემუშავებულია ბიოაქტიური ნივთიერებების სწრაფი და   ეფექტური   
ანალიზის   მეთოდი,   მაღალეფექტური   თხევადი   ქრომატოგრაფიის გამოყენებით. (ორაგანული 
ქიმიის ლაბორატორია) 

 
•   ცეოლითური  შემავსებლები ქაღალდის  წარმოებისთვის   

ქართული კლინოპტილოლიტის მჟავური, ტუტით და იონმიმოცვლის მეთოდით დამუშავებით,   
მიღებულია ქაღალდის წარმოებისთვის   ცეოლითური შემავსებლები, მაღალი ადსორბციის 
უნარიანობით და იონმიმოცვლის ტევადობით. ასეთი ქაღალდი სუნთქავს, სპობს არასასიამოვნო 
სუნებს, ხელს უწყობს ტენიანობის შენარჩუნებას, იცავს გამოშრობისგან, ახანგრძლივებს შენახვის 
ვადას, ქმნის მიკროკლიმატს სასოფლო-სამეურნეო და კვების პროდუქტების შენახვა-
ტრანსპორტირებისათვის.   
  (ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია)    

    
•    ანალგეტიკური საშუალებების გარდამავალ ლითონებთან კომპლექსები სამედიცინო პრაქტიკაში 

განხორციელდა ახალი კომპლექსების კვლევა თანამედროვე  ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდებით: 
ი.წ.სპექტროსკოპია, თერმოგრაფია, რენტგენოგრაფია. შესწავლილია კომპლექსწარმოქმნა 
ხსნარებში pH-პოტენციომეტრული მეთოდით. დადგენილია [TmH2][SnCI6] ·H2O შედგენილობის 
მონოკრისტალის  სტერეოქიმიური აღნაგობა რენტგენოსტრუქტურულ-დიფრაქტომეტრული 
ანალიზის მეთოდით. უახლესმა კვლევებმა გამოავლინა ანესთეზიური  პრეპარატების შემცველი, 
მსგავსი შედგენილობის ნაერთების დიდი პოტენციალი სიმსივნის, დიაბეტის და სხვა 
სამკურნალო პრეპარატების შექმნაში. 
(აგრარული ქიმიის ლაბორატორია) 

 
•   ნავთობი, სასაქონლო  ნავთობპროდუქტები და ეკოლოგიური პრობლემები. 

მოიცავს ნავთობის და ნავთობპროდუქტების ეკოლოგიურ პრობლემებს. აგრეთვე 
ნავთობმრეწველობის პროდუქტების გამოყენებას მრეწველობის სხვადასხვა დარგებში. 
 (ნავთობის ლაბორატორია) 

 
•   აზოტის  შემცველი  ბიო-დეგრადირებადი  პოლიმერების  სინთეზი  და გამოყენება გლობალური 
დაბინძურებისაგან  გარემოს დაცვის მიზნით 

გარემოს დაცვა დაბინძურებისაგან წარმოადგენს აქტუალურ პრობლემას. გარემოს 
დამაბინძურებელთა შორისაა  აზოტოვანი სასუქები, რომელთა გამოყენებაც ქმნის მძიმე 
ეკოლოგიურ პირობებს. პრობლემის გადაჭრის ერთერთი გზაა კარბამიდის საფუძველზე 
პოლიმერიზებული აზოტოვანი სასუქების მიღების ინოვაციური ტექნოლოგიის შემუშავება, 
ხოლო მათ ბაზაზე მულტიკომპონენტიანი მინერალური კომპოზიტების მიღება. 
პოლიმერიზებული სასუქების გამოყენება საშუალებას იძლევა აღვკვეთოთ სასუქის ჩარეცხვა, 
უზრუნველყოს გარემოს დაცვა გლობალური დაბინძურებისაგან, მცირდება აზოტოვანი 
სასუქების საჰექტარო ნორმები, მცენარე უზრუნველყოფილია დოზირებული, კონტროლირებადი 
კვებით, რაც ხელს უწყობს მათ ჰარმონიულ განვითარებას ვეგეტაციის პერიოდში და 
უზრუნველყოფს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის მიღებას. (მაღალმოლეკულურ ნაერთთა 
ქიმიის ლაბორატორია) 

 
•   ზეპირი მოხსენება: "სიცოცხლის ელემენტები". 

მაკრო- და მიკროელემენტები („სიცოცხლის“ ელემენტები)  მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ 
ორგანიზმში მიმდინარე ბიოქიმიურ და ფიზიოლოგიურ პროცესებში. მათი დეფიციტი ან 
არარსებობა ორგანიზმში იწვევს სხვადასხვა პათოლოგიურ მდგომარეობას. აღნიშნული 
პრობლემის გადაწყვეტაში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მაკრო- და მიკროელემენტების 
შემცველი ხელატური ნაერთების საფუძველზე მიღებული  ბიოლოგიურად აქტიური 
დანამატების („ბად“-ი), პრემიქსების,  სასუქების მიღებას  და  მათ გამოყენებას  სასოფლო- 
სამეურნეო პროდუქციის  წარმოებაში. (აგრარული ქიმიის ლაბორატორია) 
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*ზეპირი მოხსენება: „ ბუნებრივ ნაერთებთან ლითონების კომპლექსების მიღება და გამოყენება სოფლის 
მეურნეობაში“.  

ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე შექმნილია პრეპარატები  ცხოველთა რკინადეფიციტური 
ანემიის სამკურნალოდ, რომლებიც  ეკოლოგიურად უსაფრთხო, არატოქსიური და ადვილად 
ათვისებადია. ეს პრეპარატები გათვალისწინებულია ახალშობილ და მოზარდ 
პირუტყვებისათვის, სადაც ანემიის საფრთხე მაღალია.  (აგრარული ქიმიის ლაბორატორია) 

 
 
გიორგი წინწკალაძის მოხსენება 
2018 წლის 16 ნოემბერს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციების და მაღალი 
ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომაზე მოსმენილ იქნა პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და 
ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის გიორგი წინწკალაძის მოხსენება 
თემაზე: „საქართველოს ზოგიერთი ბუნებრივი მინერალის  სამშენებლო მასალების დანამატებად 
გამოყენების პერსპექტივები“. აღინიშნა,რომ სამშენებლო მასალების სტრუქტურის მოდიფიცირების 
ინოვაციური მეთოდია მათ შემადგენლობაში მაღალაქტიური დანამატების შეტანა, ხოლო საქართველოში 
ბუნებრივი მინერალური ნედლეულის დიდი არჩევანი შესაძლებლობას გვაძლევს მივიღოთ 
განსხვავებული სტრუქტურისა და  შემადგენლობის მქონე ასეთი ნანოდანამატები.  სხდომამ მიიღო 
რეკომენდაციები, რომლებიც გადაეგზავნება  მთავრობას. 
 
 
ახალგაზრდა კადრების მომზადება 
გაფორმებულია ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, „სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრსა“ 
და ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პეტრე მელიქიშვილის სახ. 

ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტს შორის, რომელიც ითვალისწინებს მხარეებს შორის 
სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების განვითარების სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებას. 
ამის საფუძველზე მომზადდა 3 დოქტორანტი : ერთი -  ქიმ.მეცნ.დოქტ. გ.წინწკალაძის 
ხელმძღვანელობით და 2- ქიმ.მეცნ.დოქტ. ნ.დოლაბერიძის ხელმძღვანელობით.  
ასევე გაფორმებულია თანამშრომლობის მემორანდუმი: 
1. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და თსუ პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული 
ქიმიის ინსტიტუტს შორის  
2. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და თსუ პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული 
ქიმიის ინსტიტუტს შორის 
 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ახალი გრანტები 

2018 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის  შედეგად 
დაფინანსებულია შემდეგი პროექტები: 
 AR-18-741 ჰიდროსაიზოლაციო მასალების მაღალეფექტური პენეტრატის და სხვა პროდუქტების 

მიღება ზოგიერთი სამრეწველო და ნავთობური ნარჩენის უნაშთო გადამუშავებით, პროექტის 
ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი გ.ხიტირი  

 AR-18-601 ნანოტექნოლოგიით მიღებული რთული, პროლონგირებული მოქმედების ცეოლითური 
სასუქი, პროექტის ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გ.წინწკალაძე 
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ანგარიშის ფორმა № 1 
 

2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 
 
სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ 

ცენტრის) დასახელება: 

 

თსუ აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

 
 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტში არის: 7 სამეცნიერო განყოფილება, სულ − 93 მეცნიერი 

თანამშრომელი; 

გამოიცა: 21 მონოგრაფია და წიგნი, 5 კრებული; 

მომზადდა: 1 ელექტრონული ლექსიკონი; 

გაიმართა: 2 სამეცნიერო სესია, 1 საერთაშორისო სიმპოზიუმი და 1 საერთაშორისო 

კონფერენცია; 

დაბეჭდილია: 98 სტატია (მათ შორის −  6 უცხოეთში); 

წაკითხულია:   141 მოხსენება (მათშორის − 82 უცხოეთში). 

 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 2018 წლის ცალკე გამოცემები:  

 

ა) მონოგრაფიები, წიგნები, სახელმძღვანელოები: 

 

1. ნოდარ არდოტელი, „ბეჟიტურ-ქართული ლექსიკონი, KEW - Kolegium Europy Wschodniej, 
პოლონეთი, 496 გვ. 

2. მ. ბერიძე, ლ. ბაკურაძე, ნ. ნახუცრიშვილი, „. ფერეიდნული დიალექტის კორპუსული 

ლექსიკონი“, KEW - Kolegium Europy Wschodniej, პოლონეთი, 372 გვ. 

3. მ. ბერიძე, ნ. შარაშენიძე, ე. კიკნაძე, „იმერული დიალექტის კორპუსული ლექსიკონი“,  KEW - 
Kolegium Europy Wschodniej, პოლონეთი, 646 გვ. 

4. მარინა ბერიძე, მაკა თეთრაძე, სოფიკო დარასელია, ნინო შარშენიძე, ნაირა ბეპიევი, ნინო 

პოპიაშვილი, სადიათ ქუმარიტოვი, „.ოსურ-ქართულ-ინგლისური სიხშირული ლექსიკონი“, 

KEW - Kolegium Europy Wschodniej, პოლონეთი, 160 გვ. 

5. თეა ბურჭულაძე, „წინადადების წევრთა   სინტაგმატიკის  საკითხი  ქართულში“ (ISBN 978-

9941-13-788-4), თსუ გამომცემლობა , 138 გვ. 

6. მანანა ბუკია, მარიკა ჟორჟოლიანი, „აკად. ქეთევან ლომთათიძის ბიობიბლიოგრაფია“, თსუ 

გამომცემლობა, თბილისი, 234 გვ. 

7. მანანა ბუკია, ლაზური ლექსიკონი, KEW - Kolegium Europy Wschodniej, პოლონეთი, 768 გვ. 

8. გუჩა კვარაცხელია, „ ... ადამიანი მიდის, საქმე-ნამოქმედარი რჩება ... (არნოლდ ჩიქობავა - 

120)“ (ISBN 978-9941-8-0677-3), თბილისი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 

სტამბა, 143 გვ. 
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9. ნანა მაჭავარიანი, „აფხაზურ-ქართული ლესიკონი ინდექსითა და გრამატიკული 

მიმოხილვით“, თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 345 გვ. 

10. ნანა მაჭავარიანი, რიტა ამიჭბა-მარღანია, „აფხაზური ენის პრატიკული სახელმძღვანელო“, 

თბილისი, თსუ გამოცემლობა, 360 გვ.www.ice.ge 

11. რუსუდან რამიშვილი, „ქართულ-სპარსული ენობრივი ურთიერთობიდან („რუსუდანიანის“ 

მიხედვით)“, თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 129 გვ. 

12. მერაბ რობაქიძე, „დარგობრივი ქართულ-სომხური ლექსიკონი (ელექტროვერსია) 

ეტიმოლოგიური მასალები (გრ. ღაფანციანი)“, განთავსებულია ვებგვერდზე: 

13. ლია ქაროსანიძე, ანა ხურცილავა, „ქართული ტერმინთშემოქმედების პრობლემები“ (ISBN 

978-9941-13-744-0), თბილისი, 2018, თსუ გამომცემლობა, 90 გვ. 

14. მედეა საღლიანი, „სვანური ლექსიკონი (ტექსტებითა და გამოკვლევითურთ)“, KEW - 
Kolegium Europy Wschodniej, პოლონეთი, 768 გვ. 

15. ნათია ფონიავა, მარინა ბერიძე, მაკა თეთრაძე, სოფიკო დარასელია, ნინო შარშენიძე, 

„ქართულ-აფხაზურ-ინგლისური სიხშირული ლექსიკონი“, KEW - Kolegium Europy 
Wschodniej, პოლონეთი,220 გვ. 

16. ნოდარ კაკაბაძე (გამოსაცემად მოამზადა ნათია ფონიავამ), „ლაზური ტექსტები“, თბილისი,  

გამომცემლობა „არტანუჯი“ , 10 გვ. 

17. მერაბ ჩუხუა, „ქართულ-ჩერქეზულ-აფხაზური ეტიმოლოგიური ლექსიკონი“, KEW - 
Kolegium Europy Wschodniej, პოლონეთი, 720 გვ. 

18. გიორგი ცოცანიძე, მარინა  ბერიძე, „თუშური დიალექტის კორპუსული ლექსიკონი“, 

ლექსიკონი“, KEW - Kolegium Europy Wschodniej, პოლონეთი, 483 გვ. 

19. ნინელი ჭოხონელიძე, „სახელურ ომონიმთა იატორია ქართულში (მასალები 

ისტორიულეტიმილოგიური ლექსიკონისათვის)“, თსუ გამომცემლობა, 745 გვ. 

20. მარინა ჯღარკავა, მ. სალია, ლ. ჯინჯიხაძე, „მეცხოველეობა“ B1+, იბეჭდება სსიპ ზურაბ 

ჟვანიას სახელობის  სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის სახელმწიფო  ენის  სწავლების 

პროგრამის დაფინანსებით, 2018. 

21. მარინა ჯღარკავა, მ. სალია, ლ. ჯინჯიხაძე, .„მეცხოველეობა“ B1+ (სავარჯიშოების რვეული), 

იბეჭდება სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის  სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის 

სახელმწიფო  ენის  სწავლების პროგრამის დაფინანსებით, 2018. 
                                                                       

ბ) კრებულები: 

 

1. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLVI, თბილისი, 2018, გვ. 246. 

2. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XIV, თბილისი, 2018, 237 გვ. 

3. ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი მე-18, თბილისი, 2018, 185გვ. 

ეტიმოლოგიური ძიებანი, XV ტ., თბილისი, 2018, გვ. 177. 

4. დიალექტოლოგიური კრებული, 38-ე დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის 

მასალები, 2018, 90 გვ. 

5. საენათმეცნიერო ძიებანი, XL, ეძღვნება ბესარიონ ჯორბენაძის ხსოვნას, თბილისი, 

2018, 168 გვ. 

6. ტერმინოლოგიის საკითხები, III, თბილისი, 2018. 347 გვ. 
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გ) სიმპოზიუმები, კონფერენციები, სესიები,: 
 

1. ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო სიმპოზიუმი: მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში (სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. თბილისი. 

2. ტერმიოლოგიის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია “ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა  და 

თანამედროვეობა”, თბილისი, 2018.14-16 სექტემბერი. 

3. არნ. ჩიქობავას საკითხავები,თბილისი, XXIX2018. , 1-4 მაისი. 

4. XXXVIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს, თსუ გამომცემლობა.  თბილისი,  2018. 9-10 ნოემბერი. 

5. არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-ე სამეცნიერო კონფერენცია. ეძღვნება 

აკად. არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ გამომცემლობა. თბილისი, 2018. 25-

27დეკემბერი 

 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

№ პუბლიკაციის ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

 ავტორი/ავტორები  საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

1 

Lia Bakuradze 

(David Nadaraia 

 and Marina Beridze) 

Journal of  
Linguistics/Jazykovedný  
casopis  
The Journal of Ludovít Štúr Institute of 
Linguistics, SAV 
Page Count: 109–121. 24 Jan 2018 

 

Doi: /10.1515/jazcas-2017-0022  

 

Print ISBN0021-5597 
Online ISBN1338-4287 

2 

 

 

 

Lia bakuradze 

 (LMarina beridze, Zakharia 

Pourtskhvanidze, David Nadaraia) 

Proceedings of the XVIII EURALEX 

International Congress: Lexicography in 

Global Contexts, Page, 17–24 

ლუბლიანა, სლოვენია. 2018 08.21 

DOI: 10.4312/9789610600961 

ISBN-13 (15) 

978-961-06-0097-8 

 

3 

Marina Beridze 
 (David Nadaraia and Lia 
Bakuradze) 

Journal of Linguistics/Jazykovedný 
casopis 
The Journal of Ludovít Štúr Institute of 
Linguistics, SAV 
Page Count: 109–121. 2018- 24-01 

Doi: /10.1515/jazcas-2017-0022  

 

Print ISBN0021-5597 
Online ISBN1338-4287 

ონლაინპუბლიკაცია 

4 

 

Marina Beridze 

(Lia bakuradze, Zakharia 

Pourtskhvanidze, David Nadaraia 

Proceedings of the XVIII EURALEX 

International Congress: Lexicography in 

Global Contexts, Page Count:931-
939ლუბლიანა, სლოვენია.2018-08-21 

DOI: 10.4312/9789610600961 

ISBN-13 (15) 

978-961-06-0097-8 

5 
ზაალ კიკვიძე  

 

International Journal of Multilingual 

Education 11; 84-86. 2018 

10.22333/ijme.2018.110012  



4 

 

6 

ქეთევან მარგიანი  

(რამაზ ქურდაძე, მაია ლომია) 

 

International Journal of 

MULTILINGUAL EDUCATION  

# 12 

    იტვირთება 

 

 

 

2. სხვა პუბლიკაციები: 

 

№ პუბლიკაციის ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 

 ავტორი/ავტორები  საიდენტიფიკაციო კოდი 

   DOI ან ISSN 

1 
ავთანდილ არაბული  

(ვ. გურული)  

„ჯავახიანი“, ტ. 1, გვ. 149-158. 2018 ISSN 2449-3198 

2 
ავთანდილ არაბული  

(მარატ ციცქიშვილი) 

კრებული „ფშავი“, გვ. 67-105. 2018 ISBN 978-9941-8-0653-7 

3 

ავთანდილ არაბული  

 

ქართველურ ენათა სტრუქტურის 

საკითხები, 14, 2018, გვ. 3-22 

 

 

ISSN 1987-7692 

 

4 

ავთანდილ არაბული  

 

ქართველურ ენათა სტრუქტურის 

საკითხები, 14, 2018,  

 

ISSN 1987-7692 

 

5 ნოდარ არდოტელი ეტიმოლოგიური ძიებანი, XV ISSN 1987-9946 

6 
ნოდარ არდოტელი საენათმეცნიერო ძიებანი, XL, 3-9 ISSN 1987-6653  

 

7 
ნოდარ არდოტელი ქართული სიტყვის კულტურის 

საკითხები, XVIII, 8-12 

ISBN 978-9941-13-395-4 

 

 

 

8 
ნოდარ არდოტელი იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XLVI, 1-8 

ISSN 1987-6572 

 

 

 

9 
  თეა ბურჭულაძე ტერმინოლოგიის საკითხები, III, 

2018 

ISSN 1987-7633 

10 
  თეა ბურჭულაძე ქართველურ ენათა სტრუქტურის 

საკითხები, XIV, 2018 

ISSN 1987-7692 

11 
თეა ბურჭულაძე იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება,46-ე ტომი 

ISSN 1987-6572 

12 
თეა ბურჭულაძე ქართული სიტყვის კულტურის 

საკითხები, წიგნი მე-18 

ISBN 978-9941-13-395-4  (ყველა 

ტომის) 

13 

გვანცა გვანცელაძე,  

თეიმურაზ გვანცელაძე 

ბიბლიოგრაფიული სერია 

„ქართველი მეცნიერები“. ქეთევან 

ლომთათიძე (1911-2007). 

ბიობიბლიოგრაფია. ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. ეროვნული 

სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. 

თბილისი, 2018, გვ. 9-38 

ISSN 978-13-751-8 
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14 

გვანცა გვანცელაძე,  

თეიმურაზ გვანცელაძე 

Bibliographical Series “Georgian 

Scolars”. Ketevan Lomtatidze (1911-

2007). Biobibliography. Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State University. 

National Scientific Library. Tbilisi, 

2018, pp. 38-60 

ISSN 978-13-751-8 

15 

გვანცა გვანცელაძე,  

თეიმურაზ გვანცელაძე 

Библиографическая серия 

«Грузинские ученые». Кетеван 

Ломтатидзе (1911-2007). 

Библиография. Тбилисский 

государственный университет. 

Национальная Научная Библиотека. 

Тбилиси, 2018, сс. 61-84 

ISSN 978-13-751-8 

16 
ლინდა გიორგაძე  

 

„ტერმინოლოგიის საკითხები“, III, 

გვ. 35-41;  2018 

ISSN 1987-7633 

17 
გიორგი გოგოლაშვილი საენათმეცნიერო ძიებანი, XL. 

 37-42. 2018 

ISSN 1987-6653      

18 

ნინო დათეშიძე,  

(ნათელა მუზაშვილი,  

მარინე ოსაძე) 

ტერმინოლოგიის საკითხები, III, 46 

– 52. 2018 

ISSN 1987 - 7633 

19 

 ნინო დათეშიძე(მარინე ოსაძე) ქართული სიტყვის კულტურის 

საკითხები, XVIII 

 

ISBN 978-9941-13-395-4  

(ყველა ტომის) 

20 
   ქეთევან დათუკიშვილი ქართველურ ენათა სტრუქტურის 

საკითხები, XIV, 2018 

ISSN 1987-7692 

21 
ქეთევან დათუკიშვილი 

 

ქართული სიტყვის კულტურის 

საკითხები, წიგნი მე-18 

ISBN 978-9941-13-395-4  (ყველა 

ტომის) 

22 
   თამარ ვაშაკიძე ტერმინოლოგიის საკითხები, III, 

2018 

ISSN 1987-7633 

23 
თამარ ვაშაკიძე 

 

იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება,46-ე ტომი 

ISSN 1987-6572 

24 
თამარ ვაშაკიძე 

 

ქართული სიტყვის კულტურის 

საკითხები, წიგნი მე-18 

ISBN 978-9941-13-395-4  (ყველა 

ტომის) 

25 
მაკა თეთრაძე ტერმინოლოგიური ძიებანი, III, 

გვ.105-116. 2018 

ISSN 1987-7633 

26 

დიანა კაკაშვილი იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება XLVI, (მიღებულია 

დასაბეჭდად). 2018 

ISSN 1987-6572 

27 

ლევან კელაურაძე ეტიმოლოგიური ძიებანი, XV 

(გადაცემულია დასაბეჭდად). 2018. 

გვ. 30-41 

ISSN 1987-9946 

28 
გუჩა კვარაცხელია „სულხან-საბა ორბელიანი – 360“; გვ. 

673-676. 2018 

ISBN 978-9941-9543-7-5 

29 
გუჩა კვარაცხელია იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XLVI (იბეჭდება). 

ISSN 1987-6572 

30 
გუჩა კვარაცხელია ქართული სიტყვის კულტურის 

საკითხები; წიგნი მეთვრამეტე 

ISBN 978-9941-13-395-4  

(ყველა ტომის) 
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(იბეჭდება). 

31 

ლევან კოჭლამაზაშვილი არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები,  

N 29, გვ. 34-35 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული) 

ISBN 978-9941-13-701-3 

32 

ლევან კოჭლამაზაშვილი ჩერქეზული კულტურის ცენტრის 

მე-3 სამეცნიერო სესიის მასალები, 

გვ. 7 

არ აქვს 

33 
მაკა ლაბარტყავა იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება,46-ე ტომი 

ISSN 1987-6572 

34 
მაკა ლაბარტყავა ქართული სიტყვის კულტურის 

საკითხები, წიგნი მე-18 

ISBN 978-9941-13-395-4  (ყველა 

ტომის) 

35 
ვახტანგ მაღრაძე „ტერმინოლოგიის  საკითხები. 

III“, გვ. 146-152. 2018 

ISSN 1987-7633 

36 
ვახტანგ მაღრაძე ქართული სიტყვის კულტურის 

საკითხები, წიგნი მე-18 

ISBN 978-9941-13-395-4  (ყველა 

ტომის) 

37 
  მაკა ლაბარტყავა  ქართველურ ენათა სტრუქტურის 

საკითხები, XIV, 2018 

ISSN 1987-7692 

38 

მაკა ლაბარტყავა ტერმინოლოგიის საკითხები III, გვ. 

126-131. 2018 

ISSN  ISSN 1987-76633 

39 
რომან ლოლუა Journal of Language Relationship, 

XVI/2, 119-137 

ISSN 2073-6320 

40 

რომან ლოლუა იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XLVI (მიღებულია 

დასაბეჭდად) 

ISSN 1987-6572 

41 

რომან ლოლუა Вестник Академии наук Чеченской 

республики, 2018, № 6 (43) 

(მიღებულია დასაბეჭდად) 

ISSN 2070-2348 

42 
ვახტანგ მაღრაძე „ტერმინოლოგიის  საკითხები. 

III“, გვ. 146-152. 2018 

ISSN 1987-7633 

43 
ნანა მაჭავარიანი იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XLVI, 2018 

ISSN 1987-6572 
ტომი იბეჭდება 

44 
ნანა მაჭავარიანი ქართველურ ენათა სტრუქტურის

საკითხები, XIV 

ISSN 1987-7692 

 

45 
ნათელა მუზაშვილი(ნინო 

დათეშიძე,  მარინე ოსაძე) 

ტერმინოლოგიის საკითხები, III, 46 

– 52. 2018 

ISSN 1987 - 7633 

46 

ნათელა მუზაშვილი ქართული სიტყვის კულტურის 

საკითხები; წიგნი მეთვრამეტე 

(იბეჭდება). 

ISBN 978-9941-13-395-4  

(ყველა ტომის) 

47 
სალომე ომიაძე ტერმინოლოგიის საკითხები, III; გვ. 

154-158. 2018 

ISSN 1987-7633 

48 

სალომე ომიაძე საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის მაცნე, 

ისტორიის, არქეოლოგიის, 

ეთნოლოგიისა და ხელოვნების 

ისტორიის სერია, 1, გვ. 203-210. 2018 

ISSN-0132-6058 

49 სალომე ომიაძე უნივერსიტეტის იდეა და ISBN 978-9941-13-754-9 
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ქართველურ ენათა კვლევისა და 

სწავლების მნიშვნელობა, I, გვ. 36-37. 

2018       

50 

სალომე ომიაძე უნივერსიტეტის იდეა და 

ქართველურ ენათა კვლევისა და 

სწავლების მნიშვნელობა, I, გვ. 48-49. 

2018       

ISBN 978-9941-13-754-9 

51 

სალომე ომიაძე იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XLVI. (იბეჭდება). 

ISSN 1987-6572 

52 

სალომე ომიაძე ქართული სიტყვის კულტურის 

საკითხები; წიგნი მეთვრამეტე, 

(იბეჭდება). 

ISBN 978-9941-13-395-4 (ყველა 

ტომის) 

53 

მარინე ოსაძე 

(ნინო დათეშიძე, 

 ნათელა მუზაშვილი)  

ტერმინოლოგიის საკითხები, III, 46 - 

52 

ISSN 1987-7633 

54 

მარინე ოსაძე 

(ნინო დათეშიძე) 

 

ქართული სიტყვის კულტურის 

საკითხები; წიგნი მეთვრამეტე 

(იბეჭდება). 

ISBN 978-9941-13-395-4  

(ყველა ტომის) 

55 

მედეა საღლიანი 

 

რეცენზირებადი ბილინგვური 

ჟურნალი „სპეკალი“, 

N12(http://www.spekali.tsu.ge/index.ph

p/-ge/ 

article/magazinHeadlines/12). 2018 

ISSN 1987-8583 

56 

მედეა საღლიანი 

 

ეტიმოლოგიური ძიებანი, XV 

(გადაცემულია დასაბეჭდად). 2018. 

გვ. 42-53 

ISSN 1987-9946 

57 
ნაგიზა სურმავა იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, ტ. 46. 2018 

ISSN 1987-6572 

58 
ნაგიზა სურმავა ქართველურ ენათა სტრუქტურის 

საკითხები, ტ. 14. 2018 

ISSN 1987-7692 

59 
ნინო სხირტლაძე ტერმინოლოგიის საკითხები, III, 

176-181. 2018 

ISSN1987-7633 

60 
თეა ტეტელოშვილი ტერმინოლოგიური საკითხები III,  

182-189. 2018 

ISSN 1987-76633 

61 
თეა ტეტელოშვილი იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება,46-ე ტომი 

ISSN 1987-6572 

62 
თეა ტეტელოშვილი ქართული სიტყვის კულტურის 

საკითხები, წიგნი მე-18 

ISBN 978-9941-13-395-4   

(ყველა ტომის) 

63 
როსტომ ფარეულიძე იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება ტ. XLVI 

ISSN 1987-6572 

64 

ლია ქაროსანიძე 

(ემზარ ჯგერენაია,  

ირაკლი უჯმაჯურიძე) 

“ტერმინოლოგიის საკითხები”, III. 

2018  

ISSN 1987-7633 

65 

მედეა   

ღლონტი 

ეტიმოლოგიური ძიებანი, XV 

(გადაცემულია დასაბეჭდად). 2018. 

გვ. 54-78 

ISSN 1987-9946 
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66 

მედეა (დოდო-მარიამ)  

ღლონტი 

 

მართლმადიდებლური ჟურნალი 

„კარიბჭე“, # 7(354), 28 ივნისი-25 

ივლისი, გვ. 30-31. 2018 

ISSN 1987-5045 

67 
მედეა (დოდო-მარიამ)  

ღლონტი 

„რელიგია“ − საღვთისმეტყველო 

ჟურნალი. - #3, 2018, გვ. 22-33. 

ISSN 1512-1623 

68 
მედეა ღლონტი 

 

  

69 

მედეა (დოდო-მარიამ)  

ღლონტი 

 

„კლიტე დავითისი“, თბილისის 

სასულიერო აკადემიისა და 

სემინარიის ყოველთვიური გაზეთი, 

# 3-4, 2018, აპრილი-მაისი, გვ. 19. 

 

70 
ხათუნა ყანდაშვილი იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XLVI. 2018 

ISSN 1987-6572 

71 
ნატო შავრეშიანი 

 

საენათმეცნიერო ძიებანი, XL, გვ. 

104-108. 2018 

ISSN 1987-6653 

72 

იზოლდა ჩანტლაძე საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის მოამბე ტ. 12 

N 2. 2018 

ISSN – 0132 -144 

73 
მანანა ჩაჩანიძე იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XLVI. 2018 

ISSN 1987-6572 

74 

მერაბ ჩუხუა ეტიმოლოგიური ძიებანი, XV 

(გადაცემულია დასაბეჭდად). 2018. 

გვ. 79-113 

ISSN 1987-9946 

75 
ციხიშვილი ნინო საენათმეცნიერო ძიებანი, XL, 109-

124. 2018 

ISSN 1987-6653 

76 
ციხიშვილი ნინო საენათმეცნიერო ძიებანი, XL, 142-

157. 2018 

ISSN 1987-6653 

77 

მაია ლომია 

ნინო ჭუმბურიძე 

Multilingual Education#12, 2018: http:-

//www.multilingualeducation.org/-

en/article/45 

თბილისი, საქართველო 

"Center for Civil Integration and Inter-

Ethnic Relations" 

ISSN1512-3146 

78 

ნინელი ჭოხონელიძე ეტიმოლოგიური ძიებანი, XV 

(გადაცემულია დასაბეჭდად). 2018. 

გვ. 114-132 

ISSN 1987-9946 

79 

ნინო ხახიაშვილი იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება XLVI, 2018.  

გვ. 206-211  

ISSN 1987-6572 

80 

ნინო ხახიაშვილი გელათის მეცნიერებათა აკადემიის 

ჟურნალი  5-6,  2018.  გვ. 3-9  

ISSN 1512-1593 

 

81 

ნინო ხახიაშვილი ქართველურ ენათა სტრუქტურის 

საკითხები, ტ. XIV,  2018.  გვ. 193-197 

ISSN 1987-7692 

82 

ნინო ხახიაშვილი ქართული სიტყვის კულტურის სა-

კითხები XVIII. 2018. გვ.112-118        

 ISBN 978-9941-13-395-4  

(ყველა ტომის) 

83 ნინო ხახიაშვილი ეტიმოლოგიური ძიებანი XV. 2018. ISSN 1987-9946 
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გვ. 133-140  

84 

ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი 

 

 

 

საქართველოს ალ. ჯავახიშვილის 

სახ. გეოგრაფიული საზოგადოების 

შრომათა კრებული,  ახალი სერია I 

(XIX) 

ISSN  2587 – 5450 

85 

ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი 

 

 

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, 

XLV,    თბილისი, 2018                        

 

ISSN 1987-6572 

86 

ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი 

 

 

ქართველურ ენათა სტრუქტურის 

საკითხები, XIV, 2018 

 

ISSN 1987-769 

87 

ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი 

 

 

 

ეტიმოლოგიური ძიებანი, XV,  2018, 

თბილისი.    გვ. 141-148                                

  

 

ISSN 1987-9946 

88 

ლალი ხუჭუა,  

ლინდა გიორგაძე 

 

ტერმინოლოგიის საკითხები III 

ტომი, გვ. 306-313 . 2018 

ISSN 1987-7633 

90 .ანა ხურცილავა 

ტერმინოლოგიის საკითხები, III, 

280-296. 2018 

ISSN 1987-7633 

91 .ანა ხურცილავა 

ტერმინოლოგიის საკითხები, III, 

306-313. 2018 

ISSN 1987-7633 

92 
ლალი ხუჭუა, ლინდა 

გიორგაძე 

ტერმინოლოგიის საკითხები, III, 

297-304. 2018 

ISSN 1987-7633 

 
 
 
 
 
 
 
3. საერთაშორისო პატენტები: 

№ საპატენტო თემატიკის გამომგონებელი/ები და პატენტის საიდენტიფიკაციო 

 სათაური პატენტმფლობელი/ები კოდი 

    
4. როვნული პატენტები 

№ საპატენტო თემატიკის გამომგონებელი/ები და პატენტის საიდენტიფიკაციო 

 სათაური პატენტმფლობელი/ები კოდი 

    
    
    

2 

 
5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

 დამფინანსებელი პროექტის 

პროექტში ჩართული 

 პროექტის 

№ ორგანიზაცია/სამეცნ საიდენტიფიკა პროექტის სათაური განხორციელების 
პერსონალი/როლი  

იერო ფონდი, ქვეყანა ციო კოდი 
 

პერიოდი    

 Volkswagen Stiftung Az. 86514 მანანა ბუკია ქართული ენის 2012-2018 
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Foundation / რედაქტორი ეროვნული კორპუსი 

 

ფოლკსვაგენშტიფთუნ

გი, გერმანია 

Volkswagen Stiftung 

AZ 86154 ქეთევან დათუკიშვილი 

(მანანა თანდაშვილი) 

 

ქართული ენის 

ეროვნული კორპუსი -  

ტექნოლოგიური 

ჩარჩოს შექმნა 

01.2018 – 06.2018 

 

ლატვიის განათლების 

განვითარების 

სახელმწიფო 

დეპარტამენტი 

Nr.1.-50.3/3844 თამარ ლომთაძე 

/ მკვლევარი 

 „ტერმინოლოგიური 

მუშაობა ლატვიაში“ 

2018 

 

ლატვიის განათლების 

განვითარების 

სახელმწიფო 

დეპარტამენტი 

#1-502/3050 თამარ ლომთაძე 

/ მკვლევარი 

ენობრივი პოლიტიკა 

პოსტსაბჭოთა 

ლატვიაში“  

2017-2018 

 
შვედეთი, ლუნდის 

უნივერსიტეტი 

SU35801 მერაბ ჩუხუა 

 / მკვლევარი 

Diachronic Atlas of 

Comparative Linguistics 

2016-2018 

 

 

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

 პროექტის 

პროექტში ჩართული 

 პროექტის 

№ საიდენტიფიკაციო პროექტის სათაური განხორციელების 
პერსონალი/როლი  

კოდი 
 

პერიოდი    

1 

FR- N217438 დიანა ანფიმიადი 

/ ძირითადი პერსონალი 

ქართული ენობრივი კუნძული 

ტრანსეთნიკურ არეალში (GLITEA) _ 

ფერეიდნული დიალექტი ირანში 

2016-2019 

2 

FR- N217438 მაია ბარიხაშვილი 

/ ძირითადი პერსონალი 

ქართული ენობრივი კუნძული 

ტრანსეთნიკურ არეალში (GLITEA) − 

ფერეიდნული დიალექტი ირანში 

2016-2019 

3 

AR- N217008 მაია ბარიხაშვილი  

/ ძირითადი პერსონლი 

დიდი ქართული 

დიალექტოლოგიური 

ლექსიკოგრაფიული ბაზა და 

ქართული დიალექტების 

ელექტრონული ატლასი (GEDA) 

2016-2018 

4 

FR- N217438 ლია ბაკურაძე 

/ პროექტის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

ქართული ენობრივი კუნძული 

ტრანსეთნიკურ არეალში (GLITEA) _ 

ფერეიდნული დიალექტი ირანში 

2016-2019 

5 

FR- N217438 მარინე ბერიძე 

/ დამხმარე პერსონალი 

ქართული ენობრივი კუნძული 

ტრანსეთნიკურ არეალში (GLITEA) _ 

ფერეიდნული დიალექტი ირანში 

2016-2019 

6 

AR- N217008 მარინე ბერიძე 

/ სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

დიდი ქართული 

ლექსიკოგრაფიული ბაზა და 

ქართული დალექტოლოგიური 

ატლასი − GEDA (რუსთაველის 

ფონდი) 

2016-2018 

7 

HE-18-1344 მანანა ბუკია 

/სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

ციფრულად დოკუმენტირებული და 

ლინგვისტურად ანოტირებული 

ლაზური ტექსტები 

ლექსიკონითურთ 

2018-2021 

8 

FR- 142 მედეა საღლიანი 

/სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

ელიზია სვანურ ენაში 2015-2018 
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9 

FR -141 ელიზავეტა გაზდელიანი 

/სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

სვანური ენის ჩოლურული 

მეტყველების თავისებურებანი 

2015-2018 

10 

 FR N217430 როენა ჭკადუა 

/სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

სვანური ტოპონიმიკა 2016-2019 

11 
FR- 142 ელიზავეტა გაზდელიანი 

/ დამხამრე პერსონალი 

ელიზია სვანურ ენაში 2015-2018 

12 
FR -141 ელიზავეტა გაზდელიანი  

/  ხელმძღვანელი 

სვანური ენის ჩოლურული 

მეტყველების თავისებურებანი 

2015-2018 

13 
 FR N217430 ლელა გიგლემიანი 

/ ძირითადი პერსონალი 

სვანური ტოპონიმიკა 2016-2019 

14 

FR17-158 გიორგი გოგოლაშვილი 

პროექტის 

ხელმძღვანელი, 

ძირითადი მონაწილე 

ქართული სალიტერატურო ენა 

ნორმასა და ვარიაციებს შორის 

2017-2020 

15 

FR/503/1-30/14 მაკა თეთრაძე 

/ ძირითადი 

შემსრულებელი 

საბჭოთა უტოპიური ენობრივი 

თეორიები და ზოგადი 

ენათმეცნიერების პირველი 

ქართული სახელმძღვანელოები 

2015-2018 

16 
YS-2016-45 ლევან კელაურაძე 

/ დამხმარე პერსონალი 

კავკასიის ალბანური ენის 

გრამატიკული ანალიზი 

2016-2018 

17 

AR- N217008 ლევან კელაურაძე  

/ ძირითადი პერსონალი,  

ლინგვისტი 

დიდი ქართული 

დიალექტოლოგიური 

ლექსიკოგრაფიული ბაზა და 

ქართული დიალექტების 

ელექტრონული ატლასი (GEDA) 

2016-2018 

18 

AR- N217008 ციცინო კვანტალიანი 

/ ძირითადი პერსონალი,  

ლინგვისტი 

დიდი ქართული 

დიალექტოლოგიური 

ლექსიკოგრაფიული ბაზა და 

ქართული დიალექტების 

ელექტრონული ატლასი (GEDA) 

2016-2018 

19 

YS-2016-45 რომან ლოლუა  

/ ძირითადი 

შემსრულებელი 

კავკასიის ალბანური ენის 

გრამატიკული ანალიზი 

2016-2018 

20 

FR_17-158 
 

თამარ  ლომთაძე 

(კოორდინატორი) 

(გ. გოგოლაშვილი  -

ხელმძღვანელი,  ხ. 

ყანდაშვილი - 

ახალგაზრდა მკვლევარი, 

რ. ჯაიანი - ახალგაზრდა 

მკვლევარი) 

 „ქართული ენის გრამატიკა ნორმასა 

და ვარიაციებს შორის“  

2017-2020 

21 

DI – 2016-32 თ. ლომთაძე 

(ხელმძღვანელი), ც. 

ჯანჯღავა (ძირითადი 

მონაწილე), რ. ჯაიანი 

(ახალგაზრდა მკვლევარი) 

 „ქართველ ებრაელთა მეტყველება 

ისრაელში“ 

2016-2019 

22 
FR/217300 ქეთევან მარგიანი 

/  ხელმძღვანელი 

ევიდენციალობის კატეგორია 

ქართველურ ენებში 

2016-2019 

23 
FR/217848 ქეთევან მარგიანი 

/ კოორდინატორი 

კოდორული მეტყველების ადგილი 

სვანური ენის სისტემაში 

2016-2019 
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24 

FR- N217438 ელენე ნაპირელი 

/ კოორდინატორი, 

ძირითადი პერსონალი 

ქართული ენობრივი კუნძული 

ტრანსეთნიკურ არეალში (GLITEA) - 

ფერეიდნული დიალექტი ირანში 

2016-2019 

25 

AR- N217008 ელენე ნაპირელი  

/ ძირითადი პერსონლი 

დიდი ქართული 

დიალექტოლოგიური 

ლექსიკოგრაფიული ბაზა და 

ქართული დიალექტების 

ელექტრონული ატლასი (GEDA) 

2016-2018 

26 

DI-2016-43 

 

უცხოეთში მოღვაწე 

თანამემამულეთა 

მონაწილეობით 

ერთობლივი 

კვლევებისთვის 

სამეცნიერო გრანტი 

რუსუდან პაპიაშვილი 

/ ძირითადი 

შემსრულებელი 

„ლინგვოკულტუროლოგიური 

დიგიტალური არქივი (DigiArchive)“ 

2016-2019 

27 

217008 

 

გამოყენებითი 

კვლევებისათვის 

სახელმწიფო 

სამეცნიერო გრანტი 

რუსუდან პაპიაშვილი 

/ კოორდინატორი 

დიდი ქართული 

დიალექტოლოგიური 

ლექსიკოგრაფიული ბაზა და 

ქართული დიალექტების 

ელექტრონული ატლასი (GEDA) 

2016-2018 

28 

 FR N217430 მედეა საღლიანი 

/ ლინგვისტ-ექსპერტი 

სვანური ტოპონიმიკა (ფუნდამენ-

ტურ-გამოყენებითი გამოკვლევა 

ტოპონიმური ლექსიკონითურთ) 

2016-2019 

29 

FR- 142 მედეა საღლიანი 

/ პროექტის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

ელიზია სვანურში (ფუნდამენ-ტურ-

გამოყენებითი გამოკვლევა 

სიმფონია-ლექსიკონითურთ) 

2015-2018 

30 

FR -141 მედეა საღლიანი 

/ ლინგვისტ-ასისტენტი 

სვანური ენის ჩოლურული მეტყ-

ველების თავისებურებანი (ფუნ-

დამენტურ-გამოყენებითი 

გამოკვლევა ტექსტებითურთ) 

2015-2018 

31 
FR/217728 ნათია ფონიავა 

/კოორდინატორი 

მეგრულ-ლაზური ინტონაცია 2016-2019 

32 

FR/217848 ნათია ფონიავა 

/ ძირითადი პერსონალი 

 

კოდორული მეტყველების ადგილი 

სვანური ენის სისტემაში 

(ინტერდისციპლინალური 

გამოკვლევა სვანურ-გერმანული 

ლექსიკონითურთ) 

2016-2019 

33 

DI/26/2-101/14 ზეზვა ქავთარაძე 

/ახალგაზრდა მკვლევარი 

(დამხმარე) 

ქართველი ებრაელები საქართველოს 

საარქივო დოკუმენტებში 

2015-2018 

34 
FR17_158 ხათუნა ყანდაშვილი 

/ ძირითადი პერსონალი 

ქართული სალიტერატურო ენა 

ნორმასა და ვარიაციებს შორის 

2017-2020 

35 
FR- 142 ნატო შავრეშიანი 

/ დამხმარე პერსონალი 

ელიზია სვანურ ენაში 2015-2018 

36 
FR -141 ნატო შავრეშიანი 

/ ძირითადი პერსონალი 

სვანური ენის ჩოლურული 

მეტყველების თავისებურებანი 

2015-2018 

37 
FR N217430 ნატო შავრეშიანი 

/ ძირითადი პერსონალი 

სვანური ტოპონიმიკა 2016-2019 

38 
218000 ნინო შარაშენიძე 

/სამეცნიერო 

მოდალობის კატეგორია ქართულ 

ენაში, 

2016-2019 
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ხელმძღვანელი 

39 

FR/217728 ეთერ შენგელია 

/ პროექტის 

ხელმძღვანელი 

მეგრულ-ლაზური ინტონაცია 2016-2019 

40 
FR/217848   იზოლდა ჩანტლაძე 

(ხელმძღვანელი) 

კოდორული მეტყველების ადგილი 

სვანური ენის სისტემაში 

2016-2019 

 

41 

HE-18-1344 მერაბ ჩუხუა 

/ კონსულტანტი 

ციფრულად დოკუმენტირებული და 

ლინგვისტურად ანოტირებული 

ლაზური ტექსტები 

ლექსიკონითურთ 

2018-2021 

42 
FR17_388  ნინო ჭუმბურიძე 

/ ძირითადი პერსონალი 

უარყოფის კატეგორია ქართველურ

ენებში  
2017 – 2020 

43 
FR- 142 როენა ჭკადუა 

/ დამხმარე პერსონალი 

ელიზია სვანურ ენაში 2015-2018 

44 
FR -141 როენა ჭკადუა 

/ ძირითადი პერსონალი 

სვანური ენის ჩოლურული 

მეტყველების თავისებურებანი 

2015-2018 

45 
 FR N217430 როენა ჭკადუა 

/ ხელმძღვანელი 

სვანური ტოპონიმიკა 2016-2019 

46 
DI-2016-32  ცირა ჯანჯღავა 

/  ძირითადი პერსონალი 

ქართველ ებრაელთა მეტყველება 

ისრაელში 

2016-2019 

 

7. სხვა შედეგები: 

7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

   პუბლიკაციის დიგიტალური 

№ 
პუბლიკაციის ავტორი/ები 

კონფერენციის სახელწოდება და საიდენტიფიკაციო კოდი 
 ჩატარების ადგილი DOI ან ISSN   

1 

ლევან აზმაიფარაშვილი ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი. 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში. 

ეძღვნება აკადემიკოს არნოლდ 

ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს. თბილისი, 2018 წლის 

22-24 ნოემბერი. თბილისი, თსუ 

ISBN 978-9941-13-767-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Нодар Ардотели Кавказские языки: генетико-

типологические общности и 

ареальные связи (Помяти 
выдающегося кавказоведа, 
академика А. С. Чикобава), 

Махачкала . 2018  

ISBN 978-5-91431-182-4 
 

3 

Нодар Ардотели Кавказские языки:генетико-

типологические общности и 

ареальные связи,  Махачкала 49-56. 

2018 

ISBN 978-5-91431-182-4 

4 

ნოდარ არდოტელი ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

ISBN 978-9941-13-767-9  
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თბილისი. 

5 

ლია ბაკურაძე  

(მარინა ბერიძე, ზაქარია 

ფურცხვანიძე, დავით ნადარაია) 

Proceedings of the XVIII EURALEX 

International Congress: Lexicography 

in Global Contexts. 2018 

http://euralex2018.cjvt.si/wp-

content/uploads/sites/6/2018/07/Euralex

2018_book_of_abstracts_FINAL.pdf 

6 

მარინა ბერიძე  

 (ლია ბაკურაძე, ზაქარია 

ფურცხვანიძე, დავით ნადარაია) 

 

Proceedings of the XVIII EURALEX 

International Congress: Lexicography 

in Global Contexts. 2018 

http://euralex2018.cjvt.si/wp-

content/uploads/sites/6/2018/07/Euralex

2018_book_of_abstracts_FINAL.pdf 

7 

თეა ბურჭულაძე ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

ISBN 978-9941-13-767-9 

8 

ელიზავეტა გაზდელიანი 

 

 

საერთაშორისო კონფერენცია 

"თარგმნის თეორიები: 

ინტერპრეტაცია, მეთოდები, 

პრაქტიკა ", კიევი. 2018 

ISBN 978-617-646-429-7 

9 

თეიმურაზ გვანცელაძე 

 

 

 

 

 

 

 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი. 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში. 

ეძღვნება აკადემიკოს არნოლდ 

ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს. თბილისი, 2018 წლის 

22-24 ნოემბერი. თბილისი, თსუ 

ISBN 978-9941-13-767-9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

ლელა გიგლემიანი 

  

 

საერთაშორისო კონფერენცია 
"თარგმნის თეორიები: 
ინტერპრეტაცია, მეთოდები, 
პრაქტიკა ", კიევი. 2018 

ISBN 978-617-646-429-7 

11 

ქეთევან დათუკიშვილი ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

ISBN 978-9941-13-767-9 

12 

თამარ ვაშაკიძე ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

ISBN 978-9941-13-767-9 

13 

დიანა კაკაშვილი ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

ISBN 978-9941-13-767-9 



15 

 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

14 

გუჩა კვარაცხელია ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს); თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-767-9 

15 

ზაალ კიკვიძე მესამე საერთაშორისო 

კონფერენცია „მეორე ენის 

სწავლა/სწავლება 

მულტილინგვური განათლების 

კონტექსტში“ 

თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-27-799-3 

16 

ზაალ კიკვიძე  

 

General and Specialist Translation / 

Interpretation: Theory, Methods, 

Practice: International Conference 

Papers. Kyiv; 271-277. 2018 

ISBN 978-617-646-429-7 

17 

ზაალ კიკვიძე  

(ლევან ფაჩულია) 

8th International Research Conference 

on Education, Language and 

Literature 

თბილისი. 2018 

ISSN 2298-0180 

18 

ლევან კოჭლამაზაშვილი საქართველო უძველესი 

მეტალოგენური კერა (აჭარა). 

უახლესი აღმოჩენები, კონტაქტები 

აღმოსავლურ ცივილიზაციებთან, 

ნოვაციები, პერსპექტივები;   

ბათუმი, აჭარის არ, საქართველო 

იბეჭდება 

19 

ლევან კოჭლამაზაშვილი ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

ISBN 978-9941-13-767-9 

20 

მაკა ლაბარტყავა ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

ISBN 978-9941-13-767-9 

21 

რომან ლოლუა ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

ISBN 978-9941-13-767-9 
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არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს); თბილისი. 2018 

22 

რომან ლოლუა VI Международная научная 
конференция «Кавказские языки: 
генетико- типологические общности 
и ареальные связи», მაჰაჩყალა, 2018 

ISBN 978-5-91431-182-4 

 

23 

რომან ლოლუა Международную конференцию 
«Кавказская Албания в историко-
культурном пространстве Евразии», 
მოსკოვი, 2018 

იბეჭდება 

24 

თამარ ლომთძე 

 

 

მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო 

ფორუმის „ენები, კულტურები, 

თარგმანი“ მასალები, კომოტინი, 

საბერძნეთი, ტ.6,  გვ. 329-335; 2018 

ISBN 978-5-19-011296-2 

26 

ქეთევან მარგიანი ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა  

V საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  მასალები, თბ., 2018 

ISBN 978-9941-13-767-9 

27 

ქეთევან მარგიანი 

(მაია ლომია)  

 

General and Specialist Translation / 

Interpretation Theory Methods 

Practice, Kyiv Agrar Media Group. 

2018 

ISBN 978-617-646-429-7 

28 

ქეთევან მარგიანი 

(იზა ჩანტლაძე) 

  

 

General and Specialist Translation / 

Interpretation Theory Methods 

Practice, Kyiv Agrar Media Group. 

2018 

ISBN 978-617-646-429-7 

29 

ნანა მაჭავარიანი, 

„ აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას 

ცხოვრება დმოღვაწეობა“ 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს); თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-767-9 

30 

სალომე ომიაძე General and Specialist Translation / 

Interpretation: Theory, Methods, 

Practice (XI International Conference) 

– XI; კიევი, უკრაინა. 2018 

ISBN 978-617-646-429-7 

31 

სალომე ომიაძე ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს); თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-767-9 

32 

სალომე ომიაძე (თ. ჯაყელი, ი. 

აფთარაშვილი, ნ. ჯოხაძე) 

მესამე საერთაშორისო 

კონფერენცია: მეორე ენის 

სწავლა/სწავლება 

მულტილინგვური განათლების 

კონტექსტში; თბილისი. 

ISBN 978-9941-27-799-3 

33 რუსუდან რამიშვილი IV საერთაშორისო კონფერენცია  
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 ტაო-კლარჯეთი, ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ქართველოლოგიის სახლი,  

თბილისი 

34 

მედეა საღლიანი საერთაშორისო კონფერენცია 

"თარგმნის თეორიები: 

ინტერპრეტაცია, მეთოდები, 

პრაქტიკა ", კიევი. 2018 

ISBN 978-617-646-429-7 

35 

მედეა საღლიანი ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა  

V საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  მასალები, თბ., 2018 

ISBN 978-9941-13-767-9 

36 

ნარგიზა სურმავა ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა  

V საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  მასალები, თბ., 2018 

ISBN 978-9941-13-767-9 

37 

თეა ტეტელოშვილი 

 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

ISBN 978-9941-13-767-9 

38 

ნათია ფონიავა ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

ISBN 978-9941-13-767-9 

39 

ნათია ფონიავა "Promoting International Dialogue and 
Protecting Cultural Heritage in the 
Caucasus" - RUCARR – Malmö 

University, 2018 

კოდი არ აქვს 

40 

ზეზვა ქავთარაძე  

ქეთევან ლორთქიფანიძე 

(ნატო ახალაია) 

საერთაშორისო კონფერენცია - 

დისტანციური განათლება, პარიზი 

(საფრანგეთი). 2018 

ISSN 2146-7358 

41 

ჭაბუკი ქირია 

(ელისო მაჩიტაძე) 

 

 მესამე საერთაშორისო 

კონფერენცია „მეორე ენის 

სწავლა/სწავლება 

მულტილინგვური განათლების 

კონტექსტში“. თბილისი, 

საქართველო, 4-6 ოქტომბერი. 2018 

ISBN 978-9941-27-799-3 

42 მედეა ღლონტი ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V ISBN 978-9941-13-767-9 
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საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

43 

ნატო შავრეშიანი 

(მედეა საღლიანი,  
ლელა გიგლემიანი)  

საერთაშორისო კონფერენცია 
"თარგმნის თეორიები: 

ინტერპრეტაცია,მეთოდები, 
პრაქტიკა ", კიევი. 2018 

ISBN 978-617-646-429-7 

44 

ეთერ შენგელია "Promoting International Dialogue and 
Protecting Cultural Heritage in the 
Caucasus" - RUCARR – Malmö 

University, 2018 

კოდი არ აქვს 

45 

ეთერ შენგელია ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

ISBN 978-9941-13-767-9 

46 

ვაჟა შენგელია ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

ISBN 978-9941-13-767-9 

47 

ვაჟა შენგელია, ცირა ჯანჯღავა ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

ISBN 978-9941-13-767-9 

48 

იზოლდა ჩანტლაძე ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

ISBN 978-9941-13-767-9 

49 

იზოლდა ჩანტლაძე  საერთაშორისო კონფერენცია 
"თარგმნის თეორიები: 
ინტერპრეტაცია, მეთოდები, 
პრაქტიკა ", კიევი. 2018 

ISBN 978-617-646-429-7 

50 იზოლდა ჩანტლაძე VI Международная научная ISBN 978-5-91431-182-4 
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конференция «Кавказские языки: 
генетико- типологические общности 
и ареальные связи», მაჰაჩყალა, 2018 

51 

მანანა ჩაჩანიძე ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

ISBN 978-9941-13-767-9 

52 

ნინო ჭუმბურიძე ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

ISBN 978-9941-13-767-9 

53 

ნინო  ხახიაშვილი 

 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

ISBN 978-617-646-429-7 

54 

ნინო  ხახიაშვილი 

 

საერთაშორისო ქართველოლგიური 

კონგრესი  "თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 100 წლისთავი", 

თბილისი, 2018    

კოდი არა აქვს  

55 

ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

ISBN 978-9941-13767-9 

 

56 

ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი საერთაშორისო კონფერენცია, 

ტერმინოლოგია-მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა, თბილისი 

არ აქვს 

57 

როენა ჭკადუა 

(ლელა გიგლემიანი, ელიზავეტა 

გაზდელიანი) 

საერთაშორისო კონფერენცია 

"თარგმნის თეორიები: 

ინტერპრეტაცია, მეთოდები, 

პრაქტიკა", კიევი. 2018 

ISBN 978-617-646-429-7 

58 

ცირა ჯანჯღავა ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

ISBN 978-9941-13-767-9 
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არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

59 

ნინო ჯორბენაძე ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

(სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს 

არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 

წლისთავს);  22-24 ნოემბერი, 2018. 

თბილისი. 

