
ინტერდისციპლინური ჟურნალი  კავკასია: გარემო და საზოგადოება, არის ღია 

ხელმისაწვდომობის, რეცენზირებადი სამენოვანი ელექტრონული გამოცემა, 

რომელიც  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა, ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტების პროფესორთა და უცხოელ 

პარტნიორთა ძალისხმევით დაფუძნდა. 

ჟურნალის პრიორიტეტული საკვლევი არეალია შავი და კასპიის ზღვების აუზების 

ქვეყნების ბუნებრივი გარემო და საზოგადოების განვითარება. 

ჟურნალის მიზანია, ხელი შეუწყოს საზოგადოების და ბუნების განვითარების 

ინტერდისციპლინურ კვლევათა პოპულარიზაციას; გახდეს წამყვანი რეგიონული 

სამეცნიერო გამოცემა; დააკავშიროს ერთმანეთთან  სხვადასხვა 

კვლევითი  მიმართულების სპეციალისტები და შესთავაზოს მათ აზრთა გაცვლისა და 

თანამშრომლობის ასპარეზი. 

ჟურნალში გამოქვეყნდება ორიგინალური სტატიები, რომლებიც  კონცეპტუალურ, 

ანალიტიკურ, თეორიულ და ემპირიულ კვლევებს მოიცავს. 

 ჟურნალში პუბლიკაციისთვის წარმოდგენილი ნაშრომი გაივლის ანონიმურ 

რეცენზირებას. 

რეცენზირებისათვის სტატიების წარდგენა, შესაძლებელია ქართულ, ინგლისურ და 

რუსულ ენებზე. სარედაქციო კოლეგიის დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, 

ქართული სტატიის ავტორმა გარე რეცენზირებისათვის უნდა წარმოადგინოს სტატიის 

ვარიანტი ინგლისურ ან რუსულ ენებზე. სტატიის სარეცენზიო ვარიანტს 

ავტორმა  უნდა დაერთოს აბსტრაქტი. 

ჟურნალში სტატიები მიიღება გეოგრაფიული, ეკონომიკური, სოციალური და 

პოლიტიკური მეცნიერებების სხვადასხვა დარგებიდან, ჟურნალი მიესალმება 

ინტერდისციპლინურ ნაშრომებს. 

ელექტრონული ჟურნალი გამოდის წელიწადში ორჯერ. 

 

 

 

 

 



 

ინფორმაცია ავტორთათვის 

ჟურნალი აქვეყნებს ერთი ან რამდენიმე ავტორის მიერ მომზადებულ პუბლიკაციას. 

წარდგინება: 

 სტატიის ასატვირთად ავტორი უნდა დარეგისტრირდეს ჟურნალის ვებგვერდზე; 

 სტატია უნდა აიტვირთოს MicroSoft Word–ის ფორმატში, არაუმეტეს 1 Mb. 

ზომისა; 

 ვიზუალური მასალა (ფოტოები, რუკები, დიაგრამები და ა.შ.) უნდა აიტვირთოს 

ცალკე  დოკუმენტად, JPG გაფართოებით. 

 სტატიის ატვირთვის შემდეგ, ავტორი  მიიღებს დადასტურებას მითითებულ 

ელფოსტაზე; 

 სტატიის წარდგენასთან დაკავშირებით, კონკრეტული ინფორმაციისთვის, 

მიწერეთ სარედაქციო კოლეგიას ელფოსტაზე: ces@tsu.ge 

განხილვა: 

 სარედაქციო კოლეგიის დადებითი შეფასების შემდეგ, ნაშრომი გაიგზავნება 

რეცენზირებაზე. 

 სტატიის განხილვის ვადა ორიდან ოთხ თვემდე პერიოდს მოიცავს, თუმცა, 

რედაქცია მოწოდებულია, ნაშრომი გამოსაქვეყნებლად მინიმალურ ვადაში 

მოამზადოს. 

 სტატიის საბოლოო ვარიანტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 000 სიტყვას 

(სათაურის, სქოლიოს, ციტირებისა და ბიბლიოგრაფიის ჩათვლით); 

საავტორო უფლებები: 

ავტორ(ებ)მა, სტატიის გამოქვეყნებამდე, ხელი უნდა მოაწეროს ხელშეკრულებას 

საავტორო უფლებების შესახებ (იხ. საქართველოს კანონი საავტორო და მომიჯნავე 

უფლებების შესახებ). თუ სტატია შეიცავს ადრე გამოქვეყნებულ მასალას (ტექსტს, 

სქემებს ან ცხრილებს), ავტორი ვალდებულია, მოიპოვოს წერილობითი ნებართვა 

საავტორო უფლებების მფლობელისაგან, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 

სტილისტურ–ორთოგრაფიული მხარე: 

ავტორ(ებ)ი პასუხისმგებელია ტექსტი სტილისტურად და ორთოგრაფიულად 

გამართოს; სწორად შეარჩიოს სპეციფიკური ტერმინოლოგია; სარედაქციო კოლეგია 

უფლებამოსილია, სტილისტურად გაუმართავი სტატია არ განიხილოს. 
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სათაური: 

სათაური არ უნდა აღემატებოდეს 15 სიტყვას. 

ავტორი: 

სტატიას უნდა ერთვოდეს ავტორის სახელი და გვარი სრულად, ინსტიტუციური 

აფილაცია, მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელფოსტის მისამართი. 