ISBN 978-9941-13-767-9 

 

 

 

 

7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

  
კონფერენციის სახელწოდება და 

პუბლიკაციის დიგიტალური 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები საიდენტიფიკაციო კოდი 
ჩატარების ადგილი   DOI ან ISSN    

1 

მაია აბალაკი(ლინდა გიორგაძე, 

ეთერ საბანაძე, ლალი ხუჭუა) 
 

არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

2 

ლევან აზმაიფარაშვილი 
 

არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული) 

ISBN 978-9941-13-701-3  

3 

ავთანდილ არაბული არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

4 

ნოდარ არდოტელი არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

5 

თამარ ბეროზაშვილი არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

6 

მანანა ბუკია XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია, ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩი-

ქობავას დაბადების 120 წლისთავს, 
თსუ გამომცემლობა.  თბილისი,  

 ISBN 978-9941-13-763-1 
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2018 

7 

მანანა ბუკია არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

8 

   თეა ბურჭულაძე არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3 (ტომი XXIX) 

9 

ლელა გიგლემიანი 

(ნინო ციხიშვილი,  

ნატო შავრეშიანი,  

მედეა საღლიანი) 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIX,  

თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-701-3  

10 

ლინდა გიორგაძე (მაია აბალაკი, 

ეთერ საბანაძე, ლალი ხუჭუა) 
 

არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-

ე სამეცნიერო სესია, თბილისი 

2018.25-27 დეკემბერი 

ISBN 978-9941-13-798-3 

11 

გიორგი გოგოლაშვილი,  

ხათუნა ყანდაშვილი 

არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

12 

   ქეთევან დათუკიშვილი არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3 (ტომი XXIX) 

13 

ქეთევან დათუკიშვილი არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

14 

   თამარ ვაშაკიძე XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია, ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩი-

ქობავას დაბადების 120 წლისთავს, 
თსუ გამომცემლობა.  თბილისი,  

2018 

ISBN 978-9941-13-763-1 

15 

   თამარ ვაშაკიძე არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3 (ტომი XXIX) 

16 

თამარ ვაშაკიძე არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

17 

 

დიანა კაკაშვილი 

 არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXIX, 

თბილისი, საქართველო 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული) 

ISBN 978-9941-13-701-3 

18 ლევან  კელაურაძე არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, ISBN 978-9941-13-418-0 
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XXIX, თბილისი. 2018 (მრავალტომეული) 

ISBN 978-9941-13-701-3  

19 

გუჩა კვარაცხელია არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

20 

ლევან კოჭლამაზაშვილი არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები,  

N 29, გვ. 34-35 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული) 

ISBN 978-9941-13-701-3 

21 

ლევან კოჭლამაზაშვილი XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია, ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩი-

ქობავას დაბადების 120 წლისთავს, 
თსუ გამომცემლობა.  თბილისი,  

2018. 

ISBN 978-9941-13-798-3 

22 

 მაკა ლაბარტყავა XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია, ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩი-

ქობავას დაბადების 120 წლისთავს, 
თსუ გამომცემლობა.  თბილისი,  

2018 

ISBN 978-9941-13-763-1 

23 

 მაკა ლაბარტყავა არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3 (ტომი XXIX) 

24 

მაკა ლაბარტყავა არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

25 

ლომთაძე თამარი არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, ქ. თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული) 

ISBN 978-9941-13-701-3 

26 

რომან ლოლუა არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული) 

ISBN 978-9941-13-701-3  

27 

რომან ლოლუა არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

28ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

77-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

28 

რომან ლოლუა არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

29 
ქეთევან მარგიანი არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ISBN 978-9941-13-798-3 
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ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

30 

ვახტანგ მაღრაძე არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXIX. 

თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0  

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3  

31 

ნანა მაჭავარიანი არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXIX. 

თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0  

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3  

32 

ნანა მაჭავარიანი 

 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXIX. 

თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0  

(მრავალტომეული) 

ISBN 978-9941-13-701-3  

33 

ნანა მაჭავარიანი 

 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXIX. 

თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0  

(მრავალტომეული) 

ISBN 978-9941-13-701-3  

34 

 

ნანა მაჭავარიანი 

 

XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია, ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩი-

ქობავას დაბადების 120 წლისთავს, 
თსუ გამომცემლობა.  თბილისი,  

2018 

ISBN 978-9941-13-763-1   

35 

ნანა მაჭავარიანი 

 

არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

36 

სალომე ომიაძე არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX; თბილისი, საქართველო. 

2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

 (მრავალტომეული) 

ISBN 978-9941-13-701-3  

37 

სალომე ომიაძე ქართული ენის დღისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია 1978-2018; თსუ, 

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი; 

თბილისი 

გვ. 17-18 (პროგრამა და თეზისები) 

38 

სალომე ომიაძე არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

39 

რუსუდან პაპიაშვილი, 

(მარინე ბერიძე) 

არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები 

XXIX, თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3  

(ტომი XXIX)   

40 

მერაბ რობაქიძე 

 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIX, 

თბილისი. თსუ გამომცემლობა. 

2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3  

41 

ეთერ საბანაძე (მაია აბალაკი, 

ლინდა გიორგაძე, ლალი 

ხუჭუა) 

არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-

ე სამეცნიერო სესია, თბილისი 

ISBN 978-9941-13-798-3 
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 2018.25-27 დეკემბერი 

42 

მედეა საღლიანი 

(ნინო ციხიშვილი 

ნატო შავრეშიანი 

ლელა გიგლემიანი) 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIX, 

თბილისი.2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3  

(ტომი XXIX) (ტომი XXIX) 

 

43 

მედეა საღლიანი არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIX, 

თბილისი 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3 (ტომი XXIX) 

(ტომი XXIX) 

44 

ნარგიზა სურმავა XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია, ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩი-

ქობავას დაბადების 120 წლისთავს, 
თსუ გამომცემლობა.  თბილისი,  

2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

45 

მურმან სუხიშვილი არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3 (ტომი XXIX) 

46 

თეა ტეტელოშვილი XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია, ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩი-

ქობავას დაბადების 120 წლისთავს, 
თსუ გამომცემლობა.  თბილისი,  

2018 

ISBN 978-9941-13-763-1 

47 

თეა ტეტელოშვილი არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

48 

თეა ტეტელოშვილი არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3 (ტომი XXIX) 
 

49 

როსტომ ფარეულიძე არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3  

50 

ლია ქაროსანიძე არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

51 

მედეა ღლონტი 

 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIX, 

თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული) 

ISBN 978-9941-13-701-3  

52 

მედეა ღლონტი არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-

ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

ISBN 978-9941-13-798-3 
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გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

53 

ხათუნა ყანდაშვილი არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIX, 

თბილისი, 

თსუ გამომცემლობა 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3 

54 

ნატო შავრეშიანი 

(ნინო ციხიშვილი,   

მედეა საღლიანი,  

ლელა გიგლემიანი) 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIX, 

თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3 
 

55 

ეთერ შენგელია 

 

 

 

 

არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, მასალები, თბილისი 

 

 
 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული) 

ISBN 978-9941-13-701-3  
 

56 

ვაჟა შენგელია  

 

 

 

 

 

არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 ISBN 978-9941-13-798-3 

57 

ვაჟა შენგელია არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIX, 

თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული) 

ISBN 978-9941-13-701-3  

58 

ვაჟა შენგელია XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია, ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩი-

ქობავას დაბადების 120 წლისთავს, 
თსუ გამომცემლობა.  თბილისი,  

2018 

ISBN 978-9941-13-763-1 

59 

იზოლდა ჩანტლაძე არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIX, 

თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3  

60 

იზოლდა ჩანტლაძე XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია, ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩი-

ქობავას დაბადების 120 წლისთავს, 
თსუ გამომცემლობა.  თბილისი,  

2018 

ISBN 978-9941-13-763-1 

61 

იზოლდა ჩანტლაძე არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

62 

მანანა ჩაჩანიძე 

 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIX, 

თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3  

63 

მანანა ჩაჩანიძე 

 

არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 
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64 

მანანა ჩაჩანიძე XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია, ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩი-

ქობავას დაბადების 120 წლისთავს, 
თსუ გამომცემლობა.  თბილისი,  

2018 

ISBN 978-9941-13-763-1 

65 

მერაბ ჩუხუა არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

66 

ნინო ციხიშვილი არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

67 

ნინელი ჭოხონელიძე 

 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები . 

ტ.XXIX, გვ. 78-79.  

თსუ გამომცემლობა. 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3  

68 

ნინელი ჭოხონელიძე XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია, ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩი-

ქობავას დაბადების 120 წლისთავს, 
თსუ გამომცემლობა.  თბილისი,  

2018 

ISBN 978-9941-13-763-1 

69 

ნინელი ჭოხონელიძე არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

70 

ნინო  ხახიაშვილი არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIX, 

თბილისი, 2018 სათაური 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3 

71 

ნინო  ხახიაშვილი 

 

 

XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია, ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩი-

ქობავას დაბადების 120 წლისთავს, 

თსუ გამომცემლობა.  თბილისი,  

2018 

ISBN 978-9941-13-763-1 

72 

ნინო  ხახიაშვილი 

 

 

არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-

ე სამეცნიერო კონფერენცია. 

ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

73 
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIX, 

თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  
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ISBN 978-9941-13-701-3 

74 

ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

75 

ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია, ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩი-

ქობავას დაბადების 120 წლისთავს, 
თსუ გამომცემლობა.  თბილისი,  

2018 

ISBN 978-9941-13-763-1 

76 

ანა ხურცილავა არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

77 

ლალი ხუჭუა (მაია აბალაკი, 

ლინდა გიორგაძე, ეთერ 

საბანაძე,) 

 

არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

78 

ცირა ჯანჯღავა არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 

XXVIX, ქ. თბილისი. 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3 (ტომი XXIX) 

79 

ცირა ჯანჯღავა XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია, ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩი-

ქობავას დაბადების 120 წლისთავს, 
თსუ გამომცემლობა.  თბილისი,  

2018 

ISBN 978-9941-13-763-1 

80 

  ნინო ჯორბენაძე არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული)  

ISBN 978-9941-13-701-3 (ტომი XXIX) 

81 

 არნოლდ  ჩიქობავას  სახელობის  

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-
ე სამეცნიერო კონფერენცია. 
ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს,  თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი, 2018 

ISBN 978-9941-13-798-3 

82 

  ნინო ჯორბენაძე XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია, ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩი-

ქობავას დაბადების 120 წლისთავს, 
თსუ გამომცემლობა.  თბილისი,  

2018 

ISBN 978-9941-13-763-1 
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7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

   წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

№ 
წიგნის/გამოცემის ავტორები 

გამომცემლობა სტანდარტული კოდი 
  

ISBN    

1 

Diana Anfimiadi Wieser werlag  ISBN-10: 3990292889 

Wahrsagen durch Marmelade: 
Geschichten und Rezepte aus 
Georgien 

2 
Diana Anfimiadi Drava Verlag ISBN-10: 3854358792 

Geschichten in gemalter Sprache 

3 
Diana Anphimiadi Poetry translation center ISBN: 978-0-9575511-4-5 

Autism – Beginning to Speak 

4 
ნოდარ არდოტელი KEW- KolegiumEuropyWschodniej 

(პოლონეთი) 

ISBN 978-83-7893-163-8 

5 

ლია ბაკურაძე 

( მარინა ბერიძე, ნიკოლოზ 
ნახუცრიშვილი) 

KEW - Kolegium Europy Wschodniej  ISBN 978-83-7893-174-4 

6 

მარინე ბერიძე 

(ლია ბაკურაძე, ნიკოლოზ 

ნახუცრიშვილი) 

KEW - Kolegium Europy Wschodniej 
პოლონეთი 

ISBN 978-83-7893-174-4 

7 

მარინა ბერიძე  

(ნინო შარაშენიძე, ელენე 

კიკნაძე) 

KEW - Kolegium Europy Wschodniej 
პოლონეთი 

ISBN 978-83-7893-171- 3 

8 
მარინა  ბერიძე (გიორგი 

ცოცანიძე) 

KEW - Kolegium Europy Wschodniej 
პოლონეთი 

ISBN 978-83-7893-170-6 

9 

მარინა ბერიძე  

(მაკა თეთრაძე, სოფიკო 

დარასელია, ნინო შარშენიძე, 

ნათია ფონიავა) 

 

KEW - Kolegium Europy Wschodniej 
პოლონეთი 

ISBN 978-83-7893-171-1 

10 

მარინა ბერიძე  

(მაკა თეთრაძე, სოფიკო 

დარასელია, ნინო შარშენიძე, 

ნაირა ბეპიევი, ნინო პოპიაშვილი 

სადიათ ქუმარიტოვი) 

KEW - Kolegium Europy Wschodniej 
 

 

პოლონეთი 

ISBN 978-83-7893-178-2 

11 
მანანა ბუკია KEW - Kolegium Europy Wschodniej 

პოლონეთი 
ISBN 978-9941-13-763-1 

12 
მანანა ბუკია (რედაქტორი) KEW - Kolegium Europy Wschodniej 

პოლონეთი 

ISBN 978-83-7893-186-7 

13 

მაკა თეთრაძე  

(მარინა ბერიძე, 

სოფიკო დარასელია, ნინო 

შარშენიძე, ნათია ფონიავა) 

KEW - Kolegium Europy Wschodniej 
პოლონეთი 

ISBN 978-83-7893-171-1 

15 

მაკა თეთრაძე  

(მარინა ბერიძე, 

 სოფიკო დარასელია, ნინო 

შარშენიძე, ნაირა ბეპიევი, ნინო 

პოპიაშვილი სადიათ 

ქუმარიტოვი) 

KEW - Kolegium Europy Wschodniej 
 

 

პოლონეთი 

ISBN 978-83-7893-178-2 

15 
ნანა ლოლაძე, მაია აბალაკი 
NATIONAL AVIATION 

AgrarMedia Group ISBN 978-617-646-429-7 
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UNIVERSITY Department of 
English Philology and Translation 
(Ukraine) SIBERIAN FEDERAL 
UNIVERSITY Department of 
Business Foreign Language (Russian 
Federation) UNIVERSITY OF 
SILESIA IN KATOWICE Institute 
of East Slavonic Philology (Republic 
of Poland) 
 

16 
ნინო შარაშენიძე  

(მარინა ბერიძე, ელენე კიკნაძე) 

KEW - Kolegium Europy Wschodniej 
პოლონეთი 

2018   
ISBN 978-83-7893-171- 3 

17 

ნინო შარშენიძე  

(მარინა ბერიძე, მაკა თეთრაძე, 

სოფიკო დარასელია, ნათია 

ფონიავა) 

KEW - Kolegium Europy Wschodniej 
პოლონეთი 

2018 
ISBN 978-83-7893-171-1 

18 

ნინო შარშენიძე  

(მარინა ბერიძე, მაკა თეთრაძე, 

სოფიკო დარასელია, ნაირა 

ბეპიევი, ნინო პოპიაშვილი 

სადიათ ქუმარიტოვი) 

KEW - Kolegium Europy Wschodniej 
პოლონეთი 

2018 
ISBN 978-83-7893-178-2 

19 
გიორგი ცოცანიძე 

(მარინა  ბერიძე)  

KEW - Kolegium Europy Wschodniej 
პოლონეთი 

2018  
ISBN 978-83-7893-170-6 

20 ნინო ჭუმბურიძე AgrarMedia Group ISBN 978-617-646-429-7 

    
    
 

7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 
№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა წიგნის/გამოცემის 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 
1 ლევან აზმაიფარაშვილი თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-701-3  

2 ავთანდილ არაბული  

(ე. ბაბუნაშვილი) 

„უნივერსალი“ 978-9941-457-98-2 

3 ავთანდილ არაბული „არტანუჯი“ ISBN 978-9941- 

4 ავთანდილ არაბული „არტანუჯი“ ISBN 978-9941-478-60-4 

5 ავთანდილ არაბული „არტანუჯი“ ISBN 978-9941-478-61-1 

6 ავთანდილ არაბული (თანაავტ.) „სწავლანი“ ISBN 978-9941-9548-1-8 

7 ავთანდილ არაბული (თანაავტ.) „სწავლანი“ ISBN 978-9941-9548-8-7 

8 ავთანდილ არაბული (თანაავტ.) „სწავლანი“ ISBN 978-9941-9548-0-1 

9 ავთანდილ არაბული (თანაავტ.) „სწავლანი“ ISBN 978-9941-9548-2-5 

10 ავთანდილ არაბული (თანაავტ.) „სწავლანი“ ISBN 978-9941-9548-3-2 

11 ავთანდილ არაბული (თანაავტ.) „სწავლანი“ ISBN 978-9941-9548-5-6 

12 ავთანდილ არაბული (თანაავტ.) „სწავლანი“ ISBN 978-9941-9603-1-4 

13 ავთანდილ არაბული (თანაავტ.) „სწავლანი“ ISBN 978-9941-9548-4-9 

14 ავთანდილ არაბული (თანაავტ.) „სწავლანი“ ISBN 978-9941-9548-6-3 

15 ავთანდილ არაბული (თანაავტ.)  „სწავლანი“ ISBN 978-9941-9548-7-0 

16 მაია აშაძე 

(„ქართული ენის განმარტებითი 

ლექსიკონიოს“ - ქეგლ-ის ახალი 

„მერიდიანი“. 2015-2018 ISBN 978-9941-10-083-3  

ISBN 978-9941-10-084-0  
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სარედაქციო ჯგუფის წევრი) 

17 მანანა ბუკია 

(მარიკა ჟორჟოლიანი) 

თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-751-8 

ISSN 2298-0059 

18 თეა ბურჭულაძე თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-788-4 

19 გვანცა გვანცელაძე  

(თ. გვანცელაძე) 

 
 

ბიბლიოგრაფიული სერია  

„ქართველი მეცნიერები“. 

ქეთევან ლომთათიძე (1911-

2007), ბიობიბლიოგრაფია. 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ეროვნული სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკა. თბილისი, გვ. 9-

38. 

ISSN 2298-0059 

 

20 გვანცა გვანცელაძე  

(თ. გვანცელაძე) 

 

Bibliographical Series “Georgian 

Scolars”. Ketevan Lomtatidze 

(1911-2007). Biobibliography. 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University. National Scientific 

Library. Tbilisi. pp. 38-60. 

ISSN 2298-0059 

21 გვანცა გვანცელაძე  

(თ. გვანცელაძე) 

 

Библиографическая серия 

«Грузинские ученые». Кетеван 

Ломтатидзе (1911-2007). 

Библиография. Тбилисский 

государственный университет. 

Национальная Научная 

Библиотека. Тбилиси. сс. 61-84. 

ISSN 2298-0059 

22 თეიმურაზ გვანცელაძე 

(გ. გვანცელაძე) 

 

ბიბლიოგრაფიული სერია  

„ქართველი მეცნიერები“. 

ქეთევან ლომთათიძე (1911-

2007), ბიობიბლიოგრაფია. 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ეროვნული სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკა. თბილისი, გვ. 9-

38. 

ISSN 2298-0059 

 

23 თეიმურაზ გვანცელაძე 

(გ. გვანცელაძე) 

 

 

Bibliographical Series “Georgian 

Scolars”. Ketevan Lomtatidze 

(1911-2007). Biobibliography. 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University. National Scientific 

Library. Tbilisi. pp. 38-60. 

ISSN 2298-0059 

24 თეიმურაზ გვანცელაძე 

(გ. გვანცელაძე) 

 

Библиографическая серия 

«Грузинские ученые». Кетеван 

Ломтатидзе (1911-2007). 

Библиография. Тбилисский 

государственный университет. 

Национальная Научная 

Библиотека. Тбилиси. сс. 61-84. 

ISSN 2298-0059 

25 გიორგი გოგოლაშვილი 

(თანაავტორი) 

„დედაენა“ ISBN 978-9941-27844-0 
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26 გიორგი გოგოლაშვილი თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-701-3   

27    თამარ ვაშაკიძე   თსუ გამომცემლობა  ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული) 

ISBN  978-9941-13-701-3 

28 მაკა თეთრაძე 

(ნინო აბესაძე,  

ნათია ფუტკარაძე) 

უნივერსალი ISBN 978-9941-26-230-2 

29 გუჩა კვარაცხელია საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის სტამბა 

ISBN 978-9941-8-0677-3 

30       მაკა ლაბარტყავა თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული) 

ISBN  978-9941-13-701-3 

31 ნანა მაჭავარიანი თსუ გამომცემლობა  იბეჭდება 
32 ნანა მაჭავარიანი ქართულ-ამერიკული 

უნივერსიტეტის ჟურნალი „ენა 

და კულტურა“. 

იბეჭდება 

33    

34 სალომე ომიაძე 

(რ. ქურდაძე, დ. თვალთვაძე, მ. 

ლომია, ქ. მარგიანი) 

თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-754-9 

35 რუსუდან რამიშვილი თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-703-7 

36 ზეზვა ქავთარაძე 

(ნატო ახალაია, გურამ, 

ლორთქიფანიძე, ქეთევან 

ლორთქიფანიძე, ეკა ხატიაშვილი,  

ინგა ზაბახიძე) 

„უნივერსალი“ ISBN 978-9941-26-313-2 

37 მედეა ღლონტი (რედაქტორი) თსუ გამომცემლობა ISSN 1987-9946 (იბეჭდება) 

38 ლია ქაროსანიძე (ანა ხურცილავა) თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-744-0 

39 ლია ქაროსანიძე (ანა ხურცილავა) თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-395-4 

40 ვაჟა შენგელია  

(ტომის რედაქტორი) 

თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-10-068-0 

ISBN 978-9941-13-731 -0 

41 ვაჟა შენგელია  

(ტომის რედაქტორისაგან) 

თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-733-4 

ISBN 978-9941-10-068-0 

42 მანანა  ჩაჩანიძე თსუ გამომცემლობა ISBN 978–9941–13–707 –3 

43 მერაბ ჩუხუა (მთავარი რედაქტორი) თსუ გამომცემლობა ISSN 1987-9946 (იბეჭდება) 

44 ნინო  ხახიაშვილი თსუ გამომცემლობა ISBN 978-617-646-429-7 

45 ნინო  ხახიაშვილი თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-763-1 

46 ნინო  ხახიაშვილი თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-701-3 

47 ნინო  ხახიაშვილი თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-701-3 

48 ანა ხურცილავა, ლია ქაროსანიძე თსუ გამომცემლობა ISBN 978-9941-13-744-0 

 

 

 



სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ ცენტრის) 

სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა და  
ხელმძღვანელის მითითებით): 

�  

თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება 
 

ხელმძღვანელი: აკად. გუჩა კვარაცხელია 

მეცნიერ-თანამშრომლები: გვანცა გვანცელაძე, ტარიელ გურგენიძე,  

ლევან კოჭლამაზაშვილი, თამარ ლომთაძე, ქეთევან მარგიანი, სალომე ომიაძე. 

�  

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

1.1. 

№ გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის დაწყებისა და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 აქტუალურ ლინგვისტიკურ 

ცნება-ტერმინთა ლექსიკონი; 

ზოგადი ენათმეცნიერება, 

ლექსიკოგრაფია. 

2015-2020 გუჩა კვარაცხელია – პროექტის 

ხელმძღვანელი (სემიოტიკის 

ტერმინოლოგია); 

ლექსიკონის შემდგენელი 

მეცნიერები (სხვადასხვა 

ენათმეცნიერულ 

მიმართულებათა 

ტერმინოლოგიურ მასალაზე 

პასუხისმგებლები): 

გვანცა გვანცელაძე – 

ლექსიკოლოგიისა და 

სტილისტიკის ახალი 

ტერმინები; 

ტარიელ გურგენიძე – 

ტრადიციული აქტუალური 

ტერმინები; 

ლევან კოჭლამაზაშვილი – 

ლინგვონიმთა დანართი; 

თამარ ლომთაძე – 

სოციოლინგვისტიკური 

ტერმინოლოგია; 

ქეთევან მარგიანი – ფონეტიკისა 

და მორფოლოგია-სინტაქსის 

ახალი ტერმინები. 

სალომე ომიაძე – 

ლინგვოკულტუროლოგიისა და 

კოგნიტიური ლინგვისტიკის 



ცნება-ტერმინები. 

 

1: ანოტაცია: საანგარიშო პერიოდში ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება აგრძელებდა 2015 წელს 

საერთო გეგმით განსაზღვრულ სამუშაოს – მასალის მოგროვებასა და დამუშავებას აქტუალურ 

ლინგვისტიკურ ცნება-ტერმინთა ლექსიკონისათვის. განყოფილების თანამშრომლები მონაწილეობდნენ 

გასულ წლებში გაწეული შრომის შედეგად უკვე განმარტებული ერთეულების რევიზიასა და დეფინიციათა 

რედაქტირებაში. 

2018 წელს თითოეულმა თანამშრომელმა დაამუშავა ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით 

განაწილებული სამეცნიერო ტექსტები და დარგობრივი ტერმინოლოგიური ლექსიკონები, რათა 

გაგვეწონასწორებინა უკვე განმარტებულ ცნება-ტერმინთა დარგთაშორისი რაოდენობრივი დისბალანსი. 

აღნიშნული სამუშაოს შედეგად არსებულ მასალას შევმატეთ სამასამდე ახალი სიტყვა-სტატია. 

დასახული გეგმით მიმდინარე აღნიშნული სამუშაოს შედეგები აისახა განყოფილების წევრთა 

მოხსენებებსა და სტატიებში. 

 

  გარდამავალი (მრავალწლიანი)   

  პროექტის დასახელება 
პროექტის დაწყების და 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი 

№ 
 

მეცნიერების დარგისა და (თითოეულის როლის  
დამთავრების წლები   

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით)    

  მითითებით   
     

2  
აქტუალურ ცნება-ტერმინთა 

ლინგვისტური ლექსიკონი 2015-20193 თ. ლომთაძე (შემსრულებელი) 
     

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის  

ძირითადი თეორიული და 

  

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე). 

 
2: 2018 წელს იყო გათვალისწინებული იყო აქტუალურ ცნება-ტერმინთა ლინგვისტური 

ლექსიკონიათვის მორიგი მასალების მოძიება-შეგროვება, დამუშავება. 

უნდა აღინიშნოს, რომ შესრულებული სამუშაო სრულად შეესაბამება სამუშაო გეგმით 

გათვალისწინებულ ამოცანებს. მიღებული შედეგები ამდაგვარია: განყოფილების ყველა წევრმა მოიძია 

და დაამუშავე ტერმინები ლინგვისტიკის სხვადასხვა დარგიდან. შეჯერდა და ჩამოყალიბდა ტერმინთა 

განმარტებები ქართულად ფონეტიკა-ფონოლოგიის, გრამატიკის, სინტაქსის, ლექსიკის, 

სოციოლინგვისტიკის, კოგნიტიური ლინგვისტიკის, ფსიქოლინგვისტიკის და სხვა სფეროებიდან. 
     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
2.1. 

 
გარდამავალი (მრავალწლიანი)   

 
პროექტის დასახელება   

 
მეცნიერების დარგისა და 

პროექტის დაწყების და 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი 

№ 
სამეცნიერო მიმართულების (თითოეულის როლის 

დამთავრების წლები 
 

მითითებით, მითითებით) 
 

 
 

პროექტის საიდენტიფიკაციო   
 

კოდი   
 

   

1 

„ქართველ ებრაელთა 

მეტყველება ისრაელში“ 

DI – 2016-32 

2016-2019 

 

თ. ლომთაძე (ხელმძღვანელი), ც. 

ჯანჯღავა (ძირითადი მონაწილე), 

რ. ჯაიანი (ახალგაზრდა 

მკვლევარი 
    

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1: პროექტის განხორციელების პირველ პერიოდში დაგეგმილი გვქონდა 4 ამოცანის შესრულება (1. 

მასალის ჩაწერა ისრაელში; 2 მასალის სინტაქსური ანალიზის მომზადება; 3 მასალის ლექსიკური ანალიზი; 4 

ვორკშოპის მოწყობა სამეცნიერო ხელმძღვანელის მონაწილეობით. ამასთანავე გვევალებოდა 2 სტატიის 

გამოქვეყნება და სამეცნიერო ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება. პროექტის ყველა მონაწილემ შეასრულა 

მასზე დაკისრებული ამოცანა. 

 1) მასალის ჩაწერა ისრაელში. 

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა, ასევე პროექტის ძირითადმა პერსონალმა წინასწარ ეცადა, 

ისრაელის სხვადასხვა ქალაქში (ნარია, ხულონი, ხაიფა, აშდოთი) მოეძებნათ რესპოდენტები. პირველი 

მივლინებისას მასალების გათვალისწინებით ლ. გულედანმა, თ. ლომთაძემ და ც. ჯანჯღავამ განაახლეს 

კითხვარი, რომლის მიხედვითაც შესძლეს რესპოდენტებისგან მოესმინათ, რაც შეიძლება ბუნებრივი საუბარი. 

წინასწარ მომზადებული კითხვების საფუძველზე მოახერხეს, რომ რესპოდენტებს მეტყველებისას 

გამოეყენებინათ ის გრამატიკული და ლექსიკური ფორმები, რომლებიც მათ ბუნებრივ, ქართულ მეტყველებას 

ახასიათებთ. რესპოდენტთა ჩაწერისას გავითვალისწინეთ მათი ასაკობრივი, განათლებრივი, განსახლებითი, 

სქესობრივი და სხვა სოციოლინგვისტური მაჩვენებლები (ჩავიწერეთ 13 მამაკაცი და 11 ქალი. ზოგი მათგანი 

საკმაოდ ასაკოვანია - 70 წელს ზემოთ, ზოგი საშუალო თაობის - 60 წლამდე, ზოგი ახალგაზრდა თაობის - 30 

წლამდე და ა. შ). ჩავწერეთ როგორც პირველი თაობის რეპატრიანტები (1970-იან წლებში დაბრუნებულები), 

ასევე მეორე თაობის (1990-იან წლებში გადასულები) იმიგრანტები. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, 

ვიდეოფაილებისაგან მოვამზადეთ ტექსტური ფაილები. ტექსტური ფაილებად გარდაქმნა მოახდინა პროექტის 

ძირითადმა პერსონალმა დამხმარე პერსონალთან ერთად. ხოლო რედაქტირება რ. ჯაიანმა და ა. 

კვირიკაშვილმა დამხმარე პერსონათან ერთად. ჩაწერილი მასალა რაოდენობრივად საკმაოდ მოცულობითია. 

ტექტური ფაილები ჯამში305 კომპიუტერული გვერდია. მასალა დახარისხდა როგორც ისრაელში (ხაიფა, 



აშდოდი, ნარია, ხულონი), ასევე საქართველოში (თბილისი, ქუთაისი, გორი, კულაში, სუჯუნა, ვანი, ბანძა, 

რაჭა, სოხუმი, საჩხერე, ქარელი) ებრაელთა განსახლების მიხედვით.    

2) მეორე ამოცანა გახლადათ მასალის სინტაქსური ანალიზი. პროექტის ძირითადმა პერსონალმა გააანალიზა 

შეგროვებული ბიბლიოგრაფია ქართველ ებრაელთა სინტაქსურ საკითხებთან დაკავშირებით. მოახდინეს 

ტექსტური ფაილების სინტაქსური პროცესების შესწავლა-დამუშავება.  

გამოიკვეთა, რომ სინტაქსი სწორედ ის ნაწილია ენისა, სადაც ყველაზე დიდი განსხვავებაა წერილობით 

ფორმებსა და ზეპირმეტყველებას შორის. ებრაელთა მეტყველებაზე დაკვირვებამ დაადასტურა, რომ 

ებრაელები ძირითადად, იმ დიალექტისათვის დამახასიათებელ სინტაქსურ კონსტრუქციებს იყენებენ, 

რომელი დიალექტის წარმომადგენლებიც არიან. ანუ სინტაქსური წყობით, განსხვავებულობა განსაკუთრებით 

საგრძნობია თხრობითი და კითხვითი წინადადებების წარმოთქმისას. აღსანიშნავია, რომ ყველა თაობის, 

ნებისმიერი სოციალური სტატუსის ებრაელი ძირითადად იყენებს  მარტივ წინადადებებს. რთული 

წინადადებებიდან უმეტესად თანწყობა ან ქვეწყობაა. ზერთული კონსტრუქციები თითქმის არ გვხვდება. 

რადგან ზეპირი მეტყველება უმეტესად დაუგეგმავი და სიტუაციურია, ხშირია უსრული წინადადებების,  

გამეორებების და ელიფსისის გამოყენების შემთხვევები. ზოგჯერ წინადადება იწყება რომელიმე ნაწილაკით, 

რაც ბუნებრიობის დამახასიათებელი ნიშანია. დასტურდება რიცხვში შეუთანხმებლობის შემთხვევები: 

მაგალითად, სალიტერატურო ნორმების მიხედვით, თუ მსაზღვრელად გამოყენებულია ყველა, ბევრი და ა. შ. 

განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი თუ რიცხვითი სახელი, მასთან საზღვრული მხოლობით რიცხვშია. 

ებრაელებთნ, უმეტეს შემთხვევაში საზღვრული მრავლობითშია: ებრეელობა მცხეთიდან ჩამოვიდენ 

საქართველოში, მცხეთიდან განაწილდენ საქართველოს ყველა ტერიტორიებზე. რიცხვთან ერთად, შეიძლება 

ზოგჯერ მსაზღვრელ-საზღვრულის შეთანხმებაც იყოს დარღვეული. ქართულში ქვემდებარესა და დამატება-

ობიექტებთან სინტაქსური ურთიერთობისათვის მნიშვნელოვანია ზმნის პირისა და რიცხვის კატეგორიები. 

შემასმენელი მხოლობითში დასმულ ქვემდებარესთან საზოგადოდ მხოლობითში დგას. ებრაელებთან 

გვხვდება დარღვევები და მხოლობითში დასმულ ქვემდებარესთან შემასმენელი მრავბლობითშია. რაც შეეხება 

კრებით სახელებთან შემასმენლის მრავლობითის ფორმის გამოყენებას, ეს ბევრ დიალექტში დასტურდება. 

ზოგჯერ დამატების მრავლობითობა იწვევს შემასმენლის მრავლობით ფორმაში ჩაყენებას, იმ შემთხვევაში, 

როცა სალიტერატურო წესების მიხედვით მხოლობითია მოსალოდნელი, მაგ. მოკალითევე ბოვშები 

შიმშილით. შესაძლებელია პირდაპირი ობიექტის მრავლობით ფორმაში შეთანხმებისათვის ზმნაში -ვე 

ნაწილაკის გამოყენება ქართველ ებრაელთა ერთ-ერთ ძირითად დამახასიათებელ ნიშნად მივიჩნიოთ. კავშირი 

რომ და ნაწილაკი ხომ   ხშირად -მ მოკვეცილი სახით გვხვდება. ასევე მაგრამ, უფრო ხშირად მარა ფორმითაა 

დადასტურებული.დალოცვის ფორმები ხშირად ჩართული სახითაა წინადადებებში როგორც ქალებთან, ასევე 

მამაკაცებთან (ისე იციკი გამზდია მართალ გეუბნები). ხშირია ნაწილაკით დაწყება წინადადებებისა (კიდევაც 

წაიყვანდა ბოვშებს დაუბანლად სადმე). ხშირად იყენებენ პარონომაზიას (წასვლით კი წავიდა, მარა ვერ 

ჩააღწია), მაგრამ ეს პროცესი დამატებით შესწავლას საჭიროებს, რადგან შეიძლება ენათა გავლენებთან 

გვქონდეს საქმე.3) მესამე ამოცანა მასალის ლექსიკური დამუშავება იყო. ძირითადმა პერსონალმა 

ბიბლიოგრაფიიდან დაამუშავა და გააანალიზა ქართველ ებრაელთა მეტყველების ლექსიკურ საკითხებთან 

დაკავშირებული სამეცნიერო ლიტერატურა. ასევე მოახდინა ტექსური ფაილების მარკირება ლექსიკური 

თავისებურებების გათვალისწინებით. ებრაელთა მეტყველებაში დადასტურებული ლექსიკური 

თავისებურებები ორ დიდ ჯგუფად შეიძლება გაიყოს: პირველი ჯგუფში შეიძლება გავაერთიანოთ ქართული 

ლექსიკა, რომელიც თავის მხრივ, რამდენიმე ქვეჯგუფად შეიძლება დავყოთ 1) სემანტიკური სხვაობა: 

ქართული სიტყვები, რომლებსაც ებრაელები განსხვავებული მნიშვნელობით იყენებენ მაგ., ჯამაათი 

ქართველებთან ხალხის მასის აღსანიშნავად გამოიყენება, ხოლო - ებრაელებთან ნიშნავს კადიშის წასაკითხად 

ათი კაცის რაოდენობას. 2) სიხშირე: ებრაელებთან გვხვდება ქართული სიტყვები, რომლებსაც ქართველები 

იშვიათად იყენებენ, ხოლო ებრაელებთან საკმაოდ ხშირი გამოყენებისაა. მაგ, დანატრებულია ( მოენატრა), 

დამდღევნებულია (ძალზედ ასაკოვანია). 3) ებრაელებთან კავშირი: აქვე უნდა განვიხილოთ ქართული 

ლექსიკა, როცა ებრალებთან კავშირი ეჭვგარეშეა, მაგალითად, ტოპონიმები ურიათუბანი, ურიათკარი, 
ლოცვისკარი და სხვა. 4) ხალხური ეტიმოლოგია:  ტოპონიმებიც, რომლებსაც ხალხური ეტიმოლოგიით 

აკავშირებენ ებრაელებთან ან ებრაულთან, მაგ, ზანავი (ებრ. კუდი), კარსანი (ივრ. დანგრევა), ლაილაში (ებრ. 

ლაილა - ღამე). 5) ბიბლიიდან მომდინარე სახელწოდებები (თაბორი, სიონი და სხვა). მეორე ჯგუფს ებრაული  

(ან არამეული) ლექსიკა წარმოადგენს, რომლებიც ძირითადად თავისი მნიშვნელობით მაგ, აბელი, ბარ, ბასარი, 

ბესედერ, ხოლო იშვიათად განსხვავებული მნიშვნელობითაც (დადიანი, ხახამი და სხვა) გამოიყენება.  

4) ვორკშოპის ჩატარება 

პროექტის განხორციელების მეორე ეტაპზე დაგეგმილი იყო საერთაშორისო ვორკშოპის ჩატარება სამეცნიერო 

ხელმძღვანელის მონაწილეობით, რომელიცგაიმართა 25 სექტემბერს არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების 



ინსტიტუტში. სამუშაო შეხვედრა მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდა და პროექტის წევრების გარდა 

მონაწილეობდნენ სხვა უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები. ვორკშოპი გახსნა თსუ არნ. ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორმა პროფესორმა ნანა მაჭავარიანმა. საზოგადოებას 

მიესალმა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი, პროფესორი ვაჟა 

შენგელია. შესავალ სიტყვაში პროფესორმა რეუვენ ენოხმა ვრცლად ისაუბრა აღნიშნული პროექტის 

მნიშვნელობაზე. პროექტის წევრებმა წარმოადგინეს მოხსენებები გაწეული სამუშაოების შესაბამისად. 

გამოიკვეთა ძირითადი ტენდენციები და დაისახა ამოცანები, რომელიც პროექტის მიმდინარეობის მესამე 

ეტაპზე უნდა შესრულდეს. შეხვედრამ დამსწრე საზოგადოების მაღალი შეფასება დაიმსახურა.  

სამეცნიერო ხელმძღვანელს რ. ენოხს მომდევნო დღეებში პროექტის თითოეულ წევრთან ჰქონდა 

ინდივიდუალური შეხვედრები. 
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თამარ  ლომთაძე 

(კოორდინატორი) 

(გ. გოგოლაშვილი  -

ხელმძღვანელი,  ხ. ყანდაშვილი - 

ახალგაზრდა მკვლევარი, რ. 

ჯაიანი - ახალგაზრდა 

მკვლევარი) 

    

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2: პროექტის განხორციელების მეორე პერიოდში დაგეგმილი გვქონდა 4 ამოცანის შესრულება ( 1. 

ნორმათა დარღვევიდან ახალ ნორმათა დადგენამდე; 2. მიმართებები ნორმირებულსა და არანორმირებულ 

ერთეულებს შორის (ნორმათა დარღვევის შემთხვევათა უპირატესობები); 3. სალიტერატურო ნორმა და 

დიალექტური ნორმა (ხელოვნური და ბუნებრივი); 4. ენობრივი რეფორმები( მე-13, მე-18, მე-19 საუკუნეებში) 

საქართველოში: მიზეზები, საფუძველი, ნიშნები, შედეგები. 

პირველი ამოცანა გახლდათ ნორმათა დარღვევიდან ახალ ნორმათა დადგენამდე. აღნიშნული საკითხის 

გასაანალიზებლად თ. ლომთაძემ და რ. ჯაიანმა მოიძიეს და დაამუშავეს როგორც უცხოური, ასევე ქართული 

სამეცნიერო ლიტერატურა. აღსანიშნავია, არ არსებობს ენობრივი ნორმის მკაფიო განსაზღვრება, რომელიც 

უპირობოდ იქნება მიღებული ლინგვისტური საზოგადოების მიერ. ჩვენ გვაქვს ენობრივ ნორმათა ასპექტები, 

რომელიც საყოველთაოდაა აღიარებული და რომელიც ენობრივ ნორმათა განსაზღვის თითქმის ყველა 



მცდელობაშია მოცემული. ენის ნორმათა განსაზღვრისათვის მოვიშველიეთ ე. კოსერიოს, ერომისა და ჰანდტის, 

ვან ვრაითის მიდგომები. განვიხილეთ ენის ნორმათა არეალის მოდელირების ორი მცდელობა.  ენის 

ფილოსოფიიდან (ჯორჯ ჰენრიკ ვონ ვრაითი)და მეორე მოდელი, რომელიც ორიენტირებულია ერთის მხრივ, 

ენის სისტემის ურთიერთმიმართებაზე/ურთიერთქმედებაზე და მეორეს მხრივ, ენის გამოყენებაზე. 

აღნიშნული საკითხის კვლევისას ჩვენ ვემყარებითულრიხ ამონის (2005: 33) მოდელს. ამონი განსაზღვრავს 

სტანდარტული ნაირსახეობის სოციალური ძალის ველს ნორმის დამკანონებელ 4 ფაქტორთა 

ჩამოყალიბებისას:1. ნორმის ავტორიტეტები: კორექტორები2. ენის კოდექსები: კოდიფიკატორები3. 

სამაგალითო მოსაუბრეები/დამწერები: სამაგალითო ტექსტები4. ენის ესპერტები: პროფესიონალური განსჯები. 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, ენის ნორმები არიან:ა) დაკავშირებულები ენის სისტემის დონეებთან;ბ) 

დაკავშირებულები ენის ნაირსახეობებთან (სოციალური, ფუნქციონალური, ისტორიული ნაირსახეობები)გ) 

განსაზღვრულნი კრიტერიუმებით;დ) გამოხატულნი მხოლოდ რეალურად წარმოებულ გამონათქვამებში. ჩვენ 

ენის ნორმების არსებობას მხოლოდ ენის ხმარებისას ვხედავთ. ე) დამატებით განსაზღვრულნი მისაღებობის 

კონცეპტით.  

2) მეორე ამოცანა გახლადათ მიმართებები ნორმირებულსა და არანორმირებულ ერთეულებს შორის (ნორმათა 

დარღვევის შემთხვევათა უპირატესობები. ენის ნორმების ცვლილების მიზეზები იდენტურია ზოგადად ენის 

ცვლილების მიზეზებისა. პეტერ ვონ პოლენზიმ გამოკვეთა ენის ცვლილების 4 ფაქტორი: 1. ლინგვისტური 

ეკონომია; 2. ინოვაცია; 3. ვარიაცია; 4. ევოლუცია.  

ენობრივი ნორმები არასტაბილურია და ისინი ყოველთვის იცვლებიან, ხანდახან სწრაფად, ხანდახან კი 

შედარებით ნელა. ენობრივ ნორმებში ცვლილებები გამოწვეულია ენის მომხმარებელთა მიდრეკილებით, რომ 

მათ ენაში შეიტანონ ცვლილებები. ერთის მხრივ გამოიყენონ ინოვაციური კონსტრუქციები, მეორეს მხრივ, კი 

საქმეში ჩართულია სისტემური და ინფორმაციული ლინგვისტური ეკონომიის პრინციპები. იმპლემენტაციის 

ეტაპები ყოველთვის ურპობლემოდ არ მიჰყვებიან ერთმანეთს, ეს შეიძლება ითქვას, ყველაზე რთული 

პროცესია, სადაც რამდენიმე საფეხური შეიძლება გამოვყოთ: პირველი საფეხური: კომუნიკაციური პრობლემა, 

რომელიც გადაჭრას საჭიროებს. მეორე საფეხური: გამოცდა და შეცდომა -  შემოთავაზებულია კომუნიკაციური 

პრობემის გადაჭრის რამდენიმე გზა. მესამე საფეხური: ჩნდება ერთი კონსტრუქცია როგორც გადაჭრის გზა, 

რომელიც  ფართოდ არის აღიარებული და რომელიც, შესაბამისად, ვრცელდება ენის მომხმარებლების მიერ. 

მეოთხე საფეხური: ახალი კონსტრუქციის გამოჩენა სამაგალითო ტექსტებში. მეხუთე საფეხური: ახალი 

კონსტრუქცია ნახსენებია კოდექსში (გრამატიკებში, ლექსიკონებში ა.შ.) მეექვსე აფეხური (სავარაუდო): ენის 

ექსპერტები რეაგირებენ, მაგ. აანალიზენებ კონსტრუქციას. მეშვიდე საფეხური (შესაძლებელი): ნორმის 

სპეციალისტები ავრცელებენ ახალ ნორმადქცეულ კონსტრუქციას.  

3) მესამე ამოცანა სალიტერატურო ნორმა და დიალექტური ნორმა (ხელოვნური და ბუნებრივი); ძირითადმა 

პერსონალმა ბიბლიოგრაფიიდან დაამუშავა და გააანალიზა ქართველ ებრაელთა მეტყველების ლექსიკურ 

საკითხებთან დაკავშირებული სამეცნიერო ლიტერატურა.  

სალიტერატურო ნორმა მოიაზრება როგორც საყოველთაოდ მიღებული, აღიარებული, ძირითადი ან დასაშვები 

ვარიანტი პარალელურ ფორმათაგან. დიალექტური „ნორმა“ პირობითი ცნებაა - იგულისხმება ამა თუ იმ 

დიალექტისათვის ნიშანდობლივი ენობრივი წესი, ჩვევა (უზუსი). 

რას ენიჭება ნორმის (სალიტერატურო თუ დიალექტურის) სტატუსი, ვინ და როგორ განსაზღვრავს ამ ნორმას, 

რა მექანიზმები არსებობს სალიტერატურო ენის ნორმათა დადგენისა და დაცვისა, როგორ იცვლება ნორმა და 

როგორ უნდა აჰყვეს ნორმადარი ამ ნორმის ცვლას გახლდათ აღნიშნული ამოცანის მთავარი კითხვები. 

კვლევის შედეგების მიხედვით შეიძლება ითქვას, საქართველოში ყოველთვის მიმდინარეობდა ჭიდილი ზეპირ 

მეტყველებაში გავრცელებული და დამკვიდრებული ფორმების სალიტერატურო ნორმად 

დამკვიდრებისათვის. ამის ბევრი მაგალითი მოგვეპოვება ვეფხისტყაოსანში, ასევე მე-19 საუკუნის პრესის 

ფურცლებზე მიმდინარე დისკუსიებში. რაც შეეხება დიალექტურ ნორმას, ის უფრო იქცეოდა 

სალიტერატუროდ, თუ სოციალურად მაღალი სტატუსის მატარებელი იყო. ბევრი რამ იყო დამოკიდებული 

ავტორიტეტებზეც. თუმცა, ყველა ეს ფაქტორი ენაში მოქმედებდა ერთდროულად და მხოლოდ ერთს არასოდეს 

მინიჭებია უპირატესობა. იმ შედეგებს, რომლიც კვლევის შედეგად მივიღეთ, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 

ქარტული სალიტერატურო ენის განვითარებისატვის. აღნიშნული მაგალითი შეიძლება ასევე საინტერესო და 

მნიშვნელოვანი იყოს სხვა ენებისთვისაც. 

4) ენობრივი რეფორმები( მე-13, მე-18, მე-19 საუკუნეებში) საქართველოში: მიზეზები, საფუძველი, ნიშნები, 

შედეგები. 

ქართულმა სალიტეარტურო ენამ განვითარების 16 საუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები განიცადა. ენის ბუნებრივ განვითარებას სალიტერატურო ენამ მიზანმიმართული და 

გონივრული რეფორმების წყალობით აუწყო ფეხი. ეს, პირველ რიგში, ეხება მე-13 საუკუნესა და მე-19 



საუკუნეეში გატარებულ რეფორმებს. მეათე მეთერთმეტე საუკუნეებსი მოხდა სალიტერატურო ენის დაშორება 

ცოცხალ მეტყველებასთან. მე-12 მე-13 საუკუნეებში მოხდა სალიტერატურო ენის დაფუძნება/დაახლოება 

საერთო სახალხო ენაზე. მომდევნო საუკუნეებში გამრუდდა სალიტერატურო ენის განვითარების 

მაგისტრალური ხაზი. მე-18 საუკუნეში ანტონ ბაგრატიონმა მოისურვა რეფორმის გატარება და დამკვიდრება 

სამი სტილის თეორია. ეს რეფორმა წარუმატებელი არმოჩნდა. მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში გატარდა 

ძირფესვიანი რეფორმა მთავარი დევიზი იყო სალიტერატურო ენა უნდა იყოს ერთი და იგი უნდა 

ეფუძნებოდეს საერთო-სახალხო ენას. თუ როგორ მიმდინარეობდა ნორმების მიღება, როგორი ჭიდილი იყო 

იმდროინდელ ავტორიტეტებს შორის პარალელურ ფორმათაგან ერთ-ერთის დასამკვიდრებლად, განვიხილეთ 

და გავაანალიზეთ გაზეთ „კვალსა“ და „ივერიაში“ მიმდინარე პოლემიკები ი. გოგებაშვილის, ა. წერეთლის, ს. 

ხუნდაძის, ს.დოდაშვილის, გ. წერეთლისა და სხვების მონაწილეობით.  
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წევრი) 
 

   
 

   
    

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

3: 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%D0%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. 

3.  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. 

    

4 

 

კოდორული მეტყველების 

ადგილი სვანური ენის სისტემაში 

დარგი - ენათმეცნიერება, 

მიმართულება - ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები, ქვემიმართულება - 

საქართველოს შემსწავლელი 

მეცნიერებები;კოდი 217848 2016-2019 

ქეთევან მარგიანი 

(კოორდინატორი) 

იზა ჩანტლაძე 

(ხელმძღვანელი) 

ქეთევან მარგიანი-

დადვანი(ძირითადი წევრი) 

ნათია ფონიავა (ძირითადი 

წევრი) 

რუსუდან იოსელიანი 

(ძირითადი წევრი) 
    

    
    

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 



4: 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.წარიმართა კოდორული მეტყველების ნიმუშების კვლევა სახელისა და ზმნის 

მორფოლოგიის მიმართულებით. მოეწყო სამეცნიერო მივლინება ორ ეტაპად:  მესტიის მუნიციპალიტეტში და  

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში. როგორც  „კოდორული ქრონიკების“ ტექსტების, ასევე მივლინებაში 

მოპოვებული მასალების ჩვენ მიერ შედგენილი და დამუშავებული ინდექსის ერთი მონაკვეთი უცხოელმა 

კონსულტანტმა _ პროფესორმა ჰაინც ფენრიხმა თარგმნა გერმანულად, გაიგზავნა ინდექსის შემდეგი 

მონაკვეთი.  

2018 წლის პერიოდების ფარგლებში მომზადდა რამდენიმე საკონფერენციო მოხსენება და სტატია: 

1. ი. ჩანტლაძე, ქ. მარგიანი-სუბარი, „Лингвистические явления, обусловленные грузинско-сванско-абхазскими и 

русскими языковыми контактами“, საერთაშორისო კონფერენცია General and Specialist Translation / Interpretation , 

Theory Methods Practice 2018, 20-21 აპრილი, კიევი, უკრაინა. დაიბეჭდა სტატია. იხ. 

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 

2. ქეთევან მარგიანი-სუბარი, „კვლავ სვანური ენის კოდორული მეტყველების  სტატუსისათვის“, თსუ, მე-12 

საფაკულტეტო კონფერენცია: https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_humanities/XII_safakl_kong.pdf 

 3. ქ. მარგიანი-დადვანი, „ლინგვოკულტუროლოგია,  ინტერფერენცია,   ეთნოლინგვისტიკა    (ახალი  

კოდორული  მასალების  მიხედვით)“, საერთაშორისო კონფერენცია „Integration scientific community to the 

Global challenges of our Time” , 2018, 26-28 თებერვალი (მასალები;  

4. პროექტის ახალგაზრდა წევრის, ნათია ფონიავას მიერ მომზადდა სტატია: ინტერფერენციული მოვლენები 

კოდორელთა აფხაზი რძლის სვანურ მეტყველებაში და იბეჭდება კრებულში „იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება“, XLVI, 2018.  

5. კრებულში. „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, XLVI, 2018 იბეჭდება სტატია “ზმნური 

ინტერფერენციები სვანური ენის კოდორულ მეტყველებაში“ (ავტორი ქ. მარგიანი-სუბარი). 

დაწყებულია პროექტის საბოლოო პროდუქტის - მონოგრაფიის თეორიული ნაწილის სისტემატიზაციაზე. 

        

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

3.2.     
     

  დასრულებული 

(მრავალწლიანი)   
  

პროექტის დასახელება   
  

მეცნიერების დარგისა და  
პროექტში ჩართული 

პერსონალი 
  

სამეცნიერო მიმართულების 

პროექტის დაწყების და 
№ 

 

მითითებით, პროექტის (თითოეულის როლის 
 

დამთავრების წლები 
  

საიდენტიფიკაციო კოდი, მითითებით) 
  

 

  
დამფინანსებელი   

  ორგანიზაცია/ სამეცნიერო 

ფონდი,   
  

ქვეყანა   
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ენობრივი პოლიტიკა 

პოსტსაპჭოთა ლატვიაში, 

ლატვიის განათლების 

განვითარების სახელმწიფო 

დეპარტამენტი#1-502/3050 

2017-2018 

 

 

თამარ ლომთაძე 

/ მკვლევარი 

 

 
  

   

 დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული 

 
 შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

     

პროექტის მიზანი იყო შემესწავლა პოსტსაპჭოთა ეპოქაში ლატვიის ენობრივი პოლიტიკა. შესაბამისად 

დავამუშავე აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული მდიდარი ლიტერატურა. 

1: ლატვიურმა გაიარა გრძელი და რთული გზა შევიწროებული სახალხო ენიდან ევროკავშირის 

ოფიციალურ ენამდე.  მის განვითარებაზე გავლენას ახდენდნენ სხვადასხვა დამპყრობლები და  უცხოელი 

მართველები. დაპყრობილი ქვეყანა თავისთავად განიცდიდა სხვადასხვა დომინანტი ენის გავლენას. 

მიუხედავად ამისა, როგორც სამეცნიერო ლიტერატურაშია აღნიშნული, ლატვიური ენა ყოველთვის 

მიიჩნეოდა ლატვიელთა ეთნიკური იდენტობის ერთ-ერთ ძირითად სიმბოლოდ, რამაც საშუალება მისცა 

ლატვიელ ერს შეენარჩუნებინა თავისი კულტურა და უნიკალურობა.  ამიტომაც, როცა მე-19 საუკუნეში 

ახლადწარმოშობილმა ერმა ლატვიურის კულტივაცია საკუთარ ხელში აიღო. მოახდინა ძველი წერილობითი 

ლატვიურის, რომელიც შექმნეს გერმანელმა პასტორებმა, შერწყმა სალაპარაკო სახალხო ენასთან. თუმცა ეს არ 

იყო საკმარისი, საჭირო იყო ენობრივი პოლიტიკის შემუშავება, რომელსაც უნდა უზრუნველყო სახელმწიფო 

ენის დომინანტური პოზიცია, როგორც ლატვიაში მცხოვრები ხალხის გამაერთიანებელი საშუალებისა, რადგან 

მე-19 საუკუნის ლატვია საკმაოდ ტოლერანტული იყო გერმანული და რუსული ენების მიმართ.  ამ ამოცანის 

გადაჭრა ნაწილობრივ მოხერხდა კიდეც მეორე მსოფლიო ომამდე (ბლინკელუ, 2008: 7-12 ), თუმცა საბჭოთა 

ოკუპაციამ ლატვიურის სახელმწიფოებრივი სტატუსის დასუსტება და მისი ფუნქციების შეზღუდვა მალევე 

შეძლო. 

მიუხედავად იმისა, რომ ლატვიის საბჭოთა კონსტიტუციის 73-ე მუხლის მიხედვით, ლატვიის საბჭოთა 

სოციალისტური რესპუბლიკის სახელმწიფო ენა იყო ლატვიური (www.barikadopedija.lv/raksti/237204), როგორც 

საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებში, ფუნქციურად სახელმწიფო ენის სტატუსით რუსული სარგებლობდა. 

1988 წელს ლატვიის ხელოვანთა კავშირის მიერ ჩატარებულ სესიაზე პირველად დაისვა საკითხი ლატვიური 

ენის სახელმწიფოებრივი სტატუსის აღდგენის შესახებ. ამავე წელს ლატვიის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო 

რეზოლუცია ლატვიური ენის სტატუსის შესახებ და 1989 წლის მაისში მიიღეს კანონი ლატვიის საბჭოთა 

სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში და ასევე ენის კანონში დამატებების შეტანის შესახებ. 73-ე 

მუხლის მიხედვით, ლატვიის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელმწიფო ენად გამოცხადდა 

ლატვიური ენა. ხოლო სხვა ენების გამოყენება განისაზღვრა ენის კანონის მიხედვით 

(www.barikadopedija.lv/raksti/237204).  

1991 წლის 21 აგვისტოს ლატვიამ მოიპოვა დე ფაქტო დამოუკიდებლობა. 1992 წლის 31 მარტს მიიღეს ენის 

კანონის შესწორებები და დამატებები, რაც ასახავდა ცვლილებებს ლატვიის სახელმწიფოებრივ  სტატუსსა და 

ენების ლეგალურ იერარქიაში.  

თანამედროვე ლატვიის ენობრივ სიტუაციას განსაზღვრავს გეოგრაფიული, დემოგრაფიული, ეკონომიკური და 

პოლიტიკური ფაქტორები. როგორც სოციოლინგვისტურ კვლევებშია მითითებული, ენობრივ სიტუაციაზე 

ასევე გავლენას ახდენს ეთნიკური კომპოზიცია, ისტორიული პირობები, კულტურული განვითარება, 

ნაციონალური ეკონომიკის განვითარების  რეგიონალური სპეციფიკა და მოგრაციის პროცესები.  

ლატვიის ნაციონალური და ენობრივი პოლიტიკა გართულებულია ზოგადი პოლიტიკური, სოციო-

ეკონომიკური, ეთნო-დემოგრაფიული, ფსიქოლოგიური სიტუაციებით, რაც ენობრივ იერარქიულ 

ურთიერთობას კიდევ უფრო პრობლემატურს ქმნის. ბალტიის ქვეყნების და კერძოდ, ლატვიის ენობრივი 

სიტუაციის პროგრესული განვითარება არაერთხელ გამხდარა სოციოლინგვისტთა მსჯელობის საგანი (იხ. 

დრუვიეტე, ვაისბერგსი, 2017).  

ენობრივი პოლიტიკის დისკურსში ორი ძირითადი მიდგომა არსებობს: პირველი განიხილავს ენას როგორც 

უბრალო კომუნიკაციის ინსტრუმენტს და ზოგჯერ უარყოფს ენის იდეოლოგიურ ასპექტებს და ეჭქვეშ აყენებს 

ერის /სახელმწიფოს კონცეპტს, რომლის გამაერთიანებელ ფაქტორად გვევლინება ოფიციალური ენა. მეორე 

მიდგომა ენას განიხილავს, როგორც ეთნიკური იდენტობის სიმბოლოს. დისკუსიები ამ თემაზე არ წყდება 



იმიტომ, რომ მათ საფუძვლად უდევს ისეთი მარადიული კითხვები როგორიცაა იდენტობის არსი და მისი 

შემადგენელი ელემენტები; ობიექტური რეალობის ნაწილია იდენტობა თუ სუბიექტური გრძნობა; არის თუ 

არა იდენტობა ან მისი ელემენტები გაცნობიერებულად დასაცავი ფასეულობა; ერთმანეთთან მოქიშპე ენების 

სიუაციაში, აქვს თუ არა იდენტობის საკითხს პირდაპირი კავშირი ენობრივ იერარქიასთან ან ლეგალურ 

სტატუსთან.  როგორც სამეცნიერო ლიტერატურაშია მითითებული, ენა როგორც იდენტობა ძნელად 

განსასაზღვრი მოცემულობაა, რომელსაც ფესვები აქვს გადგმული სოციალურ ცნობიერებაში. ეს იდეალი 

ესადაგება ლატვიის არსებულ რეალურ სიტუაციას და ის შეიმჩნევა როგორც ენისადმი დამოკიდებულებაში, 

ასევე ლინგვისტურ ქცევაში. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ენის სფეროში მიმდინარეობს მითიური 

სტერეოტიპიზაცია. სტერეოტიპები კი, ჩვეულებრივ, წარმოიშობა არსაკმარისი ინფორმაციისა და 

გაუგებრობისაგან (დრუვიეტე, ვაისბერგსი, 2017:222-257). 

ავსტარიერი პოლიტოლოგი უ. ოზოლინსი ამბობს, „ცოტაა ისეთი ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც ენობრივი 

პოლიტიკა უფრო ცენტრალურია ეროვნული ცხოვრებისა და პოლიტიკის საკითხებისათვის, ვიდრე 

ბალტიური სახელმწიფოები“ (ოზოლინსი, 1999:6). მართლაც, ლატვიას, ლიტვასა და ესტონეთს მიუხედავად 

იმისა, რომ ამჟამად ამ ქვეყნებში განსხვავებული ენობრივი სიტუაციებია, შეიძლება ვუწოდოთ ენაზე 

ორიენტირებული ქვეყნები და საზოგადოებები. ისევე როგორც სხვა ბალტიურ ქვეყნებში, ლატვიაში 

ხორცშესხმულია მიდგომა „ენა - ბირთვი და გული“ როგორც ოფიციალურ ენობრივ პოლიტიკაში, ასევ 

საზოგადოებრივ აზრში. როგორც ი. დრუვიეტე მიუთითებს, ამას გააჩნია თავისი ისტორიული, 

გეოპოლიტიკური და ფსიქოლოგიური მიზეზები და ამ მიდგომების თვითნებურად შეცვლა მოკლე დროში 

შეუძლებელია. თუნდაც პოლიტიკოსებმა, მეცნიერებმა და არასამთავრობოებმა მოინდომოს ამის გაკეთება. 

ისტორიული გაგება თანამედროვე ენობრივი პოლიტიკის შეფასებისას აუცილებელია, სავალდებულოც კი, თუ 

გვინდა სამართლიანად შევაფასოთ ენობრივი სიტუაცია იმ ქვეყნებში, რომლებმაც განიცადეს ფასეულობათა 

ფუნდამენტური ცვლილებები და დაუბრუნდნენ იმ ფუნდამენტურ ღირებულებებს რომლებიც მანამდე 

უარყოფილი იყო. 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის  

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი   

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 გუჩა კვარაცხელია ... ადამიანი მიდის, საქმე-

ნამოქმედარი რჩება ... (არნოლდ 

ჩიქობავა - 120) 

ISBN 978-9941-8-0677-3 

თბილისი, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის სტამბა 

143 გვ. 

1:  „ძლიერ არს ვითარცა სიკვდილი! – მძიმე ბიბლიური სიბრძნეა ამ სიტყვებში. 

და მაინც: ადამიანი მიდის, საქმე-ნამოქმედარი რჩება. ტრადიცია შემდგომადობის გარეშე არ არსებობს“, – 

ბრძანებდა არნოლდ ჩიქობავა, დიდი მეცნიერი და მოჭირნახულე ერისა, ვისაც ქართველი ხალხის 

შესაძლებლობებისა და ქართველი ხალხის მომავლის უმაგალითო რწმენა ჰქონდა, ვინც მაღალი ინტელექტით 

განათებული ცხოვრების ყოველი წუთით თვითონაც კვებავდა და აბევრებდა ამ რწმენას. ამგვარ კაცთა „ყოველი 

წუთი“ კი წუთიც არის და მარადისობაც. 

არნოლდ ჩიქობავამ მთელი თავისი ცხოვრებით მამულიშვილობის, მოქალაქეობის, მაღალზნეობრიობისა 

და კაცთმოყვარეობის მისაბაძი მაგალითი დაგვისახა. რაც დრო გავა, მეტად გამოჩნდება მისი მეცნიერული 

შემოქმედებისა და მისი, როგორც პიროვნების, კულტურულ-ისტორიული მნიშვნელობა. „არნ. ჩიქობავას 

მოღვაწეობა ვერ თავსდება ვერც წმინდა ენათმეცნიერულ ჩარჩოში და ვერც გეოგრაფიულ საზღვრებში“. მისი 

პიროვნებისა და მისი ნაღვაწის საზოგადოებრივ-კულტურული მნიშვნელობა დიდი ხანია შორს გასცდა 

საქართველოს ფარგლებს. მისი ღვაწლი ჩვეულებრივი საზომით ვერ იზომება. 

წიგნი სამი ნაწილისაგან შედგება, ესენია: არნოლდ ჩიქობავას მეცნიერული მემკვიდრეობის შეფასება, 

„ხსოვნის წიგნი“  და ფოტომატიანე. 

    



4.3. კრებულები 

№ 
ავტორი/ავტორები 

კრებულის 

სახელწოდება, 

საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 

 

რ. ქურდაძე, დ. 

თვალთვაძე, მ. ლომია, ქ. 

მარგიანი, ს. ომიაძე 

უნივერსიტეტის იდეა 

და ქართველურ ენათა 

კვლევისა და სწავლების 

მნიშვნელობა, I         

ISBN 978-9941-13-754-9 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

70 გვ. 

1: ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტში მომზადებული კრებული – „უნივერსიტეტის 

იდეა და 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.   

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

  სტატიის სათა- 
ჟურნალის/ 

  
  

ური, გამოცემის 
 

 

ავტორი/ კრებულის გვერდების 

№ დიგიტალური ადგილი, 
ავტორები დასახელება და რაოდენობა  საიდენტიფიკაცი

ო გამომცემლობა   
ნომერი/ტომი 

 
  

კოდი DOI 
  

     
      

1      
 

 

 

 

 

 

ქეთევან მარგიანი 

(რამაზ ქურდაძე, 

მაია ლომია) 

 

On the Relation 

between Inference 

and Epistemicsin the 

Verb Paradigm of the 

Kartvelian Languages 

International 

Journal of 

MULTILINGUAL 

EDUCATION 

# 11 

ელექტრონული  

საერთაშორისო 

ჟურნალი 

7 

 

 

      

  
10.22333/ijme.2018.

9006    
      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 1: ქართველურ ზმნაში ევიდენციალობა გრამატიკული კატეგორიაა, ეპისტემიკა კი მოდალობა, 

რომელიც დამხმარე მოდალური  საშუალებების გარეშე ოთხი ეიდან მხოლოდ სვანურსა და მეგრულში დას-

ტურდება. 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 აუცი-



ლებლად 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. 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 
 

   ჟურნალის/ 

გამოცემის 

 

 

ავტორი/ სტატიის სათა- კრებულის გვერდების 

№ ადგილი, 

ავტორები ური, ISSN დასახელება და რაოდენობა  

გამომცემლობა    

ნომერი/ტომი 

 

     

      

1 

 

 

 

ქეთევან მარგიანი 

(სუბარი) 

 

 

ზმნური ინტერფე-

რენციები სვანური 

ენის კოდორულ 

მეტყველებაში, 

ISSN 1987 6572 
 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

ტ. XLVI(იბეჭდება) 
 

თბილისი 

 

 

9 

 

 

 

2 

 

 

 

 

ქეთევან მარგიანი 

(იზა ჩანტლაძე) 

 

 

 

 

Лингвистические 
явления, 

обусловленные 
грузинско-сванско-
абхазскими и 
русскими 
языковыми 
контактами, 

ISBN 978-617-646-

429-7 

General and 

Specialist 

Translation / 

Interpretation 

Theory Methods 

Practice Kyiv Agrar 

Media Group 

 
 

Kyiv Agrar Media 

Group 

 

 

 
 

10 

 

 

 
 

     

3 

 

 

 

 

 

ქეთევან მარგიანი 

(მაია ლომია) 

 

 

 

 

 
The Functions of 

Evidential Perfect I 
in the Kartvelian 

Languages 
and the Issue of 

their Translation 
into English (I 

თურმეობითის 

ფუნქციები 

ქართველურ 

ენებში 

General and 

Specialist 

Translation / 

Interpretation 

Theory Methods 

Practice Kyiv Agrar 

Media Group 

 

 

 

 

Kyiv Agrar Media 

Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

და მათი 

თარგმანის 

საკითხი  ) 

ISBN 978-617-646-

429-7 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1:  კოდორის (resp. დალის) ხეობაში საუკუნე-ნახევრის წინ ზემო სვანეთიდან საცხოვრებლად გადასუ-

ლი ბალსზემოური და ბალსქვემოური კილოს წარმომადგენლები, მათი საცხოვრებელი ტერიტორიის ოკუპაცი-

ამდე, სოფლების მიხედვით უმთავრესად ერთმანეთში იყვნენ შერეული, რამაც გამოიწვია მათ მეტყველებაში 

ერთი დიალექტის მიმსგავსება მეორის მიერ; ინტერფერენციამ ადსტრატის სახე მიიღო, რომელიც „წარმოიქ-

მნება ორი ენისა ან დიალექტის თანაბარი სისრულით ფლობის პირობებში მათი თავისუფალი ურთიერთშეღ-

წევადობის დროს; მოიცავს როგორც ფონეტიკას, ასევე გრამატიკას და ლექსიკას. ვინაიდან საანალიზო თემატი-

კა 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. 

2: 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 შედეგებს ასახავს კოდორული 

მეტყველების გარდამავალ დიალექტად მიჩნევის გზაზე, რითაც ბოლოსდაბოლოს გაირკვევა მისი ადგილი 

სვანური ენის ერთმანეთისგან ფრიად განსხვავებულ კილოთა სისტემაში. 

3: ქართველურ ენებში ევიდენციალობა გრამატიკული კატეგორიაა: იგი გამოხატულია როგორც 

მორფოლოგიისა და სინტაქსის დონეზე, ასევე ლექსიკური საშუალებებით. როგორც მრავალ ენაში, სადაც 

ევიდენციალობა გრამატიკული კატეგორიაა, ამ ენებშიც აღნიშნული კატეგორიის ხერხემალი ზმნაა. ქართულ 

სალიტერატურო ენაში ორი ევიდენციალური მწკრივია: I თურმეობითი (რესპ. I ევიდენციალური პერფექტი) 

და II თურმეობითი (რესპ. II ევიდენციალური პერფექტი); უმწერლობო ქართველურ ენებში კი (სვანური, 

მეგრული, ჭანური) მათი რიცხვი გაცილებით მეტია. ამ ენებში დასტურდება არა მხოლოდ ევიდენციალური 

პერფექტული, არამედ იმპერფექტული ზმნებიც. სტატიაში განხილულია I ევიდენციალური პერფექტი, 

რომელსაც სახელი მისი ძირითადი ფუნქციების (ევიდენციალურობა, პერექტულობა) მიხედვით ეწოდა, 

თუმცა, სხვადასხვა კონტექსტის ფარგლებში ის ყოველთვის ევიდენციალობას არ გამოხატავს, თავისი gramati-

kuli Tu semantikuri potencialidan gamomdinare, es მწკრივი erTgvari `saerTo bazaa~ araerTi 

semisa Tu kategoriisTvis როგორიცაა ადმირატივი, დუბიტატივი, ექსპერიენტივი...; ნაშრომში 

განხილულია ამ მწკრივის სამი სემანტიკური ვარიანტი: ევიდენციალობის, ადმირატიულობისა და 

ექსპერიენციულობის თარგმანის პრობლემას არამონათესავე ენებზე. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

4 

 

 

გ. კვარაცხელია კომპოზიციის 

სემიოტიკა საბასთან  

 

ISBN 978-9941-9543-

7-5 

კრებული 

„სულხან-საბა 

ორბელიანი – 360“ 

თბილისი, 

გამომცემლობა 

„სვეტი +“ 

4 გვ. (გვ. 673-676) 

4: კომპოზიციის პრობლემა ყოველთვის აქტუალური იყო ხელოვნების ყველა დარგში. იგი 

შეისწავლებოდა და დღემდე შეისწავლება ლიტერატურაში, მხატვრობაში, არქიტექტურაში, მუსიკაში, 

თეატრში თუ სხვაგან.  

ჩვენი კვლევის ობიექტია „სიბრძნე სიცრუისა“ და მისი კომპოზიციის სემიოტიკა. წიგნს 

აერთიანებს დასრულებული იგავ-არაკები, ანეკდოტები, ანდაზები, სენტენციები და აფორიზმები, 

რომლებსაც ერთმანეთს უყვებიან მეფე ფინეზი, ვეზირი სედრაქი, საჭურისი რუქა, უფლისწულის 

აღმზრდელი ლეონი და ტახტის მემკვიდრე ჯუმბერი. საერთო ნარაციის ამგვარი ჟანრობრივი 

დანაწევრება, როცა ყოველ არაკს საკუთარი კომპოზიცია, დასაწყისი, კვანძის შეკვრა და კვანძის გახსნა 

აქვს, საანალიზოდ წარმოდგენილ თხზულებას იგავ-არაკთა ერთ მთლიანობად წარმოაჩენს, რომელიც 

წიგნის საერთო იდეას გამოხატავს. ეს გახლავთ სიკეთის გამარჯვება ბოროტებაზე.  

სტატია  წარმოადგენს პასუხების ძიებას შემდეგ კითხვებზე: რას უნდა ეწოდოს ნაწარმოების 

სიღრმისეული კომპოზიციური სტრუქტურა, რომელიც შეიძლება შევუპირისპიროთ გარეგან 

ფორმალურ კომპოზიციურ ხერხებს, რა საშუალებებია გამოყენებული იდეოლოგიური (ჩვენს 

შემთხვევაში – შემფასებლური) თვალსაზრისის გამოსახატავად და რამდენად გამართლებულია 

საერთოდ ლიტერატურული კომპოზიციის სემიოტიკურ-სტრუქტურალისტურ ობიექტად განხილვა. 

5 გ. კვარაცხელია არნოლდ ჩიქობავა – 

120 

ISSN 1987-6572 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

XLVI  

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობის 

სტამბა 

7 გვ. (იბეჭდება) 

5: შესრულდა 120 წელი მსოფლიო სახელის მქონე დიდი ქართველი ენათმეცნიერის – არნოლდ 

ჩიქობავას – დაბადებიდან.  

 პირველი სამეცნიერო ნაშრომის გამოქვეყნებიდან სიცოცხლის უკანასკნელ დღემდე არნ. 

ჩიქობავას არც ერთი დღით არ შეუწყვეტია შემოქმედებითი მუშაობა. მის კალამს ეკუთვნის 

თხუთმეტზე მეტი მონოგრაფია, ხუთასამდე გამოკვლევა ქართულ, რუსულ და სხვა ევროპულ 

ენებზე. ამ ნაშრომთა დიდი ნაწილი ენათმეცნიერების ოქროს ფონდშია შესული. 

 მეტად ფართო იყო არნ. ჩიქობავას სამეცნიერო ინტერესთა წრე. იგი იკვლევდა თანამედროვე 

თეორიული ენათმეცნიერების აქტუალურ და კარდინალურ პრობლემებს, ქართველურ და მთის 

იბერიულ-კავკასიურ ენათა სისტემისა და ისტორიის საკითხებს, ქართული სალიტერატურო ენის 

ისტორიისა და მეტყველების კულტურის საკითხებს, „ვეფხისტყაოსნის“ ენასა და სხვ. არ დარჩენილა 

ამ სფეროთა არც ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც მეცნიერის შესწავლის საგანი არ 

ყოფილიყოს და რომელზედაც მას ახალი სიტყვა არ ეთქვას. 

6 გ. კვარაცხელია ქართული, როგორც 

მეორე ენა 

(მიმოხილვითი 

ნაწილი) 

ISBN 978-9941-13-395-4 

(ყველა ტომის) 

ქართული 

სიტყვის 

კულტურის 

საკითხები, წიგნი 

მეთვრამეტე 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობის 

სტამბა 

17 გვ. 

(იბეჭდება) 

6: ენათმეცნიერული ლიტერატურა, რომელშიც ქართული ენის სტრუქტურისა და სემანტიკის 

საკითხთა შესწავლის შედეგებია მოცემული, მრავალმხრივი და მრავალრიცხოვანია, მაგრამ ამ 

სფეროში დაგროვილი, თვისებრივ-რაოდენობრივად მნიშვნელოვანი ცოდნა ლინგვოპედაგოგიკის 

სამსახურში რომ ჩავაყენოთ, აუცილებლად მიგვაჩნია მისი იმგვარი გადაწყობა, როცა წარმმართველი 



ხდება ფუნქციური ასპექტი, რაც უპირისპირდება ტრადიციული ფორმალური გრამატიკის პრინციპს 

„ენობრივი საშუალებიდან ფუნქციისკენ“, ანუ „ფორმიდან მნიშვნელობისკენ“. ასეთი მოთხოვნა ახალ 

გრამატიკას მოგვცემს, რომელიც ორიენტირებული იქნება ენობრივი ერთეულების ფუნქციონირების 

კანონზომიერებებსა და წესებზე, რომლებიც ენობრივ საშუალებათა ფუნქციების აღწერისას 

წარმოგვიდგებიან არა მარტო „საშუალებიდან ფუნქციისაკენ“ მიმართულებით, არამედ „ფუნქციიდან 

საშუალებისკენაც“. 

 გრამატიკა, რომელიც ფორმიდან შინაარსისაკენ მიდის, იყო და დარჩება გრამატიკის 

ძირითად სახედ, ხოლო ფუნქციური გრამატიკა იქნება დამატებითი სახე გრამატიკული აღწერის 

ძირითადი ტიპისათვის. 

 წარმოდგენილ სტატიაში განხილულია პრობლემები, რომლებიც მეორე ენის (არამშობლიური 

ენის) სწავლება-შესწავლის პროცესში იჩენს თავს. მიმოხილულია უცხოური თეორიული ნაშრომები, 

რომლებზე დაყრდნობითაც გამოკვეთილია გასაზიარებელი ლინგვოპედაგოგიკური გამოცდილება. 

დასაბუთებულია ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლებისას ფუნქციური ასპექტის 

გააქტიურების მნიშვნელობა, საბაზისო ქართულის შექმნის საკითხის მეცნიერულად დამუშავების 

აუცილებლობა. დახასიათებულია მეორე ენის სწავლების ზოგადი პრინციპები. 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 

კრებულის 

დასახელება და  

ნომერი/ტომი 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

7 

 

 

სალომე ომიაძე ერთი გამორჩეული 

კონცეპტ-ტიპაჟის 

შესახებ ქართულ 

ლინგვოკულტურულ 

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. 203-210) 

7: ლინგვოკონცეპტოლოგიის ერთ-ერთი მიმართულება საგანგებოდ შეისწავლის ამა თუ იმ 

კულტურის წარმომადგენელთათვის საცნობ სახეებს, განზოგადებულ ხასიათებს, როგორც ენაში 

კულტურული ინფორმაციის შემნახველ ერთეულებს და მათ ლინგვოკულტურული ტიპაჟების 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. 
8 სალომე ომიაძე ლინგვონიმების 

საკითხისათვის 

აქტუალურ 

ლინგვისტიკურ ცნება-

ტერმინთა ლექსიკონში 

 

ISSN 1987-7633 

ტერმინოლოგიის 

საკითხები, III 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობის 

სტამბა 

5 გვ. (გვ. 154-158) 

8: 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. 
9 სალომე ომიაძე მცირით დაწყებული 

დიდი საქმე 

 

ISBN 978-9941-13-754-9 

უნივერსიტეტის 

იდეა და 

ქართველურ ენათა 

კვლევისა და 

სწავლების 

მნიშვნელობა, I         

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

2 გვ. (გვ. 36-37) 

9: 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 კრებულში 

უცვლელად შევიტანეთ. 

10 სალომე ომიაძე მდინარედ ქცეული 

პაწაწინა ნაკადული 

 

ISBN 978-9941-13-754-9 

უნივერსიტეტის 

იდეა და 

ქართველურ ენათა 

კვლევისა და 

სწავლების 

მნიშვნელობა, I         

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

2 გვ. (გვ. 48-49) 

10: 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 

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“. 
11 ს. ომიაძე „თბილისის 

უნივერსიტეტის“ 

კონცეპტური 

სტრუქტურა 

არნოლდ ჩიქობავას 

მედიატექსტთა 

მიხედვით 

 

ISBN 978-9941-13-418-0 

(მრავალტომეული) 

ISBN 978-9941-13-701-3 

(ტომი XXIX) 

არნოლდ 

ჩიქობავას 

საკითხავები, XXIX 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობის 

სტამბა 

2 გვ. (გვ. 47-49) 

11: არნოლდ ჩიქობავას მედიატექსტთა მიხედვით, „თბილისის უნივერსიტეტის“ კონცეპტური 

სტრუქტურა შედგება შემდეგი კომპონენტებისაგან: თბილისის უნივერსიტეტი – ქართულ ენაზე 

უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობა; 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 

უნივერსიტეტის იდეასთან დაკავშირებულ მასალასაც გაამდიდრებს და  ლინგვოკულტურულ კონცეპტ 

„ცოდნის“ ინფორმაციულ ველსაც ერთგვარად შეავსებს.   
12 სალომე ომიაძე კონცეპტ „ქართული 

უნივერსიტეტის“  

დომინანტური ნიშნები 

ISSN 1987-6572 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

XLVI 

თბილისი, 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი, თსუ 

გამომცემლობის 

სტამბა 

7 გვ. (იბეჭდება) 



12: 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 ნათელყოფს XX-XXI  საუკუნეების 

ქართული დისკურსი. 

სტატიაში აღწერილი და გაანალიზებულია აღნიშნული კონცეპტის დომინანტური ნიშნები. 
13 სალომე ომიაძე გლუტონიმთა 

კონოტაციური 

ასპექტისათვის  

ქართულ 

ლინგვოკულტურაში 

 

ISBN 978-9941-13-395-4 

(ყველა ტომის) 

 

ქართული სიტყვის 

კულტურის 

საკითხები; წიგნი 

მეთვრამეტე 

თბილისი 6 გვ. (იბეჭდება) 

13: 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 მქონე ყოველდღიურ ქმედებასთან, 

დაკავშირებული ენობრივი მასალა განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ლინგვოკულტუროლოგიური 

თვალსაზრისით. კულტუროლოგთა სქემებში ცალკეული ჯგუფები ლექსემათა წმინდა კოგნიტიური 

მნიშვნელობებითაა შექმნილი, ჩვენი მიზანი კი გლუტონიმთა კონოტაციური 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 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. 

 

 

 

 

 



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 

 

 

სალომე ომიაძე On the Importance of 

Linguocultural 

Competence in 

Translation 

(ლინგვოკულტურული 

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, 

აგრარმედიაჯგუფი) 

4 გვ.  

(გვ. 170-173) 

1: 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 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 ლინგვოკულტუროლოგიურ მიდგომებსვე 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. 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
 

6.1. საქართველოში 

 

№ მომხსენებელი/ 

მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

მომხსენებლები დრო და ადგილი   

    

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

თამარ ლომთაძე 

 

 

 

 

თამარ ლომთაძე,  

ცირა ჯანჯღავა 

 

 

 

3.თამარ ლომთაძე, ლ. გულედანი 

 

 

4.თამარ ლომთაძე 

 

 

 

 

 

5.ლევან კოჭლამაზაშვილი 

 

 

 

 

6.ლევან კოჭლამაზაშვილი 

 

 

7.ლევან კოჭლამაზაშვილი 

 

 

 

1. ენობრივი სიტუაცია 

თანამედროვე ლატვიაში 

 

 

2. სახელთა ბრუნების 

თავისებურებებისათვის 

ცხინვალელ ებრაელებთან 

 

3. „ქართველ ებრაელთა გვარების 

ტრანსფორმაციისათვის 

ისრაელში“ 

 

4. „ურთიერთგამიჯვნის 

საშუალებისათვის 

გამოყენებული რამდენიმე 

ფორმის შესახებ ქართველ 

ებრაელებთან“ 

 

 

 

5.ბრალდებითი ბრუნვია 

საკითხისათვის ხათურში 

 

6. ფარცხ- ძირთან 

დაკავშირებული ისტორიული 

1.სამეცნიერო კონფერენცია 

„არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები“, XXIX, თბილისი, 

2018 

 

 

2.ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა  

V საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2018 

 

3.სემიტოლოგიური ძიებანი,2  

თბილისი, 2018 

 

 

 

4.ქართველოლოგიური კონგრესი, 

თბილისი 2018 

 

 

 

5. .ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა  

V საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თბილისი, 2018 

 

 

 

6. .სამეცნიერო კონფერენცია 

„არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები“, XXIX, თბილისი, 

2018 

 

7. XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია, ეძღვნება აკად. არნოლდ 

ჩიქობავას დაბადების 120 წლის-



 ცვლილებანი ქართველურ ენებში 

 

7.ქიზიყური ლექსიკის შესწავლის 

ძირითადი ასპექტები 

თავს, თსუ გამომცემლობა.  

თბილისი,  2018. 

 

 

    

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

გამოქვეყნებულა) 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

2 

 
სალომე ომიაძე ეროვნულ-კულტურული და 

უნივერსალურ-კულტურული 

კონცეპტები 1819-1945 წლების 

ქართულ პერიოდულ 

გამოცემათა სათაურებში 

8.01.2018, თბილისი, თსუ 

2: 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. 
3 თ. ჯაყელი, სალომე ომიაძე,  

ი. აფთარაშვილი, ნ. ჯოხაძე 

რელევანტური ბილინგვური 

მოდელები 

სკოლამდელ საფეხურზე 

15-17.02. 2018, თბილისი, თსუ 

მოხსენების ძირითადი ნაწილი გამოქვეყნდა ფორუმის მასალებში. 

4 სალომე ომიაძე აკაკი შანიძის 

ლინგვოპრაგმატიკული 

შენიშვნები 

26.02.2018, თბილისი, თსუ 

4: 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. 

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 სახელმძღვანელოებს. 

5 სალომე ომიაძე „ობიექტური საზომისათვის 

სალიტერატურო ქართული ენის  

ნორმათა დადგენისას“ 

13.04.2018, თბილისი, თსუ 

მოხსენების ძირითადი ნაწილი გამოქვეყნდა ფორუმის მასალებში. 

6 სალომე ომიაძე „თბილისის უნივერსიტეტის“ 

კონცეპტური სტრუქტურა 

არნოლდ ჩიქობავას 

მედიატექსტთა მიხედვით 

3.05.2018, თბილისი, თსუ არნ. 

ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

მოხსენების ძირითადი ნაწილი გამოქვეყნდა ფორუმის მასალებში. 

7    სალომე ომიაძე ტერმინოლოგიური ასიმეტრიის 

ერთი შემთხვევის შესახებ 

14.09.2018, თბილისი 

მოხსენების ძირითადი ნაწილი გამოქვეყნდა ფორუმის მასალებში. 

8 სალომე ომიაძე შორისდებული – სხვათაგან 

გამორჩეული მეტყველების 

ნაწილი 

23.11.2018, თბილისი 

მოხსენების ძირითადი ნაწილი გამოქვეყნდა ფორუმის მასალებში. 

9 სალომე ომიაძე გლუტონიური კოდით 

შეპირობებული ხატოვანება 

26.12.2018, თბილისი, თსუ არნ. 

ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 77-ე სამეცნიერო 

სესია 

მოხსენების ძირითადი ნაწილი გამოქვეყნდა ფორუმის მასალებში. 

 

 

 

 



6. 2. უცხოეთში  

№ 

მომხსენებელი/ 

მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

მომხსენებლები დრო და ადგილი   

    

1 

 

 

 

1.გიორგი გოგოლაშვილი,  

თამარ ლომთაძე 

 

 

1.„On Status Planning of the Georgian 

Language“ 

 

 

1.სერგეი ბურაგოს სახელობის 26-

ე საერთაშორისოსამეცნიერო 

კონფერენცია, კიევი, 2018 

 

2 

 

 

 

 

 

2.თამარ ლომთაძე 

 

 

 

 
 

2.„State Language in State 

Administration: Language Policy in 

Georgia and Real Language 

Practices“ 

 
 

ტარაგონა, ესპანეთი, 2018 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3.თამარ ლომთაძე 

 

 

 

 

4.თამარ ლომთაძე,  

ცირა ჯანჯღავა 

 

 

 

 

 

 

3.„Jewish identity in Georgia“ 

 

 

 

 

4.„ცხინვალელ ებრაელთა 

ენობრივი კომპეტენციისათვის“. 

 

 

 

3.პალმა, ესპანეთი 

 

 

 

 

4.კიევი, 2018 

 

 

 

 

   

 

 

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

გამოქვეყნებულა) 

1: მოხსენება ეხება ქართული ენის ნორმალიზაციისა და სტანდარტიზაციის პრობლემებს, მის 

სახელმწიფოებრივ სტატუსს. 

2: მოხსენება ეხება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სახელმწიფო ენის ფუნქციონირების საკითხს 

ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებების ორგანოებში. 

3: მოხსენება ეხება ქარტველ ებრაელთა ენობრივი, კულტურული და რელიგიური იდენტობის საკითხებს. 

4: მოხსენება ეხება ცხინვალელ ებრაელთა ივრითის, ქართულის, რუსულის, ოსურის და იდიშის 

კომპეტენციის საკითხებს.  

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების  

დრო და ადგილი 

1 

 

 

ს. ომიაძე ლინგვოკულტურული 

კომპეტენციის მნიშვნელობის 

შესახებ მთარგმნელობითი 

საქმიანობისას (On the Importance 

of Linguocultural Competence in 

Translation) 

20-21 აპრილი, 2018 წელი 

მოხსენება სრულად გამოქვეყნდა ფორუმის მასალებში 

   



7. სხვა სახის აქტივობა 

სალომე ომიაძე: 

 

N აქტივობის დასახელება 

1 სალექციო ელექტრონული კურსის  შექმნა – „ლინგვოკულტუროლოგიის საფუძვლები“ (ს. 

ომიაძე);  http://e-learning.tsu.ge/enrol/index.php?id=1673 

2 სტუდენტთა ხელმძღვანელობა: 

ა) საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა: 

 ნ. აკოლაშვილი, ჟურნალისტურ სათაურთა პრაგმატიკა (შეფასება – 100 ქულა), 2018 წ.; 

 ნ. ყოჩიშვილი, უცხოური   სახელებისაგან  ნაწარმოებ ზედსართავთა უმართებულო ფორმები  

თანამედროვე მასმედიის ენაში (შეფასება – 100 ქულა), 2018 წ.; 

 ნ. ჯავახიშვილი, თანდებულთა უმართებულო ხმარების შემთხვევები თანამედროვე 

მედიადისკურსში (შეფასება – 100 ქულა),  2018 წ.; 

 მ. ბაჭაძე, „კომპოზიტების უმართებულო დაწერილობის შემთხვევები თანამედროვე 

მედიატექსტებში“ (ნაშრომის დაცვა დანიშნულია იანვრის ბოლოს). 

ბ) საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენციის მონაწილეთა ხელმძღვანელობა: 

მ. ტურძილაძე, ა. კაცაძე, არის თუ არა აქტი გრამატიკული კატეგორია; X საერთაშორისო 

სტუდენტური კონფერენცია, თბილისი, 2018 წ.  

3 საექსპერტო საქმიანობა 

ა) თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული ახალგაზრდა 

მეცნიერთა მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმის (14-16 ნოემბერი, 2018) ექსპერტი (სამი 

ნაშრომის ექსპერტიზა). 

ბ) პირველი საერთაშორისო კონფერენციის „ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა“ (14-16 სექტემბერი, 2018) ექსპერტი (ორი ნაშრომის ექსპერტიზა). 

4 საბჭოების, კოლეგიებისა და კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა 

 თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დარგობრივი საგამომცემლო კომისიის 

(მიმართულება: კავკასიური ენები, ქართველური ენები და ლიტერატურა) წევრი. 

 თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი. 

 საქართველოს ვუკოლ ბერიძის სახელობის ტერმინოლოგიის ასოციაციის წევრი. 

 თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის მიმართულების (ქართული 

ენის ინსტიტუტის) საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის წევრი. 

 თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის მიმართულების (ქართული 

ენის ინსტიტუტის) სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის წევრი. 

 თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი. 

5 საგამოცდო კომისიათა მუშაობაში მონაწილეობა 

 ერთიანი ეროვნული გამოცდები: სააპელაციო კომისიის თანათავმჯდომარე.  

 პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდები: სააპელაციო კომისიის  თანათავმჯდომარე. 

 სამაგისტრო გამოცდები: სააპელაციო კომისიის წევრი.  

6 მეცნიერების პოპულარიზაცია „საბავშვო უნივერსიტეტში“ 

26.10.2018 – ს. ომიაძე, ლექცია „ობსცენური ლექსიკა ანუ „ცუდი სიტყვები“, თსუ ნორჩ 

ჰუმანიტართა სკოლა. 

7 სარედაქციო საქმიანობა 

პირველი საერთაშორისო კონფერენციის – „ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა“ – მასალების სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 

8 მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალში მონაწილეობა 

29.09.2018 – კრებულის – უნივერსიტეტის იდეა და ქართველურ ენათა კვლევისა და 

სწავლების მნიშვნელობა, I  – პრეზენტაცია.        
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ანგარიშის ფორმა № 1 
 
 
სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან არსებული 

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ ცენტრის) სამეცნიერო 

ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა და  
ხელმძღვანელის მითითებით): 

�  

თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

ქართველურ ენათა განყოფილება 
 

ხელმძღვანელი: პროფ. გიორგი გოგოლაშვილი 

მეცნიერ-თანამშრომლები: მანანა ბუკია, ელიზავეტა გაზდელიანი, ლელა გიგლემიანი,  

ნანა ლოლაძე, მედეა საღლიანი, ნარგიზა სურმავა, მურმან სუხიშვილი, ჭაბუკი ქირია, 

 ხათუნა ყანდაშვილი, ნატო შავრეშიანი, იზა ჩანტლაძე, ნინო ციხიშვილი, გიორგი ცოცანიძე,  როენა ჭკადუა, 

ნინო ჭუმბურიძე, ცირა ჯანჯღავა, მარინა ჯღარკავა. 

�  
 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
 

1.1.  
  გარდამავალი (მრავალწლიანი)   
  პროექტის დასახელება 

პროექტის დაწყების და 
პროექტში ჩართული პერსონალი 

№ 
 

მეცნიერების დარგისა და (თითოეულის როლის  
დამთავრების წლები   

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით)    

  მითითებით   
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1.„სვანური ენის გრამატიკის 

საკითხები“ 

---------------------------------------- 

 

 

2.სვანური ენის სინტაქსი 

 

 

---------------------------------------- 

 

3.სვანური ენის მორფოლოგიის 

საკითხები 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 

 

---------------------------- 

 

 

 

2017-2020 

 

--------------------------- 

 

2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.მედეა საღლიანი 

(შემსრულებელი) 

-------------------------------- 

 

 

2.ლელა გიგლემიანი 

(შემსრულებელი) 

ნინო ციხიშვილი 

(შემსრულებელი) 

მარინა ჯღარკავა 

 

------------------------- 

 

 

 

3.ელიზავეტა გაზდელიანი 

როენა ჭკადუა 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2 

 

 
     

 
 

 

  

1: 2018 წელს გეგმით იყო გათვალისწინებული რამდენიმე საკითხის (1. სვანური ენის შესწავლის 

მოკლე ისტორია, 2. სვანურზე არსებული პუბლიკაციების მოძიება-სისტემატიზაცია და 

ბიბლიოგრაფიის შედგენა (აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით) და 3. რიცხვითი საკითხის რაობა 

სვანური ენის დიალექტ-კილოკავების მიხედვით) დამუშავება. 

ცხადია, შესრულებული სამუშაო სრულად შეესაბამება სამუშაო გეგმით გათვალისწინებულ 

ამოცანებს. მიღებული შედეგები ამდაგვარია: 1. დაიწერა სვანური ენის შესწავლის მოკლე ისტორია, 2. 

შევადგინეთ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით არსებული ბიბლიოგრაფია, 3. მონოგრაფიულად 

დავამუშავეთ რიცხვითი სახელები სვანური ენის ტრადიციულად ცნობილი დიალექტების 

(ბალსზემოურის, ბალსქვემოურის, ლაშხურის, ლენტეხურის), ჩოლურული მეტყველებისა და 

უშგულურ-ლახამულური კილოკავების მასალების გათვალისწინებით. უნდა აღინიშნოს, რომ 

აღნიშნული საკითხი მონოგრაფიულად პირველად მუშავდება, ამასთანავე ჩოლურული მეტყველების 

რიცხვით სახელთა შესახებ დღემდე არ ყოფილა მსჯელობა ენათმეცნიერებაში. ცხადია, ზოგიერთი 

მოსაზრება (მაგალითად, რიცხვით სახელთა გენეზისთან დაკავშირებით, ასევე, რიცხვით სახელთა 

ბრუნებასთან დაკავშირებით) პირველად გამოითქვა სამეცნიერო ლიტერატურაში.   
2: 2018 წელს გათვალისწინებული იყო სვანური სინტაქსის საკითხების შესწავლა: კერძოდ 

წინადადება მოდალობის მიხედვით. თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი და კითხვით-ძახილის 

წინადადება. 

3: მოთხრობითი ბრუნვისა და ორფუძიანობის საკითხი სვანურში. მრავლობითი რიცხვის 

წარმოება სვანურში; 2018 წელს გათვალისწინებული იყო არსებითი სახელის შინაარსობრივი ჯგუფები 

და მათი წარმოება სვანურში. განხილულია არსებით სახელთა ლექსიკური ჯგუფები, რომლებიც 

დანარჩენი ქართველური ენების მსგავსად, ფორმაწარმოების, სიტყვაწარმოების და 

სიტყვაშეხამებადობის თვალსაზრისთ საინტერესო ქვესისტემებს ქმნიან. ყურადღება გამახვილებულია 

ცოცხალ  არსებათა რეალური სქესის გამოხატვაზე და ლექსემის შემადგენელი ბგერების 

შესაბამისობაზე მათ მნიშვნელობასთან. 2. განყენებულ სახელტა ერთი ტიპის წარმოებისათვის 

სვანურში. ძირითადად საკითხი ეხება მა- პრეფიქსიან განყენებულ სახელთა წარმოებასა და ფუნქციას. 

3. ზმნა, ზმნათა ჯგუფები სვანურში და განჯგუფების პრინციპები. ზმნათა პირველ ჯგუფში 

განხილულია მოქმედებითი გვარის ზმნები, გარდა ფუძედრეკადობის, მეორეში - ფუძედრეკადები, 

ხოლო მესამე ჯგუფში ყველა დანარცენი. ჯგუფების გამოყოფა ეფუძვნება ა. სანიძისა და ვ. თოფურიას 

თვალსაზრისებს.      
      

 

 

 

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 

დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  
 

2.1.  
 გარდამავალი (მრავალწლიანი)   
 პროექტის დასახელება   
 მეცნიერების დარგისა და 

პროექტის დაწყების და 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

№ სამეცნიერო მიმართულების (თითოეულის როლის 
დამთავრების წლები  

მითითებით, მითითებით)   

 პროექტის საიდენტიფიკაციო   
 კოდი   
    

1 

 

 

1.სვანური ტოპონიმიკა 

(ფუნდამენ-ტურ-გამოყენებითი 

გამოკვლევა ტოპონიმური 

2016-2019 

 

 

1.როენა ჭკადუა (ხელმძღვანელი) 

მედეა საღლიანი  

(ლინგვისტ-ექსპერტი) 
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ლექსიკონითურთ), 6.2 – 

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი – 

ენები და ლიტერატურა, FR 

N217430 

 

 

 

 

2.უარყოფის კატეგორია ქართვე-

ლურ ენებში. 

მეცნიერების დარგი: 

საქართველოს შემსწავლელი 

მეცნიერებები 

სამეცნიერო მიმართულება: 

ჰუმანიტარული მეცნიერებები 

კოდი #FR17−388 

 

 

 

 

3.კოდორული მეტყველების 

ადგილი სვანური ენის სისტემაში 

FR/217848   

 

 

 

 

4.ციფრულად 

დოკუმენტირებული და 

ლინგვისტურად ანოტირებული 

ლაზური ტექსტები 

ლექსიკონითურთ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2019 

 

 

 

 

 

 

2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

ნატო შავრეშიანი  

(ძირითადი პერსონალი) 

ლელა გიგლემიანი 

(კოორდინატორი) 

ელიზავეტა გაზდელიანი 

 

 

 

 

 

2.რ. ქურდაძე‒ სამეცნიერო ხელ-

მძღვანელი, მ. ლომია‒ კოორდი-

ნატორი, მეცნიერ-მკვლევარი,  ნ. 

ჭუმბურიძე‒ ძირითადი პერსო-

ნალი, თ. ჩანქსელიანი‒ ძირი-

თადი პერსონალი(ახალგაზრდა 

მეცნიერი)ქ. მარგიანი‒ ექსპერტ-

სპეციალისტი(კონსულტანტი) 

 

 

 

 

3.იზოლდა ჩანტლაძე 

(ხელმღვანელი) 

 

 

 

 

 

4.მანანა ბუკია  

(ხელმძღვანელი) 

 

 

 

 

 

 

    

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1:  პროექტის ძირითადი მიზანი გახლავთ ჩვენს ხელთ არსებული ტოპონიმიკური მასალის 

საფუძველზე  ისეთი მონოგრაფიის შექმნა, როგორიცაა „სვანური ტოპონიმიკა“, რომელსაც დაერთვება 

გაანალიზებულ სიტყვათა ლექსიკონი. მონოგრაფიაზე და ლექსიკონზე მუშაობა განხორციელდება 

ეტაპობრივად: პირველ, მეორე,  მესამე და მეოთხე პერიოდში დაგეგმილი ყველა ამოცანა შესრულებულ იქნა 

პროექტის პერსონალის მიერ. 

2:  სამეცნიერო პროექტი „უარყოფის კატეგორია ქართველურ ენებში“ 1 წელია მიმდინარეობს. ამ ხნის 

განმავლობაში ნაწილობრივ დამუშავდა: ა. ქართულ და უცხოურ ენებზე არსებული სპეციალური ლიტერა-

ტურა, ბ. გამოცემული (მეგრული, ლაზური, სვანური) ტექსტები; გ. ელრესურსები: TITUS-ის მონაცემთა ბა-

ზა, ქართული ენის დიალექტური კორპუსი. დაიწყო მონოგრაფიის თეორიული ნაწილის სისტემატიზაცია. 

ველზე მუშაობა მოეწყო 2-ჯერ  სამეგრელოს სხვადასხვა არეალში ‒ ზუგდიდსა და მარტვილში ემპირიული 



4 

 

4 

 

მასალის მოსაძიებლად, ფოტო, აუდიო და ვიდეომასალის ჩასაწერად; გრანტის წევრებმა მოიძიეს საკვლევი 

თემისთვის საჭირო ემპირიული 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 Patternswith 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. პროფ. რ. ქურდაძის 

საჯარო ლექცია: On Positive and Negative Aspects of a Person’s Character in ShotaRustaveli’s“The Knightin 
thePanther’s Skin”(based on the originaltext and Englishtranslations), ლეიდენის უნივერსიტეტი, 

ნიდერლანდების სამეფო, 04.12.2018: https://www.universiteitleiden.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 საქართველოსმეცნიერებათა 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  ნაცვალსახელებისსტრუქტურა სვანურში 
(ავტორი  ახალგაზრდა მკვლევარი თ. ჩანქსელიანი),  X საერთაშორისო სტუდენტურიკონფერენცია, ივანე 

ჯავახიშვილისსახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 15-16 ივნისი, 2018; 6.უ- პრეფიქსიან  
ლექსემათა სემანტიკური განაწილების საკითხი მეგრულში (ავტორი: მ. ლომია), ივანე ჯავახიშვილის სახე-

ლობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის XII საფაკულ-

ტეტო კონფერენცია, 13-14 ივნისი, 2018 წელი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/news/79QH-3V-

6wyVultwm/?p=1; 7. უარყოფითი ნაწილაკის სემანტიკა კავშირებითი კილოს ფორმებთან ჰიპოტაქსურ 
კონსტრუქციაში (ავტორები: მ. ლომია, რ. ქურდაძე, ქ. მარგიანი), თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულ-

ტეტისა და სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ორგანიზებით გამართული ქართული ენის დღისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 13 აპრილი,  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. ქურდაძე), 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 Const-
ructions 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  

3: ჯგუფის წევრთა მიზანია გაარკვიონ ნტერფერენცირებული კდორული მეტყველების ადგილი 

სვანურიენის სისტემაში, რისთვისაც ჩატარდა არაერთი სამეცნიერო მივლინებ კოდორის ხეობიდან დევნილ 

მოსახელობასთან საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენი შედეგები გამოქვეყნდება 2019 წლის შესაბამის 

სამეცნიერო კრებულებში. 

4: პროექტი „ციფრულად დოკუმენტირებული და ლინგვისტურად ანოტირებული ლაზური ტექსტები 

(ლექსიკონითურთ)“ ითვალისწინებს ქართველური არამატერიალური კულტურული  

მემკვიდრეობის,ლაზური ენის კვლევას მისი ყველა დიალექტური მონაცემის გათვალისწინებით, 

საქართველოსა (სარფი) და საზღვარგარეთ, კერძოდ, საბერძნეთში, გერმანიასა და თურქეთში. ეს არის 

უაღრესად მნიშვნელოვანი, საპასუხისმგებლო და აუცილებლად შესასრულებელი სამუშაო, რადგან საქმე 



5 
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ეხებაქართველური ენობრივი გარემოცვისგან იზოლირებულ, გაქრობის მაღალი რისკის მქონე ენას 

(www.unesco.org). 

პროექტი ითვალისწინებს თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით, უახლესი 

კვლევის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით, ლაზური ტექსტების (ლექსიკონითურთ) მონაცემთა ბაზის 

შექმნას და მის გამოცემას ბეჭდური სახით ორ ნაწილად: I. გლოსირებული ლაზური ტექსტები და 

II.ლაზური ტექსტების ლექსიკონი. 

მუშაობის შედეგად შეიქმნება საყოველთაო მოხმარების მაღალი სამეცნიერო ღირებულების პროდუქტი 

ქართულად და ინგლისურად. 

 

 

 

 

2.2.    
    
 დასრულებული (მრავალწლიანი)   
 პროექტის დასახელება  

პროექტში ჩართული პერსონალი  

მეცნიერების დარგისა და პროექტის დაწყების და 
№ (თითოეულის როლის 

სამეცნიერო მიმართულების დამთავრების წლები  
მითითებით)  მითითებით, პროექტის  

   

 საიდენტიფიკაციო კოდი   
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1.ელიზია სვანურში 

(ფუნდამენტურ-გამოყენებითი 

გამოკვლევა სიმფონია-

ლექსიკონითურთ), 6.2 – 

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი – 

ენები და ლიტერატურა, FR- 

142/1-30/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.სვანური ენის ჩოლურული 

მეტყველების თავისებურებანი 

(ფუნდამენტურ გამოყენებითი 

გამოკვლევა ტექსტებითურთ) № 

FR/141/1-30/14 

 

 

 

2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

1.მედეა საღლიანი (პროექტის 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი) 

ლელა გიგლემიანი  

(ძირითადი პერსონალი) 

ელიზავეტა გაზდელიანი - 

ძირითადი პერსონალი 

როენა ჭკადუა -ძირითადი 

პერსონალი 

ნატო შავრეშიანი - დამხამრე 

პერსონალი 

 

 

 

 

2.ელიზავეტა გაზდელიანი- 

ხელმძღვანელი 

ნატო შავრეშიანი - ძირითადი 

პერსონალი 

ლელა გიგლემიანი  

(დამხმარე პერსონალი) 

როენა ჭკადუა  

(დამხმარე პერსონალი) 

 
     

1: ფუნდამენტურ გამოკვლევას _ „ელიზია სვანურ ენაში“, დაერთო გაანალიზებულ ელიზიურ 
სიტყვათა სიმფონია-ლექსიკონი, „სვანური ენის ქრესტომათიისა“ და „სვანური პროზაული ტექსტების“ 

ოთხივე ტომის მონაცემებზე დაყრდნობით; საჭიროებისამებრ გათვალისწინებულია „სვანური პოეზიის“ 

ნიმუშები და, რასაკვირველია, საველე პირობებში თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში 

ეკომიგრანტ მოსახლეობაში მოძიებულ-მოპოვებული სათანადო მასალაც.  
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წინამდებარე სიმფონია-ლექსიკონში მოცემულია თითოეული ელიზიური ლექსიკური ერთეულის 

შემცველი სათანადო საილუსტრაციო ფრაზების ქართული თარგმანი სავარაუდო ამოსავალი სემანტიკური 

და იდენტური ქართულ-სვანური ძირების ჩვენებით, ამასთანავე გათვალისწინებულია ქართულ-ზანურიდან 

და, აგრეთვე, ქართულის გზით სვანურში შემოსული (ბერძნული, თურქული, სპარსული, არაბული, ოსური, 

ჩრდილო-კავკასიური, რუსული და ა. შ.) ნასესხები ლექსიკაც. 

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ეს არის პირველი ცდა ამ სახის ლექსიკონის შედგენისა, რომელსაც, 

უპირველეს ყოვლისა, ექნება მეცნიერული (ლინგვისტური, ეთნოკულტუროლო-გიური, ფოლკლორული, 

ეთნოგრაფიული...) დანიშნულება. 

2:  „სვანური ენის ჩოლურული მეტყველების თავისებურებანი (ფუნდამენტურ-გამოყენებითი 

გამოკვლევა ტექსტებითურთ)“, მიზანი გახლდათ ჩოლურული მეტყველების დეტალური და 

გამოწვლილვითი შესწავლა არა მხოლოდ ფონეტიკა-ფონოლოგიის, არამედ გრამატიკისა და ლექსიკის 

თვალსაზრისითაც, რისთვისაც აუცილებელი იყო საველე პირობებში ვიდეო და აუდიოაპარატურის 

გამოყენებით ჩაწერილი დიდძალი ჩოლურული ექსტრალინგვისტური მასალების მოპოვება და შემდგომ ამ 

მასალების ლინგვისტური ანალიზი.  

ჩვენი კვლევის შედეგად სპეციალურ ლიტერატურაში სვანური ენის დიალექტებისათვის შედგენილ 

ცხრილს დავამატეთ მეოთხე დიალექტი და ამ დიალექტისათვის დამახასიათებელი ოთხი ფონეტიკური 

მოვლენა. როგორც ფონეტიკური, ასევე  სხვა ენობრივი (გრამატიკული, ლექსიკური, განსაკუთრებით 

ინტონაციური...) თავისებურებებითაც ჩოლურული ისევე განსხვავდება სვანურის დანარჩენ დიალექტთაგან, 

როგორც თითოეული მათგანი _ ერთმანეთისაგან. 

უნდა ითქვას, რომ ჩოლურულში მიმდინარე პროცესები არა მხოლოდ ლაშხურ და ლენტეხურ 

დიალექტთა ურთიერთშერევის შედეგია, არამედ ბალსზემოური დიალექტისაც, რაც, ალბათ, გასაკვირიც არ 

არის, ვინაიდან ჩოლურის ხეობის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი ზემო სვანეთიდან, კერძოდ, ბალსზემო 

სვანეთიდან არის სხვადასხვა დროს ჩასახლებული ჩოლურის ტერიტორიაზე.   
 

 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

4.1.მონოგრაფიები/წიგნები  
 

  მონოგრაფიის/წიგნის   

№ ავტორი/ავტორები 
სათაური, საერთაშორისო გამოცემის ადგილი, 

გვერდების რაოდენობა 
სტანდარტული კოდი გამომცემლობა    

  ISBN     
1 1.მანანა ბუკია,                  1,აკად. ქეთევან 

მარიკა ჟორჟოლიანი      ლომთათიძის                თსუ გამომცემლობა              234 

                                        ბიობიბლიოგრაფია 

 

ISBN 978-9941-13-751-8 

ISSN 2298-0059  
   

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1: გამოჩენილი ქართველი ენათმეცნიერის, ქართველოლოგისა და კავკასიოლოგის, აკადემიკოს ქეთევან 

ლომთათიძის ბიობიბლიოგრაფიაში თავმოყრილია 1935-2011 წლების მასალა: სამეცნიერო შრომები, 

პუბლიცისტურ წერილები, სტატიები, მისი რედაქტორობით გამოცემული შრომები და ლიტერატურა მის 

შესახებ. 

მასალა განლაგებული ქრონოლოგიურ-ანბანური რიგით. ბიობიბლიოგრაფიას წინ უძღვის მეცნიერის 

სამეცნიერო, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის მოკლე მიმოხილვა. ერთვის სახელთა 

ანბანური საძიებელი. 
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4. 2. სახელმძღვანელოები  
  სახელმძღვანელოს   
  სახელწოდება, 

გამოცემის ადგილი, 

 

№ ავტორი/ავტორები საერთაშორისო გვერდების რაოდენობა 
გამომცემლობა   

სტანდარტული კოდი 
 

    

  ISBN   
     

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.მ. ჯღარკავა, მ. სალია, 

ლ. ჯინჯიხაძე 

 

 

 

 

 

 

1.„მეცხოველეობა“ B1+ 

 

 

 

 

 

 

 1.იბეჭდება სსიპ ზურაბ 

ჟვანიას სახელობის  

სახელმწიფო  

ადმინისტრირების 

სკოლის სახელმწიფო   

ენის  სწავლების 

პროგრამის 

დაფინანსებით  
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.მ. ჯღარკავა, მ. სალია, 

ლ. ჯინჯიხაძე 

 

 

 

 

 

2.„მეცხოველეობა“ B1+ 

(სავარჯიშოების 

რვეული) 

 

 

 

 

 
 

 

 2.იბეჭდება სსიპ ზურაბ 

ჟვანიას სახელობის  

სახელმწიფო  

ადმინისტრირების 

სკოლის სახელმწიფო   

ენის  სწავლების 

პროგრამის დაფინანსები 

  
     

  ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
     

1: სახელმძღვანელოში („მეცხოველეობა“ B1+) შესულია B1+ დონის შესაბამისი ტექსტები, დიალოგები 

და მოსასმენი მასალა წერითი და ზეპირი დავალებებითურთ  სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის  სახელმწიფო 

ადმინისტრირების სკოლის სახელმწიფო  ენის  სწავლების პროგრამის სტუდენტებისთვის, რომლებიც 

სწავლას აგრძელებენ მეცხოველეობის სპეციალობით. ტექსტები შერჩეულია მეცხოველეობის სხვადასხვა 

დარგის (მესაქონლეობის, მექათმეობის, მეთევზეობის) საერთაშორისო და ადგილობრივი (რეგიონალური) 

მოთხოვნების შესაბამისად. სახელმძღვანელოში შესულია  თემატური, ასევე სიტუაციური დიალოგები და 

მოსასმენი მასალა; ხალხური ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები (იგავები და  ანდაზერბი), ცნობილი 

ადამიანების ბრძნული გამონათქვამები; გრამატიკული და ლექსიკური სავარჯიშოები; სინონიმური და 

ანტონიმური წყვილები; შესაბამისი სქემები და გრაფიკული ცხრილები; საპრეზენტაციო თემები, წერითი 

სამუშაოები; სახელმძღვანელოს დაერთვის ლექსიკონი და ზმნების პარადიგმული ცხრილი. 

2: სავარჯიშოების რვეული („მეცხოველეობა“ B1+) შედგენილია სახელმძღვანელოში შეტანილი 

მასალის  შესაბამისად. მოცემულია სხვადასხვა ტიპის სავარჯიშოები, როგორც ლექსიკური ერთეულების 

(ახალი სიტყვების, ფრაზების,სინონიმებისა და ანტონიმების),  ასევე გრამატიკული ფორმების 

გასააქტიურებლად ქართულის, როგორც სახელმწიფო ენის,  უკეთ შესასწავლად... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით  
 

   ჟურნალის/ 
გამოცემის 

 
 

ავტორი/ სტატიის სათა- კრებულის გვერდების 
№ ადგილი, 

ავტორები ური, ISSN დასახელება და რაოდენობა  
გამომცემლობა    

ნომერი/ტომი 
 

     
      

1 1.მედეა საღლიანი 1.რამდენიმე 1.სამეცნიერო 1.ქუთაისი, 2018 67-74 
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ნატო შავრეშიანი 

 

 

 

 

 

 

 

ემოციური 

შორისდებულისათვი

ს ჩოლურულში 

(სვანურის 

დიალექტებთან 

მიმართებით) 

ISSN 1987-7323 

 

 ჟურნალი „ენა და 

კულტურა“,  

N20 

ISSN 1987-8583 

 

 

 

 

 

მერიდიანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.მედეა საღლიანი 

 

 

  

 

2.(http://www.spekali.t

su.ge/index.php/-ge/ 

article/magazinHeadlin

es/12) 

 

 

 

 

 

 

2.რეცენზირებადი 

ბილინგვური 

ჟურნალი „სპეკალი“, 

N12 

2.თბილისი, 2018 

 

 

 

 463-482  გვ 
3 

 

 

 

3.მედეა საღლიანი 

 

 

3.http://press.tsu.ge/dat
a/image_db_innova/XVI-
redaktirebul-PRINT.pdf 

 
3.თბილისი, 2018 

 

  

4. 

4.მედეა საღლიანი 

ნ. შავრეშიანი, ლ. 