აბსტრაქტი: 

აბსტრაქტი არ უნდა აღემატებოდეს 250 სიტყვას.  

საკვანძო სიტყვები: 

ნაშრომს უნდა ერთვოდეს მაქსიმუმ 5 საკვანძო სიტყვა. 

ტექსტის გაფორმება და სტილი: 

 ფურცლის ზომა – სტანდარტული A4; შრიფტის ზომა – 12; სტრიქონებს შორის 

ინტერვალი – 1,5; ფურცლის არესა და ტექსტს შორის ინტერვალი  –1 სმ. ამ წესის 

მიხედვით უნდა გაფორმდეს სტატიის ყველა ნაწილი: აბსტრაქტი, სტატია, 

შენიშვნები, ბიბლიოგრაფია, ცხრილები და სხვ. 

 ტექსტში შესაძლებელია საერთაშორისოდ აღიარებული აბრევიატურების 

გამოყენება. 

 ტექსტი უნდა გაფორმდეს APA –ს უკანასკნელი ვერსიის სტილით. იხილეთ 

ბმული –  

ბიბლიოგრაფია:  

ბიბლიოგრაფია უნდა გაფორმდეს შემდეგი ნიმუშის მიხედვით: 

წიგნები: 

Barrett, D. 2002. Writing: introduction of sociology. Cambridge, MA: Greek Art Press. 

ჟურნალები: 

Simpson, J. W. 1989. “A Conceptual and Historical Basis for Spatial Analysis.” Landscape and 

Urban Planning 17: 313–21. 

გაზეთები და სხვა: 

Jorbenadze, J. 2001. Politics Games. New York Times,  17: 1  August. 



მადლობა: 

იმ პირებისა და ორგანიზაციების სია, რომლებსაც ავტორი უხდის მადლობას, უნდა 

მოთავსდეს სტატიის ბოლოს, ბიბლიოგრაფიამდე. 

დანართი: 

 ცხრილი არ უნდა გადადიოდეს გვერდიდან გვერდზე. ყველა ცხრილი უნდა 

დაინომროს თანმიმდევრობით და დაერთოს განმარტებითი სათაური. ცხრილში 

არ უნდა განმეორდეს მონაცემები, რომლებიც შეიძლება სტატიაში, სხვა ადგილზე 

შეგვხვდეს (დიაგრამაში, ფოტოზე და სხვ). 

საბოლოო პროცედურა: 

დასაბეჭდად მიღებული და  რედაქტირებული ტექსტი გაეგზავნება ავტორს, რომელმაც 

სტატია 72 საათის განმავლობაში უნდა დააბრუნოს. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის, შესაძლებელია მიმართვა  შემდეგ მისამართზე: 

ces@tsu.ge 

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

ინტერდისციპლინური სამეცნიერო ჟურნალი   

კავკასია: გარემო და საზოგადოება 

 

სარედაქციო საბჭო: 

 

1. ნოდარ ელიზბარაშვილი- პროფესორი,  საბუნებისმეტყველო მიმართულების 

რედაქტორი; 

2. დავით კერესელიძე- პროფესორი; 

3. ლია მაჭავარიანი - პროფესორი; 

4. გიორგი მელაძე - ასოცირებული პროფესორი; 

5. თენგიზ გორდეზიანი- ასოცირებული პროფესორი; 
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6. თამარ დოლბაია - ასოცირებული პროფესორი 

7. ალექსანდრე კუხიანიძე - პროფესორი 

8. ვალერიან მელიქიძე - ასოცირებული პროფესორი, სოციალურ და პოლიტიკურ 

მიმართულების რედაქტორი 

9. ხათუნა მაისაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

10. ლია წულაძე- ასოცირებული პროფესორი 

11. იოსებ სალუქვაძე - პროფესორი 

 

 

12. თეიმურაზ ბერიძე - პროფესორი 

13. ნოდარ ხადური- პროფესორი 

14. იოსებ ხელაშვილი - პროფესორი 

15. ელგუჯა მექვაბიშვილი - პროფესორი, ეკონომიკის მიმართულების რედაქტორი 

16. ეთერ ხარაიშვილი- პროფესორი 

17. იური ანანიაშვილი -პროფესორი 

18. გიორგი ღაღანიძე- ასისტენტ  პროფესორი 

19. დავით ნარმანია-  პროფესორი 

 

 

საერთაშორისო სარედაქციო კოლეგია: 

 

1. ჰეინო მეესენი - ბერნი, შვეიცარია 

2. ანდრეას ნუჰარი - ვენა, ავსტრია 

3. ვოლფგანგ ვენდე - ბერლინი, გერმანია 

4. აშოტ ხოეციანი - ერევანი, სომხეთი 

5. რამიზ მამადოვი - ბაქო, აზერბაიჯანი 

6. რესეპ ეფე - სტამბოლი, თურქეთი 

7. ვიტალი ბრატკოვი - სტავროპოლი, რუსეთი 

8. კამრან შაგესტერი - ირანი  

9. კირილ ჩისტიაკოვი - სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთი 

10. კარინა ვამლინგი - მალმო, შვედეთი 

11. კონსტანტინ მეზენცევი - კიევი, უკრაინა 

12. ლუკა ზარილი - პესკარა, იტალია 

 

 

 

ტექნიკური  ჯგუფი: 

დავით სვანაძე - გეოინფორმაციული სისტემები 

მირანდა მიქაძე 