გიგლემიანი 

4.სვანური 

ტოპონიმიკური 

ლექსიკონის 

შედგენასთან 

დაკავშირებული 

საკითხების შესახებ,  
ISSN 1987-6572  

4.იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

XLVI 

 

 

4.თბილისი, 2018  
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565  
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.მედეა საღლიანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ნატო შავრეშიანი, 

ლელა გიგლემიანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ნატო შავრეშიანი  

 

 

 

 

 

 

 

8.ელიზავეტა 

გაზდელიანი 

5.-უ/-უ�/-ო�/-

.ოღ{�}/-უღ�; -იდ/-

დ/-უდ; -ა, -; -ჯ, -

უჯ, -იჯ და ა. შ. 

ნაწილაკიან არსებით 

სახელთა 

ბრუნებისათვის 

სვანური ენის 

დიალექტ-

კილოკავებში,  

ISSN 1987-6572 

 

 

 

6.შერეული, ნარევი 

სახის რთული 

წინადადებისათვის 

ჩოლურულ 

მეტყველებაში 

(სვანურის 

დიალექტებთან 

მიმართებაში) 

ISSN 1987-7692 

 

 

 

 
7.სიტყვათა 

გამეორებისათვის 

ჩოლურულ 

მეტყველებაში, ISSN 

1987-6653 

 

 

 

 

8.zogi religiuri 
termini svanur 

mikrotoponimebSi 

ISSNN 1987-6653 

5.იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

XLVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის 

საკითხები XIV,  2018 

 

 

 

 

 

 

 

საენათმეცნიერო 

ძიებანი, XL 

 

 

 

 

 

 

8.საენათმეცნიერო 

ძიებანი, XL, 30-36 გვ. 

2018 

 

 

5.თბილისი, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.თბილისი, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.თბილისი, 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38.თბილისი, 2018 

141-156 გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვ. 104-108 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 
30 

 

    
 

1-5: svanuri enis dialeqt-kilokavebSi emociuri Sorisdebulebis (mowoneba-sixarulisa, 
aRtacebisa; gakvirveba-gaocebisa; mofereba-dayvavebisa, dalocvisa) gamomxatveli 
mravalferovani formebi dasturdeba, romelTa meSveobiTac subieqtis saTqmeli ufro 
eqspresiuli da gamomsaxvelobiTi xdeba. aRniSnul SorisdebulTa erTi nawili 
saerToqarTveluria, nawili sakuTriv svanuri da, cxadia, dasturdeba qarTulidan Semosuli 
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leqsikuri erTeul-ebic sxvadasxva fonetikur procesTa gavliT.  gairkva isic, rom Colur-
uli, romelic svanuri enis tradiciulad cnobili dialeqtebisagan mravali TaviseburebebiT 
gamoirCeva, SorisdebulTa gamoyenebis Tval-sazrisiTac sakmaod saintereso da gansxvavebul 

suraTs aCvenebs. 
6: მრავალფეროვანმა საილუსტრაციო მასალამ აჩვენა, რომ სვანურის ოთხსავე დიალექტში და მათ 

შორის ჩოლურულ მეტყველებაშიც, უხვად გვხვდება ისეთი ნარევი სახის რთული წინადადებები, რომელშიც 

ერთდროულად დასტურდება რამდენიმე მარტივი თუ შერწყმული წინადადებების მეშვეობით შედგენილი 

თანწყობილი წინადადებები, რომელთაც ერთი ან რამდენიმე ქვეწყობილი წინადადება ახლავს. ასევე ხშირია 

შემთხვევები, როცა ზერთულში შემავალი თანწყობილი ან ქვეწყობილიწინადადებები აგებულების 

მიხედვით შერწყმულია და ახლავს განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები, ხოლო განკერძოებული 

სიტყვები  უმეტესწილად გარემოებებია. 

7: სიტყვათა გამეორება, როგორც ერთ-ერთი ლექსიკური აქტუალიზატორი, რომელიც თავისებურ 

ჰიპოტაქსურ კონსტრუქციებს ქმნის, დამახასიათებელია ქართველური ენებისათვის, მათ შორის 

სვანურისათვის. მეორდება ზმნა-შემასმენელი, რომელსაც ხშირად ახლავს ერე „რომ“ კავშირი. 

შემასმენელთან ერთად ზოგჯერ სახელიც მეორდება, რომელიც შეიძლება ნაცვალსახელმა ჩაანაცვლოს. 

ხშირია შემთხვევები, როცა ზმნები ერთმანეთის მიყოლებით მეორდება, რაც გარკვეულწილად ამბის 

ხატოვან თხრობას უწყობს ხელს და მეტ ემოციურობას სძენს სათქმელს. 

8: უნდა ითქვას, რომ 50 წლის წინ ჩაწერილი მიკროტოპონიმების სახელწოდებების ნაწილი დღეს და-

კარგული, დავიწყებული ან შეცვლილია. ცხოვრების მძიმე პირობებმა, მცირემიწიანობამ, დიდი ტრადიციუ-

ლი ოჯახების დაშლამ, უარყოფითმა ბუნებრივმა მოვლენებმა, ეკრომიგრაციამ, რაც ბოლო წლებში მოხდა 

სვანეთში, ზოგი სოფლის მოსახლეობისაგან ნაწილობრივი ან სრული დაცლა გამოიწვია. 

სვანურ მიკროტოპონიმებს შორის დიდი ადგილი უჭირავს ქრისტიანულ ღვთაებათა და წმინდანთა 

სალოცავ ადგილებს, ასევე მათთან დაკავშირებულ რელიგიურ რიტუალთა და დღეობათა ჩასატარებელ ად-

გილთა სახელებს.  
 

 

   ჟურნალის/ 
გამოცემის 

 
 

ავტორი/ სტატიის სათა- კრებულის გვერდების 
№ ადგილი, 

ავტორები ური, ISSN დასახელება და რაოდენობა  
გამომცემლობა    

ნომერი/ტომი 
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როენა ჭკადუა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.ზოგი ოდენპრე-

ფიქსიანი და კონ-

ფიქსიანი 

მიკროტოპონიმე-

ბისათვის სვანურ-

ში 

ISSN 1987-7692 

 
 

9.ქართველურ 

ენათა 

სტრუქტურის 

საკითხები XIV,  

2018,  

 

 

 

 
 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

8გვ 

. 

 

 

 

 

 

 

8გვ. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

როენა ჭკადუა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.გეობოტანიკურ  

ტერმინთა შემცვე-

ლი მიკროტოპო-

ნიმების 

წარმოება სვანურ-

ში  

ISSN 1987-6572 

 

11.უმლაუტის 

10.იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

XLVI. 2018 

 

 

 

 

11.იკე XLVI 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 
თბილისი 

 

137-145 
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მურმან 

სუხიშვილი 

 

 

 

ერთი შემთხვევა 

სვანურში,  

ISSN 1987-6572 

 

 

 

 

 

 

      

9: სვანურში ოდენპრეფიქსული წარმოება საკმაოდ ვრცლად არის წარმოდგენილი თავსართებით: ლა-, 

ლე-, ნა- ... ეს თავსართები გეოგრაფიულ სახელებში დასტურდება როგორც ცალკე, ასევე თანმხლები სუფიქ-

სებით. 

სვანურ ენაში ნა-/ნ- ძირითადად აწარმოებს ვნებითი გვარის ნამყოს მიმღეობას აწმყოს ფუძეზე და-

ყრდნობით (თოფურია, 1967: 222), ხოლო სახელებთან წინავითარების ლექსიკურ შინაარსს, ანუ როგორც ა. 

შანიძე უწოდებს, ყოფილობას გადმოსცემს (შანიძე 1980: 168). 

ეს ორი გრამატიკული ოდენობა როგორც წარმოების მხრივ, ასევე ფუნქციურადაც ახლოს დგანან ერ-

თმანეთთან (ვაშაკიძე, 1992: 89). 

სვანურის წინავითარების სახელებში ხშირად მხოლოდ პრეფიქსული წარმოება გვაქვს იქ, სადაც ქარ-

თულის შესაბამის ეკვივალენტებში კონფიქსური დასტურდება: 

10: სვანურ ტოპონიმიაში ისეთ სახელთა საწარმოებლად, რომელთა ფუძეში გეობოტანიკური ტერმინე-

ბია, დასტურდება ლე- პრეფიქსი ან ლე- – -ე/-ი კონფიქსი. აღნიშნული ფორმანტი დატვირთულია აპელატი-

ური ფუნქციითაც და მას დანიშნულების თავსართს უწოდებენ. 

ლე- პრეფიქსიანი სახელები (თანმხლები სუფიქსებითურთ) სვანურში აღნიშნავენ ერთგვარ მცენარეთა 

გავრცელების ადგილს და ხაზს უსვამენ, თუ რა სახეობის მცენარე ხარობს ან ხარობდა ამ ტერიტორიაზე. 

ლე- პრეფიქსიანი სახელები დასტურდება როგორც დამოუკიდებელ მიკროტოპონიმად, ასევე რთულ 

ტოპონიმში მსაზღვრელად. 

ტოპონიმთა შემადგენლობაში შეიძლება გამოიყოს -ერ, -იერ, -რ და სხვ. სუფიქსები. სიტყვას ბოლოს 

ხშირად ერთვის მასუბსტანტივებელი -ა სუფიქსი. ზოგადად, ლე- პრეფიქსი (თანმხლები სუფიქსებით) გეოგ-

რაფიულ სახელებში კრებითობის შინაარსს გადმოსცემს. 

11: ქართულ-სვანური მონაცემების საფუძველზე აღდგენილია ერთი საერთოქართველური ძირი: ს-

ქართვ. *რისუ - ძვ. ქართ. რისუა, ახ. ქართ. რისვა ,,პარსვა, კრეჭა (ცხვრისა): სვან. *ლი-რის-უ -ლი-რას(უ) -ლი-
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ყანდაშვილი 

 

 

 

 

27.იზოლდა 

ჩანტლაძე 

 

 

 

 

 

28.ცირა ჯანჯღავა 

 

 

 

 

24. ხმა, სიტყვა, 

წერტილი, 

დატეხილი 

სტრიქონი... 

(მუხრან 

მაჭავარიანის 

პოეზიის გამო). 

 

25. ქართული ენის 

სამხრული 

დიალექტების 

შესწავლა 

თანამედროვე 

ეტაპზე 

 

 

26. მეორე 

სუბიექტური და 

მესამე ობიექტური 

პირის გამოხატვა 

კახურში 

 

 

27. სვანეთის 

მივიწყებული 

მკვლევარი(ედოკი

ა კოჟევნიკოვა-

გუგუშვილი) 

 

28. ნასესხები 

სიტყვების 

სემანტიკის 

ცვლილებათა 

შესახებ მეგრულში 

 

 

 

24. ქართველურ 

ენათა 

სტრუქტურის 

საკითხები, XIV, 

2018 

 

 

 

 

25. ქართველურ 

ენათა 

სტრუქტურის 

საკითხები, XIV, 

2018 

 

 

26.იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

XLVI. 2018 

 

 

 

 

26.იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

XLVI. 2018 

 

26.იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

XLVI. 2018 

 

 

 

 

 

თბლისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

24. 16გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 10გვ. 

 

 

 

 

 

 

26. 4გვ. 

 

 

 

 

 

 

11გვ. 

 

 

 

 

 

4გვ. 

      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

18: პარალინგვიზმები და სიტუაციურობა სამეტყველო კომუნიკაციისას პირობას ქმნის 

ვერბალურ საშუალებათა ეკონომიისათვის, რაც ელიფსისში პოვებს გამოხატულებას. ელიფსისის 

ნიადაგზე შესიტყვების კვეცა-ცვეთა ჩვეულებრივი მოვლენაა კონკრეტული დიალოგური სამეტყველო 

აქტებისთვის.  

ელიფსისი შესაძლებელია გახდეს გამომწვევი დამხმარე სიტყვის ფუნქციისა და გრამატიკული 

კატეგორიის ტრანსპოზიციური ცვლისაც. ნაშრომში აღწერილია ეს მოვლენა რა კითხვითი 

ნაცვალსახელისა და და კავშირისა ნაწილაკებად ტრანსპოზიციის მაგალითზე. ნაწილაკის ამპლუაში 

მათი ფუნქციონირება კონკრეტული საკომუნიკაციო აქტებიდან აბსტრაჰირდება და იქცევა სასაუბრო 

ენისა და რეგიონალური მეტყველების (და ნაწილაკის შემთხვევაში აჭარული, თურქეთის ქართველთა 

მეტყველება) ლექსიკის ნაწილად.  

ტრანსპოზიციის პროცესს და მისი შედეგის აბსტრაჰირებას  განაპირობებს ის, რომ შესიტყვება, 

რომლის ცვეთის შედეგადაც დამხმარე სიტყვა ნაწილაკად იქცევა, წარმოადგენს ექსპრესიულ 

სტერეოტიპულ გამონათქვამს. მსგავს სტერეოტიპულ გამონათქვამებში წამყვანია ექსპრესიულ-



16 

 

16 

 

შემფასებლური კომპონენტი, რომელიც ძირითადად ფონაციური და კინეტიკური პარალინგვიზმების 

(ხმის მელოდიკა და ჟესტ-მიმიკა) მეშვეობით გადმოიცემა. 

რა ნაწილაკის შემთხვევაში ივარაუდება სასაუბრო ენაში გავრცელებული შემდეგი ტიპის 

ემოციური სტერეოტიპული შესიტყვებების შეკვეცა: რა არის! რა იქნება/რა მოხდება! რა მენაღვლება! 

რა თქმა უნდა! მე რა ხეირი მექნება! მერე რა მოხდა!  

და ნაწილაკის შემთხვევაში (რომელიც გამოკვეთილი ექსპრესიულ-მტკიცებითი სემანტიკის 

მატარებელია) დასაშვებია ვივარაუდოთ და-ს მიღება იქნება/იქნა საყრდენი სიტყვის შემცველი 

შესიტყვებისაგან ცვეთის გზით: დ� იქნება / დ� იქნა � დ�. გამოსარიცხი არ არის სავარაუდო 

შესიტყვებათა სხვა ვარიანტებიც, მაგალითად: დ� ისე იყო→დ�; დ� ისეა→დ�.  

მტკიცებითი სემანტიკის გამომხატველი და ნაწილაკი დამახასიათებელია აჭარული და 

ნიგალურ-კლარჯული მეტყველებისათვის. იმერხეულსა და ჯავახურში გვხვდება და ნაწილაკი 

რამდენადმე განსხვავებული სემანტიკით  და შედარებით ნეიტრალური ემოციით, რაც გამოიხატება 

სათანადო ინტონაციური ფონით და ჟესტ-მიმიკით. ხანშესულ სოფლელ ქალთა მეტყველებაში მისი 

ინტენსიური გამოყენება გვავარაუდებინებს, რომ აღნიშნული ნაწილაკი მიღებული უნდა იყოს 

ტრანსპოზიციის გზით ისეთი სტერეოტიპული გამოთქმების ელიფსისის შედეგად, როგორიცაა: და 

რაი ვქნა / და რა’ნა ქნა; და მე რა ვიცი. 

შესიტყვების ელიფსისის გზით მიღებულმა ნაწილაკმა შესაძლებელია სხვადასხვა სემანტიკური 

ნიუანსები გამოხატოს (შეკვეცილი სტერეოტიპული შესიტყვების შინაარსისაგან გამომდინარე). 

მაგალითად, რა ნაწილაკი გამოხატავს: თხოვნას, განურჩევლობას, მტკიცებას, ნიშნისმოგებას... რაც 

საუბრის ადრესატის მიერ შეუცდომლად აღიქმება სამეტყველო სიტუაციისა და გამოყენებული 

პარალინგვისტური საშუალებების მიხედვით. 

19: 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. 

  
 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 
5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

  მონოგრაფიის/წიგნის   

№ ავტორი/ავტორები 
სათაური, საერთაშორისო გამოცემის ადგილი, 

გვერდების რაოდენობა 
სტანდარტული კოდი გამომცემლობა    

  ISBN   
     

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

მედეა საღლიანი 

 

 

 

სვანური ლექსიკონი 

(ტექსტებითა და 

გამოკვლევითურთ) 

 

KEW - Kolegium 
Europy Wschodniej 

პოლონეთი 
 

768 

 

 



17 

 

17 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

მანანა ბუკია 

 

 

 

მერაბ ჩუხუა 

(რედაქტორი:  

მანანა ბუკია) 

 

 

 

 

 

გიორგი ცოცანიძე 

(მარინა  ბერიძე) 

 

 

 

 

 

 

ლაზური ლექსიკონი 

ISBN 978-9941-13-763-1 

 

„ქართულ-ჩერქეზულ-

აფხაზური 

ეტიმოლოგიური 

ლექსიკონი“ 

ISBN 978-83-7893-186-7 

 

 

 

 

 

თუშური დიალექტის 

კორპუსული ლექსიკონი 
ISBN 978-83-7893-170-6 

 

 

 

 
 

KEW - Kolegium 

Europy Wschodniej 

პოლონეთი 

 

KEW - Kolegium 

Europy Wschodniej 

პოლონეთი 

 

 

 

 

 

KEW - Kolegium 

Europy Wschodniej 

პოლონეთი 

 

 

 

 

 

598 

 

 

 

720 

 

 

 

 

 

 

 

 
483 

 

 

 

 

 
  

 
  

 
1: წინამდებარე ნაშრომი _ სვანური ლექსიკონი (ტექსტებითა და გამოკვლევითურთ) დალაგებულია 

შემდეგი პრინციპით − მოკლე თეორიული განმარტებანი შესაბამისი საილუსტრაციო მასალით, დიალოგი ან 

ტექსტი ქართული თარგმანებით, დიალოგებსა და ტექსტებში გამოყენებული სიტყვათა განმარტებანი, 

პოეზიის ნიმუშები (ასევე ქართული თარგმანებით) და სვანური ფრაზეოლოგიზმები და ანდაზები. ცხადია, 

ნაშრომს ახლავს  როგორც გამოყენებულ, ისე წლების განმავლობაში ჩვენ მიერ საველე პირობებში  

მოპოვებულ-მოძიებულ სიტყვათა შეძლებისდაგვარად ვრცელი ლექსიკონი, გამოყენებული ლიტერატურის 

სია და შემოკლებათა განმარტებანი. წიგნი შეიქმნა დღემდე არსებული სამეცნიერო ლიტერატურაზე 

დაყრდნობითა და ბალსქვემოური მრავალფეროვანი დიალექტოლოგიური მასალის საფუძველზე,  

თუმცა, საჭიროების შემთხვევაში, შეძლებისდაგვარად არის გამოყენებული როგორც ტრადიციულად 

ცნობილი დანარჩენი სვანური დიალექტების (ბალსზემოურის, ლაშხურისა და ლენტეხურის),  

ასევე ჩოლურული მეტყველებისა და ლახამულური კილოკავის მასალაც. ცხადია, ნაშრომს არა აქვს 

სისრულის პრეტენზია, რაზეც მეტყველებს თავად წიგნის სათაურიც. სპეციალისტთა ყველა კეთილი რჩევა, 

სურვილი თუ შენიშვნა მომავალში აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული. 

2: ლაზურ ლექსიკონში წარმოდგენილი 10 000-ზე მეტი სიტყვა-სტატია დოკუმენტირებულია 

საქართველოსა თუ უცხოეთში გამოქვეყნებული ლაზური ტექსტებით, სამეცნიერო სტატიებში, 

ეტიმოლოგიურ და შედარებით ლექსიკონებში განხილული ფორმებით, სამეცნიერო ექსპედიციებში 

მოპოვებული და თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტში დაცული მასალებით. 

ლაზურის უნიკალური ლექსიკური თუ გრამატიკული მრავალფეროვნების წარმოსაჩენად ცალკეულ 

შემთხვევებში სიტყვა-ფორმები წარმოდგენილია ლაზურ თქმა-კილოთა მიხედვით. უცხო ენებიდან 

შემოსულ სიტყვებში მითითებულია გამსესხებელი ენის ამოსავალი ფორმა. 

3: „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, ყაბარდოული ენების სათანადო 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). 

 



18 

 

18 

 

 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში  
 

№ 
მომხსენებელი/ 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

მომხსენებლები დრო და ადგილი   
    

1 

 

 

 

მედეა საღლიანი, 

ლელა გიგლემიანი 

ნინო ციხიშვილი,  

ნატო შავრეშიანი  

ზმნათა დეფექტურობის 

საკითხისათვის ქართველურ 

ენებში 

სამეცნიერო კონფერენცია „არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები“, 

XXIX,თბილისი, 2018 

2 

 

 

 

მედეა საღლიანი 

 

ი „ც“ ნაწილაკიან არსებით 

სახელთა ბრუნებისათვის 

სვანურში 

 

სამეცნიერო კონფერენცია „არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები“, XXIX, 

თბილისი, 2018 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

მედეა საღლიანი 

 
 

 

ელიზავეტა გაზდელიანი 

 

 

 

მურმან სუხიშვილი 

 

 

მურმან სუხიშვილი 

 

 

 

ნინო ციხიშვილი 

 

 

 

 

 

იზოლდა ჩანტლაძე 

 

 

 

იზოლდა ჩანტლაძე 

 

 

 

 

 

იზოლდა ჩანტლაძე 

 

 

 

 

 

ნაწილაკიან არსებით სახელთა 

ბრუნებისათვის სვანურში 
 

 

მრავლობითი რიცხვის წარმოება 

სვანურ მიმღეობებში 

 

 

გააწმყოებული ხოლმეობითის 

ცნებისათვის 

 

ვინ? და რა? ჯგუფის სახელების 

სემანტიკისა და ფორმაცვალების 

შესახებ ქართულში. 

 

-ო სუფიქსიანი II კავშირებითის 

პარალელური წარმოების 

შემთხვევები საშუალ ქართულში 

 

 

 

ნიკო მარის უცნობი ხელნაწერი 

შრომები სვანური ენისა და 

სვანეთის შესახებ 

 

ნიკო მარის სამეცნიერო სკოლა 

სვანეთში 

 

 

 

 

კიდევ ერთხელ სვანური 

უმლაუტის შესახებ   
 

 

 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

მასალები, თბილისი, 2018 

 

 

ენათმეცნიერ კავკსაიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმის 

მასალები, გვ. 24, 2018 

 

არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, თბილისი. 2018, თბილისი 

 

ენათმეცნიერ -კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

მასალები 

 

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

77-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 

2018. 

 

 

.ენათმეცნიერ კავკსაიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმის 

მასალები, 2018 

 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 2018 

 

 

 

 

 

არნ. ჩიქობავას 77-ე 

საინსტიტუტო სესია, 2018 

 

 



19 

 

19 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

იზოლდა ჩანტლაძე 

 

 

 

 

 

 

 

მაია ლომია 

რამაზ ქურდაძე 

ნინო ჭუმბურიძე 

ქეთევან მარგიანი 

 

 

 

 

მ.ჯღარკავა, მ. კაკაჩია, ქ. მარგიანი 

 

 

 

 

 

 

 

მ.ჯღარკავა, მ. კაკაჩია,  

ქ. მარგიანი 

 

 

 

 

 

 

 

მანანა ბუკია 

 

 

 

 

 

ნარგიზა სურმავა  

 

 

 

 

 

ნარგიზა სურმავა 

 

 

 

18.მანანა ბუკია 

 

საერთოინდოევროპული * tauru 

(ველური ხარი) და სვანური ტრ 

-ტყ -არ - ქართული ტყ-ი-ურ 

(ველური ცხოველი) 

წარმართული ღმერთი 

ურთიერთმიმართებიათვის. 

 

 

რთული უარყოფითი სახელური 

ლექსემები ქართულ ენაში:  სტრ-

უქტურა და ფუნქციური განაწი-

ლების პრინციპები 

 

 

 

 

კონცეპტი ზარი ქართველურში 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონცეპტი თავი ქართველურში 

 

 

 

 

 

 

 

 

ორენოვანი სინონიმებისათვის 

ლაზურში 

 

 

 

თავიეთ-ი და თავიანთ-ი 

რეფლექსივების 

ურთიერთმიმართებისათვის 

(სამწერლობო ძეგლთა 

მონაცემებეის მიხედვით) 

 

 

პარალინგვიზმები, ელიფსისი და 

ტრანსპოზიციის გზით 

მიღებული ნაწილაკები (და, რა) 

18. ზანური ლექსიკა 

 

 

ქართველოლოგთა 2 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 2018 

 

 

 

 

 

22-24.11.2018 

საქართველოს მეცნიერებათა ერ-

ოვნული აკადემია; ივანე  

ჯავახიშვილის სახელობის თბი-

ლისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი 

 

 

მეთერთმეტე საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

„განათლება და მეცნიერება XXI 

საუკუნეში: რეალობა, 

გამოწვევები, პერსპექტივები“, 

გორი, 16-18 ნოემბერი, 2018.     

ISBN 978-9941-0-9413-2 

 

 

იაკობ გოგებაშვილისადმი 

მიძღვნილი მე-6 

საერთაშორისო კონფერენცია, 

გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, გორი, ივნისი,  

2018  

ISBN 978-9941-27-623-1 

 

 

XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სესიის 

მასალები, ბათუმი,  2018 

 

 

.ენათმეცნიერ კავკსაიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმის 

მასალები, 2018 

 

 

 

XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სესიის 

მასალები, ბათუმი,  2018 

 

 



20 

 

20 

 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

 

22 

       

 

 

19.გიორგი გოგოლაშვილი, 

ხათუნა ყანდაშვილი 

 

 

20.ცირა ჯანჯღავა 

 

 

 

21.გიორგი გოგოლაშვილი 

 

             

 

22.ხათუნა ყანდაშვილი                       

ჩვენებურების ქართულში 

 

 

19. კახეთის 1812 წლის აჯანყების 

დოკუმენტების მნიშვნელობა 

კახური დიალექტის 

ისტორიისათვის 

20. ორწევრიანი 

თანხმოვანთმიმდევრობების 

შესახებ მეგრულში 

 

21. ისტორიულ ერთთემიან 

ზმნათა ფორმაწაროების 

თავისებურებათა შესახებ 

 

22. კახეთის რეგიონის სოფლების 

სახელწოდებანი 1812 წლის 

აჯანყების დოკუმენტების 

მასალებში 

18. არნ. ჩიქობავას 77-ე 

საინსტიტუტო სესია, 2018 

 

19. არნ. ჩიქობავას 77-ე 

საინსტიტუტო სესია, 2018 

 

 

20. არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები. XXIX,თბილისი 

 

 

21. არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები. XXIX,თბილისი 

 

 

22. არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები. XXIX,თბილისი 

1    

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

 

12:  ქართულ სალიტერატურო ენაში განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე დასტურდება უარყოფითი 

შინაარსის რთული სახელური ლექსემები, რომელთა სტრუქტურა ორკომპონენტიანია: მორფემოიდი + არსე-
ბითი სახელი და პირობითადრამდენიმე ჯგუფს აერთიანებს; კერძოდ,(I) არაძალი, არაჟამი, არაღირსი, არა-

სამართლიანი... ; (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; მა-

თგან ყველაზე პროდუქტიული 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 სემან-

ტიკური სხვაობა, რაც ამგვარ ფორმათა თანაარსებობის საფუძველია, შდრ: დაუჯერებელი- არადამაჯერებე-

ლი, უთანასწორო - არათანასწორი;ბ.  არა  ნაწილაკის მონაწილეობა ანტონიმური  ლექსემების წარმოქმნაში: 

ზუსტი –არა-ზუსტი, სტაბილური –არასტაბილური. „თუკი უარყოფის გამომხატველი ანტონიმი ნაწარ-

მოებია უშუალოდ დადებითი ფორმისგან, გამოიყენება არ/არა ნაწილაკი“ (ბ.ჯორბენაძე).  ქართულში არ/არა 

ნაწილაკიანი წარმოების გააქტიურებას ხელი შეუწყო სამეცნიერო ტერმინოლოგიის შექმნის აუცილებლო-

ბამაც;  უარყოფითი ნაწილაკით მარკირებული სახელური ლექსემა ანტონიმური წყვილის მეორე  დადებით 

წევრთან ერთად ქმნის  ტერმინოლოგიურ სისტემას; მაგალითად,  (1) დრეკადი –არა-დრეკადი, (2) მდგრადი 

–არა-მდგრადი, (3) თავსებადი –არა-თავსებადი, (4) არსებითი –არა-არსებითი, (5) გამტარი –არა-გამტარი, (6) 

ეკონომიური –არა-ეკონომიური, (7) ლეგალური –არა-ლეგალური; (8) შემდგარი – არ-შემდგარი და სხვა. 

შენიშვნა: ტერმინოლოგიური სისტემა რომ მხოლოდ სალიტერატურო ენისთვისაა დამახასიათებელი, 
ამაზე სხვა  ქართველური ენების  მონაცემებიც მიუთითებს. უნდა აღინიშნოს, რომ არა ნაწილაკიანი მო-

დელი პროდუქტიულია ქართული ენის დიალექტებშიც, ქართულ ზეპირმეტყველებაშიც.  მოხსენებაში ვრც-

ელი ემპირიული მასალის ანალიზის შედეგად სრულად წარმოვაჩენთ რთულიუარყოფითი სახელური ლე-

ქსემების სტრუქტურასა და ფუნქციური განაწილების პრინციპებთან დაკავშირებულ საკითხებს.  
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6. 2. უცხოეთში  
 

№ 
მომხსენებელი/ 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

მომხსენებლები დრო და ადგილი   
    

1    

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

მედეა საღლიანი,  

ნატო შავრეშიანი, ლელა 

გიგლემიანი 

 

 

 

მედეა საღლიანი  

შორენა შავრეშიანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლელა გიგლემიანი, როენა 

ჭკადუა, ელიზავეტა გაზდელიანი 

Вопросы,  связанные  с 

транслитерацией сванских 

топонимов 

 

 

 

სვანური მიკროციკლური 

დროითი მონაკვეთების 

შემადგენელი კომპონენტების 

სტრუქტურულ-სემანტიკური და 

ეტიმოლოგიური ანალიზი, 

Структурно-семантический и 

этимологический анализ сос-

тавных компонентов Сванских 

микроциклических временных 

отрезков 

 

 
К вопросу о своеобразии перевода 
микротопонимов на примере 

родственных языков 
(на основе эмпирического 
материала) 

 

 

 

საერთაშორისო კონფერენცია 

"თარგმნის თეორიები: 

ინტერპრეტაცია, მეთოდები, 

პრაქტიკა " 

კიევი, 2018 

 

VI Международная научная 
конференция «Кавказские 
языки: генетико- 
типологические общности и 
ареальные связи»,  
მაჰაჩყალა, 2018 

 
 

 

 

 

საერთაშორისო კონფერენცია 
"თარგმნის თეორიები: 
ინტერპრეტაცია, მეთოდები, 
პრაქტიკა ", კიევი. 2018 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

მ. ჯღარკავა, მ. კაკაჩია, ქ. 

მარგიანი 

 

 

 

 

 

 

 

იზოლდა ჩანტლაძე 

 

 

 

იზოლდა ჩანტლაძე 

 

 

 
ნანა ლოლაძე 

 

Several lexemes regarding treatment 

in Kartvelian (structural-semantic 

and linguistic-cultural aspects) 

 

 

 

 

 

 

ареалние лингвистические 

явления  сванской речи 

кодорсских беженсев   

 

лингвистический явления 

обусловление грузинско- сванско-

абхазскими и русскими 

контактами 

 

 
The semantic network of Georgian 

The III Internetional sciedntific-

praqtikal conference `Integration of 

the Scientific Community to the 

Global Challenges of Our Time`NI; 

Kioto, Japan, February 26-28.  

Page counte: 111-116 

ISBN 078-601-267-055-4 

 

 
VI Международная научная 
конференция «Кавказские языки: 
генетико- типологические 
общности и ареальные связи», 
მაჰაჩყალა, 2018 

საერთაშორისო კონფერენცია 
"თარგმნის თეორიები: 
ინტერპრეტაცია, მეთოდები, 
პრაქტიკა ", კიევი. 2018 

 
International Conference Linguistic 
and Literary Studies on the Caucasus 
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8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო ჭუმბურიძე 

მაია ლომია 

რამაზ ქურდაძე 

 

 

 

ნინო ჭუმბურიძე 

მარიამ კიკონიშვილი 

 

 

 

რამაზ ქურდაძე 

მაია ლომია 

ქეთევან მარგიანი 

ნინო ჭუმბურიძე 

 

 

 

 

posture verbs  
 

 

 

 

The Nominal Models Expressing Ab-

sence-Negation in the Literary 

Georgian and the Role of Translation 

in their Differentiation 

 

 
Origins of Certain Diminutive 

suffixes in the Georgian Language 

 

 
Town Speech: Oral Speech Patterns 

with Affirmative and Negative F-

orms (ქალაქური მეტყველება: ზე-

პირმეტყველების მოდელები და-

დებითი და უარყოფითი ფორ-

მებით) 

 

 

 

24-25 May 2018 – University of 
Verona, Italy 
 

 

20-21.04.2018 

კიევის საავიაციო უნივერსიტეტი, 

უკრაინა 

 

 

 

24-25. 05. 2018 

ვერონის უნივერსიტეტი 

 

 

 

13-15. 12. 2018 

ლეიდენის უნივერსიტეტი, 

ნიდერლანდების სამეფო 

 

 

 

 

 

    

მოხსენების ანოტაცია 

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

7:  ქართული საგნის (ობიექტის) სივრცული ლოკალიზაციისთვის რამდენიმე პრედიკატს იყენებს, 

ესენია: დგას, წევს, ძევს / დევს, ზის. ამათგან, წევს ზმნა სულიერის მდებარეობას აღნიშნავს, ხოლო ძევს / 

დევს - უსულოსას. წევს დაძევს ზმნების განაწილება სულიერობა-უსულობის მიხედვით მეორეული ჩანს 

(ლოლაძე). ამგვარად, უსულო საგნის / ობიექტის მდებარეობის აღსანიშნავად ორი პრედიკატი გამოიყენება: 

ჰორიზონტალური მდებარეობის აღმნიშვნელი დგას და ვერტიკალურისა - ძევს / დევს. ამართულად, რაიმე 

ზედაპირზე ვერტიკალურად განლაგებული საგნის მდებარეობის აღნიშვნისას დგას და დევს ზმნები 

შეიძლება სინონიმურად იქნეს გამოყენებული. მაგალითად, ჭურჭლის მდებარეობის აღნიშვნისას უმეტეს 

შემთხვევაში ყურადღება ექცევა საგნის ფორმას: დოქი დგას, მაგრამ თეფშიდევს. თუმცაგვხვდება როგორც 

ჭიქა დგას, ისე ჭიქა დევს; ამგვარ შემთხვევებში პრედიკატის შერჩევისას, ჩვენი დაკვირვებით, შემდეგი წესი 

მუშაობს: თუ საგანი (რომელსაც მდებარეობის აღსანიშნავად შეესაბამება პრედიკატი დგას) არ არის აქ -ჩვენი 

მხედველობის არეში არ ხვდება, სიმრავლიდან გამოცალკევებული ან რაიმე ნიშნით გამორჩეული არ არის, 

მაშინ მისი მდებარეობის აღსანიშნავად ვიყენებთ ზმნას დევს. მაგ.: ჭიქა ფანჯრის რაფაზე დგას; მაგრამ ჭიქა 

კარადაში დევს.; მაგიდაზე კონიაკის ბოთლი დგას; მაგრამ მაცივარში ერთი ბოთლი ლუდი დევს. 
სივრცის ორგანიზება ცენტრალურ და პერიფერიულ, ახლო და შორეულ სივრცეებად ამ სემანტიკური 

ველის სტრუქტურის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტად არის მიჩნეული. 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ ზემოთ განხილულ ზმნათა სემანტიკური განაწილება ემყარება ობიექტების 

სივრცულ კლასიფიკაციას და ქართული ენა მდებარეობის პრედიკაციის თვალსაზრისით 

მაკლასიფიცირებელ ტენდენციებს გვიჩვენებს. 

8: იხ. ბმული: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/сборник НАУ 2018.pdf 
9: მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ 

გამოქვეყნებულა) 
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მოხსენებაში განხილულია კნინობითობის სუფიქსთა გენეზისის საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ 

კნინობითი სახელების გამოყენება ქართულში, გარკვეული თვალსაზრისით, შეზღუდულია, ეს ჯგუფი 

მაწარმოებელთა სიმრავლით გამოირჩევა. უნდა აღინიშნოს, რომ აქტიურია რამდენიმე სუფიქსი (-ა, -იკ, -უკ, 

-უნ), სხვა სუფიქსები კი (-ო, -უ-ა, -უკ-ა, -უნ-ა, -უჩ-ა, -უჩ-უნ-ა, -იკ-ელ-ა, -უკ-ელ-ა, -ოკ-ინ-ა...) ნაკლებად 

პროდუქტიულია და სხვადასხვა დიალექტში სხვადასხვა სიშირითგვხვდება.  

ძველ ქართულ ტექსტებში დიმინუტივების მაწარმოებლად დასტურდება მხოლოდ ორი სუფიქსი: 

თითო-ოროლა შემთხვევაში -ა, უმეტესად კი-აკ(ქალ-ა, ქათამ-ა, მცირე-აკ-ი, სახლ-აკ-ი, ძმისწულ-აკ-ი, 
ქუეყან-აკ-ი,შვილ-აკ-ი...) ამ სახელთადიდი ნაწილი -აკ დაბოლოებიანად ნასესხებია ირანული ენებიდან. 

დამაჯერებელი ჩანს ა. მარტიროსოვის აზრი, რომ -აკ სუფიქსი ამ ფორმათა გავლენით უნდა 

დამკვიდრებულიყო ენაში და შესაძლოა, ახალი ქართულის -იკ, -უკ სუფიქსებიც ამ კონტექსტში 

განვიხილოთ, თუმცა დასახელებული მაწარმოებლები დამოუკიდებლადაც შეიძლება გაჩენილიყო ენაში; 

გასათვალისწინებელია, რომ სიტყვაწარმოების მსგავსი საშუალებები სხვა, არაირანულ ენებშიც (კერძოდ, 

რუსულში) გვაქვს. 

კნინობითობის სუფიქსი -ო წარმომავლობით წოდებითი ბრუნვის ნიშანი უნდა იყოს, რომელიც 

ძირითადად საკუთარ სახელებში გვხვდება, მაგრამ გვაქვს ზოგად სახელებშიც: დავით-ო, თამარ-ო, ლექს-ო, 

ფის-ო, ცუგ-ო...  

დიმინუტიური სუფიქსების ნაწილი: -უნ, -ულ, -ელ, -ურ, რომლებსაც -ა კნინობითობის მაწარმოებელი 

ერთვის, ამ -ა-სთან ერთად იძენს კნინობითობის გამოხატვის ფუნქციას, დამოუკიდებლად კი წარმოქმნილი 

სახელების სხვადასხვა ჯგუფში გვხვდება სხვადასხვა ფუნქციით: მსგავსების, წარმომავლობის, 

მქონებლობის გამოსახატავად. 

სუფიქსთა ერთი ნაწილი, რომლებიც ძირითადად ბგერწერულ სახელებში გვხვდება, ერთმანეთის 

ფონეტიკური ვარიანტებია: -უჩ, -უჭ, -უც, -იც, -იჭ, -აჩ, -აც... მათთან ერთად უნდა განვიხილოთ კიდევ ერთი 

ჯგუფი სახელებისა, რომლებიც რედუპლიცირებული ფუძეებით არის წარმოქმნილი. რედუპლიკაცია, 

რომელსაც ფუძის ცვლილებაც ახლავს, ერთ-ერთი საშუალებაა ქართულში  კნინობითობა-დამცირებითი 

სახელების წარმოსაქმნელად.  რომელიმე გაორკეცებული ფუძის ბოლო ფონეტიკურად გამარტივებული 

მარცვალი (ბაჩ-აჩ-ა < ბაჩ-ბაჩ-ა, ფოჩ-ოჩ-ი < ფოჩ-ფოჩ, ქოჩ-ოჩ-ი < ქოჩ-ქოჩ),თავის მხრივ, შეიძლება 

არარედუპლიცირებულ ფუძესთანაც შეგვხვდეს: ყბ-აჩ-ა, ქალ-აჩ-უნ-ა, ქალ-აჭ-უ-ა... 

განხილული მასალიდან, ვფიქრობთ, კარგად ჩანს, თუ რამდენად მრავალფეროვანია დიმინუტივების 

წარმოქმნის შესაძლებლობები ქართულში, რასაც კნინობითობის ნიუანსების სიმრავლეც განაპირობებს. 

10:  მოხსენების პრეზენტაციის ფაილი აიტვირთება შემდეგ მისამართზე: 

https://www.universiteitleiden.nl/en/events//12/globalising-sociolinguistics-glosoc2  
 
 
 



სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ ცენტრის) 

სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა და  
ხელმძღვანელის მითითებით): 

�  

თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

თარგმნითი ლექსიკონებისა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის  განყოფილება: 
 

ხელმძღვანელი: პროფ. ლია ქაროსანიძე 

მეცნიერ-თანამშრომლები: მაია აბალაკი, ნინო დათეშიძე, ნათელა მუზაშვილი, 

 მარინე ოსაძე, ეთერ საბანაძე, ანა ხურცილავა, ლალი ხუჭუა, ინგა ჯიბუტი. 

�  

 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 

1.1. 

№ გარდამავალი 

(მრავალწლიანი) 

პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით 

პროექტის დაწყებისა და 

დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი (თითოეულის 

როლის მითითებით) 

1 რუსულ-ქართული 

ლექსიკონის რედაქცია 

2015-2019 

 

ლალი ხუჭუა, მაია აბალაკი, 
ეთერ საბანაძე, ლინდა 
გიორგაძე (სარედაქციო 

საბჭოს წევრები) 

1983 წელს გამოცემული რუსულ-ქართული ერთტომეულის სარედაქციო სამუშაო 2015 წელს დაიწყო. 

დამთავრდა ბეჭდვა, შემოწმდა თემატურად ტერმინები, შეიცვალა კლასიფიკაციები, დაემატა ახალი მასალა, 

განსხვავებულია საეკლესიო ტერმინებთან დაკავშირებით ახალი რედაქციის მიდგომა. სარედაქციო 

სამუშაოებთან დაკავშირებულ სამეცნიერო საკითხებს განყოფილების წევრები დროდადრო განიხილავენ 

ადგილობრივ თუ საერთაშორისო კონფერენციებზე (იხ. ბიბლიოგრაფია). 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები მონოგრაფიის/წიგნის  

სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი   

ISBN 

გამოცემის 

ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 

რაოდენობა 

1 ლია ქაროსანიძე, 

ანა ხურცილავა 

 

ქართული 

ტერმინთშემოქმედების 

პრობლემები 

ISBN 978-9941-13-744-0 

თსუ გამომცემლობა 

 

90 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

წინამდებარე ნაშრომში თავმოყრილია ავტორთა მიერ სხვადასხვა სტატიებსა თუ მოხსენებებში გამოთქმუ-

ლი თვალსაზრისები, განხილულია ქართული ტერმინოლოგიის საჭირბოროტო საკითხები, ტერმინთშემოქმედე-

ბისადმი ქართველი  სამეცნიერო საზოგადოების განსხვავებული მიდგომები, თანამედროვე პრობლემები  და მა-

თი მოგვარების გზები, ასევე ქართული ტერმინოლოგიის პერიოდები და თითოეულისთვის დამახასიათებელი 

ნიშნები.  ეს არის  მცდელობა ქართული ტერმინოლოგიის ისტორიის შექმნისა, რომლის შესწავლა-განხილვა უმ-

ნიშვნელოვანესია თანამედროვე სირთულეებისა თუ მომავალი სამოქმედო გეგმების  ჩამოსაყალიბებლად. ნაშრო-

მი განკუთვნილია მეცნიერების, სტუდენტებისა თუ ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის. 

 

4.3. კრებულები 

 

  კრებულის   

  სახელწოდება, 

გამოცემის ადგილი, 

 

№ ავტორი/ავტორები საერთაშორისო 

გვერდების 

რაოდენობა 

გამომცემლობა   

სტანდარტული კოდი 

 

    

  ISBN   
     

 

ავტორთა კრებული 

 

„ტერმინოლოგიის 

საკითხები“, III,;  2018. 

ISSN 1987-7633 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 347 გვ. 

     

     
     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 



 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

 
  ჟურნალის/ 

გამოცემის 

 
 

ავტორი/ სტატიის სათა- კრებულის გვერდების 
№ 

ადგილი, 

ავტორები ური, ISSN დასახელება და რაოდენობა 
 

გამომცემლო

ბა 
 

  

ნომერი/ტომი 

 
 

    
      

1 

 

 

 

 

 

 

2 

ლია ქაროსანიძე 

(ემზარ 

ჯგერენაია,  

ირაკლი 

უჯმაჯურიძე) 

 

 

 

 

ქართული 

ტერმინთსაცავი 

(ელექტრონული 

რესურსები 

ტერმინოლოგიური 

კორპუსისათვის).  

ISSN 1987-7633 

“ტერმინოლოგიის 

საკითხები”, III. 2018 თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

1. 9გვ.(190 -198) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ლინდა 

გიორგაძე  

 

 

 

 2.„ტნასპორტის 

ტერმინოლოგიის 

რედაქციის 

საკითხებისათვის“ 

ISSN 1987-7633  

 

 

 

2.„ტერმინოლოგიის 

საკითხები“, III;  2018 
თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 
 

2.7გვ.(35-41) 

 

 

 

 

 

 

 

3. 6გვ.(46-51) 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო დათეშიძე,  

ნათელა 

მუზაშვილი,  

მარინე ოსაძე 

 

 

 

 

  

 

4.ნინო 

სხირტლაძე 

 

 

 

 

3. დიალექტური 

მასალა − ქართული 

სამეცნიერო 

ტერმინოლოგიის 

წყარო,  ISSN 1987-7633 

 

 

 

 

 

4.„ტრადოსი 

ტერმინოლოგიური 

ბაზა“ ISSN 1987-7633 

 

 

 

 

3.„ტერმინოლოგიის 

საკითხები“, III,;  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.„ტერმინოლოგიის 

საკითხები“, III,;  2018 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.6გვ.(გვ.176-

181) 

 

 

 

  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ლალი ხუჭუა, 

ლინდა გიორგაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ანა ხურცილავა 

 

 

 

 

7.ანა ხურცილავა 

 

 

 

 

 

8.მარინე ოსაძე, 

ნინო დათეშიძე 

 

 

9.ნათელა 

მუზაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.„საეკლესიო 

ტერმინოლოგიაXIX-

XX  საუკუნეების 

რუსულ-ქართულ და 

ქართულ-რუსულ 

ლექსიკონებში“ 

ISSN 1987-7633 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ესტონეთის 

ენობრივი პოლიტიკა 

ISSN 1987-7633 

 

 

7.საქართველოს 

ვუკოლ ბერიძის 

სახელობის 

ტერმინოლოგიის 

ასოციაცია (მიზნები 

და ამოცანები) 

ISSN 1987-7633 

 

 

8.ტერმინთა 

ორთოგრაფიული 

ლექსიკონისათვის 

ISBN 978-9941-13-

395-4 

 

 

 

9. წინა-, წინასწარ- 

აფიქსოიდთა 

გაფორმებისათვის 

ISBN 978-9941-13-395-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.„ტერმინოლოგიის 

საკითხები“, III,;  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.„ტერმინოლოგიის 

საკითხები“, III,;  2018 

 

 

 

 

 

 

7.„ტერმინოლოგიის 

საკითხები“, III,;  2018 

 

 

 

 

 

8. ქართული სიტყვის 

კულტურის 

საკითხები, XVIII 

 

 

 

9. ქართული სიტყვის 

კულტურის 

საკითხები, XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

8.თსუ 

გამომცემლობა

, თბილისი 

 

 

 

9.თსუ 

გამომცემლობა

,თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10გვ.(306-313) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.17გვ.(280-296) 

 

 

 

 

 

 

7.8გვ.(297-304) 

 

 

 

 

 

 

8. 8გვ.(23-30) 

 

 

 

9. 7გვ.(75-81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  

3: სტატიაში  განხილულია ქართული დიალექტების ტერმინოლოგიური შესაძლებლობები.  ნებისმიერი 

დიალექტური სალექსიკონო  ერთეული, რომელიც ამა თუ იმ დარგში მნიშვნელობით რომელიმე ცნების 

შესატყვისია, შესაძლებელია ტერმინად იქცეს.  მრავალი დიალექტური სიტყვა პოტენციურად ტერმინი, ანუ 

ტერმინდიალექტია. ამას ადასტურებს ის მდიდარი მასალა, რომელიც გაბნეულია სხვადასხვა 

ტერმინოლოგიურ ლექსიკონში. ამ ტერმინებმა შეიძლება ჩაანაცვლოს არამარტო უცხო წარმომავლობის 

სიტყვა, არამედ ზოგჯერ ქართულიც. 

მიუხედავად იმისა, რომ ლექსიკონზე მუშაობისას  ცნებათა შესატყვისად ხშირად სწორედ დიალექტურ 

ტერმინებს იყენებენ, დიალექტების კვლევა ამ მიმართულებით არ ჩატარებულა და, რაც ყველაზე 

მნიშვნელოვანია, არ შექმნილა ტერმინდიალექტთა ბაზა. 

დღეს, როდესაც მრავალი ელექტრონული ლექსიკონი არსებობს,  შესაძლებელი გახდა დიალექტური 

ლექსიკონებიდან ამოიკრიბოს ის სიტყვები, რომლებიც მრავალი დარგის ცნებათა შესატყვის ტერმინებს 

გამოავლენს. ეს მასალა თავს მოიყრის დიალექტურ ტერმინთა ელექტრონულ ბაზაში. 

9: სტატიაში განხილულია ტერმინთა მართლწერის საკითხები, რომელთა გადაწყვეტის აუცილებელი 

პირობა ტერმინთა ორთოგრაფიული ლექსიკონის შექმნაა. ის დაეფუძნება ენათმეცნიერულ კვლევებსა და 

ცალკეული ტერმინოლოგიური საკითხების დამუშავების შედეგად მიღებულ ნორმებს. 

ლექსიკონში თავს მოიყრის ტექნიკის, საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული დარგების არაერთი 

ტერმინი, რომელთა მართლწერა, მიუხედავად დადგენილი ორთოგრაფიული ნორმებისა, მაინც დღემდე 

მოუწესრიგებელია სამეცნიერო ლიტერატურაში, პრესასა და დარგობრივ ლექსიკონებში. სწორედ ტერმინთა 

ორთოგრაფიული ლექსიკონი აგვაცილებს ტერმინოლოგიურ სისტემაში არსებულ სიჭრელეს. 

10:  სტატიაში განხილულია წინა-, წინასწარ -  პრეფიქსოიდების გაფორმების საკითხი. წინა- ადგილის 

ზმნიზედაა, თუმცა ხშირია მისი გამოყენება ზედსართავის ფუნქციით. ამ შემთხვევაში იგი იღებს 

თავდაპირველ ფორმას – წინა.  ქართულ ენაში წინა-  ხშირ შემთხვევაში პრეფიქსოიდია. მისი შესაბამისი არის 

რუსული пред-,  до-:  предотделочный  –  წინაგამომყვანი,  предкамера – წინაკამერა და სხვ.  ქართულში წინა-  

პრეფიქსოიდი სისტემურ მოდელს ქმნის, თუმცა მისი პრეფიქსოიდად გაფორმების პრინციპი ხშირად 

დარღვეულია. განხილულმა მასალამ ცხადყო, რომ წინას თავისი უმთავრესი ფუნქცია დაკარგული აქვს და 

პრეფიქსოიდად არის ქცეული. ამ თვალსაზრისით ორთოგრაფიულ, დარგობრივ ლექსიკონებში მრავალი 

ფორმის საკითხია გადასაწყვეტი და დასაზუსტებელი.  

           მსგავსი ვითარებაა წინასწარ - პრეფიქსოიდის გაფორმების დროსაც. წინასწარ  ვითარების 

ზმნიზედაა, თუმცა მასაც თავდაპირველი მნიშვნელობა დაკარგული აქვს და პრეფიქსოიდად არის ქცეული. ის 

ქმნის მყარ სიტყვამაწარმოებელ მოდელს და აკადემიურ ლექსიკონებში სისტემურ ხასიათს ატარებს, თუმცა 

დარგობრივ ლექსიკონებში მისი გამოყენების არაერთგვაროვანი სურათია. წინა- პრეფიქსოიდისაგან 

განსხვავებიით, მისი გაფორმების საკითხის გადაწყვეტა მარტივია. სპეციალისტები, მასმედიის 

წარმომადგენლები და დაინტერესებული პირები უნდა დაეყრდნონ აკადემიურ ორთოგრაფიულ ლექსიკონებს. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში  

№ 

მომხსენებელი/ 

მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

მომხსენებლები დრო და ადგილი   

    

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1.ლია ქაროსანიძე 

 

 

2.ანა ხურცილავა 

 

 

 

3.მაია აბალაკი,ლინდა გიორგაძე, 

ეთერ საბანაძე, ლალი ხუჭუა 

 

 

 

1.ქართული ტერმინთბანკი 

 

 

2.ტერმინოლოგიური მუშაობის 

ამსახველი გამოუქვეყნებელი 

ოქმები 

 

3.რუსულ-ქართული 

ერთტომეული ლექსიკონის 

რედაქციის საკითხები 

 

 

 

 

1.არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

77-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი 

2018.25-27 დეკემბერი 

 

 

2.არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

77-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი 

2018.25-27 დეკემბერი 

 

3.არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

77-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი 

2018.25-27 დეკემბერი 

 

 

 

 

 

 
 

    

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

გამოქვეყნებულა) 
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�  

თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილება: 
 

ხელმძღვანელი: მეცნ.აკად.წევრ-კორ., პროფ. ვაჟა შენგელია 

მეცნიერ-თანამშრომლები: ლევან აზმაიფარაშვილი, ნოდარ არდოტელი,  

თეიმურაზ გვანცელაძე, მაკა თეთრაძე, დიანა კაკაშვილი, ლევან კელაურაძე,  

რომან ლოლუა, ნანა მაჭავარიანი, კობა მითაგვარია, როსტომ ფარეულიძე, ნათია ფონიავა. 
�  

 
 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

 
1.1.  
  გარდამავალი (მრავალწლიანი)   
  პროექტის დასახელება 

პროექტის დაწყების და 
პროექტში ჩართული პერსონალი 

№
 

მეცნიერების დარგისა და (თითოეულის როლის  
დამთავრების წლები   

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით)    

  მითითებით   
     

1 

 

 

  

იბერიულ-კავსასიურ ენათა 

შედარებითი გრამატიკა 

 

 

 

2017-2020 

 

 

 

 

ლევან აზმაიფარაშვილი 

მაკა თეთრაძე 

დიანა კაკაშვილი 

რომან ლოლუა 

ნათია ფონიავა 

ნოდარ არდოტელი 

როსტომ ფაარეულიძე 
     

 

ლევან აზმაიფარაშვილი - 2018 წელს დამუშავდა, სამეცნიერო თემატიკის შესაბამისი თემა   

სახელწოდებით „ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ლექსიკის სემანტიკური ანალიზი“. სპეციალური 

სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზისა და სხვადასხვა წყაროებიდან (ლექსიკონები, მხატვრული 

ტექსტები...) ამოკრებილი ემპირიული მასალის საფუძველზე დამუშავდა სემანტიკური პარალელების  

საკითხი კავკასიურ ენებში ზოგადად და, ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში, კერძოდ. მოხმობილ იქნა 

ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ და, საერთოდ, დაღესტნურ ენათა ლექსიკური კორესპონდენციები  მ. 

ალექსეევის, ნ. არდოტელის, ე. ბოკარევის, ბ. გიგინეიშვილის, ტ. გუდავას, ს. ნიკოლაევისა და ს. 

სტაროსტინის, ნ. ტრუბეცკოის, ს. ხაიდაყოვისა და სხვა მკვლევართა  ნაშრომებიდან. 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ხუნძურ-ქართული სემანტიკური პარალელების საკითხებს. 

გარდა ამისა, დიალექტური ლექსიკის ანალიზის საფუძველზე  განხილულ იქნა ისეთი მოვლენა, 

როგორიცაა სემანტიკური გადასვლა (სემანტიკური გადახრა, სემანტიკური გადაწევა). იგულისხმება 

შემთხვევები, როცა ერთი  და იმავე ფუძის მქონე სიტყვას ამა თუ იმ დიალექტში  შეიძლება სხვაგვარი 

მნიშვნელობა განუვითარდეს, ზოგჯერ _ საგრძნობლად განსხვავებულიც. ამასთან ერთად, საგანგებოდ 

და ვრცლად იქნა განხილული და გაანალიზებული პ.უსლარის მიერ შედგენილ ხუნძურ 

სიტყვათკრებულში წარმოდგენილი ლექსიკური მასალა, რაც მნიშვნელოვანია იმ ფაქტის 

გათვალისწინებით, რომ პ.უსლარი არის პირველი ხუნძური ენის ლექსიკოგრფიაში, ვინც შეეცადა 

განესაზღვრა  ხუნძურ ლექსემათა  ლინგვოკულტურული კონოტაციები.  

ნოდარ არდოტელი - 2018 წელს განყოფილების გეგმით ჩვენი შესასრულებელი სამუშაო 

ითვალისწინებდა ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ისტორიულ-შედარებითი გრამატიკის ერთი 

მონაკვეთის –ზმნის მორფოლოგიის დამუშავებას. კერძოდ,ზმნის როგორც დერივაციული,ისე 

ფლექსიური კატეგორიების, ნაზმნარი სახელების და ზმნისართისშედარებით ანალიზს. სწორედ 

ისტორიულ-შედარებითი თვალსაზრისით იქნა განხილულ-გაანალიზებული კლასისა და რიცხვის 



2 

 

2 

 

საწარმოებლად გამოყენებული კლასის უნივერსალური გრამატიკული კატეგორია, რომელიც 

გამსჭვალავს საკვლევ ენათა მთელ მორფოლოგიურ სტრუქტურას და ძველისძველ კატეგორიას 

წარმოადგენს. ამასთანავე, განსაკუთრებული ყურადღება იქნა გამახვილებული დრო-კილოთა 

სისტემის რეკონსტრუქციაზე, აღდგენილ იქნა ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ნაზმნარი სახელების 

და ზმნისართის ფუძეენისეული არქეტიპები. 

მაკა თეთრაძე  - „ლეზგიური ენების ისტორიულ-შედარებითი გრამატიკა“ - 

2018 წელს იყო გათვალისწინებული ლეზგიური ენის მორფოლოგიისა და მორფონოლოგიის საკითხებ

ი.გეგმის მიხედვით, შესრულდა სამუშაო, რომელიც ითვალისწინებდა ზმნურ კატეგორიებში ფლექსიუ

რი და დერივაციული აფიქსების განაწილების პრინციპებს,მორფოლოგიით განპირობებულ ფონოლოგ

იურ ცვლილებებს. შედეგად მივიღეთ ის, რომ აღიწერა ლეზგიური ენის ზმნური კატეგორიები, ზმნურ

ი აფიქსები, შემოწმდაზოგიერთი ტიპოლოგიური თეორია ლეზგიურის მონაცემებზე. 

დიანა კაკაშვილი - 2018 წელს  გათვალისწინებული იყო ნახურ ენათა სახელის მორფოლოგიასთან 

დაკავშირებული საკითხების დამუშავება. სინქრონულ დონეზე აღიწერა და შედარდა ნახურ ენათა 

არსებითი სახელი, რიცხვითი სახელი, ნაცვალსახელი, ზედსართავი სახელი, მათი ფლექსიური და 

დერივაციული კატეგორიები.  

გეგმის შესაბამისად, 2018 წელს დასახული მიზანი შესრულებულია.  

რომან ლოლუა - „ლეზგიური ენების ისტორიულ-შედარებითი გრამატიკა“ - 2018 წელს იყო 

გათვალისწინებული საკვლევ ენათა ზმნის მორფოლოგიისთან დაკავშირებული საკითხების (ზმნის 

ფლექსიური და დერივაციული კატეგორიები, ნაზმნარი სახელი, ზმნისართი) დამუშავება.  

უნდა აღინიშნოს, რომ შესრულებული სამუშაო სრულად შეესაბამება სამუშაო გეგმით 

გათვალისწინებულ ამოცანებს. მიღებული შედეგები ამდაგვარია: სინქრონიაში აღიწერა ლეზგიურ 

ენათა ზმნა (ნაზმნარი სახელებითურთ), ზმნისართი და ზმნური კატეგორიები (ასპექტი, დრო, კილო 

და სხვ.), განხორციელდა ამოსავალი სისტემების რეკონსტრუქცია. მოხდა ზმნის კატეგორიების 

ჩამოყალიბებისთვის თვალის გადევნება დინამიკაში, ზმნის ამოსავალი სტრუქტურისა და სემანტიკის 

გარკვევა. დადგინდა დერივაციულ ფორმათა ფირველადობა. ამასთან, ზოგიერთი მოსაზრება 

პირველად გამოითქვა სამეცნიერო ლიტერატურაში. 

როსტომ ფარეულიძე - მიმდინარე წელს გეგმით განსაზღვრული იყო ნახურ ენათა ზმნის დროისა 

და რიცხვის კატეგორიების დამუშავება. ცნობილია, რომ აღნიშნულ ენებში ზმნათა ერთი ნაწილი 

იცვლება გრამატიკული კლასის ნიშნების მიხედვით, მეორე ნაწილი კი გრამატიკული კლასის 

კატეგორიის მიმართ ნეიტრალურია. მაშასადამე, განირჩევა კლასოვანი უღლება. დროის კატეგორია 

ყველაზე სრულად თხრობითი კილოს ფორმებშია წარმოდგენილი. კილოს თავისი 

მორფოლოგიური ნიშანი არა აქვს, სამაგიეროდ, საკუთარი ფორმანტები გააჩნია დროთა ფორმებს. 

ნაშრომში განხილულია დროთა სისტემა ცალკეული ენების მიხედვით. აგრეთვე განხილულია 

მსგავსება-განსხვავება დროთა სისტემაში ენების მიხედვით. აღნიშნულია, რომ ზმნურ დროთა 

პარადიგმა ნახურ ენებში სრული სახით დღემდე არ არის შესწავლილი, ამდენად, ჩეჩნურსა და 

ინგუშურში დამატებულია დროთა ის ფორმებიც, რომლებიც თურმეობითის  სახელით არის 

ცნობილი.  

განხილულია რიცხვის კატეგორიის შესწავლის ისტორია. გაანალიზებულია რიცხვის გამოხატვის 

საშუალებები სამივე ენაში. აღნიშნულია, რომ ნახური ენების ზმნათა ნაწილში გამოხატულია 

სუბიექტის მრავლობითობა, ნაწილში კი - ობიექტის. სამივე ენაში გვაქვს რიცხვიში მონაცვლე ზმნები. 

დასკვნის სახით ნათქვამია, რომ ნახურ ენებში გრამატიკული რიცხვი როგორც ფლექსიური კატეგორია 

არსებობდა ფუძეენაშიც. 

ნათია ფონიავა - 2018 წელს  გათვალისწინებული იყო აფხაზურ-ქართული ფრაზეოლოგიური 

ლექსიკონის მოსამზადებლად საჭირო აფხაზური სათანადო ფრაზეოლოგიური ერთეულების ნაწილის 

ამოკრეფა გამოცემული აფხაზურ-რუსული ფრაზეოლოგიური ლექსიკონიდან და მისი აკრეფა მოქმედი 

აფხაზური ანბანით. გეგმის შესაბამისად, ამ წელს დასახული მიზანი მიღწეულია. 

   
     

     
1.2.  დასრულებული პროექტის  

პროექტში ჩართული პერსონალი   
დასახელება მეცნიერების პროექტის დაწყების და 

№ 
 

(თითოეულის როლის  
დარგისა და სამეცნიერო დამთავრების წლები   

მითითებით)   მიმართულების მითითებით  



3 

 

3 

 

    
     

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 

პროექტის დაწყების და 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

№ სამეცნიერო მიმართულების (თითოეულის როლის 
დამთავრების წლები  

მითითებით, მითითებით)   

 პროექტის საიდენტიფიკაციო   
 კოდი   
    

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

მეგრულ-ლაზური ინტონაცია 

217728 

 

 

 

 

 

კოდორული მეტყველების 

ადგილი სვანური ენის სისტემაში 

(ინტერდისციპლინალური 

გამოკვლევა სვანურ-გერმანული 

ლექსიკონითურთ), 217848 

 

 

 

2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2019 

 

 

 

 

ეთერ შენგელია (ხელმძღვანელი), 

ნათია ფონიავა (კოორდინატორი), 

ვაჟა შენგელია (კონსულტანტი), 

მაია მემიშიში (დამხმარე 

პერსონალი), 

ლევან ვაშაკიძე (დამხმარე 

პერსონალი). 

 

 

 

 

იზოლდა  ჩანტლაძე,  

ქეთევან მარგიანი-სუბარი, 

ქ. მარგიანი-დადვანი, 

ნათია ფონიავა 
    

1: დასახელებული კვლევითი პროექტის ფარგლებში 2018 წელს დაგეგმილი იყო ორი ექსპედიცია: 

ერთი ლაზეთში, მეორე - სამეგრელოში. ლაზური მეტყველების ექსპერიმენტული შესწავლის მიზნით 

პროექტის მესამე პერიოდში ექსპედიცია მოეწყო ისტორიულ ლაზეთში, 2018 წლის 3 თებერვლიდან 16 

თებერვლის ჩათვლით, კერძოდ, 3-დან 12 თებერვლის ჩათვლით რიზესა და ართვინის პროვინციებში 

(თურქეთის რესპუბლიკა), ხოლო 13 თებერვლიდან 16 თებერვლის ჩათვლით ხელვაჩაურის რ-ნის სოფელ 

სარფში (საქართველო). ამავე წელს მეორე სამეცნიერო ექსპედიცია იყო დაგეგმილი, ამჯერად სამეგრელოში, 

რომელიც ჩატარდა 2018 წლის 17 აგვისტოდან 30 აგვისტოს ჩათვლით. ექსპედიციების დასრულების შემდეგ 

მოხდა მოპოვებული მასალების კლასიფიკაცია და ანალიზი. ამავე წელს ორი მოხსენება იქნა წაკითხული 

ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციაზე, ხოლო ორი − საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე 

მალმოში (შვედეთი). ასევე დეკემბერში წამყვან ორგანაზაციაში მოეწყო პროექტის შუალედური 

(ერთწლიანი) შედეგების წარდგენა, რომელსაც ესწრებოდნენ დარგის სპეციალისტები. 

2: 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.წარიმართა კოდორული მეტყველების ნიმუშების კვლევა სახელისა 

და ზმნის მორფოლოგიის მიმართულებით. მოეწყო სამეცნიერო მივლინება ორ ეტაპად:  მესტიის 

მუნიციპალიტეტში და  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში. როგორც  „კოდორული ქრონიკების“ ტექსტების, 

ასევე მივლინებაში მოპოვებული მასალების ჩვენ მიერ შედგენილი და დამუშავებული ინდექსის ერთი 



4 

 

4 

 

მონაკვეთი უცხოელმა კონსულტანტმა − პროფესორმა ჰაინც ფენრიხმა თარგმნა გერმანულად, გაიგზავნა 

ინდექსის შემდეგი მონაკვეთი. 

1. 2018 წლის პერიოდების ფარგლებში მომზადდა რამდენიმე საკონფერენციო მოხსენება და სტატია: 

2. 1. ი. ჩანტლაძე, ქ. მარგიანი-სუბარი, „Лингвистические явления, обусловленные грузинско-сванско-

абхазскими и русскими языковыми контактами“, საერთაშორისო კონფერენცია General and Specialist 

Translation / Interpretation , Theory Methods Practice 2018, 20-21 აპრილი, კიევი, უკრაინა. დაიბეჭდა 

სტატია. იხ. 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8% 

3. D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf 

4. 2. ქეთევან მარგიანი-სუბარი, „კვლავ სვანური ენის კოდორული მეტყველების  სტატუსისათვის“, 

თსუ, მე-12 საფაკულტეტო კონფერენცია: 

https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_humanities/XII_safakl_kong.pdf 

5.  3. ქ. მარგიანი-დადვანი, „ლინგვოკულტუროლოგია,  ინტერფერენცია,   ეთნოლინგვისტიკა    (ახალი  

კოდორული  მასალების  მიხედვით)“, საერთაშორისო კონფერენცია „Integration scientific community 

to the Global challenges of our Time” , 2018, 26-28 თებერვალი (მასალები;  

6. 4. პროექტის ახალგაზრდა წევრის, ნათია ფონიავას მიერ მომზადდა სტატია: ინტერფერენციული 

მოვლენები კოდორელთა აფხაზი რძლის სვანურ მეტყველებაში და იბეჭდება კრებულში „იბერიულ-

კავკასიური ენათმეცნიერება“, XLVI, 2018.  

7. 5. კრებულში. „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, XLVI, 2018 იბეჭდება სტატია “ზმნური 

ინტერფერენციები სვანური ენის კოდორულ მეტყველებაში“ (ავტორი ქ. მარგიანი-სუბარი). 

8. დაწყებულია პროექტის საბოლოო პროდუქტის - მონოგრაფიის თეორიული ნაწილის 

სისტემატიზაციაზე. 

 

    

2.2.    
    
 დასრულებული (მრავალწლიანი)   
 პროექტის დასახელება  

პროექტში ჩართული პერსონალი  

მეცნიერების დარგისა და პროექტის დაწყების და 
№ (თითოეულის როლის 

სამეცნიერო მიმართულების დამთავრების წლები  
მითითებით)  მითითებით, პროექტის  

   

 საიდენტიფიკაციო კოდი   

1 

 

 

კავკასიის ალბანური ენის 

გრამატიკული ანალიზი, 6.2 – 

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი – 

ენები და ლიტერატურა,  

YS-2016-45 

2016-2018 

 

 

რომან ლოლუა  

(ახალგაზრდა მეცნიერი) 

 
    

1: პროექტი, უპირველეს ყოვლისა, ისახავდა მიზნად აღწერითი და ისტორიულ-შედარებითი 

მეთოდების გამოყენებით კავკასიის ალბანურში ენობრივი მოვლენებისა და სტრუქტურულ 

თავისებურებათა წარმოჩენას; ანალიზი განხორციელდა გრამატიკის ყველა დონეზე (ფონეტიკა-ფონოლოგია, 

მორფოლოგია, სინტაქსი, ლექსიკა). 

პროექტის განხორციელების შედეგად მივიღეთ სპეციალური მონოგრაფიული გამოკვლევა, 

რომელშიც, ერთი მხრივ, შეძლებისდაგვარად სრულადაა წარმოდგენილი ენობრივი ფაქტების აღწერა, 

ხოლო, მეორე მხრივ, გვაქვს ალბანური ენის სტრუქტურულ თავისებურებათა სისტემური შედარება სხვა 

კავკასიურ ენებთან. შედარებისათვის, უპირველეს ყოვლისა, მოხმობილია უდიურისა და სხვა ლეზგიური 

ენების მონაცემები, ხოლო საჭიროებისამებრ – სხვა მონათესავე ენების მასალაც. 

ამ მონოგრაფიული გამოკვლევის გამოქვეყნება ძალზე მნიშვნელოვნად გვესახება, რადგან კავკასიის 

ალბანური ენის კვლევის მიმართულებით ჯერ მხოლოდ ცალკეული ნაშრომები მოგვეპოვება, რომლებშიც 

კავკასიის ალბანურის სტრუქტურა საჭირო სისრულით არ არის წარმოდგენილი. 
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კავკასიის ალბანური ენის შესწავლა ძალზე მნიშვნელოვანია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ის ძველი 

დამწერლობის მქონე მეორე იბერიულ-კავკასიური ენაა (ქართულთან ერთად), რომელსაც მოეპოვება 

უძველესი წერილობითი ძეგლები. კავკასიის ალბანური ხელნაწერი და ეპიგრაფიკული ძეგლების 

გაანალიზება კავკასიოლოგიისათვის მეტად მნიშვნელოვანია – მას შეუძლია ნათელი მოჰფინოს იბერიულ-

კავკასიურ ენათა დიაქრონიული ვითარების ამსახველ არაერთ მოვლენას.  
   
 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 
3.1. 

  გარდამავალი (მრავალწლიანი)   
  პროექტის დასახელება   
  მეცნიერების დარგისა და   
  სამეცნიერო მიმართულების 

პროექტის დაწყების და 
პროექტში ჩართული პერსონალი 

№  მითითებით, პროექტის (თითოეულის როლის  დამთავრების წლები   
საიდენტიფიკაციო კოდი, მითითებით)    

  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 (მრავალწლიანი)   
  პროექტის დასახელება   
  მეცნიერების დარგისა და  

პროექტში ჩართული პერსონალი   სამეცნიერო მიმართულების პროექტის დაწყების და 
№ 

 

მითითებით, პროექტის (თითოეულის როლის  
დამთავრების წლები   საიდენტიფიკაციო კოდი, მითითებით)    

  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) 
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნისსა

თაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 

ISBN 

გამოცემისადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდებისრაოდენობ

ა 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ნანა მაჭავარიანი 
 

 

 

 

 

 

 

 

ნოდარ კაკაბაძე (გამოსა 

ცემად მოამზადა ნათია  

ფონიავამ) 

აფხაზურ-ქართული 

ლესიკონი ინდექსითა და 

გრამატიკული 

მიმოხილვით 
 

 

 

 

 

ლაზური ტექსტები  

 ISSN 1512-3855;  ISBN 978-

9941-478-32-1 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

თბილისი,  

გამომცემლობა 

„არტანუჯი“ 

345 

 

 

 

 

 

 

 

 

310 

 
1:  წიგნში წარმოდგენილია  7000-სიტყვიანი აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი ინდექსითა და 

გრამატიკული მიმოხილვით. ნაშრომს ერთვის გამოყენებულილი ტერატურა და რეზიუმე ინგლისურ 

ენაზე. წიგნი გამოადგებათსტუდენტებს,  მკვლევრებსდა   ფართო საზოგადოების წარმომადგენლებს. 

2: 2018 წელს გამოსაცემად მოვამზადე ნოდარ კაკაბაძის „ლაზური ტექსტები“. წიგნი გამოსცა 

გამომცემლობა „არტანუჯმა“. ტექსტები ჩაწერილია 1965 წლის ივლის-აგვისტოში, სოფელ სარფში, ნოდარ 

კაკაბაძის მიერ. ამ წიგნს კიდევ უფრო ფასეულს ხდის ლაზი მხატვრისა და პოეტის ხასან ჰელიმიშის მიერ 

დაწერილი ზღაპარი “დუნდუ დო ვავა”, რომელიც პირველად დაიბეჭდა. ზღაპრის ავტორისეული 

ხელნაწერი დღემდე მიუკვლეველია და ჩვენამდე მოვიდა ნოდარ კაკაბაძის ჩანაწერის სახით.  

ტექსტები მნიშვნელოვანი და ღირებულია როგორც საკუთრივ ენათმეცნიერული, ისე ფოლკლორული და 

ეთნოგრაფიული თვალსაზრისით. ისინი მრავალფეროვანია თემატურად: ზღაპრები, წეს-ჩვეულებები, 

ლაზების საყვარელი საქმე – მეთევზეობა და ნადირობა, კულინარია, სახუმარო ამბები, ლაზური ხალხური 

პოეზიის ნიმუშები. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მუჰაჯირობის ამსახველი ზეპირი ისტორიები, 

რომლებიც მრავალმხრივ საყურადღებო ცნობებს იძლევა: მათში კარგად ჩანს სამშობლოს მოწყვეტილი 

ადამიანების სულიერი განცდები, ლაზებისა და თურქების განსხვავებული ცხოვრების სტილი, 

ჩვეულებანი, მუჰაჯირად წასვლის მიზეზი, ამ ნაბიჯის გადადგმით გამოწვეული სინანული და ა.შ. ცალკე 

აღნიშვნის ღირსია თამაშები, რომლებიც თანამედროვე ყოფაში თითქმის ისტორიის კუთვნილებად იქცა. 

ლაზურ ტექსტებს დავურთეთ მაქსიმალურად ზედმიწევნითი ქართული თარგმანი.  

ტექსტებს ერთვის მცირე ლექსიკონი. აქ განვმარტეთ მხოლოდ იშვიათად ხმარებული სიტყვები და ისეთი 

ტერმინები, რომელთა უთარგმნელად დატოვება ვარჩიეთ ქართულ ვერსიაში. 

ნაშრომს დანართის სახით ახლავს ნოდარ კაკაბაძის მიერ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ფილოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლისას შესრულებული საკურსო და სადიპლომო ნაშრომები, რომლებიც 

საინტერესოა გაანალიზებული მასალისა და განხილული საკითხების შესწავლის ისტორიის 

თვალსაზრისით. 
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4. 2. სახელმძღვანელოები 

  
  სახელმძღვანელოს   
  სახელწოდება, 

გამოცემის ადგილი, 

 

№ ავტორი/ავტორები საერთაშორისო გვერდების რაოდენობა 
გამომცემლობა   

სტანდარტული კოდი 
 

    

  ISBN   
     

1 

 

 

ნანა მაჭავარიანი,  

რიტა ამიჭბა-მარღანია,  

აფხაზური ენის 

პრატიკული 

სახელმძღვანელო 

ISBN 978-9941-3-734-1 

თბილისი, თსუ 

გამოცემლობა 
360 

     
     

  ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
     

1: სახელმძღვანელო ოთხი ნაწილისაგან შედგება. პირველი ნაწილი მოიცავს სავარჯიშოებს, მეორე 

არის გრამატიკული მიმოხილვა, მესამე ტექსტები, მეოთხე ლექსიკონი. 

სავარჯიშოები 

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. 

გრამატიკული მიმოხილვა 

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.  

მასალა  მოწოდებულია ენის პრაქტიკული სწავლებისათვის. სახელმძღვანელო მოიცავს 360 გვერდს. 

4.3. კრებულები   
  კრებულის   
  სახელწოდება, 

გამოცემის ადგილი, 

 

№ ავტორი/ავტორები საერთაშორისო გვერდების რაოდენობა 
გამომცემლობა   

სტანდარტული კოდი 
 

    

  ISBN   
     

1  
 

   
2    
3     

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
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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 

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. 
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(იბეჭდება) 

ნანა მაჭავარიანი 
anTropomorful arsebaTa saxelwodebebis  

warmomavlobisaTvis afxazurSi 
     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.  

შემოგთავაზებთ ჩემ  მიერ ჩატარებულ ეტიმოლოგიურ ძიებას 4 ანთროპომორფული სიტყვისა, ესენია: 

აფხაზური a-‚ˆsTaa `eSmaki~, aZˆZlan // aZˆzlan `ali, feria~,  

ajnˆS´ `satana, eSmaki~,ა�������  „ნადირთ ღვთაება“ 
 

1. afxazuri a-‚ˆsTaa `eSmaki~ leqsemis warmomavlobisaTvis 
afxazurSia-‚ˆsTaa // a-‚sTaa aGniSnavs `eSmaks~, `macdurs~. ixmareba agreTve zedsarTavis fun-

qciiT `eSmakis~, `cbieris~, `gaqnilis~ mniSvnelobiT. 

afxazur-Cerqezul da qarTvelur enebSi aseTi an masTan fonetikurad axlos mdgomi Ziris 

leqsema ar Cans. 

adiGurSi aGniSnuli mniSvnelobiT ixmareba arabuli warmomavlobis `SaiTan~ sitKva. 

qarTvelurSi es mniSvneloba aqvs iranuli warmoSobis `eSmak~ leqsemas.  

vfiqrobT, afxazurSi dadasturebuli a-‚ˆsTaa sitKva nasesxebi unda iKos axali sparsuli-

dan, sadac igi aGniSnavda Zvel iranelTa religiis zoroastrizmis uZveles literaturul Zegls.  

saSual sparsulSi am nawarmoebs ewodeboda apastak ̀fuZe~, anu `ZiriTadi teqsti~. axal spar-

sulSi misi fonetikuri saxesxvaobaa avistā.  

Cvens varauds fonetikuri dabrkoleba ar axlavs, iranuli sitKvis bolo grZeli a xmovani 

afxazurSi ori a-Tia warmodgenili, rac nasesxeb masalaSi afxazurisaTvis niSandoblivia, xolo 

Tavkiduri a- enam, rogorc Cans, afxazurisaTvis damaxasiaTebel zogadoba-gansazGvrulobis for-

mantad aGiqva. 

rac Seexeba sitKvis semantikur mxares, vfiqrobT, am leqsemiT boroti Zalis aGniSvna afxa-

zurSi meoreuli unda iKos. Tavdapirvelad, cecxlTaKvanismcemlobis xanaSi, terminis mniSvneloba 

ar unda KofiliKo uarKofiTi arc afxazurisaTvis; savaraudod, igi am enaSi Semovida, rogorc ce-

cxlmsaxurebis mTavari termini, xolo Semdgom, rodesac mazdeanobas qristianoba Caenacvla, si-

tKvam SeiZina uarKofiTi semantika da avi, boroti Zalis aGniSvna itvirTa. 
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analogiuri movlenebi cnobilia kulturologiidan: rodesac erTi religiis meoreTi Canac-

vleba xdeba, winamorbedi religiis mravali termini Camnacvlebel religiaSi aGmoCndeba xolme. 

magaliTad, qristianobasTan dakavSirebuli leqsikis soliduri nawili iranuli warmoSobi-

saa: zuaraki, barZimi, feSxveni, taZari... (andronikaSvili, 1966, 34). 

Cvens mosazrebas garkveul sirTuleebs uqmnis sitKvis sesxebis gzebisa da mimarTulebebis da-

dgena. 

SesaZloa, sitKva afxazurSi moxvedriliKo KaraCaul-balKarulidan an osuridan...  

Tumca osurSi msgavsi leqsema ver davadastureT. aq†ˆsT niSnavs `nawers~. xom ar aris es si-

tKva kavSirSi avestasTan `naweris~ semantikiT? aGsaniSnavia isic, rom osurad †ˆs `cxvars~ aGniS-

navs. _ cxvari/tKavi/naweri _ semantikurad urTierTdakavSirebadi cnebebia. 

enaTmecnierebaSi cnobilia faqtebi, rodesac gamsesxebeli enidan nasesxebi sitKva msesxebel 

enaSi dadasturebulia, gamtarSi ki aGar Cans. 

sakvlevi leqsema afxazurSi gadarCenilia msgavsad xelsaKrel eko-geologiur pirobebSi mo-

xvedrili paleoliTis droindeli arsebisa, romelsac drom saxe ver ucvala. 
 
2. aZˆZlan // aZˆzlan `ali, feria~ 

afxazurSi aZˆZlan // aZˆzlanaGniSnavs  `als, ferias~.  

aZˆZlan // aZˆzlan leqsema rTuli Sedgenilobisa unda iKos: aZˆ `wKali~, + *-s>-z (gardaqce-

viTobis mawarmoebeli sufiqsi) + la (lokaluri preverbi, romelic raimeSi mKofobas gamoxatavs) 

+ -n (namKo ganusazGvreli drois, am SemTxvevaSi, gaqvavebuli sufiqsi). 

*a-aZˆslan>aZˆzlan>aZˆZlan unda migveGo progresuli asimilaciiT; 

-s winaenismieri sisina fSvinvieri spiranti -l sonantTan mezoblobaSi gamjGerda da mogvca 

-z winaenismieri sisina mjGeri spiranti; Semdeg winamavali sisina afrikatis, Z-s gavleniT asimi-

lirda da Tavadac iqca winaenismier sisina afrikat Z-d. aGniSnuli fonetikuri procesi damaxasia-

Tebelia afxazurisaTvis. 

Tumca, aZˆZlan // aZˆzlan orive cocxali, paralelurad arsebuli formaa afxazurSi. 

-s sufiqsi gardaqceviTobis mawarmoebelia, am sufiqsdarTuli saxelebis mniSvnelobas  afxa-

zurSi qarTulis viTarebiT brunvaSi dasmuli  saxelis mniSvneloba Seefereba. 

la- lokaluri preverbi piris niSnis gareSea warmodgenili. 

afxazurSi lokaluri preverbebi warmoSobiT ukavSirdeba saTanado saxelTa Zirebs Tu fuZe-

ebs. lokalur preverbTa Semcveli zmnebi xan Seicavs piris niSans, xan ara. 

es imazea damokidebuli, Tu ramdenad abstragirebul / ganzogadebulia TviT preverbis mniS-

vneloba. rac ufro metia lokaluri preverbis ganzogadebis xarisxi, miT naklebia preverbTan pi-

ris niSnis gamovlenis sixSire. 

Tu ganzogadebuli, arakonkretuli SinaarsiT aris aGebuli zmna, ar aris nagulisxmevi kon-

kretuli piri, aGarc misi eqsponenti Cans (msJeloba emKareba: lomTaTiZe, 1982, 5, 8, 62). 

swored aseT SemTxvevasTan unda gvqondes saqme aGniSnul magaliTSi. 

rac Seexeba -n sufiqss, igi unda warmoadgendes namKo ganusazGvreli drois amjamad gaqvave-

bul sufiqss, Tumca, -n sufiqsi saxelTa warmoebaSic gvxvdeba (lomTaTiZe, 1977, 140).  

amrigad, sitKvis Tavdapirveli mniSvneloba unda KofiliKo `wKlad Sig mKofi~.  

aGniSnuli semantika `ali~ leqsemisa arc qarTul-kavkasiuri folklorisTvisaa ucxo. 

qarTuli enis ganmartebiT leqsikonSi `ali~ leqsikuri erTeuli damoukideblad ar aris 

ganmartebuli, magram  ganmartebulia Semdegi leqsemebi:  

`alis-kbili _ zGvis yreli lokokinis bude. bavSvebs hkidebdnen, Tvali aravin hkraso~.  

`alis-Kuri _ zGvis didroni yreli lokokinis bude~. 

zemoTqmulidan Cans, rom anTropomorfuli arseba ali qarTul cnobierebaSic wKalTanaa da-

kavSirebuli. 

 

 
3. afxazuri ajnˆS´ `satana, eSmaki~ leqsemis  

warmomavlobisaTvis 

afxazurSi ajnˆS´ `satanis, eSmakis~ erT-erTi saxelwodebaa. aRniSnuli leqsema unda momdina-
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reobdes afxazurSive dadasturebuli jahanˆm `jojoxeTi~ sityvisagan, romelic, Tavis mxriv, am ena-

Si nasesxebi unda iyos Turqulidan: jahnam // jahanam `jojoxeTi~. 

jahnam >a-jnˆS´a `eSmaki~, ah marcvlis CavardniT, bolokiduri m-s gauCinarebiTa da S´ fonemis 

damatebiT. es -S´ fonema, Cveni azriT, unda iyos amJamad gaqvavebuli, myofadi meoris mawarmoebeli 

sufiqsi S´a>S´. Sdr.:sancaS´a `roca unda wavide~, sityvis warmosaxviTi mniSvneloba unda iyos `jo-

joxeTisa, sajojoxeTe~. 

am konteqstSi yuradRebas iqcevs agreTve Zveli qarTulis leqsikuri erTeuli memajani `Tav-

zardamcemi~, romelic qarTulSi aRmosavluri enobrivi samyarodan Cans moxvedrili. 

es sityva `vefxistyaosanSi~ gvxvdeba samjer: 

`igi mindors aroninebs tansa mWevrsa, memajansa~ (261, 2); 

`igi xelmwife maRali, mebrZolTa memajania~ (1603, 2); 

`dia didTa damajneba uSmagoman viT gaago!~ (1606, 1). 

iustine abulaZis ganmartebiT, es sityva `vefxistyaosanSi~ niSnavs `maZabunebels, Tavzardam-

cems, gasaocars~. 

sityvis es mniSvneloba ucxo ar unda iyos arc afxazuris Cvenebis mixedviT: afxazurSi aja-

Sara niSnavs `gakvirvebas~. SesaZloa es leqsemac jahnam // jahanam `jojoxeTi~ sityvisagan momdinare-

obdes. 

Cven vfiqrobT, rom afxazursa da qarTulSi aRmosavluri enobrivi samyarodan moxvedrili 

es leqsemebi: ajnˆS´, jahanˆm, memajani _ garkveuli semantikuri cvlilebebis gaTvaliswinebiT, unda 

momdinareobdes erTi saerTo wyarodan da es wyaroa jahnam // jahanam `jojoxeTi, jandaba~. 

4. ა�������  „ნადირთ ღვთაება“ 
   აფხაზურში ნადირთ ღვთაების სახელწოდებაა ა�������, ეს სახელი კომპოზიციით მიღებულის 

შთაბეჭდილებას ტოვებს: ა�+ე�+��+��.  ვფიქრობთ, რომ ჩვენს წინაშე ოთხკომპონენტიანი კომპოზიტია: 
   სიტყვის პირველი ელემენტი - ა� „ძველი“ლექსემაა, მეორე -ა� > ��, საურთიერთო მიმართების პრეფიქსი,  

მესამე - ფშ < აყაფშ„წითელი“( ლომთათიძე 1976 : 70),   ხოლო მეოთხე  -აა ელემენტი  (კრებითი)  

მრავლობითის  გამომხატველი ჩანს.  

საურთიერთო მიმართების  პრეფიქსი აფხაზურში ფერთა აღმნიშვნელ ზედსართავებსაც ახასიათებს: ა��ა�ა 

„შავი“, ა�ა�ა „მწვანე“ (ლომთათიძე, 1976:  66 ) 

სიტყვასიტყვით: „ძველი> (მოხუცი, ბებერი)+ ურთიერთ +  წითურ+(ნი)“...   „მოხუცი წითური“...  (შდრ.: ა�ა� 
�ფშ „კაცი წითური“, აბგაფშ „მგელი წითური“, აცაფშ „ხორბალი“...  

   კომპოზიტის სტრუქტურა შეესაბამება აფხაზური ენისათვის დამახასიათებელ საზღვრულ-მსაზღვრელის 

განლაგებას: ვითარებითი ზედსართავით გამოხატული მსაზღვრელი მოსდევს საზღვრულს. 

   თუ გავითვალისწინებთ, რომ მსგავს სახელებს აფხაზურში ახასიათებს ტაბუირება,  სიტყვის ასეთი 

გააზრება არ უნდა იყოს მოულოდნელი.  რაც შეეხება მრავლობითის ფორმანტს, იგი ჩვეულებრივია 

აფხაზურ ანთროპომორფულ სახელთათვის  და მრავალღმერთიანობის პერიოდიდან მომდინარეობს. (შდრ. 

ან�ა „ღმერთი“= დედები (ლომთათიძე  1978 : 145) ა�ა�ა „გამჩენი, დამბადებელი“ (ჯანაშია  1960)  

ა������� ნადირთ ღვთაებას ტაპანთურში შეესაბამება ტერმინი �აზაფშ, აშხარულში ა�აფშ... აშხარელები 

სამონადირეო ენას ა���ფშიბ�ზ�ა - ს უწოდებენ... სიტყვასიტყვით: ა�������სენა. აქაც, როგორც ვხედავთ, 

სახეზეა ფშ „წითური“  ზედსართავი სახელის ნაშთი.  

აქამდე არსებობდა აღნიშნული ტერმინის ახსნის ორი ცდა. ერთი მას რიცხვით სახელ „თოტხმეტს“ 

უკავშირებს (��ფშ, ��ფშ��) ,    სხვა მოსაზრებით კი სიტყვა უნდა ნიშნავდეს „მოდარაჯე ფრთას“ ა��ა 

„მხარი“,  „ ფრთა“, „დარაჯობა“... (  ვიმოწმებთ - ანთელავა 2006 : 65)  
   განხილულ ლექსიკაში  გამოსჭვივის აფხაზი ეთნოსის ენობრივი მსოფლხედვა და ენობრივი შიდააზრის 

თავისებურებანი, რაც მეტად საინტერესოა როგორც ენათმეცნიერული, ისე ეთნოლოგიური 

თვალსაზრისითაც. 

ნანა მაჭავარიანი 

აფხაზური  -შა სუფიქსის ამოსავალი მნიშვნელობა და მისი   სემანტიკური შესატყვისი ქართულში 

     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 



11 

 

11 

 

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.  ენისათვისდამახასი-

ათებელი ეს მოვლენა -  აღსანიშნთან 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  
 

   ჟურნალის/ 
გამოცემის 

 
 

ავტორი/ სტატიის სათა- კრებულის გვერდების 
№ ადგილი, 

ავტორები ური, ISSN დასახელება და რაოდენობა  
გამომცემლობა    

ნომერი/ტომი 
 

     
      

 

1.დიანა  

კაკაშვილი 

 

 

 

 

1.წარმომავლობის 

სახელები 

წოვათუშურ 

ენაში.  

ISSN 1987-6572 

 

1.იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება 

 

 

 

1.თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 
 

6გვ. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ნათია ფონიავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ნოდარ 

არდოტელი 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.ნოდარ 

არდოტელი 

 

 

2.ინტერფერენცი-

ული მოვლენები 

კოდორელთა 

აფხაზი რძლის 

სვანურ მეტყველე-

ბაში, 

ISSN 1987-6572 

 

 

3.ლოკატიურ 

ბრუნვათა 

ნიშნების 

გენეზისიხუნძურ-

ანდიურ-დიდოურ 

ენებში 

ISSN 1987-6572 

 

 

 

4. ერთი 

ხევსურული 

დღესასწაულის 

(„დატიობა“) 

2.იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

ტ. XLVI 

 

 

 

 

 

3.იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

ტ. XLVI 

 

 

 

 

 

 

4.ეტიმოლოგიური 

ძიებანი-XV, 2018 

 

 

2.თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

3.თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

13გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

5გვ. 

 

 

 

 

 



12 

 

12 

 

 

 

 

 

 

5.როსტომ 

ფარეულიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ვაჟა შენგელია 

  

 

 

 

 

 

 

ეტიმოლოგიისათვ

ის 

 

 

 

5. ცნობები 

ჩეჩნეთის 

გეოგრაფიული 

საახელების 

შესახებ ნ.ი. 

დინიკის 

ნაშრომში 

„ჩეჩნეთსა და 

დაღესტანში“;  

ISSN 1987-6572 

 

 

6. სახელის 

ოდენპრეფიქსულ

ი წარმოების 

შესახებ 

მეგრულში 

 

 

 

 

 

 

5. იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება ტ. 

XLVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. . იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება ტ. 

XLVI 

 

 

 

 

 

 

5. თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

4გვ. 

      
       

1: დიანა კაკაშვილი წოვათუშური ენის სიტყვაწარმოებით სისტემაში სხვა, აქამდე ცნობილი 

სემანტიკური  ჯგუფების გვერდით, ცალკე უნდა გამოიყოს წარმომავლობის სახელები. როგორც დანარჩენ 

შემთხვევებში, აქაც ოდენ სუფიქსური წარმოება გვაქვს.      სადაურობის აღსანიშნავად რამდენიმე მარკერი 

გვაქვს: -ოვ, -რენ, აგრეთვე გვხვდება ნათესაობითი ბრუნვის --ან/ინ/ენ  სუფიქსი. ისინი დაერთვიან ადგილის 

აღმნიშნვნელ სახელებს და უჩვენებენ კონკრეტული ადგილის მკვიდრს. მაგ., ჩინლ-ოვ ,,ჩინელი” (შდრ. 

ჩინეთ ,,ჩინეთი“); ქიზყ-ოვ ,,ქიზიყელი“ (შდრ. ქიზიყ ,,ქიზიყი“) ; ქალქ-ოვ “ქალაქელი” (შდრ. ქალიქა, 

ქალაჲქა ,,ქალაქელი“); ფ�ეხ-ოვ ,,სოფლელი”  (შდრ. ფ�ე ,,სოფელი“) და სხვ. ფ�ე-რენ ,,სოფლელი”; ქალქი-რენ 

,,ქალაქელი”; ლომ-რენ ,,მთიელი” და სხვ. რიგ შემთხვევებში -რენ სუფიქსი ადამიანთა კლასში არმყოფი 

საგნების წარმომავლობასაც აწარმოებს., მაგ., ქალქირენ- გარდა ქალაქელისა, ქალაქურსაც აღნიშნავს. 

ზემოთ მოყვანილი  სუქფიქსებით  ნაწარმოები ეთნონიმების გარდა გვაქვს ქართულიდან ნასესხები 

 ისეთი წარმოების სახელებიც, რომლებიც არ არის გაფორმებული არანაირი დერივატით. მაგ., რუს ,,რუსი”; 

ლეკ ,,ლეკი”; ქისტ ,,ქისტი” და სხვ.  

2: ნათია ფონიავა - სტატიაში განხილულია ავტორთა კოლექტივის (იზა ჩანტლაძე, ქეთევან მარგიანი-

დადვანი, ქეთევან მარგიანი-სუბარი, მედეა საღლიანი, რუსუდან იოსელიანი) მონოგრაფიაში „კოდორული 

ქრონიკები (გამოკვლევებითურთ)“ შესული კოდორელთა აფხაზი რძლის მერი არშბა-წიფიანის სვანური მე-

ტყველების ნიმუშები, რომელზეც დაკვირვება საინტერესოა სწორედ ინტერფერენციის თვალსაზრისით. ის 

ფლობს მშობლიურ აფხაზურ ენას, ასევე კარგად იცის ქართული და სვანური. 

მერი არშბა-წიფიანის სვანურ მეტყველებას ნაკლებად ახასიათებს ფონოლოგიური ინტერფერენცია, 

იშვიათია მორფოლოგიური და სინტაქსური ინტერფერენციის შემთხვევები, ყველაზე გავრცელებულია 

ლექსიკური ინტერფერენეცია. 

კვლევამ აჩვენა, რომ აფხაზი მთქმელისთვის დომინანტია სახელმწიფო ენა ქართული, ამიტომ მის 

სვანურ მეტყველებაში თავი იჩინა ქართულის გავლენით გამოწვეულმა ინტერფერენციულმა მოვლენებმა. 

აფხაზურის გავლენით შეიძლება აიხსნას ის, რომ აფხაზი მთქმელი სვანურად საუბრისას ვერ ამბობს ჴ-ს, 

რაც აღნიშნულია „კოდორული ქრონიკების“ ავტორების მიერ. ეს გამოწვეული უნდა იყოს იმით, რომ 

დასახელებული ფარინგალური ფონემა თანამედროვე აფხაზურს არ აქვს. აფხაზურში არაა უმლაუტიანი 

ხმოვნებიც, ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ეს იყოს, რომ ინფორმატორი ხშირ შემთხვევაში უგულებელყოფს 

უმლაუტს სვანურში. 
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5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

  მონოგრაფიის/წიგნის   

№ ავტორი/ავტორები 
სათაური, საერთაშორისო გამოცემის ადგილი, 

გვერდების რაოდენობა 
სტანდარტული კოდი გამომცემლობა    

  ISBN   
     

1 

 

 

 

 

 

 

ნათია ფონიავა (მარინა 

ბერიძე, 

მაკა თეთრაძე, სოფიკო 

დარასელია, ნინო 

შარშენიძე) 

 

 

 

 

ქართულ-აფხაზურ-

ინგლისური სიხშირული 

ლექსიკონი, 
ISBN 978-83-7893-171-1 

 

 

 

 

 
 

პოლონეთი, 
KEW - Kolegium Europy 

Wschodniej 
 

 

 

 

 

 

220 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ნოდარ არდოტელი 

ბეჟიტურ-ქართული 

ლექსიკონი 

ISBN 978-83-7893-163-8 

KEW- 

KolegiumEuropyWscho

dniej (პოლონეთი) 496 
     

  ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
     

 
1: ქართულ-ოსურ-ინგლისური სიხშირული ლექსიკონი მოამზადეს: მ. ბერიძემ, მ. თეთრაძემ, ს. 

დარასელიამ, ნ. შარაშენიძემ, ნ. ბეპიევმა, ნ. პოპიაშვილმა, რ. ქუმარიტოვმა; რედაქტორი - ნ. ბეპიევი.  

ლექსიკონი მოამზადა სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა ლიდზის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით. 

ლექსიკონი აგებულია სიხშირული ლექსიკონების შექმნის პრინციპით. ქართული ენის სიხშირული 

სიტყვანი შედგენილია ლიდზის უნივერსიტეტის ბაზაზე KaWac-ის (Ka ‘Kartvelian’, WaC ‘Web as a Corpus’), 

ქართული ენის ვებკორპუსის მიხედვით. აღებული ქართული ენის ლექსიკური მარაგის 5000-იანი 

სიხშირული სია დამუშავდა და საბოლოოდ  მულტილინგვური ლექსიკონისათვის შეირჩა 3500-მდე 

ყოველდღიური გამოყენების სალექსიკონო ერთეული. 

 

5.2. სახელმძღვანელოები 
 

  სახელმძღვანელოს   
  სახელწოდება, 

გამოცემის ადგილი, 

 

№ ავტორი/ავტორები საერთაშორისო გვერდების რაოდენობა 
გამომცემლობა   

სტანდარტული კოდი 
 

    

  ISBN   
     

1     
2     

     

  ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
     

5.3. კრებულები   
  კრებულის   
  სახელწოდება, 

გამოცემის ადგილი, 

 

№ ავტორი/ავტორები საერთაშორისო გვერდების რაოდენობა 
გამომცემლობა   

სტანდარტული კოდი 
 

    

  ISBN   
     

1     
2     
3     

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
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5.4. სტატიები 
 

  სტატიის სათა- 
ჟურნალის/ 

  
  

ური, გამოცემის 
 

 

ავტორი/ კრებულის გვერდების 
№ დიგიტალური ადგილი, 

ავტორები დასახელება და რაოდენობა  საიდენტიფიკაციო გამომცემლობა   ნომერი/ტომი  
  

კოდი DOI ან ISSN 
  

     

1      

2 რომან ლოლუა 

К уточнению 

фонологической 

системы языка 

кавказско-

албанских 

палимпсестов, 

2073-6320. 
Вопросы языкового 

родства», 16/2 

მოსკოვი, 

„Издательский 

центр Российского 

государственного 

гуманитарного 

университета“ 19 

3      
      

  ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
      

კავკასიის ალბანური ენის მეცნიერული შესწავლა დღემდე რჩება ლინგვისტური კავკასიოლოგიის ერთ-ერთ 

ყველაზე აქტუალურ პრობლემად. მიუხედავად ბოლო დროს მომხდარი თვალსაჩინო წარმატებებისა 

კავკასიის ალბანური ენის კვლევის საქმეში, მრავალი საკითხი ამ ენის ფონოლოგიური სისტემისა და 

გრამატიკული სტრუქტურის შესახებ მოითხოვს საგანგებო შესწავლას. სტატია „К уточнению 

фонологической системы языка кавказско-албанских палимпсестов“ ითვალისწინებს ამ ხარვეზების 

ნაწილობრივ აღმოფხვრას. მასში წარმოდგენილია კავკასიის ალბანური ენის აღწერის ალტერნატიული ცდა, 

მათ შორის, ისტორიულ-შედარებითი მეთოდის გამოყენებით. კავკასიის ალბანური ანბანის ფონემურ 

მნიშვნელობათა დაზუსტებას შეუძლია გაუწიოს დიდი დახმარება ლინგვისტ-კომპარატივისტებს, 

რომლებიც იბერიულ-კავკასიურ ენათა ისტორიული ფონეტიკის საკითხებით არიან დაინტერესებულნი. 
  

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში 

 

№ 
მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

 

 

1.ნანა მაჭავარიანი 

 

 

2.ნანა მაჭავარიანი 

 

 

3.ნანა მაჭავარიანი 

 

 

 

 

4.ნანა მაჭავარიანი 

 

 

 

 

 

1.არნოლდ ჩიქობავა 120 (არნოლდ 

ჩიქობავას ცხოვრება და მოღვაწეობა) 

 

2.აფხაზური ენის აფიქსთა და 

მოდალურ ელემენტთა ლექსიკონი 

(შედგენის პრინციპები) 

 

3. აკადემიკოს არნ. ჩიქობავას 

ცხოვრება და მოღვაწეობა 

 

 

 

 

 

4.ზედსართავი სახელისა და 

ზნისართის გამიჯვნისათვის 

აფხაზურში უქონლობის სახელთა 

წარმოებისას 

 

 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXIX, 

(მასალები), თბილისი,  2018.  

 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXIX, 

(მასალები), თბილისი,  2018. 

 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

მასალები, გვ.44-47, თბილისი, 22-

24.XI. 2018. 

 

 

 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

მასალები, გვ.48, თბილისი, 22-24.XI. 

2018. 
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15 

 

 

 

 

5.ნანა მაჭავარიანი 

 

 

 

 

 

 

6.ნანა მაჭავარიანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ნანა მაჭავარიანი 

 

 

 

5. შესავალი სიტყვა არნ. ჩიქობავას 

ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ 

 

 

 

 

 

 

6.სვლა, სიარული, 

დენა...(სემანტიკისა და 

სტრუქტურის საკითხები) 

 

 

 

 

 

 

7. -ზა დაბოლოება აფხაზურ 

სახელთა ერთ წყებაში 

 

არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის  77-ე სამეცნიერო 

სესია, მიძღვნილი არნ. ჩიობავას 

დაბადების 120 

წლისთავისადმი,თბილისი, 25-27. 

XII. 2018. 

 

 

 

არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის  77-ე სამეცნიერო 

სესია, მიძღვნილი არნ. ჩიობავას 

დაბადების 120 

წლისთავისადმი,თბილისი, 25-27. 

XII. 2018, გვ. 42-43. 

 

 

 

ჩერქეზული (ადიღური) კულტურის 

ცენტრი, III სამეცნიერო სესია, 

ტრადიციული კულტურა, 

ლინგვისტური ძიებანი, თბილისი, 

14-15 დეკემბერი, 2018, გვ. 23. 

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

 

  

№ 
მომხსენებელი/ 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

მომხსენებლები დრო და ადგილი   
    

 

1. ლევან აზმაიფარაშვილი 

 

2. ლევან აზმაიფარაშვილი 

 

 

 

 

 

3. თეიმურაზ გვანცელაძე 

1. შეფასებითი 

კონოტაციების 

საკითხისათვის ხუნძურ 

ენაში 

 

2. დერივაციის 

თავისებურებები 

ხუნძურ ენაში 

 

 

3. სიტყვის 

მახასიათებლები 

აფხაზურ ენაში 

1. არნოლდ ჩიქობავას 
საკითხავები, XXIX, 
თბილისი, 2018 

2. .ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი „მეტყველების 

ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ 

ენებში, 2018 წლის 22-24 

ნოემბერი, თბილისი 

3. 2018 წლის 23-25 ნოემბერი, 

თსუ  
 

4. არნოლდ ჩიქობავას 
საკითხავები, XXIX, თბილისი, 2018 

 
 

 

4.მაკა თეთრაძე 

5.მაკა თეთრაძე 

 

4. კორპუსული მუშაობა 
კავკასიურ ენებზე 

 

5.საერთაშორისო 
კონფერენცია: 
საერთაშორისო 
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6.დიანა კაკაშვილი 

 

 

 

 

7.დიანა კაკაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.რომან ლოლუა 

 

 

 

 

 

9.რომან ლოლუა 

 

 

 

 

 

 

10.რომან ლოლუა 

 

 

 

11.რომან ლოლუა 

 

 

 

 

 

12.ნათია ფონიავა 

 

 

13.ნათია ფონიავა 

 

 

 

 

14.ნოდარ არდოტელი 

5. საბჭოთა ენობრივი 
პოლიტიკა და 
უტოპიური 
ტერმინთშემოქმედება 
ლეზგიური ენის 
მაგალითზე 

 

6. ლექსემა ხელისა და 

თავის შემცველი 

ფრაზეოლოგიზმები და 

კომპოზიტები 

ქართულსა და 

წოვათუშურ ენებში 

 

 

 

7. გრამატიკული კლასის 

ნიშნების 

უნიფიცირების 

ტენდენცია წოვათუშურ 

ენაში 

 

8.  „ალვანთა ქვეყნის ისტორია“ 

და მისი ცნობები კავკასიის 

ალბანური დამწერლობის 

შესახებ 

 

 

9.გენდერულ სხვაობათა აღნიშვნა

კავკასიის ალბანური ენის 

მორფოლოგიაში 
 

 

10.ერთი შენიშვნა 
კავკასიის ალბანური 
პალიმფსესტების 
დათარიღებასთან 
დაკავშირებით 

11.საგრანტო პროექტი 
„კავკასიის ალბანური ენის 
გრამატიკული ანალიზი“ 
(საგრანტო ხელშეკრულება №
YS-2016-45) 

პროექტზე მუშაობის შესახებ 

 

12.სიტყვათმახვილი 

მეგრულში 

 

13.გაოცებისა და მწუხარების 
გამომხატველი შორისდებულები

აფხაზურში 
 

ტერმინოლოგია, თარგმნა 
და სტანდარტიზაცია, 
ოქტომბერი, 2018 

 
6. არნოლდ ჩიქობავას 
საკითხავები, XXIX, 
თბილისი, 2018 
2018 წლის 1-4 მაისი, 

თბილისი 

 

 

7. .ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

„მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში, 2018 

წლის 22-24 ნოემბერი, თბილისი 

 

 

 

8. სამეცნიერო კონფერენცია 

„არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, 

XXIX, თბილისი, 2018 

 

 

 

9.ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

„მეტყველების ნაწილთა პრობლემა 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში, 

თბილისი, 2018 

 

10.  არნოლდ ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-

ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2018 

 

11. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-

ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2018 

 

12. არნოლდ ჩიქობავას 
საკითხავები, XXIX, 
თბილისი, 2018 
2018 წლის 1-4 მაისი, 

თბილისი 

 

13. 2018 წლის 22-24 ნოემბერი, 

თბილისი 

 

 

14. არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები. XXIX,თბილისი 
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15.ნოდარ არდოტელი 

 

 

 

 

 

16. .ნოდარ არდოტელი 

 

 

14. ადგილობით ბრუნვათა 

ნიშნების გენეზისი ხუნძურ-

ანდიურ-დიდოურ ენებში 

 

15. ზოგი დაღესტნური 

ეთნონიმის ტრანსლიტერაციის 

შესახებ ქართულში 

 

 

 

16. კლასის გრამატიკული 

კატეგორია ნახურ-დაღესტნურ 

ენათა სახელსა და ზმნაში 

 

15. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-

ე სამეცნიერო სესია, თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ვაჟა შენგელია,  

ცირა ჯანჯღავა 

 

 

 

 

 

 

18. ვაჟა შენგელია 

 

 

 

19. ვაჟა შენგელია 

 

 

20. ვაჟა შენგელია 

 

 

 

21.ვაჟა შენგელია 

17. .ქართველურ და აფხაზურ-

ჩერქეზულ ენათა 

მორფოლოგიის შედარებით-

ტიპოლოგიური ანალიზი 

 

 

18.ოდენპრეფიქსული 

სიტყვათწარმოება მეგრულში 

 

 

19. ქართველურ ენათა 

ფონემათშესატყვისობებში 

გამოვლენილი ერთი 

შემთხვევის ახსნის ცდა 

 

20. ფრაგმენტები მოგონებიდან 

აკადემიკოს არნოლდ 

ჩიქობავაზე. 87-92 

 

21.თბილისის ქუჩების 

სახელდებისათვის. 

17. ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

თბილისი 

 

 

 

18. XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია 

 

19.  არნოლდ ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-

ე სამეცნიერო სესია, თბილისი 

 

20. არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები. XXIX,თბილისი 

 

21. ქართულ-ამერიკული 

უნივერსიტეტის კრებული „ენა და 

კულტურა“, თბილისი, გვ. 167-174. 

 
    

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

 

6. 2. უცხოეთში  

№ 
მომხსენებელი/ 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

მომხსენებლები დრო და ადგილი   
    

 

1.მაკა თეთრაძე 

 

 

 

 

 

1.ენობრივი თუ ეთნიკური 

უმცირესობანი?საქართველოს 

საბჭოთა მემკვიდრეობა 

 

 

2.კომპოზიტთა კლასიფიკაცია 

1.2018 წლის 24-25 მაისი, ვერონა 

(იტალია) 

 

 

 

2.2018 წლის 24-25 მაისი, ვერონა 
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2.დიანა კაკაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

3.რომან ლოლუა 

 

 

 

 

 

4.რომან ლოლუა 

 

 

 

5.ნათია ფონიავა 

 

 

 

 

 

 

6.ნოდარ არდოტელი 

 

 

 

 

წოვათუშურ ენაში 

 

 

 

 

 

3. О соответствии аваро-
андийскому пятому латеральному 
языке согласному в кавказско-
албанском  
 

 

 

4. Сообщения древнеармянских 
источников о генезисе кавказско-
албанской письменности 
 

 

5. სიტყვათმახვილი ზანურ 

(მეგრულ-ლაზურ) ენაში 

 

 

 

6. К вопросу реконструкции 

лабиализованных согласных в 

дагестанских языках. – Кавказские 

языки 

 

 

(იტალია) 

 

 

 

3. VI Международная научная 
конференция «Кавказские языки: 
генетико- типологические 
общности и ареальные связи», 
მაჰაჩყალა, 2018 

 

 

 

 

4. Международную конференцию 
«Кавказская Албания в историко-
культурном пространстве Евразии», 
მოსკოვი, 2018 

 

5. 2018 წლის 5-6 დეკემბერი, 

მალმო (შვედეთი) 

 

 

6. Кавказские языки: генетико-

типологические общности и 

ареальные связи(Помяти 

выдающегося кавказоведа, 

академика А. С. Чикобава), 

Махачкала 

 

 

7.ნოდარ არდოტელი 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

7. Vowel Correspondences in Nakh 

and Daghestanian Languages 

(ინტერნეტვერსია) 

 

 

 

8 

 

7. Linguistic and Literary 

Studies on the Caucasus,Italy 

(Verona) 

 

 

 

8. 

 

 

 

 
    

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

№ 

მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 
მოხსენებისსათაური 

ფორუმისჩატარების 

დროდაადგილი 

 1.Machavariani N.M.  

 

 

 

 

 

1.Semantical-structural analysis of 

animals' Аbkhazian names//Кавказские 

языки: генетико- типологические 

общности и ареальные связи:  

 

 

 

Материалы  VI международной 
научной конференции 28--29 июня 

2018 г. Махачкала, 2018. С. 272-275. 
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2.Machavariani N.M.  

 

 

 

 

 

3.Machavariani N.M.  

 

2.Similariti of Abkhazian and Georgian 

verbal constructions in formation of the 

category  of involuntariness 

 

 

 

 

3.On the Origin  the Names of 

Anthrofomorphic Creatures in 

Abkhazian 

 

 

International Conference Linguistic and 

Literary Studies on te aucasus, 24-25 

May, 208- Universiti of Verona, Italy 

 

 

 

Promoting international Dialogue and 

Proteting Cultural Heritage in the 

Cauasus, Book of Abstracts, Malmo 

University, 5-6 December 2018, p. 15. 

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

 

სხვა აქტივობა:   

ნოდარ არდოტელი: 

1) სარედაქციო კოლეგიის წევრობა კრებულისა „კავკასიოლოგიური ძიებანი“ (დაიბეჭდა 8 ტომი);  

2) ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტისა და 

სარედაქციო კოლეგიის წევრობა; 

3)არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტისსამეცნიერო საბჭოს წევრობა;  

4) ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეწევა პედაგოგიურ მოღვაწეობას, 

კერძოდ, კითხულობს ლექციებს შემდეგ საგნებში: ა) ზოგადი და იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების 

თეორიული კურსი; ბ) ჩეჩნური ენა (სემინარი); გ) Сравнительная грамматика иберийско-кавказских языков 

(Фонетика); დ) Теоретический курс общего и иберийско-кавказского языкознания; 5) Аварский язык – 1; 6) 

იბერიულ-კავკასიურ ენათა ისტორიულ-შედარებითი გრამატიკა (ფონეტიკა); და ა. შ. 

 

 

 

 

დაწესებულებას 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”. 



1 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 
არსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ 

ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა და  
ხელმძღვანელის მითითებით): 

�  

თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

ლექსიკოლოგიის განყოფილება: 
 

ხელმძღვანელი: პროფ. მერაბ ჩუხუა 

მეცნიერ-თანამშრომლები: ავთანდილ არაბული, მაია აშაძე,  თამარ  ბეროზაშვილი,  

ლალი  ბინიაშვილი, მანანა  კელენჯერიძე, მარინა კიკონიშილი, ნათია მაისურაძე,  

ასმათ პაპიძე, ნატა რაზმაძე, მერაბ რობაქიძე, მირანდა რობაქიძე-გოგბერაშვილი,  

ლიდა სოხაძე, მანანა ტუსკია, ზეზვა. ქავთარაძე, ეთერ შენგელია, ნათელა ჭინჭარაული, ნინელი 

ჭოხონელიძე, მანანა ჩაჩანიძე, ნინო ხახიაშვილი,  

მარიამ ხომასურიძე, ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი. 

�  
  
 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
1.1.  
  გარდამავალი (მრავალწლიანი)   
  პროექტის დასახელება 

პროექტის დაწყების და 
პროექტში ჩართული პერსონალი 

№
 

მეცნიერების დარგისა და (თითოეულის როლის  
დამთავრების წლები   

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით)    

  მითითებით   
     

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
  

„ციფრულად 

დოკუმენტირებული და 

ლინგვისტურად ანოტირებული 

ლაზური ტექსტები 

(ლექსიკონითურთ)“ 

 

 

„ქართული ენის განმარტებითი 

ლექსიკონის“ ახალი 

რედაქცია(მე-4 ტომი) 

 

 

 

 

 

 

 

„ქართული ენის ისტორიულ- 

ეტიმოლოგიური ლექსიკონი“  

 

 

„ქართული სიტყვის ისტორიულ-

სემანტიკური ლექსიკონი“ 

(ელექტრონული და 

პოლიგრაფიული ვერსიები) 

 

2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

2007-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2025 

 

 

 

 

2018-2020 

 

 

 

 

მ. ჩუხუა (ლინგვისტი ექსპერტი) 

 

 

 

 

ა. არაბული (ხელმძღვანელი), 

მ.აშაძე, თ. ბეროზაშვილი, 

ლ.ბინიაშვილი, მ.კელენჯერიძე, 

ნ.მაისურაძე, ა.პაპიძე, ლ.სოხაძე, 

მ.ტუსკია,ზ.ქავთარაძე, 

ნ.ჭინჭარაული, ნ.ჭოხონელიძე, 

მ.ჩაჩანიძე, ნ.ხახიაშვილი, 

მ.ხომასურიძე, 

  
 

 

 

მ.ჩუხუა (ხელმძღვანელი), 

ე.შენგელია,მ.რობაქიძე,  

ზ.ქავთარაძე, მ.ღლონტი 

 

 

მ.ღლონტი(ხელმძღვანელი), 

ეთერ შენგელია, ზეზვა ქავთარაძე 

მ.რობაქიძე, 

 



2 

 

 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 

 

ქართული ენის დიალექტების 

კრებსითი ლექსიკონი 

 

 

 

„ქართული ენის სინონიმთა 
ლექსიკონი“ 

 

 

 

„მცენარეთა ქართველური 

სახელების ლექსიკონი“ 

 

2015-2020  

 

 

 

 

2018-2021 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

5.რ.რამიშვილი(ხელმძღვანელი), 

ნ.ჭოხონელიძე, მ.რობაქიძე-

გოგბერაშვილი,  

 

 

6.ნ.რაზმაძე (ხელმძღვანელი), 

მ.კელენჯერიძე,  

 

 

 

7.ნ.ხოჭოლავა-მაჭავარიანი 

(ხელმძღვანელი) 
     

 

განყოფილების    გარდამავალი    სამუშაო    მრავალგვარია:    „ქართული    ენის    განმარტებითი 
ლექსიკონის“ ახალი რედაქციის სამუშაოების დასრულება; „ქართული ენის ისტორიულ-

ეტიმოლოგიური ლექსიკონის“ ელექტრონული, ინტერნეტული და პოლიოგრაფიული ვერსიების

მომზადება; ისტორიულ ნასესხობათა ლექსიკონის მომზადება; ქართული ენის ცალკეულ დიალექტთა

ლექსიკონების ელექტრონული, ინტერნეტული და პოლიგრაფიული ვერსიების მომზადება; ქართული

ენის სპეციალური ლექსიკონების: სინონიმთა, ანტონიმთა, ომონიმთა და სხვ. მომზადება. 

წარმოდგენილი ამოცანების წარმატებულად შესრულების მიზნით, ლექსიკოლოგიის

განყოფილების მუშაობა უნდა წარიმართოს შემდეგი მიმართულებით: ა) საქართველოს სახელმწიფო

ენის განვითარების პრიორიტეტულობა; ბ) ქართული ფუნდამენტური და პრაქტიკული

ლექსიკოგრაფიის განვითარება და პოპულარიზაცია ჩვენს ქვეყანასა და უცხოეთში; გ) ლექსიკოლოგია-

ლექსიკოგრაფიაში ჩართული მეცნიერი მუშაკების მიერ მონოგრაფიებისა და მოხსენებების მომზადება

საინსტიტუტო (ადგილობრივ) და საერთაშორისო სიმპოზიუმებზე, კონფერენციებსა და სემინარებზე

წარმოსადგენად; დ) ყოველწლიური კრებულის „ეტიმოლოგიური ძიებანი“ პერიოდული

(ყოველწლიური) გამოცემა; ე) ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი საქმიანობის გააქტიურება; ვ)

ინტენსიური სასწავლო- პედაგოგიური კავშირი და თანამშრომლობა საგანმანათლებლო სისტემასთან; 

ზ) განყოფილების მიერ მომზადებული ელექტრონული და პოლიგრაფიული პროდუქტების

რეალიზების მოქნილი სტრატეგია და ტაქტიკა.ამ სამეცნიერო ამოცანების საბოლოო მიზანია ქართული

ეროვნული ენის ლექსიკური სიმდიდრის სრული აღწერა. 

2018 წელს შესრულდა შემდეგი სამუშაოები: 

1: 2018 წელს დაიწყო პროექტზე მუშაობა, 40-გვერდამდე ტექსტი დამუშავდა სათანადო

მოთხოვნების შესაბამისად; შედგა ტექსტების სიტყვანი; ლაზურიდან ითარგმნა ინგლისურად, 

სალიტერატურო ეკვივალენტების მითითებით. ამ ეტაპზე შესრულებული სამუშაოები სრულად

შეესაბამება სამუშაო გეგმით გათვალისწინებულ ამოცანებს. 

2: 2018 წელს აქტიურად მიმდინარეობდა „ ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის“  ახალი

რედაქციის მე-4 ტომის სარედაქციო სამუშაოები (ახალი მასალის მოძიება, განმარტებითი კორპუსის

დახვეწა და შევსება და სხვა). 

3: გრძელდება „ ქართული ენის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონის“  ინდექსის

ელექტრონული ვერსიის შევსება და კორექტირება, მისი პოლიოგრაფიული ვერსიის მომზადება

(მასალის შევსება და პროდუქტის რედაქტირება); 

4: „ქართული სიტყვის ისტორიულ-სემანტიკური ლექსიკონი“ არ შეადგენს ზემოხსენებული

წყაროებიდან ამოკრებილი სალექსიკონო მასალის მექანიკურ ნაერთს, ვინაიდან ეს მასალა განლაგდება

„ქართული სიტყვის ისტორიულ-სემანტიკური ლექსიკონის“ შედგენისათვის საგანგებოდ

შემუშავებული ლექსიკოგრაფიული კრიტერიუმების საფუძველზე, კერძოდ:*სიტყვანის შერჩევისა და

შედგენის კრიტერიუმები,*სალექსიკონო ერთეულის ფორმის (მეთაური სიტყვის) საკლასიფიკაციო

კრიტერიუმები (ფონეტიკური ვარიანტები, სახელი, ზმნა, სახელზმნა, სალექსიკონო ერთეულის

გადაგზავნა),*სალექსიკონო ერთეულის მნიშვნელობის/მნიშვნელობათა დოკუმენტაციის (წყაროს

მითითების) კრიტერიუმები,*სალექსიკონო ერთეულის გენეზისურ, გრამატიკულ, ლექსიკოლოგიურ,

ტერმინოლოგიურ მახასიათებელთა და მათს შემოკლებათა კრიტერიუმები. 

2018 წელს შევუდექით „ქართული სიტყვის ისტორიულ-სემანტიკური ლექსიკონის“ სიტყვანის
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შედგენას (ამჯერად თავი მოიყარა 10 ათასზე მეტმა სიტყვა-ერთეულმა − ძველი ქართული ენის

ლექსიკონებისა და სიმფონია-ლექსიკონების არსებული გამოცემებიდან (14 წყარო) და ძველი ქართული

ორიგინალური და თარგმნილი საეკლესიო და საერო ლიტერატურის სხვადასხვა ჟანრის ხელნაწერებისა

და თხზულებების გამოცემებიდან, რომელთა სამეცნიერო აპარატში ჩართულია ლექსიკონები და

ლექსიკოლოგიური გამოკვლევები (35 წყარო). დაგეგმილი გვაქვს თავდაპირველად ამ ლექსიკონის

ელექტრონული ვერსიის შექმნა, და შემდგომ, ამ უკანასკნელის პოლიგრაფიულად გამოცემა. 

ბუნებრივია, ელვერსია მომავალში სათანადოდ შეივსება სხვა გამოცემებიდან თუ სამეცნიერო

ნაშრომებიდან მოძიებული დიდძალი მასალით, რის შედეგადაც პერმანენტულად გააქტიურდება

მეცნიერულად დახვეწილი, განახლებული, სრულფასოვანი ძველი ქართული ლექსიკური ფონდი. 

5: 2018 წელს გათვალისწინებული იყო დიალექტური ლექსიკის სრულფასოვანი ელექტრონული 

ფონდის შექმნა (შევსება) იმ ლექსიკური საგანძურის საფუძველზე, რომელიც ქართულ დიალექტებს 

მოიცავს. 

„ქართული ენის დიალექტების კრებსითი ლექსიკონის“ ელექტრონული დამუშავება: 

     _ მასალის გაწყობა ძირ-ფუძეთა პრინციპზე, რათა სხვადასხვა დიალექტის ფორმით ნაირ-

გვარმა მასალამ საერთო საწყის ერთეულებზე მოიყაროს თავი, რომ მომხმარებელმა ადვილად, 

სწრაფად და ეფექტურად მოიძიოს მაქსიმალურად ამომწურავი ლინგვისტური თუ ბიბლიოგრაფი-

ული ინფორმაცია კონკრეტულ ლექსიკურ ერთეულზე. 

     _ ფუძე-ფორმათა სემანტიკური ურთიერთმიმართების დალაგება; _ წყაროების ზუსტი დამისა-

მართება. 

6:  „ქართული ენის სინონიმთა ლექსიკონის“ ჯგუფი შეიქმნა 2018 წელს. მუშაობის მიზანია 
„ქართული ენის სინონიმთა ლექსიკონის“ მომზადება და მისი გამოცემა როგორც ბეჭდური, ასევე 
ელექტრონული ფორმით. სამუშაოს დასრულება ივარაუდება 2021 წლისთვის.  
„ქართული ენის სინონიმთა ლექსიკონის“ ჯგუფის 2018 წლის ანგარიში: 1. ნატა რაზმაძე: შეავსო და 
კომპიუტერში შეიტანა ა- დან ლ-ს ჩათვლით სინონიმური რიგები. 2. მანანა კელენჯერიძე: შეავსო ნ- დან 
ტ-ს ჩათვლით სინონიმური რიგები. 3. მანანა ჩაჩანიძე: დაამუშავა ა.ღლონტის " ქართულ კილო- თქმათა 
სიტყვის კონა" სინონიმური ერთეულების გამოვლენის მიზნით!   

7:  2017 წლის ნოემბერში შევუდექით „მცენარეთა ქართველური სახელების ლექსიკონის“ შედგენას, 

რომელიც ეფუძნება ალ. მაყაშვილის „ბოტანიკურ ლექსიკონს“ და მდიდრდება შთამბეჭდავი

მოცულობის მასალით. 2018 წელს ჩატარებული მუშაობის შედეგად თავი მოიყარა  2 ათასზე მეტმა

ერთეულმა − ქართული ენის დიალექტოლოგიური ლექსიკონების, ს.ს. ორბელიანის „სიტყვის კონის“, ი. 

ბაგრატიონის საბუნებისმეტყველო-განმარტებითი ლექსიკონის არსებული გამოცემებიდან (18 წყარო). 

ამავე წელს წაკითხული იქნა ორი მოხსენება ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებზე, ორიც -

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე. 

2018 წელს ჩატარდა  ექსპედიციები: იმერეთსა და ქართლში (25 მაისი-20 ივნისი,  მონაწილე დ. 

ჭელიძე); სამეგრელო (10-20 ივლისი, მონაწილე ნ. ხოჭოლავა-მაჭავარიანი); ხევსურეთი, თუშეთი (3-20 

აგვისტო, მონაწილე დ. ჭელიძე). ექსპედიციის შედეგად მოპოვებული მასალა (მცენარეთა სახელები, 

მცენარეებთან დაკავშირებული ლექსიკა) შეადგენს 475 ლექსიკურ ერთეულს. ექსპედიციების

დასრულების შემდეგ მოხდა მოპოვებული მასალების კლასიფიკაცია, ანალიზი. 

   
     

     
1.2.  დასრულებული პროექტის  

პროექტში ჩართული პერსონალი   
დასახელება მეცნიერების პროექტის დაწყების და 

№ 
 

(თითოეულის როლის  
დარგისა და სამეცნიერო დამთავრების წლები   

მითითებით)   
მიმართულების მითითებით 

 
    
     

1  2 3 4 
    

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 

   ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
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შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  
2.1.  
 გარდამავალი (მრავალწლიანი)   
 პროექტის დასახელება   
 მეცნიერების დარგისა და 

პროექტის დაწყების და 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

№ სამეცნიერო მიმართულების (თითოეულის როლის 
დამთავრების წლები  

მითითებით, მითითებით)   

 პროექტის საიდენტიფიკაციო   
 კოდი   
    

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
მეგრულ-ლაზური ინტონაცია 

217728 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2016-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ეთერ შენგელია (ხელმძღვანელი), 
ნათია ფონიავა (კოორდინატორი), 
ვაჟა შენგელია (კონსულტანტი), 
მაია მემიშიში (დამხმარე 
პერსონალი),ლევან ვაშაკიძე 
(დამხმარე პერსონალი). 
 

 
 
 
 

 
    

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1: დასახელებული კვლევითი პროექტის ფარგლებში 2018 წელს დაგეგმილი იყო ორი ექსპედიცია: 

ერთი ლაზეთში, მეორე − სამეგრელოში. ლაზური მეტყველების ექსპერიმენტული შესწავლის მიზნით 

პროექტის მესამე პერიოდში ექსპედიცია მოეწყო ისტორიულ ლაზეთში, 2018 წლის 3 თებერვლიდან 16 

თებერვლის ჩათვლით, კერძოდ, 3-დან 12 თებერვლის ჩათვლით რიზესა და ართვინის პროვინციებში 

(თურქეთის რესპუბლიკა), ხოლო 13 თებერვლიდან 16 თებერვლის ჩათვლით ხელვაჩაურის რ-ნის სოფელ 

სარფში (საქართველო). ამავე წელს მეორე სამეცნიერო ექსპედიცია იყო დაგეგმილი, ამჯერად სამეგრელოში, 

რომელიც ჩატარდა 2018 წლის 17 აგვისტოდან 30 აგვისტოს ჩათვლით. ექსპედიციების დასრულების შემდეგ 

მოხდა მოპოვებული მასალების კლასიფიკაცია და ანალიზი. ამავე წელს ორი მოხსენება იქნა წაკითხული 

ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციაზე, ხოლო ორი − საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე 

მალმოში (შვედეთი). ასევე დეკემბერში წამყვან ორგანაზაციაში მოეწყო პროექტის შუალედური 

(ერთწლიანი) შედეგების წარდგენა, რომელსაც ესწრებოდნენ დარგის სპეციალისტები.   
 
    

2.2.    
    
 დასრულებული (მრავალწლიანი)   
 პროექტის დასახელება  

პროექტში ჩართული პერსონალი  

მეცნიერების დარგისა და პროექტის დაწყების და 
№ (თითოეულის როლის 

სამეცნიერო მიმართულების დამთავრების წლები  
მითითებით)  მითითებით, პროექტის  

   

 საიდენტიფიკაციო კოდი    
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3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
3.1. 

  გარდამავალი (მრავალწლიანი)   
  პროექტის დასახელება   
  მეცნიერების დარგისა და   
  სამეცნიერო მიმართულების 

პროექტის დაწყების და 
პროექტში ჩართული პერსონალი 

№  მითითებით, პროექტის (თითოეულის როლის  დამთავრების წლები   
საიდენტიფიკაციო კოდი, მითითებით)    

  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 (მრავალწლიანი)   
  პროექტის დასახელება   
  მეცნიერების დარგისა და  

პროექტში ჩართული პერსონალი   სამეცნიერო მიმართულების პროექტის დაწყების და 
№ 

 

მითითებით, პროექტის (თითოეულის როლის  დამთავრების წლები 

   საიდენტიფიკაციო კოდი, მითითებით)    

  დამფინანსებელი   
  ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,   
  ქვეყანა   
1 
 
 
 
 
 
  

Diachronic Atlas 

of Comparative 

Linguistics 
 

 
Lund University (Sweden) 

 

2016-2018 
 
 
 
 
 
 

მერაბ ჩუხუა - მკვლევარი 
 
 
 
 
 
 

     

 დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

  

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1: მკვლევართა ჯგუფმა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან დაამუშავეს კულტურული ლექსიკა 

ამაზონის, კავკასიისა და ინდოევროპული ენების მონაცემთა მიხედვით. შეიქმნა პროდუქტი, სადაც მე 

დავამუშავე იბერიულ-კავკასიურ ენათა საერთო წარმომავლობის კულტურული ლექსიკა, ბასკურის 

ჩათვლით. რომ შეგვექმნას გარკვეული წარმოდგენა სიტყვა-სტატიათა აგებულების შესახებ, მოვიხმობ 

ამონარიდს მონაცემთა ბაზიდან:  

spade – ს.-ქართვ. *ბარ- „ბარი, ბარვა“ (ქართ. ბარ-ი, ბარ-ვ-ა) ~ წ.-სინდ. *ბარ- „დაბარვა“ (ხათ. mar 

„დაბარვა, გაჭრა“, შდრ. აფხაზ. ფა- {ნიჩაბი}, სიტყვაში ა-მ�ა-ფა „ხის ნიჩაბი“ (ბზიფ.)) ~ ს.-დაღ. *ბარ-

„ბარი“  (ბუდუხ. ბარ, ლეზგ. ფერ, ხინალ. ბერ „ბარი“) ~ ბასკ. pala „spade“. 
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

  
  მონოგრაფიის/წიგნის   

№ ავტორი/ავტორები 
სათაური, საერთაშორისო გამოცემის ადგილი, 

გვერდების რაოდენობა 
სტანდარტული კოდი გამომცემლობა    

  ISBN   
     

1 
 
 

რუსუდან რამიშვილი 

 

 

ქართულ-სპარსული 

ენობრივი ურთიერთობიდან 

(„რუსუდანიანის“ მიხედვით) 

ISBN 978-9941-13-703-7 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 129 გვ. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინელი ჭოხონელიძე 

 

 

 

 

 

 

მერაბ რობაქიძე 

 

 

 

 

 

 

„სახელურ ომონიმთა 

იატორია ქართულში 

(მასალები 

ისტორიულეტიმილოგიური 

ლექსიკონისათვის)“ 

 

 

 

 

3.დარგობრივი ქართულ-

სომხური ლექსიკონი 

(ელექტროვერსია) 

ეტიმოლოგიური მასალები 

(გრ. ღაფანციანი) 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

განთავსებულია 

ვებგვერდზე: 

www.ice.ge 

 
 

745 გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

  ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
     

1. შესწავლილია გარკვეული სახის თანდებულიანი კონსტრუქციები. ა) კერძოდ, ამგვარია საშუალი 

ქართულის ლიტერატურული ძეგლების ენაში გამოვლენილი -გან თანდებულიანი კონსტრუქციები, 

რომელთა ძირითადი ფუნქცია შედარების გამოხატვაში ვლინდება. (მაგ.: დედისაგან უმჯობესი, დისაგან 

უსაყვარლესი...). ბ) გარდა ამისა, გამოვყავით კონსტრუქციები, როცა „ეშინია“ და „რცხვენია“ ზმნების მიერ 

მართული სახელი დგას -გან თანდებულიან ნათესაობით ბრუნვაში (მაგ.: თავისაგან მეშინიან, ამისგან 

მეშინის...). საყურადღებოა, რომ განხილული კონსტრუქციები სხვადასხვა სტრუქტურისა და ტიპის ენებში 

დადასტურდა, გამოვლინდა ერთგვარი ენობრივი უნივერსალია, რომელიც უკავშირდება -გან თანდებულის 

მეშვეობით მიზეზ-შედეგობითი მიმართებების გამოხატვას, სივრცული და მიზეზობრივი 

„გამომდინარეობის“ შინაგან კავშირს. 2. აგრეთვე აღწერილია ის ფრაზეოლოგიური შესიტყვებანი, 

რომლებიც წარმოადგენს სპარსულ ზმნურ ფრაზეოლოგიზმთა სხვადასხვა საფეხურს. 3. გამოიყო ისეთი 

რთული სიტყვები, რომელთა მოტივაცია სწორედ სპარსული ენის ისტორიაში იძებნება. 

ქართული ენის ფერეიდნულ დიალექტშიც გამოვლენილ იქნა საშუალი ქართულის ლიტერატურული 

ძეგლების ენაში ჩვენ მიერ შესწავლილი საკითხები. 

2. წიგნში წარმოდგენილია დაახლოებით 1070 ომონიმი (2800 ომონიმური ცალი სიტყვა-სტატია). ნა-

შრომი ემყარება ემპირიულ მასალას, ქართული ენის მრავალსაუკუნოვან წერილობით წყაროებს, დიალექ-

ტოლოგიურ და ქართველურ ენათა მონაცემებს. განხილულია ამა თუ იმ სიტყვასთან დაკავშირებით სამეც-

ნიერო ლიტერატურაში არსებული თვალსაზრისები და, შეძლებისდაგვარად, მათი წარმომავლობისა და 

ეტიმოლოგიის საკუთარი ინტერპრეტაციაც. დაწერილია ისტორიულ-შედარებითი მეთოდის გათვალისწი-

ნებით. განკუთვნილია ქართველური ენების ლექსიკის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური საკითხებით დაინტე-

რესებულ პირთათვის. 
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4. 2. სახელმძღვანელოები  
  სახელმძღვანელოს   
  სახელწოდება, 

გამოცემის ადგილი, 

 

№ ავტორი/ავტორები საერთაშორისო გვერდების რაოდენობა 
გამომცემლობა   

სტანდარტული კოდი 
 

    

  ISBN   
     

1     
2     

     

  ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
     

 
4.3. კრებულები   
  კრებულის   
  სახელწოდება, 

გამოცემის ადგილი, 

 

№ ავტორი/ავტორები საერთაშორისო გვერდების რაოდენობა 
გამომცემლობა   

სტანდარტული კოდი 
 

    

  ISBN   
     

1     

 

ავტორთა კრებული 

 

 

 

 

 

 

 
 

ეტიმოლოგიური 
ძიებანი, XV ტ. 

ISSN 1987-9946 

 

 

 

 

 

თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა 

 

 

 

 

 
 

177 გვ. 
 

 

 

 

 

 

 
     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1. „ეტიმოლოგიური ძიებანი“ ქართული და სხვა ქართველური ენების ლექსიკის ისტორიულ-

ეტიმოლოგიური კვლევისადმი მიძღვნილი თემატური კრებულია. კრებული 1987 წელს დაფუძნდა 

აკად. ქეთევენ ლომთათიძის ინიციატივით. კრებულში წარმოდგენილია გამოკვლევები, რომლებშიც 

ქართველურ ენათა ლექსიკური მასალის ანალიზისას მოხმობილია როგორც მონათესავე, ისე 

არამონათესავე ენათა სათანადო მასალა. კრებული მიეძღვნა ცნობილ მეცნიერს, აკად.არნოლდ 

ჩიქობავას დაბადებიდან 120 წლისთავს.  
 
4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით  
 

  სტატიის სათა- 
ჟურნალის/ 

  
  

ური, გამოცემის 
 

 

ავტორი/ კრებულის გვერდების 
№ დიგიტალური ადგილი, 

ავტორები დასახელება და რაოდენობა  
საიდენტიფიკაციო გამომცემლობა   

ნომერი/ტომი 
 

  
კოდი DOI 

  
     
      

1      
2      
3      

      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით  
 

   ჟურნალის/ 
გამოცემის 

 
 

ავტორი/ სტატიის სათა- კრებულის გვერდების 
№ ადგილი, 

ავტორები ური, ISSN დასახელება და რაოდენობა  
გამომცემლობა    

ნომერი/ტომი 
 

     
      

1 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

1.ნინო ხახიაშვილი 

 

 
 

 

 
2.ნინო ხახიაშვილი 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
3.ნინო ხახიაშვილი 
 

 
 
 

 

 
4.ნინო ხახიაშვილი 

 
 

 
 

 

1. სრბა სიტყვის 

სემანტიკისათვის 

ISSN 1987-6572 

 

 

 

 

2. თანამდებიდან 

თანამდებობამდე 

(თანამდებობა 

სიტყვის 

სემანტიკისათვის) 

ISSN 1512-1593 

 

 

 

 

3. მლივი 

სიტყვისათვის 

 

 

 

 

 

 

4. სიტყვა მთიების 

სემანტიკისათვის 

ISBN 978-9941-13-

395-4  

(ყველა ტომის) 

 

1. იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება 

XLVI, 2018.  

 
 

 

 
2. გელათის მეცნიე-

რებათა აკადემიის 

ჟურნალი  5-6,  

2018.   
 

 
 

 
 
3. ქართველურ 

ენათა 

სტრუქტურის 

საკითხები, ტ. XIV,  

2018.   

 
 

 
4.ქართული სი-

ტყვის კულტურის 

საკითხები XVIII. 
2018. 
 
 
 

1.თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

2. თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

4. თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

6 გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5გვ. 

 

 

 

 

 

 

7გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

5.ნინო ხახიაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

5. ვარგან-//არღან-// 

ორგან-// ორღან-

//ორღანო  სიტყვების 

ურთიერთმიმართებ

ისათვის 

ISSN 1987-9946 

 

5. ეტიმოლოგიური 

ძიებანი XV. 2018. 
 

 

 

 

 

5. თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

8გვ. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

6.ნანა ხოჭოლავა-

მაჭავარიანი 

 

 

 

7. ნანა ხოჭოლავა-

მაჭავარიანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ნანა ხოჭოლავა-

მაჭავარიანი 

 

 

 

 

 

9. ნანა ხოჭოლავა-

მაჭავარიანი 

 

 

 

 

 

 

10.მედეა ღლონტი 

 

 

 

 

 

 

 

11.ავთანდილ არაბული 

 

 

 

 

 

12.მერაბ ჩუხუა 

 

 

 

 

 

6.კვლავ ძეგლი-ს  

მნიშვნელობისათვის 

ქართულში.  

ISSN 1987-7692 

 

7. მცენარე ჩალამძივის   

(L. Coix lacryma) 

აჭარული სახელების 

მოტივაციისა და ღაჭ-  
ლექსიკური ძირის     

სემანტიკისათვის 

ISSN 1987-9946 

 

 

 

8. ფიტონიმთა ერთი 

წყების 

სტრუქტურულ-

სემანტიკური 

ანალიზისათვის,  

ISSN 1987-6572 

 

9. ძეგლ- ფუძიან 

ტოპონიმთა 

სახელდებისათვის, 
ISSN  2587 – 5450 
 

 

 

 

10.თან-თანა- და 

თავის-თვის-თვით- 

კომპონენტთა  

სტრუქტურულ-

სემანტიკური 

ფუნქციისათვის 

ISSN 1987-9946 

 

11. არნოლდ 

ჩიქობავას საუკუნე 

ISSN 1987-7692 

 

 

 

12.ახალი მასალები 

ქართული ენის 

ისტორიულ-

ეტიმოლოგიური 

ლექსიკონისათვის 

ISSN 1987-9946 

6.ქართველურ 

ენათა 

სტრუქტურის 

საკითხები, ტ. XIV,  

2018. 

 

 

 

 

7. ეტიმოლოგიური 

ძიებანი, XV,  2018, 

თბილისი. 

 

 

 

8. იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XLV,   

თბილისი, 2018 

 

 

 

9. საქართველოს 

ალ. ჯავახიშვილის 

სახ. გეოგრაფიული 

საზოგადოების 

შრომათა კრებული,  

ახალი სერია I (XIX) 

 

 

10. ეტიმოლოგიური 

ძიებანი, XV,  2018, 

თბილისი. 

 

 

 
 

 

11.ქართველურ 

ენათა 

სტრუქტურის 

საკითხები, ტ. XIV,  

2018. 

 

 

12. ეტიმოლოგიური 

ძიებანი, XV,  2018, 

თბილისი. 
 

 

6. თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

7. თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

8. თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

11. თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

12. თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 19გვ. 

 

 

12. 35გვ. 

 

13. 19გვ. 

14. 6გვ. 

15.  5გვ. 

16. 6გვ. 



10 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

13.ნინელი ჭოხონელიძე 

 

 

 

 

 

 

14.მანანა ჩაჩანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.თამარ ბეროზაშვილი 

 

 

 

 

 

 

16.ავთანდილ არაბული 

 

13.ზოგი ომონიმის 

იასტორია(1.ლელი;2.

მროწეული;3ნარი;4ნა

რა;5ნარდი;6ნუში;7სა

ნდალი) ISSN 1987-9946 

 

 

14. ლექსიკური 

სინონიმიის ახალი 

წყვილი: მეგობარი 

და საყვარელი, 

ბარბარიზმები: 

ბოიფრენდი და 

გელფრენდი 

თანამედროვე 

ქართულში  

 

15. აკადემიკოსი 

მზექალა შანიძე 

(წაკითხულია 

საიუბილეო 

სხდომაზე 2016 

წელს) 

 

16. საზოგადო ჭირის 

მოზარე ანუ 

თანამედროვე 

ქართულის ანამნეზი 

ვახტანგ 

იმნაიშვილისებურად 

 

 

13. ეტიმოლოგიური 

ძიებანი, XV,  2018, 

თბილისი. 

 
 

 

 

14. იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XLV,   

თბილისი, 2018 

 

 

 

 

 

 

15. იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XLV,   

თბილისი, 2018 

 

 

 

16. .ქართველურ 

ენათა 

სტრუქტურის 

საკითხები, ტ. XIV,  

2018. 

 

13. თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

14. თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

 

 

 

 

16. თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
 
5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

  მონოგრაფიის/წიგნის   

№ ავტორი/ავტორები 
სათაური, საერთაშორისო გამოცემის ადგილი, 

გვერდების რაოდენობა 
სტანდარტული კოდი გამომცემლობა    

     
     

1 
 
 

მერაბ ჩუხუა 

 

 

„ქართულ-ჩერქეზულ-

აფხაზური 

ეტიმოლოგიური 

ლექსიკონი“ 
პოლონეთი, 

ვოინოვრიცე 720 

 

  ISBN 978-83-7893-186-7   
     

  ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
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1: „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, ყაბარდოული ენების სათანადო 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 
 

  სახელმძღვანელოს   
  სახელწოდება, 

გამოცემის ადგილი, 

 

№ ავტორი/ავტორები საერთაშორისო გვერდების რაოდენობა 
გამომცემლობა   

სტანდარტული კოდი 
 

    

  ISBN   
     

1     

2     
     

  ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
     

 

5.3. კრებულები   
  კრებულის   
  სახელწოდება, 

გამოცემის ადგილი, 

 

№ ავტორი/ავტორები საერთაშორისო გვერდების რაოდენობა 
გამომცემლობა   

სტანდარტული კოდი 
 

    

  ISBN   
     

1     
2     
3     

     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
 
5.4. სტატიები 
 

  სტატიის სათა- 
ჟურნალის/ 

  
  ური, გამოცემის  
 

ავტორი/ კრებულის გვერდების 
№ დიგიტალური ადგილი, 

ავტორები დასახელება და რაოდენობა  საიდენტიფიკაციო გამომცემლობა   ნომერი/ტომი  
  

კოდი DOI ან ISSN 
  

     

      

2      
3      
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6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
6.1. საქართველოში  
 

№ 
მომხსენებელი/ 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

მომხსენებლები დრო და ადგილი   
    

1 
 
 

1.მერაბ ჩუხუა 

 

 

1.მეორეული რ -> ლ   

ლატერალიზაციის ფონეტიკური 

პროცესის შესახებ ჩერქეზულში 
 

1.სამეცნიერო კონფერენცია 

„არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები“, XXIX, თბილისი, 

2018 
 

2 

 

 

 

 

2.მერაბ ჩუხუა 

 

 

 

 

2.ბორჯომის ეტიმოლოგიისათვის 

 

 

 

  

2.საქართველოსკულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტო 

სამუზეუმო მიმართულება 

კონფერენცია„მუზეუმი და 

კულტურული მემკვიდრეობა“ 

თბილისი, 2018 

 

3 3.მერაბ ჩუხუა 

3.ბასკურ-კავკასიური 

კულტურული მემკვიდრეობა 

3.სსიპ ჩერქეზული (ადიღეური) 

კულტურის ცენტრის მე-3 

სამეცნიერო სესია 

4 

. 

 

4.მერაბ ჩუხუა 

 

 

4.სვანურისებური „რომ“ კავშირის 

კვალისათვის ლაზურში 
 

 

4.არნოლდ ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

77-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 

2018 

5 

 

 

 

. 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

5.მერაბ ჩუხუა 

 

 
 

 

6.ეთერ შენგელია 

 

 

 

 

7.მანანა ჩაჩანიძე 

 

 

 

 

 

 

8.მანანა ჩაჩანიძე 

 

 

 

 

 

 

5,კავკასიური ტიპის უფროობითი 

ხარისხის სუფიქსური 

წარმოებისათვის სვანურში 

 

 
6.ინტონაციის ცნებისათვის 

სამეცნიერო ლიტერატურაში, 
 
 
7.ნარატივი, როგორც ლექსიკური 

ერთეული თანამედროვე ქართულ-

ში 

 
 
8.„ხევსურული საგა“, როგორც დია-

ლექტოლოგიისთვის მნიშვნელოვა-

ნი ერთი ტენდენციის ნიმუში თანა-

მედროვე ქართული პოეზიიდან 

 

 

 

 

9.ქართულ ტრადიციაში 

დამკვიდრებული (სახეცვლილი) 

 

 5.ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა 

V საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობა-

ვას დაბადების 120 წლისთავს, 

თბილისი,  2018 

 

 

6.არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX,  თბილისი. 2018 

 

 

7. „არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები“, XXIX, თბილისი, 

2018 

 

8.XX VIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

2018, ბათუმი 

 

 

9.XX VIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 



13 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

9.ნინო ხახიაშვილი 

 

 

 

ნინო ხახიაშვილი 

 

 

 

 11.ნინო ხახიაშვილი 

 

 

 

 

 

 

12.ნინელი ჭოხონელიძე 

 

 

 

 

 

13.მერაბ რობაქიძე 

 

 

 

14.ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი 

 

 

 

 

15.ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი 

 

 

 

 

16.ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი 

 

 

 

17.ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი 

 

 

 

 

 

 

18.ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი 

 

 

 

 

რამდენიმე ბიბლიური ლექსემა 

 

 

 

10. სიტყვა „მთიების“ 

სემანტიკისათვის 

 

 

 

11.ერთი „ძნელოვანი“ ბიბლიური 

სიტყვის (ამენ/ამინ) 

ისტორიისათვის ქართულში 

 

 

 

 

12.უფუარი პურის სახელები 

ქართულში 

 

 

 

13.კენ-თანდებულის 

ისტორიისათვის 

 

 

 

14. ქართული ხორბლის უძველესი 

სახეობის - მახას (Triticum macha) - 

სახელების თავდაპირველი 

სემანტიკისათვის 

 

15. სულხან-საბა  ორბელიანის „სიტყვის 

კონაში“ დადასტურებული ზოგიერთი  

ბოტანიკური  ტერმინის  რაობისათვის 

 

 

16. ფიტონიმთა ერთი წყების 

სტრუქტურულ-სემანტიკური 

ანალიზისათვის 

 

17. მცენარე ჩალამძივის (L.Coix lacry- 
ma) აჭარული სახელების  

მოტივაციისა და ღაჭ-  ლექსიკური 

ძირის     სემანტიკისათვის 

 

  18.  სულხან-საბა  ორბელიანის „სიტყვის 

კონაში“ დადასტურებული ზოგიერთი  

ბოტანიკური  ტერმინის  რაობისათვის 

(კოდი არ აქვს) 

 

2018, ბათუმი 

 

 

10.არნოლდ ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 77-ე სამეცნიერო 

სესია, თბილისი, 2018 

 

11.ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა 

V საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობა-

ვას დაბადების 120 წლისთავს, 

თბილისი,  2018 

 

 

12.„არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები“, XXIX, თბილისი, 

2018 

 

13.„არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები“, XXIX, თბილისი, 

2018 

 

 

14. ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა 

V საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

მასალები, თბილისი.2018 

 

 

15. საერთაშორისო კონფერენცია, 

ტერმინოლოგია-მემკვიდრეობა 

და თანამედროვეობა, 

თბილისი.2018 

 

16. არნოლდ  ჩიქობავას 

საკითხავები, XXIX,  მასალები, 

თბილისი.2018 

 

17. XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესიის მასალები, თბილისი.2018 

 

 

 

18. ტერმინოლოგიის პირველი 

საერთაშორისო კონფერენცია,  

14-16 სექტემბერი, თბილისი 

 

 

19.„არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები“, XXIX, თბილისი, 
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19 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

24 

 

 

. 

 

 

 

25 

 

 

 

26 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

19.ნინო ხახიაშვილი 

 

 

 

20. ნინო ხახიაშვილი 

 

 

 

 

 

 

მედეა ღლონტი 

 

 

 

 

 

22. მედეა ღლონტი 

 

 

 

23.მედეა ღლონტი 

 

 

 

 

 

24.ეთერ შენგელია 

 

 

 

 

 

 

25.თამარ ბეროზაშვილი 

 

 

 

26.მერაბ ჩუხუა 

 

 

 

 

27.თამარ ბეროზაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19.სრბა სიტყვის სემანტიკისათვის 

        

 

 

20.  ერთი  ბიბლიური სწავლების  

კვალი  ქართულში 

 

 

 

 

 

 

21. თანა- და თვით- კომპონენტთა  

სტრუქტურულ-სემანტიკური 

ფუნქციისათვის 

 

 

  22.  ქართული სიტყვის უზენაესი 

დანიშნულებისათვის 

 

 

23. ქართული სიტყვის 

სემანტიკური დისკურსი 

(სინონიმურ წყვილთა 

დიაქრონიისათვის ქართულში)  

 

 

 
24.  მეგრული ზისხირ-ი||ზ-სხ-რ-ი 

„სისხლი“ - ლაზური დიცხირ-ი 

ლექსემები შემცველი 

სტრუქტურულ-სემანტიკური 

ანალიზი  

 

25. ქართული ენის განმარტებითი 

ლექსიკონის მოამაგენი (1950-1963)  

 

 

26.ქალაქ- ფუძის ეტიმოლოფიის 

ცდა    

 

 

 

27. – „ქართული ენის 

განმარტებითი ლექსიკონი“ (1950-

1964 წ.წ.) – მთავარი რედაქტორი 

აკად. არნ. ჩიქობავა, მოამაგენი: 

ვუკოლ ბერიძე, რუსუდან გაგუა, 

ევგენი ჯეირანიშვილი 

2018 

 

 

20.  საერთაშორისო 

ქართველოლგიური კონგრესი  

"თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 100 წლისთავი", 

თბილისი, 2018   ერთი  

ბიბლიური სწავლების  კვალი  

ქართულში 

 

21. „არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები“, XXIX, თბილისი, 

2018 

 

 

22. ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა 

V საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობა-

ვას დაბადების 120 წლისთავს, 

თბილისი,  2018 

 

23. .არნოლდ ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 77-ე სამეცნიერო 

სესია, თბილისი, 2018 

 

 

24. ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა 

V საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობა-

ვას დაბადების 120 წლისთავს, 

თბილისი,  2018 

 

 

25. „არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები“, XXIX, თბილისი, 

2018 

 

26. XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესიის მასალები, თბილისი.2018 

 

27. .არნოლდ ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 77-ე სამეცნიერო 

სესია, თბილისი, 2018 
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28 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

30 

28.ავთანდილ არაბული 

 

 

 

 

 

 

29.მანანა ჩაჩანიძე 

 

 

 

 

 

30.ნინელი ჭოხონელიძე 

 

 

    

28. – „ლექსიკონი ხალხის პირველ 

წიგნად თქმულა“ (არნ. ჩიქობავა) 

 

 

 

 

29. – ზმნური ფორმები, როგორც 

პოეტური ფაქტი და 

ინდივიდუალიზმი ქეთევან 

დოლიძის პოეზიაში 

 

 

30. ზოგი დიალექტური სიტყვის 

ისტორიისათვის 

28.არნოლდ ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 77-ე სამეცნიერო 

სესია, თბილისი, 2018 

 

 

29.არნოლდ ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 77-ე სამეცნიერო 

სესია, თბილისი, 2018 

 

 

30.არნოლდ ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 77-ე სამეცნიერო 

სესია, თბილისი, 2018 
    

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

 

6. 2. უცხოეთში  
 

№ 
მომხსენებელი/ 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

მომხსენებლები დრო და ადგილი   
    

1 
 
 
 

1.მერაბ ჩუხუა 

 

 

1.Circassians, Apkhazians, Georgians, 

Vainakhs, Dagestanians – peoples of 

old civilization in the Caucasus 

1."Promoting International Dialogue 
and Protecting Cultural Heritage in the 
Caucasus" - RUCARR – Malmö 

University, 2018 

2 

 

 

2.მ. ჩუხუა 

 

 

2.The Effects of the Russian 

Occupation 
 

 

 

 

2."Promoting International Dialogue 
and Protecting Cultural Heritage in the 
Caucasus"- RUCARR – Malmö 

University, 2018 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 
3,Ether Shengelia 
 
 
 
 

 

 

 

 

4. ნინო  ხახიაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

3.The Intonation Pattern of 

Imperative Sentences in Megrelian-

Laz Considering Social class, Gender 

and Age Defferennces, Sweden, 

Malmo). 
 
 

 

4. ერთი ,,ძნელოვანი" ბიბლიური 

სიტყვის  ამენ//ამინ 

ისტორიისათვის ქართულში 
 

 
   

 
 

 
 
3."Promoting International Dialogue 
and Protecting Cultural Heritage in the 
Caucasus" - RUCARR – Malmö 

University, 2018 
 
 

 

 

4.ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა  

V საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

ეძღვნება აკად. არნოლდ ჩიქობა-

ვას დაბადების 120 წლისთავს, 

თბილისი,  2018 
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში არ გამოქვეყნებულა)  
 

აქტივობა: 

მედეა ღლონტი: 

 

1. სარედაქციო საბჭოს წევრი მოქმედი ჟურნალებისა: 

ა) „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“ (იკე) - არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

ბ) „რელიგია“ - (სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო). 

2.რეაქტორი − „ეტიმოლოგიური ძიებანი VII“. - აკად. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის კრებულისა. 

 3. რედაქტორი −  პროტოპრესვიტერი გიორგი ფლოროვსკი, საღვთისმეტყველო სტატიათა კრებული, 

თბილისი, 2018. 216 გვ. 

4. რედაქტორი − ა.პ.ლებედევი, ეკლესიათა გაყოფის ისტორია − IX, X და  XI საუკუნეებში. საეკლესიო 

გამომცემლომა „ახალი ივერონი“, თბილისი, 2018. 408 გვ. 

5. რედაქტორ-შემდგენელი −  ძველი ქართული ტექსტისა (XI საუკუნის ენობრივი ნორმებისა და 

ლექსიკის გათვალისწინებით), სადიდებელისა: „საგალობელნი მარადის ქალწულისა ყოვლადწმიდისა 

ღმრთისმშობელისა მარიამის მიმართ, შედგენილისა ფსალმუნთა მსგავსად“, 219 გვ.  (გადაცემულია  

დასაბეჭდად). 

6. რედაქტორი − ძველი ქართული ტექსტისა: რჯული ქრისტესი (დღესასწაული).გამომცემლობა 

„ალილო“ (3 ტომი). 

7.თარგმანი − დაუჯდომელი საგალობელი ღირსი ირინე ქრისოვალანტელისა  (კაპადოკიელისა), 42 გვ.  

[თარგმანი ძველი რუსულიდან], (გადაცემულია დასაბეჭდად). 

8. თარგმანი − დაუჯდომელი საგალობელი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატისა „სალმობიერი“,49 

გვ.  [თარგმანი ძველი რუსულიდან] (გადაცემულია დასაბეჭდად). 

 

 

 
დაწესებულებას 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”.  



1 

 

1 

 

სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან არსებული 

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ ცენტრის) სამეცნიერო 

ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა და  
ხელმძღვანელის მითითებით): 

�  

თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

ქართული მეტყველების კულტურის  განყოფილება: 
 

ხელმძღვანელი: პროფ. თამარ ვაშაკიძე 

მეცნიერ-თანამშრომლები: თეა ბურჭულაძე, ქეთევან დათუკიშვილი, მაკა ლაბარტყავა,  

ვახტანგ მაღრაძე, თეა ტეტელოშვილი, ნინო ჯორბენაძე. 

�  
 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
1.1.  

  
გარდამავალი 

(მრავალწლიანი)   

  პროექტის დასახელება 
პროექტის დაწყების და 

პროექტში ჩართული 

პერსონალი 

№
 

მეცნიერების დარგისა და (თითოეულის როლის  
დამთავრების წლები   

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით)    
  მითითებით   
     
1.  თანამედროვე ქართული ენის 

ორთოგრაფიული ლექსიკონი, 

ენათმეცნიერება, ქართული 

სალიტერატურო ენა 

 

 

 

2013-2023 

 

 

 

 

 

 

თეა ბურჭულაძე  

ქეთევან დათუკიშვილი  

თამარ ვაშაკიძე  

მაკა ლაბარტყავა –  

ვახტანგ მაღრაძე  

თეა ტეტელოშვილი ნინო 

ჯორბენაძე 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 

2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

 

1: ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილებამ 2018 წელსაც გააგრძელა მუშაობა თანამედროვე 

ქართული ენის ორთოგრაფიულ ლექსიკონზე (ახალ, შევსებულ რედაქციაზე).  საანგარიშო პერიოდში 

მოზადდა პირველადი ელექტრონული ბაზა, რომელიც დაეფუძნა სახელთა (კერძოდ, არსებითი სახელების, 

მასდარების, ზედსართავი სახელების, მიმღეობების, რიცხვითი სახელებისა და ნაცვალსახელების) 

ორთოგრაფიას. 

განყოფილების ხელმძღვანელი და ლექსიკონის მთავარი რედაქტორი თამარ ვაშაკიძე მუშაობდა 

როგორც თანხმოვანფუძიან არსებით სახელთა ორთოგრაფიაზე, ასევე განიხილავდა განყოფილების 

თითოეული თანამშრომლის მიერ შემუშვებულ რეკომენდაციებს სალიტერატურო ენის ნორმებთან 

დაკავშირებით, რედაქტირებას უკეთებდა მათ მიერ მომზადებულ სალექსიკონო მასალას. 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ვახტანგ მაღრაძე მუშაობდა კომპოზიტთა მართლწერის 

საკითხებზე, მოიპოვებდა სალექსიკონო ერთეულებს, ახდენდა მათ სისტემატიზაციას და ამზადებდა 

საორთოგრამო მასალას. 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი თეა ბურჭულაძე მუშობდა  რიცხვითი სახელების ორთოგრაფიაზე, 



2 

 

2 

 

მოიპოვებდა წერით თუ ზეპირ მეტყველებაში გაჩენილ ენობრივ შეცდომებსა თუ უზუსტობებს, ამზადებდა 

სალექსიკონო ელექტრონულ ბაზასა და საორთოგრამო მასალას. 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ქეთევან დათუკიშვილი მუშობდა  ტერმინებისა და მასდარების 

ორთოგრაფიაზე, მოიპოვებდა წერით თუ ზეპირ მეტყველებაში გაჩენილ ენობრივ შეცდომებსა თუ 

უზუსტობებს, ამზადებდა სალექსიკონო ელექტრონულ ბაზასა და საორთოგრამო მასალას. 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ნინო ჯორბენაძე მუშობდა  ხმოვანფუძიან სახელთა 

ორთოგრაფიაზე, მოიპოვებდა წერით თუ ზეპირ მეტყველებაში გაჩენილ ენობრივ შეცდომებსა თუ 

უზუსტობებს, ამზადებდა სალექსიკონო ელექტრონულ ბაზასა და საორთოგრამო მასალას. 

მეცნიერი თანამშრომელი თეა ტეტელოშვილი მუშობდა ნაცვალსახელთა ორთოგრაფიაზე, 

მოიპოვებდა წერით თუ ზეპირ მეტყველებაში გაჩენილ ენობრივ შეცდომებსა თუ უზუსტობებს, 

განიხილავდა ენობრივ ტენდენციებს მასალის სტატისტიკური ანალიზის საფუძველზე, ამზადებდა 

სალექსიკონო ელექტრონულ ბაზასა და საორთოგრამო მასალას. 

მეცნიერი თანამშრომელი მაკა ლაბარტყავა მუშობდა თანდებულიან სახელთა ორთოგრაფიაზე, 

მოიპოვებდა წერით თუ ზეპირ მეტყველებაში გაჩენილ ენობრივ შეცდომებსა თუ უზუსტობებს, 

განიხილავდა ენობრივ ტენდენციებს მასალის სტატისტიკური ანალიზის საფუძველზე, ამზადებდა 

სალექსიკონო ელექტრონულ ბაზასა და საორთოგრამო მასალას. 

თანამედროვე ქართული ენის დიდ ორთოგრაფიულ ლექსიკონზე მუშაობა გაგრძელდება მომავალ 

წელსაც.   
     

3.უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

3.2.     
     

  დასრულებული (მრავალწლიანი)   
  პროექტის დასახელება   
  მეცნიერების დარგისა და  

პროექტში ჩართული პერსონალი   სამეცნიერო მიმართულების 
პროექტის დაწყების და 

№ 
 

მითითებით, პროექტის (თითოეულის როლის  
დამთავრების წლები   საიდენტიფიკაციო კოდი, მითითებით)    

  დამფინანსებელი   
  ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი,   
  ქვეყანა   

1  

ქართული ენის ეროვნული 

კორპუსი - ტექნოლოგიური 
ჩარჩოს შექმნა 

დაწყება - იანვარი, 2018. 

დასრულება - ივნისი, 2018 

 

ქეთევან 

დათუკიშვილი(მკვლევარი) 

მანანა თანდაშვილი 

(ხელმძღვანელი) 

 
     

 დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

  

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

1: ფოლკსვაგენ შტიფთუნგის (Volkswagen Stiftumg, AZ 86154) მიერ დაფინანსებული

საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტი „ქართული ენის ეროვნული კორპუსი - ტექნოლოგიური ჩარჩოს

შექმნა“ მიზნად ისახავდა პოლიტიკური დისკურსის ზეპირმეტყველების ნიმუშების კვლევას. 

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა მასალის ენობრივი ანალიზი, კერძოდ, ტექსტები შეფასდა

თანამედროვე ქართული ენის ნორმების თვალსაზრისით (მორფოლოგიური კუთხით). კვლევა

განხორციელდა სტატისტიკური მეთოდით. ანალიზის შედეგად გამოვლინდა მორფოლოგიურ

შეცდომათა ძირითადი ტიპები, გამოჩნდა ის ენობრივი ტენდენციები, რომლებიც ახასიათებს

თანამედროვე ქართულ ზეპირმეტყველებას, კერძოდ, პოლიტიკურ დისკურსს.  

მასალის ანალიზის საფუძველზე მომზადდა წიგნი „პოლიტიკური ზეპირმეტყველების

დისკურსი - ქრესტომათია“. რომელიც იბეჭდება. წიგნში გამოქვეყნდება კორპუსის ტექსტების

ბეჭდური ვარიანტისათვის  მომზადებული სტატია „ზეპირმეტყველების კორპუსი (მორფოლოგიური

შეცდომების ანალიზი). 



3 
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები  
 

  მონოგრაფიის/წიგნის   

№ ავტორი/ავტორები 

სათაური, საერთაშორისო გამოცემის ადგილი, გვერდების 

რაოდენობა 
სტანდარტული კოდი გამომცემლობა    

  ISBN     
1. თეა ბურჭულაძე             „წინადადების წევრთა       

                                                        სინტაგმატიკის  საკითხი               თსუ  138 

               ქართულში“,                 გამომცემლობა                                                                                

                                                         ISBN 978-9941-13-788-4    
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე): 

  

1: მონოგრაფიაში „წინადადების წევრთა სინტაგმატიკის საკითხი ქართულში“ გაანალიზებულია შესი-

ტყვება ყველა ტიპის წინადადებაში, შემუშავებულია სინტაგმურ წევრთა გამოყოფის პრინციპები. განხილუ-

ლია სინტაქსური კავშირის საკითხი ფრაზეოლოგიზმებსა და სინტაგმურ ნეოლოგიზმებში. 

წიგნი განკუთვნილია ლინგვისტების, მასწავლებლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტე-

ტის სტუდენტთათვის. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით  
 

   ჟურნალის/ 
გამოცემის 

 
 

ავტორი/ სტატიის სათა- კრებულის გვერდების 
№ ადგილი, 

ავტორები ური, ISSN დასახელება და რაოდენობა  
გამომცემლობა    

ნომერი/ტომი 
 

     
      

1 

თეა ბურჭულაძე 

 

 

სინტაგმური ნეოლოგიზმები 

თანამედროვე ქართულში,    

ISSN 1987-7633 

ტერმინოლოგიის 

საკითხები III 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

23-28 

 

2 

თეა ბურჭულაძე 

 

 

 

განსაზღვრებითი 

დამოკიდებული წინადადების 

ზოგი კავშირის გამოყენების 

ნორმატიული საკითხისათვის 

თანამედროვე ქართულში,  

ISSN 1987-7692 

ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის 

საკითხები, XIV 

 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

23-28 

 

 

 

3 
თეა ბურჭულაძე 

 

არნოლდ ჩიქობავა და 

იმანენტიზმის თეორია,  

 ISSN 1987-6572 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება,46-

ე ტომი 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

(იბეჭდება) 

 

 

4 
თეა ბურჭულაძე 

 

რომელიც წევრ-კავშირის 

რიცხვში შეთანხმების ერთი 

საკითხისათვის,  

 ISBN 978-9941-13-395-4  (ყველა 

ტომის) 

ქართული სიტყვის 

კულტურის 

საკითხები, წიგნი 

მე-18 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

(იბეჭდება) 

 

 



4 

 

4 

 

5 

ქეთევან 

დათუკიშვილი 

 

სახელის ფუძის საკითხისათვის 

ქართულში  

ISSN 1987-7692 

 

ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის 

საკითხები, XIV 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

45-49 

 

 

6 

ქეთევან 

დათუკიშვილი 

 

 

თემისნიშნისეული ვ-ს ჩართვა 

მასდარებში და მათი ასახვა 

ქართული ენის ორთოგრაფიულ 

ლექსიკონებში, ISBN 978-9941-

13-395-4  (ყველა ტომის) 

 

ქართული სიტყვის 

კულტურის 

საკითხები, წიგნი 

მე-18 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

(იბეჭდება) 

 

 

 

7 
თამარ ვაშაკიძე 

 

ამირან-პაკო სვიმონიშვილი 

„სიკვდილი სურვილს ვერ 

აისრულებს“, 

ISSN 1987-6572 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

46-ე ტომი 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 
(იბეჭდება) 

 

8 

თამარ ვაშაკიძე 

 

 

ვითრბრუნვისფორმიანი 

სახელისა და ზმნისართის 

მართლწერისათვის, 

ISBN 978-9941-13-395-4  (ყველა 

ტომის) 

ქართული სიტყვის 

კულტურის 

საკითხები, წიგნი 

მე-18 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

(იბეჭდება) 

 
 

9 

მაკა ლაბარტყავა 

 

 

მწერლური 

ნეოლოგიზმებისათვის, 

 ISSN 1987-7633 

 

ტერმინოლოგიის 

საკითხები III 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

126-131 

 
 

10 

მაკა ლაბარტყავა 

 

 

 

დიალექტიზმები გურულში, 

ISSN 1987-7692 
 

ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის 

საკითხები, XIV 
 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

50-53 

 

 

 

11 

მაკა ლაბარტყავა 

 

 
 

ენ-ზე ფუძედაბოლოებული 

რამდენიმე სახელის 

მართლწერისათვის 

თანამედროვე ქართულში, 

ISSN 1987-6572 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

46-ე ტომი 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

(იბეჭდება) 

 
 

12 
მაკა ლაბარტყავა 

 

„პასუხობს ზმნის 

ორთოგრაფიისათვის“, 

ISBN 978-9941-13-395-4  (ყველა 

ტომის) 

ქართული სიტყვის 

კულტურის 

საკითხები, წიგნი 

მე- 18 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 
(იბეჭდება) 

 

13 

ვახტანგ მაღრაძე 

 

 

-ჩა და -ჩამო ზმნისწინთა 

გამოყენებისათვის 

თანამედროვე ქართულში, 

ISBN 978-9941-13-395-4  (ყველა 

ტომის) 

ქართული სიტყვის 

კულტურის 

საკითხები, წიგნი 

მე-18 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 
(იბეჭდება) 

 

14 

ვახტანგ მაღრაძე 

 

 

  

ხელობის აღმნიშვნელი მე-ე 

სართებით ნაწარმოები ახალი 

სიტყვები, ISSN 1987-7633 

 

ტერმინოლოგიის 

საკითხები III 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

 

146-153 

 

 

15 

თეა 

ტეტელოშვილი 

 

ფრაზეოლოგიზმების 

სტრუქტურულ-სინტაქსური 

ანალიზისთვის „გულის“  

შემცველი ქართული 

ფრაზეოლოგიზმების 

მაგალითზე, 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

46-ე ტომი 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 
(იბეჭდება) 

 



5 

 

5 

 

ISSN 1987-6572 

16 

თეა 

ტეტელოშვილი 

 

„ვიღაცა“ და „რაღაცა“ 

ნაცვალსახელების ბრუნვის 

ფორმათა მართლწერისათვის 

თანამედროვე ქართულში 

ISBN 978-9941-13-395-4  (ყველა 

ტომის) 

ქართული სიტყვის 

კულტურის 

საკითხები, წიგნი 

მე-18 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 
(იბეჭდება) 

 

17 

თეა 

ტეტელოშვილი 

 

აფიქსაციით მიღებული 

სახელური ნეოლოგიზმები და 

მათი ორთოგრაფიის 

პრობლემები, ISSN 1987-7633 

ტერმინოლოგიური 

საკითხები III, 

2018 

 

თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 

 

182-189 

 

 

 
 

6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 

6.1. საქართველოში  
 

№ 
მომხსენებელი/ 

მოხსენების სათაური 
ფორუმის ჩატარების 

მომხსენებლები დრო და ადგილი   
    

1 

 

თეა ბურჭულაძე 

 

რთულფუძიან რიგობით სახელთა 

მართლწერისათვის 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, 1-4 მაისი, თბილისი 

 

 

2 

 

თეა ბურჭულაძე 

 

-ერ სუფიქსიან სიტყვათა 

დამკვიდრებისათვის ქართულში 

ტერმინოლოგიის პირველი 

საერთაშორისო კონფერენცია,  

14-16 სექტემბერი, თბილისი 

 

3 

 

 

თეა ბურჭულაძე 

 

 

წინადადებათა თავისებური 

კონსტრუქციები ჯ. ქარჩხაძის „იგის“ 

მიხედვით 

 

 ქართულ-ამერიკული 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

კონფერენცია „ენა და კულტურა“ 

24-25 სექტემბერი, თბილისი, 

4 

 

 

 

 

 

თეა ბურჭულაძე 

 

 

 

 

 

მსაზღვრელიან სახელთა ბრუნების 

ტიპებისათვის 

 

 

 

 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა 

პრობლემა იბერიულ-კავკასიურ 

ენებში (სიმპოზიუმი მიეძღვნა 

აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს);  22-

24 ნოემბერი, 2018. თბილისი. 

5 

 

 

თეა ბურჭულაძე 

 

 

ერთი სახის ზმნურ სინტაგმათა რიცხვში 

შეწყობის ტენდენციისათვის 

 

არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

77-ე სამეცნიერო სესია, 25-27 

დეკემბერი, თბილისი 

6 

 

ქეთევან დათუკიშვილი 

 

 

სახელის ფუძის საკითხისათვის 

ქართულში 

 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, 1-4 მაისი, თბილისი 

 

7 

 

 

ქეთევან დათუკიშვილი 

 

 

ორთოგრაფიული და მორფოლოგიური 

შეცდომები ქართული ენის 

ზეპირმეტყველების ნიმუშებში 

არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

77-ე სამეცნიერო სესია, 



6 

 

6 

 

   

 

25-27 დეკემბერი, თბილისი 

 

8 

 

 

 

 

ქეთევან დათუკიშვილი 

 

 

 

 

 

თანდებულისა და ნაწილაკის საკითხი 

ქართული ენის მეტყველების ნაწილთა 

სისტემაში 

 

 

 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა 

პრობლემა იბერიულ-კავკასიურ 

ენებში (სიმპოზიუმი მიეძღვნა 

აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს);  22-

24 ნოემბერი, 2018. თბილისი. 

 

9 

 

თამარ ვაშაკიძე 

 

 

მე ნაცვალსახელის პარადიგმისათვის 

თანამედროვე ქართულში 

 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, 1-4 მაისი, თბილისი 

 

 

10 

 

 

თამარ ვაშაკიძე 

 

 

 

მუხრან მაჭავარიანი– იმერიზმები 

დიალოგურ ლექსში 

 

 

 

XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია (მასალები),  

9-10 ნოემბერი, ბათუმი 

 

11 

 

 

 

 

თამარ ვაშაკიძე 

 

 

 

 

 

პარონიმია მეტყველების ნაწილებში 

 

 

 

 

 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა 

პრობლემა იბერიულ-კავკასიურ 

ენებში (სიმპოზიუმი მიეძღვნა 

აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს);  22-

24 ნოემბერი, 2018. თბილისი. 

12 

 

თამარ ვაშაკიძე 

 

 

ამირან-პაკო სვიმონიშვილი „სიკვდილი 

სურვილს ვერ აისრულებს“ 

 

 

მეორე საერთაშორისო 

კავკასიური ლიტერატურული 

ფესტივალი– ანაკლია 2018,  

28-30 სექტემბერი 

 

 

13 

 

 

თამარ ვაშაკიძე 

 

 

 

 

„მწუხარების სიხარული“ და 

„სიხარულის წუხილი“ მუხრან 

მაჭავარიანის პოეზიაში 

 

 

 

 ქართულ-ამერიკული 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

კონფერენცია „ენა და კულტურა“ 

24-25 სექტემბერი, თბილისი 

 

 

14 

 

თამარ ვაშაკიძე 

 

ნიკა ბაძაღუა –აფხაზი და ქართველი 

პოეტი 

 

არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

77-ე სამეცნიერო სესია, 

თბილისი  

15 

 

თამარ ვაშაკიძე 

 

პარონიმია უცხოურ ტერმინოლოგიაში 

 

ტერმინოლოგიის პირველი 

საერთაშორისო კონფერენცი, 

14-16 სექტემბერი, თბილისი 

 

16 

 

 

მაკა ლაბარტყავა 

 

 

პასუხობს ზმნის ორთოგრაფიისათვის 

 

 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, 1-4 მაისი, თბილისი 

 



7 

 

7 

 

 

 

 

  

 

 
 

17 

 

 

 

 

 

მაკა ლაბარტყავა 

 

 

 

 

 

სა-ე, სა-ო კონფიქსებით ნაწარმოებ 

სახელთა ერთი საკითხისათვის 

 

 

 

 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა 

პრობლემა იბერიულ-კავკასიურ 

ენებში (სიმპოზიუმი მიეძღვნა 

აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს);  22-

24 ნოემბერი, 2018. თბილისი. 

 

 

18 

 

 

მაკა ლაბარტყავა 

 

 

 

დიალექტიზმები ქართულ ხალხურ 

ზღაპარში 

 

 

XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია (მასალები),  

9-10 ნოემბერი, ბათუმი 

 

19 

 

 

 

 

 

 

მაკა ლაბარტყავა 

 

 

 

 

 

 

 

ზოგი აბსტრაქტული სახელისა და 

მასდარის მრავლობითი რიცხვის 

ფორმებისათვის 

 

 

 

 

 

არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

77-ე სამეცნიერო სესია,  

25-27 დეკემბერი, თბილისი 
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მაკა ლაბარტყავა 

 

გიორგი ლეონიძის პოეზია –სტილური 

ელფერი და ენობრივი მახასიათებლები   

 

 ქართულ-ამერიკული 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

კონფერენცია „ენა და კულტურა“ 

24-25 სექტემბერი, თბილისი 

21 

 

ვახტანგ მაღრაძე 

 

ჩა-  ზმნისწინის გააქტიურებისათვის 

თანამედროვე ქართულში 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, 1-4 მაისი, თბილისი 
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თეა ტეტელოშვილი 

 

 

 

 

 

გასუბსტანტივებული ფორმაუცვლელი 

მეტყველების ნაწილების 

მორფოლოგიური ანალიზისათვის 

 

 

 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

მეტყველების ნაწილთა 

პრობლემა იბერიულ-კავკასიურ 

ენებში (სიმპოზიუმი მიეძღვნა 

აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 120 წლისთავს);  22-

24 ნოემბერი, 2018. თბილისი. 
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თეა ტეტელოშვილი 

 

 

თანამედროვე ქართული ენის 

განახლებული ელექტრონული 

ორთოგრაფიული ლექსიკონის 

პირობითი ნიშნებისათვის 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, 1-4 მაისი, თბილისი 
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თეა ტეტელოშვილი 

 

 

დიალექტიზმები ქართულ ხალხურ 

სატრფიალო პოეზიაში 

 

XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია (მასალები),  



8 

 

8 

 

   9-10 ნოემბერი, ბათუმი 
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თეა ტეტელოშვილი 

 

 

 

„ვიღაცა“ და „რაღაცა“ ნაცვალსახელების 

ბრუნვის ფორმათა მართლწერისათვის 

თანამედროვე ქართულში 

 

 

არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

77-ე სამეცნიერო სესია,  

25-27 დეკემბერი, თბილისი 
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ნინო ჯორბენაძე 

 

 

მეტყველების ნაწილთა სისტემისა და 

ქვესისტემების დაჯგუფების 

თანამედროვე პრინციპებისათვის 

ქართულში 

არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

77-ე სამეცნიერო სესია, 

თბილისი 
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ნინო ჯორბენაძე 

 

გრაფიტის ენობრივი მხარე თანამედროვე 

ქართულ რეალობაში 

 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIX, 1-4 მაისი, თბილისი 

 
 

28 

 

 

 

ნინო ჯორბენაძე 

 

 

  

ბილინგვიზმი და ქართული ენის 

სამხრულ- დასავლური დიალექტები 

 

 

XXXVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია (მასალები),  

9-10 ნოემბერი, ბათუმი 
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ნინო ჯორბენაძე  

 

 

ბარბარიზმის ერთი სპეციფიკური 

შემთხვევისათვის თანამედროვე 

მეტყველებაში 

არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

77-ე სამეცნიერო სესია, 

თბილისი  
 
 
 
აქტივობა 
 

1.თამარ ვაშაკიძე (ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელი): 

ა) „ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები“ – რედაქტორი,  

ბ) „ქართული ენის ანტონიმთა ლექსიკონი“– რედაქტორი, 

გ) ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კრებულის – „ენა და კულტურა“ – რედაქტორი, 

დ) საჯარო ლექცია – 2018 წლის 13 აპრილს თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში პროფ. თამარ ვაშაკიძემ ქართული ენის მართლწერის პრობლემურ 

საკითხებზე წაიკითხა საჯარო ლექცია, რომელსაც ესწრებოდნენ სტუდენტები, მოსწავლეები და ქართული 

ენის სიწმინდის საკითხებით დაინტერესებული პირები. 

2. ვახტანგ მაღრაძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი): 

ქართული ენის სიწმინდის დაცვის  საკითხებთან დაკავშირებით მოამზადა  10  რადიოგადაცემა. 

3. ვიქტორინა „ მზეენაობა“  –  თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 
ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილებამ 2018 წელს გამართა ქართული ენის დღისადმი 
მიძღვნილი ვიქტორინა „მზეენაობა“, რომლის მიზანიც იყო გამართულად მეტყველების წახალისება ფართო 
საზოგადოებაში. სულხან-საბა ორბელიანი „მზეენაობას“ განმარტავს, როგორც „ნათლად მეტყველებას“. 
ვიქტორინის თემაც სწორედ ქართული ენის მართლწერა-მართლმეტყველების საკითხები იყო. 
განყოფილებამ მოამზადა, ორგანიზება გაუკეთა ვიქტორინას, გამოავლინა და დააჯილდოვა 
გამარჯვებულები. ღონისძიების თითოეულ ეტაპზე ჩართული იყო განყოფილების ყველა თანამშრომელი 
(თ. ვაშაკიძე, თ. ბურჭულაძე,  ქ. დათუკიშვილი, მ. ლაბარტყავა, ვ. მაღრაძე, თ. ტეტელოშვილი და ნ. 
ჯორბენაძე). 
 
 



 

სიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 

არსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ 

ცენტრის) სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა და  
ხელმძღვანელის მითითებით): 

 

თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება: 
 

ხელმძღვანელი: პროფ. მარინა ბერიძე 

მეცნიერ-თანამშრომლები: დიანა ანფიმიადი, ლია ბაკურაძე, მაია ბარიხაშვილი, ციცინო 

კვანტალიანი, ზაალ კიკვიძე, რუსუდან ლანდია, ელენე ნაპირელი,  

რუსუდან პაპიაშვილი, ნინო შარაშენიძე. 

�  

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
1.1.  
  გარდამავალი (მრავალწლიანი)   

  პროექტის დასახელება 
პროექტის დაწყების და 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

№
 

მეცნიერების დარგისა და (თითოეულის როლის  
დამთავრების წლები   

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით)    

  მითითებით   
     

1  

ენის დოკუმენტირებისა და 

კვლევის თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 

ძირითადი მიმართულებები: 

1. ქართული დიალექტური

კორპუსის განვითარება

და მის  ბაზაზე დიდი

ქართული დიალექტური

ლექსიკოგრაფიულიო 

ბაზის ფორმირება; 

2. ქართული  სამეცნიერო

მეტაენის კორპუსის

განვითარება; 

3. გაწეული სამუშაოს

თეორიული ანალიზი, 

აღწერა, პუბლიკაცია, 

ინტერნაციონალიზაცია. 

 

 

2 

2015 წლიდან – მიმდინარე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

მარინა ბერიძე – პროგრამის 

ხელმძღვანელი; ზაალ კიკვიძე – 

მიმართულების ზელმძღვანელი; 

ციცინო კვანტალიანი – 

მიმართულების ხელმძღვანელი; 

ლია ბაკურაძე – მიმართულების 

ხელმძღვანელი; ნინო შარაშენიძე 

– მიმართულების ხელმძღვანელი; 

რუსუდან ლანდია, სპეციალისტი, 

ლინგვისტი, ელენე ნაპირელი – 

სპეციალისტი, ლინგვისტი, დიანა 

ანფიმიადი, სპაციალისტი, 

ლინგვისტი; მაია ბარიხაშვილი, 

სპაციალისტი, ლინგვისტი, 

რუსუდან პაპიაშვილი, 

სპეციალისტი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 



პირველი ორი მიმართულება მოიცავდა სხვადასხვა ტიპის სამუშაოებს: 

ქართული დიალექტური კორპუსის განვითარება: 

ა) ტექსტური კოლექციის შევსება (მნიშვნელოვნად შეივსო ტექსტური ბაზა (ფერეიდნული, 

ინგილოური, რაჭული) 

ბ) მორფოლოგიური ანალიზის ტესტირება, განვითარება _ მთლიანად არის შემოწმებული იმერულისა

და ფერეიდნულის მორფო-სინტაქსური ანოტირება, გასრულდა 5 დიალექტის სრული ზედაპირული

ანოტირება (ლემატიზაცია და პირველადი მორფოლოგიური მარკერების მიწერა). 

დ) დიალექტური ლექსიკოგრაფიული ბაზის შევსება  და დიალექტური ონლაინლექსიკონების

მომზადება _ მომზადდა ფერეიდნული, ქართლური, კახური, იმერული, თუშური

ონლაინლექსიკონები ლექსიკონები. ამათგან ბეჭდური სახით გამოიცა: 

ფერეიდნული კორპუსული ლექსიკონი; 

იმერული კორპუსული ლექსიკონი; 

თუშური კორპუსული ლექსიკონი. 

ქართული  სამეცნიერო მეტაენის კორპუსის განვითარება: 

• ტექსტური ბაზის შევსება 

• სამენოვანი გლოსარიუმის შევსება 

• ანოტირება 

საანგარიშო წლის მანძილზე შესრულდა შემდეგი სამუშაო: 

• სამეცნიერო მეტაენის კორპუსს დაემატა სხვადასხვა მეცნიერის 20-ზე მეტი ნაშრომი; 

• მომზადდა სამეცნიერო მეტაენის კორპუსში ინტეგრირებისათვის არნ. ჩიქობავას შრომების 5 

ტომი (გრაფემული და სტრუქტურული უნიფიკაცია, შრიფტების კონვერტირება და სხვ.); 

• სამენოვან გლოსარიუმს დაემატა 500 ტერმინი. 

გაწეული სამუშაოს თეორიული ანალიზი, აღწერა, პუბლიკაცია, ინტერნაციონალიზაცია 

• განყოფილების თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს მრავალ საერთაშორისო და

ადგილობრივ სამეცნიერო ღონისძიებაში; 

• გამოქვეყნდა ერთი სტატია საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად ჟურნალში; 

• გამოიცა 5 მონოგრაფია  უცხოეთში განყოფილების თანამშრომელთა უშუალო მონაწილეობით

(პოლონეთი): 

ფერეიდნული კორპუსული ლექსიკონი; 

იმერული კორპუსული ლექსიკონი; 

თუშური კორპუსული ლექსიკონი; 

ოსურ-ქართულ-ინგლისური სიხშირული ლექსიკონი; 

აფხაზირ-ქართულ- ინგლისური სიხშირული ლექსიკონი. 

 

1.2.     
  დასრულებული პროექტის  

პროექტში ჩართული პერსონალი   
დასახელება მეცნიერების პროექტის დაწყების და 

№ 
 

(თითოეულის როლის  
დარგისა და სამეცნიერო დამთავრების წლები   

მითითებით)   
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 

პროექტის დაწყების და 

პროექტში ჩართული პერსონალი 

№ სამეცნიერო მიმართულების (თითოეულის როლის 
დამთავრების წლები  

მითითებით, მითითებით)   

 პროექტის საიდენტიფიკაციო   

    

 კოდი   
    

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქართული ენობრივი კუნძული 

ტრანსეთნიკურ არეალში 

(GLITEA) – ფერეიდნული 

დიალექტი ირანში /  6 -  7 - 

საქართველოს შემსწავლელი 

მეცნიერებები / 7.5 

ჰუმანიტარული მეცნიერებები/ 

217438 

 

 

 

 

 

 

 

09.12.2016–09.12.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლია ბაკურაძე (პროექტის 

ხელმძღვანელი) 

ნიკოლოზ ნახუცრიშვილი 

(ძირითადი შემსრულებელი, 

მკვლევარი ირანისტი, 

აღმოსავლეთმცოდენობის 

ინსტიტუტი); ელენე ნაპირელი, 

(ძირითადი შემსრულებელი, 

კოორდინატორი, ახალგაზრდა 

მკვლევარი); დიანა ანფიმიადი 

(ძირითადი შემსრულებელი, 

ახალგაზრდა მკვლევარი), მაია 

ბარიხაშვილი (ძირითადი 

შემსრულებელი, მკვლევარი). 

მარინე ბერიძე (მკვლევარი, 

დამხმარე პერსონალი). 
    

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

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპი 

I მონოგრაფია – 1.ფერეიდნულის მორფოლოგიური ანალიზი სხვა ქართულ დიალექტებთან მიმართებით 

ამ მიზნით დამუშავდა: საკითხის შესწავლის ისტორია – ფერეიდნული დიალექტის წინასამეცნიერო და 

მეცნიერული შესწავლის ისტორია. 

ფერეიდნული დიალექტის კვლევის ჩვენი პროგრამა მოიცავს  უპრეცედენტო რაოდენობის ტექსტური 

მონაცემების შექმნას  ქართული დიალექტური კორპუსის ფერეიდნული სუბკორპუსის სახით და ამ 

მონაცეებზე დაყრდნობით კვლევას.პროგრამა გულისხმობს ფერეიდნულის შესახებ შექმნილი მეცნიერული 

მემკვიდრეობის შესწავლას, დეტალურა ნალიზს, ფერეიდნულის გრამატიკული სისტემის კორპუსზე 

დაფუძნებულ აღწერას, ფერეიდნული დიალექტის თავისებურებების განხილვას დიასისტემურ ჭრილში _ 

სხვა დიალექტებთან მიმართებით. 

შესაბამისად სამუშაო წარიმართა ასეთი გეგმით: 

1. სამეცნიერო ლიტერატურის შესწავლა, მიმოხილვა, პრობლემური ველების გამოყოფა.  

2. ლიტერატურაში უდავოდ გაზიარებული თვალსაზრისების შემოწმება ტექსტურ კორპუსზე და 

კითხვარულ მასალაზე დაყრდნობით. 

3. ფორმაწარმოების დადგენილი მოდელების გადამოწმება 

4. დიალექტის შიდა დიფერენციაციის მორფოლოგიური მახასიათებლების გამოვლენა. 

ამ გეგმის განსახორციელებლად ჩატარდა შრომატევადი სამუშაო:1. გასრულდა ფერეიდნული 

ტექსტების სუბკორპუსის მორფოსინტაქსური ანოტირება _ 50 000 სიტყვა;ამ სიებზე დაყრდნობით 

შესაძლებელი გახდა მორფოლოგიური მოდელების მრავალფეროვნების გამოვლენა, შიდადიალექტური 



გრამატიკული ვარიაციულობა, ფონეტიკური ვარიაციულობა და სხვა ფუნდამენტური საკითხი. 

მიმდინარეობს მასალის დამუშავება. 2. წინასწარ შედგენილი ბიბლიოგრაფიიდან გამოიყო 

მორფოლოგიური თავისებურებების შესახებ ცნობები, შეძლებისდაგვარად გამოიყო პრობლემური 

საკითხები და მომზადდა სპეციალური მოკლე კითხვარები დამატებითი მასალის მოსაძიებლად. 

გამოიკვეთა სამეცნიერო ლიტერატურაში დამკვიდრებული ენობრივი ფაქტების ნაწილი, გამოვლინდა 

უამარავ იფაქტი, რომელიც ან არ იყო შემჩნეული მანამდე, ან მცდარად იყო კვალიფიცირებული. 

მნიშვნელოვნად გასწორდა სახელური და ზმნური პარადიგმები, რომლებიც უკანასკნელ ხანს შემოვიდა 

ქართულ სამეცნიერო სივრცეში. გასწორება შეეხო არა მხოლოდ იმ ნაწილს, რაც შეუმჩნეველი დარჩათ წინა 

თაობის მკვლევრებს (მაგალითად მორფოლოგიური ელემენტების ვარიაციულობა სოფლების მიხედვით), 

არამედ იმასაც, რაც თითქოსდა უდავოდ იყო მიჩნეული _ მაგალითად კვეცადი სახელების ბრუნების 

საკითხს. 

ამჟამად მიმდინარეობს ჩატარებული კვლევის მასალების სისიტემატიზაცია. ვმუშაობთ ცალკეულ 

პარაგრაფებზე. კითხვარები, მასალა, შავი სამუშაო ფაილები ინახება ავტორებთან და ინსტიტუტში. 

2. ეთნიკურ ქართველთა სპარსული მეტყველების ანალიზი (სოფელ აფუსის მკვიდრთა მეტყველების 

მაგალითზე) 

 მოპოვებული მასალის შესწავლამ გამოავლინა ის პოლიტიკური, ისტორიული,სოციალურ-ეკონომიკური 

და კულტურული ფაქტორები და მიზეზები, რამაც გამოიწვია ამ დასახლებაში ქართული ენის დავიწყება. 

აფუსელები ძირითად  სათქმელს, სხვადასხვა ამბებს  ჰყვებიან სტანდარტულ სპარსულზე ან სპარსულის 

ისპაჰანურ დიალექტზე.კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ სამეცნიერო სივრცეში გავრცელებული შეხედულების 

საწინააღმდეგოდ, აფუსში ქართული ენა ძირ-ფესვიანად არ ამოძირკვულა.ისინი დღესაც  იყენებენ ქართულ 

ტოპონიმებს, მცენარეთა და ცხოველთა ქართულ დასახელებებს. ზოგიერთი მათგანი კი, ქართულენოვანი 

ნათესავების წყალობით,  საკმაოდ კარგად საუბრობს ფერეიდნულ დიალექტზე. რეინტეგრაციის შედეგად 

ახალგაზრდა აფუსელთა ერთმა ნაწილმა ხელახლა შეისწავლა ქართული და ახლა მეტყველებენ   

ქართულად, თუმცა არა ფერეიდნული დიალექტით. 

გაანალიზდა ირანის ისლამური რესპუბლიკის სახელმწიფო ტელევიზიით გასული დოკუმენტური ფილმი 

(ჰადი აფარიდეს და ფარჰადვარ აჰრამის ავტორობით)  „აფუსი“, ჩვენთვის საყურადღებოა ის ქართული 

ენობრივი მასალა, რაც ამ ფილმში წარმოდგენილი აფუსელების მეტყველებაშია შემორჩენილი. ფილმი 

სპარსულ ენაზე მიდის, თუმცა გარკვეულ ეპიზოდებში სოფლის მაცხოვრებლები ერთმანეთს ქართულად 

ესაუბრებიან, გაანალიზდა ფილმის სპარსული და ქართულენოვანი მასალა.     

3. ფერეიდნული ონომასტიკის კვლევა ქართულთან მიმართებით 

შესწავლილია ა.საკითხის ისტორია – მომოხილულია სამეცნიერო და პუბლიცისტურ ლიტერატურაში 

დადასტურებული ონომასტიკური მასალა  1871 წლიდან. ბ. შესწავლილია ფერეიდნელთა სპარსულენოვანი 

გამოცემები ტოპონიმების შესახებ გ. ადგილობრივ მკვიდრთაგან ჩაწერილი ანთროპონიმები, ტოპონიმები, 

ჰიდრონიმები და ა, შ. ცალკეა შესწავლილი მათი მიმართება საქართველოს ტოპონიმებთან (მარტყოფის 

ტოპონიმიკა, ანთროპონიმები და ასევე, თბილისის, ქიზიყის, ქართლის, სამცხის, ერწო–თიანეთის 

ტოპონიმები...),   ქრონიკებთან,კახეთის მე–17 საუკუნის ისტორიულ საბუთებთან. ტოპონიმები 

გაანალიზებულია როგორც სტრუქტურის, ისე წარმომავლობის მიხედვით.  

4. მივლინება ირანში 

2018 წლის თებერვალ–მარტში მოეწყო მივლინება ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში ორი პროექტის მიჯნაზე. 

საანგარიშო პროექტის ამოცანა ამ მივლინების დროს იყო სპეციალური კითხვარების საშუალებით 

დაგვედგინა ზმნური და სახელური პარადიგმები ფერეიდნულში, შეგვემოწმებინა სამეცნიერო 

ლიტერტურაში არსებული მოსაზრებები ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, მიზნობრივად ვიკვლიეთ 

დიალექტის შიდადიფერენციაციის ამსახველი მასალა, ფორმაუცვლელი  ენობრივი ინვენტარი და სხვ. 

საკითხები.  

5. ფერეიდნული,როგორცდიალექტურიკუნძული _ ლინგვისტური დასოციალურიასპექტები 

ეს საკითხი გავავრცეთ საარქივო მასალების საფუძველზე. ა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში 

მოვიძიეთ უნიკალური დოკუმენტები, რომლებიც ნათელს ხდიდა საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლების 

მცდელობას, საბჭოთა კავშირის იმდროინდელი პოლიტიკური ინტერესების ფონზე შეძლებისდაგვარად 

მაქსიმალურად დახმარებოდა და შეეწყო ხელი ფერეიდნელი ქართველებისათვის ქართული ენის 

შენარჩუნებაში, ბ. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ასევე აღმოჩნდა უნიკალური დოკუმენტები, რომლებიც 



ეხებოდა მეოცე საუკუნის დასაწყისში საქართველოში ჩამოსული ფერეიდნელი ქართველების ბედს;ასევე 

ამავე საუკუნის 30–იან წლებში ამბაკო ჭელიძის მიმოწერას, რომლებშიც ნათლად ჩანს ფერეიდნელი 

ქართველების იმდროინდელი ყოფის საჭირბოროტო საკითხები. 

 

 

2.2.    
    
 დასრულებული (მრავალწლიანი)   
 პროექტის დასახელება  

პროექტში ჩართული პერსონალი  

მეცნიერების დარგისა და პროექტის დაწყების და 

№ (თითოეულის როლის 
სამეცნიერო მიმართულების დამთავრების წლები  

მითითებით)  
მითითებით, პროექტის 

 
   
 საიდენტიფიკაციო კოდი   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„დიდი ქართული 

დიალექტოლოგიური  

ლექსიკოგრაფიული ბაზა და 

ქართული დიალექტების 

ელექტრონული ატლასი (GEDA)“  

- 6.2  ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები, ენები და 

ლიტერატურა. / 217008 

 

 

 

 

 

 

 29.11.2016 –29.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მ. ბერიძე, პროექტის 

ხელმძღვანელი; 

რუსუდან პაპიაშვილი 

(ძირითადი შემსრულებელი, 

კოორდინატორი); ელენე 

ნაპირელი (ძირითადი 

შემსრულებელი, მკვლევარი); 

მაია ბარიხაშვილი (ძირითადი 

შემსრულებელი, მკვლევარი), 

დავით ნადარაია (ძირითადი 

შემსრულებელი, პროგრამისტი), 

ელენე კიკნაძე (ძირითადი 

ძემსრულებელი, მკვლევარი).  
     

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2018 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

კვლევითი პროექტის 2018 წლის მთავარი ამოცანა იყო დიალექტოგრაფიული ბაზის მასალის ლინგვისტური 

დამუშავება _ კორპუსის მორფოსინტაქსური ანოტირების სრულყოფა და ლექსიკონების სტრუქტურული და 

სემანტიკური მარკირება. ეს ამოცანები შესრულდა გრაფიკის დაურღვევლად.  

თებერვლის თვეში ვიმყოფებოდით სამეცნიერო მივლინებაში ფერეიდანში. მივლინების მიზანი იყო: 

ქართული კულტურული და ენობრივი კომპონენტის გავრცელების გეოგრაფიის დაზუსტება ირანში, 

მასალის მოპოვება ფერეიდნულის შიდადიფერენციაციის ენობრივი მახასიათებლების დადგენის, 

კარტოგრაფიული მონაცემების დაზუსტებისა და ქდკ-ს ფერეიდნული სუბკორპუსის სრული 

მორფოსინტაქსური ანოტირებისათვის.  

მივლინების დროს მოპოვებულ იქნა ათეულობით ახალი ფაქტი დიალექტის შიდადიფერენციაციის 

დასადასტურებლად. ეს იყო როგორც ლექსიკური მასალა, ისე ძალიან მნიშვნელოვანი გრამატიკული 

ნიშნები, რაც აქამდე არცერთ მკვლევარს არ ჰქონდა შენიშნული. მასალა მუშავდება და მზადდება 

პუბლიკაცია. 

ერთი მოხსენება მივლინებაში მოპოვებულ მასალაზე დაყრდნობით კი უკვე მომზადდა მოხსენება და 

წაკითხულ იქნა ბერლინში, საერთაშორისო კონფერენციაზე (დეტალური ინფორმაცია, პროგრამა და 

თეზისები იხ. ანგარიშზე თანდართულ მასალაში). 

მივლინება ორი პროექტის სამეცნიერო ინტერეეების მიჯნაზე დაიგეგმა და განხორციელდა, მასში 

მონაწილეობას იღებდა უცხოელი კონსულტანტი, რომელიც ორივე პროექტის მონაწილეა (პროექტები: 

„დიდი ქართული დიალექტოლოგიური ლექსიკოგრაფიული ბაზა და ქართული დიალექტების 



ელექტრონული ატლასი (GEDA) და ქართული ენობრივი კუნძული ტრანსეთნიკურ არეალში (GLITEA) _ 

ფერეიდნული დიალექტი ირანში N 217438).  

კორპუსის მორფოლოგიური ანოტირება: 

ა) სრულად შემოწმდა იმერული და ფერეიდნული ტექსტური მასალის ავტომატური ანალიზის შედეგები, 

მოხსნა ომონიმია;  

ბ)ხელით მოინიშნა ავტომატური ანალიზის გარეშე დარჩენილი სიტყვები და მოიხსნა ომონიმია. 

გ) ჩატარდა ნაწილობრივი სემანტიკური ანოტირება. 

დ) აჭარულის, სამხურ-ჯავახურის, ჩვენებურების ქართულის „ამოუცნობი“ სიტყვანი (ის რაც 

ანალიზატორმა ვერ გაანალიზა) ლემატიზებულია და მონიშნულია ხელით მეტყველების ნაწილები. 

ე) მიმდინარეობს აჭარულის ავტომატური ლემატიზაციისა და ანოტირების შემოწმება. 

ვ) ლემატიზაციისა და მორფოლოგიური ანოტირების პროცესის კვალდაკვალ ეს მასალა ჩაერთვება ლემისა 

და გგრანატიკული ფორმის გავრცელების კარტოგრაფიული ვიზუალიზაციის სისტემაში. 

ლექსიკონების სტრუქტურირება და მარკირება 

ა)პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი სამი ლექსიკონი მთლიანად სტრუქტურირებული და ატვირთულია 

კორპუსში: 

იმერული ლექსიკონი 

კახური ლექსიკონი 

ქართლური ლექსიკონი 

ბ)იმერული _ მთლიანი სტრუქტურირება, მთლიანი მორფოლოგიური და სემანტიკური მარკირება, 

კომპოზიტების მონიშვნა 

გ) კახური_ მთლიანი სტრუქტურირება, მთლიანი მორფოლოგიური ანოტირება,  კომპოზიტების მონიშვნა, 

ნაწილობრივი სემანტიკური მარკირება 

დ) ქართლური _ მთლიანი სტრუქტურირება. მიმდინარეობს ლინგვისტური მარკირება 

ე) ხევსურული _ მხოლოდ კომპოზიტების მონიშვნა 

ვ) გურული _ მთლიანი ლინგვისტური დამუშავება 

ზ)ინგილოური _ მთლიანი სტრუქტურირება და ლინგვისტური ანოტირება, მხოლოდ კომპოზიტების 

მონიშვნა და სემანტიკური ანოტირებაა დარჩენილი. 

თ) თუშური _ მთლიანი სტრუქტურირება და ნაწილობრივი სემანტიკური ანალიზი. 

ი)სამცხურ-ჯავახური, ლეჩხუმური, რაჭული, ფშაური და სხვ. სალექსიკონო მასალები _ სხვადასხვა ეტაპის 

მოსამზადებელი სამუშაო. 

 

1. სამეცნიერო პუბლიკაციები, ინტერნაციონალიზაცია 

 

ა) პროექტის უცხოელ კონსულტანტთან ერთად მომზადდა თეზისი ლექსიკოგრაფთა საერთაშორისო 

კონგრესისთვის _ Euralex 2018.  

სათაური: INTERACTIVE VISUALIZATION OF DIALECTAL LEXIS.  PERSPECTIVES OF RESEARCH USING 

THE EXAMPLE OF GEORGIAN ELECTRONIC DIALECT ATLAS (GEDA). 

ავტორები: ზაქარია ფურცხვანიძე, მარინა ბერიძე, ლია ბაკურაძე, დავით ნადარაია 

თეზისი წარმოადგენს ორი პროექტის მიჯნაზე შესრულებულ სამუშაოს (პროექტი „დიდი ქართული 

დიალექტოლოგიური ლექსიკოგრაფიული ბაზა და ქართული დიალექტების ელექტრონული ატლასი 

(GEDA) და ქართული ენობრივი კუნძული ტრანსეთნიკურ არეალში (GLITEA) _ ფერეიდნული დიალექტი 

ირანში N 217438) შედეგების პრეზენტაციას.  

2017 წლის 8 ნოემბერს მივიღეთ დადასტურება თეზისის კონგრესის პროგრამაში ჩართვის შესახებ; 

2018 წლის მარტში ჩავაბარეთ სტატია კონგრესის მასალებისთვის და 2018 წლის 10 მაისს მივიღეთ დასტური 

სტატიის დასაბეჭდად მიღების შესახებ. (სტატია და თეზისი თან ერთვის ანგარიშს, რეცენზიების, მიღების 

დამოწმებისა და კონგრესზე მონაწილეობის გადახადის ქვითართან ერთად). ნაშრომში მისი რეგლამენტის 

გათვალისწინებით მაქსიმალურად დეტალურად არის აღწერილი კარტოგრაფიული ვიზუალიზაციის 

პრინციპი ქართულ დიალექტოგრაფიულ ბაზაში. ნაშრომი უცხოელ კოლეგებს აწვდის ინფორმაციას იმ 

მრავალწლიანი სამუშაოს შესახებ, რომელიც ბოლო ხანებში მიმდინარეობს ქართული დიალექტური 

კორპუსის სრულყოფისა და განვითარებისათვის.  



 

ბ) პროექტის უცხოელ კონსულტანტათან ერთად მომზადდა მოხსენება ორი პროექტის მიჯნაზე ბერლინის 

საერთაშორისო კონფერენციაზე (პროგრამა და მასალა ერთვის ანგარიშს). მოხსენებაში ხაზგასმული იყო 

მასალის მოპოვების თანამედროვე მეთოდებზე ენის სდოკუმენტირების საქმეში. განსაკუთრებული 

ყურადღება მიექცა ელიციტაციის სხვადასხვა საშუალებების გამოყენების მნიშვნელობას შიდადიალექტური 

დიფერენციაციის გამოსავლენად და ამ მოვლენის კარტოგრაფიული ვიზუალიზაციასთან დაკავშირებულ 

სამუშაო დეტალებს. 

 

დ) მომზადდა მოხსენება ტრანსლიტერაციული უნიფიკაციის ზოგად საკითხებზე არნოლდ ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კონფერენციისათვის: რუსუდან პაპიაშვილი, მარინა ბერიძე _ 

უნიფიკაციის საკითხები ქართული სამეცნიერო ენის კორპუსში. 

მოხსენებაში განხილულია ტრანსლიტერაციული სისტემის არასტანდარტულობის საკითხი ქართულ 

სამეცნიერო ლიტერატურაში და სტანდარტული ტრანსლიტერაციის აუცილებლობის დასაბუთება 

კორპუსში. 

 მოხსენება წარმოადგენდა პროექტის ერთ-ერთი ამოცანის _ ლექსიკოგრაფიული ბაზის 

ტრანსლიტერაციული ვერსიის შექმნის პროცესში ჩატარებული ერთ-ერთი კონკრეტული კვლევის შედეგებს 

(თეზისები და პროგრამა ერთვის ანგარიშს).  

ვ) პროექტის ხელმძღვანელი არის მიწვეული მომხსენებელი ლიდსის (ბრიტანეთი) საერთაშორისო 

სამეცნიერო შეხვედრაზე (ანგარიშს ერთვის ოფიციალური მოწვევის ასლი და თეზისები). მზადდება 

ერთსაათიანი მოხსენება, რომელიც, სავარაუდოდ, დაიბეჭდება ვორკშოპის შრომათა კრებულში. 

CAMRL2018 _  https://conferences.leeds.ac.uk/camrl/  

ზ)პროექტის ხელმძღვანელი და უცხოელი კონსულტანტი სერგეი შაროვი მიწვეული არიან ბათუმის 

საერთაშორისო სეზონურ სკოლაში საჯარო ლექციების წასაკითხად პროექტის სამეცნიერო შედეგებისა და 

თეორიული პლატფორმის სხვადასხვა საკითხზე (სამი საჯარო ლექცია _ პროგრამა ერთვის ანგარიშს). 

მიმდინარეობს ლექციებისთვის მზადება, ლექსიკოგრაფიული ბაზის საპრეზენტაციო სრულყოფა. 

  

ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა: 

_ლექსიკოგრაფიული ბაზის ტექნოლოგიური რეალიზაციის ამოცანის ეტაპობრივი გადაწყვეტისთვის 

გაიმართა მრავალდონიანი ძიების ინსტრუმენტები როგორც კორპუსში, ისე ლექსიკოგრაფიულ 

რედაქტორში. მთლიანად შეიცვალა სამომხმარებლო ძიების ინტერფეისი _ ძიება გახდა არა მარტო 

მრავალფეროვანი, არამედ გაცილებით მოქნილი. სახელდობრ, შესაძლებელი გახდა სხვადასხვა 

ლინგვისტური მარკერის თავისუფალი კომბინირება.  

_გარდა ამისა, გაიმართა მთელი ლექსიკოგრაფიული ბაზის ტრანსლიტერაციული ვერსია _ შესაძლებელია 

ტექსტებისა და ლექსიკონების ნებისმიერი მონაკვეთის ტრანსლიტერირებული და გლოსირებული ვერსიის 

მიღება კვლევის, ციტირების, პრეზენტაციის მიზნით; ასევე შესაძლებელია ძიება როგორც ორიგინალური, 

ისე ტრანსლიტერირებული ფორმებით ძიება. 

_შეიქმნა ლემისა და სიტყვაფორმის სრულყოფილი კარტოგრაფიული ვიზუალიზების ინსტრუმენტი. თუ 

წინა პერიოდში შევქმენით ტექსტების ყველა მეტამახასიათებლის ვიზუალიზების საშუალება, ახლა 

შეგვიძლია ვნახოთ კორპუსის ლინგვისტური მხარის „კარტოგრაფიული ანარეკლი“. 

მიმდინარეობს მუშაობა სიხშირული და სტატისტიკური ინფორამციის ვიზუალიზაციისათვის. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 



3.1. 

  გარდამავალი (მრავალწლიანი)   
  პროექტის დასახელება   
  მეცნიერების დარგისა და   
  სამეცნიერო მიმართულების 

პროექტის დაწყების და 
პროექტში ჩართული პერსონალი 

№ 
 

მითითებით, პროექტის (თითოეულის როლის  
დამთავრების წლები   

საიდენტიფიკაციო კოდი, მითითებით)    
  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 (მრავალწლიანი)   
  პროექტის დასახელება   
  მეცნიერების დარგისა და  

პროექტში ჩართული პერსონალი   სამეცნიერო მიმართულების 
პროექტის დაწყების და 

№ 
 

მითითებით, პროექტის (თითოეულის როლის  
დამთავრების წლები   

საიდენტიფიკაციო კოდი, მითითებით)    
  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) 
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4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 
4.1. მონოგრაფიები/წიგნები  
 

  მონოგრაფიის/წიგნის   

№ ავტორი/ავტორები 

სათაური, საერთაშორისო გამოცემის ადგილი, 

გვერდების რაოდენობა 
სტანდარტული კოდი გამომცემლობა    

  ISBN     
1  
2   

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  

 

 

4. 2. სახელმძღვანელოები  
  სახელმძღვანელოს   



  სახელწოდება, 

გამოცემის ადგილი, 

 

№ ავტორი/ავტორები საერთაშორისო გვერდების რაოდენობა 
გამომცემლობა   

სტანდარტული კოდი 
 

    

  ISBN   
     

1     

2     
     
  ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
     

 
4.3. კრებულები   
  კრებულის   

  სახელწოდება, 

გამოცემის ადგილი, 

 

№ ავტორი/ავტორები საერთაშორისო გვერდების რაოდენობა 
გამომცემლობა   

სტანდარტული კოდი 
 

    

  ISBN   
     

1     

2     

3     
     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
 

 
4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით  
 

  სტატიის სათა- 
ჟურნალის/ 

  
  

ური, გამოცემის 
 

 

ავტორი/ კრებულის გვერდების 

№ დიგიტალური ადგილი, 
ავტორები დასახელება და რაოდენობა  

საიდენტიფიკაციო გამომცემლობა   
ნომერი/ტომი 

 
  

კოდი DOI 
  

     
      

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო შარაშენიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Teaching Georgian 

as a Second language: 

Indefinite Pronouns 

and Modality, 

Multilingual 

Education E ISSN 
1512-3146 (online) 
ISSN 1987-9601 
(print) 
 
  
  
 

 

 
Multilingual 
Education, 2018, # 
11, p. 126-128, 
http://multilingualedu
cation.org/storage/upl
oads/articles/11.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

თბილისი, Center 

for Civil Integration 

and Inter-Ethnic 

Relations’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p. 126-128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

2.ნინო შარაშენიძე 

 

 

 

 

2. მოდალური 

ფორმები და 

ქართული ენის 

განმარტებითი 

ლექსიკონები,  ISSN 

1987-7323 

2.ენა და 

კულტურა,  N19, 

2018 

 

   

      
      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
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4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით  
 

   ჟურნალის/ 
გამოცემის 

 
 

ავტორი/ სტატიის სათა- კრებულის გვერდების 

№ ადგილი, 
ავტორები ური, ISSN დასახელება და რაოდენობა  

გამომცემლობა    
ნომერი/ტომი 

 
     
      

1      

2      

3      
      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
 

 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 
5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
 

  მონოგრაფიის/წიგნის   

№ ავტორი/ავტორები 

სათაური, საერთაშორისო გამოცემის ადგილი, 

გვერდების რაოდენობა 
სტანდარტული კოდი გამომცემლობა    

  ISBN   
     

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

1. მ. ბერიძე, ლ. 

ბაკურაძე, ნ. 

ნახუცრიშვილი 

 

 

 

 

2. მ. ბერიძე, ნ. 

შარაშენიძე, ე. კიკნაძე 

 

 

 

 

3. გ. ცოცანიძე, მ. ბერიძე 

 

1. ფერეიდნული 

დიალექტის კორპუსული 

ლექსიკონი ISBN 978-83-
7893-174-4 
 

 

 

2. იმერული დიალექტის 

კორპუსული ლექსიკონი 

ISBN 978-83-7893-171- 3 

 

 

 

3. თუშური დიალექტის 

კორპუსული ლექსიკონი 

1. KEW - Kolegium 
Europy Wschodniej 
პოლონეთი 

 

 

 

 

 

2. KEW - Kolegium 
Europy Wschodniej 
პოლონეთი 

 

 

 

3. KEW - Kolegium 
Europy Wschodniej 

372 
 
 

 

 

 

 

 

646 

 

 

 

 

 
483 
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4. მარინა ბერიძე, 

მაკა თეთრაძე, სოფიკო 

დარასელია, ნინო 

,შარშენიძე, ნათია 

ფონიავა 

 

 

5. მარინა ბერიძე, მაკა 

თეთრაძე, სოფიკო 

დარასელია, ნინო 

შარშენიძე, ნაირა 

ბეპიევი, ნინო 

პოპიაშვილი, სადიათ 

ქუმარტოვი 

ISBN 978-83-7893-170-6 

 

 

4.აფხაზურ-ქართულ- 

ინგლისური სიხშირული 

ლექსიკონი. 

ISBN 978-83-7893-171-1 

 

 

 

5.ოსურ-ქართულ-

ინგლისური სიხშირული 

ლექსიკონი 

ISBN 978-83-7893-178-2 

 

 

 

პოლონეთი 

 

 

4.KEW - Kolegium 
Europy Wschodniej 
პოლონეთი 

 

 

 

 

5.KEW - Kolegium 
Europy Wschodniej 
პოლონეთი 

 

 

 

 

 

 

 
218 
 

 

 

 

 
 
160 

 

 

 

 

 

 
 

  
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

  
     
 

ფერეიდნული დიალექტის კორპუსული  (მარინა ბერიძე, ლია ბაკურაძე, ნიკოლოზ ნახუცრიშვილი) 

_ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა და თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტმა 

ერთობლივად მოამზადეს კორპუსზე დაფუძნებული ქართული ენის რამდენიმე დიალექტის ლექსიკონი, 

კერძოდ, ფერეიდნული, იმერული, თუშური დიალექტების ლექსიკონები. მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს არის 

პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართული ლექსიკონები უახლეს მეთოდოლოგიასა და ტექნოლოგიებზე 

დაფუძნებით იქმნება: სალექსიკონო მასალა ქართული დიალექტური კორპუსიდანაა (www.corpocra.co) 

აღებული. ლექსიკონში შესულია 5500 სიტყვა. თითოეულს ახლავს განმარტება და შესაბამისი ილუსტრაცია. 

ასევე მითითებულია ის ირანული ლექსიკაც, რომელიც ამა თუ იმ ფერეიდნული ნასესხები სიტყვის წყაროდ 

ითვლება.  

იმერული დიალექტის კორპუსული ლექსიკონი (მარინა ბერიძე, ნინო შარაშენიძე, ელენე კიკნაძე) _ 

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა და თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტმა 

ერთობლივად მოამზადეს კორპუსზე დაფუძნებული ქართული ენის რამდენიმე დიალექტის ლექსიკონი, 

კერძოდ, ფერეიდნული, იმერული, თუშური დიალექტების ლექსიკონები. მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს არის 

პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართული ლექსიკონები უახლეს მეთოდოლოგიასა და ტექნოლოგიებზე 

დაფუძნებით იქმნება: სალექსიკონო მასალა ქართული დიალექტური კორპუსიდანაა (www.corpocra.co) 

აღებული. ლექსიკონი შეიცავს 12 0000-მდე სალექსიკონო ერთეულს.  

თითოეულს ახლავს განმარტება და შესაბამისი ილუსტრაცია.  

თუშური დიალექტის კორპუსულ ლექსიკონში (გიორგი ცოცანიძე, მარინა ბერიძე)  _  სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტმა და თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტმა ერთობლივად 

მოამზადეს კორპუსზე დაფუძნებული ქართული ენის რამდენიმე დიალექტის ლექსიკონი, კერძოდ, 

ფერეიდნული, იმერული, თუშური დიალექტების ლექსიკონები. მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს არის პირველი 

შემთხვევა, როდესაც ქართული ლექსიკონები უახლეს მეთოდოლოგიასა და ტექნოლოგიებზე დაფუძნებით 

იქმნება: სალექსიკონო მასალა ქართული დიალექტური კორპუსიდანაა (www.corpocra.co) აღებული. 

ლექსიკონში 7 000-მდე სალექსიკონო ერთეულია.  

თითოეულს ახლავს განმარტება და შესაბამისი ილუსტრაცია.  

ქართულ-აფხაზურ-ინგლისური სიხშირული ლექსიკონი _ ქართულ-ოსურ-ინგლისური 

სიხშირული ლექსიკონი მოამზადეს: მ. ბერიძემ, მ. თეთრაძემ, ს. დარასელიამ, ნ. შარაშენიძემ, ნ. ბეპიევმა, ნ. 

პოპიაშვილმა, რ. ქუმარიტოვმა; რედაქტორი - ნ. ბეპიევი.  ლექსიკონი მოამზადა სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტმა ლიდზის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით. ლექსიკონი აგებულია სიხშირული 

ლექსიკონების შექმნის პრინციპით. ქართული ენის სიხშირული სიტყვანი შედგენილია ლიდზის 

უნივერსიტეტის ბაზაზე KaWac-ის (Ka ‘Kartvelian’, WaC ‘Web as a Corpus’), ქართული ენის ვებკორპუსის 

მიხედვით. აღებული ქართული ენის ლექსიკური მარაგის 5000-იანი სიხშირული სია დამუშავდა და 

საბოლოოდ  მულტილინგვური ლექსიკონისათვის შეირჩა 3500-მდე ყოველდღიური გამოყენების 

სალექსიკონო ერთეული. 



ქართულ-ოსურ-ინგლისური სიხშირული ლექსიკონი _ ქართულ-აფხაზურ-ინგლისური 

სიხშირული ლექსიკონი მოამზადა ავტორთა ჯგუფმა: მ. ბერიძემ, ს. დარასელიამ, მ. თეთრაძემ, ნ. 

შარაშენიძემ, ნ. ფონიავამ; რედაქტორები: ლ. ავიძბა და ნ. შარაშენიძე; ლექსიკონი მოამზადა სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტმა ლიდზის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით. ლექსიკონი აგებულია სიხშირული 

ლექსიკონების შექმნის პრინციპით. ქართული ენის სიხშირული სიტყვანი შედგენილია ლიდზის 

უნივერსიტეტის ბაზაზე KaWac-ის (Ka ‘Kartvelian’, WaC ‘Web as a Corpus’), ქართული ენის ვებკორპუსის 

მიხედვით. აღებული ქართული ენის ლექსიკური მარაგის 5000-იანი სიხშირული სია დამუშავდა და 

საბოლოოდ  მულტილინგვური ლექსიკონისათვის შეირჩა 3500-მდე ყოველდღიური გამოყენების 

სალექსიკონო ერთეული. 

 
5.2. სახელმძღვანელოები 
 

  სახელმძღვანელოს   

  სახელწოდება, 

გამოცემის ადგილი, 

 

№ ავტორი/ავტორები საერთაშორისო გვერდების რაოდენობა 
გამომცემლობა   

სტანდარტული კოდი 
 

    

  ISBN   
     

1     

2     
     
  ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
     

 

5.3. კრებულები   
  კრებულის   

  სახელწოდება, 

გამოცემის ადგილი, 

 

№ ავტორი/ავტორები საერთაშორისო გვერდების რაოდენობა 
გამომცემლობა   

სტანდარტული კოდი 
 

    

  ISBN   
     

1     

2     

3     
     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
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5.4. სტატიები 
 

  სტატიის სათა- 
ჟურნალის/ 

  
  

ური, გამოცემის 
 

 

ავტორი/ კრებულის გვერდების 

№ დიგიტალური ადგილი, 
ავტორები დასახელება და რაოდენობა  

საიდენტიფიკაციო გამომცემლობა   
ნომერი/ტომი 

 
  

კოდი DOI ან ISSN 
  

     
1. 

 

 

მ.ბერიძე, 

ლ.ბაკურაძე, ზ. 

ფურცხვანიძე, 

დ.ნადარაია 

DOI: 
10.4312/97896106009
61 
ISBN – 13 (15) 978-
961-06-0097-8 

 

Proceedings of the 

XVIII EURALEX 

Intermational 

Congress: 

Lexicography in 

Global Contexts. 

pp931-939. 2018 

ონლაინპუბლიკაც

ია 931-939 
    21.08.2108  
  ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)  
      
 
6. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

6.1. საქართველოში  
 

№ 

მომხსენებელი/ 

მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

მომხსენებლები დრო და ადგილი   
    

1 

მ. ბერიძე (დ. ნადარაიასთან 

ერთად) 

დიდი ქართული დიალექტური 
ბაზა _ პრობლემები და 
პერსპექტივები  

 

ლ. ბაკურაძე 

 

 

დ. ანფიმიადი 

 
 

ფერეიდნული მეტყველება – 

პირველი დამკვირვებანი  

 

ფერეიდანი ქართულ 

ლიტერატურაში 

 

და მეცნიერული შესწავლა; 

ბათუმი, საქართველო, 2018, 

30.11. – 2.12.2018  

 

ბათუმი, საქართველო, 2018, 

30.11. – 2.12.2018 

 

ბათუმი, საქართველო, 2018, 

30.11. – 2.12.2018 

 

 

 

დ. ანფიმიადი, ე. ნაპირელი 
 
 
 
 

ქდკ კახური ლექსიკონის შექმნის 

პრინციპები 

 

 

ბათუმი, საქართველო, 2018, 

30.11. – 2.12.2018 
 

 

მარინა ბერიძე, ზაქარია 
ფურცხვანიძე, ლია ბაკურაძე, 
დავით ნადარაია. 

ქართული დიალექტური 

კორპუსის კარტოგრაფიული 
ვიზუალიზაცია 

სამხრეთ კავკასიური ცარცის წრე, 

თბილისი, საქართველო, 2018, 13. 

09.2018 



 

მარინა ბერიძე 

 

 

 

 

ლია ბაკურაძე 

 

 

 

ზაალ კიკვიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო შარაშენიძე 

 

 

 

 

 

 

ნინო შარაშენიძე 

 

 

 

 

ნინო შარაშენიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არსებობის დიფერენცირებული 

გამოხატვა ქართულში: არს და 

ჰგიეს 

 

გვიანი შუა საუკუნეების 

ქართული ლექსიკის 

დოკუმენტირება - ბერნარდო 

მარია ნეაპოლელის ლექსიკონები 

 

პროფილის ფორმულები 

და ორ- და სამენოვანი 

საარჩევნო 

ბიულეტენები. 

 

 

 

 

 

მოდალური ფორმების ასახვა 
ქართული ენის განმარტებით 
ლექსიკონებში 
 
 
 
 
 
ენობრივ ფორმათა  

მრავალფეროვნება და 

გამოწვევები ენის პოლიტიკაში 
 
 
 
ქართულის, როგორც მეორე ენის 

სწავლება: -მე და -ღაც 

ნაწილაკიანი განისაზღვრელი 

ნაცვალსახელები 

 

 

სამხრეთ კავკასიური ცარცის წრე, 

თბილისი, საქართველო, 2018, 13. 

09.2018 

სამხრეთ კავკასიური ცარცის წრე, 

თბილისი, საქართველო, 2018, 14. 

09.2018 

 

 

მესამე 

საერთაშორისო 

კონფერენცია „მეორე 

ენის სწავლა/სწავლება 

მულტილინგვური 

განათლების 

კონტექსტში“. 

მოხსენებათა თეზისები. 

თბილისი: 42-43, 168- 

170. 

 

აკაკი შანიძის ხსოვნისადმი

მიძღვნილი საჯარო სხდომა, თსუ

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

ფაკულტეტის ქართული ენის

სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტი 2018, 26.თებერვალი, 

თბილისი 

 

ქართული ენის დღისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია 1978 -2018, 2018, 13 

აპრილი, თბილისი 

 

 

(Towards the issues of teaching 

Georgian as a second Language: 

Indefinite pronouns (-with -me and 

- g ac particles), საერთაშორისო 

კონფერენცია „მეორე ენის 

სწავლება/ათვისება 

მულტილინგვური განათლების 

კონტექტსში“ (Second Language 

Teaching/Aqcusition in te Context 

of Multilingual Education), 2018 

წლის 15-17 თებერვალი, 

საქართველო, თბილისი. 

http://www.seltame.tsu.ge/leng/2/23 

http://www.seltame.tsu.ge/public/up

loads/media/14.02.-programa-EN-

2.pdf  



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

 

 

დიდი ქართული დიალექტური ბაზა _ პრობლემები და პერსპექტივები 

მარინა ბერიძე, დავით ნადარაია 

 

დიდი ქართული დიალექტური ბაზა იქმნება ქართული დიალექტური კორპუსის პლატფორმაზე. 

სამუშაო წარიმართება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის 

“დიდი ქართული დიალექტური ბაზა და ქართული დიალექტების ელექტრონული ატლასი _GEDA (N 

217 008)” ფარგლებში. პროექტის მიზანია არსებული დიალექტური ტექსტებისა და დიალექტური 

ლექსიკონების მონაცემების საფუძველზე ერთიანი უნივერსალური ლექსიკოგრაფიული ბაზის შექმნა, 

რომელიც იქნება მოქნილი ინსტრუმენტი როგორც ლექსიკოგრაფიული პროდუქციის შექმნის, ისე მისი 

ლინგვისტიკური და მულტიდისციპლინური კვლევებისათვის. 

სამუშაო მოიცავს რამდენიმე სხვადასხვა მიმართულებას, როგორიცაა: 

1. ტექსტური მასივის სრულყოფა და ლინგვისტიკური დამუშავება (ლემატიზაცია, მრავალდონიანი 

ლინგვისტიკური ანოტაცია, ლექსიკოგრაფიული სტატუსის განსაზღვრა და სხვ.); 

2. დიალექტური ლექსიკონების მასალობრივი სრულყოფა ტექსტური მასივიდან და სხვა 

ლექსიკოგრაფიული წყაროებიდან; 

3. ტექნოლოგიური ინსტრუმენტების დახვეწა / შექმნა ლექსიკოგრაფიული კომპონენტის 

დამუშავების სრულყოფისათვის (მრავალდონიანი ძიების ინსტრუმენტების დახვეწა, 

შესიტყვებათა (კოლოკაციების) სიების ორგანიზებისა და სიხშირული მონაცემების მიღების 

ინსტრუმენტების შექმნა და სხვ. 

4. კორპუსული და ლექსიკოგრაფიული მასალის მრავალშრიანი კარტოგრაფიული 

ვიზუალიზაციის ინსტრუმენტის შექმნა. 

ლია ბაკურაძე 

ფერეიდნული მეტყველება – პირველი დაკვირვებანი და  მეცნიერული შესწავლა 

ფერეიდნული მეტყველება მრავალი თაობის ქართველ მკვლევართა კვლევის საგანია. ინფორმაცია 

ფერეიდანის ქართველების შესახებ ქართული საზოგადოებისათვის მე–19 საუკუნის 70–იანი წლებიდან 

ხდება ცნობილი.  თუმცა პირველი საგაზეთო სტატიები და პუბლიცისტური წერილები ძირითადად 

გაცნობით ხასიათს ატარებდა. ლადო აღნიაშვილს, რომელიც 1894 წელს ჩავიდა ფერეიდანში,  თავის წიგნში 

„ქართველები სპარსეთში“. აქვს მცირე დაკვირვება ფერეიდნელთა მეტყველებაზე, გამოყოფს ძირითად 

ლექსიკურ თუ მორფოლოგიურ თავისებურებებს (1896). მან პირველმა მიაქცია ყურადღება   

შიდადიალექტურ სხვაობას ფერეიდნულში.    

ფერეიდნელთა მეტყველების მეცნიერული შესწავლა გაცილებით გვიან დაიწყო, იგი მეოცე საუკუნის ოციანი 

წლებიდან  გახდა სამეცნიერო კვლევის ობიექტი. დიალექტის ერთ-ერთმა პირველმკვლევარმა არნოლდ 

ჩიქობავამ 1923 წელს ფერეიდნელების მეტყველება კვლევის პირველ ეტაპზე მოიხსენია ტერმინით 

“ფერეიდნული” . 

მნიშვნელოვანია მომდევნო პერიოდის მეცნიერთა დაკვირვებანი ფერეიდნულ დიალექტზე.(ი.მარი, მ. 

თოდუა, მ. მაჭავარიანი, თ.უთურგაიძე, დ.ჩხუბიანიშვილი, ჯ. გიუნაშვილი, ნ. ბართაია, ბ. რაზვანი...) 

2004 წლიდან    ჩავერთეთ ფერეიდნულის კვლევისა და დოკუმენტირების პროცესში. დღეს   ქართულ  

დიალექტურ კორპუსში ინტეგრირდება ქართული დიალექტური მასალა, მათ შორის ფერეიდნული 

დიალექტური ტექსტები და ლექსიკონი, კორპუსის მოქნილი ინსტრუმენტი   საშუალებას იძლევა  უფრო 

ნათლად განისაზღვროს ფერეიდნული დიალექტის ადგილი საერთო ქართულ დიალექტურ სივრცეში, 

მიმართებანი სხვა დიალექტებთან თუ სალიტერატურო ქართულთან, გამოიყოს არქაული მოვლენები და 

ნასესხობანი. 

 

დიანა ანფიმიადი 

„ფერეიდანი“   ქართულ ლიტერატურაში 

თანამედროვე ლიტერატურაში პატრიოტულმა ნარატივმა ოდნავ განსხვავებული შეფერილობა და 

ფუნქცია შეიძინა, ერთგვარად სამოქალაქო-სოციალურ თემატიკასთან გაერთიანდა, რითაც მკვეთრად 

განსხვავდება, მაგალითად, გასული საუკუნის 50-60-იანი წლების პატრიოტული პოეზიისგან, 



რომლისთვისაც ხმამაღალი, პათეტიკური ნოტები გაცილებით ავთენტური იყო. აქედან გამომდინარე, 

მოსალოდნელი იყო, რომ ფერეიდანის, სამშობლოს ძალადობრივად მოწყვეტილი, ქართული ენის სათუთად 

შემნახავი, შორეულ ირანში არსებული ქართული დიასპორული კუნძულის შესახებ ქართულ მხატვრულ 

ლიტერატურას ბევრი ექნებოდა სალაპარაკო. 

მაინც როგორ არის ფერეიდნის კონცეპტი გაგებული და გააზრებული, რა ტიპის გამოხატვის 

საშუალებებს, როგორ ნარატივს, როგორ ტექსტებს ვკითხულობთ, როგორია ეს შორეული, ქართული კუთხე 

ქართელ მწერალთა მსოფლხედვაში, რა გამოიყოფა, რაზე შეიძლება ვისაუბროთ? 

რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, ეს თემა ერთგვარად მითოლოგიზირებულ პარადიგმას ემყარება და 

ხშირად, რეალურ ინფორმაციას ან საერთოდ არ ეფუძნება ან სულ ოდნავ, ზედაპირულად იზიარებს.  კიდევ 

ერთი ნიშანი, რაზეც შეიძლება ვისაუბროთ, იმ გამოხატვის ფორმათა  ერთგვარი ხარისხობრივი 

მახასიათებელია, რომელიც ამ ტიპის პოეზიასა და პროზაში გხვდება ( განსაკუთრებით პოეზიაში), ეს 

თემატიკა ერთგვარად ტექსტობრივად ნაკლებად ღირებულ ნიმუშებში გვხვდება და განსაკუთრებით 

პოპულარულია თანამედროვე, ე.წ. youtube პოეზიაში.  

აღსანიშნავია, რომ ქართულ ლიტერატურაში შეინიშნება ისეთი ნაწარმოებების ნაკლებობა, სადაც 

ლიტერატურული ტოპოსი, არა ისტორიული, არამედ თანამედროვე ფერეიდანი იქნება, ხოლო 

ლიტერატურული პერსონაჟიც, ოცდამეერთე საუკუნის ფერეიდნელი ქართველი, თავისი ყოფით, 

პრობლემებით, რეალური, თანამედროვე მოქმედების არეალით.  როდესაც ლიტერატურაზე ვსაუბრობთ, 

ორი მთავარი აქტორის გააზრება გვჭირდება, ორი მოთამაშის, რომელიც ქმნის ლიტერატურას, როგორც 

რეალობას და როგორც პროცესს, ეს არის ავტორი და მკითხველი.  ქართველი მწერალი უნდა გრძნობდეს 

ფერეიდანს თავის მკითხველად და პერსონაჟად,  ამისთვის კი საჭიროა, ფერეიდანი, როგორც რეალური და 

ლიტერატურული ტოპოსი, გააქტიურდეს ქართულ ყოველდღიურობაში, ინფორმაციის მიწოდება, აქტიური 

კონტაქტები, რეალური ამბებისა და პერსონაჟების ნაკადი ქართულ ლიტერატურასაც გაადიდრებს და ჩვენს 

დიალექტურ კუნძულთან, შორეულ თანამემამულეებთან ურთიერთობის ახალ პერსპექტივას  წარმოაჩენს. 

ვფიქრობთ, ლიტერატურული კონტაქტები, ფერეიდნის, როგორც მხატვრული სახის, კონკრეტული 

ლიტერატურული ტოპოსის, კონკრეტული ადამიანებით დასახლებული კონკრეტული გეოგრაფიული 

არეალის ლიტერატურული გარდასახვა,  ირანის საქართველოს ჩვენს ერთიან, აზრობრივ არეალსა და 

მსოფლხედვაში დაბრუნების საუკეთესო გზაა. 

 

ელენე ნაპირელი, დიანა ანფიმიადი  

ქდკ-ს კახური  ლექსიკონის შედგენის პრინციპები 

 

   ქდკ მრავალწლიანი სამეცნიერო პროექტია, რომლის ერთ-ერთ განვითარებას წარმოადგენს დიალექტური 

ელექტრონული ლექსიკონების მომზადება. სპეციალურად ამ მიზნით შექმნილი ლექსიკოგრაფიული 

რედაქტორის (მ.ბერიძე, დ. ნადარაია) საშუალებით სხვა დიალექტებთან ერთად დიალექტური კორპუსის 

წიაღში ინტეგრირდება კახური დიალექტის ლექსიკონი.  

ლექსიკონის  წყაროს წარმოადგენს  სტეფანე მენთეშაშვილის „ქიზიყური ლექსიკონი“, კახური დიალექტის 

ლექსიკონი (იმნაიშვილი, მარტიროსოვი), აგრეთვე, ქართულ დიალექტურ კორპუსში შესული,კახეთის 

სხვადასხვა რაიონში ჩაწერილი ტექსტები,  არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის არქივი 

(1949–1988); შინამრეწველობის მასალები ((პირველ–ასლები) (შეკრებილი ივანე ჯავახიშვილის 

ხელმძღვანელობით) და სხვა.  ამ ეტაპზე ქდკ-ს კახურ ლექსიკონში ინტეგრირებულია სტეფანე 

მენთეშაშვილის „ქიზიყური ლექსიკონი“, სწორედ ამ პროცესზე ვისაუბრებთ მოხსენებაში. 

 ონლაინლექსიკონი არ წარმოადგენს ბეჭდური წყაროს ზუსტ ასლს და  სხვადასხვა სტრუქტურულ ველს 

მოიცავს: ლემა, შესატყვისი, განმარტება, გრამატიკული და ფონეტიკური ვარიაციები, ილუსტრაცია, შიდა 

ბმულები (იხილე; იგივეა რაც) და სხვ. ამ ველებში ბეჭდური წყაროს მონაცემები გარკვეული სახის 

ცვლილებას განიცდის. ეს ცვლილებები ძირითადად ლექსიკოგრაფიული რედაქტორის სტრუქტურითაა 

შეპირობებული. ხშირად  აუცილებელი ხდება არსებითი ხასიათის ჩარევა, რის გამოც ავტორისეული სიტყვა-

სტატია ზოგჯერ საკმაოდ იცვლის სახეს. 

გარდა ამისა, ლექსიკონს ემატება ლინგვისტური ინფორმაცია: ლემას ეწერება მეტყველების ნაწილის 

მარკერი, ხოლო გრამატიკულ ვარიაციებს შესაბამისი პარადიგმული მარკერები. ამასთან,  სალექსიკონო 

სტატიაში ერთად იყრის თავს ლემის ყველა შესაძლო ფონეტიკური ვარიანტი. 



ლექსიკონზე მუშაობისას ლექსიკოგრაფიული წყაროს მასალამ განიცადა მრავალი სისტემური ცვლილება. 

გასწორდა,  დაზუსტდა ან დაემატა მნიშვნელობა ან განმარტება ( ბეჭდურ წყაროში მოცემული 

ილუსტრაციის, სხვა ლექსიკონის (მაგ. განმარტებითი) მიხედვით.  

ზოგჯერ ლექსიკოგრაფიულ წყაროში არ არის გატარებული ლექსიკური ერთეულის  წარმოდგენის ერთი 

პრინციპი. ონლაინლექსიკონში ეს ხარვეზი გამოსწორდა;  ერთი სისტემური მიდგომით გასწორდა ლემის, 

ილუსტრაციისა და გრამატიკული ვარიაციების ველები. ავტორისეულ სიტყვა-სტატიაში გამოტანილი ყველა 

მიმღეობა (თუ ის გასუბსტანტივებული არაა) და ზმნიზედა (ზმნიზედად კვალიფიცირებული ვითარებითი 

ბრუნვის ფორმა) გაერთიანდა მასდარის ბუდეში, როგორც გრამატიკული ვარიაციები, ხოლო 

დიფერენცირებული მნიშვნელობები განთავსდა  ილუსტრაციის ველში. 

როდესაც ავტორისეულ სიტყვა-სტატიაში ზმნისწინს არ ჰქონდა სიტყვაწარმოებითი ფუნქცია, მთავარ ლემად  

უზმნისწინო ფორმა გავიდა, ხოლო ზმნისწინიანი ვარიანტები ამ ლემის გრამატიკული ვარიაციის ველში  

განთავსდა.  

დაზუსტდა ორაზროვანი განმარტებები, ყველა სალექსიკონო ერთეულის მორფოლოგიური თუ სემანტიკური 

მარკერი, გრამატიკული და ფონეტიკური ვარიაციები, დალაგდა და გამოსწორდა ლექსიკონის ხარვეზები,  

მაგალითად, ერთი და იგივე  ლემა შესაძლოა ლექსიკონში ორი სხვადასხვა სალექსიკონო სტატიის სახით 

ყოფილიყო წარმოდგენილი, აგრეთვე, ზოგ შემთხვევაში, ლექსიკონი განმარტების ველში გვაგზავნიდა 

არარსებულ ლემასთან.  

ბეჭდური წყაროს გარკვეული ინფორმაცია გამოტოვებულია ქდკ-ს ელექტრონულ ლექსიკონში - ეს არის 

ბმულები, რომლებიც სხვა ლექსიკონების ამა თუ იმ ფორმასთან გვაგზავნის, თუმცა აღნიშნული ინფორმაცია 

ინახება სალექსიკონო სტატიის სამუშაო ველში და მომავალში, როცა ბაზას დაემატება ყველა სხვა 

ლექსიკონი, ივარაუდება შიდა ბმულებით ამ ინფორმაციის გააქტიურება. 

   ლექსიკოგრაფიული რედაქტორი  იძლევა იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერ დროს დაემატოს ახალი 

ლექსიკოგრაფიული  წყაროს მასალა ყველა საჭირო საავტორო მითითებით. 

კახურ ლექსიკონზე მუშაობის პროცესზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ მოხსენებაში. 

 

მარინა ბერიძე, ზაქარია ფურცხვანიძე, ლია ბაკურაძე, დავით ნადარაია 

ქართული დიალექტური კორპუსის კარტოგრაფიული ვიზუალიზაცია 

 

პროექტი  დიდი ქართული დიალექტოლოგიური ლექსიკოგრაფიული ბაზა და ქართული 
დიალექტების ელექტრონული ატლასი წარმოადგენს დიდი სამუშაოს გაგრძელებას და განვითარებას, 

რომელიც მიმდინარეობდა პროექტის _ „საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი“ _ ფარგლებში. 

სამუშაოს წინა ეტაპებზე შეიქმნა ქართული დიალექტური ენობრივი მასალის წარმოდგენის 

მნიშვნელოვანი პლატფორმები: ტექსტების კორპუსისა და ელექტრონული ლექსიკონების სამუშაო და 

სამომხმარებლო აპლიკაციები, ორმილიონსიტყვიანი ტექსტური  ბაზა; საფუძველი ჩაეყარა 

ლექსიკოგრაფიულ ბაზას. შეიქმნა მორფოსინტაქსური ანალიზის სისტემა, ჩატარდა ნაწილობრივი 

ანოტირება. შეიქმნა და გამოქვეყნდა რამდენიმე ელექტრონული ლექსიკონი. 

წარმოდგენილი პროექტი ითვალისწინებდა დიალექტური კორპუსისა და ლექსიკოგრაფიული 

რედაქტორის ბაზაზე დიდი ქართული დიალექტური ლექსიკოგრაფიული ბაზის შექმნას და ენობრივი 
მონაცემების კარტოგრაფიული ვიზუალიზაციის უზრუნველყოფას. 

როგორც ინტერაქტიური ინსტრუმენტი, ქართული დიალექტოლოგიური ლექსიკოგრაფიული ბაზა 

და მისი კარტოგრაფიული კომპონენტი _ (ქართული დიალექტური ელექტრონული ატლასი)  

მნიშვნელოვანი მიღწევაა არა მხოლოდ მისი ინფორმაციის დიდი მოცულობისა და მისი ეფექტური 

სამომხმარებლო ფუნქციების გამო, არამედ იმითაც, რომ ის არის  ღია რესურსი და ხელმისაწვდომია 

ყველასათვის.  

როგორც ცნობილია, მე-20 საუკუნის საქართველოში დიალექტთა გეოგრაფიული საზღვრები 

მნიშვნელოვნად შეცვალა რამდენიმე მძლავრმა მიგრაციულმა ტალღამ. ფაქტობრივად, აღარ არსებობს 

ხევსურული თავისი ისტორიული განფენილობის რეგიონში, იმერული, რაჭული, მთიულური და სხვ. 

დიალექტური კუნძულები  საქართველოს სხვადასხვა რაიონშია გაბნეული. მიგრაციის კვალი ჯერ კიდევ 

შეინიშნება სხვადასხვა რეგიონის ონომასტიკაში. რამდენიმე მნიშვნელოვანმა მიგრაციულმა ტალღამ 

საგრძნობლად შეცვალა დიალექტური სურათი. 



დიალექტური განფენილობა ლექსემისა  ბავშვი/ბოვში/ბალღი/ ბოში/ ამ დაკვირვების ილუსტრაციაა 

(სურ.1) 

ფიქსირებული ეთნოგრაფიული საზღვრების თანახმად ლექსემა „ბავშვის“დიალექტური 

განფენილობა ასე გამოიყურება: 

ბალღი/ბავშვი - მთიულურ-გუდამაყრული, ფშავური, თუშური, ხევსურული, მოხეური (ბავშვი - 

მეორეული ლექსიკური ერთეული) 

ბავშვი/ბალღი -კახური, ქართლური (ბალღი - მეორე ლექსიკური ერთეული მთიდან მიგრაციის 

შედეგად). 

ბავშვი - ჯავახური. 

ბოვში - იმერული. 

ბოში - ლეჩხუმური, რაჭული. 

ბაღვი - აჭარული. 

ბაღანა / ბაღანე - გურული. 

დიალექტური ფორმის - ბავშვის ძიებისას კორპუსის ტექსტებში მოიძებნება მხოლოდ ჯავახური 

ტექსტები, მაგრამ თუ მოვძებნით ამავე ლექსემას ჩაწერის ადგილის მიხედვით, მაშინ მივიღებთ ბავშვის ოთხ 

დიალექტურ ვარიანტს ჯავახეთის ტერიტორიაზე (სურ. 2.): ბაღვი/ბალღი/ბოვში/ ბოში. 

ჩვენი მიზანია აღვწეროთ არა მხოლოდ მიგრაციის პროცესი, არამედ გავიგოთ მიგრაციის მიზეზები 

გეოგრაფიულ კონტექსტში. ამ მიზნის მისაღწევად დოკუმენტირებული ენობრივი მონაცემები 

დაკავშირებული უნდა იყოს გეოგრფიულ ინფორმაციასთან მიგრაციის შესახებ. საბოლოოდ უნდა იყოს 

ვიზუალიზირებული არა მხოლოდ ეთნიკური ჯგუფების მიგრაცია, არამედ დიალექტების მიგრაცია. 

პროექტის ერთ-ერთი მიზანი იყო ქართული დიალექტების ელექტრონული ატლასის შექმნა. ატლასი 

ეყრდნობა კორპუსის მონაცემებს და იყენებს გეორეფერენციალური ვიზუალიზაციის ტექნოლოგიებს. 

პროექტის განვითარების შემდგომ ეტაპზე ვვარაუდობთ მიგრაციული ქვეკორპუსის შექმნას, 

რომელშიც გაერთიანებული იქნება მიგრანტთა მეტყველების ნიმუშები. 

ენობრივი მონაცემების გეოგრაფიული ვიზუალიზაცია მხოლოდ მიგრაციული პროცესების 

გათვალისწინებით მოგვცემს სწორ და უტყუარ სურათს. 

 

ლია ბაკურაძე  

გვიანი შუა საუკუნეების  ქართული   ლექსიკის დოკუმენტირება – ბერნარდო მარია ნეაპოლელის 

ლექსიკონები 

მე-17 საუკუნიდან საქართველოში ქართული ლექსიკის დოკუმენტირების აქტიური პროცესი დაიწყო.  

სულხან–საბა ორბელიანის „ლექსიკონი ქართულის“ გვერდით, რომელსაც ქართული ლექსიკოგრაფიის 

განვითარების ისტორიაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია,   საქართველოში მოღვაწე იტალიელი 

მისიონერების მიერ   შეიქმნა ქართულ-იტალიური და იტალიურ-ქართული ლექსიკონები, რომელთა წყაროც 

იყო როგორც წერილობითი ძეგლები, ისე ცოცხალი მეტყველება. ესენია: 

• პაოლინისა და ირბახის ქართულ-იტალიური ლექსიკონი (1629); 

• ბერნარდო მარია ნეაპოლელის ქართულ-იტალიური და იტალიურ-ქართული ლექსიკონები (მე-17 

საუკუნის 70-იანი წლები); 

• გორელი ანონიმის იტალიურ-ქართული ლექსიკონი (სავარაუდოდ, 1724 წელი).  

ამათგან ბოლო ორი არ გამოცემულა და დაცულია ხელნაწერთა სახით. შესაბამისად, მათში 

დადასტურებული მასალა უცნობია მკვლევართა ფართო წრისათვის.  

მოხსენებაში  საუბარია  ბერნარდო მარია  ნეაპოლელის იტალიურ_ქართულ და ქართულ იტალიურ 

ლექსკონებზე. წარმოდგენილია  ავტორისა და საკვლევი მასალის შესახებ არსებული სამეცნიერო 

ლიტერატურის მიმოხილვა. სიტყვასტატიის რაოდენობა სინონიმური განმარტებების გათვალისწინებით. 

ლექსიკონების შექმნის ისტორია, ავტორის შესახებ ინფორმაცია. 

გაანალიზებულია   სინონიმური წყვილები, მნიშვნელობათა ცვლის ტენდენცია დიაქრონიულ ასპექტში, 

საუბარია ზოგ „ფსევდოსინონმზე“. იტალიელი მისიონერი იტალიურ ლექსიკურ ერთეულებს რამდენიმე 

ქართულ შესატყვის უძებნის განმარტებად: ადგილი vel ალაგი; ვჩქარობ vel ვეშურები; ზურგი vel ბეჭი; ბექი 

vel გორა. 

ისინი სინონიმურ წყვილებს ქმნიან, რომელთგანაც ზოგიერთი დღეს, თანამედროვე  ქართულში, 

ერთმანეთისგან განირჩევიან როგორც არქაული და სამეტყველო ფორმა: ეგვიპტე vel მისრეთი; სამწერლო და 



დიალექტური ფორმა: სუელი vel სოველი; სხვადასხვა დიალეტური წრის კუთვნილი ფორმები: კვახი vel 

გოგრა; ჩვეულებრივი და თავაზიანი ფორმები: ადექი vel აბძანდი; 

საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ბევრი ლექსიკონში დადასტურებული ბევრი ლექსიკური ერთეული დღეს 

დაკარგულია, ან მნიშვნელობა აქვს შეცვლილი. განვიხილულია  ხელნაწერში არსებულ  ქართულ  ლექსიკას 

თავისი სტილური თავისებურებების გათვალისწინებით. განხილული მასალის საფუძველზე 

გამოვკვეთილია ლექსიკის სოციალური,  დიალექტური შრეები.  

წარმოვადგენილია დიალექტური დაშრევების მასალა. სალექსიკონო მასალის შესწავლამ გვიჩვენა, რომ 

ლექსიკონები საყურადღებო დასკვნების გაკეთების საშუალებას იძლევა დიალექტური სტარატიფიკაციის 

თვალსაზრისითაც. ივარაუდებოდა, რომ აქ ძირითადად ქართლური დიალექტის მასალა უნდა ყოფილიყო 

წარმოდგენილი მწიგნობრული ფორმების გვერდით (რადგან ბერნარდო მარია ძირითადად ქართლში 

მოღვაწეობდა), მაგრამ მასალის ერთი თვალის გადავლებაც კი გვარწმუნებს, რომ ამ ლექსიკონის  

დიალექტური ლანდშაფტი გაცილებით ფართოა. აქ ქართლური დიალექტური ფორმების გვერდით საკმაოდ 

ბევრი ფორმაა იმერული, რაჭული, ლეჩხუმური, გურული ლექსიკიდან... ერთი სიტყვით, ეს ლექსიკონები  

შუა საუკუნეების ქართული დიალექტების შესასწავლად ძალიან დიდ მასალას გვაძლევს. ცხადია, 

ლექსიკონების სრული შესწავლა (იტალიური ნაწილის გათვალისწინებით) საოცრად გაამდიდრებს ქართულ 

დიალექტურ ლექსიკურ ფონდს. 

   მათი  მნიშვნელობა ქართული და ზოგადი ლექსიკოგრაფიის თვალსაზრისით. ბერნარდო მარია 

ნეაპოლელის  ლექსიკონების გათვალისწინება საშუალებას მოგვცემს თვალი გავადევნოთ ქართული 

ლექსიკოგრაფიის განვითარების ეტაპებს, ამასთან, მათში დამოწმებული მასალა, მიუხედავად 

მოსალოდნელი შეცდომებისა, ფაქტობრივად, უნიკალურია, იტალიელების მიერ ჩაწერილი სიტყვა-ფორმები 

უფრო სრულყოფილად წარმოადგენს გვიანი შუა საუკუნეების ქართულ ენობრივ ფონდს. დაფიქსირებულია 

ამ პერიოდის წიგნიერი და ცოცხალი მეტყველების ნიმუშები.  მოცემული მასალა უნიკალურია შუა 

საუკუნეების ქართული ლექსიკის შესასწავლად. 

 

მ. ბერიძე 

ფაკულტატიური ვარიაციულობა თუ ვარიაციულობის ფაკულტატური ფუნქციები? 

ქართული დიალექტოლოგიური მორფოლოგიის ზოგი საკითხისათვის. 

 

მოხსენება წარმოადგენს ცდას, პასუხი გაეცეს კითხვებს: რა განაპირობებს დიალექტური 

მრავალფეროვნების შენარჩუნებას მუდმივი ასიმილაციური პროცესების მიუხედავად? რომელი 

მორფოლოგიური თავისებურებები აღმოჩნდა  დიალექტებში უფრო მდგრადი დროისა და ენობრივი 

გავლენების მიმართ?  

გამოითქვა მოსაზრება, სახელური მორფოლოგიის მრავალფეროვნებას ქართულში ქმნის არა 

მხოლოდ ბრუნვის ნიშანთა ალომორფებისა და ბრუნვათა მავრცობი ელემენტის ფონეტიკურ ვარიანტთა 

სიმრავლე და განსხვავებულობა დიალექტების მიხედვით, არამედ ის ფაკულტატური დანიშნულება, რაც ამ 

ელემენტებს აქვთ დიალექტში, სახელდობრ მათი როლი დიალექტის ინტონაციური პროფილის შექმნაში. 

ყველა ხმოვანი მორფოლოგიური ელემენტი, რომელიც სიტყვის ბოლოკიდურ პოზიციაში იჩენს თავს 

(ბრუნვის ნიშანი, მავრცობი, ზმნური სუფიქსი, ფუძისეული ხმოვანიც კი), დიალექტის ინტონაციური 

სტრუქტურის განმსაზღვრელია. ამიტომ ამ ელემენტების გამოყენების წესები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

მახასიათებელია კოდური მიმართებების დადგენის დროს. ეს მახასიათებლები აშკარად უფრო მდგრადია 

„თვითგამიჯვნის“ბუნებრივ პროცესში და პირველი ისინი იცვლება გამიზნული კოდური გადართვის დროს 

ქართული დიალექტური კორპუსი მდიდარ მასალას იძლევა ამ პროცესების შესასწავლად, ხოლო 

კარტოგრაფიული ბაზა, რომელიც მის ფარგლებში მზადდება, საშუალებას მოგვცემს თვალი ვადევნოთ ამ 

პროცესების განვითარებას დიალექტების  მიგრაციული მარშრუტების გათვალისწინებით. 

 

მარინა ბერიძე 

არსებობის დიფერენცირებული გამოხატვა ქართულში: არს და ჰგიეს 

არსებობის სემანტიკის დიფერენციული გამოხატვა დამახასიათებელია ქართულისთვის.  

მაგალითად, არსებობის ცნების კონცეპტუალიზაციას განსხვავებულად წარმოადგენენ  ე.წ. ქონა-

ყოლის ზმნები, რომლებიც ზოგად, თავისთავად არსებობას უპირისპირებენ პოსესიურ _ მიკუთვნებულ 



არსებობას (მყავს, მაქვს, მივის...) აგრეთვე,  ე.წ სტატალური ზმნები (ზის, დგას, წევს...), რომლებიც სივრცეში 

სხეულის მდგომარეობის მიხედვით აღწერენ არსებობის ფაქტს.  

ვფიქრობთ, ქართულში უნდა ყოფილიყო არსებობის სემანტიკის მადიფერენცირებელი სხვ ნიშანიც, 

რომელიც განარჩევდა კაუზალური და არაკაუზალურ (ფილოსოფიის ტერმინებით რომ ვთქვათ, 

ეგზისტენციალურ და ეგზეკუტორულ) არსებობას. 

ძველ ქართულში ერთმანეთის გვერდით გამოიყენებოდა არსებობის გამომხატველი ზმნები არს და 

ჰგიეს. ამასთან, არს ყოველთვის დამხმარე ზმნის, ხოლო ჰგიეს _ დამოუკიდებელი ზმნის ფუნქციით. 

მოგვიანებით ჰგიეს ზმნა საერთოდ გაქრა და ადგილი დაუთმო არს // არის ზმნას. 

მოხსენებაში გამოთქმულია ვარაუდი, რომ არს და ჰგიეს ზმნათა პარალელური გამოყენება ძველ 

ქართულში არის  არსებობის მნიშვნელობის დიფერენცირებული გამოხატვის უფრო ძველი მდგომარეობის 

ანარეკლი და ამ ზმნათა შორის ფუნქციურ სხვაობას (დამოუკიდებელი ზმნა > < დამხმარე ზმნა), წინ 

უძღვოდა მნიშვნელოვანი სემანტიკური დიფერენციაცია. 

სახელდობრ, ეს უნდა ყოფილიყო არსებობის ორი ფორმის: თავისთავადი / მოძრავი არსებობისა და 

„ეგზეკუტორული“  /კაუზალური, არათავისთავადი, უძრავი (სტატიკური) არსებობისა. 

„კაუზალური“, არათავისთავადი არსებობის გამომხატველი იყო  ჰგიეს ზმნა. 

ჩვენი აზრით, ჰგიეს ტიპის სტატიკური ზმნები (სწერიეს, უპყრიეს, ჰგონიეს, ჰმოსიეს...) არიან  -ევ 

სუფიქსით ნაწარმოები პირველადი კაუზატივები და ისინი აღნიშნავენ მრავლობითის მესამე 

იმპერსონალური სუბიექტის მიერ წარსულში (აორისტი) შესრულებული აქტიური მოქმედების შედეგს. 

ჰ-გ-ი-ეს < ჰ-გ -ივ-ეს <ჰ-გ -ევ-ეს.  

h-g-i-es                       <        *h-g-ev-es 
 O3 -to be-CAUS-S3.Pl (SG) PRS    <     IO3 -to be-CAUS-S3.Pl AOR 
It exists 
(ქართული ზმნური ფორმაწარმოებისთვის ევოლუციის ასეთი გზა უცხო არ არის, გავიხსენოთ 

ჰრქვიან > ჰქვია ზმნა, რომელიც წარმოშობით ასევე მრავლობითში დასმული  მესამე იმპერსონალური პირის 
წარსულში შესრულებული (Ierative II) აქტიური მოქმედების შედეგია ისტორიულად: ჰრქვიან მათ მას ის > 
ჰქვია მას). 

*ჰ-გ-ევ-ეს ზმნაში გამოყოფილი გ- ძირი უნდა უკავშირდებოდეს დგას, ადგილი, ალაგი ფორმათა 
ძირეულ მასალას.  

თავისთავადი არსებობის / მოძრავი, მოქმედი სუბიექტის არსებობის გამომხატველი უნდა ყოფილიყო 

არს ზმნა. samive qarTvelur enaSi am zmnisTvis saerTo –r- Zirs gamoyofen (q. v-a-r; megr. : v-o-
r-eq; laz.:P b-o-r-e; sv.: xu-a-r-i). am Zirs sruliad samarTlianad ukavSireben “svlis”, 
“moZraobis’ aRmniSvnel zmnebSi gamoyofil –r- Zirs: si-a-r-ul-i, r-eba, a-r-o, ma-r-eb-i, m-r-ev-
l-i (z. WumburiZe), gan-r-oma (Sdr. megr.: v-o-r-in-un-q “vifareb”),  
svan. mi-r-i da sxv.  

მოხსენებაში ძირეული მასალის ანლიზის საფუძველზე წარმოდგენილი იქნება მოსაზრება, რომ არს 

// არის ფორმა, რომელიც გამოხატავდა მოძრავი (აქტიური) მატერიის არსებობას, უნდა უკავშირდებოდეს რ-

ება (სიარული) ზმნას _ ა-რ-ს = რაც მოძრაობს, დადის. 

ხოლო hgies  და  დგას dgas  საერთო -გ- ძირს უნდა შეიცავდნენ და უზრავ არსებობას უნდა 

გამოხატავდნენ. 

შესაბამისია არსებობის ამ ფორმათაგან გამონაწევრებული (ლოკალიზებული) სივრცეც: ადგილი / 

ალაგი და არე: ის, რისი არსებობაც გამოხატულია ზმნით _ ჰგიეს,  არსებობს სივრცის იმ ნაწილში, რომელსაც 

აღნიშნავს (გამოანაწევრებს) სიტყვა ალაგი, ადგილი; ის რისი არსებობის ფორმაც არის მოძრაობა, რაც 

მყოფობს, გადაადგილდება, რაც ა-რ-ს __ მიმოიქცევა სივრცეში, გამოყოფს სივრცის ვრცელ მონაკვეთს , 

რომელსაც ქვია ა-რ-ე.  (ა- პრეფიქსი ა-დგილი, ა-ლაგი, ა-რე ფორმებში ჩვენ დანიშნულების  ფორმანტად 

მიგვაჩნია). 

მოხსენებაში წარმოდგენილია  ჩვენთვის საინტერესო ძირებიდან (-რ-; -გ-) ნაწარმოები ფორმების 

სემანტიკური და ფორმალური მიმართებები ქართველურ ენებში, აგრეთვე ზმნური ფორმაწარმოების 

ისტორიის ზოგი საკითხი. 

 

 

 



ნ. შარაშენიძე -  

მოდალური ფორმების ასახვა ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონებში, აკაკი შანიძის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი საჯარო სხდომა, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის  სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტი 2018, 26.თებერვალი 

 

მოდალური სემანტიკა ენის ყოველ დონეზე ვლინდება, მაგრამ მოდალური კატეგორიის მაწარმოებლებად 

ითვლება ის ენობრივი ფორმები, რომლებიც ამ სემანტიკის მუდმივ გამომხატველად ითვლება ენაში.  ამ 

ფორმების გამოყენებას ყოველთვის შეაქვს მოდალური სემანტიკა ფრაზაში ან დისკურსში. ყველა ენაში 

არსებობს ამგვარი ფორმები და მათი ასახვა ლექსიკოგრაფიაში მნიშვნელოვანი საკითხია. ქართულ ენაში 

მოდალობის კატეგორიის ანალიზი შესწავლის ეტაპზეა და ამდენად ამ კატეგორიის გამომხატველი 

ფორმების გამოკვეთა მიმდინარე პროცესია. საინტერესოა, როგორ არის ეს ფორმები ასახული 

ლექსიკოგრაფიაში. მოხსენებაში გაანალიზებული იქნება ისტორიული და თანამედროვე ლექსიკონთა 

მონაცემები. ამასთან ერთად დასმული იქნება საკითხი, თუ როგორ უნდა აისახოს მოდალური სემანტიკა 

ლექსიკონებში და ლექსიკოგრაფიული ასახვის რა ფორმა იქნება უფრო სრულყოფილი? ამ თვალსაზრისით 

ნაშრომში ასევე განიხილება ქართული ენის ეროვნული კორპუსის (ქეეკ, GNC; http://clarino.uib.no/gnc/page), 

ქართული ენის დიალექტოლოგიური კორპუსისა (ქდკ) და ქართული სამეცნიერო მეტაენის კორპუსის (სმკ) 

(http://www.corpora.co/#/) განვითარების პერსპექტივები სემანტიკური ანალიზისა და კონკრეტულად, 

მოდალობის სემანტიკის გადმოცემის თვალსაზრისით.  

ქართულ ენაში მოდალობის კატეგორია გამოიხატება მოდალური ფორმებით, ანუ მოდალური ელემენტებით. 

თანამედროვე ქართული ენის  გრამატიკაში ისინი ნაწილაკთა კლასში განიხილება. ეს ფორმებია: უნდა, 

შეიძლება, იქნებ, ეგებ, ლამის, ნეტავ, მაინც, ალბათ, თითქოს...  ამ ფორმებთან ერთად ზმნის კავშირებითი ან 

თხრობთი კილოს გამოყენება ქმნის მოდალურ სემანტიკას. ქართულ ენაში კილოს კატეგორია ზმნის სრული 

პარადიგმის შემადგენელია და რამდენიმე მწკრივს ქმნის. კავშირებითი კილოს ფორმები ძირითადად 

გამოიყენება რომელიმე მოდალურ ფორმასთან ერთად ან რთული წინადადების შემადგენელ დამოკიდებულ 

წინადადებაში.      

მოდალური ფორმები გრამატიკალიზაციის შედეგად არის მიღებული. ეს ფორმები ძირითადად ზმნისაგან 

მიღებული ნაწილაკებია.  მათ დაკარგეს ლექსიკური მნიშვნელობა და  ნაწილაკებად არის ქცეული. მათი 

ფუნქცია აღნიშნულია „ქართული ენის მორფემებისა და მოდალური ელემენტების ლექსიკონში“. მაგრამ ეს 

ლექსიკონი სპეციალური გამოყენებისაა. ამ ლექსიკონში მოცემული ინფორმაცია არ იძებნება ქართული ენის 

განმარტებით ლექსიკონში. მაგალითისათვის შეგვიძლია განვიხილოთ „უნდა „ მოდალური ფორმა, რომლის 

შესახებ განმარტებით ლექსიკონში მითითებილია, რომ არის ზმნა, გამოყენებილია რამდენიმე ფრაზაში და 

არის „დამხმარე სიტყვა, იხმარება კავშირებითის ფორმასთან“. სტატიაში გაანალიზებილია რამდენიმე 

მოდალური ფორმის სალექსიკონო მონაცემები და ნაჩვენებია, რამდენად არასრულია ეს ინფორმაცია 

როგორც მოდალობის კატეგორიის სალექსიკონო ასახვისათვის, ისე ამ ფორმის სემანტიკის წარმოსაჩენად.  

ლექსიკონში მოცემული ინფორმაცია მეტნაკლები სისრულით უნდა ასახავდეს სიტყვის მნიშვნელობას. 

საანალიზოდ მოცემული ერთი ფორმის მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ ლექსიკონმა უნდა ასახოს შემდეგი 

ინფორმაცია:  

უნდა    

1. მისი ზმნური მნიშვნელობა და შექმნილი კონსტრუქციები:  1. სურს, 2. საჭიროა. 

2. მისი ნაწილაკური მნიშვნელობა მოდალობის გამომხატველ კონტექსტებში, სხვადასხვა ზმნურ 

ფორმასთან (ე.წ. მწკრივთა ფორმებთან: აწმყოს კავშირებითი, მეორე კავშირებითი, მეორე თურმეობითი) 

კობინაციისას მიღებული მნიშვნელობები: ვალდებულება, სურვილი, ვარაუდი, ლოგიკური შესაძლებლობა.  

3. უარყოფით ნაწილაკთან გამოყენებისას მიღებული სემანტიკა: ვისაც არ უნდა (=ყველა), ვინც არ უნდა, 

სადაც არ უნდა კონსტრუქციებით მიღებული სემანტია; 

4. კითხვით ნაცვალსახელთან გამოყენებისას მიღებული მნიშვნელობა: ამის გაკეთებას რა უნდა 

(=ადვილია), ამას აქ რა უნდა (ამის ადგილი აქ არ არის) , რა უნდა (=არ).  

5. უნდა ფორმის მონაწილეობით მიღებული ფრაზების მნიშვნელობა: რა გინდა სულო და გულო, რა 

თქმა უნდა.  

6. ლექსიკონში ასევე უნდა აისახოს უნდა ფორმისაგან მიღებული მაკავშირებელი საშუალებები თუნდ, 

თუნდაც,  გინდ, გინდაც, თუგინდ ფორმები „უნდა“ საძიებო ფორმასთან დაკავშირებით, რადგან მათ შორის 

არის როგორც ფორმობრივი, ისე სემანტიკური კავშირი.  



7. ლექსიკონში ასევე მითითებული უნდა იყოს ფუნქციურ-ფორმობრივი ცვლილების ის გზა, რომელიც 

ფორმამ გაიარა და აღნიშნული უნდა იყოს ამ ფორმათა შორის არსებული მიმართებაზე: უნა > უნდა > უნებს > 

ჰნებავს.  

მოდალური ფორმების გამოყენება ცვლის წინადადების სემანტიკას. ამდენად, გლოსარიუმი აუცილებლად 

უნდა მოიცავდეს სრულ ინფორმაციას ფორმის ფუნქციონირების შესახებ.  

სემანტიკური ანალიზი ენის კორპუსული დამუშავების  მნიშვნელოვანი ეტაპია. სემანტიკური ანალიზისას 

ფორმას უნდა მიეთითოს, რომ ის არის მოდალობის კატეგორიის მაწარმოებელი საშუალება, ამისათვის უნდა 

შეიქმნას მარკერი “mod”, რომელიც განარჩევს ზმნის მესამე პირის მხოლობითი რიცხვის ფორმას მოდალური 

ფუნქციით გამოყენებული მოდალობის მაწარმოებელი ელემენტისაგან.   

 

 ნ. შარაშენიძე, ენობრივ ფორმათა  მრავალფეროვნება და გამოწვევები ენის პოლიტიკაში, ქართული ენის 

დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 1978 -2018, 2018, 13 აპრილი 

 

ენის პოლიტიკა ის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, რომელიც განსაზღვრავს არა მარტო ენასთან 

დაკავშირებულ სახელმწიფოებრივ მიდგომებს, არამედ სამოქალაქო საზოგადოების აზროვნებისა და მისი 

ყოფის  განმსაზღვრრელიცაა. ერთი მხრივ, ენის პოლიტიკა ქმნის სახელმწიფოს დამოკიდებულებას 

სახელმწიფო ენისადმი და ქვეყანაში გავრცელებული სხვა ენების მიმართ, ხოლო მეორე მხრივ, 

საზოგადოების დამოკიდებულება სახელმწიფო ენისადმი  აყალიბებს ენის პოლიტიკას. სწორედ ეს ორი 

მიდგომა არის განმსაზღვრელი ენის პოლიტიკისა. 

წლების განმავლობაში ქართულ ენასთან მიმართებით არაერთი პრობლემა წარმოჩნდა, წარმოიქმნა, 

გამოვლინდა ან სულაც გამოვლენის პროცესშია. თარგმანი, ენის განვითარების ტენდენციები, თანამედროვე 

ტექნოლოგიების მიმართვა ენის სიცოცხლისუნარიანობის ახალ ეტაპზე გადასაყვანად, ახალი მიდგომებისა 

და დამოკიდებულებების წარმოჩენა - აი, სწორედ ამ გამოწვევების წინაშე დადგა დღეს ქართული ენა. ამ 

გამოწვევებს კი ყველაზე მეტად  სწორი ხედვა სჭირდება.  

თანამედროვე ყოფა პროცესების აჩქარებულ ტემპს გულისხმობს. იგივე ხდება ენის პოლიტიკაშიც. ენაში 

წარმოქმნილი უმცირესი პრობლემაც კი მყისიერ გადაწყვეტას მოითხოვს. ენის პოლიტიკაში ბოლო 

პერიოდში წარმოქმნილი ვაკუუმი კი ყოველი ახალი პრობლემის სწრაფად გადაწყვეტას აფერხებს, ხოლო 

ერთი პრობლემა კი მეორეს იწვევს. ამდენად, ის „ცენტრალიზებული მიდგომა“, როცა ნორმათა დამდგენი 

კომისია საზოგადოებას ახალ ნორმას სთავაზობდა, ხოლო საზოგადოება მას მწიგნობრულ მეტყველებაში 

მყისიერადვე ამკვიდრებდა, ეფექტის მქონე ვეღარ იქნება და ის მნიშვნელოვან კორექტირებას მოითხოვს. 

ენის ფუნქციონირება მეტად მრავალმხრივი და სწრაფი, კონკრეტულ საჭიროებაზე მიმართულ გახდა. 

ამდენად, ყოველივე ამან უნდა განაპირობოს გარკვეული ცვლილებები საზოგადოებრივ აზროვნებაშიც. 

ენობრივი პრობლემებისადმი სხვაგვარი მიდგომა, პირველ რიგში, გულისხმობს იმას, რომ უნდა დაიწყოს ამ 

პრობლემათა წარმოჩენა და მათზე სწრაფი რეაგირება.  პრობლემათა წარმოჩენას კი, ვფიქრობთ, ხელს 

შეუწყობს „ენობრივ პრობლემათა ბანკის“ შექმნა ყველა იმ დაწესებულებაში, რომლის მუშაობის მთავარი 

მიმართულება ენის ფუნქციონირებაა. ამგვარი „ბანკის“ შექმნა ხელს შეუწყობს რამდენიმე მიმართულების 

განვითარებას: ერთი მხრივ, შექმნის პირობებს ენობრივ პრობლემათა დაფიქსირებისათვის და განაპირობებს 

მათ გადაწყვეტაში საკონსულტაციო ჯგუფის როგორც სწრაფ ჩართვას, ისე  სწრაფ გადაწყვეტას, მეორე მხრივ 

კი, სამეცნიერო საზოგადოებას საშუალება ექნება შექნას ახალი წესები, პრინციპები და გრამატიკული 

საკითხებისადმი ახლებური მიდგომების ის სისტემა,  რომელიც სრულად ასახავს ენის თანამედროვე დონესა 

და განვითარების ტენდენციებს. გარდა ამისა, „ენობრივ პრობლემათა ბანკის“  შექმნა ხელს შეუწყობს ახალი 

ტიპის ლექსიკონების შექმნას და გაააქტიურებს ტექნოლოგიების ჩართვას ენის სრულყოფილი დამუშავების 

პროცესში. 
  
6. 2. უცხოეთში  

№ 

მომხსენებელი/ 

მოხსენების სათაური 

ფორუმის ჩატარების 

მომხსენებლები დრო და ადგილი   
    

1 

 

 

1.მ. ბერიძე 

 

 

1. დიალექტური კუნძული 

არსებობის გზაჯვარედინზე _ 

ასიმილაცია თუ რეინტეგრაცია? 

1.ენობრივი კუნძულები და ენათა 

კონტაქტები ირანში, ბერლინი, 

გერმანია, 19.11.2018 



2 

 

 

 

2. ლ. ბაკურაძე 

 

 

 

2. ქართული ენობრივი 

კუნძულის ისტორიის შესახებ 

ირანში  

 

  

2.ენობრივი კუნძულები და ენათა 

კონტაქტები ირანში, ბერლინი, 

გერმანია, 19.11.2018 
 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.მარინა ბერიძე, ლია ბაკურაძე, 
ზაქარია ფურცხვანიძე;  
 
 
 
 
 
4.მარინა ბერიძე, ზაქარია 

ფურცხვანიძე, ლიაბაკურაძე 
 
 
 
 
  

 

 

3.ფერეიდნული _ ქართული 
დიალექტური კუნძული ირანში, 
(იძულებითი მიგრაცია და მისი 
ენობრივი და კულტურული 
შედეგები)  
 
4.კორპუსული ტექნოლიგიის

ლექსიკოგრაფიული 

პოტენციალი ქართული

დიალექტების 

ელექტრონულიატლასის(GEDA) 

მაგალითზე. 

 

 

 

3.ენა და ბუნება,  workshop 
ლიდსის უნივერსიტეტი, დიდი 
ბრიტანეთი 2. 07. 2018 

 

 

 

 

4.EURALEX 2018, 17–24 ივლისი, 

2018. ლუბლიანა, სლოვენია, 

 

 

 

 

 

 

5. ზაალ კიკვიძე 

 

 

 

 

 

 

 

6. ზაალ კიკვიძე, ლევან ფაჩულია 

 

 

 

 

 

 

7. მარინა ბერიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.მარინა ბერიძე, ზაქარია 

ფურცხვანიძე, ლია ბაკურაძე 

 

 

 

 

5.Lexicalized and 

Grammaticalized C 1 aC 2 

Onomatopes in Georgian: 

Patterns and Translation 

Options 

 

 

 

 

6. An Early Landmark in 

English-Megrelian 

Lexicography: D. R. 

Peacock’s Contribution. 

 

 

 

7.ფაკულტატიური 

ვარიაციულობა თუ 

ვარიაციულობის ფაკულტატური 

ფუნქციები? 

ქართული დიალექტოლოგიური 

მორფოლოგიის ზოგი 

საკითხისათვის. 

 

 

 

8.Elizitationsszenario mit 

Sprachassistenten in der Beobachter-

Rolle 
 
 
 

5. General and Specialist 

Translation / Interpretation: 

Theory, Methods, Practice: 

International Conference 

Papers. Kyiv: Agrar Media 

Group, 2018: 271-277. 

 

 

 

6. 8 th International 

Research Conference on 

Education, Language and 

Literature. Proceedings 

Book. Tbilisi: IBSU, 2018; 

 

 

7. Computational Approaches 

to Morphologically Rich Languages 

(CAMRL2018), 3rd July 2018, 

University of Leeds, 

https://easychair.org/cfp/CAMRL201 

 

 

 

8. მრავალენოვნება, მე–2 

კონფერენცია ტიპოლოგიასა და 

საველე კვლევებში, 20.-21.03.2018, 

ბერლინი, გერმანია 

 

 

 



9. ნინო შარაშენიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.ნინო შარაშენიძე, სოფო 

დარასელია  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ნინო შარაშენიძე 

 

 

 

 

 

 

12. ნინო შარაშენიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ნინო შარაშენიძე 

9.. მოდალური ნაწილაკების 
მორფოლოგიზაცია ქართველურ 
ენებში,   
 
 
 
 

 

 

 

10, Corpus Analysis of Modal verb 

unda in Georgian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Tense, Aspect and Modality in 

Georgian (Analysis of KaWac 

Corpus Collocations of unda Modal 

Form 

 

 

 

12. The Category of Modality and its 

Reflection in Lexicology 

 

 

 

 

 

 

13. The Development of Modal 

Meaning - Georgian unda 

9. მე-18 საერთაშორისო 
კონფერენცია მორფოლოგიაში  
The 18th International Morphology 

Meeting (IMM-18). 2018 წლის 10-

13 მაისი, უნგრეთი, ბუდაპეშტი, 

http://www.nytud.hu/imm18/progra

m11.html 

10. 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/IVACS2

018_ProgrammeAndAbstracts.pdf 

 

11. Computational Approaches to 

Morphologically Rich Languages 

(CAMRL2018), 3rd July 2018, 

University of Leeds, 

https://easychair.org/cfp/CAMRL201
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12. 18th Euralex International 

Congress, Lexicography in global 

context, 17-21 July 2018, Ljublijana, 

Slovenia, 

http://euralex2018.cjvt.si/wp-

content/uploads/sites/6/2018/07/Eura

lex-programme-v13-2018-07-18.pdf 

 

13.   CESS – Central Eurasian Studies 

Society, 19th Annual Conference. 

USA, Pittsburgh, University of 

Pittsburgh, 25-28 October, 2018,   

https://www.centraleurasia.org/ ; 

https://www.centraleurasia.org/conf

erences/annual/ ; Lan 1 Caucasian 

Linguistics - 

https://nomadit.co.uk/cess/cess2018/

conferencesuite.php/panels/6917 ). 

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

 

 

 

 



მარინა ბერიძე 

 

დიალექტური კუნძული არსებობის გზაჯვარედინზე _ ასიმილაცია თუ რეინტეგრაცია? 

 

როგორც ცნობილია, კუნძულური დიალექტოლოგიის დისციპლინური ველი გერმანული კუნძულების 

პრობლემატიკის გარშემო ჩამოყალიბდა. კუნძულური კვლევის თეორიული საკითხები,  საბაზისო ცნებები 

და კვლევის მეთოდოლოგიაც  გერმანულ კუნძულურ კვლევებს უკავშირდება. 

ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელიც კუნძულის სიცოცხლისუნარიანობას და მისი განვითარების ციკლს 

განაპირობებს, არის ისტორიულ ტერიტორიაზე (Kerngebiet)  გავრცელებული ვარიანტისა და მისი 

მარგინალური სახესხვაობის _ სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე გავრცელებული დიალექტის _ 

გადასახლებულთა კოლონიების Siedlungskolonien [Löffler, 1985] ან უ „დიალექტური კუნძულის“ 

[Жирмунский, 1976] ურთიერთკონტაქტის ხარისხი და ფორმები. 

საქართველოსთან (რესპ. ქართულ სალიტერატურო ენასთან (Kerngebiet)), ფერეიდნული კუნძულის რაიმე 

რეგულარული, მასობრივი კულტურული კავშირი არ შენარჩუნებულა.  პირველი დოკუმენტირებული 

კონტაქტები მე-19 საუკუნის ბოლოს მიეკუთვნება და ისინიც ეპიზოდურ ხასიათს ატარებს. მე-20 საუკუნის 

დასაწყისში კუნძულის მცხოვრებთა ენობრივი და კულტურული კომპეტენცია უკვე საკმაოდ 

დაქვეითებულია ძლიერი ასიმილაციური პროცესების გამო თუმცა ეთნიკური იდენტობის მაჩვენებელი 

ძალიან მაღალია და ემოციურად აქტუალიზებული. შეიძლება ითქვას, რომ ამ მომენტისათვის ფერეიდნული 

კუნძულის არსებობის გარანტი არის მათი კარჩაკეტილი, პატრიარქალური ყოფა, უკიდურესი მატერიალური 

სიდუხჭირე და დომინანტური ენობრივი გარემოსგან კომპაქტური იზოლაცია. თუმცა საუკუნის 

განვითარების რიტმი, სწრაფი ურბანიზაცია, იზოლაციის თანდათანობითი რღვევა უკვე საფრთხეს უქმნის 

კუნძულური მარგინალიზაციის სტაბილურობას.  

რა შანსი აქვს მე-20 საუკუნის კატაკლიზმებით სავსე ეპოქაში ირანის ტერიტორიაზე, მის ერთ-ერთ მთიან 

რეგიონში სპარსული, თურქული, ქურთული, სომხური ენების მეზობლობაში ათიოდე სოფელში 

შემორჩენილ ქართულენოვან კუნძულს გადარჩენისათვის? 

რა ენობრივი „ინსტინქტები“ აქტიურდება  დაშლის მიჯნაზე მდგარი კუნძულელების კოლექტიურ 

„გონებაში“? 

იყო თუ არა ბირთვულ კულტურულ არეალთან კონტაქტი კუნძულის დაშლის პროცესების ერთგვარი 

პრევენცია? 

საბჭოთა კავშირის, საბჭოთა საქართველოს და ფერეიდნული კუნძულის ინტერესთა საინტერესო 

გადაკვეთაზე იქნება საუბარი მოხსენებაში. 

როგორია ფერეიდნული „ეთნიკური მობილიზაციის“ პროცესი? 

ამ კითხვებზე საპასუხოდ განვიხილავთ ისტორიულ ფაქტებს, ახლადაღმოჩენილ საარქივო მასალებს და 

რამდენიმე საველე სამუშაოს დროს მოპოვებულ ზეპირ ისტორიებს. 

 

 

ლია ბაკურაძე 

ქართული ენობრივი კუნძულის ისტორიის შესახებ ირანში  

 დღეს ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში წინა საუკუნეებში ჩასახლებულ ქართველთა ბევრი შთამომავალი 

ცხოვრობს, მათ შორის არიან ისპაჰანის მახლობლად, ფერეიდანის რეგიონში კომპაქტურად დასახლებული 

ეთნიკური ქართველები, რომლებიც დღემდე ლაპარაკობენ ქართულ ენის ფერეიდნულ დიალექტზე. 

ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ფერეიდნული დიალექტის შესწავლისას დგება მკვლევართა წინაშე, 

არის დიალექტის შიდადიფერენციაციის საკითხი, რომელიც ვერ გადაწყდება მიგრანტთა ისტორიული 

ბედის შესწავლის გარეშე. ჩვენი მიზანია სხვადასხვა ისტორიულ წყაროზე დაყრდნობით გამოვავლინოთ ამ 

პრობლემის ზოგიერთი ახალი ასპექტი.  

 

მარინა ბერიძე,  ლია ბაკურაძე, ზაქარია ფურცხვანიძე (ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტი, ემპირიულ 

კვლევათა ინსტიტუტი) 

ფერეიდნული _ ქართული დიალექტური კუნძული ირანში 

(იძულებითი მიგრაცია და მისი ენობრივი და კულტურული შედეგები) 

 



ქართული დიალექტური კუნძული ირანში _ ქართული ენის ფერეიდნული დიალექტის სახელით არის 

ცნობილი. დიალექტზე მოლაპარაკენი 400 წლის წინ საქართველოდან ირანში იძულებით გადასახლებილი 

300 000 ქართველის შთამომავლები არიან. ფერეიდნელებმა დღმე შემოინახეს ქართული ენა და მას „დედის 

ენას“ უწოდებენ. მოხსენებაში წარმოდგენილი იქნება ტრანსეთნიკურ გარემოში დიალექტის ლექსიკაში 

ასახული სისტემური ცვლილებები, ასიმილაციისა და „თვითიმუნიზაციის“ საპირისპირო პროცესთა 

მოქმედების ზოგიერთი ასპექტი, გარემო პირობების შედეგად მომხდარი მნიშვნელობის ცვლა ლექსიკაში და 

სხვ. მოკლედ იქნება წარმოდგენილი საველე მუშაობის მეთოდები და სპეციფიკა. 

 

მარინა ბერიძე 

ფაკულტატიური ვარიაციულობა თუ ვარიაციულობის ფაკულტატური ფუნქციები? 

ქართული დიალექტოლოგიური მორფოლოგიის ზოგი საკითხისათვის. 

 

მოხსენება წარმოადგენს ცდას, პასუხი გაეცეს კითხვებს: რა განაპირობებს დიალექტური 

მრავალფეროვნების შენარჩუნებას მუდმივი ასიმილაციური პროცესების მიუხედავად? რომელი 

მორფოლოგიური თავისებურებები აღმოჩნდა  დიალექტებში უფრო მდგრადი დროისა და ენობრივი 

გავლენების მიმართ?  

გამოითქვა მოსაზრება, სახელური მორფოლოგიის მრავალფეროვნებას ქართულში ქმნის არა 

მხოლოდ ბრუნვის ნიშანთა ალომორფებისა და ბრუნვათა მავრცობი ელემენტის ფონეტიკურ ვარიანტთა 

სიმრავლე და განსხვავებულობა დიალექტების მიხედვით, არამედ ის ფაკულტატური დანიშნულება, რაც ამ 

ელემენტებს აქვთ დიალექტში, სახელდობრ მათი როლი დიალექტის ინტონაციური პროფილის შექმნაში. 

ყველა ხმოვანი მორფოლოგიური ელემენტი, რომელიც სიტყვის ბოლოკიდურ პოზიციაში იჩენს თავს 

(ბრუნვის ნიშანი, მავრცობი, ზმნური სუფიქსი, ფუძისეული ხმოვანიც კი), დიალექტის ინტონაციური 

სტრუქტურის განმსაზღვრელია. ამიტომ ამ ელემენტების გამოყენების წესები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

მახასიათებელია კოდური მიმართებების დადგენის დროს. ეს მახასიათებლები აშკარად უფრო მდგრადია 

„თვითგამიჯვნის“ბუნებრივ პროცესში და პირველი ისინი იცვლება გამიზნული კოდური გადართვის დროს 

ქართული დიალექტური კორპუსი მდიდარ მასალას იძლევა ამ პროცესების შესასწავლად, ხოლო 

კარტოგრაფიული ბაზა, რომელიც მის ფარგლებში მზადდება, საშუალებას მოგვცემს თვალი ვადევნოთ ამ 

პროცესების განვითარებას დიალექტების  მიგრაციული მარშრუტების გათვალისწინებით.  
 
აქტივობა: 

მარინა ბერიძე, ლია ბაკურაძე: 

საჯარო ლექცია − „მასალის მოპოვების მეთოდები და დიალექტური კორპუსის რეპრეზენტაციის 

პრობლემები“ ბათუმი 24.08 − 02.09, 2018;  

VII საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა საერთაშორისო „დიგიტალური ჰუმანიტარია, 

ქართველოლოგია, კორპუსლინგვისტიკა, დოკულინგვისტიკა.“  

 
 
 
 
 
დაწესებულებას 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”. 



 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 
 
 
 

 

ლექსიკოგრაფიული ცენტრი 
(დამხმარე სამეცნიერო ერთეული) 

 

 

 

სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში 
 

2018 წელი 
 
 
 
 

 

თბილისი 
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